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GĠRĠġ
Yetişkinlerde

erken

ölümün

Koronerarterhastalığıdır(KAH).

başlıca

nedenlerinden

Avrupa‟daki

tüm

birisi
ölümlerin

%49‟undankardiyovaskülerhastalıklar

sorumludur.

(1)Altmışbeşyaşındanöncemeydanagelenherüçölümden
neredeysebirikardiyovaskülerhastalıklarabağlıdır.Kardiyovaskülerhastalıklar
sağlıkmaliyetlerininartmasınakatkıda

bulunurken,bir

yandan

da

engellilikve

işgücükaybınayolaçar.Aterosklerozgelişimiuzun yıllaralankronik birsüreç olup, bu
süreç

içerisindeorgantutulumugerçekleşmiştir.Bu

aşamada

uygulanacakolantedavi,palyatifveyasekonderetkeneyönelikolmaktadır. Ateroskleroz,
başlangıçtanprogresyonakadarherbasamağındakronikinflamasyonunrolaldığı,
basamaklıveherriskfaktörününalttayataninflamatuarsüreci

çok

hızlandırarakpatogeneze

katkıdabulunduğubirhastalıkolaraktanımlanmaktadır.(2)
İnflamasyonendotelfonksiyonbozukluğuna
aterosklerotikplağın

progresyonuna

ve

neden
bunun

olup,
sonucunda

sonrasında
da

damarın

tıkanmasınayolaçabilmektedir.(3-4)

ġekil 1: İnflamasyon iskemik olaylara neden olabilecek tehlikeli bir döngüye yol açar.

İnflamatuar reaksiyon, Akut koronersendromda ( AKS) sadece doku hasarına
olan bir yanıtı göstermemekte; aynı zamanda kötü gidişatın öncülüğünü
yapmaktadır.(5)

Rüptüre

plakların

prevalansıyla,

inflamatuvar

belirteçlerin

yüksekliği birbirine paraleldir.Bir çok inflamatuvar molekül olmakla beraber, AKS
tanılı hastalarda risk sınıflaması için en yaygın olarak C-reaktif protein (CRP), bir
belirteç olarak kullanılmaya başlanmıştır.(6)İnflamatuvar süreçte lökositler çok
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önemlibirrolesahiptir.

KAHtanısıolanyadaolmayanhastalarda,

kardiyovaskülersonuçlarıöngördürmede beyazkanhücresi(WBC)sayımıvealt tipleri
debirinflamatuvarbiyogöstergeolarakçalışılmıştır.(7-8) Plak rüptürünün başlamasında
nötrofiller

roloynamaktadır.(9)

Yükselmişnötrofil

düzeyleriyüksekAKSriskivemiyokardenfarktüsüsonrası
yenidenşekillenmeylebirliktedir.(10) Yapılan klinik çalışmalar, nötrofillerinakut
koroner sendrom olgularında aktive olduğunugöstermiştir.(11,12)
Nötrofillersadeceadaptifenfarktiyileşmesiileilişkili

olmayıp,

ayrıcaAKSdurumundareperfüzyonhasarıiledeilişkiliolabilir.(13,14)
olmayanhastalıklardave

perkütan

girişim

yapılan

Kardiyak

hastalarda

prognostikbir

belirteçolaraknötrofil /lenfositoranı (NLR)daha önce de kullanılmıştır.(15-16)
Tamkansayımıbaşvuru

sırasındarutinolarak

değerlendirilmektedir

venötrofilsayımıAKStanısıilekabuledilenhastalardauygunbirrisk
sınıflamabelirteciolabilir.
DahaöncekiçalışmalardaartmışnötrofilsayısınınSTsegmentelevasyonuolanmiyokardenfarktüsündedaha kötü anjiografiksonuçlar(32),
genişenfarkt alanı(17) ve daha kötü kısa dönem prognoz (18) ileilişkili
olduğugösterilmiştir.
Birçokbiyokimyasalmekanizmanınyönetiminde

nötrofiller

rol

alır.

Bubiyokimyasalmekanizmalararaşidonikasitmetobolitlerinin,trombositagregasyon
faktörlerinin,sitotoksikoksijenserbestradikallerinin(19),
elastaz(21),

çeşitli

hidrolitik

Akutmiyokardenfarktüsütanısıolan

enzimlerin

miyel

operoksidaz(20),

salgılanmasınıiçermektedir.(22)

hastalardagözlenen

rölatiflenfopeni

,

artan

endojen kortizolileilişkilibir stresyanıtıolarak kabuledilmektedir.(23) NLRbuikiWBC
alttipinin öngördürücüriskinitekbir risk faktörüaltındabirleştirmektedir.
NLR‟nintaburculuksonrasımortaliteyitotalWBCsayımındandahaiyi

bir

şekildeöngördüğünüHornevearkadaşlarıyaptıkları çalışmada saptamışlardır.(24)
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2. GENELBĠLGĠLER
2.1. Koroner Arter Hastalığı
Koronerarterhastalığı,koronerarterkanakımınınateromatözbirplakla
daralmasıveya

tıkanmasısonucu

miyokardınbeslenmesinibozançeşitlifaktörlerinoluşturduğu
hastalıkolarakadlandırılabilir. (Tablo 1 ).
Tablo 1: Miyokard iskemisi nedenleri

Koroner arter hastalığında esas olay aterotrombozdur. Endotel disfonksiyonu
koroner damar yatağındaki aterosklerotik tutulum başlamadan önce ortaya
çıkmaktadır. Endotel disfonksiyonu sonrasıenflamasyon, lipid birikimi, fibröz
hiperplazi ve sonuçta aterosklerotik plak meydana gelir.
KAH klinikte değişik şekillerde karşımıza çıkar. Bu durumlar hastalığın farklı
evreleri gibi algılanmamalı ve birbirileri aralarında geçişler ve örtüşmeler
gösterebileceği akılda tutulmalıdır.Koroner arter hastalığının bu farklı ortaya çıkış
biçimleri ise şunlardır:
-

Stabil (Kararlı) angina pektoris

-

Akut koroner sendromlar ( kararsız angina pektoris, akut miyokard
infarktüsü )

-

Sessiz iskemiler

-

Ani ölüm

-

Kalp yetersizliği

-

Ritim – ileti bozuklukları
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2.2. Epidemiyolojisi
Koroner arter hastalığına bağlı ölüm oranları son dört dekatta azalmış
olmasına

rağmen

tüm

dünyada

halen

ölüm

nedenlerinin

başında

gelmektedir.(25)Amerika Birleşik Devletleri‟nde (ABD)KAH halen 35 yaş ve üzeri
ölümlerin yaklaşık üçte birinden sorumludur. Avrupa‟da ise yıllık 4.3 milyon ölümün
% 48‟i ( kadınlar % 54 , erkekler % 43 ) başta KAHve inme olmak üzere
kardiyovasküler hastalıklara bağlı olmaktadır.(26)
Bu oran gelir düzeyi düşük veorta olan ülkelerde daha yüksek olmaktadır.(27)
Koroner arter hastalığı toplumumuzda da dünya ülkelerinde olduğu gibi en
fazla ölüme ve iş gücü kaybına sebep olan önemli sağlık sorunudur. Koroner
mortalite açısından Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında erkeklerde Letonya‟dan sonra
ikinci sırada, kadınlarda ise birinci sırada yer almaktadır.(28) Nüfusumuz gelişmekte
olan ülkelerdeki gibi genç yapıda iken, halkımızda koroner hastalık mortalitesinin,
yaşlı nüfus yapısına sahip gelişmiş toplumlardaki kadar yüksek olması, hem
günümüz, hem de gelecek için kaygı vericidir ( Tablo 2 ).
Tablo 2: Seçilen ülkelerde popülasyonun her 100.000‟inde koroner kalp hastalığına bağlı ölümler
(İngiltere Kalp Vakfı‟ndan alınmıştır)
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Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri ( TEKHARF )
çalışmasında nedeni bilinen ölümlerin % 42.5‟inin koroner kalp hastalığı kökenli
olduğu bildirilmiştir. Türkiye genelinde erişkinlerde kalp hastalığı prevalansı % 6.7
bulunmuştur. Bölgelere göre en yüksek Karadeniz ve Marmara bölgelerinde, en
düşük ise Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde görüldüğü rapor edilmiştir. Ayrıca
TEKHARF‟in 2005 yılı tarama verilerine göre kardiyovasküler kökenli ölümlerin
yükselme eğilimlerini koruduğu rapor edilmiştir.(29,30)
Türkiye‟de Koroner kalp hastalığının cinsiyet ve yaş grubuna katmanlanan
prevalansı Şekil 2‟de görülmektedir. Bu grafikte, prevalanslar eski verilere kıyasla
50 yaş ve üstü kesimde % 80oranında artmıştır.

ġekil 2: 2007/08 yılı koroner hastalarında yaş dağılımı

TEKHARF çalışmasına göre son 20 yılda kaydedilen toplam 641 ölümün
nedenlere göre dağılımı Şekil 3‟te görülmektedir.
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ġekil 3: TEKHARF‟de ölüm sebebi dağılımı (1990-2010, n=641)

Türkiye‟de yeni koroner olaylar yüksek sıklıkla rastlanmaya devam
etmektedir. 2010 yılında erişkinlerimizde koroner olayların sayısal dinamiğini şöyle
değerlendirmek uygun olur. Ülke genelinde yılda 390 bin civarında koroner olay
meydana gelmekte, bunların derhal ölümcül cereyan eden 90-100 bini çıkarılınca da
290-300 bin nonfatal koroner olaylı hasta tedaviye aday kalmaktadır( Şekil 4 ).
Bunların da dahil olduğu 3,1 milyon koroner hastadanyaklaşık 100 - 110 bini
ilaveten hayatını yitirmektedir. Böylece, toplam koroner hastası halen yılda 180 - 200
bin kadar artmaktadır.
Sonuç olarak, TEKHARF çalışmasının son takipleri, Türk erişkinlerinde hem
KKH mortalitesi, hem de yeni koroner olay prevalanslarının gereğinden ve çevre
ülkelerden her iki cinsiyette ama özellikle kadınlarda fazla yüksek olduğuna dair
kanıtlarını teyit etmiş ülkemizde koroner hastalıktan koruyucu önlemleri çok daha
etkinleştirmenin gerektiğini vurgulamıştır.
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ġekil 4: Türk yetişkinlerinde koroner kalp hastası sayısı, yıllık koroner olay ve koroner kökenli ölüm
sayılarını simgeleyen şema

2.3. Akut Koroner Sendromlar
Akut koroner sendrom (AKS) akut miyokard iskemisine bağlı ortaya çıkan
semptom ve klinik bulgularla karakterize bir durumdur. Akut koroner sendrom tanı
ve tedavide son yıllarda sağlanan gelişmelere rağmen halen ülkemizde ve tüm
dünyada en önemli morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü‟nün (DSÖ) 2020 yılı içinhazırladığı yaşamı kısıtlayan hastalıklar
listesinde; tüm dünyada, koroner kalp hastalığının (KKH) birinci, inmenin ise
dördüncü olacağı bildirilmektedir.[31]Tam koroner tıkanma, ST yükselmeli (STEMI)
veya ST yükselmesiz miyokard infarktüsü (NSTEMI) ile sonuçlanır. Kısmi koroner
tıkanmatrombüs ve plak parçalarının distal koroner dolaşıma embolizasyonu
sonucunda olur. Miyokard nekrozunun duyarlı belirteçlerinin(örn;troponinler )
salınımının, miyokard hücre nekrozunu gösterdiği kabul edilir ve miyokard
enfarktüsü tanımını tamamlar.(32)Belirteçlerde yükselme tespit edilmezse, kararsız
angina terimi kullanılır ve bu durumda kalp dışı ayırıcı tanı düşünülmelidir.(33)
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Klinikte, akut koroner sendrom terimi başlangıç tanısı olarak kullanılır. EKG
vebiyolojik belirteç sonuçlarına göre tanı daha sonra düzeltilir. İlk tedavi amaçlı
adımlar, çekilen ilk EKG‟de ST segmentine dayanır.
2.3.1. İnsidansı ve Prevalansı
AmerikanKalpBirliğisadeceAmerika‟dayılda1.1milyonmiyokardenfarktüsü
meydanageldiğinivebuhastalardan%40‟nınöleceğinitahminetmektedir.

Ölümlerin

yaklaşıkyarısı,hastatıbbitedavigörmedenmeydanagelmektedir.(34)
BütünAKS‟lerininsidansı,STEMIinsidansının
yaklaşıküçkatıdır.ŞüpheliAKSile
başvuranhastalarda,başlangıçtanısı%44‟ündekararsızangina,%45‟indeşüpheliveya
„dışlanan‟AMIvegerikalanıdabelirsizgöğüsağrısıdır.(35)
Miyokardinfarktüsütahminleri,
popülasyonlaraveçalışmadüzenlerinegöredeğişiklikgösterir.Ancak,prevalans
çalışmalarındaneldeedilenverilerbirleştirildiğinde,buverilertoplumdaerkeklerinyaklaşı
k %4‟ününve kadınlarınyaklaşık % 2‟sininmiyokard infarktüsü geçirdiğini
düşündürür. (36)
2.3.2. Genel Risk Faktörleri
Ateroskleroz gelişimi ve AKS görülme riski ile değiştirilebilir ( örn;
hiperlipidemi, hipertansiyon, diyabet ve metaboliksendrom) ve değiştirilemez risk
faktörleri ( örn: cinsiyet ve yaş) ilişkilidir.KAH risk faktörleri ilk kez 1948 yılında
Framingham kalp araştırmasında belirlenmiş ve daha sonra yapılan birçok
araştırmada doğrulanmıştır. Koroner arter hastalığının patofizyolojisinde her ne
kadar primer etken dislipidemi olsada diğer risk faktörlerinin de önemli rolleri vardır.
2.3.2.1.Yaş ve Cinsiyet
AKSgelişimininengüçlübağımsızöngördürücü
Erkeklerderiskyıllar

geçtikçe

artar

fakataynıyaştakierkekleregöredaha

faktörüdür.

(36)Menopozdansonrakadınlariçinriskartar,
düşükolmayadevameder.(37)Pre-menopozal

kontraseptifilaçalan kadınlarda da risk artmaktadır.
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TEKHARFkohortundadiğerfaktörlerdenbağımsızolarak,heryaşınKKHolasılığı
nıerkekte%6.1

,

kadında%6.6yükselttiğigösterilmiştir.Budemektirki

,heronyılyaşlanma KKHolasılığınıTürkerkeğinde1.8kat,kadında1.9katarttırmaktadır.
(38)
2.3.2.2. Aile Öyküsü
Koronerhastalıkiçinengüçlüailehikayesibirinciderecebiryakındaerkenyaştakor
oner

kalphastalığı

öyküsü

olmasıdır.

Bu

durum,

AKSgelişimriskini1,3-1,6

katartırmaktadır. (39)
2.3.2.3. Diyabet
Diyabetesmellitus'lu

(DM)

(özellikledetip2

DM)

hastalarda

kardiyovaskülernedenlerdenölüm riski , diyabetli olmayanlara göreiki-altı kat daha
yüksektir.

EPICNorfolk‟un10.232hastayıkapsayananalizleri

,45–79

yaşarasındakierkekvekadınlardaHbA1cdüzeylerindeki%1‟likartışın kardiyovasküler
olaylardavetümnedenlerebağlımortalitede%20-30‟lukbirartışlailişkiliolduğunu
göstermiştir.UlusalKolesterol
EğitimProgramı(NCEP)raporunda,DMbirkoronerarterhastalığıeşdeğeri

olarakkabul

edilmektedir.
Akut

ST

segment

diyabetiklerarasındamortalitedahayüksektir.

elevasyonlumiyokardinfarktüslü
Unstabil

(Kararsız)anginavenon-

STsegmentelevasyonlu(40,41)miyokardinfarktüsünüiçerenakutkoronersendromungen
işbir

spektrumuileberaber

diyabetikhastalar

arasındakisonuçlar

,

diyabetik

olmayanlara göre oldukça kötüdür.(42)
Diyabetik hastalarınST-segment elevasyonluMI‟ı takibenkalpyetersizliği
,kardiyojenikşok,tekrarlayanMIveinmenindahilolduğu
komplikasyonlardanzarargörmeolasılığıdahafazladır. (43)
2.3.2.4. Obezite ve Fiziksel İnaktivite
Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda dramatik olarak
obezitede artış görülmüştür. Yapılan çalışmalarda obezitenin;diabetesmellitus,
hipertansiyon,dislipidemi,koronerarterhastalığıriskinivebazıkanserlerinriskiniarttırdığ
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ı

gösterilmiştir.

(44)

BirleşikDevletler‟debedenkit

)erkeklerde27.8kg/m2‟yive

leindeksi(

BKİ

kadınlarda27.3kg/m2‟yigeçti

ğizamanokişininobezolduğusöylenmektedir.(45)
KAHiçinobezitedenkaynaklananmajormetabolik değişiklikler şunlardır;
1.Aşağıdakileriiçeren aterojenik dislipidemi:
a. Artmış totalkolesterol
b. Artmış serum trigliseridleri
c. Azalmış düşükyoğunluklulipoprotein parçaçık büyüklüğü
d. Azalmışserumyüksekyoğunluklulipoprotein
2.Hipertansiyon
3.İnsülin direncive glukozintoleransı
4.Koagülasyonsistemindeki bozukluklar (prokoagülan durum)(46)
İnsülin

duyarlılığınınbiyolojikbelirteci

gelişiminiönlemederoloynayanadiponektin,

olanve
obezi

ateroskleroz
tedeazalır.

(47)10.000‟denfazlabireyikapsayanÜçüncüUlusalSağlıkveBeslenme
AraştırmaTaraması‟nda(TNHNES,NationalHealthNutritionExaminationSurvey
),metabolik

sendrom

miyokardinfarktüsünü

bağımsız

olarakikikat

arttırmıştır.(48)Fizikselinaktivitekoronerkalphastalığıiçinbağımsızbirriskfaktörüdürve
riski ortalamaolarakikikatartırır.(49)
2.3.2.5. Hipertansiyon
Koroner kalp hastalığı ile hipertansiyon arasında güçlü bir ilişki söz
konusudur.

KanBasıncıDüşürücüTedaviyeilişkinişbirliği

Çalışmaları'na

göre;kanbasıncındaazalmanekadarfazlaysa
kardiyovaskülerolayriskindekiazalmanındaokadarbüyükolduğubulunmuştur.
2.3.2.6. Sigara
Koroner kalp hastalığı için major bir riskfaktörü olarak belirlenmiştir.
Enyaygın önlenebilir ölüm sebebidir. Sigara içilmesi sonucunda oksijen taşıma
kapasitesinde

azalma,vazokonstriksiyon,
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trombositadezyonuvehiperkoagülabilite,katekolaminsalgılanmasıve
endoteldisfonksiyonu meydana gelir. (50,51)Aspirin kullanımı olsa bile sigara
içilmeye devam edilmesi durumunda, trombosit adezyon ve agregasyonunda artış
olup kanın pıhtılaşmasında rolü olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. (52-5354)Sigara içilmese bile kronik sigara dumanı maruziyetindelokal hipoksi sonucu
olarak damar duvarında subendotelyal ödem ve lipid birikiminin olduğu
görülmüştür.Onsekizepidemiyolojikçalışmanınyapılanbirmeta-analizinde
sigaraiçmeyenbirinsanınsigaradumanınamaruzkalmasınınriski%2030artırdığıgösterilmiştir.(55)
2.3.2.7. Dislipidemi
Koroner arter hastalığının en önemli öngördürücü risk faktörüdür.
Totalkolesterol(TK)

veya

düşük

yoğunluklulipoproteinkolesterolü

(LDL-K)

düzeyiile
KAHolaylarıriskiarasındakigüçlü,bağımsız,süreklivedereceliilişkibütündünyadatüm
yaşgruplarındakikadınveerkeklerdekesinbirşekildegösterilmiştir.(56,57)Genelolarak,
LDL-Kdüzeyindeki%1‟likbirartışKAHriskinde%23‟lükbirartışayolaçabilmektedir.KAH ile en kesin ilişkisi olan dislipidemi, LDL-K
yüksekliğinin

neden

olduğu

lipid

bozukluğudur.

LDL‟ninhomojenbirpartikülolmayıp,büyüklükveyoğunlukgibifarklımoleküler
özellikleresahipalttürlerdenoluştuğu da akılda tutulmalıdır.
2.3.2.8.Diğer Değiştirilebilir Risk Faktörleri
Sistemik

inflamasyon

artışı

yüksekhomosistein,CRP,fibrinojen,

,

çevresel

faktörler

,

plazminojenaktivatörinhibitörtip

1vetrombositreaktivitesinindeğişmesi gibi nedenler dolaylı ya da dolaysız olarak
koroner arter hastalığıyla ilişkili olabilir.
Yine düşük doğum ağırlığı ile doğan bebeklerde ileriki yaşamlarında,koroner
kalphastalığı olma riskinde 2-3 kat artış olduğu tespit edilmiştir. (58) Doğum
kilosunun düşük olması koroner arter hastalığı dışındatip2 diyabetes mellitus ve
hipertansiyon hastalığına yakalanma riskini de arttırdığı tespit edilmiştir. Bulgular,
koronerkalphastalığınınfetalyaşamdaprogramlandığıvarsayımınayolaçmıştır.
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( “Barker Hipotezi ” ).
2.3.3. Akut Koroner Sendromların Fizyopatolojisi
Aterosklerozkoronerarterhastalığının,karotidarterhastalığınınveperiferikarter
hastalığınınensıkgörülennedenidir,fakattekbaşınanadirenölümcüldür. (59,60)
2.3.3.1. Ateroskleroz ve Aterotromboz
Aterosklerozçoğunluklalipidtoplanmasınabağlıolarakortaboyutluelastikvebüy
ük
arterlerdemeydanagelenkronikvemultifokalimmünoinflamatuvar,fibroproliferatifbir
hastalıktır.(61)Ateroskleroz genellikle çocukluk çağlarında başlayan ileriki yaşamda
ortaya çıkan progresif bir hastalıktır. Başlangıç lezyon intima tabakasında olup yağlı
çizgilenmeler şeklinde kendini gösterir.
Ateroskleroz;intimaldüzkashücre
proliferasyonu,monosittenoluşanmakrofajveTlenfositlerininfiltrasyonu,kollajen,elasti
n

lifleri,fibronektinveproteoglikanlardanzenginbağdokusumatriksi

,hücreleriçerisindeve
çevresindekibağdokusundaözellikleserbestkolesterolveyakolesterolesterleribiçiminde
lipid depolanmasıile karakterize bir süreçtir. (62 – 63) (Şekil5).
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ġekil 5:AmerikanKalp Derneği'ne göre plak evreleri

2.3.3.2. Sistemik ve Lokal İnflamasyon
Üç

temel

mekanizma

ile

plakiçindekiinflamasyon;monosittoplanması

,makrofaj

gerçekleşir.Aterosklerotik
aktivasyonuveserbestradi

kallerinsalınımıilegörülür.Bununsonucu,metalloproteinaz
aktivasyonuveplaklarındestabilizasyonudur.İkincisi,paradoksalvazokonstrüksiyon,
trombosit

agregasyonu,

trombin-endotelin-

1salınımıvesempatikuyarımiletetiklenen endoteldisfonksiyonuilebağlantılıdır.
Üçüncüsü,trombojenisitenitrikoksit,prostasiklin,
plazminojen

aktivatörünün

endojen

protein

konsantrasyonlarıile

C/Sve
dokufaktörü

doku
ve

endotelkökenliapoptotikmikropartikülleriiçerenplakbileşenlerininprotrombotikuyarısı
arasındakidengesizlikten doğar. (64)
Nötrofilaktivasyonu,AKS‟degenel
koroner

arterlerde

inflamasyonartışınınbirkanıtıolarak

gösterilmiştir.Aterogenezinerkenevresindebileperiferikkanda

yüksekinflamatuvarbelirteç düzeylerive akutfazreaktanları ( örn; CRP,serum
amiloidAve

fibrinojen

)tespitedilebilir.Serumdainflamatuvarbelirteçlerinyüksekliğirüptüreplakların
prevalansıylaparaleldir. (65)
Hassas plaklar , kısa dönemdeyüksek tromboz riskitaşıyanyaniAKS‟yeneden
olan

plaklardır.(66)

AKS‟densorumlubütünkoronertrombüslerinyaklaşık%75‟ine,plakrüptürüneden olur.
rüptür

(67,68)Plak

olunca

prokoagülanve

proagregan

olan

plakiçeriğidolaşımakatılır(komplikeplak). Bunun sonucunda trombositler agrege olur
ve

pıhtı

formasyonu

oluşur.BusüreçteGl

pIIb/IIIareseptörlerivefibrinojenderol

alırlar.Eritrosit ve trombinindahilolmasısonucutamtrombosittıkacıoluşur.
İnflamatuvarhücreolaraktrombosit:AKSzeminindemeydanageleninflamasyoni
çinbelkideenönemli

inflamatuvar

hücrelerdir.Birçokinflamatuvarmediyatör,aktivetrombositlerdensalınmaktadır.

Bu

mediyatörlerinenilgiçekiciolanı CD40‟tır.CD40 düz kashücreleri , makrofajlar,
Thücrelerive

trombositleri
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deiçerençeşitlihücretipleriarasındagüçlübirmediyatörolarakgörevyapmaktadır.(69,70)
Trombozissürecinde,CD40Larteriyeltrombüslerin stabilizasyonunayönelik GPIIb/IIIa
reseptörleriile etkileşmektedir.(71) (Şekil6)

ġekil 6: CD40‟inhücreler arasıetkileşimlerindekirolü. (Kaynak: 72 )

ÇözünebilirCD40(sCD40
)düzeyiyüksekolanAKShastalarındaprognozdahakötüdür.
Klinikçalışmalaradenozindifosfat(

ADP

)reseptör

antagonistiolanklopidogrel‟intrombositlerdenkaynaklananCD40üret
iminibaskıladığınıgöstermiş
tir. (72)
Beyazkanhücreleri: Güçlübirrisköngördürücüsüdür ve bununla ilgili çok
sayıda

veri

mevcuttur.

(73,74,75,76)

değerlerirevaskülarizasyonunlehinebirbulgudur.(75)

AKShastalarındakiyüksekWBC
WBCsayımı,ST-
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segmentelevasyonuolanyadaolmayan
akutmiyokardenfarktüsütanısıolanhastalardamortaliteningüçlübağımsızbiröngördürüc
ü

parametresidir.

Nötrofillerplakrüptürünün

başlamasındadoğrudanroloynamaktadır.(77)Miyeloperoksidazekspresyonuaktivebeya
zkan
hücrelerininyolaçtığıdahakötüsonuçlarınbirnedeniolabilir.Yükselmişdüzeyleryüksek
AKSriskivemiyokardenfarktüsüsonrasıyenidenşekillenmeylebirliktedir.(78)
DahaönceNötrofil/Lenfositoranı(NLR)kardiyakolmayanhastalıklardaprognost
ikbir

belirteçolarakgösterilmiştir.(79)

Ayrıcaperkütangirişimyapılanhastalardadaprognostikbir
belirteçolarakçalışılmıştır.(80)
Tamkansayımıbaşvurusırasındarutinolarak
değerlendirilmektedirvenötrofilsayımıAKStanısıilekabuledilenhastalardauygunbirris
k sınıflamabelirteciolabilir.
2.3.4. Akut Koroner Sendrom Tanısı ve Risk Derecelendirilmesi
ABD' de göğüs ağrısı ön tanısı ile acile başvuran hastaların yaklaşık yarısı
ileri tetkik amaçlı yatırılırken, yatan bu hastaların da yaklaşık %20 den azına AKS
tanısı konulmaktadır.
AKS

tanı

ve

tedavisinde

iki

önemli

Elektrokardiyografivebiyokimyasaltestler.AKSterimi

parametre

genel

bir

önemlidir.
ön

tanı

olupkararsızanginapektoris,ST
yükselmesizmiyokardinfarktüsüveSTyükselmelimiyokardinfarktüsünden ibarettir. Bu
üç
klinikdurumdadaalttayatananafizyopatolojikmekanizmaaterosklerotikplakrüptürüve
bunun sonucunda oluşan trombüstür. Oluşacak klinik tablonun boyutunu plak
rüptürü ve trombüsün büyüklüğü ve derinliği belirler. Kararsız angina pektoriste
koroner damarlar tam tıkalı olmadığından myokard nekrozu olmaz bunun yerine
uzamışgöğüsağrısı, iskemikEKGdeğişikliklerive normal kardiyak enzimler görülür.
ST
yükselmesizmiyokardinfarktüsü'ndegeçicivazospazmveyatrombüstenkopanparçacıkla
rındistal damarlardakiembolisinebağlımiyokardnekrozu gelişir, kardiyak enzimlerde
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artış

görülür,fakat

EKG

STyükselmelimiyokardinfarktüsünde

de
ise,

ST
EKG

yükselmesi
de

olmaz.

STsegmentyükselmesi

veyayenibaşlayansoldalbloğu görülür ve koroner damar tam tıkalı olduğu için hızlı
bir şekilde miyokard nekrozu gelişmeye başlar ve sonuç olarak kardiyak enzimlerde
artış meydana gelir.
2.3.4.1. Biyokimyasal Belirteçler
Yapılan çalışmalarda kararsız angina pektoriste tekrarlayan trombüs
embolizasyonuna bağlı fokal hücre nekrozları olduğu tespit edilmiştir.(81-82) Bu
nekrozların CK-MB enzimi ile tespiti mümkün olmamaktadır. Miyoglobulin akut
miyokardiyal enfarktüste daha erken yükselen bir belirteçtir ancak duyarlılığındaki
sınırlamalar önemli bir dezavantajdır.
CK nın üç komponenti bulunur. Kalp kasına özgü olan formu CK-MB
dir.Belirtilerinbaşlamasından4-6saat
sonrayükselmeyebaşlar,24saatiçindezirveyapar,3güniçindenormaledöner.
Miyopatilerde, kas travmalarında ve miyokarditte de CK-MB değeri yükselebilir.
KardiyaktroponinTveImiyokardhasarına spesifikolup, ağrı başlangıcından
itibaren 3.saatte yükselmeyebaşlar, 12 – 24 saatte zirve düzeyine ulaşırve 10 –
14günyüksekseyreder(Şekil7).

ġekil 7:AKS tanılıtipikbirhastada biyolojik belirteç düzeyleri.
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2.3.4.2. Risk DerecelendirmesindeTroponinler
Birçok klinik çalışmada, troponinT ve troponin I‟nınhastanedeyatışınakut
fazındave

uzunsüreliizlemdönemindeartanriskilebağlantılıolduğugösterilmiştir.

Yapılan çalışmalarda mortalite oranı troponin I düzeyleriile yakındanilişkilibulunmuş
veenyüksektroponinIdeğerinesahiphastalarda42günlükizlem

sonrasında

bu

oran

%7,5‟a ulaşmıştır.(83)
2.3.4.3. İnflamasyon Belirteçleri
Çoksayıdainflamatuvarbelirteçtenençokinceleneni

CRP‟dir.

YapılanCAPTUREçalışmasında,ilk72
saatlikdönemiçinsadecetroponinTöngördürücüydü,fakatCRPvetroponin

T6

aylıkriskin bağımsızöngördürücüleriydi.(84)
Tip2salgısalfosfolipazA2

de

aterosklerotikplaklardainflamasyonilelipidbirikimiarasında
birbağkuranakutfazreaktanıdır.
ÇözünülebilirCD40ligandın,AKS‟lihastalardatrombotikinflamatuvaraktivasyonun
güçlübirbiyokimyasalbelirteciolduğugösterilmiştir.
2.3.5. Akut Koroner Sendromlarda RiskPuanları
AKS‟ de çeşitlirisk skorlama yöntemleri vardır. En sık kullanılan risk
skorlamaları TIMI ve GRACE skorlamalarıdır.
TIMI(Trombolysis İnMyocardialİnfarction)riskskoru:
Buskoryaş,diyabet,
hipertansiyonveyaanjinaöyküsünevekanbasıncı,kalphızı,Killip
sınıfıvekiloyuiçerenmuayeneözelliklerinedayanarakpuanverir.AynızamandaEKG‟de
STyükselmesiniveyasoldalbloğunuvereperfüzyonakadargeçen>4saatliksüreyide
kapsar.Bupuanhastalarınyüksekrisk,ortariskveyadüşükriskkategorilerineayrılmasıiçin
basitvepratikbiryatakbaşıaracıdır.
GRACE(GlobalRegistryofAcuteCoronaryEvents)riskskoru:
AKS‟nintüm
spektrumununseçilmemişkayıtlıbüyükpopülasyonunadayanarak,hastaneiçiölümve
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taburcuolduktansonraölümveyataburcuolduktan6aysonramiyokardenfarktüsüiçin
bağımsızöngörügücünesahipsekizdeğişkeneldeedilerek yapılan risk skorudur.
3. AMAÇ
AKS'de kullanılan risk skorlama yöntemlerinin yeterli doğruluktave daha iyi
sonuçları olduğu bilinmektedir. Ancak bu yöntemlerin değişken parametreler içerip,
komplike

olmasından dolayı

daha

pratik

parametrelerin

varlığına

ihtiyaç

duyulmaktadır. Bu nedenle başvuru sırasındaki ayrımsal WBC sayımından bakılan
nötrofil /lenfosit oranı( NLR ) AKS tanısı konulmasında yardımcı bir parametre
olarak kullanılabilir.
Bu çalışmamızda acil servisimize göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların
başvuru sırasındaki nötrofil/lenfosit oranına bakılarak , bu değerin kardiyak enzimler
( CK-MB ve troponin) , koroner arter hikayesi , ek hastalık varlığı ve WBC değeri ile
olan ilişkilerini de göz önünde bulundurarak AKS tanısı konulabilmesi amaçlandı.
Yaptığımız çalışma retrospektif olarak yapıldı. Daha önce benzer şekilde
yapılan çalışmaların ışığında ülkemizde ve dünyada en fazla ölüm nedenleri arasında
olan AKS nin tanısında ucuz ve pratik olan bu risk belirteci acil servisimize başvuran
hastalar değerlendirilerek AKS tanısı konulabilmesi amaçlandı.
4.GEREÇ ve YÖNTEMLER
4.1.HastaSeçimi
Temmuz- Kasım 2015 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Atatürk EAH acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastalar arasından 100 hasta
çalışmaya

dahil

edildi.

29

yaş

altı

aktifenfeksiyonuolan,klinikolarak
proliferatifhastalıktanısıolan,

ve

85

yaş

üstü

,

klinikolarak

aktifmalignensitanısıolan,hematolojik
aktifya

da

kronikotoimmunhastalıktanısıolan,steroidyada
kemoterapialıyorolan,başvurudanönceki10güniçerisindetravmayadacerrahi

öyküsü

olan hastaların çalışmaya dahil edilmemesi planlandı.
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4.2.DeğerlendirilenParametreler
Çalışmayadahil edilen tümhastaların yaş, cinsiyet, WBC sayısı , NLR oranı ,
ek hastalık varlığı (hipertansiyon,diyabet,dislipidemi ,KKY,KBY ,KOAH, Astım
)vekoronerarterhastalığıöyküsü( MI, KAG , CABG ) kaydedildi. Hipertansiyon, daha
önceden

tanı

alıp

antihipertansif

ajan

kullanan;

Diyabet,

oralantidiyabetikyadainsülintedavisialan; Dislipidemi ise lipiddüşürücütedavialan
hastalar olaraktanımlandı.KBYisekronikHDprogramındaolmakyada düşük klirens
nedeniyle antiasidoz,potasyummetabolizmasınıdüzenleyiciilaç alıyorolmak olarak
tanımlandı. Hastaların AKS tipi(UAP/NSTEMI,STEMI) olarak değerlendirildi.
AKS,miyokardiyaliskemiile

ilişkili

olduğu

düşünülen

göğüsağrısıolmasıylabirlikteelektrokardiyografikdeğişiklikve/veyakardiyak
belirteçyüksekliğiolmasıolaraktanımlandı.STEMIdeACC/ESCkriterlerineuygunolara
k

ikikomşuderivasyonda≥1mmSTsegmentelevasyonuolmasıvetroponindeğerinde

yüksekliksaptanmasıolaraktanımlandı.Başvuru

sırasındaki

(İKÇÜAEAHastanesiAcilservisi‟nebaşvuru
sırasındakabulediliredilmezdeğerlendirilmeküzerealınanilkvenözkan
örneğideğerlendirildi

)

nötrofil,

lenfosit

kantitatifsayıları

,beyazküresayısı(WBC)vekardiyakbelirteçler(troponin/CKMB)(heriki
parametreiçindebaşvuru anındaki değerleri)birerlaboratuvarbulgularıolarakkaydedildi
. AyrımsalbeyazküresayılarıotomatikMindray BC 6800 cihazı ile,kardiyak enzimler
ise Siemens Advıacentaurcp cihazı ile çalışılmıştır.
Son olarak hastane içi mortalite ve taburculuksonrası3aylıkdönemde mortalite
ve

kardiyak

nedenli

hastaneye

yatış(kalpyetmezliğive/veyaanjina

pektorisve/veyaölümcülolmayan MI )NLRgruplarıarasındadeğerlendirildi.
4.3. Yöntem
DeğerlendirmeyealınacakverilerİKÇÜAEAH

Acil

Tıp

AD.hastadosyalarındanvehastanebilgisayarkayıtsistemindeneldeedildi

.

Tümverilerolgukayıt

formu

önceyapılançalışmalar(85,86)

çerçevesinde
ile

düzenlendi

karşılaştırılabilirliliğini

.

Daha

arttırmakamacıile

NLR‟yegöredüşük(<3.0),orta(3.0-4,7)veyüksek(>4,7)olmaküzere3grupaltında
değerlendirildi.
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4.4.ĠstatistikselAnaliz
Verilerin istatistiksel analizi IBM SPSS Statics Version 22 paket programında
yapıldı. Erkek ve kadın olguların yaşlarının karşılaştırılmasında İndependent Sample
t test; kategorik verilerin gruplar arasında karşılaştırılmasında Fisher‟s Exact test ve
Ki-Kare trend; sürekli verilerin normal dağılımda olmamasından dolayı iki grup
arasında karşılaştırılmasındaMann Whitney U, ikiden fazla grup arasında
karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H (Post hoc Bonferroni düzeltmeli Mann
Whitney U) istatistiksel analizleri kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi

5. BULGULAR
Çalışmamıza 26/07/2015 ile 11/11/2015 tarihleri arasında İKÇÜAEAH Acil
Tıp AD.agöğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 100 hasta seçilerek dahil edildi. Hasta
seçimi yapılırken 85 yaş üstü ile 29 yaş altı olanlar kapsam dışı bırakıldı. Yakın
zamanda majör cerrahi girişim veya travma öyküsü olan, klinik olarak aktif
enfeksiyonu ve klinik olarak aktif malignensi olanlar dahil edilmedi. Kalan hastalar
arasından hasta seçimi rastgele yapıldı. KAG amaçlı sevk yapılanlar KAG yapılmış
olarak kabul edildi. Taburculuk sonrası kontrol muayene ve mortalite durumu
hastane bilgisayar kayıt sisteminden anamnez formları taranarak bakıldı. Kontrol
muayene ve mortalite açısından 3 ay içinde hastaneye kayıt yaptırmayan
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hastalarbilinmiyor olarak kabul edildi. (sistemdeki telefon numaraları gerçek hasta ve
hasta yakını numarası olmadığından ulaşılamadı) Olguların cinsiyetlerine göre yaş
ortalama dağılımı Tablo 3 de belirtilmiştir.
Tablo 3: Olguların cinsiyetlerine göre yaş ortalama dağılımı

İncelemeye alınan kadın ve erkek olguların yaş ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).
Olguların cinsiyetlerine göre yaş ortalama dağılımı şekil 8 de belirtilmiştir.

ġekil 8: Olguların cinsiyetlerine göre yaş ortalama dağılımı
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Olguların taburcu şekilleri dağılımı şekil 9‟da belirtilmiştir.

ġekil 9: Olguların taburcu şekilleri dağılımı

Olguların cinsiyet, Troponin-I ve CK-MB pozitifliği, KAH hikayesi ve ek
hastalık varlığı ile kesin tanılarına göre WBC değerleri ortalama dağılımı
incelendiğinde;
Troponin-I pozitif olguların WBC değerleri Troponin-I negatif olguların
WBC değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05).
Kesin tanılara göre WBC değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulundu (p<0,05). Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için yapılan
Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U analizinde STEMI grup olgularının WBC
değerleri USAP grubu olguların WBC değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı
yüksek bulundu (p<0,0083).
Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmadı (p>0,05).
Tablo 4: Olguların cinsiyet, Troponin-I ve CK-MB pozitifliği, KAH hikayesi ve ek hastalık varlığı ile
kesin tanılarına göre WBC değerleri ortalama dağılımı
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ġekil 10: WBC değerleri ortalama dağılımının grafiksel yorumu

Tablo 5: Olguların cinsiyet, Troponin-I ve CK-MB pozitifliği, KAH hikayesi ve ek hastalık varlığı ile
kesin tanılarına göre N/L oranları ortalama dağilimi
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Olguların cinsiyet, Troponin-I ve CK-MB pozitifliği, KAH hikayesi ve ek
hastalık

varlığı

ile

kesin

tanılarına

göre

N/L

oranlarıortalama

dağılımı

incelendiğinde;
Troponin-I pozitif olguların N/L oranlarıTroponin-I negatif olguların N/L
oranlarındanistatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05).
CK-MB pozitif olguların N/L oranlarıCK-MB negatif olguların N/L
oranlarındanistatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05).
Kesin tanılara göre N/L oranlarıarasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulundu (p<0,05). Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için yapılan
Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U analizinde NSTEMI grup olgularının N/L
oranlarıUSAP grubu olguların N/L oranlarındanistatistiksel olarak anlamlı yüksek
bulundu (p<0,0083).
Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmadı (p>0,05).
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ġekil 11: N/L oranları ortalama dağılımının grafiksel yorumu
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Tablo 6: Olguların N/L oranlarına göre Troponin-I pozitifliği oranları dağılımı

Olguların N/L oranlarına göre Troponin-I pozitifliği oranları dağılımı
incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0,05).
(N/L oranı yükseldikçe troponin pozitifliği de artıyor)
Tablo 7: Olguların N/L oranlarına göre CK-MB pozitifliği oranları dağılımı

Olguların N/L oranlarına göre CK-MB pozitifliği oranları dağılımı
incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0,05).
(N/L oranı yükseldikçe pozitiflik artışı burada daha belirgin)

27

Tablo 8: Olguların N/L oranlarına göre KAH hikayesi varlığı oranları dağılımı

Olguların N/L oranlarına göre KAH hikayesi varlığıoranları dağılımı
incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05).
Tablo 9: Olguların N/L oranlarına göre ek hastalık hikayesi varlığı oranları dağılımı

Olguların N/L oranlarına göre ek hastalık varlığıoranları dağılımı
incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05).
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Tablo 10: Olguların N/L oranlarına göre kesin tanı oranları dağılımı

Olguların N/L oranlarına göre kesin tanıoranları dağılımı incelendiğinde
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0,05).
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6. TARTIġMA
Koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörleri ilk kez 1948 yılında başlayan
Framingham

kalp

araştırmasında

belirlenmiştir.

Risk

faktörleriiçerisindeolanyaşarttıkçabuhastalığıninsidansı ve prevalansı artmaktadır. Bu
nedenle yaş en önemli risk faktörü olarak değerlendirilebilir.(87-88) Yapılan
çalışmalarda da yaş sınırının 58-67 arasında değiştiği belirtilmiştir.[89-90-91çalışmakapsamındaincelenen100hastanınbüyük

92].Yaptığımız

çoğunluğunuerkekhastalaroluşturmaktaydı(%70),ortalamayaş

57,87±12,85idi.

Değerlendirilen hastaların yaş ortalamalarının literatürle uyumlu olması yaş
faktörünün en önemli risk faktörü olduğunu desteklemektedir.
Erken inflamatuvar cevapta rol alan başlıca hücreler nötrofillerdir. AKS ,
aterosklerozve inflamasyonarasındakiilişkibilinmektedir. Huang ve arkadaşlarının
yapmış olduğu çalışmada başvuru sırasındaki lökosit sayısı ve alt tiplerinin AKS‟de
majör kardiak kötü olaylarıöngörmedekiyerideğerlendirilmişnötrofilsayısının çoklu
damar hastalığının bağımsız bir göstergesi olduğu belirtilmiştir.[93-94-95-96-9798]Yaptığımız çalışmada da troponin I pozitifliği olan olguların özellikle de STEMI
grubundakilerin WBC sayı değerleri USAP olan olgulara göre daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Yine yapılan çalışmamızda N/L oranlarının yapılan kıyaslamasında,
troponin ve CK-MB değeri yüksek olan AKS tanılı olguların özellikle NSTEMI
grubunun, düşük troponin ve CK-MB değeri olan USAP tanılı olgulara göre yüksek
N/L oranı bulunmuştur. Bu da literatürdeki yapılan diğer çalışmalarla benzer
sonuçların olduğunu, WBC ile NLR nin yüksekliği ile klinik gidişatın kötülüğü ile
doğru

orantılı

olduğunu

doğrular

niteliktedir.

Bu

nedenle

kardiyovaskülerriskibelirlemedeNLRdeğerleribelirteçolarak kullanılabilir.
Literatürdekidahaönceyapılmışolançalışmalar(99-100)
NLR‟ninKAH‟daadvers
olaylarıöngörmedekikullanılabilirolduğunugöstermişolsadaherhangibirriskskorlama
sisteminedahiledilmemiştir.Bununönünde2önemliengelbulunmaktadır.

Birincisi

nötrofillerin dolaşımdaki kısa ömürleri (ortalama 7 gün)vekısasüreiçindekan
düzeylerinin

değişmesidir.

Bu

durum

hangiNLR

değerinin

kullanacağınailişkinsoruyuberaberinde getirmektedir.
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BukonudatakipsüresienuzunçalışmaolanAzabve
arkadaşlarınınStatenÜniversitesi‟nde(

Staten

Adası

,

New

York;

ABD

)yapmışolduğu çalışmada(101)kısa ve uzun dönem mortaliteile tüm NLR
değerlerianlamlıolarakilişkilibulunmuştur. Diğer benzer çalışmalarda olduğu gibi
bizimde çalışmamızda başvuru anındaki N/L oranı kullanılmıştır. İkinci önemli engel
ise; hangi NLR değerinin sınır değer olarak kabul edileceğine ilişkin literatürdeki
belirsizliktir.BizimçalışmamızdavebukonudayapılanbirçokönemliçalışmadadüşükNL
Riçin<3.0,yüksek
NLRiçin>4,7sınırdeğerlerikullanılmıştır.BunedenleNLRninbirprognostik
skoradahiledilebilmesiiçindahaöncedenkabulgörensınırdeğerleryerineklinikolarak
belirginNLRdeğeriüzerineçalışmayıamaçlayançok
merkezlibüyükprospektifçalışmalara ihtiyaçvardır.
Son olarak çalışmamızdaki 100 hasta içinden 66 tanesi Akut Koroner
Sendrom( STEMI, NSTEMI ve USAP) tanısı alırken, hastane içi mortalite
görülmemesi yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak bulunmuştur.
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7. SONUÇ
Çalışmamızda Temmuz-Kasım 2015 tarihleri arasında göğüs ağrısı ön
tanısıyla acile gelen hastalar değerlendirildi. NLR grupları arasında yapılan
değerlendirmede hastane içi mortalite görülmedi. Bunun nedeni olarak göreceli hasta
sayısının az olması ve AKS tanısı konulan hastaların bir kısmının hastane dışı KAG
amaçlı sevk edilmesi olarak düşünüldü.
AKS tanısı alıp çoklu damar hastalığı tespit edilen 4 olgu KABG operasyonu
amaçlı Kalp Damar Cerrahisi'ne nakil verilmiştir.
AKSsürecindekiinflamatuvaryanıtıngöstergeleriolanNLR
sayısıilemiyokardiyal

veWBC

hasarınbirerbelirteçleriolantroponinveCK-

MBarasındaanlamlıpozitifkorelasyon
saptanmıştır.Bubulgumiyokardiyalvasküleryataktakiinflamatuvarsürecingöstergesiola
nNLR‟ninbir riskbelirteciolarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.
NLR grupları arasında yaptığımız çalışmanın neticesinde, ek hastalık varlığı
ve koroner arter hastalık öyküsünün olması ile bir ilişki tespit edilmemiştir.
KAH‟da inflamasyonun varlığını ve rolünü belirlemek, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de en önemli ölüm nedeni olan bu hastalığa karşı yeni ve etkin
korunma ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle
bubilginin yapılacakolandahakapsamlıprospektifnitelikteki çalışmalar neticesinde
kullanılabilirliğinin artacağını düşünmekteyiz.
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ÖZET
Girişveamaç:

Akutkoronersendrom(AKS

)birçokkalıtımsalveedinselriskfaktörleriile

ilişkilidir.Enflamasyonun

en

temel

hücrelerinden beyaz küre sayısı ve onun alt tipleri kardiyovasküler hastalıklarda
istenmeyen olaylardan sorumlu tutulmakta ve enflamatuvar durumun bir belirteci
olarak kullanılmaktadır. Akut koroner sendromda nötrofil düzeylerindeki artışın,
miyokart hasarının yaygınlığı ve kısa dönem prognozu ile ilişkili olduğu , nötrofil
artışının yanı sıra akut strese bağlı görülen lenfopeni de immün sistemdeki akut
değişiklikleri yansıtan bir durum olarak, stres ile ilişkili kortizol salınımına bağlı
olduğu ve akut koroner sendrom sonrası erken bulgulardan biri olduğu da önceki
çalışmalarda

gösterilmiştir.

Başvuru

sırasında

hastaya

AKS

tanısı

konulurkenayrımsal WBC sayımından elde edilen nötrofil/lenfosit oranı (NLR)
klinik değerlendirmede yardımcı olarak kullanılabilir.
Bu çalışmada acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastaların nötrofil/lenfosit
oranına bakılarak ; troponin I, CK-MB, WBC sayısı, KAH hikayesi ve ek hastalık
varlığı ile kıyaslama yapılarak Akut koroner sendrom (AKS) tanısı konulabilmesi
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Metod:Temmuz- Kasım 2015 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk EAH acil servise göğüs ağrısı ile başvuran 100 hasta,
retrospektif olarak rastgele seçilip çalışmaya dahil edildi. Hastalar NLR‟
yegöredüşük(<3,0),orta(3,0-4,7)veyüksek(>4,7)olmaküzere3grupaltında
değerlendirildi.

Hastaların

başvuru

bulguları

,laboratuvardeğerlerikaydedildi.

Hastaneiçimortalite, taburculuksonrası3.ay içindeki kontrol muayeneye gelip
gelmemesi ve mortalite durumuaraştırıldı. AKS tanısı alan hastaların NLR oranları
gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular:

Çalışmayadahiledilenhastalarınortalamayaşı58

idi.Troponin-I

pozitif olguların WBC değerleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05).
STEMI grup olgularının WBC değerleri USAP grubu olguların WBC değerlerinden
istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,0083).
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Troponin-I pozitif ve CK-MB pozitif olguların N/L oranları istatistiksel
olarak

anlamlı

yüksek

bulundu

(p<0,05).NSTEMI

grup

olgularının

N/L

oranlarıUSAP grubu olguların N/Loranlarındanistatistiksel olarak anlamlı yüksek
bulundu (p<0,0083). N/L oranı yükseldikçe, troponin pozitifliği ve CK-MB
pozitifliğigiderek artmış bulundu. Bu artışın CK-MB de daha belirgin olduğu tespit
edildi. Olguların N/L oranlarına göre; KAH hikayesi varlığı ve ek hastalık varlığı
oranları dağılımı incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
bulunmadı (p>0,05).
Sonuç: Rastgele seçilmiş 100 hasta içindeki AKS tanısı alan hastaların
değerlendirilmesinde hastane içi mortalite tespit edilmedi. KAG amaçlı dış merkeze
sevk edilen hastalar KAG yapılmış olarak kabul edildi. Olguların N/L oranlarına
göre

kesin

tanıoranları

dağılımı

incelendiğinde

gruplar

arasında

AKS

(USAP,NSTEMI ve STEMI) tanısı alanlarda istatistiksel olarak anlamlı ilişki
bulunması (p<0,05)literatürdekisonuçları destekler niteliktedir.
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SUMMARY
Introduction and purpose: Acute coronary syndrome (ACS)is associate
withmany hereditaryandacquiredpredisposingfactors.The number of white blood cell
inflammation of the major cardiovascular disease and its subtypes are held
responsible for adverse events and is used as a marker of inflammatory conditions.
The increase on neutrophil levels in acute coronary syndrome , the prevalence of
myocardial damage and is associated with short-term prognosis, as well as
neutrophils rise due to acute stress in lymphopenia as a situation that reflects acute
changes in the immune system, which is connected to the release of cortisol
associated with stress and acute coronary syndrome early postit is one of the findings
shown in previous studies. The differential diagnosis of ACS patients during
admission imposing WBC neutrophils derived from census / lymphocyte
ratio(NLR)can be used as an aid in the clinical assessment.
Of patients admitted to the emergency department with chest pain in this
study neutrophil / lymphocyte ratio looking; troponin I, CK-MB, WBC count, by
comparison with CAD history and presence of concomitant disease Acute coronary
syndrome (ACS) have been evaluated diagnosis can be put.
Method:Between July and November 2015 in Izmir Katip Celebi University
Atatürk Training and Research Hospital emergency department with chest pain
admitted

100

patients

included

in

the

study

were

randomly

selected

retrospectively.Patients NLR in accordance with low (<3.0), moderate (3.0 to 4.7)
and high (> 4.7) were evaluated under three groups. Patients presenting signs,
laboratory values were recorded. Mortality, as not to come to inspection control
within 3 months and mortality after discharge condition were investigated in
hospital. Of patients diagnosed with ACS were compared between groups NLR rates.
Results: The average age was 58 patients included in the study. WBC positive
cases of Troponin-I levels were significantly higher (p <0.05).USAP group of
patients with STEMI group of patients with WBC values were statistically significant
(p <0.0083). Troponin-I and CK-MB positive of positive cases of N / L ratio was
significantly higher (p <0.05). NSTEMI group of patients with N / L ratio in the
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group of patients USAP N / L ratio of found statistically significant (p <0.0083). N /
L ratio increases, troponin and CK-MB positive positivity were increased gradually.
This increase in CK-MB was determined to be more specific. The cases of N / L ratio
in according with; CAD stories presence and presence of concomitant disease rates
distribution relationship was not statistically significant between the groups studied
(p> 0.05).
Conclusion : 100 patients randomly selected for evaluation of patients with
ACS in the field of hospital mortality was detected. CAG referred to the epicenter of
the patients were considered to be made for CAG. The cases of N / L ratio according
to definitive diagnosis rate distribution of ACS among the groups examined (USAP,
NSTEMI and STEMI), statistically significant relationship exists in diagnosis (p
<0.05) is also supported by the results in the literature.

Key words: Acute coronarysyndrome, neutrophil to lymphocyte ratio
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