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Özet
Amaç: İnflamatuar mekanizmalar akut miyokard infarktüsü (AMI) oluşumunda ve prognozunda önemli rol oynar. İnflamatuar mediatörler AMI’nın olumsuz
sonuçları ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada akut koroner sendromlu (AKS)
hastalarda lökosit, nötrofil sayımı, nötrofil lenfosit oranı ve yüksek duyarlılıklı
C reaktif proteinin (hsCRP) anjiografik trombüsü öngörmedeki rolü değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya AKS’li 150 hasta dahil edildi. Hastalar trombüs oluşan (n = 65) ve trombüs oluşmayan grup (n = 85) olarak iki grupta değerlendirildi. Koroner anjiyografi öncesinde hsCRP ve rutin
kan laboratuvar çalışmaları için kan örnekleri toplandı. Nümerik veriler ortalama ± standart deviasyon, nominal veriler ise sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Gruplar arasında karşılaştırmalarda nominal değişkenler için ki-kare testi,
nümerik veriler için t-testi kullanıldı. Tüm istatistiksel analizlerde p <0.05 değeri anlamlı kabul edildi. Bulgular: hsCRP , lökosit sayımı, nötrofil sayımı ve
nötrofil / lenfosit oranları trombüs oluşan grupta, trombüs oluşmayan gruba göre önemli ölçüde yüksek olarak saptandı (her biri için, p<0.05). T-testi
analizleri hsCRP , lökosit sayımı, nötrofil ve nötrofil / lenfosit oranının infarkt
olan arterde trombüs oluşumu (her biri için, p <0.05) için bağımsız belirleyiciler olduğu saptandı. Tartışma: AKS’li hastalarda, yüksek lökosit sayısı, nötrofil sayısı, nötrofil / lenfosit oranı, hsCRP düzeyleri trombüs oluşumu öngörmede tahmin aracıdır.
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Abstract
Aim: Inflammatory mechanisms had played a major role in the formation and
prognosis of acute myocardial infarction. Inflammatory mediators was assciated with negative consequences of acute myocardial infarction. This study
tested the hypothesis that in the acute phase of acute coronary syndrome,
leukocyte count, neutrophil count, neutrophil lymphocyte ratio, and high sensitivity C reactive protein (hsCRP) are predictive of angiographic thrombus
formation in the infarct related artery. Material and Method: This prospective study included 150 consecutive patients with acute coronary syndrome.
Patients were assigned to a thrombus formation group (n=65) and a non
thrombus formation group (n=85). Blood samples for measurement of hsCRP
and for routine blood laboratory studies were collected before to coronary
angiography. Numerical data were expressed as mean ± Standard deviation.
Nominal data were expressed as the number and percentage. Comparisons
between groups, chi-square test was used for nominal variables. Comparisons between groups, t-test was used for numerical data. All statistical analyzes, p <0.05 was considered significant. Results: The levels of hsCRP , total
leukocyte counts, neutrophil counts, and neutrophil/ lymphocyte ratios were
substantially higher in the thrombus formation group than in the non thrombus formation group patients (for each, P < 0.05). T-test analyses identified
hsCRP , leukocyte count, neutrophil count, and neutrophil/lymphocyte ratio as
independent predictors of thrombus formation in the infarct-related artery
(for each, P < 0.05). Discussion: In patients with acute coronary syndrome,
higher leukocyte conut, neutrophil count, neutrophil / lymphocyte ratio and
level of hsCRP are predictors to indicate thrombus formation.
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Giriş
Aterosklerotik kalp hastalıklarının temelinde endotel hasarına sekonder hücresel proliferasyonun olduğu düşünülmektedir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar aterosklerotik lezyonların gelişmesinde birçok faktörle birlikte inflamatuar mekanizmalarında
önemli rol oynadığını göstermiştir. Bu mekanizmalar AKS oluşumunda ve prognozunda önemli bir rol oynamıştır [1,2]. İnflamatuar mediatörler ile aterosklerozun ilişkili olduğu, trombüs oluşumunun uyarıldığı aynı zamanda plak rüptürü riskinin de arttığı
gösterilmiştir. Bu amaçla hemogram ve C Reaktif Protein (CRP)
gibi birçok inflamasyon mediatörü asemptomatik hastalarda iskemik vasküler olayların öngörülmesinde kullanılmaktadır [3-5].
Bu çalışmada acil servise göğüs ağrısı ile başvurup, AKS tanısı ile koroner yoğun bakıma yatan ve koroner anjiyografi yapılan hastalarda, lökosit sayımı, nötrofil sayımı, nötrofil / lenfosit
oranı (NLR) ve yüksek duyarlılıklı CRP (hsCRP) düzeylerinin koroner trombüs oluşumunu öngörmedeki öneminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışma 10 aylık sürede Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalına göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran ve AKS tanısı ile koroner yoğun bakım ünitesine yatan ve
perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan hastalarla prospektif
olarak yapıldı. Çalışma için Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığının 2012/33 kararı ile izin alındı. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara çalışma ile ilgili bilgi verildi
ve hasta onamları alındı.
Travmaya maruz kalan ,kronik böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz hastaları, hematolojik proliferatif hastalık tanısı olan, karaciğer yetmezliği olanlar, son 1 ay içinde miyokard infarktüsü(MI)
geçirenler, son 1 yılda serebrovasküler olay(SVO) öyküsü olanlar, son 3 ayda koroner arter by-pass greft(CABG) operasyonu
geçirmiş olanlar, son 6 ayda PKG yapılmış olanlar, sepsis veya
bakteriyemi gelişmiş olanlar, 38 C ve üzeri ateş veya bilinen reaktif enfeksiyonu olanlar ve çalışmaya katılmayı reddeden hastalar çalışma dışı bırakıldı..
Acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların öykü,
fizik muayene ve laboratuvar incelemeleri yapıldı. Hastaların
elektrokardiyografisi (EKG) çekilip değerlendirildi. AKS tanısı
için öykü, EKG ve kardiak markerlardan (kreatin kinaz miyokard
izoenziminin-CKMB ve Troponin I) ikisi pozitif olan hastalar temel alındı. Hastaların acil servise başvuru anındaki acil hemogram ve biyokimyasal parametrelere ek olarak troponin I, CK-MB
ve hsCRP tetkikleri için kan numuneleri alındı. Hastalara kardiyoloji konsültasyonu istendi ve koroner yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalar değerlendirildi. Tüm koroner anjiografik işlemler ve PKG’ler, Siemens Angiocore anjiografi cihazında ve
yılda ≥ 75 girişimsel işlem deneyimli olan girişimsel kardiyologlar tarafından standart metodlarla yapıldı.
Hastalar koroner anjiografi sonuçlarına göre trombüs formasyonu olan (TF) ve trombüs formasyonu olmayan (NTF) olmak
üzere 2 gruba ayrıldı. Tüm veriler SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) 20.0 istatistik programına kaydedildi. Nümerik
veriler ortalama ± standart deviasyon, nominal veriler ise sayı
ve yüzde olarak ifade edildi. Gruplar arasında karşılaştırmalarda nominal değişkenler için ki-kare testi, nümerik veriler için ise
t-testi kullanıldı. Tüm istatistiksel analizlerde p <0.05 değeri an| Journal
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lamlı olarak kabul edildi.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 150 hastanın 44’ü kadın (%29), 106’sı
erkek (%71) idi. Hastaların demografik ve bazı klinik özellikleri tablo 1’de verildi.
Hastaların yaşları 30 ile 89 arasında, yaş ortalaması 62,61
± 13,59 olarak saptandı. Erkek hastaların yaş ortalaması
58,81±12,49, kadın hastaların yaş ortalaması 71,77±11,757 idi.
Hastalar risk faktörlerine göre incelendiğinde; sigara 56
(%37,3), hipertansiyon 50 (%33), diyabet 39 (%26), MI öyküsü
31 (%20,7), aile öyküsü 19 (%12,7), dislipidemi 7 (%4,7) hastada saptandı.
Hastalar tanılarına göre değerlendirildiğinde 84 (%56) hasta STEMI, 66 (%44) hasta USAP/NSTEMI tanısı ile koroner yoğun bakıma yatırıldı. Hastaların 31’ine (%20,7) medikal tedavi, 107’sine (%71,3) stent uygulandı. Geriye kalan 12 (%8) hastaya ise CABG önerildi. Hastane içi mortalite 13 (%8,7) olarak
saptandı.
Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri
Hasta Özellikleri
Cinsiyet

Sayı (n)

Yüzde ( %)

Erkek

106

(71)

Kadın

44

(29)

Yaş (ortalama)

62,61±13,5

Risk Faktörleri

Hipertansiyon

50

(33)

Diyabet

39

(26)

Dislipidemi

7

(4,7)

Sigara

56

(37,3)

Aile öyküsü

19

(12,7)

MI öyküsü

31

(20,7)

USAP/NSTEMI

76

(51)

STEMI

74

(49)

Stent kullanımı

107

(71,3)

Medikal yaklaşım

31

(20,7)

CABG

12

(8)

Mortalite

13

(8,7)

Tanı

Hastaların başvuru sırasında çekilen EKG’lerinde en sık ST segment elevasyonu tespit edildi.(Tablo 2).
Tablo 2. Hastaların başvuru sırasındaki EKG bulguları
EKG bulgusu

Sayı (n)

Yüzde ( %)

ST segment elevasyonu

74

49

T dalga değişikliği

24

16

Normal Sinüs Ritmi (NSR)

20

14

STsegment depresyonu

16

11

Q paterni

6

4

Dal blokları

4

3

Atrial Fibrilasyon

2

1

Sinüs taşikardisi

2

1

R progresyon kaybı

2

1

TF’li grup ve NTF’li grupların acile geldiklerinde alınan ilk hemogram değerlerinin karşılaştırmasında WBC (103/µL), Nötrofil
sayısı (103/µL) ve NLR değerlerinde anlamlılık saptandı ( Tablo 3.).
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Tablo 3. TF’li ve NTF’li gruplarda kan sayımı
Değişkenler

TF grup (n=65)

NTF grup (n=85)

P değeri

WBC (103/µL)

13,18±4,29

10,52±2,96

0,0001

Nötrofil sayısı (103/µL)

10,03±4,14

6,76±2,77

0,0001

Lenfosit sayısı (103/µL)

2,33±1,77

2,67±1,31

0,19

NLR

7,27±10,04

3,57±4,48

0,007

Monosit sayısı (103/µL)

0,78±0,50

0,72±0,28

0,35

Platelet sayısı (103/µL)

293±101

298±65

0,74

hsCRP (mg/L)

6,83±3,18

5,47±3,19

0,01

CKMB (U/L)

109±158,5

69±82,9

0,11

Troponin I (ng/mL)

6,89±10,53

7,73±25,87

0,80

Hastalar risk faktörleri açısından karşılaştırıldığında gruplar
arasında anlamlılık tespit edilmedi (Tablo 4.)
Tablo 4. TF’li ve NTF’li gruplardaki risk faktörleri
Değişkenler

TF grup (n=65)

NTF grup (n=85)

P değeri

Yaş

63,15±12,520

62,20±14,428

0,672

Erkek cinsiyet

51 (78,5)

55 (64,7)

0,067

Sigara (n (%))

25 (38,5)

31 (36,5)

0,351

Diabet (n (%))

14 (21,5)

25 (29,4)

0,276

Hipertansiyon (n (%))

19 (29,2)

31 (36,5)

0,351

Hastaların yatış süreleri ve mortaliteleri değerlendirildiğinde
gruplar arasında mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlılık mevcuttu (p=0,04). TF’li grupta mortalitenin fazla olduğu
belirlendi (Tablo 5.).
Tablo 5. Yatış süresi ve mortalitenin değerlendirilmesi
Değişkenler

TF grup (n=65)

NTFgrup (n=85)

P değeri

Yatış süresi (gün)

4,47±1,35

4,29±3,12

0,64

Mortalite (n (%))

9 (13,8)

4 (4,7)

0,04

Tartışma
Koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörleri ilk kez 1948 yılında
başlayan Framingham kalp araştırmasında belirlenmiştir. Risk
faktörleri içerisinde olan yaş arttıkça bu hastalığın insidansı
ve prevalansı artmaktadır. Bu nedenle yaş en önemli risk faktörü olarak değerlendirilebilir [6]. Amerikan Kalp Birliği kılavuzlarında erkeklerde 45, kadınlarda ise 55 yaş ve üzeri önemli risk
faktörüdür. Miyokard infarktüsü de dahil olmak üzere AKS gelişiminin en güçlü bağımsız risk faktörü yaştır [7]. Yapılan çalışmalarda da yaş sınırının 58-67 arasında değiştiği belirtilmiştir
[8-11]. Değerlendirilen hastaların yaş ortalamalarının literatürle uyumlu olması yaş faktörünün en önemli risk faktörü olduğunu desteklemektedir.
İnflamasyon, ateroskleroz ve AKS arasındaki ilişki bilinmektedir. Yapılan çalışmalar AKS sonrası kan lökosit düzeyindeki artışın istenmeyen olaylarla ilişkili olduğunu göstermiştir [1]. Erken inflamatuvar cevapta rol alan başlıca hücreler nötrofillerdir.
Huang ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada başvuru sırasındaki lökosit sayısı ve alt tiplerinin AKS’de majör kardiak kötü
olayları öngörmedeki yeri değerlendirilmiş nötrofil sayısının
çoklu damar hastalığının bağımsız bir göstergesi olduğu belirtilmiştir [2-4,5,12,13]. Yaptığımız çalışmada da TF’li grupta lökosit sayısı, NTF’li gruba göre anlamlı derecede yüksek bulundu.
Kardiyovasküler riski belirlemede NLR değerleri belirteç olarak kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda artmış trombüs yükü olan
3 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

grupta NLR, düşük trombüs yükü olan gruba göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur [14,15]. Bu çalışmada da TF’li grupta NLR değerleri NTF’li gruba göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.
İnflamasyonun yükselmiş belirteçleri ve özellikle hsCRP artışı
kardiyovasküler olaylarla ilişkilidir. HsCRP sentezi ve sekresyonu
akut uyarının hemen sonrasında hızlı bir şekilde karaciğer tarafından yapılmaktadır. Ancak AKS’lerde hsCRP sentezi için uyarının kaynağı tam belli değildir. Aterosklerotik plak içindeki inflamasyon yırtılmayı kolaylaştırmaktadır. Birçok çalışmada stabil olmayan anjinada vasküler yatağın inflamasyonunun hsCRP
sentezini tetiklediği, hsCRP’nin ateroskleroz ve damarsal hastalıklara bağlı ölümlerde en önemli belirleyici olduğu gösterilmiştir [16,17]. TF’li grupta hsCRP’nin, NTF’li gruba göre yüksek bulunması anlamlı olarak değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak; lökosit, nötrofil sayısı, NLR değeri ve hsCRP gibi
inflamatuar mediatörlerin düzeylerinin TF’li grupta, NTF’li göre
anlamlı derecede yüksek bulunması anjiografik trombüsü öngörmede bu mediatörlerin önemini göstermektedir. KAH’da inflamasyonun varlığını ve rolünü belirlemek, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de en önemli ölüm nedeni olan bu hastalığa karsı yeni ve etkin korunma ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
Etik Konular: Çalışma için Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik etik kurulundan onay alınmıştır.
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