Koroner Anjiyografi ve Anjiyoplasti
Çağõmõzdaki ölüm ve iş gücü kaybõnõn en büyük
nedenlerinden biri de kalp damar hastalõklarõdõr. Kalp damar
hastalõklarõ, zamanõnda fark edilip gerekli önlemler
alõnmazsa, damar tõkanõklõğõna ve bunun sonucunda da kalp
krizine (miyokard infarktüsü) ve ölümcül ritm bozukluklarõna
yol açabilmektedir. Kalp damar hastalõklarõndaki en önemli
konu hastalarõn kalp krizi geçirmesine engel olmaktõr. Çünkü
kalp krizleri, ilk saatlerde çoğunlukla ölüme neden olan ritm
bozukluklarõna yol açtõklarõ gibi, kalpte tõkanan damarõn
beslediği bölgenin hasar görmesine ve o bölgenin
çalõşamamasõna neden olmaktadõr.
Koroner anjiyografi, kalp damarlarõ
(koroner arter) içine özel bir ilaç verip röntgen
õşõnlarõ kullanõlarak görüntülerinin alõnmasõ
işlemidir. Koroner anjiyografi, anjiyografi
cihazõnõn ve eğitimli ve deneyimli doktor ile sağlõk
personelinin bulunduğu laboratuarlarda yapõlõr.
Koroner anjiyografi kesinlikle bir ameliyat
değildir. İşlem için hastanõn uyutulmasõna gerek
yoktur. İşlem süresince hasta uyanõktõr ve
konuşabilir.
Bilindiği gibi koroner anjiyografi bir tanõ
yöntemidir. Anjiyografi işleminin tüm tõbbi
girişimlerde olduğu gibi riskleri vardõr ancak bu
risk, teknolojik gelişmeler ve sahip olunan büyük
deneyimler sonucu son derece düşüktür. Ölüm, kalp krizi, felç gibi önemli komplikasyonlarõn
(istenmeyen olay) oranõ onbinde beş (5/10.000) ile binde bir (1/1000) arasõndadõr. Ancak
unutulmamalõdõr ki kalp damarlarõndaki teşhis edilmemiş ve dolayõsõ ile tedavisi yapõlamamõş
darlõklarõn hastaya getireceği risk, anjiyografinin riskinin çok çok üzerindedir.
Koroner anjiyografi için
hastaneye yatmak gereklidir.
Yatõştan sonra hastalõğõnõz ile ilgili
dosya hazõrlanacak, muayene
edildikten sonra gerekli olan
tetkikler yapõlacaktõr. Daha sonra,
yapõlacak olan işleme engel olan
durumunuz yoksa, işlemi kabul
ettiğinizi bildiren formu
imzaladõktan sonra koroner
anjiyografi laboratuarõna
alõnacaksõnõz.
Koroner anjiyografide kalp
damarlarõna ulaşmak için
çoğunlukla sağ kasõk atardamarõ
(bazen kol) kullanõlõr. Bunun için
burasõ iğne ile uyuşturulur ve
damar içine daha sonra çõkarõlmak
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üzere bir plastik kõlõf yerleştirilir. Bu işlem sõrasõnda hasta bazen hafif bir sõzõ duyabilir.
Hastanõn tüm işlem süresi boyunca duyduğu sõkõntõ budur. Bundan sonraki bölümde hasta
herhangi bir şey hissetmez. Daha
sonra, adõna kateter denilen
yaklaşõk 2 mm çapõnda içi boş
borucuklar, plastik kõlõf yolu ile
kalbin damarlarõnõn ağõzlarõna
yerleştirilir ve bu borucuklardan
damarlarõ röntgen altõnda
görünür hale getiren özel bir
madde (kontrast madde) verilir
ve değişik açõlardan damarlarõn
görüntüleri alõnõr. İşlem
ortalama 15-20 dakika sürer.
İşlemden sonra kasõğa
yerleştirilen plastik kõlõf çõkarõlõr
ve buradan kanama olmamasõ
için 4-5 saat süreyle bu bölgeye
bir ağõrlõk konur. Bu süre
boyunca hasta yatakta yatar.
Daha sonra gerekli kontroller
yapõldõktan sonra hasta
kalkabilir ve dolaşabilir.
Koroner anjiyografiden sonra doktor sonuç hakkõnda ve tedavi konusunda hastayı
bilgilendirir ve anjiyografi raporu verilir. İşlem sonrasõ doktorun uygun görmesine göre,
çoğunlukla aynõ gün veya ertesi gün eve gidilebilir.

Anjiyoplasti (Balon ve Stent) İşlemi
Balon tedavisi işlemi de aynõ koroner anjiyografi gibidir. Ancak balon yapõlacak damarõn
özelliklerine bağlõ olarak işlem biraz daha uzun sürebilir. Koroner damarlarda önemli darlõk
ve/veya tõkanõklõk görüldüğünde, eğer uygunsa, aynõ seansta veya daha sonra balon
anjiyoplasti yapõlabilir. Balon anjiyoplastide, damar içindeki dar olan bölgede, özel olarak
yapõlmõş balon, kõsa süreli olarak şişirilerek darlõk genişletilir. Balon, aynõ damarda birden
fazla darlõğa veya birden fazla damardaki darlõklara aynõ seansta veya farklõ seanslarda
yapõlabilir. Gerekli durumlarda balona ek olarak o bölgeye, yine balon yardõmõyla stent (kafes)
konur.
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Son yõllarda üzeri, daralmayõ önleyici veya azaltõcõ özel bir ilaç ile kaplõ stentler
çõkarõlmõştõr (kaplõ veya ilaçlõ stent). Stent yerleştirildikten sonra aynõ yerde ilk 6 ay içinde
tekrar müdahale gerektirebilen yeniden daralma görülebilir. Tekrar daralmanõn, hastanõn
yapõsõndan, mevcut diğer hastalõklarõna (şeker hastalõğõ gibi) kadar uzanan çok değişik
nedenleri vardõr. İlk 6 ay içinde stent bölgesinde tekrar daralma (restenoz) oranõ, kaplõ
olmayan stentlerde %20-30, kaplõ olanlarda ise %510 oranõndadõr. Kaplõ olan stentler daha pahalõdõr ve
sosyal güvenlik kuruluşlarõ tarafõndan
karşõlanmamaktadõr.
Anjiyografi gibi anjiyoplasti işlemlerinin de
bir takõm riskleri bulunmaktadõr: bunlarõn en
önemlileri binde dört (4/1000) oranõnda acil bypass
ameliyat gereksinimi, yüzde bir (1/100) oranõnda
ölümdür. Koroner bypass ameliyatlarõnda ise ölüm
oranõ %1-3 arasõndadõr. Nadiren de bir probleme
neden olmadan kendiliğinden geçen kasõk bölgesine
kanama, şişlik, kõsa süreli ağrõ olabilir. Ancak
bilinmelidir ki, doktorunuz size anjiyoplasti
yapõlmasõnõ, anjiyoplasti yapõlmadõğõnda dar olan
damarõn size getireceği risklerin, anjiyoplasti riskinin çok üzerinde olduğu durumlarda
önerecektir.
Stent işleminden sonra doktorunuz size 1-6 ay süreyle kan sulandõrõcõ bir ilaç
kullanmanõzõ (aspirin kullanõyorsanõz ek olarak) isteyebilir.
Balon anjiyoplastiye uygun
olmayan durumlarda, bypass cerrahisi
veya ilaç tedavisi önerilebilir.

Hastane Sonrasõ
Hastaneden ayrõldõktan sonra
24 saat süre ile işlemin yapõldõğõ
bölgeyi zorlamamanõz önerilir. 24 saat
sonra işlem yerindeki bandõ
çõkarabilir, banyo yapabilirsiniz.
Girişim yerinde, bazen kanõn deri
altõna sõzmasõyla morluklar, sertlik
olabilir. Bunlar önemli değildir.
Morluklarõn tamamen geçmesi bir kaç
hafta alabilir. Ancak işlem yerinde
kanama, şiddetli ağrõ, ani şişlik olursa
hemen hastaneye gidilmelidir.
Balon veya stent uygulanan
hastalarda, işlem sõrasõnda kan
sulandõrõcõ ilaç verildiğinden dolayõ
yatakta yatõş süresi bir kaç saat daha
uzundur.
Balon işlemlerinden sonra,
damarõn durumunu kontrol etmek için
doktorunuz bir süre sonra (çoğunlukla
6 ay) kontrol amaçlõ koroner
anjiyografi önerebilir.
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Koroner anjiyografi ne zaman
yapılır?*
• Kalp damar hastalõğõ düşündüren göğüs ağrõsõ (angina
pektoris) varlõğõnda,
• Kalp krizi geçirenler (özellikle genç yaşta olanlar), kalp
krizi sonrasõ tetkiklerde (efor testi, talyum sintigrafisi
vb) problem görülenler,
• Anjiyoplasti veya bypass yapõlan hastalarda göğüs
ağrõlarõnõn tekrar ortaya çõkmasõ,
• Koroner damarlar dõşõnda başka bir kalp (kapak vs) veya
kalp dõşõ damar hastalõğõndan dolayõ ameliyat olacaklar
belli bir yaşõn üzerinde ise,
• Belli bir neden yok iken ciddi ritm bozukluğu olanlarda,
• Belli bir neden yok iken kalp yetmezliği olanlarda,
• Risk faktörlerinin varlõğõnda damar hastalõğõ olduğunu
düşündüren testlerin anormal çõkmasõ halinde (şikayeti
olmasa bile),
• Kalp krizinin ilk 12 saatinde veya daha sonraki saatlerde
göğüs ağrõsõnõn devam etmesi halinde.
* Koroner anjiyografi kararõ, doktorunuz tarafõndan şikayetleriniz,
risk faktörleriniz, tedaviniz, kõsacasõ siz bir bütün olarak
değerlendirildikten sonra verilen bir karardõr.
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Ne yazõk ki, gerek koroner arter hastalõğõ tedavisinde kullanõlan ilaçlar, gerekse balon
ve bypass, damar hastalõğõnõ ortadan kaldõrmamaktadõr. Dolayõsõ ile dikkat edilmediğinde
koroner damarõn aynõ bölgesinde veya farklõ bölgelerinde yeni darlõklar ortaya çõkabilir veya
hafif olan darlõklar daha da ilerleyerek ciddi darlõk haline gelip, probleme yol açabilir. Bundan
dolayõ hastalarõn risk faktörleri ile mücadele etmesi, ilaçlarõnõ düzenli kullanmasõ,
problemlerin erken saptanmasõ açõsõndan doktorunun önerdiği zamanlarda ve bunun dõşõnda
şikayeti olduğu her zaman kontrollere gelmesi çok önemlidir.
Sağlõklõ günler dileklerimle...

Hastaneye Gelirken…
Anjiyo veya anjiyoplasti olacağõnõz gün hastaneye aç olarak gelmeniz gereklidir.
Almakta olduğunuz ilaçlarõ doktorunuz aksini söylemediği sürece alõnõz.
İşlem bölgesinin temizliği için her iki kasõk bölgesinin tõraş edilmesinde yarar vardõr.
Hastaneye gelirken daha önceden kalbiniz ile ilgili yapõlmõş olan tüm tetkikleri, varsa resmi sevk
kağõdõnõzõ veya karnenizi (emekli sandõğõ, bağ kur gibi) ve nüfus cüzdanõnõzõ beraberinizde getiriniz.
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