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Giriş 
Koroner arterler ve büyük dalları genellikle 
kalbin yüzeyinde ilerler. Bazı insanlarda mi
yokardiyal bridge diye adlandırılan bir du
rumda koroner arterlerin bir bölümü miyo-
kard içine gömülür. 1737 yılından beri ana-
tomistler tarafından tanımlanan bu durum 
ilk kez 1960 yılında anjiografık olarak gös
terilmiştir.1 Anjiografık prevalansı %0.5-%16 
arasındadır ve sol ventrikül sistolik yüklen
mesi ve erkek cinsiyet ile insidans artar.11 

Miyokardiyal bridge en yaygın olarak sol ön 
inen arterin (LAD) orta segmentinde görü
lür ancak sağ ve sirkumflex arterde nadir
dir.4 

Anjiografik olarak damar lümeninde sistol 
sırasında izlenen daralmanın diyastolde kay
bolması (milking effect) tanı için değerlidir. 
Nitrogliserin gibi bir vasodilatator ajanın 
kullanılması sistolik daralmayı belirginleşti-
receğinden tanıyı kolaylaştırır.'' 
Miyokardiyal bridge genellikle uzun dönem 
sağkalımı oldukça iyi olan benign bir hasta
lıktır. Ancak miyokardiyal iskemi. enfarktüs, 
taşikardi ve ani ölüm nedeni olabilir.'" Koro
ner kan akımı normal şartlarda diyastolde 
olur ve sistolde yalnızca %20'lik bir akım 
meydana gelir. Bu nedenle miyokardiyal 
bridge'in iskemik komplikasyonlarının ne
deni açık değildir. Bugüne kadar yapılan ça-
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lışmaların sonucu olarak 6 olası mekaniz
ma önerilmiştir: 
1. Sistolik geri çekilme (recoil): kalp hızının 
artmasına bağlı olarak diyastol süresinin kı
salması koroner arterlerin dolum süresinin 
azalmasına ve iskemiye neden olur; 
2. Spazm: egzersiz koroner arterlerde spaz
mı indükleyebilir ve özellikle miyokardiyal 
bridge bölgesinde oluşan spazm göğüs ağ
rısı, laktat üretiminde artış ve global ya da 
bölgesel ventriküler fonksiyon azalmasına 
neden olur: 

3. Tromboksan B2 düzeyinde artış; 
4. Sistol sonrası akım azalması; 
5. Lokal trombüs formasyonu: miyokardiyal 
bridge bölgesinde artan kan akımı platelet 
aktivasyonu ve trombüs formasyonuna ne
den olabilir; 
6. Endotelyal disfonksiyon.* 
Yetişkinlerdeki miyokardiyal bridge hipert-
rofik kardiyomiyopati ile birlikteyse iske-
mik komplikasyon riski yüksektir.'1 

Olgu 
Öykü ve Fizik Muayene: Daha önceleri de 
ara ara gelen göğüs ağrısı şikayetleri olan 
26 yaşındaki bayan hastanın bıçak saplanır 
tarzda 15 dakika kadar süren göğüs ağrısı 
olmuş ancak soğuk algınlığı olduğunu dü
şünen hasta amoksisilin-klavunat türü anti
biyotik almıştır. Göğüs ağrısının devam et
mesi üzerine acil servise başvuran hastanın 
yapılan enzim takiplerinde yükselme ve 
EKG'de Vl-4 derivasyonlarında T- negatifli-
ği saptanmıştır. Hasta non-Q anterior MI 
tanısıyla KBÜ'ne alınmıştır. Hasta kabul 
edildiğinde genel durum iyi idi. Şiddetli ol
mayan göğüs ağrısı şikayeti devam ediyor
du. Ayrıntılı fizik muayenede başka bir pa
toloji yoktu. 

Laboratuvar: Hastanın enzim takiplerinde. 
CK-MB: 80-40-20 U/L; CPK: 800-400-200-

40 U/L; SCOT: 8040-20 U/L olarak izlen
di. 
EKG: Sinüs ritminde hız 59/dk idi. Dil, Di
li ve AVF derivasyonlarında QS formasyo
nu ve V14 derivasyonlarında 2 mm'lik ST 
depresyonu bifazik T dalgası mevcuttu. 
EKO: Belirgin duvar hareket bozukluğu 
yoktu ve kapak yapıları ve fonksiyonları 
normaldi. EF %65 olarak ölçüldü. 
KAG: LMCA normal. LAD orta kısımda 
müsküler bridge saptandı. CX ve RCA nor
maldi. Ventrikülografide patoloji yoktu. 
Takip: Bu bulgularla non Q anterior MI ta
nısıyla izlenen hastaya düşük molekül ağır
lıklı heparin, aspirin, uzun etkili nitrat te
davisi başlandı. Bradikardi nedeniyle Ca 
kanal blokeri ya da beta bloker tercih edil
medi. KAG sonrası hasta sadace aspirin 
100 mg 1x1 önerilerek taburcu edildi. 

Tartışma 
Hasta mevcut bulgularla koroner yoğun ba
kım ünitesinde miyokard enfarktüsü tanı
sıyla 1 hafta izlendi. Hastanın genç olması 
ve koroner arter hastalığı aile öyküsü olma
ması nedeniyle koroner arter anomalisi ön 
planda düşünüldü. Yapılan koroner anjiog
rafide sistolik daralmanın diastolde kaybol
masının (milking effect) görülmesiyle miyo
kardiyal bridge tanısı konuldu. 
Semptomatik hastalarda eğer başka potan
siyel nedenler yoksa tedavi tartışmalıdır. 
Nitratlar preload ve vasospazmı azaltır, be
ta blokerler negatif inotropik ve kronotro-
pik etkilere sahiptir, kalsiyum kanal bloker-
leri semptomatik iyileşme için kullanılabilir. 
Cerrahi ve perkütan revaskülarizasyon me-
dikal tedavi yetersiz kaldığında kullanılabi
lir. Koroner stent implantasyonu damara 
dış basıyı engellediğinden hemodinamik de
ğişiklikleri normale döndürebilir.*1" Bazı 
hastalarda stent implantasyonu sonrası po-
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zitif olan eforlu talyum miyokard perfüz-

yon sintigrafisinin normale döndüğü bildi

rilmiştir." Stent implantasyonu ve aterek-

tomi yapılan hastaların uzun dönem takip

lerinde restenoz oranı %46 gibi yüksek bir 

değerde tespit edilmiştir." 

Hastamızda mevcut klinik bilgilere dayana

rak medikal tedavi ve aylık kontrol öner

dik. 
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