
Myokard infarktı
En önemli nedeni koroner arter dallarının akut olarak tıkanması sonucu gelişen iskemidir (akut koroner 
yetmezliği). 

•

Koroner arterlerin yavaş yavaş daralması/tıkanması bu arterler arasında anastomozların oluşmasına yol açarak 
iskeminin zararlarını azaltır ancak kalp kaslarında atrofi ve bu bölgede fibrozis gelişir (kronik koroner 
yetmezliği). 

•

Yaşama tutunabilen hastalarda inf arkt alanı iyileşir. Önce infarktı çepeçevre kuşatan bir granülasyon dokusu 
oluşur. Nekrotik doku artıkları temizlenir yerini fibröz doku doldurulur (organizasyon).

•

Myokard iskemilerinin en önemli belirtisi ağrıdır (angina pectoris).•

Bölgesel (mural/transmural) infarkt: en sık rastlanılan tipidir. Kalp duvarını tutar. Sol ventrikül 
duvarlarını, interventriküler septumu ve kalp apeksini besleyen koroner arterlerin birinin ya da birkaçının 
tam tıkanmasının sonucudur. 

(a)

Subendokardial infarkt: görece seyrektir. Myokardın uzun süren hipoperfüzyonu sonucu sol ventrikül 
endokardının hemen altında görülen infarkt adacıklarıdır. Koroner arter trombozu yoktur. Hipoperfüzyon 
nedenleri: aorta stenozu, hipovolemik şok, kardiyopulmoner bypass, koroner arterlerin ve/veya 
dallarının tam olmayan tıkanmaları (daralmaları).

(b)

Endokardın hemen altındaki kas hücreleri oksijen gereksinimlerini ventrikül boşluğundaki kandan 
sağlarken endokarddan uzakta kalanlar hipoksiden etkilenir. Subendokardial kalp kası hücrelerinde 
hipoksinin yaygınlığına göre değişik genişlikte nekrozlar izlenir.

Myokard infarktları lokalizasyon bakımından ikiye ayrılır: 

Subendokardiyal Infarktlar Transmural Infarktlar

Multifokal Unifocal

Küçük nekroz adacıkları Tek nekroz alanı

Koroner trombozu yok/ender Koroner trombozu var

Hipotansiyon ya da şok sonucu Kardiyojen şok nedenidir

Perikardit yok Perikardit sık

Anevrizma oluşmaz Sol ventrikül anevrizması

Bölgesel (mural/transmural) infarkt komplikasyonları

Myokard infarktı eğer çok genişse akut kalp yetmezliği yapar. ○

Nekrotik doku dirençli olmadığı için sistol sırasında myokard yırtılabilir (kalp tamponadı). ○

Nekroz alanı endokardı da kapsamına alıyorsa burada trombus oluşur ve tromboembolizm yapar 
(sistemik embolizm). En önemli zararlar beyinde oluşur. 

○

Erken dönem komplikasyonları•

Anevrizma oluşması○

Tromboembolizm ○

İleri dönem komplikasyonları•

Myokard infarktının reperfüzyonu
Reperfüzyon, iskemik nekrozun oluştuğu myokardda kan dolaşımının yeniden sağlanması olgusudur. 
Kanlamanın başlamasıyla birlik yeni bir süreç tetiklenir:

Bulgu Neden 

İnfarkt alanına kanama 
(hemorajik infarkt))

Tıkanmış koroner arterin açılmasıyla birlikte iskemik bölgeye gelen kan nekroz 
nedeniyle çeperleri bozulmuş damarlardan çevreye yayılır

•

Nötrofil kemotaksisi Nekroz alanında açığa çıkan kemotaktik maddeler•

Kontraksiyon band 
nekrozları

Serbest oksijen radikallerinin tetiklemesiyle•
myositlere yoğun Ca2+ iyonları girişi ve aşırı kontraksiyonlar
Kafa travmasında gelişen şok tablosunun tedavisi•
Feokromositomalardaki massif katekolamin atakları•
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Feokromositomalardaki massif katekolamin atakları•

Koroner arterlerin tıkanma yerlerine göre infarkt alanları

            

Myokard infarktının yaşı

Süre Bulgu 

1-3 saat Kas hücrelerindeki glikojenin yitirilmesi
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2-4 saat Dalgalı kas demetleri
Çekirdeklerde hafif değişiklikler
Tetrazolium veya basik fuksin ile boyanmama

4-12 saat Enine çizgilerin yitirilmesi
Ödem
Periferik kesimlerde eritrosit sızmaları

18-24 saat Koagülasyon nekrozu
Çevresinde nötrofil polimorflar

24-72 saat Karyolizis
Yoğun nötrofil polimorf eksüdasyonu

3-7 gün Makrofajlar belirir
Granülasyon dokusu gelişir

10-21 gün Granülasyon dokusunda fibro-vasküler komponentlerin artışı

7. hafta Fibrozis 
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