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İskemik İnme Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi (MPV)
ve Kardiyak Troponin I (cTnI) Düzeyleri İle Mortaliteleri
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Özet
Giriş ve Amaç: Akut iskemik inme önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Hastane içi mortalitenin yaklaşık
%5’inden sorumludur. Akut iskemik inme vakalarında mortalite için risk faktörlerini erken tanıyabilmek hastalığın yönetimi ve
uygun aile bilgilendirmesi açısından önemlidir. Biz bu çalışmamızda akut iskemik inme hastalarında Kardiyak Troponin I ve
Ortalama Platelet Hacmi ile mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık
Yöntem ve Gereçler: Acil Tıp Kliniğine 01.01.2016–01.01.2018 tarihleri arasında başvuran, serebrovasküler hastalık olarak tanı
kodu girilmiş ve acil serviste çekilen manyetik rezonans diffüzyon tetkiki Radyoloji tarafından akut enfarkt olarak raporlanmış
hastalar taranarak hastların yaşı, cinsiyeti, mevcut komorbit hastalıkları, ortalama platelet hacmi ve troponin değerleri kayıt
altına alındı. Hastaların mortalite durumu T.C. Sağlık Bakanlığı Ölüm Bildirim Sistemi üzerinden taranarak birinci ve üçüncü
ay mortaliteleri kaydedildi. Troponin yüksekliği bulunan ve Kardiyoloji veya Acil Tıp Uzman hekimi tarafından akut koroner
sendrom düşünülen hastalar dışlandı.
Bulgular: Çalışmamıza toplam 357 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortancası 72 (IQR: 62-81) olarak saptandı. 357 hastanın
43’ü (12%) ilk bir ay içerisinde ölürken 66’sının (18.5) ilk üç ay içerisinde öldüğü belirlendi. Hastaların birinci ay ve üçüncü ay
mortalitesi ile komorbid hastalıkları arasındaki ilişki incelendiğinde yalnızca demans varlığının üçüncü ay mortalite ile anlamlı
ilişkisi olduğu saptandı (Ki-kare, p=0.021). Hastaların ortalama platelet hacmi ve troponin değerleri ile birinci ve üçüncü ay
mortaliteleri arasındaki ilişki incelendiğinde birinci ay mortalite ile troponin arasında (Mann-Whitney U p<0.001) ve üçüncü
ay mortalite ile troponin arasında (Mann-Whitney U p<0.001) anlamlı ilişki saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Akut iskemik inme hastalarında troponin yüksekliğinin mortalite riskini tahmin etmede faydalı olabilecek
bir parametre olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Hakut inme; troponin; mortalite.

A

kut iskemik inme beyin kan akımında bozulma sonucu
kalıcı beyin hasarı ile seyreden bir durumdur [1]. Dünya çapındaki ölümlerin en sık ikinci sebebi ve en önemli
sakatlık sebebidir [2]. Buna rağmen iskemik inme hastala-

rında, hastalığın klinik gidişatı ve prognozu ile ilgili karar
vermede hala problemler yaşanmaktadır [3]. Ortaya çıkan
sakatlık ve mortalite yükü sebebiyle hastaların mortalite
tahminlerinde ve tedavi rejimlerinde önemli rol oynayacak
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klinik biyobelirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır [4]. Kardiyak
troponinler tamamen miyokarda spesifik, eşsiz düzenleyici
proteinler olup kan dolaşımındaki serbest miktarları normal bireylerde olduçka az olduğundan ideal biyobelirteçlerdir [5]. Kardiyak troponinlerin kandaki yüksekliği miyokard enfarktüsü dışında birçok non-iskemik klinik durumda
da saptanmaktadır [6]. Altta yatan mekanizma tam olarak
bilinmemekle beraber hiperadrenerjik durum suçlanmaktadır. Bazı hastalarda ise gerçekten de miyokardiyal iskemi
ve enfarkt görülebilmektedir [7]. Ortalama platelet hacmi,
platelet fonksiyonunun bir göstergesi olup tromboglobin
sekresyonu ve platelet agregasyonu gibi platelet aktivitelerinin gösterilmesinde önemli bir belirteçtir [8]. Platelet
aktivasyonu ateroskleroz durumunun ana komponentlerinden biri olması sebebiyle aterosklerozla ilişkili miyokard
enfarktüsü ve iskemik inme gibi durumlarda klinik durumu
etkilemektedirler [9]. Ortalama platelet hacmi ile bazı inme
subtipleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar mevcuttur.
Bununla beraber inme rekürrensiyle ortalama platelet hacmi ile ilişkili de çalışmalar bulunmaktadır [10,11].
Bizde çalışmamızda kardiyak troponin ve ortalama platelet
hacminin iskemik inmeli hastalarda mortaliteyi öngörmedeki ilişkisinin araştırmayı amaçladık.

Yöntem ve Gereçler
Çalışma Dizaynı
Bu retrospektif, kesitsel çalışma Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis’ine 2 yıllık süre içerisinde başvuran
(01.01.2016-01.01.2018 tarihleri arasında), ICD tanı kodlamasında Serebrovasküler Hastalık (SVH) olarak G46, I67,
I68 kodlarıyla tanı almış ve acil serviste çekilen manyetik
rezonans tetkiki Radyoloji Bölümü tarafından akut enfarkt
olarak raporlanmış hastalar çalışmaya alındı.

Dışlama Kriterleri
Başlangıçta çalışmaya alınan 405 hastadan tetkik sonuçları
eksik veya hatalı (hemoliz/pıhtı vb.) olan hastalar (12 hasta),
tetkikleri hasta başvurusundan en az bir saat sonrasında istenmiş olan hastalar (5 hasta), MR Diffüzyon sonucu radyoloji tarafından akut enfarkt olarak raporlanmayan veya
hemorajik inme tanısı alan hastalar (20 hasta) ve troponin
yüksekliği bulunan ve Kardiyoloji veya Acil Tıp Uzman Hekimi tarafından Akut Koroner Sendrom (AKS) düşünülen
hastalar (11 hasta) dışlandı.

Verilerin Toplanması
Hastaların dosyaları taranarak yaşı, cinsiyeti, özgeçmişinde
mevcut olan komorbid hastalıkları gibi demografik bilgileri

ile Ortalama Platelet Hacmi (MPV) ve kardiyak troponin I(cTnI) sonuçları kayıt altına alındı. Hastaların ölüm tarihleri
T.C. Sağlık Bakanlığı Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) üzerinden
T.C. Kimlik numaraları girilerek tarandı. Hastalar başvuru ve
ölüm tarihlerine göre başvurusundan sonraki birinci ayda
ölen, ilk üç ay içerisinde ölen ve üç ayın sonunda halen sağ
olan hastalar olarak gruplandırıldı.

Laboratuvar Protokolü
Hastanemizde venöz kan örneklerin toplandıktan sonra
tam kan sayımı ve dolayısıyla MPV ölçümü Cell- Dynn 3700
(Abott, IL, ABD) hematolojik analiz makinesiyle ölçülmektedir. Kardiyak troponin ölçümleri ise indirekt iyon-seçici
elektrot dilüsyon metodu ile ARCHITECH ci400 (ARCHITECH, IL, ABD) klinik biyokimya analiz makinesiyle yapılmaktadır. Her iki laboratuvar hastanenin merkez laboratuvarında
bulunmaktadır ve bütün örnekler hastane laboratuvarına
toplandıktan yarım sana sonra pnömatik sistemle yollanmaktadır.

Çalışmanın Primer Amacı
Ortalama platelet hacmi ve kardiyak troponin seviyeleri ile
iskemik inme hastalarının mortalitesi arasındaki bir ilişkinin
varlığı saptamak.

İstatistiksel Ölçümler
Sürekli verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Normal dağılıma uyan veriler ortalama ve standart sapma ile, normal dağılıma uymayan veriler ise ortanca ve çeyrekler ile, kategorik veriler
ise yüzde ile belirtildi. Normal dağılmayan sürekli verilerin
iki grup arasında karşılaştırılmasında Student T testi uygulanırken normal dağılıma uymayan sürekli veriler ile nominal verilerin iki grup arasında karşılaştırılmaları Mann
Whitney-U testi ile yapıldı. İki grup arasındaki frekans verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-kare testi ve uygun yerlerde Fisher’s Exact testi uygulandı. İstatistiksel olarak p<0.05
düzeyi anlamlı kabul edildi. Analizler SPSS 25.0 (SPSS, Inc.,
Chicago, IL, ABD) program ile yapıldı.

Bulgular
Çalışmaya toplam 357 hasta dahil edildi. Hastaların 176’sı
(49.3%) erkek, 181’i (50.7%) kadındı. Hastaların cinsiyete
göre ek hastalık dağılımı ve yaş bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
357 hastanın 43’ü (12%) ilk bir ay içerisinde ölürken 66’sının
(18.5) ilk üç ay içerisinde öldüğü belirlendi. Hastaların birinci ay ve üçüncü ay mortalitesi ile ek hastalıkları arasındaki ilişki incelendiğinde yalnızca demans varlığının üçüncü

Yıldız ve ark., SVO'da MPV ve Troponin'in Mortaliteyle İlişkisi / doi: 10.14744/hnhj.2019.52386

Tablo 1. Hastaların cinsiyetlerine göre ek hastalıkları
		

Erkek (n=176)

Kadın (n=181)

Toplam (n=357)

Yaş
68.5 (IQR: 58.25-79)
74 (IQR: 65-82)
Ek Hastalık, (%)			
Hipertansiyon
67 (38.1)
95 (52.5)
Diyabet
35 (19.9)
50 (27.6)
Geçirilmiş SVH
36 (20.5)
43 (23.8)
Kalp Yetmezliği
9 (5.1)
13 (7.2)
Koroner Arter Hastalığı
29 (16.5)
21 (11.6)
Kronik Böbrek Yetmezliği
14 (8)
4 (2.2)
KOAH
9 (5.1)
4 (2.2)
Ritm Bozukluğu
3 (1.7)
11 (6.1)
Demans
5 (2.8)
18 (9.9)

72 (IQR: 62-81)
162 (45.4)
85 (23.8)
79 (22.1)
22 (6.2)
50 (14)
18 (5)
13 (3.6)
14 (3.9)
23 (6.4)

IQR: Interquartile Range SVH: Serebrovasküler hastalık, KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

Tablo 2. Hastaların ek hastalıkları ve mortalite ilişkisi
		
Hipertansiyon
Diyabet
Geçirilmiş SVH
Kalp Yetmezliği
Koroner Arter Hastalığı
Kronik Böbrek Yetmezliği
KOAH
Ritm Bozukluğu
Demans

1. Ay Mortalite, (%)

p

3. Ay Mortalite, (%)

p

18 (11.1)
13 (15.3)
10 (12.7)
3 (13.6)
2 (4)
5 (27.8)
4 (30.8)
2 (14.3)
5 (21.7)

0.621
0.292
0.849
0.738
0.059
0.052
0.058
0.680
0.175

27 (16.7)
21 (24.7)
15 (19)
7 (31.8)
5 (10)
5 (27.8)
4 (30.8)
2 (14.3)
9 (39.1)

0.419
0.091
0.897
0.150
0.095
0.297
0.271
1.000
0.021

*Mann-Whiyney U; SVH: Serebrovasküler hastalık, KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

ay mortalite ile anlamlı ilişkisi olduğu saptandı (p=0.021).
Tablo 2’de diğer ek hastalıklar ile mortalite arasındaki ilişki
verilmiştir.
Hastaların yaş, ortalama platelet hacmi (MPV) ve kardiyak
troponin I (cTnI) değerleri ile birinci ve üçüncü ay mortaliteleri arasındaki ilişki incelendiğinde; birinci ay mortalite ile
yaş ve cTnI arasında (sırasıyla p=0.013 ve p<0.001) ve üçüncü ay mortalite ile yaş ve cTnI arasında (sırasıyla p=0.005 ve
p<0.001) anlamlı ilişki saptandı. MPV ile hastaların mortaliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (Tablo 3).

Tartışma
İskemik inmedeki troponin değerlerindeki yüksekliğin sebebi tam olarak anlaşılmış değildir [12]. Belirlenememiş
miyokard enfarktüsünün bu durumun sebeplerinden biri
olarak görülse de, miyokard enfarktüsünün ve kalp yetmezliğinin dışlandığı çalışmalarda da kardiyak troponin de-

Tablo 3. Yaş, ortalama platelet hacmi ve troponin değerleri ile
hastaların mortalitelerinin ilişkisi
		

Yaş

MPV (fL)

Birinci Ay
Mortalite
Sağ
71
7.32
		
(IQR: 61–80)
(IQR: 6.60–8.20)
Ölü
76
7.42
		
(IQR: 68–84)
(IQR: 6.69–9.03)
p
0.013
0.293
Üçüncü Ay
Mortalite
Sağ
70
7.29
		
(IQR: 61–79)
(IQR: 6.60–8.20)
Ölü
77
7.46
		
(IQR: 67–84.25) (IQR: 6.63–8.88)
p
<0.001
0.340

cTnI (ng/mL)

0.007
(IQR: 0.003–0.016)
0.021
(IQR: 0.006–0.048)
<0.001

0.006
(IQR: 0.003–0.014)
0.020
(IQR: 0.008–0.051)
<0.001

*Mann-Whiyney U; MPV: ortalama platelet hacmi; cTnI : kardiyak troponin I.
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ğerleri ile mortalite arasında ilişki saptanmıştır [13]. Kardiyak
troponin yüksekliği tüm iskemik inme subtiplerinde yüksek
mortalite ile ilişkilidir [14]. Peddada ve ark. [3] yaptığı 1145
hastalık retrospektif bir çalışmada kardiyak troponin yüksekliği saptanan hastalarda hastane içi mortalite oranları,
kardiyak troponin değeri yüksek olmayanlara göre üç katı
kadar yüksek saptanmıştır. Ölüm nedenlerine bakıldığında
ise kardiyak troponin yüksek hastaların mortalite oranların
nörolojik sebeplerle olan ölümler, kardiyak sebeplerle olan
ölümler ve başka bir sebeplerle olan ölümlerin her birinde
yüksek olduğu saptanmıştır. Scheitz ve ark. [15] yaptığı başka bir çalışmada troponin yüksekliğinin her yedi hastadan
birinde ortaya çıktığı ve yine hastane içi mortalite ile ilişkili
olduğu saptanmıştır. Uzun dönem mortaliteyle ilgili başka
bir çalışmada ise troponin yüksekliği olan hastalarda 5 yıllık mortalitenin 2 katı fazla olduğu saptanmıştır [16]. Bizim
çalışmamızda da literatürle benzer şekilde hastaların 1. ay
ve 3. ay mortaliteleri, kardiyak troponin değerleri yüksek
hastalarda istatistiki olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek
saptanmıştır.
Ortalama platelet hacmi, artmış platelet aktivasyonunun
bir göstergesi olup, hemostaz ile ilişkilidir [8]. Bu yüzden
serebrovasküler hastalıklarda artmış MPV değerlerinin bir
risk faktörü olduğunu ve genel popülasyonda mortaliteyle
ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur [17, 18]. Arıkanoğlu ve ark. [19] 32 hastayla yaptığı kontrol grubu bulunan retrospektif bir çalışmada yüksek MPV değerleri mortaliteyle ilişkili bulunmuştur. Bununla beraber yüksek MPV
oranlarının hem mortalite hemde enfarkt büyüklüğüyle
ilişkilendiren çalışmalar bulunmaktadır [20]. Arvelo-Lorido
ve ark. [21] yaptığı başka bir çalışmada ise toplam 379 hasta prospektif olarak izlenmiş ve hastalara MPV değerlerine
göre üç gruba ayrılmıştır. Yüksek MPV değerlerine sahip
grupta kardiyak mortalite daha yüksek saptansa da her üç
grubun herhangi bir sebeple mortalite oranları veya tekrar
başvurularında bir farklılık saptanmamıştır. Benzer şekilde,
yapılan çalışmalarda yine MPV değerlerinin inmede kötü
sonlanım ile ilişkili olmadığını göstermiştir [22,23]. Bizim çalışmamızda da bu çalışmalara benzer şekilde MPV değerlerinin hastaların mortaliteleriyle ilgili olmadığı saptanmıştır.

Kısıtlılıklar
Çalışma tasarımının retrospektif, gözlemsel ve tek merkezli
olması sebebiyle elde edilen bulgular yanılsamalara neden
olabilmektedir. Yine hastaların mortalite sebepleri geriye
dönük olarak farklı alt tiplere ayrılmadığından hastaların
kardiyak, iskemik veya başka bir sebep gibi sebeplerden
hangisine bağlı olarak kaybedildiği anlaşılamamaktadır.

Sonuç
İskemik inme hastalarında saptanan yüksek kardiyak troponin değerleri hastalarda mortaliteyle ilişkilidir. MPV değerinin ise mortaliteyle ilişkisi saptanmamıştır.
Etnik Kurul Onayı: Etnik kurul onayı alınmıştır.
Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.
Çıkar Çatışması: Bildirilmemiştir.
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