Tablo 1.“Society of Radiologists in Ultrasound”un ‹KA stenoz kriterleri. (‹KA: ‹nternal Karotis Arter, PSH: Pik Sistolik H›z, AKA: Ana Karotis
Arter, DSH: Diastol Sonu H›z)
‹nternal Karotis Arter Stenozunda Griskala ve Doppler Ultrason Tan› Kriterleri

G‹R‹ﬁ
Non-invazif bir yöntem olan karotis ultrasonografinin klinik kullan›ma girmesi ve yayg›n olarak
kullan›lmas› ile karotis arter stenozlar› daha kolay
fazla tespit edilmekte ve strok risk faktörü olarak
önemi daha da aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Karotis
sisteminde stenozun derecesi, plaklar›n içerikleri ve
plak yüzey özelliklerinin doppler ultrasonografi ile
belirlenebilmesi ve plaklar›n rüptüre olma riskinin
de¤erlendirilebilmesi strok hastalar›nda tedavi
seçiminde önemli olmaktad›r.

AMAÇ
Karotis stenozu bulunan iskemik stroklu hastalarda
stenoz derecesinin ve stenoza neden olan plak
morfolojisinin tekrarlayan strok riskinde önemini
araﬂt›rmakt›r.

YÖNTEM

Birincil Parametreler

‹kincil Parametreler

% Stenoz

‹KA PSH,
cm/sn.

% Alan
Daralmas›

‹KA/AKA
PSH

‹KA DSH,
cm/sn.

Normal

<125

Yok

<2,0

<40

<50

<125

<50

<2,0

<40

50 - 69

125 - 230

≥50

2,0 - 4,0

40 - 100

≥70

>230

≥50

>4,0

>100

Oklüzyona yak›n

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Tam oklüzyon

Yok

Lümen dolu

Yok

Yok

‹ncelenen plak yüzeyindeki yükseklik fark› 2 mm’den
fazla ve düzensiz ise plak ülsere kabul edildi. Plak
yüzeyindeki ﬂekil de¤iﬂikli¤i 2 mm’ye eﬂit veya daha
az ise plak düzgün zeminli olarak kabul edildi.2
Plak görünümü; homojen hipoekojen, a¤›rl›kl›
hipoekojen, a¤›rl›kl› hiperekojen ve homojen
hiperekojen olarak ekojenitelerine göre s›n›fland›r›ld›
(Tablo 2).3,4 Ekojenite standardizasyonu için
konsensus kriterleri kullan›ld›. Hipoekojenite için
damar lümeni, isoekojenite için sternokleidomastoid
kas ve hiperekojenite için ise servikal vertebra
gövdesi referans al›nd›.5
Tablo 2. Ultrasonografi B – mod plak incelemede, pla¤›n yüzey
özellikleri ve plak ekojenitesine göre s›n›fland›rmas›
B – mod Plak S›n›fland›rmas›

GATA Nöroloji Klini¤ine 2003-2005 tarihleri
aras›nda akut iskemik strok tan›s› ile yat›r›lan,
görüntüleme yöntemlerinde anterior sirkülasyonda
iskemisi bulunan, kardiyak emboli oda¤›
bulunmayan, iskemik alan ile ipsilateral karotis arter
stenozu olan ve en az alt› ay takip edilebilen 31’i
(%39,2) kad›n ve 58’i (%60,8) erkek, yaﬂ ortalamas›
68,9±9,6 olan 79 hasta çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n
yat›ﬂ›n›n ilk on günü içerisinde karotis doppler
ultrasonografi ile plak yüzey özellikleri, plak
ekojenitesi ve fonksiyonel stenoz dereceleri
belirlendi.
‹ncelenen plaklar›n yüzde (%) stenoz derecelendirmesi için “Society of Radiologists in Ultrasound”
kriterleri1 kullan›ld› (Tablo 1).

Yüzey Özelli¤i

Ekojenite
Tip I: Homojen hipoekojen

Düzgün Zeminli

Tip II: A¤›rl›kl› hipoekojen (%50’den fazlas› hipoekojen)

Ülsere

Tip III: A¤›rl›kl› hiperekojen (%50'den fazlas› hiperekojen)
Tip IV: Homojen hiperekojen
Tip V: Kalsifikasyon nedeniyle tam s›n›fland›r›lamayan

Alt› ayda bir kontrol yap›larak (ortalama takip süresi
16±6 ay) transient iskemik atak, minör veya majör
strok rekürrensi araﬂt›r›ld› ve toplam 20 hastada
(%25,3) rekürrens saptand›. Bu 20 hastan›n 14’ü
asetil salisilik asit 300 mg/gün ve 6’s› klopidogrel 75
mg/gün kullanmaktayd›. Yan›lma düzeyi p=0,005
seçilerek plak özellikleri ile rekürrens riski aras›ndaki
iliﬂki lojistik regresyon analizi ile tespit edildi.

SONUÇ

Grafik 2. Karotis ultrasonografisinde ‹KA’da tespit edilen plaklar›n
oluﬂturdu¤u stenoz oranlar›

‹nternal karotis arterde plak ile serebral görüntüleme
yöntemleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, olgular›n 65’inde
(%82,3) plaklar lezyon ile ipsilateral yerleﬂimliydi.
Di¤erlerinde (%17,7) AKA veya kontralateral ‹KA’da
plaklar tespit edildi. Plaklar yüzey özelliklerine göre
de¤erlendirildi¤inde olgular›n sadece 6’s›nda (%9,2)
ülsere plak görüldü.
Plaklar ekojenitelerine göre de¤erlendirildi¤inde;
‹KA’da plak bulunmayan 14 (%17,7), Tip I plak
bulunan 42 (%53,2), Tip II plak bulunan 5 (%6,3),
Tip III plak bulunan 15 (%19,0) ve Tip IV plak
bulunan 3 (%3,8) hasta tespit edildi. Hastalar›n
hiçbirinde Tip V olarak de¤erlendirilen plak tespit
edilmedi (Grafik 1).
Grafik 1. Karotis ultrasonografisinde ‹KA’da tespit edilen plaklar›n
ekojenitesi

Rekürrens tespit edilen hastalar, semptomatik plak
varl›¤›, plak stenoz oran›, plak yüzey özellikleri, plak
ekojenitesi ve MES (+)’li¤i aras›ndaki iliﬂki
araﬂt›r›ld›¤›nda; hastalar›n 17’sinde (%85,0)
semptomatik plak tespit edildi ve plak bulunmas›n›n,
bulunmamas›na göre, rekürren iskemik serebrovasküler olay riskini 1,82 kat art›rd›¤› bulundu
(p=0,011).
Plak yüzey özelliklerine göre de¤erlendirildi¤inde,
rekürren iskemik serebrovasküler olay görülen
hastalar›n 3’ünde (%15,0) ülsere plak tespit edildi.
Pla¤›n ülsere olmas› ile rekürrens aras›ndaki iliﬂki
incelendi¤inde, pla¤›n ülsere olmas›, olmamas›na
göre rekürren iskemik serebrovasküler olay riskini
8,7 kat art›rmaktad›r (p<0,001).

‹nternal karotis arterdeki plaklar stenoz yapma
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde; 14’ünde (%17,7)
normal, 48’inde (%60,8) %50’den az, 3’ünde
(%3,8) %50-69, 4’ünde (%5,1) %70’ten fazla,
2’sinde (%2,5) oklüzyona yak›n ve 8’inde (%10,0)
tam oklüzyon tespit edildi (Grafik 2).
Çal›ﬂmaya al›nan ve ortalama 16 ay takip edilen 79
hasta, rekürren iskemik serebrovasküler olay
aç›s›ndan incelendi¤inde, 20 hastada (%25,3)
iskemik serebrovasküler olay rekürrensi tespit edildi.

Plak ekojenitesi ve rekürrens aras›ndaki iliﬂki
incelendi. Rekürrens görülen hastalar, plak
ekojenitelerine göre de¤erlendirildi¤inde; ‹KA’da
plak bulunmayanlar›n 3’ünde (%15,0), Tip I plak
bulunanlar›n 11’inde (%55,0), Tip II plak
bulunanlar›n 1’inde (%5,0), Tip III plak bulunanlar›n
4’ünde (%20,0) ve Tip IV plak bulunanlar›n 1’inde
(%5,0) rekürrens tespit edildi (Grafik 3).
Pla¤›n ekojenitesi ile rekürrens aras›ndaki iliﬂki
incelendi¤inde, pla¤›n hipoekojen (Tip I ve II) olmas›,

Grafik 3. Plak ekojenitesi ile rekürrens aras›ndaki iliﬂki

hiperekojen (Tip III ve IV) olmas›na göre iskemik
serebrovasküler olay riskini 1,78 kat art›rmaktad›r
(p<0,001). Yine pla¤›n s›n›fland›rmaya göre bir
derece daha hipoekojen olmas›, hiperekojen
olmas›na göre (Tip I’in Tip II, Tip II’nin Tip III, Tip III’ün
Tip IV) rekürren iskemik serebrovasküler olay riskini
her bir basamak için 1,62 kat art›rmaktad›r
(p=0,003).
Pla¤›n stenoz derecesi ile rekürrens iliﬂkisi
incelendi¤inde; normal olanlar›n 3’ünde (%15,0),
%50’den az stenoz bulunanlar›n 12’sinde (%60,0),
%70’ten fazla stenoz bulunanlar›n 2’sinde (%10,0),
oklüzyona yak›n stenoz bulunanlar›n 1’inde (%5,0)
ve tam oklüde olanlar›n 2’sinde (%10,0) rekürrens
tespit edildi (Grafik 4).
Grafik 4. Rekürrens ile stenoz oranlar› aras›ndaki iliﬂki

Pla¤›n stenoz oran› ile rekürrens aras›ndaki iliﬂki
incelendi¤inde; pla¤›n ≥%70 stenotik olmas› <%70
stenotik olmas›na göre, rekürren iskemik
serebrovasküler olay riskini 5,25 kat art›rmaktad›r
(p<0,001). Yine pla¤›n s›n›fland›rmaya göre bir üst
derece stenotik olmas›, bir alt derece stenotik
olmas›na (%50’den az›n stenozun normal, %50-69
stenozun %50’den az, %70’ten fazla stenozun
%50-69, oklüzyona yak›n stenozun %70’ten fazla,
oklüde olmas› oklüzyona yak›n stenotik olmas›na)
göre rekürren iskemik serebrovasküler olay riskini
her bir basamak için 1,43 kat art›rmaktad›r
(p=0,002).

TARTIﬁMA
‹KA’daki plaklar›n iskemik serebrovasküler olaylar
için risk faktörü oldu¤unun belirlenmesini takiben,
bu risk faktörünü ortadan kald›rmaya yönelik
giriﬂimsel tedavi yöntemleri kullan›lmaktad›r. Zaman
içerisinde her plak tespit edilen hastaya, invazif
iﬂlemin gerekmedi¤i konusunda çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ
ve semptomatik %70’ten fazla stenotik olguda
giriﬂimsel iﬂlemlerin kâr-zarar oran›n›n yüksek
oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Sadece stenozun derecesine
göre, hasta seçimi halen günümüzde geçerli olan
yöntemdir. Ancak endarterektomi ile ç›kar›lan
plaklar›n patolojik olarak incelenmesi sonucunda her
%70’ten fazla stenotik pla¤›n ayn› oranda risk
oluﬂturmad›¤› belirlenmiﬂ ve plak yap›s›n›n
de¤erlendirilmesinin de hasta seçiminde önemli
olaca¤› düﬂünülmüﬂtür.
Ultrasonografi tekniklerinin ilerlemesi ve nörolojide
günlük prati¤e girmesi ile stroklu hastalarda karotis
sisteminde pla¤›n yüzey özellikleri, ak›m h›z›na etkisi,
stenotik plaklar›n stenoz oranlar›n›n yüksek spesifite
ve sensitivite ile belirlenmesi ile pla¤›n direkt etkileri
tespit edilebilmektedir.
Plak yap›s›n›n incelenmesi için tomografi, manyetik
rezonans ve çok yeni dönemde PET teknikleri
denenmekle beraber; ultrasonografi maliyeti, kolay
tekrarlanabilir olmas›, hasta baﬂ›nda uygulanabilirli¤i

ve daha da önemlisi plaklar›n direkt ve indirekt
etkilerinin izlenebildi¤i bir teknik olmas› nedeniyle
oldukça önemli bir tetkik arac›d›r. Plak yap›s›n›n
primer iskemik serebrovasküler olay ve rekürrens
üzerine etkilerinin ve oluﬂturdu¤u riskin tayin
edilebilmesi için son 5 y›ll›k dönemde çal›ﬂma
say›lar›n›n giderek artt›¤› dikkati çekmektedir.
Biz de çal›ﬂmam›zda iskemik serebrovasküler olayda,
karotis arter stenozunun oran›n›n ve stenoza neden
olan plak yap›s›n›n tekrarlayan strok riskinde
önemini araﬂt›rd›k. Sonuç olarak; semptomatik plak
bulunmas›n›n, plaklar›n ülsere olmas›n›n, plaklar›n
daha fazla lipid içerikli oldu¤unun göstergesi olan
hipoekojenik olmas›n›n ve özellikle %70’ten fazla
stenoz daha önemli olmak üzere, plakta her stenotik
derece art›ﬂ›n›n plak stabilitesini olumsuz etkiledi¤ini
gösterdik. Stabil olmayan bu plaklar›n, tespit edilen
ülserasyon, hipoekojenite ve artm›ﬂ stenoz
oranlar›n›n rekürren iskemik serebrovasküler olay
risk art›ﬂ›na neden oldu¤unu ve her bir özelli¤in
birbirinden ba¤›ms›z olarak risk oluﬂturdu¤unu
tespit ettik. Sonuçlar›m›z önceki çal›ﬂma sonuçlar› ile
uyumludur.
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