Türk Kardiyo/ Dem Arş 2002; 30:41-48

Tilt Testi

Sonuçlarını

DERLEME

Etkileyebilecek Faktörler

Doç. Dr. Bülent GÖRENEK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakiiiresi Kardiyo/oji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZET
Tilt testi vazovagol senkopların onaya çıkarılmasında
faydalanılan en önenı/i /esttir. Teslin sonuçlarmı değer
lendirirken hasta özelliklerinden ya da uygulanan protokollerden kaynaklanan bazı farklılıklar yorumlamalarda
:aman zaman giiçliiklere neden olabilmektedir. Elde edilen sonuçların dikkatle analizi sadece doğru lGili konulması için değil, aym zamanda uygun tedavinin gerçekleş
tirilmesi için de so1ı derece önemlidir. Bu yawm:da, tilt
testi sonuçlarımil değerlendirilmesinde yol gösterici olabilecek bilgiler öze!lemııeye çalışılniiŞilr . Türk Kareliyol
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Tilt testi (TT) senkop etyolojisinin ve uygun tedavi
yaklaş ımının belirlenmesinde faydalanı l an ve günümüzde oldukça yayg ın kullanım alanı bulan inceleme şeklidir (1,2) . Tablo l'de American College oJ
Cardiogy tarafından l996'da yay ınl anan TT endikasyonları özetlenmiştir cıı. Özellikle nörokardi yojenik
sen kopların tespitinde "altın standart" niteliğinde
olan TT'nde elde edilecek sonuçlar hasta özelliklerinden ve test tekni ğinden kaynaklanan çeşitli faktörden etkilenebi lmekte, dikkatli bir analiz yapılma
dığ ında hekimi yanıl gıya sürükleyebilmektedir.
Pek çok çalışmada, açı klanamayan senkop nedeni ile
araştırıl an olgularda TT'nin tan ı koymadaki duyarlı
lığı incelenmiştir. Örneğin, Kenny ve arkadaşl arının
bir çal ışmalarında fa rm akolojik provokasyon kullanılmadan 40 dereceele gerçekl eştirilen testin %67 olguda pozitif netice verdiğine değinilmektedir (3).
Fitzpatrick ise 60 derecede yapıl an TT ile açıklana
ınayan senkop tu hastaların %75' inde testin pozitif
bulunduğunu bildirmiştir (4) . Diğer a raştırıcıların elde ettikleri sonuçlar da bu mevcut verileri destekler
niteliktedir. Mesela Cleveland Clinic'ten bildirilen
bir a ra ştırm a sonuc una göre TT ile olgula rı n
%79' unda senkobun nedeninin ortaya çı karılması
mümkün olmuştur (5). Bir diğer çal ışmada 80 derece
açı da 10 dakikalık uygulama ile vazovagal senkop
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dü şünülen,

ancak evvelce olayın döküınente ed ilell hastadan 9'unda senkop meydana gelm i ş,
elektrofizyolojik ça lı şma ile senkobun vazovagal
olaylar dışı n da başka bir neden in tespit edildiği 9
hastadan sadece 2'sinde (%22) TT'nin pozitif olduğu
bulunmuştur (6). Strasberg ve arkadaşlarının bir araş
tı rmalarında hasta ların %38' inde semptom o lu şur
ken, kontrol grubuna dahil edi len o lguların hiç birinde senkop oluşmamıştır C7l. Benzer olarak, Raviele'nin yayınlad ı ğı olgularda TT pozitifl iği %50 {8),
Sra ve arkadaşlarının yazılarınd a ise %40 bulunmuş
tur (9) .
ınediği

Genel olarak yapılan kontrollü çalışmalardan elele
edilen sonuçlar göstermektedir ki TT'nin özgüllüğü
oldukça yüksektir, duyarlılık konusundaki yayınlar
ise çel i şkil i olup çeş itli serilerde %32 ile %85 aras ında değişen değerlerle ifade edilmektedir (10- ı sı .
Tilt testinde yalancı pozitiflik çok s ı k karşılaşılan bir
son uç olmamakla beraber, olgu ların yorumlanınasın
da daima akılda tutulması gerekli olan bir konudur.
Mey ve arkadaş l arının bir araştırmal arında sağl ıklı ,
asemptomatik 40 olgunun 8'inde (%20) test s ırasında
hipotansiyon ve bradikardi tespit edilmiştir ( 16). Baş
ka bir yazıda 18 sağlıklı aseınptomaıik kişiden hiçbirinde 80 derecelik açılanma ile lO dakikalık test süresinde senkop ol u şmamıştır (5). Daha uzun test sürelerinde yalancı pozitiflik oranlarının ne olabileceği
şek li ndeki bir soru ise Fitzpatrick ve arkadaşlarının
çalışınalarında yanıt bulmuştur. Bu çal ışmad a yine
sağ lıklı asemptoınatik bireylerde 60 derecelik açı altınd a 45 dakikalık inceleme sü res inde 27 olgunun
ancak o/o ?'sinde senkop geliştiğ i gözlenmiştir (3) .
elde edilen sonuçlar dikkaıe
TT'nde yala ncı pozitif yanıtın normal kiş i lerde genel olarak o/o l 0- lS'den daha az olduğunu
söylememiz mümkündür. Ancak, genel kanının karşıs ınd a olan araşt ırı cı lar da mevcut olup, özellikle
Kapoor ve Brant ' ın çalışınaları dikkat çekicidir. Bu
kişilerin araşt ır malarında sağl ı k lı aseınptoına t ik birey lerin yaklaşık %50'sinde 80 derecede 15 dakika
ti lt ile ve gerekli durumlarda isoproterenol uygulaPek çok

araştırmadan

alındığında
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