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Editöryal Yorum
ST yükseklikli miyokard infarktüsünde tedavi seçimi:
Randomize çal›ﬂmalardan gerçek dünyaya bak›ﬂ
Management of patients with ST-elevation myocardial infarction:
an overview of the real world situations through randomized studies
Dr. Erdo¤an ‹lkay
F›rat Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dal›, Elaz›¤ ve TH‹Y Kardiyoloji Klini¤i, Ankara

ST segment yükseklikli miyokard infarktüsü
(STYMI) tedavisinde primer koroner giriﬂim (PKG)
1980’li y›llarda baﬂlam›ﬂt›r. Günümüzde de, yüksek
koroner ak›m sa¤lama ve düﬂük tekrar t›kanma özellikleri nedeniyle artan s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Primer koroner giriﬂim ile trombolitik tedaviyi karﬂ›laﬂt›ran 23 randomize çal›ﬂman›n incelendi¤i bir metaanalizde, PKG’nin hem k›sa hem de uzun dönemde
ölüm, inme ve tekrar infarktüs geçirme oran›n›
önemli ölçüde azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.[1] Bu y›l yay›nlanan perkütan koroner giriﬂimler k›lavuzunda
STYMI tedavisinde PKG s›n›f I endikasyon olarak
belirtilmiﬂtir.[2] Fakat, halen Avrupa ve ABD’de bile
PKG yapacak merkezlerin oran› %25’in alt›ndad›r.[3]
[4]

Derginin bu say›s›nda, Widimsky ve ark.n›n
STYMI tedavisinde PKG’nin Avrupa’daki kullan›m›
üzerine bir makale yer almaktad›r. Bu yaz›da, Avrupa’n›n baz› ülkelerinde mükemmel olarak tan›mlanabilecek “acil ça¤r› - giriﬂim yetene¤i olmayan merkez
- giriﬂim yetene¤i olan merkez” sisteminin kuruldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r. Bu sisteme kardiyak travma merkezi de denebilir. Bu merkezlerden ç›kan DANAMI-2
ve PRAGUE-2 çal›ﬂmalar›nda, PKG için üçüncül
merkezlere hastan›n naklinin trombolitik tedaviye
göre üstün oldu¤u gösterilmiﬂtir.[5,6] Nakledilen hastalarda ortalama gecikmenin 90 dakikan›n alt›nda oldu¤u bildirilmektedir.
Gerçek dünya kay›tlar›n› içeren NRMI 2’de,
PKD için nakledilen hastalar›n %87’sinde iki saatten fazla bir gecikme oldu¤u bildirilmiﬂtir.[7] Kap›-

balon zaman› iki saatin üstünde olan hastalarda
ölüm oranlar›n›n, kap›-balon zaman› daha k›sa olanlara göre %40-60 daha yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[8] PRAGUE-2 çal›ﬂmas›nda, semptomun ilk üç
saati içinde gelen hastalarda trombolitik tedavi ile
PKG aras›nda, ölüm oran› ve infarkt hacmi aç›s›ndan fark saptanmam›ﬂt›r.[6] Sadece inme oran› daha
düﬂüktür. Bu nedenle, ilk üç saatte gelen hastalarda
hastanenin durumuna göre PKG-trombolitik tedavi
karar› verilirken, mutlak endikasyon (ﬂok, trombolitik tedavi için kontrendikasyon, vb.) olmad›kça hastan›n di¤er merkeze nakledilmemesi daha uygun bir
tedavi stratejisidir.
PRAGUE-2 çal›ﬂmas›nda, semptom baﬂlang›c› üç
saati geçen ve trombolitik tedavi uygulanan olgularda
ölüm oran›, PKG’ye göre 2.5 kat fazla bulunmuﬂtur.[6]
Semptom-zaman süresi artt›kça, kardiyak olaylar›n
trombolitik tedavi görenlerde artmas›, PKG grubunda
ise k›smen sabit kalmas› di¤er çal›ﬂmalarda da saptanm›ﬂt›r.[9] Bu gruptaki hastalar›n PKG için nakledilmeleri gerekir. Zaman kayb›n›n da 2-3 saati geçmemesi
önerilmektedir. Bunun için de, 24 saat giriﬂim yapacak
merkezlerin ve bu merkezlerle önceden oluﬂturulmuﬂ
protokollerin varl›¤›na ihtiyaç vard›r. Ülkemizde henüz böyle bir sistem geliﬂtirilememiﬂtir.
Hasta nakli s›ras›nda zaman kay›plar›na ba¤l› olarak oluﬂacak doku kayb› yard›mc› farmakolojik tedaviyle önlenebilir mi? Bu soruya henüz kesin yan›t verilememiﬂ olmakla birlikte, GPIIb/IIIa reseptör inhibitörlerine baﬂlanmas›, yar›m doz trombolitik tam
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doz GPIIb/IIIa reseptör inhibitörlerinin uygulanmas›
sonras›ndaki PKG ile ümit verici sonuçlar al›nm›ﬂt›r.[10] Bu çal›ﬂmalardan en ilginci SIAM III’dür. Tam
trombolitik tedavi sonras› acil PKG için üçüncül
merkeze nakledilen hastalarda primer sonlan›m›n daha düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[11] Bu çal›ﬂmada, trombolitik tedavi sonras› acil giriﬂim yap›lmayan grupta
30 günlük tekrarlayan iskemi %25, ölüm ve tekrar infarktüs %12, majör kanama %8, inme %2.4 oranlar›nda bildirilmiﬂtir. Bu oranlar kabul edilemeyecek
düzeyde yüksektir.[11] Hasta nakli ile ilgili olarak bu
uygulamalar›n rutine girmesi için FINESSE, ADVANCE- MI, ASSENT 4-PCI çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› beklenmektedir.
Henüz ülkemizin koﬂullar› her hastan›n nakledilmesi protokolü için haz›r ve uygun de¤ildir. Bu sorun
geliﬂmiﬂ birçok Avrupa ülkesinde de aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. ST segment yükseklikli miyokard infarktüsünün güncel tedavisi bunu zorunlu hale getirmektedir. Bunun en önemli aﬂamas›, 24 saat giriﬂim yapacak travma merkezlerine benzer kardiyak travma
merkezlerinin oluﬂturulmas›d›r.
Bu merkezler oluﬂturuluncaya kadar, ilk üç saatte
gelen olgularda tedavinin merkezin özelli¤ine bak›larak seçilmesi; üçüncü saatten sonra gelen olgular›n
ise, 2-3 saatlik bir gecikme ile giriﬂim yap›labilecekse, GPIIb/IIIa reseptör inhibitörüne baﬂlanarak kardiyak yaﬂam deste¤ine sahip bir ambulans ile giriﬂim
yapabilecek en yak›n merkeze nakledilmesi ak›lc› bir
tedavi stratejisidir.
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