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daha yüksektir. Yüksek maliyeti karﬂ›layacak
bir avantaj› da görülmemektedir. Sadece
MCCT ile ameliyat veya perkütan giriﬂim karar› verilememekte, karar için mutlaka koroner anjiyografiye ihtiyaç duyulmaktad›r. Öte
yandan, giriﬂim gerekmeyen kiﬂilerde koronerlerde aterosklerozun baﬂlad›¤›n›n gösterilmesinin sekonder korunma aç›s›ndan hastalar› daha iyi motive etti¤i de gösterilememiﬂtir.
Bu nedenle, MCCT ile bu yönden de pratik
bir yarar beklenmemektedir.

UZMAN YANITLARI
oroner arter hastal›¤› tan›s›nda multislice
bilgisayarl› tomografinin (MCCT) yeri nedir?

K

Yan›t En son geliﬂtirilmiﬂ non-invaziv tan› yöntemi
olmakla birlikte, aﬂa¤›da özetleyece¤im teknik ve ekonomik nedenlerle MCCT’nin koroner arter hastal›¤› (KAH) tan›s› amac›yla rutin kullan›mda yerinin olmad›¤›na inan›yorum ve bu yöntemi kullanm›yorum.
1. Çal›ﬂmalarda MCCT’nin KAH tan›s›nda
duyarl›l›k ve özgüllü¤ü %78-90 aras›nda bildirilmekle birlikte, yeni bir çal›ﬂmada %37
gibi çok düﬂük bir duyarl›l›k bildirilmiﬂtir.
Düﬂük duyarl›l›k olgular›n kalp h›zlar›n›n
yüksek oluﬂuna ba¤lansa da, gerekli ilaçlar›
gerekli dozlarda kullanamama sorunu gibi
nedenlerle, kalp h›zlar›n› arzu edilen dakikada 60’›n alt› düzeylere indiremeyece¤imiz
hastalar›n say›s› hiç de az olmayacakt›r.
2. MCCT’de maruz kal›nan radyasyon dozu
koroner anjiyografide maruz kal›nandan çok
daha fazlad›r.
3. Halen kullan›lan 16 kesitli MCCT’de çözünürlük elektron beam bilgisayarl› tomografiye
(EBCT) göre daha iyi olmakla birlikte, yine de
istenilen kalitede görüntü elde edilecek ölçülerde de¤ildir. Yeni geliﬂtirilmekte olan 32 veya
daha fazla kesitli MCCT görüntülemesi ile çözünürlü¤ün daha iyi olaca¤›, daha kaliteli görüntüler elde edilece¤i beklenmektedir. Ancak,
kesitler incelip kesit say›s› artt›kça, maruz kal›nan radyasyon dozu da artaca¤›ndan bu durum
önemli bir avantaj sa¤lamayacakt›r.
4. MCCT ile proksimal darl›klar›n görüntülenme ﬂans› yüksek olmakla birlikte, mevcut
teknoloji ile, distal damarlar›n, özellikle 1.5
mm’den küçük çapl› koroner arterlerin görüntülenme ﬂans› daha düﬂüktür. Sirkumfleks
arter ve sa¤ koroner arterdeki darl›klar›n da
ön inen arterdekine göre daha az oranda görüntülenebildi¤i bildirilmektedir. Koronerlerde fazla kalsiyum varl›¤›nda da darl›klar çok
iyi de¤erlendirilememektedir.
5. Maliyeti, di¤er non-invaziv yöntemlerden

Sonuç olarak, ﬂu andaki maliyet ve teknoloji
ile MCCT’nin KAH tan›s›nda kullan›m›n›n
yararl› olmayaca¤›n›, teknolojik ilerlemelere
paralel olarak maliyetinin düﬂmesi durumunda kullan›labilece¤ini düﬂünüyorum.
Dr. Deniz Güzelsoy
‹stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
34098 Haseki, ‹stanbul

tent takma endikasyonu olan hastalar›n
tümüne ilaç kapl› stent mi uygulanmal›d›r?

S

Yan›t Hastalardan gelen, “‹yi doktor ve güncel tedavileri izleyen doktor ilaç kapl› stent takar.”
psikolojik bask›s›na karﬂ›n, kan›mca, 2005
y›l›n›n sonu itibar›yla, bu sorunun yan›t› kesinlikle “Hay›r”d›r.
Haf›zalar›m›z› biraz tazeleyecek olursak, çok
gerilere gitmeden, daha 10 y›l önce toplant›lar›n gözde konular›ndan olan TEC, direksiyonal aterektomi, lazer miyokardiyal revaskülarizasyon, lazer koroner revaskülarizasyon ve brakiterapi gibi uygulamalar ﬂu anda
giriﬂimsel kardiyoloji tarihi kitaplar›nda yerlerini almak üzereler.
‹lk ilaç kapl› stentler ile ilgili yay›n, an›msars›n›z, “%0 restenoz. Kardiyologlar›n rüyalar›
gerçek mi oluyor?” baﬂl›¤› ile yay›nlanm›ﬂt›.
Bu ilk yay›n›n üzerinden daha beﬂ y›l geçmeden, Adnan Kastrati’nin JAMA’daki bu y›l
yay›nlanan meta-analizinde 3669 olgunun takibinde, anjiyografik restenozun sirolimus
kapl› stentler için %9.3, paclitaksel kapl›
stentler için ise %13.1 olarak bulunmas› ilk
verilerden ne kadar uzak oldu¤umuzu göstermektedir. Gerçekte, ilaç kapl› stentler ile res-
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tenoz oranlar› iki haneli de¤erleri bulmak
üzeredir. Küçük damar, uzun lezyon, diyabetik hasta, ostiyal lezyon ve kronik total oklüzyon d›ﬂ›nda kullan›mlarda iki defa düﬂünmek
gerekmektedir.

Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na düﬂen gayri safi milli
has›laya yak›n fiyatta olmas› bile, hangi nedenle olursa olsun, her hastaya ilaç kapl›
stent takmamam›z için yeterli bir gerekçe olmal›d›r.

Ç›plak stentlerdeki strut kal›nl›¤›n›n önemi,
ilaç kapl› stentler göklere ç›kar›l›rken gözden
kaçmaktad›r. ISAR STEREO çal›ﬂmas›nda
da görüldü¤ü gibi, kal›n strutlu stent ile (Bx
velocity) anjiyografik restenoz %31.4 iken,
ince strutlu stentte (multilink) bu oran %17.9
bulunmuﬂtur (p<0.001). O halde, ilaç kapl›
olmayan stentlerden ince strutlu olanlar› seçersek, seçilmiﬂ olgularda ilaç kapl› stentlerden çok da farkl› olmayan sonuçlar alabilece¤imizi bilmemiz gerekir.

Dr. Tu¤rul Okay

Bu y›l European Heart Journal’da yay›nlanan randomize bir çal›ﬂmada, 2.8 mm’den
büyük damarlarda ince strutlu stent (Bestent)
ile elde edilen anjiyografik restenoz oranlar›,
Cypher stent ile elde edilenden istatistiksel
olarak anlaml› farkl›l›k göstermemiﬂtir
(%13.1’e karﬂ› %10.0).
Damar duvar›ndaki hasara karﬂ› iyileﬂme sürecini ve düz adale ço¤almas›n› engellemenin
iyileﬂtirmeyi geciktirmek oldu¤u dikkatlerden kaçmaktad›r; bu nedenledir ki, tam bir y›l
boyunca klopidogrel kullanmak zorunda kalmaktay›z. Daha yak›n zaman önce, brakiterapide 60 ay sonra restenozun artt›¤› gösterilmiﬂti. ‹laç kapl› stent kullan›ld›¤›nda iyileﬂme süreci bir y›l içinde bitmemektedir; IVUS
çal›ﬂmas›nda, intimal proliferasyonun dört y›l
sonra da sürdü¤ü gösterilmiﬂtir. Geç trombüs
hastan›n üzerinde Demokles’in k›l›c› gibi sallanmaya uzun süre devam etmektedir.
Tak›lan stent ne olursa olsun, ölüm ve miyokard infarktüsü geliﬂimi aç›s›ndan da hastaya
pozitif bir etkisinin olmad›¤› unutulmamal›d›r.
Hele, son zamanlarda etkinli¤i ve üretim koﬂullar› bilinmeden, yeterli randomize çal›ﬂma
yap›lmadan de¤iﬂik ülkelerden ülkemizi istila eden paclitaksel ve sirolimus kapl› stentleri kullanman›n vicdani yükünü taﬂ›yacak
doktorlar›n oldu¤una inanmak istemiyorum.
Yukar›da sayd›¤›m nedenler bir kenara b›rak›lsa bile, ﬂu anda bir adet ilaç kapl› stentin
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Kardiyoloji Bölümü,
34800 Yeﬂilköy, ‹stanbul

T yükselmeli akut miyokard infarktüsü (AM‹)
tedavisinde rutin olarak klopidogrel kullan›yor
musunuz ?

S

Yan›t ST yükselmeli AM‹’nin rutin tedavisinde uygulanan reperfüzyon tedavisi (fibrinolitik veya primer PKG) ve antikoagülan tedavi (standart heparin veya düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin) ile birlikte ve aspirine ek olarak, klopidogrel (ikili antitrombosit tedavi) kullan›m›na antitrombosit-antikaogülan tedavi kontrendikasyonu olmayan tüm hastalarda mutlaka hemen baﬂlanmal› ve en az 1-3 ay süreyle
devam edilmelidir.
Akut koroner sendromlar (AKS), kardiyolojinin güncel prati¤inde tan› ve tedavinin yönlendirilmesi amac›yla, EKG bulgusuna dayan›larak ST yükselmeli M‹ (STEM‹) ve ST yükselmesiz AKS olarak iki ayr› grup olarak tan›mlanmaktad›r. Di¤er yandan, AKS’lerin her iki
grubunda da temel patofizyoloji, akut plak y›rt›lmas›na ba¤l› k›smi veya tam akut trombotik
t›kanmad›r. Akut koroner sendromlar›n erken
dönemde klinik seyrini (ST yükselmeli veya
yükselmesiz) belirleyen en önemli unsurlar
mekanik t›kanman›n derecesi ve trombojenitenin ﬂiddetidir; bu nedenle de, tüm AKS'lerin
akut tedavisinde reperfüzyon tedavileri yan›nda etkin antitrombosit ve antikoagülan tedavi
kullan›lmas› önerilmektedir. Bu tedaviler ile
erken dönemdeki klinik hedefler ise mortalitenin azalt›lmas›, epikardiyal ve miyokardiyal
perfüzyonun erken ve kal›c› olarak sa¤lanmas› ve bununla iliﬂkili olarak iskemi ve infarktüs tekrarlar›n›n önlenmesidir. Akut koroner
sendromlar spektrumunda gerek sorumlu patofizyolojinin ﬂiddeti, gerekse erken dönem
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riskin yüksekli¤i yönünden etkin ve kal›c› reperfüzyonun sa¤lanmas› amac›yla “ikili antitrombosit tedavi”nin kullan›lmas› gereken en
öncelikli hasta grubu, ST yükselmeli AM‹ tan›s› konan olgulard›r.
Kardiyoloji prati¤indeki tedavi önerileri, yap›lan çokmerkezli çal›ﬂmalar dikkate al›narak
haz›rlanan k›lavuzlara dayanmakta ve bu k›lavuzlar, “kan›ta dayal› t›p” mant›¤› nedeniyle, kapsaml› çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na göre
güncellenmektedir. ST yükselmesiz AKS
hastalar›n›n tedavisine dair 2002 y›l›nda yay›nlanan AHA/ACC ve ESC k›lavuzlar›na
göre, “olas› AKS olgular› dahil tüm olgularda”, PKG uygulans›n veya uygulanmas›n, aspirine ek olarak klopidogrel tedavisine hemen baﬂlanmas› ve 9-12 ay süreyle kullan›lmas› önerilmektedir. Buna karﬂ›n, STEM‹ ile
ilgili yay›nlanan ESC k›lavuzunda (2003)
klopidogrel üzerine hiçbir öneri getirilmezken, ACC/AHA k›lavuzunda (2004) ise,
STEM‹ d›ﬂ›ndaki olgularla yap›lan PKG çal›ﬂma sonuçlar›na dayan›larak, tan›sal koroner anjiyografi veya PKG planlanan ve stent
uygulanan hastalarda aspirine ek olarak klopidogrel tedavisine baﬂlanmas› önerilmekte
ve en az bir ay olmak üzere, bir y›la kadar
kullan›labilece¤i bildirilmektedir. Sonuç olarak, yak›n dönemde yay›nlanan STEM‹ ile ilgili k›lavuzlar, aspirine ek olarak rutin klopidogrel tedavisini yanl›zca primer veya elektif
PKG uygulanan olgularda önermektedir.

2005 y›l›nda yay›nlanan iki büyük çal›ﬂma
(CLARITY-TIMI 28 ve COMMIT/CCS-2)
ve bir altgrup analizi (PCI-CLARITY) sonuçlar›, STEM‹ hastalar›nda, fibrinolitik tedaviyle birlikte veya PKG öncesi hemen geliﬂte, aspirine ek olarak muhtemelen 300
mg yükleme dozuyla klopidogrel tedavisine
baﬂlanmas›n›n ve hastanede yat›ﬂ süresince
veya bir ay süreyle kullan›lmas›n›n yarar›n›
güçlü bir ﬂekilde ortaya koymuﬂtur. Klopidogrel kullan›m›n›n infarktüsten sorumlu
arterde TIMI 2-3 ak›m› art›rd›¤›; ölüm, infarktüs ve iskemi tekrar›n› ve inmeyi anlaml› olarak azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. STEM‹
olgular›nda hemen baﬂlang›çta uygulanan
klopidogrel tedavisinin yarar› daha ilk günde baﬂlarken, yarar tüm altgruplarda görülmüﬂ ve beraberindeki di¤er tedaviler (fibrinolitik, heparin, GP IIb/IIIA inhibitörleri)
ile klopidogrel kullan›m›na ba¤l› önemli
veya hafif kanama riskinde anlaml› art›ﬂ
gözlenmemiﬂtir. Bu sonuçlar STEM‹ hastalar›n›n etkin tedavisinde geç kalan bir eksikli¤in giderilmesi yönünden önemlidir ve
ivedilikle rutin kardiyoloji prati¤ine yans›t›lmal›d›r.
Dr. Seçkin Pehlivano¤lu
‹stanbul Üniversitesi
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi
Kadiyoloji Anabilim Dal›,
34098 Cerrahpaﬂa, ‹stanbul
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