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ya b›rak›lmal›d›r. Radyofrekans ablasyon tedavisi önerilen her hastaya iﬂlemin nas›l yap›ld›¤› ve komplikasyon riskleri ayr›nt›l› olarak
anlat›lmal›d›r.

UZMAN YANITLARI
upraventriküler taﬂikardili hangi hastalarda
elektrofizyolojik inceleme ve ablasyon tedavisi
öneriyorsunuz?

S

Yan›t Paroksismal supraventriküler taﬂikardiler,
ataklar ﬂeklinde seyreden, kalbin h›zl›, ancak
düzenli olarak kas›ld›¤› supraventriküler taﬂikardiler için kullan›lan genel bir terimdir.
Hastalarda ciddi semptomlara yol açan, nadiren de olsa hayati tehlikelere neden olabilen
bu ritim bozukluklar› farkl› mekanizmalarla
geliﬂebilmektedir. Atriyoventriküler nodal reentran taﬂikardiler PSVT’lerin %50-60’›n›
oluﬂtururken, olgular›n %30-35’inde aksesuar yollara ba¤l› taﬂikardiler ve %10-15’inde
atriyal taﬂikardiler sorumludur. Genellikle
ilaç tedavisine iyi yan›t vermeyen bu taﬂikardiler, %90’›n üzerinde bir baﬂar› oran›yla radyofrekans ablasyon yöntemiyle kal›c› olarak
tedavi edilebilmektedir. Ancak, radyofrekans
ablasyonun giriﬂimsel bir yöntem olmas› ve
baz› komplikasyonlar›n›n bulunmas›, bu iﬂlemin PSVT olan tüm hastalara önerilmesini
engellemektedir.
Bilindi¤i gibi, PSVT’li hastalar›n bir bölümünü Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromlu
hastalar oluﬂturmaktad›r. Tipik istirahat EKG
bulgular› ile kolayl›kla tan›nabilen bu hastalar,
PSVT’li di¤er hastalar›n aksine ani ölüm aç›s›ndan risk alt›ndad›r. Elektrokardiyogram›nda
WPW bulgular› saptanan her 1000 hastadan
biri, bir y›l içinde ventrikül fibrilasyonuna dejenere olan yüksek ventrikül h›zl› atriyal fibrilasyon nedeniyle kaybedilmektedir. Bu nedenle, WPW sendromlu tüm hastalara ablasyon
tedavisi önerilmelidir. Bunlar›n d›ﬂ›ndaki
PSVT’li hastalarda ise tedavi bireyselleﬂtirilmelidir. S›k ataklar› olan (en az y›lda birkaç
kez) hastalara ablasyon tedavisi önerilmelidir.
Ayr›ca, ataklar› seyrek olsa da, atak s›ras›nda
aﬂ›r› semptomatik olan ya da kalp h›z› çok
yüksek olan hastalara da bu tedaviden büyük
yarar görebilecekleri aç›klanmal›d›r. Ataklar›n
seyrek oldu¤u ve hastaya belirgin bir rahats›zl›k vermedi¤i durumlarda hastaya ablasyon tedavisi ile ilgili bilgi verilmeli ve seçim hasta-

Dr. Bülent Özin
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dal›
06490 Baﬂkent, Ankara

‹

laç kapl› stentler aras›nda fark var m›?

Yan›t Restenoz, stentlerin kullan›m alan›na girmesiyle balon anjiyoplastiye göre azalmas›na ra¤men, invasif kardiyolojinin en önemli sorunu olmaktad›r. ‹laç kapl› stentler,
üzerlerinde bulunan neointimal proliferasyonu önleyen antiproliferatif ilaçlar ile restenoz oran›n› çok azaltm›ﬂt›r. Sirolimus ve
paklitaksel kapl› stentler dünyada yayg›n
olarak son beﬂ y›lda kullan›lm›ﬂ ve uzun dönemde de restenoz oranlar› düﬂük bulunmuﬂtur. ‹ki stentin birbirine üstünlü¤ü olup
olmad›¤› son y›llarda çok tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹ki
stentin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalar›n metaanalizi Kastrati taraf›ndan geçti¤imiz aylarda JAMA’da yay›nlanm›ﬂt›r. ‹lk çal›ﬂmalar
ilaç kapl› iki stent aras›nda anlaml› fark
göstermemesine karﬂ›n, içinde bulundu¤umuz y›llarda yay›nlanan CORPAL çal›ﬂmas›nda iki stent aras›nda restenoz aç›s›ndan
farkl›l›k bulunmam›ﬂ, ancak neointimal hiperplazi sirolimus kapl› stentte daha az görülmüﬂtür. ISAR-DESIRE ve SIRTAX çal›ﬂmalar›nda sirolimus kapl› stentlerde restenoz oran› daha düﬂük bulunmuﬂ, ama miyokard infarktüsü ve ölüm oranlar›nda iki
stent aras›nda fark bulunmam›ﬂt›r. Sirolimus lehine olan fark, sirolimusun, paklitaksel gibi sitotoksik de¤il sitostatik ajan olmas›na, yüklendi¤i stentte polimer yap›s›
nedeniyle iki ay içinde %100’ünün sal›nmas›na ve stent tasar›m›n›n arter duvar›na
temas›n›n daha iyi olmas›na ba¤lanm›ﬂt›r.
Bugün için kardiyovasküler olay ve mortalite bak›m›ndan fark olmamakla birlikte, sirolimus kapl› stentlerde, paklitaksel kapl›
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de restenozda SSS lehine bir avantaj olabilece¤ini düﬂündürmektedir.

stentlere nazaran neointimal hiperplazi daha az oluﬂmakta ve restenoz daha az görülmektedir. Her iki stentin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda daha kapsaml› ve uzun süreli çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

Sonuç olarak, ben günlük prati¤imde overlap gereken lezyonlarda, 2.5 mm’den küçük
çapl› lezyonlarda, in-stent restenozunda ve
diyabetik hastalarda SSS tercih etmekteyim.
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Yan›t ‹laç kapl› stentlerin günlük prati¤imize girmesiyle tekrar giriﬂim oranlar›nda önemli oranlarda azalma sa¤lanm›ﬂt›r. ﬁu an için FDA iki
stent için onay vermiﬂtir. Bunlar paklitaksel ve
sirolimus kapl› stentlerdir (PSS ve SSS).
‹ki stenti karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalar›n ço¤unlu¤unda, 3 mm üstündeki damarlarda ve uzun
olmayan lezyonlarda restenoz oranlar›nda
farkl›l›k olmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Uzun lezyonlarda, özellikle overlap stent kullan›m› gerekti¤inde, PSS ile majör kardiyak olay oran›n›n
saf metal stentten dahi yüksek oldu¤unu bildiren TAXUS V ve ayn› tip lezyonlarda daha
farkl› sonuç bildiren TAXUS VI sonuçlar›
overlap gereken lezyonlarda PSS kullan›m›n›n tam aç›kl›¤a kavuﬂmad›¤›n› kan›mca göstermektedir.
Her ne kadar STENT grup çal›ﬂmas› küçük
damarlarda iki stent aras›nda fark olmad›¤›n›
bildirse de, burada damar çap› <3 mm olarak
verilmiﬂtir. Oysa, ufak damar ile kast edilen
2.5 mm’den küçük damar çaplar›d›r ki, baﬂa
baﬂ yap›lan çal›ﬂmalarda bu grupta SSS’lerin
avantajl› oldu¤u ISAR-SMART 3’te gösterilmiﬂtir. TAXUS VI ufak damar hastalar›n› içerse de baﬂa baﬂ yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂma de¤ildir.
In-stent restenozunda her iki stentin de brakitrapiden üstün oldu¤u kan›tlanm›ﬂ olmas›na ra¤men, baﬂa baﬂ yap›lan çal›ﬂma SSS’lerin hedef lezyon revaskülarizasyonunda daha
belirgin azalma sa¤lad›¤›n› göstermiﬂtir.
Diyabetik hastalarda ISAR-DIABETES çal›ﬂmas›n›n SSS lehine olan verileri, günlük
pratikten kaynaklanan RESEARCH / T-SEARCH ve STENT grubu sonuçlar› ile z›tl›k
göstermiﬂtir. Bu grupta bugün için her iki
stent de kullan›labilir görünse de, geç lümen
kayb›n›n SSS ile daha az olmas› uzun dönem-

DA onay› almam›ﬂ ilaç sal›n›ml› stent kullan›m›
etkili-güvenli mi?

F

Yan›t FDA onayı ABD için geçerli bir yasal düzenlemedir. Bu nedenle, öncelikle belirtmek isterim ki ülkemiz için yasal hiçbir ba¤layıcılı¤ı
yoktur. ABD Gıda-‹laç Kurumu güvenilir bir
kurum olarak kabul edilmekle birlikte, özellikle son yıllarda yeni muhafazakarların baskılarına maruz kaldı¤ı da bilinmelidir. Bu ve
baﬂka nedenlerle de FDA kararları mutlak ve
hatasız de¤ildir. Bu konuda istenirse birçok
örnek verilebilir.
Gelelim özel olarak ilaç kaplı stentlere. FDA
onayı ile bir stentin kullanımının etkili olup
olmaması ve güvenli olup olmaması arasında
ba¤lantı yoktur. ABD dıﬂında geliﬂtirilmiﬂ
birçok stent etkili ve güvenli olabilir; ancak,
FDA onayları bulunmayabilir veya baﬂvuru
yapılmıﬂ ve de¤erlendirme sürecinde olabilir.
FDA onayı ABD’de bile herﬂey de¤ildir. Örne¤in aspirin etkili ve güvenli bir ilaçtır, ancak onaylı de¤ildir. Olsa olsa FDA onayı, bir
stentin kullanımı konusunda hekimi rahat
hissettirebilir. Kiﬂisel olarak ben de böyle
hissetmekteyim.
Ancak, çok önemli bir nokta ﬂudur: Yasal
olarak bizi hiç ilgilendirmeyen ve asla ilgilendirmeyecek olan baﬂka bir devletin kurumunun kararlarını tartıﬂmak yerine, bu eksikli¤i vurgulamak ve kendi ülkemizde yasal bir
denetleyici-düzenleyici kurul oluﬂturmak lazımdır. Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin üzerinde çalıﬂması ve üyelerini uyarması gereken
nokta budur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi
sa¤lık otoritesi ve denetimi olmalıdır. FDA
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veya baﬂka bir devletin onayı ise, tartıﬂma de¤il ancak araﬂtırma konusu olmalıdır.
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Yan›t Bir “Amerika Birleﬂik Devletleri” kurumu
olan FDA’n›n onay› bulunmayan ilaç kapl›
stent kullan›m› konusundaki yaklaﬂ›m›m ﬂu
ﬂekilde özetlenebilir. Bu kuruluﬂun oldukça
ayr›nt›l› incelemeler yapt›ktan sonra ilaç veya cihaz kullan›m›na onay verdi¤i bilinen bir
gerçek olmakla birlikte, FDA onay› olmadan
da etkili ve güvenli kullan›m sa¤lanabilece¤ini düﬂünmekteyim. Kendi prati¤imde FDA
onay› olmayan bir stenti kullanacaksam, öncelikle literatürde bu stentle ilgili var olan
çal›ﬂmalara bakmaktay›m. ‹kinci olarak, bu
stenti üreten firman›n güvenilir ve bilinen bir
firma olup olmad›¤›n›, daha önce bu alanda

üretti¤i cihaz ve malzemeler var ise onlarla
ilgili deneyimlerimi ve bilgilerimi gözden
geçirmekteyim. Var olan çal›ﬂmalar›n uluslararas›, çokmerkezli olmas› ve olgu say›s› aç›s›ndan tatmin edici olmas› durumunda kullan›m›nda büyük bir sak›nca görmemekteyim.
Ancak, deyim yerindeyse “çanta içinde pazarlanan”, ad› san› duyulmam›ﬂ, çok büyük
fiyat avantaj› oldu¤u söylenen, s›n›rl› say›da
ve az say›da olgu ile yap›lm›ﬂ ve bölgesel
dergilerde yay›mlanm›ﬂ çal›ﬂmalar› olan, ilaç
kapl› oldu¤u bile kuﬂkulu stentler bu kapsam
içinde de¤erlendirilmemelidir. Tüm stentlere
ve ilaçlara oldu¤u gibi, FDA onay› alm›ﬂ
olanlara da kuﬂkuyla bak›lmas› gerekti¤i ve
bilimsel ﬂüphecilikten hiçbir zaman vazgeçilmemesi gerekti¤ini düﬂünmekteyim.
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