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Kardiyoloji yay›nlar›nda gündem ve yorumlar
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Geçti¤imiz ay ilaç sal›n›ml› stent (‹SS) güvenli¤i ile ilgili çok say›da araﬂt›rma yay›nland›. Bu
çal›ﬂmalardan birinde, sirolimus sal›n›ml› stentlerle (SSS), ç›plak metal stentlerin (ÇMS) karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› ve yaklaﬂ›k 5 bin hastan›n incelendi¤i 14 randomize çal›ﬂma analiz edildi. Beﬂ
y›la kadar uzanan takipte, iki stent aras›nda ölüm veya M‹ aras›nda fark saptanmazken, yeniden giriﬂim ihtiyac› SSS’lerde belirgin derecede azald›. Bununla birlikte, bir y›ldan sonraki
dönemde SSS’lerde stent trombozu riskinde hafif art›ﬂ saptand›.
Bir di¤er çal›ﬂmada, ‹sveç’te stent uygulamas› yap›lan yaklaﬂ›k 20 bin hastan›n (üçte biri
‹SS) üç y›ll›k takibi gözden geçirildi. Gerçek hayat› yans›tan bu kay›t araﬂt›rmas›nda, yine iki
grup aras›nda ölüm ve M‹ aç›s›ndan fark gözlenmezken, 6 aydan sonra ‹SS grubunda istenmeyen olay s›kl›¤›nda art›ﬂ gözlendi (RR: 1.20). Bu araﬂt›rmalar d›ﬂ›nda da meta-analizler yap›ld›. Hepsinde ortak nokta ‹SS’lerde yeniden giriﬂim azalmakla birlikte, uzun vadede
tromboz riskinde art›ﬂ sözkonusu. Konu netlik kazanana kadar, özellikle endikasyon d›ﬂ› ‹SS
kullan›m›ndan sak›nmak laz›m.
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Geçti¤imiz ay iki ayr› lipid çal›ﬂmas› dikkate de¤erdi. Bunlardan ilkinde yaklaﬂ›k 20 bin hiperkolesterolemik Japon hastada statine ek olarak verilen 1.800 mg/g eikasopentaenoik
(EPA) tedavisi ile yaln›zca statin karﬂ›laﬂt›r›ld› (JELIS araﬂt›rmas›). Yaklaﬂ›k 5 y›ll›k takip
sonunda, EPA grubunda majör koroner olaylarda rölatif riskte %19 azalma sa¤land›.
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Geçti¤imiz ay›n kardiyoloji yay›nlar›nda yo¤un olarak iﬂlenen bir di¤er konu ise BT anjiyografi oldu. Bir araﬂt›rmada stent içi restenozda 64 kesitli BT’nin tan›sal do¤rulu¤u irdelendi.
Bu amaçla 81 hastan›n 125 stentli lezyonu hem BT, hem de konvansiyonel anjiyografi ile
incelendi. Pozitif tahmin edicilik %54, negatif tahmin edicilik %98 olarak saptand›.

Bir kolesterol ester transfer protein inhibitörü olan torcetrapib’in ateroskleroz progresyonundaki etkisi intravasküler ultrason (IVUS) ile araﬂt›r›ld› (ILLUSTRATE araﬂt›rmas›). Atorvastatin ile LDL kolesterol düzeyleri 100 mg/dl’nin alt›na indirilen hastalar›n bir grubuna torcetrapib 60 mg/g ilave edilirken, di¤er grup yaln›z atorvastatin tedavisinde kald›. ‹ki y›ll›k takip sonunda torcetrapib grubunda LDL kolesterolde ilave %20 nispi azalma, HDL kolesterolde %61 nispi art›ﬂ sa¤lanmas›na ra¤men, IVUS incelemesinde aterom pla¤› hacminde
farkl›l›k gözlenmedi. ‹lk çal›ﬂman›n sonucuna göre EPA umut vaat eder gibi görünse de,
Asya ›rk› d›ﬂ›nda gösterece¤i etkileri de görmek gerekiyor. Torcetrapib ise HDL yükseltici
tedavi olarak baﬂar›l› gibi duruyor. Ateroskleroz progresyonuna etkili olamamas›n›n alt›nda, sistolik kan bas›nc›nda yapt›¤› hafif yükselme ya da seçilen hasta grubunda LDL-kolesterol düzeylerinin düﬂük olmas› etkili olabilir.

Bir di¤er çal›ﬂmada semptomatik hastalarda baypas greftlerinin aç›kl›¤› BT anjiyografi ile
araﬂt›r›ld›. Benzer ﬂekilde her iki anjiyografi yöntemi ile 138 hastan›n 418 baypas grefti incelendi. Pozitif tahmin edicilik %93, negatif tahmin edicilik %99 olarak bulundu. Özetle,
stent içinde daralma varsa anlamakta zorlan›yor. Cerrah›n yapt›¤› iﬂi ise net olarak ortaya
koyuyor. Bundan sonra cerrah arkadaﬂlar›n biraz daha dikkatli olmalar› gerekiyor. Ayr›ca,
günlük prati¤imize daha fazla girecek olan BT anjiyografiye, at› alan Üsküdar’› geçmeden;
kardiyologlar›n ve TKD’nin sahip ç›kmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.

