İskemik Strok Vakalarında Oral Antikoagülan
Kullanım Endikasyonlar ının Değerlendirilmesi
Işıl KALYONCU ASLAN *, Esra ERDEMSEL ACAREL *, Hacer US ANAÇ *, Dursun KIRBA Ş *

ÖZET

Antikoagülan tedavinin akut iskemik inmeli hastalarda yazar-zarar konusu halen tartışmalıdır. Antikoagülan
tedavi; kuşkulu kardiyoembolik inmede erken rekürrensi önlemede, geçici iskemik ataklarda ve ilerleyen iskemik
inme tablosu ile baziler arter trombozunda kullanı lmaktadır.
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1995-2001 y ılları arasında hastanemiz strok polikliniğinde oral antikoagülan tedavi ile izlenen 361 hasta retrospektif olarak epikriz bilgileri ile ba şlama endikasyonları açısından değerlendirildi. Kardiyoemboli (Atrial fibrilasyon) en sık kullan ım nedeni olarak belirlendi. 29 hastada (% 8.1) başlama nedeni belirlenemedi. Genel kabul
gören kullanım nedenlerinden farklı olarak 30 hastada (% 9) geçirilmiş inme nedeniyle antiagregan tedavi kullanırken yeni inme ata ğı geçirilmesi nedeniyle, 7 hastada (% 1.9) a. carotis interna stenozu (başka risk faktörü
saptanmamasına karşın), 2 hastada (% 0.6) Antikardiyolipin antikoru saptanmas ı nedeniyle, 1 hastada (% 0.3)
ise vaskülit tan ısı konmas ı nedeniyle oral antikoagülan tedavi uygulandığı görüldü.
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SUMMARY

pe

THA application of anti-coagulant therapy to acute stroke patient's is stili contraversial about the usefullness and
uselessness. Anti-coagulant therapy; is used at preventing the early recurrance in suspidious cardioembolic
stroke, transient ischemic accidents and progressive ischemic stroke and basillar arterial thrombosis. 361 our
hospital stroke poli•linic's patients in between 1995-2001 who take oral anti-coagulant therapy are evaluated
according to their reperts and endication of begining the therapy. Cardiomeblosim (atrial fibrilation) is dete•mined as the best fi -equent reason of drug use. Reason of starting the therapy in 29 patients (% 8.1) was unclear.
Oral anticoagulant therapy is used dillerent from the usual endication of therapy in 30 patients (% 9) who have
a new stroke accident while taking antiaggregant therapy, 7 patients % 1.9); have stenosis of carotis interna
(have not otheı- risc facto•s), 2 patients (% 0.6); have positivity of anticardiolipin antibody, 1 patients (% 0.3) is
diagnosed as vasculitis.
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GIRIŞ

Antikoagülan tedavinin akut iskemik inmeli hastalarda yarar-zarar konusu halen tart ışmalıdır. Antik-

oagülan; tedavi ku şkulu kardiyoembolik inmede
erken rekürrensi önlemede, geçici iskemik ataklarda
ve ilerleyen iskemik inme tablosu ile baziler arter
trombozunda kullan ılmaktadır ( 1 ).

* Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi 3. Nöroloji Klini ği
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Oral antikoagulanlar (warfarin, coumadin, dicumarol) karaci ğerde sentezlenen K vitaminin etkisini
kompetitif yolla engelleyerek, K vitaminine ba ğlı çalışan pıhtılaşma faktörlerinin (faktör II, VII, IX, X,
protein C ve S) yap ımını inhibe ederek etki gösterirler
( 2 ).

Strok'un önlenme stratejisi altta yatan etiyolojiye
bağlıdır. Kronik non-valvuler atrial fibrilasyon (AF)
strok riskini yaklaşık olarak 5 kat artt ınr. AF prevelansı yaşlanma ile artar. AF'lı hastalarda emboli riski
konjestif kalp yetmezli ği, arteriyel hipertansiyon ve
tromboembolizm ile artar. Oral antikoagülasyon kullanımı yaklaşık 2/3 oran ında riski azaltır. Atrial fibrilasyonlu (AF) hastalarda nörolojik olaylar ın gidişi
sinus ritmi olan hastalardan anlamlı olarak daha kötüdür.
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Kardiyoembolik stroktan korunmada oral antikoagülasyon tedavisi özellikle e şlik eden arteriyel hipertansiyon, diyabetes mellitus ve geçirilmi ş strok gibi risk
faktörleri varlığında en iyi yaldaşımdır. Kanama riskinde artışı nedeniyle yarar-zarar oran ı yakındır özellikle yaşlı populasyonunda kullan ılması ile ortaya çıkan yüksek riski belirleyen çal ışmalar vardır

% 71.4'ünde, TAC İ hastalarının % 65.2'inde, PAC İ
hastalarının % 55.6' ında, POCİ hastalarının %
54.7'inde, LACİ hastalarının % 50.8'nde, RIND hastalarının % 40'nda oral antikoagülan tedavi kullan ılmıştı r. Tüm hastalar içinde Hipertansiyon hastalar ını n % 51.8'nde, Diyabetli hastalar ın % 41.4'nde,
kalp hastalarını n % 67.9'nda, Akut Romatizmal Ate ş
öyküsü olanları n % 87.5'nde, AF'lu hastalar ın %
76.3'nde, Myokard infarktüsü öyküsü olan %
72.1'nde, Hiperlipidemili hastalar ın % 55.8'nde, sigara içenlerin % 61.1'nde, Alkol kullanan hastalar ın
% 70.7'nde, önceden CVA geçiren hastalar ın %
54.6'nda Coumadin tedavisi kullan ıldığı belirlendi.
Coumadin kullanan hastalar kontrole gelen hastaların % 64.1'nü oluşturmaktaydı . Coumadin başlama
endikasyonlan s ıklık sırasına göre; Yalnız Atrial Fibrilasyon (AF): 84 (% 25.2), S ık TİA geçirilmesi: 40
(% 12), Progresyon: 34 (% 10.2), Arka sistem
CVA/TİA: 21 (% 6.3), Apikal Trombüs: 17 (% 5.1),
AF ve kapak Hastal ığı: 16 (% 4.8), Yalnız a-hipokinezi: 15 (% 4.5), Kapak replasman ı: 12 (% 3.6), Vertebrobaziler yetmezlik: 8 (% 2.4), Mitral stenoz: 8
(% 2.4), Biatrial/tüm bo şluklarda geni şleme: 5 (%
1.4) Aort plağı: 4 (% 1.1), Geçirilmiş By-pass/MI: 4
(% 1.1), Disseksiyon: 4 (% 1.1), Baziler arter trombüsü: 3 (% 0.8), EKO'da spontan kontrast tutulumu
saptanması : 3 (% 0.8), EKO'da spontan kontrast tutulumu saptanması : 3 (% 0.8), AF ve trombüs: 3 (%
0.8), Sinüs trombozu: 3 (% 0.8), Atrial Mixoma: 2
(% 0.6), AF ve a/hipo-kinezi: 2 (% 0.6), Kardiak
anevrizma: 2 (% 0.6), Dilate kardiyomyopati: 1 (%
0.3) olarak saptandı (Tablo 1).

( 1,3-5 ).
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Akut tedavide semptomların başlangıcından 3 saat
içinde I.V rt-PA (recombinant tissue plasminogen activators) kullan ımı minimal nörolojik defisit için uygun yaklaşımdır. Ancak akut iskemik strokta rutin
kullanılabilecek antikoagülan tipini destekleyen çalışmalar yoktur
( 6-13 ).

Pratik kullan ımda Coumarin grubundan warfarin yan
etkilerinin daha az olmas ından dolayı tercih edilir.
Antikoagülan etkisi protrombin zaman ı testi ile kontrol edilir. Tedavinin optimal süresi bilinmemektedir.
En azı ndan 3 ay sürdürülmesi önerilir. En önemli
komplikasyonu kanamadır
( 2 ).

GEREÇ VE YÖNTEMLER
1995-2001 yılları arasında hastanemiz strok polikliniğinde oral antikoagülan tedavi ile izlenen 185 erkek ve 176 kadın, 361 hasta retrospektif olarak epikriz bilgileri ile ba şlama endikasyonlan aç ısından değerlendirildi.
Geçirilen iskemik strok tipine göre; T İA hastalarının
188

SONUÇLAR
Kardiyoemboli (Atrial fibrilasyon) en s ık kullanım
nedeni olarak belirlendi. S ıralama, genel kabul gören
oral antikoagülasyon kullan ım endikasyonlanna uygun bulundu. Bunun dışı nda 29 hastada (% 8.1) ba şlama nedeni belirlenemedi. Genel kabul gören kullanım nedenlerinden farkl ı olarak 30 hastada (% 9) geçirilmiş inme nedeniyle antiagregan tedavi kullan ırken yeni inme atağı geçirilmesi nedeniyle, 7 hastada
(% 1.9) a. carotis interna stenozu (ba şka risk faktörü
saptanmamas ına karşın), 2 hastada (% 0.6) Antikardiyolipin antikoru saptanmas ı nedeniyle, 1 hastada
(% 0.3) ise vaskülit tan ısı konması nedeniyle oral antikoagülan tedavi uyguland ığı görüldü.
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Oral antikoagülan tedavi kullanan hastalar ın 5'inde
bu tedaviyi kullan ımları sırasında kardiyak olay,
19'nda yeni CVA atağı görüldü. Bu sayılar antiagregan veya antikoagülan tedavi gördü ğü sırada kardiyak olay geçiren hastalar ın % 71.4'nü, yeni CVA atağı geçirenlerin % 63.3'nü olu şturmaktaydı.

için olağan olabilir. Ancak rekürrensi önlemek için
tercih etti ğimiz bu tedavi yaklaşımının yeterli olmadığını da göstermektedir. Bu konuda ileride yap ılacak kontrollü çal ışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.
KAYNAKLAR

TARTIŞMA
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AF, 65 yaşın üzerindeki insanların % 5'ini etkiler.
AF'lu hastalar aras ında strok geli şim riski her y ıl için
% 5'dir. Strok riski; artm ış yaş, öncesinde TİA (transient iskemik atak) veya strok varl ığı, hipertansiyon,
diyabet, sol ventrikül fonksiyon bozuklu ğu ve geni şlemiş sol atrium varl ığında artar. Tedavi yakla şımında altta yatan nedenin belirlenmesi ve tedavisi, ventrikül hızını n kontrolü, sinus ritminin sağlanması ve
strok risk faktörlerinin azaltılmas ı yardımcı olur.
Strok riskini warfarin 2/3 oran ında, ASA ise 1/5 oranında azaltır. Antikoagülan ile ilişkili hemoraji riskinde artış kötü kontrol edilen hipertansiyon ve antikoagülasyon ile olur. Kronik AF'lu tüm hastalarda
tromboemlozim ile kanama aras ındaki denge temel
alı narak oral antikoagulan tedavi gereklidir ( 14).
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Non-volvuler artiyel fibrilasyonda strok riskinde
warfarin, aspirin ve plasebo ile uzun süreli çal ışmalar
yapılmıştı r. Warfarinin normal hatta dü şük dozlarda
bile etkili oldu ğu bildirilmiştir (15 ). Oral antikoagülasyon tedavisi CVA etiyolojik nedeni olarak kardiyoemboli saptanan hastalarda yani vasküler olay nedeniyle ölüm riski artm ış kişilerde tercih edilen tedavi yöntemidir. Ancak bizim sonuçlar ımız oral antikoagulan tedavi kullan ımı sırasında yeni kardiyak
olay veya CVA geçirenler aras ındaki oranın beklenenden yüksek oldu ğunu belirlemi ştir. Bu sonuç zaten yüksek riskli olarak kabul edilen bu hasta grubu
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