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Hangi asemptomatik hastaya 

revaskülarizasyon? 



Koroner arter hastalığında 
revaskülarizasyon; 

´ Sürviyi düzeltmek 

´ Semptomları gidermek 



Miyokardiyal iskemi 

Stone PH. Ann Noninvasive Electrocardiol 2005;10:263–78. 



Sessiz iskemi 

´ Stabil KAH’da semptomatik iskemiden daha 
sık görülür.  

´ Stabil KAH olan hastaların yarısına yakınında 
ambulatuvar EKG ile geçici ST depresyonu 

´ Hafif-orta hipertansiyonlu hastaların % 
15’inde Holter veya egzersiz testiyle sessiz 
iskemi 

´ Semptomsuz  tip 2 diyabetli hastaların % 
12’sinde egzersiz testi pozitif 

´ En az 1 ek risk faktörü olan diyabetli 
hastaların 1/3’ünde sessiz iskemi 



Prognoz 

Weiner DA, et al. Risk of developing an acute myocardial infarction or sudden coronary death in 
patients with exercise-induced silent myocardial ischemia. A report from the Coronary Artery 
Surgery Study (CASS) registry. Am J Cardiol 1988;62:1155–8. 



Prognoz 

Deedwania PC, et al. Circulation 1990;81:748 –56. 



Prognoz 

Deedwania PC, et al. Circulation 1990;81:748 –56. 



Prognoz (PKG sonrası) 

Zellweger MJ, et al. J Am Coll Cardiol 2003;42:33– 40. 



ADORE 

´ Aggressive Diagnosis Of Restenosis  

´ PKG sonrası rutin yapılan stres testi ile 
semptomatik hastada yapılan stres testi (6. 
haftada efor testi, 6. ayda sintigrafi) 
karşılaştırılmış. 

´ 9 aylık takipte, rutin test yapılan hastalarda 
fonksiyonel kapasitesi, hayat kalitesi ve 
invazif girişim açısından fark saptanmamış 

Eisenberg MJ, et al. Am J Cardiol 2004;93:744 –7. 



Sağlıklı kişiler 

´ Bilinen KAH olmayan hastalarda sessiz iskemi 

´ 40-96 yaş arası 407 hastanın ortalama 4.6 yıl 
takipte % 9.8’inde ciddi kardiyak olay 
görülmüş.  

´ Anormal egzersiz EKG ve talyum çalışması 
olayların bağımsız prediktörleri 

´ KAH olmayıp sintigrafi yapılan 3664 hastanın 
% 7.5’inde iskemik miyokart saptanmış ve KV 
olay oranlarının anlamlı fazla olduğu tespit 
edilmiş. 

Fleg JL. Am J Cardiol 1992;69:14B–18B., Zellweger MJ, et al.  J Nucl Cardiol 2009;16:193–200.  



ACIP 

´ Pilot	çalışma	

´ 3	tedavi	stratejisini	karşılaş5rmak	

´ İskemisi	olan	asemptoma8k	hastaların	
prognozunu	değerlendirmek	

´ Egzersiz	tes8	/	Holter’de	iskemi	saptanan	ve	
koroner	darlığı	bilinen	1959	hasta	

´ %	49’unda	asemptoma8k	iskemi	(Holter)	



Pepine CJ, et al. J Am Coll Cardiol. 1994;24:1-10. 



Pepine CJ, et al. J Am Coll Cardiol. 1994;24:1-10. 



Ölüm, MI veya hospitalizasyon 

Rogers	WJ,	et	al.	J	Am	Coll	Cardiol	1995;26:594–605.	



Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot (ACIP) Study 
Two-Year Follow-up 

by Richard F. Davies, A. David Goldberg, Sandra Forman, Carl J. Pepine, Genell L. 
Knatterud, Nancy Geller, George Sopko, Craig Pratt, John Deanfield, and C. Richard 
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Mortalite  

Davies R F et al. Circulation. 1997;95:2037-2043 

% 1.1 vs % 6.6, p<0.005  
% 1.1 vs % 4.4, p<0.05  



Ölüm ve MI 

Davies R F et al. Circulation. 1997;95:2037-2043 

% 4.7 vs % 12.1, p<0.01  



Ölüm, MI veya hospitalizasyon 

Davies R F et al. Circulation. 1997;95:2037-2043 





SWISSI I 

´  Semptom ve KAH olmayan ancak egzersiz testinde 
ST depresyonu olan hastalar 

´  522 hastanın 263’ünde en az 1 RF var. 

´  54 hasta (% 21) anti-anginal ilaç tedavisi ve RF 
kontrol olarak randomize edildi. 

´  Takip süresi 11.2+2.2 yıl. 

´  Kardiyak ölüm, non-fatal MI veya hastaneye yatış 
gereken AKS ilaç grubunda daha az (% 12 vs % 61%, 
p< 0.001). 

´  Egzersizle indüklenen iskemi ilaç grubunda daha az 

´  EF ilaç grubunda değişmezken, RF kontrol grubunda 
zamanla azalma var (p<0.006). 

Erne P, et al. European Heart Journal 2007;28:2110–2117. 



SWISSI I 

Erne P, et al. European Heart Journal 2007;28:2110–2117. 



COURAGE 

´  2280 stabil KAH olan hastayı içeren randomize çalışma 

´  Katılımcıların % 12’si asemptomatik 

´  Semptomatik hastalarla karşılaştırıldığında sessiz iskemi 
olan hastalarda; 

´  Revaskülarizasyon gereksinimi daha az (% 16 vs % 27, p <0.001) 

´ AKS nedenli hospitalizasyon daha az (% 7 vs % 12, p <0.04).  

´  Sessiz iskemi olan hastalarda OMT’ye PKG eklenmesinin 
nonfatal olaylar açısında faydası yok, ancak ölüm 
oranında anlamlı olmayan azalma trendi var. 

Gosselin G, et al. Effectiveness of percutaneous coronary intervention in patients with silent myocardial 
ischemia (post hoc analysis of the COURAGE trial). Am J Cardiol 2012;109:954 –9. 



STICH 

´ STICH (Surgical Treatment for Ischemic Heart 
Failure) 

´ KAH ve düşük EF (< % 35) olan hastalarda 
yalnızca medikal tedavi alan hastalarla 
karşılaştırıldığında CABG, KV mortaliteyi 
azaltmakla birlikte tüm nedenlere bağlı 
mortalitede fark saptanmamış.  

Velazquez EJ, et al. N Engl J Med 2011;364:1607–16. 





Sessiz iskemide tekrarlayan 
revaskülarizasyon 

´ Daha önce revaskülarizasyon yapılan 6750 
hastaya MPS 

´  769 asemptomatik hastada sessiz iskemi 

´  Takip ortalama 5.7 yıl 

´  115 (%15) hastaya tekrarlayan revaskülarizasyon 

´ MT ve yeniden revaskülarizasyon gruplarında 
mortalite sırasıyla %18.3% ve % 19.1 (p: 0.84). 

´ Mortaliteyle ilişkili faktörler; MPS verileri, 
revaskülarizasyon tipi, skorlamalar, yaş ve 
hiperlipidemi (Revaskülarizasyon değil !) 

Aldweib N, et al. J Am Coll Cardiol 2013;61:1616–23 



Sessiz iskemide tekrarlayan 
revaskülarizasyon 

Aldweib N, et al. J Am Coll Cardiol 2013;61:1616–23 



Sessiz iskemide tekrarlayan 
revaskülarizasyon 

Aldweib N, et al. J Am Coll Cardiol 2013;61:1616–23 



Diyabetikler 

´ Stabil koroner hastalığı olan diyabetiklerde 
sessiz iskemi ilk manifestasyon olabileceği gibi 
daha önce semptomatik olguların takibinde 
de görülebilir. 

´ Gerçek asemptomatik? 

´ BARI 2D; dökümante iskemisi olan 2364 tip 2 
DM hastasının 5.3 yıl takibi 

Dagenais GR, et al. J Am Coll Cardiol 2013;61:702–11 



BARI 2D 

´ 1434 hastada angina, 506 hastada angina 
eş değeri, 424 hastada hiçbiri 

´ Kümülatif ölüm oranları arasında fark yok 

´ Stabil KAH olan DM hastalarında semptom 
durumu ne olursa olsun KV olay ve ölüm riski 
aynı. 

´ Revaskülarizasyon oranları (PKG / CABG) 
asemptomatiklerde % 25, angina eş değeri 
grubunda % 32, anginalılarda % 35 
(p<0.001).  

Dagenais GR, et al. J Am Coll Cardiol 2013;61:702–11 



AMI Sonrası sessiz iskemi (SWISSI II) 

´ MI sonrası stres görüntüleme ile sessiz iskemi 
ve 1 veya 2 damar hastalığı saptanan 201 
hasta 

´ 96 hastaya PKG, 105 hastaya medikal tedavi  

´ Ortalama 10.2 yıl takipte PKG grubunda 27, 
MT grubunda 67 olay (p<0.001) 

´ PKG grubunda daha az iskemi (p<0.03) 

´ EF, PKG grubunda korunurken, ilaç grubunda 
azalma olmuş.  

Erne P, et al. JAMA. 2007;297:1985-1991 



AMI Sonrası sessiz iskemi (SWISSI II) 

Erne P, et al. JAMA. 2007;297:1985-1991 





2014 Revaskülarizasyon kılavuzu  

2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J 2014. 



2014 Revaskülarizasyon kılavuzu  



ISCHEMIA 

´  International Study of Comparative Health 
Effectiveness With Medical and Invasive 
Approaches 

´ En az orta dereceli iskemisi olan, 
semptomatik veya asemptomatik, daha 
önce revaskülarizasyon yapılan veya 
yapılmayan stabil KAH hastalarını içeren 
randomize çalışma 

´ PKG ile rutin invazif strateji prognozu düzeltir 
mi? 



 
Hangi asemptomatik hastaya 

revaskülarizasyon? 

´  İskeminin yaygınlığı 

´  İskemiyi gösteren testteki prognostik işaretler 

´ Sol ventrikül fonksiyonları 

´ Kalp yetersizliği olan hastalarda iskemi 
boyutu ve canlılık durumu 

´ Koroner anatomi 

´ Hastaya ait özellikler 

´ Optimal medikal tedavi alamayan hastalar 

´ Fonksiyonel çalışmalar (FFR vs) 


