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İNME NEDİR?

nme, beyni besleyen damarların tıkanması veya yırtılması nedeniyle hasara uğ-
rayan parenkim dokusunun fonksiyon bozukluğuna ikincil ortaya çıkan klinik
tablodur. İnme, kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü ölüm nedenidir, ay-

rıca özürlülük nedenleri arasında 1. sıradadır. Yıllık inme insidansı 55-64 yaşında
1,7-3,6/1.000, 65-74 yaşında 4,9-8,9/1.000, 75 yaş üzerinde 13,5-17,9/1.000’dir. Kırk
beş yaşından önce görülen inmeler tüm inmelerin ancak %3-5’ini oluşturmaktadır.

Karotis Arter Stenozuna Bağlı İnmede Tıbbi Tedavi:
Tıbbi Tedavi Sonrası, Ne Zaman ve Kimlere

İnvaziv Girişimde Bulunalım?

ÖÖZZEETT  Tüm iskemik inmelerin % 10-20’si karotis aterosklerozuna ikincil gelişir. Karotis endarte-
rektomi yaklaşık 65 yıl önce asemptomatik ve semptomatik karotis aterosklerozunun tedavisinde
kullanılmaya başlanmış, karotis arter stentleme işlemi ise daha az girişimsel işlem olarak yaklaşık
35 yıl önce yapılmaya başlanmıştır. Son 2 dekaddır araştırmacılar endarterektomi ve stentlemenin
güvenilirliğini ve etkinliğini karşılaştırmaktadır. Güvenilirlik ve etkinlik konusunda klinik çalış-
maların ve meta analizlerin sonuçları çelişkilidir. Asemptomatik ve semptomatik karotis aterosk-
lerozu üzerine yapılan 4 büyük çalışma inmede agresif medikal tedavi kullanımından daha önce
yapılmıştı ve bu çalışmalarda inme tedavisinde kullanılan tek ilaç aspirindi. Agresif medikal teda-
viye bağlı olarak inme riskinde düşüş olduğu gösterilmiştir. Medikal tedavideki gelişmelerin, önceki
revaskülarizasyon çalışmalarının doğrularını değiştirip değiştirmediğini anlamak için yeni çalış-
malar planlanmıştır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Karotis arter hastalıkları; ateroskleroz; endarterektomi, karotis; 
karotis stenozu; anjiyoplasti

AABBSS  TTRRAACCTT  Ten to 20 percent of all ischemic strokes are secondary to carotid atherosclerosis.
Carotid endartercetomy was introduced about 65 years ago for the treatment of asymptomatic and
symptomatic carotid atherosclerosis and carotid artery stenting was introduced as a less invasive al-
ternative about 35 years ago. At the last 2 decades, investigators have been comparing safety and ef-
fectiveness of endarterectomy and stenting. The results of clinical trials and meta-analyses produced
conflicting results regarding the safety and effectiveness. The 4 largest trials about the treatment of
asymptomatic and symptomatic carotid atherosclerosis were all done before the use of aggressive
medical treatments. At these trials the only used medication for stroke was aspirin. The decline of
stroke rate due to aggressive medical treatment has led to launch of new trials to determine whether
improvements in medical treatment have altered the rights of previous revascularization trials.

KKeeyy  WWoorrddss::  Carotid artery diseases; atherosclerosis; endarterectomy, carotid; 
carotid stenosis; angioplasty

TTuurr  kkii  yyee  KKllii  nniikk  llee  rrii  JJ  CCaarrddiioovvaasscc  SSuurrgg--SSppeecciiaall  TTooppiiccss  22001166;;88((11))::2233--88

Arda YILMAZa

aNöroloji AD,
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Mersin

Yazışma Adresi/Correspondence:
Arda YILMAZ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
Mersin, TÜRKİYE
ardaylm@yahoo.com

Copyright © 2016 by Türkiye Klinikleri

DERLEME   



Arda YILMAZ KAROTİS ARTER STENOZUNA BAĞLI İNMEDE TIBBİ TEDAVİ...

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2016;8(1)

24

Kadınlarda 55-64 yaşları arasında inme insidansı, erkek-
lerden 2-3 kat daha azdır. Seksen beş yaşına doğru bu
fark azalmaktadır. Türkiye’deki inme prevalansı veya in-
sidansına ait çalışmalar yeterli değildir. 

İnme, iskemik ve hemorajik olmak üzere iki ana
başlık altında incelenebilir. Klinik olarak iskemik veya
hemorajik inme arasında bazı farklılıklar olmakla bera-
ber, alınan hikaye ve muayene bulguları ile ikisinin
kesin ayrımı mümkün değildir. Bu nedenle inme düşü-
nülen tüm hastalar başvuruları sırasında beyin görüntü-
leme yöntemleriyle değerlendirilir. Manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) ile
iskemi-hemoraji ayrımı yapılabilir. Özellikle difüzyon
ağırlıklı görüntülerle akut ve kronik iskemik lezyonların
ayrımının yapılabilmesi ve ilk saatlerde bile iskemik lez-
yonun saptanabilmesi nedeniyle iskemik inme hastası-
nın değerlendirilmesinde MRG birinci tercih olmalıdır. 

İSKEMİK İNME

İskemik inme risk faktörleri, değiştirilemeyen ve değiş-
tirilebilen risk faktörleri olarak iki grupta incelenebilir.
Değiştirilemeyen risk faktörleri; yaş, ırk, cinsiyet ve ge-
netiktir. Değiştirilebilir risk faktörleri arasında ise; hi-
pertansiyon, Diabetes mellitus (DM), hiperlipidemi,
sigara, alkol aşırı tüketimi, fiziksel inaktivite, obezite,
kalp hastalığı, karotis stenozu, aortik ark ateromu, ho-
mosistein yüksekliği, antikardiyolipin antikor varlığı,
yüksek viskozite, oral kontraseptif kullanımı ve geçiril-
miş geçici iskemik atak (GİA)-inme sayılabilir.

İnme gelişiminden sorumlu mekanizmalar ara-
sında; a) kan akımında azalma (ileri derecede arteriyel
daralma veya aterosklerotik tıkanma), b) embolizm
(trombüs proksimaldeki kaynaktan koparak distaldeki
serebral damarlara doğru yol alır. Kalp, aorta, karotis
arter kaynaklı olabilir.), c) Laküner inme (küçük damar
hastalığı, penetran arterlerin tıkanması sonucu gelişir)
sayılabilir.

İskemik inmenin nadir görülen nedenleri ara-
sında; aterosklerozun eşlik etmediği damar patolojileri
(diseksiyon, radyasyon vaskülopatisi, ilaca bağlı vas-
külopatiler, fibromusküler displazi, migren), hematolo-
jik bozukluklar (antifosfolipid antikor sendromu, protein
C, protein S, antitrombin III eksikliği, idiyopatik trom-
bositopenik purpura, orak hücreli anemi) sayılabilir. Bu
gruptaki hastalar, tüm inme hastalarının %3’ünü oluş-
tur.

İskemik inmeler tüm inmelerin %70-80’ini oluş-
turmaktadır. 1993 yılında yayınlanan TOAST çalışma-

sında hastalar altta yatan inme nedenine göre sınıflan-
dırılmışlardır (Tablo 1). Bu sınıflama yapılırken radyo-
lojik, kardiyolojik, biyokimyasal ve hematolojik
tetkiklerden yararlanılmıştır. 

Kardiyoembolik inmeler tüm inmelerin %15-30’nu,
büyük damar aterosklerozuna bağlı gelişen inmeler %14-
40’nı, laküner infarktlar (küçük damar hastalığı) %15-
30’nu oluşturur. Ancak yapılan tüm değerlendirmelere
rağmen hastaların önemli bir kısmında (% 25-30) her-
hangi bir neden bulunamamaktadır. Takip eden yıllarda
inme tekrarı, ölüm veya MI geçirme riski her grup için
farklılık göstermektedir. İnme hastalarında altta yatan
nedeni saptamak, hastaların tedavilerini planlamak ve
prognozlarını belirlemek açısından önemlidir. Erken dö-
nemde inme tekrar etme riski geç döneme göre daha yük-
sektir, bu nedenle etiyolojiye yönelik yapılacak tetkikler
kısa sürede tamamlanmalıdır. Bu tetkikler arasında beyin
görüntülemesi, nörovasküler görüntüleme (MR anjiyo,
BT anjiyo, Doppler USG), EKG, ekokardiyografi, tam kan
sayımı, biyokimyasal tetkikler sayılabilir. 

ATEROSKLEROTİK KAROTİS HASTALIĞI

İnternal karotis arterde (İKA) aterosklerotik plaklar en
sık karotis bifurkasyonun arka duvarına yerleşmektedir.
İnme, aterosklerotik plağın aniden tromboze olup da-
marı tıkamasına, plak üzerinde oluşan trombüsten kopan
embolilerin kafa içindeki arterleri tıkamasına veya he-
modinamik olarak beyin perfüzyonundaki azalmaya
bağlı gelişebilir. Hemodinamik inmede hastanın aynı şi-
kayetlerin tekrarladığını belirtmesi tipiktir. Hikayede
tekrarlayan benzer atakların olması (aynı vasküler su-
lama alanından kaynaklanan geçici iskemik ataklar) veya
karotid üfürümü klinik tanıyı destekler.

Hastaların semptomatik veya asemptomatik olması
tedavi planının yapılmasında önemlidir. Semptomatik
hastalarda, karotis darlığın bulunduğu tarafa ait hemis-
ferde veya gözde iskemik (geçici veya kalıcı olabilir) bul-
gular gözlenmektedir. Hastaların semptomatik gruba
dahil edilmesinde iskemik olayın zamanı da önemlidir,

Büyük damar aterosklerozu (tromboz-emboli)

Kardiyoembolizm

Laküner inme (küçük damar hastalığı)

Sebebi bilinmeyen

Diğer nedenler

TABLO 1: İskemik inmede TOAST sınıflaması.
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şikayetlerin en fazla 6 ay önce gelişmiş olması gerekli-
dir. Baş dönmesi ve senkopun karotis darlığı ile ilgisi
yoktur ayrıca darlık olan karotis haricinde damarlarca
sulanan alanlarda iskemik lezyonlar gözlendiğinde ka-
rotis darlığı semptomatik olarak tanımlanmamalıdır.
Yaşlı insanların yaklaşık %25’inde İKA’da darlık vardır.
Çoğu asemptomatiktir, İKA’yı tamamen tıkanan bazı
hastalarda bile gelişen kollateral dolaşım nedeniyle her-
hangi bir bulgu gözlenmez.

Semptomatik ve asemptomatik hastaların aterosk-
lerotik plakları karşılaştırıldığında, semptomatik plak-
larda ülserasyon, plak üzerinde tromboz ve plak
inflamasyonu daha fazladır.

ASEMPTOMATİK KAROTİS DARLIĞI

Karotis aterosklerozu erkeklerde daha fazla gözlenmek-
tedir. Asemptomatik %50 ve üzeri darlık prevelansı er-
keklerde; 60-69 yaş arası %2,3, 70-79 yaş arası %6, 80
yaş üzeri ise %7,5 oranındadır. Kadınlarda ise darlık pre-
velansı aynı yaş gruplarında sırası ile %2, %3,6 ve
%5’dir.1 Yaş, erkek cinsiyet, sigara kullanımı, yüksek ko-
lesterol seviyesi ve yüksek tansiyon, karotis arter darlığı
için bağımsız risk faktörleridir.2 Yüzde 80 ve altı darlığı
olan kişilerde yıllık inme geçirme riski %0,5-1 civarın-
dadır, ancak darlık %90 üstüne çıktığında yıllık inme
riski %4,8’e yükselmektedir.3,4

1990’larda ve 2000’lerin başında yapılan karotis en-
darterektomi çalışmalarında asemptomatik hastalarda
cerrahinin medikal tedaviye üstün olduğu gösterilmiş-
tir. Asemptomatik darlığı olan hastalarda %60 ve üzeri
darlık saptanan 38 hasta tedavi edildiğinde 5 yıl içinde 1
inme önlenir. Bu rakam semptomatik karotis endarte-
rektomi çalışmasında %70-99 darlığı olan hastalar için
6,3, %50-69 darlığı olan hastalarda ise 22’dir. O döne-
min verilerine göre %60 ve üzeri asemptomatik darlık
varlığında karotis endarterektomi önerilmektedir.5

Ancak modern medikal tedavilerin kullanıma girmesi ile
asemptomatik hastaların inme geçirme riski daha da
azalmıştır. Bu nedenle statinlerin, tekli ya da ikili anti
agregan tedavilerin kullanımının, hipertansiyonun ve
şeker hastalığının tedavisinin, hayat tarzındaki değişik-
liklerin (sigarayı bırakma, ideal kilo için zayıflama, dü-
zenli egzersiz) asemptomatik hastalarda endarterektomi
endikasyonunu azaltacağı düşünülmektedir.

İlaç tedavisinin etkinliği destekleyen bulgular
ACST, SAMMPRIS ve SPARCL çalışmalarında da göste-
rilmiştir. 1993 ve 2003 tarihleri arasında hasta alımı ya-
pılan Asemptomatik karotis cerrahisi çalışmasında

(ACST) 1560 hastaya endarterektomi ve medikal tedavi
uygulanırken, 1560 hastaya sadece medikal tedavi ve-
rildi. Medikal tedavi grubunda statin tedavisi alan ve al-
mayan hastalar karşılaştırıldığında, statin tedavisi
alanlarda 10 yıllık inme geçirme riski %14,5 saptanırken,
almayan grupta bu oran %24,9 saptandı.6 Yine bu çalış-
mada %60-79 arası darlığı olan hastalarla, %80-99 ara-
sında darlığı olan hastaların inme geçirme riskinin aynı
olduğu belirtilmişti ancak daha sonra yapılan çalışma-
larda %60-79 darlığı olan hastaların inme geçirme riski-
nin düşük olduğu, medikal tedavi verilerek bu hastaların
darlıklarının takip edilmesi gerektiği önerildi.7

SAMMPRIS çalışmasında, semptomatik intrakrani-
yal darlığı olan hastalar stent işlemi ve medikal tedavi
birlikte verilecekler ile sadece medikal tedavi verilecek-
ler olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara verilen medi-
kal tedavi; 1. Aspirin klopidogrel kombinasyonu 90 gün
süreyle verildikten sonra klopidogrel tedavisi kesildi,
hayat boyu aspirin tedavisine devam edildi. 2. LDL sevi-
yesini 70 mg/dl altına düşürecek şekilde rosuvastatin te-
davisi verildi. 3. Diyabetiklerde sistolik kan basıncı 130
mmHg, diyabetik olmayanlarda ise 140 mmHg altında
olacak şekilde antihipertansif tedavi verildi. 4. Hayat
tarzı değişikliği hastalara önerildi. Hasta alımı 451. has-
tada sonuçların medikal tedavi lehine olması nedeniyle
erken durduruldu. Stent grubunda 30 günlük inme ölüm
oranı %14,7 saptanırken, medikal tedavi grubunda bu
oran %5,8’di. 1. yıl sonuçları da 30 günlük sonuçlar ile
benzerdi.8

SPARCL çalışmasında 1-6 ay önce inme geçirmiş,
koroner hastalığı olmayan, LDL seviyesi 100-190 mg/dl
olan hastalarda 80 mg atorvastatin plasebo ile karşılaştı-
rıldı. Çalışmaya alınan 4731 hastanın 1007’sinde karotis
darlığı vardı. Bu hastaların alt grup analizde LDL sevi-
yesinin tedavi grubunda ortalama 132 mg/dl’den 70
mg/dl’ye, plasebo grubunda ise 133 m g/dl’den 130
mg/dl’ye düştüğü saptandı. Atorvastatin tedavisinin GİA
ve iskemik inme riskini %34, majör koroner olay riskini
%43, karotis revaskülarizasyon işlemini ise %51 ora-
nında azalttığı gösterildi.9

Aterosklerotik karotis hastalığı prevelansı ile koro-
ner arter hastalığı prevelansı birbirine paralellik göster-
mektedir. Asemptomatik karotis darlığı olan hastalar için
MI geçirme riski inme geçirme riskinden daha fazladır.
Asemptomatik karotis darlığı olan kişilerin 4 yıllık dö-
nemde MI geçirme riski %33 civarındadır. Bu oran ko-
roner arter hastalığı olanlarla aynı seviyededir. Koroner
arter hastalığı ile bilateral karotis aterosklerozu arasın-
daki ilişki, tek taraflı ileri derecedeki karotis ateroskle-
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rozundan daha belirgindir.10 Ayrıca karotis aterosklerozu
koroner arter bypass ameliyatı olanlarda cerrahi sıra-
sında veya sonrasında gelişen inmenin önemli bir nede-
nidir. Karotis arter darlığının bu hastalarda görülme
sıklığı; %3 tek taraflı darlık, %5 çift taraflı darlık, %7
tam tıkanıklık şeklindedir.11 Bu hastaların daha önceden
belirlenmesi karotis revaskülarizasyonunun daha önce-
den veya baypas sırasında tedavi edilip komplikasyonla-
rın önlenmesi açısından önemlidir.

Karotis darlığı olan hastalarda, yapılan tetkiklerle
ve alınacak hikaye (geçirilmiş TİA) ile yıllık inme riski
%1’in altında olan hastalarla, yıllık inme riski %10’un
üzerinde olan hastaların ayırt edilebileceği düşünül-
mektedir. Transkraniyel Doppler USG ile saptanan mik-
roembolik sinyaller, karotis plağın yüksek çözünürlüklü
MRG veya USG ile incelenmesi (lipid zengin nekrotik
kor, plak içi kanama, ince yırtık fibröz kılıf) ya da plağın
zaman içindeki gelişiminin takibi inme için yüksek riskli
plakların belirlenmesinde, karotis endarterektomiden
fayda sağlayacak hastaların belirlenmesinde kullanılabi-
lecek tetkiklerdir.

1990’lı yıllarda medikal tedavi alan %60-99 arası
asemptomatik karotis darlığı hastalarının inme geçirme
riski %2-2,5 civarındaydı. Yine aynı yıllarda medikal te-
davi alan semptomatik %70 ve üzeri darlığı olan hasta-
ların yıllık inme geçirme riski %10-15 civarındaydı.12

Şu anda devam eden CREST-2 ve ACST-2 çalışma-
larında asemptomatik hastalar üzerinde endarterektomi
ve stentleme işleminin etkinliği araştırılmaktadır. Her
iki çalışmada da günümüzde yaygın kullanılan agresif
medikal tedavi her hastaya verilmektedir. CREST-2 ça-
lışmasında hastalar bire bir oranında endarterektomi ve
medikal tedavi gruplarına ayrıca yine bire bir oranında
stentleme ve medikal tedavi gruplarına randomize edi-
lecektir. Bu sayede asemptomatik karotis hastalarının te-
davisinde günümüz medikal tedavisi ve revaskülarizayon
işlemlerinin etkinliği hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

SEMPTOMATİK KAROTİS DARLIĞI

1990’lı yıllarda yapılan 2 büyük semptomatik endar-
terktomi çalışması (NASCET, ECST) birlikte değerlen-
dirildiğinde işlem sonrası 5 yıllık dönmede  %70 ve üzeri
darlık olan hastalarda cerrahi ve medikal tedavi karşı-
laştırıldığında inme ve ölüm oranında cerrahi lehine
%15,9 oranında mutlak azalma saptanmıştır. Bu oran
%50-69 arasında darlığı olan hastalarda ise %4,6 idi.13,14

Bu sonuçlar ışığında NASCET araştırmacıları %70-
99 oranında darlığı olan semptomatik hastalarda endar-

terektominin yüksek oranda faydalı olduğuna bildirdi.
Daha sonraki raporlarında %50-69 darlığı olan hastaların
da endarterektomiden orta düzeyde fayda görebileceği
bildirildi. Alt grup analizinde 75 yaş üstündeki hastala-
rın, 75 yaş altındaki hastalara göre cerrahiden daha fazla
fayda gördüğü saptandı. Bu oranlar analiz edilirken ate-
roskleroz tedavisinde şu anda yaygın olarak kullanılan
statin grubu ilaçların, hedeflenen düşük kan basıncı de-
ğerlerinin veya hayat tarzı değişikliklerinin (sigarayı
bırakma, düzenli egzersiz, kilo verme) o dönemde kul-
lanılmadığı da akılda tutulmalıdır. Bu 2 çalışmaya göre
karotis endarterektomi geçici iskemik atak veya minör
inmeden sonra 15 gün içinde yapılmalıdır.13

Semptomatik karotis çap darlığı %50-99 arasında
olan hastalarda yaşam beklentisi 5 yılın üzerindeyse, anes-
tezi almasını engelleyecek kalp, akciğer veya başka bir
hastalığı yoksa ve daha önce endarterektomi olmamışsa
hastaya endarterektomi uygulanmalıdır. Bu kriterlere uy-
mayan hastalara ise karotis stentleme uygulanabilir. En-
darterektomi hastalarına ameliyat öncesinde aspirin
tedavisi (75-300 mg) tedavisi başlanmalı, tedaviye cerrahi
sonrası hayat boyu devam edilmelidir.

Orta veya ağır sekelli hastalar, yapılan randomize
kontrollü çalışmalara dahil edilmediği için bu hastalarda
endarterektominin yararı bilinmemektedir. Çekilen
beyin MRG veya BT’sinde darlık olan İKA sulama ala-
nında sağlam doku varlığında endarterektomi 6 hafta
içinde yapılabilir. İleri zamanda gelişecek 2. inmeden
korunması gerekecek sağlam dokusu olmayan ağır sekeli
olan hastalara revaskülarizasyon işlemi gereksizdir. 

Karotis endarterektomi sonrasında hastaların
%0,6-8’de restenoz gelişmektedir. Bu ilk 24 ayda inti-
mal hiperplaziye bağlı 24 ay sonrasında ise tekrarlayan
ateroskleroza bağlı gelişmektedir. Restenoz saptandı-
ğında revaskülarizasyon semptomatik hastalarda %50 ve
üzeri, asemptomatik hastalarda ise %70 ve üzeri darlık
saptandığında önerilmektedir. Restenoz varlığında ge-
nelde karotis stentleme işlemi tercih edilmektedir. En-
darterektomi hastalarında daha sık kraniyal sinir
hasarlanması ve MI gözlenirken, işlem sonrası restenoz
stentleme işlemi yapılan hastalarda daha sıktır. Ancak
yukarıda belirtildiği gibi restenoz genelde intimal hi-
perplaziye bağlı geliştiği için bu bölgede trombüs oluşma
riski daha düşüktür.15

ENDARTEREKTOMİ/STENT

Karotis endarterktomi yaklaşık 65 yıldır aterosklerotik
karotis darlığı olan hastalara uygulanmaktadır, karotis
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stentleme ise 35 yıl önce daha az girişimsel işlem olarak
yapılmaya başlanmıştır. Son 10 yılda, karotis stentle-
mede teknolojik gelişmeler ve doktorların tecrübelen-
mesi sonucunda işlem başarısında belirgin artış
gözlenmiştir. Önceleri sadece balon dilatasyon yapılır-
ken, önce stentler sonrasında ise emboli koruma cihaz-
ları rutin kullanıma girmiş, yeni endovasküler cihazlar
geliştirilmiş ve yeni antiagregan ilaçlar kullanılmaya baş-
lanmıştır.  

2010 yılında yayınlanan CREST çalışmasında %50
darlık saptanan semptomatik ve %60 darlık saptanan
asemptomatik hastalara endarterektomi veya stentleme
işlemi uygulandı (Toplam 2502 hasta). İnme, MI ve ölüm
birlikte değerlendirildiğinde iki işlem arasında fark bu-
lunamadı. Ancak inme stent grubunda daha fazla gözle-
nirken (%4,1-2,3), MI endarterektomi grubunda daha
fazla gözlendi (%2,3-1,1). İnme ve MI karşılaştırıldı-
ğında, inmenin daha ağır bir komplikasyon olduğu
akılda tutulmalıdır. Alt grup analizleri yapıldığında 70
yaş altı hastalarda inme riskinin her iki grupta aynı ol-
duğu, farkın 70 yaş üzeri hastalar nedeniyle ortaya çık-
tığı bildirildi. 

Cochrane veri tabanının 2012 yılında yayınladığı
gözden geçirme yazısı da CREST çalışmasını destekli-
yordu. Bu çalışmada işlem sonrası 30 günlük dönemdeki
inme ve ölüm oranı stent hastalarında %8,2 saptanırken,
endarterektomi hastalarında %5 idi, MI ise aynı sürede
stent hastalarında %0,4 oranında gözlenirken, endarte-
rektomi hastalarında %1 oranında gözlendi.16 İnme
oranları 70 yaş ve üzeri hastalar dikkate alındığında stent
hastalarında %12’ye yükselirken, endarterktomi hasta-
larında %5,9’a yükseliyordu. 70 yaş altındaki hastalarda
iki grup arasında fark yoktu. İşlem sonrası 30 günlük
dönem göz ardı edildiğinde uzun süreli izlemde tedavi
edilen damara ait sulama alanında gelişen enfarktlar her
iki grupta da benzer oranlardaydı.17

Radyoterapiye ikincil darlıkda, anestezi almasını
engelleyecek kalp, akciğer ya da başka bir hastalığı varsa,
karşı İKA tam tıkalıysa, karşı rekürrent laringeal sinir
paralizisi varsa veya cerrahi erişimde sorun gözleniyorsa
hastaya stentleme işlemi önerilmelidir. 

MEDİKAL TEDAVİ

Karotis aterosklerozunda optimal medikal tedavi tanım-
lanmamıştır, ancak statinler, antiagregan, antihipertan-
sif ve antidiyabetik ilaçların kullanımı ve hayat tarzı
modifikasyonu tedavi protokolü içinde yer almalıdır.
Hayat tarzı modifikasyonu; sigarayı bırakma, sağlıklı ki-

loyu koruma, sağlıklı diyet (Akdeniz diyeti) ve  orta de-
recede egzersizi içermektedir.

Farklı etki mekanizmaları nedeniyle aspirin ve klo-
pidogrelin birlikte kullanımının kardiyovasküler olay-
lardan korunmada daha etkili olabileceği düşünülerek,
MATCH ve CHARİSMA gibi çalışmalar planlanmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda ikili antiagregan tedavinin (as-
pirin+ klopidogrel) uzun süreli kullanımının kardiyo-
vasküler olaylardan korunmada klopidogrele göre daha
fazla etkin olmadığı, hatta ikili kombinasyonun kanama
komplikasyonlarını arttırdığı gösterilmiştir. İnme son-
rası ilk 3 ayda inme tekrar riskinin daha yüksek olması,
bu dönemde kısa süreli ikili antiagregan tedavinin kul-
lanılması fikrini doğurmuştur. FASTER çalışmasında bu
teori sorgulanmış, çalışma her ne kadar hasta alım so-
runları nedeniyle erken sonlandırılsa da ilk 24 saatte baş-
lanan ikili antiagregan tedavi 90 günde aspirine göre
%3,7’lik mutlak risk azalması sağlamıştır.18 İkili tedavi-
nin etkinliğini araştıran POİNT çalışması halen devam
etmektedir. CHANCE çalışmasında inme sonrası 21 gün-
lük sürede verilen ikili tedavi ile aspirin tedavisinin et-
kinliği 90. günde değerlendiğinde ikili tedavinin daha
etkin olduğu gösterilmiştir.19

Karotis stentleme sonrası kullanılacak aspirin-klo-
pidogrel kombinasyonunun süresi ile ilgili veriler ge-
nelde perkütan koroner girişimlerden sonra elde edilen
indirekt kanıtlara dayanmaktadır. Operasyondan 48 saat
önce ikili tedaviye başlanması, klopidogrelin en az 1 ay,
aspirinin ise hayat boyu devam edilmesi önerilmektedir.
Karotis endarterektomi öncesi başlanacak aspirin teda-
visine yine hayat boyu devam edilmelidir. 

Sistolik kan basıncının ortalama 10-12 mmHg ve
diyastolik kan basıncının 5-6 mmHg düşmesi inme ris-
kinde %38 azalmaya neden olmaktadır.20 Hedef kan ba-
sıncının ne olduğu net olarak bilinmese de 140/90
mmHg’nın altı hedeflenmelidir.21 Karotis aterosklerozu
varlığında kalsiyum antagonistleri ve ACE inhibitörleri
tercih edilebilir. Ancak kan basıncının yeterli seviyede
düşürülmesi kaydıyla tüm rejimler kullanılabilir.

Epidemiyolojik çalışmalarda hiperlipidemi ve inme
arasında direk bir ilişki gösterilemese de, düşük HDL ve
yüksek LDL seviyeleri ve karotis aterosklerozu arasında
lineer ilişki vadır.22 Karotis aterosklerozu olan hastaları
da içeren yüksek kardiyovasküler riskli hastalar için LDL
seviyesinin 100 mg/dl (2.6 mmol/L) altına indirilmesi
önerilmektedir. Ancak yeni çalışmaların sonucunda LDL
seviyesini daha düşük seviyelere indirmenin ek fayda-
ları olacaktır.23 Bu seviyeler 80 mg simvastatin, 80 mg
atorvastatin veya 20 mg rosuvastatin ile sağlanabilir.



Son yıllarda semptomatik ve asemptomatik karo-
tis hastalığının tanısında ve tedavisinde çok önemli
adımlar atıldı. Medikal tedavinin önemini ortaya
koyan çok sayıda çalışma yayınlandı. Bazı çelişkili 

konularda ise randomize çalışmalar başlatıldı. Bu 
çalışmalar sonlandığında günümüzün kabul gören te-
davi seçeneklerinde değişiklikler olacağı beklenmek-
tedir.
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