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GİRİŞ: Atrial fibrilasyon en sık karşılaşılan sürekli ritim bozukluğudur. Atrial fibrilasyon nedeniyle 
tromboembolik inme geçiren hastalar diğer nedenlere bağlı inme geçiren hastalara kıyasla daha 
yüksek mortalite, morbidite ve daha uzun hastanede kalış sürelerine sahiptir. Valvüler olmayan 
atriyal fibrilasyonda (NVAF) inmenin önlenmesinde onaylanan dört molekül dabigatran, 
rivaroksaban, apiksaban ve edoksabandır. Edoksaban faktör Xa inhibisyonu yapan son NOAK grubu 
ajandır. Edoksabanın NVAF hastalarındaki etkililiği ENGAGE AF-TIMI 48 çalışması ile ispatlanmıştır. 
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kreatin klirensi 95 mL/dk’nın üzerinde olan AF hastalarında inmenin 
önlemesinde etkinliği azaldığı için edoksabanın kullanılmasını önermezken Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 
böyle bir kısıtlama getirmemiştir. Literatürde GİS kanama ve iskemik stroke birlikteliği nadirdir. 
Sunacağımız vakada da GİS kanama ve iskemik stroke birlikte görülmüştür ve bu durum en yeni 
oral antikoagülan olan edoksaban sonrası gelişmiştir. 
 
OLGU: Konuşma güçlüğü nedeni ile acil servise başvuran 77 yaşında erkek hastanın yapılan 
muayenesinde eş zamanlı olarak alt gastrointestinal sistem (GİS) kanaması da olduğu saptandı. 
Acile başvuru anında bakılan hemoglobin değeri 10.8 mg/dL, kreatinin 0.8 mg/dL’di. Kreatin 
klirensi 98.44 mL/dk, kan basıncı 120/80 mmHg idi. EKG’de 100/dk hızında atrial fibrilasyon 
izlendi. EKO’da sol ventrikül duvar hareketleri normaldi, kalp kapaklarında ve boşluklarında 
trombüs ile uyumlu görünümü yoktu. Çekilen MR’da sol middle cerabral arterde enfarktı olduğu 
görüldü. Hastanın son 3 yıldır AF tanısı ile rivaroksaban (20mg/gün) kullandığı ve 3 defa GİS 
kanama öyküsü olduğu öğrenildi. Son 15 günden beri ise dış merkezde rivaroksabandan 
edoksabana (60 mg/gün) geçildiği öğrenildi. Hasta yapılan incelemeler sonrasında iskemik enfarkt 
tanısı ile nöroloji yoğun bakımına yatırıldı. 
 
SONUÇ: Edoksabanın NVAF hastalarındaki etkinliği ENGAGE AF-TIMI 48 çalışması ile ispatlanmıştır. 
Edoksabanın güvenlik ve etkinlik bakımından varfarinden daha üstün olduğu gösterilmiştir. Ancak 
FDA ENGAGE AF-TIMI 48 çalışmasındaki verileri gözden geçirerek AF’de iskemik inmenin 
önlenmesinde etkinliğin azalmasından dolayı 95 mL/dk'dan daha yüksek kreatin klirensine sahip 
hastalarda edoksabanın kullanılmasını önermemiştir. Avrupa İlaç Ajansı ise kreatinin klirensi 50-80 
ml/dk, 15-50 ml/dk, <15 ml/dk olan hasta gruplarında ayrı ayrı önerilerde bulunurken kreatinin 
klirensi 80 ml/dk üzerinde olan hastalar için herhangi bir öneride bulunmamıştır. Hem GİS kanama 
hem de SVO’ın aynı anda görüldüğü bu ilginç vaka oral antikoagülan seçimi konusunda daha geniş 
çaplı gerçek yaşam verilerine ihtiyacımız olduğu sonucunu doğurmaktadır. 

 
 
Anahtar Kelimeler: iskemik serebrovasküler hastalık,gastrointestinal kanama,yeni oral 
antikoagülan,edoksaban 
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