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ÖZET

talyum sintigrafisi yap›lan grupta %13,2, tüm hastalar
beraber ele al›nd›¤›nda %11,3’tür. Koroner anjiyografik
olarak do¤rulanan SMI s›kl›¤› s›ras›yla; %4,5, %11,3,
%8,2’dir. Buna göre efor testinin yalanc› pozitiflik oran›
%50, talyum sintigrafisinin ise %14,3; efor testinin
pozitif prediktif de¤eri %50 iken talyum sintigrafisininki
%85,7’dir.

• Amaç: Diyabetik hastalarda sessiz miyokardiyal iskeminin (SMI) saptanmas›nda efor testi ve talyumlu miyokard perfüzyon sintigrafisinin (MPS) etkinli¤ini de¤erlendirmek ve birbiriyle k›yaslamak.
• Materyal ve Metod: Daha öncesinde bilinen bir koroner arter hastal›¤› bulunmayan, efor veya istirahat
dispnesi, nefes darl›¤› tan›mlamayan 97 diyabetik hasta
çal›ﬂmaya dahil edildi. Hastalar›n rastgele seçilen 44’üne
eforlu EKG, 53’üne talyumlu miyokard perfüzyon sintigrafisi yap›ld›.

• Sonuç: SMI tan›s› için efor testi ve talyumlu miyokard
perfüzyon sintigrafisinin birbirlerine istatistiksel olarak
üstünlüklerini saptayamad›k. Bu durumda kolay ulaﬂ›labilen ve maliyeti düﬂük olan egzersiz EKG testinin SMI
saptanmas› için daha mant›kl› bir seçenek oldu¤u düﬂünülebilir. Ancak say›sal olarak bak›ld›¤›nda talyum sintigrafisiyle daha fazla hastaya SMI tan›s› koyabildik ve
talyum testinin pozitif prediktif de¤erini efor testine
göre çok daha yüksek bulduk. Hasta say›s› art›r›ld›¤›nda
talyum sintigrafisinin efor testine göre istatistiksel olarak
da üstün oldu¤unun görülebilece¤i kanaatindeyiz.

• Bulgular: Efor testi uygulanan 44 hastan›n 4’ünde,
talyum sintigrafisi yap›lan 53 hastan›n 7’sinde test sonucu pozitif olarak bulundu. Test sonuçlar› pozitif olan
vakalara SMI’nin do¤rulanmas› için koroner anjiyografi
yap›ld›. Efor testi pozitif 4 hastan›n 2’sinde, talyum sintigrafisi pozitif 7 hastan›n 6’s›nda koroner anjiyografi
iskemi ile uyumlu olarak saptand›. Buna göre çal›ﬂmam›zda noninvaziv testlerle (efor ve talyum) saptanan
SMI s›kl›¤› s›ras›yla; efor testi yap›lan grupta %9,1,

• Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, sessiz miyokardiyal iskemi, miyokard perfüzyon sintigrafisi, egzersiz
elektrokardiyogafi testi. Nobel Med 2007; 3(3): 24-30
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ABSTRACT
COMPARISON OF EXERCISE ECG TEST AND
MYOCARD PERFUSION TEST FOR
DETERMINING OF THE SILENT MYOCARDIAL
ISCHEMIA IN DIABETIC PATIENTS.
• Aim: The purpose of our study was to assess the efficiency of exercise ECG test and myocard perfusion test to
determine the silent myocardial ischemia in diabetic patients and compare the two tests with each other.
• Methods: 97 follow-up diabetic patients, who had no
known coronary artery diseases, or no defined rest dyspnea
or effort dyspnea were included in the study. While 44
patients, who were arbitrarily chosen, were subjected to
exercise ECG, 53 were subjected to thallium myocardial
perfusion scintigraphy.
• Results: 4 of the 44 patients subjected to effort tests,
and 7 of the 53 patients subjected to thallium scintigraphy
revealed positive test results. These patients whose test
results were positive, were administered coronary angiography so that SMI was verified. 2 of the 4 patients
with positive effort test, and 6 of the 7 patients with
positive thallium scintigraphy revealed ischemia compliant
coronary angiography.

Accordingly, in our study, the SMI frequency determined
by non-invasive tests (effort, thallium) was 9.1% in the
group subjected to effort test, 13.2% in the group subjected
to thallium scintigraphy, and 11.3% considering all
patients together. The SMI frequency that could be verified
by coronary angiography was 4.5%, 11.3% and 8.2%
respectively. Hence, the false positivity ratio of the effort
test is 50.0% while that of the thallium scintigraphy is
14.3%, the positive predictive value of the effort test is
50.0%, and that of the thallium scintigraphy is 85.7%
• Conclusion: We could not determine the statistical
superiority of the effort test to thallium myocardial
perfusion scintigraphy for the purpose of SMI diagnosis.
In such a case, the easily available and cost effective
exercise ECG test could be considered as a better choice
for SMI verification. But from the numerical point of
view, we could be able to diagnose more patients with
SMI using thallium scintigraphy and found much higher
positive predictive value of the thallium test in comparison
to the effort test. If the number of patients are increased,
we believe that thallium scintigraphy could be seen
superior to the effort test from statistical point of view.
• Key Words: Diabetes mellitus, silent myocardial
ischemia, myocardium perfusion scintigraphy, exercise
electrocardiography test. Nobel Med 2007; 3(3): 24-30

G‹R‹ﬁ

gö¤üs a¤r›s› alg›lanamamaktad›r.

Diyabetik hastalar›n büyük bir k›sm›nda zaman içinde
çeﬂitli mikro ve makrovasküler komplikasyonlar geliﬂmektedir. Bu komplikasyonlar önemli bir mortalite ve
morbidite nedenidir.

Tip 2 Diabetes Mellitus (DM)’ta SMI, a¤r›s›z miyokard
infarktüsü (MI) ve kalp yetmezli¤i normal popülasyondan daha s›k görülmekte ve mortalitesi daha yüksek
seyretmektedir. Bu nedenle SMI’nin erken tan›s› hastalar›n prognozu aç›s›ndan çok önemlidir.

Kardiyovasküler hastal›klara ba¤l› ölümler son 30 y›lda
azalmakla birlikte halen Kuzey Amerika ve Avrupa’da
en s›k ölüm nedenidir. Diyabet önemli bir kardiyovasküler risk faktörü olup, çeﬂitli mekanizmalarla ateroskleroz geliﬂimini kolaylaﬂt›r›r. Kardiyovasküler hastal›¤a
ba¤l› ölüm oran› diyabetik olmayanlarla k›yasland›¤›nda
diyabetiklerde 2-4 kat daha fazla, morbidite de daha
yüksektir. Diyabetli hastalarda ölümlerin %70-80’i
kardiyovasküler hastal›klara ba¤l›d›r. Gö¤üs a¤r›s›, koroner arter hastal›¤›n›n (KAH) ana semptomudur ve
en s›k ﬂikayet tipidir. Bununla birlikte baz› çal›ﬂmalarda,
birçok hastan›n koroner arterlerde lezyonu olmas›na
ra¤men gö¤üs a¤r›lar›n›n olmad›¤› gösterilmiﬂtir.1,2
Gö¤üs a¤r›s› olmadan miyokardiyal iskemi, sessiz
miyokardiyal iskemi (SMI) olarak tan›mlanmaktad›r.
Bu vakalarda diyabetik kardiyo-nöropati nedeniyle
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Bu çal›ﬂmada amaç; iskemik kalp hastal›¤› aç›s›ndan
semptom ve öyküsü olmayan Tip 2 diyabetik hastalarda
SMI s›kl›¤›n› araﬂt›rmak ve diyabetik hastalardaki SMI’nin
tespitinde egzersiz EKG ve miyokardiyal perfüzyon
sintigrafisinin (MPS) yeri, özellikleri, avantaj ve dezavantajlar›n› belirlemek ve bu iki noninvaziv tekni¤i birbiriyle
k›yaslamakt›.
MATERYAL ve METOD
Daha öncesinde bilinen bir KAH bulunmayan, efor veya
istirahat dispnesi, nefes darl›¤› tan›mlamayan, 97 diyabetik hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. Bu hastalara American
Diabetes Association (ADA) kriterlerine göre DM tan›s› Diyabetik Hastalarda
Sessiz Miyokardiyal
konuldu.
‹skemi Tespitinde
Egzersiz
Elektrokardiyografi
Testi ve Talyumlu
Miyokard Perfüzyon
Sintigrafisinin
25
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

ADA kriterleri:
1- Diyabet semptomlar›n›n (poliüri, polidipsi, glukozüri
ve ketonüri ile birlikte aç›klanamayan kilo kayb›) yan›
s›ra rastgele plazma glukoz düzeyinin 200 mg/dL veya
üzerinde olmas›
2- Açl›k plazma glukozunun 126 mg/dL üzerinde olmas›
3- Oral glukoz tolerans testi esnas›nda 2. saat kan ﬂekeri
de¤erinin 200 mg/dL veya üzerinde bulunmas›.

Tablo 1: Koroner anjiyografik veriler
Anjiyografik olarak
tutulan koroner
arter say›s›

Bu üç kriterden herhangi birinin varl›¤› ADA taraf›ndan
DM tan›s› için yeterli bulunmuﬂtur.

Talyum grubu

Efor grubu

n
53

%
100

n
44

%
100

Negatif

46

86,8

40

90,9

1

1

1,9

1

2,3

1+Yan

1

1,9

2

1

1,9

3

2

3,8

Çok damar hast

1

1,9

Önemsiz

1

1,9

4,5

Normal

Hastalar, ‹stanbul E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Diyabet
Poliklini¤i’nden 01.11.2005-01.03.2006 tarihleri aras›nda takip edilen hastalard›. Çal›ﬂmam›z için etik kurul
onay› ve tüm hastalardan ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›nd›.
Hastalar›n 33’ü erkek, 64’ü kad›nd›; yaﬂlar› 38 ile 73
aras›ndayd›. ‹stirahat EKG’lerinde iskemi lehine herhangi bir bulgu yoktu. Hastalar›n rastgele seçilen 44’üne
eforlu EKG, 53’üne talyumlu MPS yap›ld›. Hastalara
efor testi Bruce protokolüne göre yap›ld›. Miyokard
perfüzyon sintigrafisi için talyum kullan›larak gama
kamera alt›nda istirahat ve stres s›ras›nda görüntüler
al›narak sabit veya reversibl perfüzyon defektinin olup
olmad›¤› araﬂt›r›ld›. Tüm hastalarda açl›k kan ﬂekeri,
HbA1c, total kolesterol, trigliserid, üre ve kreatinin de¤erlerine bak›ld›. Yaﬂ, boy, kilo, vücut kitle indeksi,
diyabet süresi, aile öyküsü, kullan›lan antidiyabetik
ilaçlar›n uygulama yollar›, sigara öyküsü ve hipertansiyon öyküsü araﬂt›r›larak kaydedildi. Yaﬂ ortalamas› efor
grubunda 53,61±7,86 , talyum grubunda 57,13±8,09
idi. ‹skemik aç›dan efor testi uygulanan grupta hastalar›n
4’ü, MPS uygulanan grupta 7’si pozitif olarak de¤erlendirildi. Noninvaziv test sonuçlar› pozitif olan toplam
11 hastaya koroner anjiyografi uyguland›. Çal›ﬂmam›zda
koroner anjiyografik olarak %40 ve üzeri koroner darl›k,
iskemik aç›dan anlaml› olarak kabul edildi.

2

2,3

1

Tablo 2: Gruplar aras›nda noninvaziv testlerle saptanan

sessiz iskemi s›kl›¤›
Noninvaziv

Talyum grubu

Efor grubu

Tüm hastalar

Sessiz iskemi

n

%

n

%

Yok

46

86,8

86

88,7

Var

7

13,2

11

11,3

p de¤eri
0,749

Tablo 3: Gruplar aras›nda koroner anjiyografik olarak do¤rulanan

sessiz miyokardiyal iskemi s›kl›¤›
Koroner anjiyografik
olarak do¤rulanan
sessiz iskemi

Talyum
grubu

Efor
grubu

Tüm
hastalar

n

%

n

%

n

%

Yok

47

88,7

42

95,5

89

91,8

Var

6

11,3

2

4,5

8

8,2

p de¤eri
0,286

tu (p>0,05) (Tablo 1). Yine talyum ve efor gruplar› aras›nda anjiyografi sonucunun pozitifli¤i bak›m›ndan
istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k yoktu (p>0,05).
Buna göre talyum sintigrafisinin SMI’deki pozitif prediktif de¤eri %85,7, efor testinin pozitif prediktif de¤eri
%50; yalanc› pozitiflik oranlar› s›ras›yla %14,3 ve %50
idi. Talyum grubu ve efor grubu aras›nda noninvaziv
testlerle saptanan SMI s›kl›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k yoktu (p>0,05). Tüm hastalar ortak
ele al›nd›¤›nda noninvaziv testlerle saptanan sessiz iskemi s›kl›¤› %11,3’tü (Tablo 2).

BULGULAR
Hastanemiz ‹ç Hastalıkları Acil Ünitesine Ocak-Aralık
Koroner anjiyografi neticesinde efor testi pozitif olan
4 hastan›n 2’sinde, talyum testi pozitif olan 7 hastan›n
6’s›nda anjiyografik olarak anlaml› koroner arter darl›¤›
tespit edildi. Efor testi pozitif 1 hastaya stent, 1 hastaya
koroner arter bypass grefti (KABG); talyum testi pozitif
olan 1 hastaya stent, 2 hastaya perkütan transluminal
koroner anjiyoplasti (PTKA) ve stent, 3 hastaya KABG
uyguland›. Efor testi pozitif olan 2, talyum testi pozitif
olan 1 hastaya t›bbi tedavi önerildi. Koroner anjiyografik
veriler Tablo 1’de özetlenmiﬂtir.

Talyum grubu ve efor grubu aras›nda koroner anjiyografik olarak do¤rulanan SMI s›kl›¤›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir farkl›l›k yoktu (p>0,05). Tüm hastalar
ortak ele al›nd›¤›nda koroner anjiyografik olarak
do¤rulanan SMI s›kl›¤› %11,3’tü (Tablo 3).

Talyum ve efor gruplar› aras›nda test pozitifli¤i s›kl›¤›
bak›m›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k yok-
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(miyokardiyal infarktüs sonras› SMI, anjinal› hastalarda
SMI veya tamamen asempomatik hastalarda SMI); çal›ﬂmaya dahil etme veya çal›ﬂma d›ﬂ› tutman›n kardiyak
kriterleri (istirahat elektrokardiyogram›ndaki ST-T
anormallikleri ve di¤er iskemik de¤iﬂiklikler, konjestif
kalp yetersizli¤i). Bizim çal›ﬂmam›zda noninvaziv
testlerle saptanan SMI s›kl›¤› s›ras›yla; efor testi yap›lan
grupta %9,1, talyum sintigrafisi yap›lan grupta %13,2,
tüm hastalar beraber ele al›nd›¤›nda %11,3’tür (Tablo
1). Koroner anjiyografik olarak do¤rulanan SMI s›kl›¤›
s›ras›yla; %4,5, %11,3, %8,2’dir. Talyum testi uygulanan 7 hastan›n 6’s›nda koroner anjiyografi ile sonuç
do¤rulan›rken, efor testi pozitif ç›kan 4 hastan›n 2’sinde
koroner anjiyografi normal bulunmuﬂtur. Buna göre
efor testinin yalanc› pozitiflik oran› %50, talyum sintigrafisinin %14,3; efor testinin pozitif prediktif de¤eri
%50 iken talyum sintigrafisininki %85,7’dir.

TARTIﬁMA
Gö¤üs a¤r›s› olmaks›z›n geliﬂen unstable angina pectoris
(USAP) ya da MI, diyabetik hastalardaki yüksek mortaliteye katk›da bulunur. Diyabetik hastalarda gö¤üs
a¤r›s›n›n alg›lanamamas› sonucu oluﬂan SMI’nin, diyabetik kardiyonöropati sonucunda oluﬂtu¤u düﬂünülmektedir. Diyabetiklerde otonom nöropati geliﬂtikten
sonra, ortalama üç y›l içinde çeﬂitli komplikasyonlardan
%50’nin üzerinde mortalite görülür. Diyabetik kardiyonöropati, miyokard›n duysal ve motor sinir liflerinde
ileti yavaﬂlamas›, sempatik ve parasempatik denervasyon
sonucu oluﬂur. Diyabetik kardiyonöropatinin gö¤üs a¤r›s›n›n alg›lanmas›n› engelledi¤i gibi, miyokard iskemisi
ve ani kardiyak ölümlere de neden olan bir faktör oldu¤u
tespit edilmiﬂtir.3 Miller ve arkadaﬂlar› anginal a¤r›n›n
alg›lanamamas›nda ileri yaﬂ ve hipertansiyonun da etkili
oldu¤unu göstermiﬂlerdir.4 Kontrollü bir çal›ﬂmada
Nesto ve arkadaﬂlar› talyum sintigrafisi pozitif olan diyabetiklerin %28’inde, diyabetik olmayanlar›n ise %67’sinde
gö¤üs a¤r›s› ﬂikayeti bulmuﬂlard›r.5

Eforlu EKG testi, kolay uygulanabilir, ulaﬂ›labilir ve
nispeten ucuz bir test olmas› nedeniyle koroner iskemiyi tespit için en iyi noninvaziv testtir. Ayr›ca hastalar
iyonize radyasyona maruz kalmazlar. 22.047 hastay›
kapsayan 147 araﬂt›rmay› içeren bir meta-analizde
egzersiz EKG; KAH’› %68’lik bir sensitivite, %77’lik bir
spesifite ve %73’lük bir do¤ruluk ile tespit edebildi.13
Sarg›n ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› araﬂt›rmada, eforlu
EKG ile SMI pozitif olarak tan›mlanan vakalar›n
%85,5’inde KAH oluﬂtu¤u koroner anjiyografi ile
do¤rulanm›ﬂt›r ve buna göre Türk diyabetik hastalarda
%12,4 oran›nda sessiz iskemi tespit etmiﬂlerdir.14 Bacci
ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rmada KAH
risk faktörleri olan 206 hastan›n 141'i efor testini yapabilmiﬂ, bunlar›n 27'si (%19) pozitif olarak de¤erlendirilmiﬂ, 65 hasta yorgunluk vs. nedeniyle testi
tamamlayamam›ﬂt›r. Efor testi pozitif ç›kan 27 hasta
ve testi uygulayamayan hastalar aras›ndan seçilen 44
hastaya (toplam 71 hasta) koroner anjiyografi yap›lm›ﬂ
ve KAH prevalans› %29 olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Buna göre stres EKG do¤rulu¤u %79 olarak saptanm›ﬂt›r. Yanl›ﬂ negatif olarak de¤erlendirilen hastalar›n
diyabet sürelerinin daha uzun ve periferik vasküler
hastal›k aç›s›ndan daha yayg›n periferik vasküler
hastal›¤a sahip olduklar› bulunmuﬂtur.15 Detrano ve
arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada önce egzersiz testi
yap›lan hastalara sonras›nda koroner anjiyografi
yap›larak sonuçlar karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve egzersiz testinin
sensitivitesi %68, spesifitesi %77 olarak bulunmuﬂtur.3
Birçok verilere göre egzersiz testi sensitivitesi %55-70,
spesifitesi %77-90 bulunmuﬂtur.3,4 Paillole ve arkadaﬂlar› diyabetik hastalarda KAH tan›s› için noninvaziv
testlerin etkinli¤ini araﬂt›rd›klar› bir çal›ﬂmada egzersiz
EKG testinin pozitif prediktif de¤erinin düﬂük olmas›na
ra¤men (%50), yüksek negatif prediktif de¤ere sahip
oldu¤unu (%86) saptad›lar.16 Bu bulgu, diyabetik
hastalarda görüntülemenin ilk ad›m› olarak egzersiz
EKG kullan›m›n› desteklemektedir. Çünkü, çal›ﬂmadaki

SMI, vakalar›n %40-90’›nda önemli koroner stenoz ile
iliﬂkilidir. SMI ile iliﬂkili sessiz koroner stenoz, diyabetiklerde ard›ﬂ›k koroner olaylar için ana risk faktörüdür.
Dahas› SMI, yaln›zca sessiz koroner stenoz ile de iliﬂkili
oldu¤u gibi kötü prognoz ile iliﬂkilidir. Normal MPS ile
anormal perfüzyona sahip fakat koroner stenozu olmayan hastalar aras›ndaki prognoz, 3 y›ll›k takipte benzer
bulunmuﬂtur.6
Diyabetik olmayanlara nazaran diyabetiklerde daha
yüksek bir SMI s›kl›¤› beklenmektedir. Fleg ve arkadaﬂlar› 407 sa¤l›kl› asemptomatik gönüllüde SMI’nin
prevalans ve prognozunu treadmill egzersiz EKG testi
ve egzersiz talyum miyokard sintigrafisini bir arada kullanarak de¤erlendirdiler. Teste tabi tutulan tüm hastalar›n
%6's›nda egzersizin indükledi¤i SMI mevcuttu (ortalama
yaﬂ 60). Bu çal›ﬂma, egzersizin indükledi¤i SMI’nin 5.
ve 6. dekatlarda %2'den 9. dekadda %15'e progresif olarak yükseldi¤ini de göstermektedir.7 Naka ve arkadaﬂlar› Japon nondiyabetik kontrol grubunda SMI prevalans›n› %5,3 olarak buldular.8 Yaﬂ ayn› oldu¤unda bile,
SMI prevalans› diyabetik yaﬂl› hastalarda nondiyabetik
popülasyona göre daha yüksektir.9 Nondiyabetik popülasyonda SMI yayg›nl›¤› %0,5 ile %4,7 aras›nda de¤iﬂkenlik gösterir.10,11 Ancak diyabetiklerde SMI yayg›nl›¤›
%6,4 ile %56,7 gibi geniﬂ bir aral›kta ortaya ç›kmaktad›r.9,12 Bu geniﬂ aral›k ﬂunlarla ba¤lant›l› olabilir: Çal›ﬂma
grubunun karakteristikleri (yaﬂ, cinsiyet, DM tipi ve süresi, mikro ve makrovasküler komplikasyonlar›n varl›¤›,
koroner arter hastal›¤› için risk faktörlerinin varl›¤›), iskemi tespiti için kullan›lan görüntüleme yöntemleri
(egzersiz testleri, holter izlemesi, stres ekokardiyografi,
sintigrafi), görüntüleme yöntemleri ile oluﬂmuﬂ iskeminin koroner anjiyografik do¤rulanmas›, SMI tan›m›
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bu sonuçlara göre bir popülasyondaki KAH tan›s›n›
d›ﬂlamakta negatif egzersiz testi sonucu oldukça yeterli
görünmektedir. Ek olarak bu test daha ucuz ve daha
kolay ulaﬂ›labilir bir testtir. Bizim çal›ﬂmam›zda efor
testi yap›lan gurupta SMI s›kl›¤› %9,1, koroner anjiyografik olarak do¤rulanan SMI s›kl›¤› %4,5’tir. Efor testi
pozitif ç›kan 4 hastan›n 2’sinde koroner anjiyografi
normal bulunmuﬂtur. Buna göre efor testinin yalanc›
pozitiflik oran› %50, pozitif prediktif de¤eri %50’dir.
Bu yanl›ﬂ pozitiflik, mikrovasküler hastal›k varl›¤› nedeniyle olabilir.17 Efor testi çal›ﬂmam›z›n pozitif prediktif
de¤er sonuçlar› Paillole ve arkadaﬂlar›n›nki ile benzerdir.

uygulanamayan yaﬂl› hastalar›n önemli bir ço¤unlu¤unda (%7-38,6) dipiridamollü miyokard talyum sintigrafisi
kullan›lmas›n›n daha uygun oldu¤unu belirten yay›nlar
vard›r.8,9
MPS, yüksek pozitif ve negatif prediktif de¤erlere sahiptir
ve koroner anjiyografi karar›n› etkileyen en önemli
belirteç olarak kabul edilmektedir.22 E¤er en az›ndan
görüntüleme çal›ﬂmalar›n›n bir tanesi pozitif ise noninvazif görüntüleme çal›ﬂmalar›nda (egzersiz testleri,
Holter izlemesi ve MPS) SMI yayg›nl›¤› %18,4 ile %30,4
aras›nda de¤iﬂmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda koroner anjiyografi
taraf›ndan do¤rulanan SMI yayg›nl›¤› %9,2 ile %15,9
aras›nda olmuﬂtur.23,24 Tip 2 diyabetik asemptomatik
hastalarda görüntüleme için MPS kullanan ilk çal›ﬂma
olan DIAD çal›ﬂmas›nda SMI s›kl›¤› %22 olarak bulunmuﬂtur.25 Araz ve arkadaﬂlar› Tc-99m metoksiizobütilizonitril (MIBI) kullan›larak yap›lan MPS ile SMI yayg›nl›¤›n› %15,5 olarak buldular ve bu çal›ﬂmada di¤er çal›ﬂmalarla benzer olarak anjiyografik olarak do¤rulanan
SMI yayg›nl›¤› %9,6 idi. MPS için %64,7’lik (erkeklerde
%77,8 ve kad›nlarda %50) genel bir pozitif prediktif
de¤er hesaplad›lar.26 Daha önceki çal›ﬂmalarda pozitif
prediktif de¤erin %35,3 ile %77,8 aras›nda oldu¤u bildirilmektedir.16,23,24,27 Koistinen ve arkadaﬂlar› DM
hastalar›nda SMI s›kl›¤›n› talyum tomografik imgeleri
kullanarak %23,1 ve koroner anjiyografik do¤rulama
kullanarak %10 olarak tespit etmiﬂlerdir.28 Yak›n geçmiﬂte yap›lan bir çal›ﬂmada Janand-Delenne ve arkadaﬂlar› diyabetik hastalarda SMI s›kl›¤›n› talyumlu MPS
kullanarak %19 olarak bulmuﬂlard›r ve hastalar›n
%13,3’ünde belirgin derecede koroner arter daralmas›
tespit etmiﬂlerdir.27 En düﬂük SMI yayg›nl›¤› (%6,4),
Milano’da gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada bildirilmiﬂtir.
Milano çal›ﬂmas›ndaki düﬂük oran muhtemelen çal›ﬂmaya dahil edilme kriteri olarak s›n›rs›z hastal›k süresi
seçilmiﬂ olmas›na ba¤l›yd›.12 Paillole ve arkadaﬂlar› yüksek pozitif prediktif de¤er (%76) ve yüksek negatif prediktif de¤er (%89) ile en iyi sensitivite (%80) ve spesifitenin (%87) dipiridamollü talyum sintigrafisinde
oldu¤unu gösterdiler.16

Cass ve Bari çal›ﬂmas›na göre sessiz iskemili diyabetik
hastalar›n sürvisinde by-pass cerrahisi sonras›nda
düzelme gözlenmiﬂtir.18,19 Bu çal›ﬂmada 5 y›ll›k sürvi
oran› diyabetiklerde ilk koroner olaydan sonra %38,
ikinci koroner olaydan sonra ise %25, diyabetik olmayanlarda ise bu oranlar s›ras›yla %75 ve %50 olarak
bulunmuﬂtur.
Gokcel ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yürütülen araﬂt›rmada
görüntüleme testi olarak tetrafosmin kullan›larak eforlu
EKG ile birlikte miyokardiyal tarama yap›lm›ﬂt›r. 172 asemptomatik tip 2 DM hastas›ndan 24’ünde (%12,2) anormal EKG sonuçlar› al›nm›ﬂt›r. Bu 14 vakadan 13’ünde
koroner anjiyografiden sonra KAH bulunmuﬂtur. Bu
vakalar ile KAH bulunmayan vakalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
erkek cinsiyet, retinopati, hipertansiyon ve postprandiyal
glukoz seviyelerindeki farkl›l›klar d›ﬂ›nda karakteristik
bir özellik görülmemiﬂtir. Yaﬂ, diyabet süresi, tedavi tipi, nefropati, vücut kitle indeksi (VK‹), bel çevresi, HbA1c
seviyesi ya da HDL kolesterol hariç lipid profiline göre
gözlenen bir fark olmam›ﬂt›r .20 Benzer baﬂka bir araﬂt›rmada, insülinli veya insülinsiz tedavi alt›ndaki tip 2
diyabetik hastalarda KAH prevalans› ile anormal eforlu
test sonuçlar› aras›ndaki korelasyonla ilgili olarak yak›n
sonuçlar rapor edilmiﬂtir.8 Bizim çal›ﬂmam›zda talyum
sintigrafisi negatif ve pozitif vakalar aras›nda cinsiyet,
aile öyküsü, ilaç çeﬂidi sigara öyküsü ve hipertansiyon
s›kl›¤›; yaﬂ, boy, kilo, VK‹, diyabet süresi, HbA1c, açl›k
kan ﬂekeri, total kolesterol, trigliserid, üre ve kreatinin
ortalamalar› yönünden istatistiksel bir fark saptanmam›ﬂt›r (p>0,05). Hiçbir parametrede istastiksel anlaml› fark
görülmemesinin nedeni, hasta say›m›z›n az olmas›na
ba¤lanabilir. Buna karﬂ›l›k efor testi pozitif ve talyum
testi pozitif bulunan hastalar ele al›nd›¤›nda, talyum
grubunda oral antidiyabetik (OAD) + insülin kullan›m›
ve kan üre ortalamalar›, efor grubuna göre anlaml› derecede yüksek bulundu (p<0,05).

Puente ve arkadaﬂlar›na göre MPS’nin SMI’yi saptamada
sensitivitesi %97, spesifitesi %97, pozitif prediktif de¤eri
%90 ve negatif prediktif de¤eri %2’ydi. Bu çal›ﬂmaya
göre stres protokolü boyunca gö¤üs a¤r›s› ve ST depresyonunun yoklu¤u, SMI tan›s› için iyi mark›rlar de¤ildir. MPS’de iskemi saptanan asemptomatik hastalar,
3,8 kat daha fazla önemli koroner arter obstrüksiyon
riskine sahiptir.29 Bizim çal›ﬂmam›zda SMI s›kl›¤› talyum
sintigrafisi yap›lan grupta %13,2, koroner anjiyografik
olarak do¤rulanan SMI s›kl›¤› %11,3’tür. Talyum testi
uygulanan 7 hastan›n 6’s›nda koroner anjiyografi ile
sonuç do¤rulan›rken kalan 1 vakada koroner arterlerde
önemsiz de¤iﬂiklikler saptand›. Buna göre talyum sinti-

Miyokard perfüzyon sintigrafisi ile SMI tespiti için s›n›rl›
veri vard›r ancak diyabetik hastalarda KAH teﬂhisi için
MPS’nin isabetli sonuçlar verdi¤i rapor edilmiﬂtir. 21
Ayr›ca kardiyak veya nonkardiyak nedenlerle efor testi
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Diyabetik hastalardaki obezite, meme interpozisyonu,
hastan›n semptomlar›n› ifade edebilme yetene¤i veya
testi yorumlayan uzman›n güvenilirli¤i gibi etmenlerin
yan› s›ra hastalardaki say›s›z spesifik faktör (hipertansiyon ve kardiyomiyopati gibi); KAH için noninvaziv
testlerin sensitivitesine etki edebilir. Hipertansiyon,
diyabete ek olarak sol ventrikül kitlesini daha da art›r›r
ve yanl›ﬂ pozitif talyum defektlerine neden olabilir.31
Diyabetik kardiyomiyopati, en hafif formunda bile segmental duvar hareket anormalliklerine ya da iskemiyi
taklit eden talyum defektlerine neden olabilir.31,32 Bizim
çal›ﬂmam›zda MPS uygulanan 7 hastadan 1 tanesinde
sonuç koroner anjiyografik olarak do¤rulanmam›ﬂt›r ki
bu hasta da erkektir. Bu hastadaki yanl›ﬂ pozitifli¤in
nedeni, hipertansiyon varl›¤› olabilir.

grafisinin pozitif prediktif de¤eri %85,7, yanl›ﬂ pozitiflik
de¤eri %14,3’tür.
Cosson ve arkadaﬂlar› EKG stres testi ve egzersiz MPS’yi
karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda bu testlerin sessiz koroner stenozu saptamadaki pozitif prediktif de¤erleri
s›ras›yla %41,9 ve %44,7 idi. Her iki test anormal oldu¤unda pozitif prediktif de¤er %63,6’ya yükselmiﬂtir.
EKG stres testi ve MPS’nin ikisinde de anormal sonuç
olan hastalar›n, daha kötü bir prognoza sahip oldu¤unu,
SMI’nin yaln›zca koroner stenozla iliﬂkili vakalarda kötü
bir prognozu oldu¤unu belirttiler. Yine Cosson ve
arkadaﬂlar› maksimal bir EKG stres testi ile kombine
MPS’nin erkeklerde kad›nlardan daha faydal› oldu¤unu
gösterdiler.30 Bizim çal›ﬂmam›zda efor testi pozitif ve
talyum testi pozitif olan hastalar aras›nda SMI s›kl›¤›
aç›s›ndan istatistiksel anlaml› fark bulunmad› (p>0,05).
Yine ayn› iki grup aras›nda koroner anjiyografik olarak
do¤rulanan SMI s›kl›klar› aç›s›ndan istatistiksel anlaml›
fark bulunmad› (p>0,05). Inoguchi ve arkadaﬂlar› dipiridamollü talyum sintigrafisi ve egzersiz EKG testini
birlikte kullanarak pozitif prediktif de¤eri %94'e kadar
ç›karm›ﬂlard›r.9

SONUÇ
SMI tan›s› için efor testi ve talyumlu MPS’nin birbirlerine
istatistiksel olarak üstünlüklerini saptayamad›k. Bu
durumda kolay ulaﬂ›labilen ve maliyeti düﬂük olan
egzersiz EKG testinin SMI saptanmas› için daha mant›kl›
bir seçenek oldu¤u düﬂünülebilir. Ancak say›sal olarak
bak›ld›¤›nda talyum sintigrafisiyle daha fazla hastaya
SMI tan›s› koyabildik ve talyum testinin pozitif prediktif
de¤erini efor testine göre çok daha yüksek bulduk. Hasta
say›s› art›r›ld›¤›nda talyum sintigrafisinin efor testine
göre istatistiksel olarak da üstün oldu¤unun görülebilece¤i kanaatindeyiz.

Kad›nlarda anterior iskemi ile ilgili yalanc› pozitif
sonuçlar memeyle ilgili interpozisyona ba¤l› olabilir.
Araz ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda yalanc› pozitif
iskemili 4 kad›n›n hepsi MPS üzerinde anterior defekt
gösterdiler; 3 tanesinde normal koroner arterler vard›
ve bir tanesinde ise sa¤ koroner arterde plak vard›.26
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