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Biz ne yaparız?

• Avrupa İnme Topluluğu (SAFE), EU 
desteklediği araştırma projelerine katılır.

• Araştırmalarda bulunmak; en son bilgi, 
araştırmalar ve ümit vaad edici tedavilerden 
haberdar olmamızı ve bu hayat kurtarıcı 
bilgilerin tüm Avrupa’da hastalara ve sağlık 
çalışanlarına ulaşmasını amaçladık. 

• En büyük gücümüz bilgiyi yayabilmektir.



Toplam 5 projeye 
üyeyiz



• SVD küçük damar hastalığını yansıtır. 
Beyinde küçük arterleri etkiler ve hemorajik
inmelerin (kanama) bir çoğunda, iskemik
inmelerin dörtte birinde (tıkanıklık) görülür 
ve bu hastaların %40’ında demans gelişir.  

• Günümüzde SVD tam olarak 
anlaşılamamıştır ve  henüz kesin bir tedavi 
seçeneği bulunmamaktadır.

• Bu yeni proje SVD olgularında ortak 
nedenleri araştırmayı,  demans ve inmeye 
neden olan hastalıkların yeni tedavi 
seçeneklerini geliştirmeyi hedefledi.

İnmede ve demansta sık olan ne?



ZOOM@SVDs

INVESTIGATE-SVDs

TREAT-SVDs

İnsanlarda görüntüleme çalışmaları

Genetik veya nadir SVD'lerin neden olduğu inmeli 1200 

hasta alacağız.

Ek olarak SVD'nin neden olduğu 450 demans hastası

Kan akımı ve beyin yapısı hakkında daha önce bu

hastalarda hiç olmadığı kadar ayrıntılı bilgi almak için

mümkün olan en güçlü MRG taramalarını kullanacağız.

Üç çalışma şunlardır ve hepsi iyi hasta almaktadır.



• İnme trombektomi ile tedavi edildiğinde, hasarlı bölgedeki kan dolaşımını yeniden
sağlamak için mekanik bir cihaz yardımıyla beyin arterlerinden kan pıhtıları alınır.
Şimdiye kadar, bu terapi yalnızca uzman merkezlerde, felç beyinde henüz ciddi bir
hasara neden olmadıysa, düzenli olarak kullanılmaktadır.

• Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) araştırmacılarının önderliğinde
yürütülen TENSION araştırma projesi, mevcut geniş beyin hasarı olan şiddetli
inmeden etkilenen hastaların da bu tedaviden faydalanıp faydalanmayacağını
gösterecektir.

• TENSION, aynı zamanda inme sonrası daha geç dönemde, 12 saate kadar yapılması
durumunda da trombektominin etkinliğini de test edecektir.

TENSION Çalışması: Kateter tedavisi
şiddetli inmede de etkili midir?



Hasta alımında güncel veriler

Heidelberg'de şu anda çalışmaya dahil olan iki hastamız var!
Son haftalarda başka merkezlerin de başlaması ile hasta sayısının önümüzdeki aylarda istikrarlı bir şekilde artacağı
konusunda çok umutluyuz. Hamburg, Bochum ve Münih başlamış olabilir. Würzburg, Stuttgart ve Dortmund için merkez
açılış ziyareti Ekim ayında yapılacak. Tüm Alman merkezlerin yıl sonuna kadar hasta kayıtlarına hazır hale getirilmesi
planlanmaktadır.

Diğer çalışma merkezlerinin hazırlanması

Ek olarak, tüm diğer ülkelerde etik başvuru ve merkez hazırlığı devam etmektedir. ECRIN ve yerel Klinik Araştırma Birimleri, 
her ülkedeki ulusal Koordinatörlerle ve bireysel merkezlerle temas halindedir. Avusturya için Heidelberg'deki KKS merkezleri
destekliyor ve başvuru devam ediyor. 

Kaynak: Deneme Bülteni,
Ekim 2018



• PRECIOUS çalışması Haziran 2015 de başladı. 

• İnme sonrası ilk gün olguların yaklaşık yarısında enfeksiyon, 
ateş, yutma güçlüğü sorunları görülmektedir. Bu 
komplikasyonların görülmesi daha fazla ölüm veya dizabilite
riski ile ilişkilidir.  

• PRECIOUS sık görülen bu komplikasyonlarda farmakolojik 
tedavinin etkinliğini değerlendirecektir. 

• PRECIOUS piyasada kolay bulunan ucuz, güvenli, basit 
tedavileri kullanacaktır. 

Komplikasyonların tedavisinde her gün 
tedavi almak



Dahil edilen toplam hasta sayısı : 304
Çalışma Düzeni:
Catharina Hastahanesi (NL), Tergooi hastahanesi(NL), 
Leeds Genel Reviri (UK), Victoria hastanesi Kirkcaldy (UK), 
Royal Ulusal Hastahanesi (UK), Hastahane Sw. Lukasza
Konskie (PL) and Universitätsklinikum Leipzig (DE)
katılımcı merkezler açılmıştır!

Yakın zamanda yayınlanmış: Hayvan deneylerinde 
ateşin infarkt büyüklüğüne etkisinin değerlendirilmesi 

Hayvan deneylerinde ateşin infarkt büyüklüğüne ve 
hastalık seyrine  etkisinin değerlendirilmesi ile ilgili bir 
sistematik değerlendirme European Stroke Journal
dergisinde yayınlandı. Ateş inmede hasarı artırıyordu. Bu 
durum ateş ile kötü seyir ilişkisini düşündürdü. 
Bu veri PRECIOUS çalışmaları gibi akut inme olgularında 
antipiretik ilaçlarla ateşin önlenmesinin  etkileri 
konusunda veri sunmaktadır. 

https://arttic.us19.list-manage.com/track/click?u=8b9154e48267159a45bd1fa0c&id=07c60d12be&e=d1a5ebdb2b


Yüksek doz oksijen tedavisi inme etkisini azaltabilir mi?

• PROOF çalışması ile basit, düşük maliyetli, yüksek doz 
oksijen tedavisinin inme hastalarında hızlıca 
uygulandığında inmenin yolaçtığı sorunları 
azaltabileceği test edilecek. 

• Yeni tanı alan iskemik inme olguları dakikada 40 lt
oksijen soluyabileceği bir maske uygulanacaktır. 

• Bu yöntem ile oksijen seviyesini kanda en yüksek 
seviyelerde tutmayı sağlayacak. Riskli beyin 
dokusunun yüksek oksijen miktarı ile stabilize 
edilmesinin sonuçları değerlendirilecek. 



Güncelleme...

Konsorsiyumdaki uzun tartışmaların ardından,  sonunda, tamamen PROOF uygulanan bir 
protokol düzenlendi. 

Ancak, 2018’de oksijen tedavisinin etkinliği ile ilgili şüphe uyandıran bir diğer çalışmanın sonuçları yayınlandı.

PROOF konsorsiyum şu anda, PROOF ile ilişkili diğer çalışmaların ne boyutta olduğunu belirleme ve nasıl
daha ileri taşınacağı hususunda EC ile birlikte çalışmaktadır.



Atriyal
Fibrillasyonu
olan Beyin 
Kanamalı 
Hastalarda 
İnmenin 
Önlenmesi

• Bu €6.9m tutarındaki çalışma, inme geçirmeden önce 
kanamaya sebep olan, anormal ve düzensiz kalp hızıyla 
belirli yaygın bir kardiyak durum olan AF’li hastalara 
yöneliktir.

• PRESTIGE-AF projesinin özünde, AF’li hastalarda inmeyi 
önlemek için önerilen ilaçlarla ilgili kanıt toplamak için 
yapılan klinik deneyler olacaktır.

• Bu 5 yıllık proje, Imparial Londra Koleji Tıp 
Departmanı’ndan Prof. Dr. Roland Veltkam tarafından 
yönetilecek ve Amerika’dan Avrupaya kadar 
enstitülerden 11 diğer katılımcıyı da içerecektir.



PRESTIGE-AF
Güncelleme

• PRESTIGE-AF hastaları nadirdir (AF ve ICH olmak 
zorunda) ve bunun sonucu olarak bu grup için anti-
koagülasyon hakkında bilgi eksiktir.

• AF tedavisinin riski gelişebilecek herhangi bir artmış 
inme riskiyle  dengelenmelidir.

• Bundan ve etik kurul onayının gecikmesinden dolayı  
ilerleme oldukça yavaştır.

• Projenin Amerika’dan ilk hastalarının 2019 baharda 
olacağını  ve sonraki yıl başka yerlerden hastalarının da  
olacağını umuyoruz.


