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Semptomatik
intrakraniyal stenoz-

da aspirine karfl›
warfarin: WASID alt

grup analizleri

S.E. Kasner, MD; M.J. Lynn, MS; M.I. Chimowitz, MB, ChB; M.R. Frankel, MD; H. Howlett-Smith, RN;
V.S. Hertzberg, PhD; S. Chaturvedi, MD; S.R. Levine, MD; B.J. Stern, MD; C.G. Benesch, MD;

T.G. Jovin, MD; C.A. Sila, MD ve J.G. Romano, MD; “Warfarin vs Aspirin for
Symptomatic Intracranial Disease (WASID)” Çal›flma Araflt›rmac›lar›*

“Warfarin vs Aspirin for Symptomatic Intracranial Disease
(WASID)” çal›flmas›, majör intrakraniyal arter stenozu
(%50–90) bulunan hastalarda iskemik inme, beyin kana-
mas› ve vasküler ölüm birincil sonlan›m noktalar›n›n ön-
lenmesinde warfarin ile aspirinin karfl›laflt›r›ld›¤› bir ran-
domize klinik çal›flmad›r.1 Warfarinin istenmeyen olaylara
çok daha s›k yol açmas› ve buna karfl›n aspirinden daha
üstün oldu¤unun gösterilememesi nedeni ile çal›flma er-
ken sonland›r›ld›. 

Geriye dönük çal›flmalarda ciddi stenoz (%70-99)2 ve
vertebrobaziler hastal›k2-4 gibi belirli hasta alt gruplar›nda
ve antitrombotik tedavinin yetersiz oldu¤u hastalarda5

warfarinin yararl› olabilece¤i iddia edilmifltir. Analizin

amac› belirli bafllang›ç özellik kategorilerinde aspirinle
warfarinin karfl›laflt›r›lmas›yd›.

Metodlar. WASID çal›flma tasar›m› ve warfarin-aspirin kafl›laflt›rmas›-
n›n sonuçlar› önceden yay›nlanm›flt›.1,6 fiimdiki analizlerde, bafllang›ç
özellik kategorilerinde çal›flma gruplar›nda birincil sonlan›m noktas›na
ulaflma sürelerinin tek de¤iflkenli karfl›laflt›rmalar› log rank testi ile yap›l-
d›. Risk oranlar› (HR) (aspirin/warfarin) ve tedavi gruplar›yla bafllang›ç
özellikleri aras›ndaki etkileflim testleri Cox orant›sal risk regresyonu ile
hesapland›. Primer sonlan›mda tedaviye göre anlaml› farklara sahip alt
gruplar sonlan›m bileflenlerinin (stenotik arter sulama alan› dahilinde ve
haricinde inme, beyin kanamas› ve vasküler ölüm) karfl›laflt›r›lmas› ile in-
celendi. 

Devaml› de¤iflkenler dikotomize edildi. Son temas tarihinde takibi ol-
mayanlar ç›kar›ld›. Bildirilen tüm p de¤erleri iki uçluydu; p <0.05 de¤er-
leri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi. 

Alt grup analizlerinde yanl›fl yönlendirici sonuçlar›n olabilmesi nede-
niyle,7 analizlere sadece tedavi gruplar›n›n karfl›laflt›r›labilece¤i bafllan-
g›ç özellikleri eklendi. Alt grup analizlerini s›n›rlayan bir etmen düflük
güçtü. Aspirinle varsay›lan olay oran›n›n %25 düfltü¤ü ve warfarinin riski
yar› yar›ya azaltt›¤› varsay›ld›¤›nda gücünün, 0.8, 0.7 ve 0.6 olabilmesi
için gerekli örnek boyutunu tahmin ettik. Alt gruplarda güce göre gerek-
li örnek boyutu 0.8 = 184, 0.7 = 145 ve 0.6 = 115’di. Dolay›s› ile, gücü en
az 0.8, 0.7 ve 0.6 olan alt gruplar›n oran› s›rayla %15, %38 ve %66’idi. Çok-
lu test için p düzeltmesi yapmad›k, çünkü (Bonferroni düzeltmesi ve di-
¤erleri gibi) mevcut yaklafl›mlar alt grup analizlerinde istatistiksel gücü
ciddi ölçüde s›n›rlamaktad›r8 ve hedefimiz özellikle WASID alt gruplar›-
n› incelemekti.9

Bulgular. G‹A veya iskemik inme geçiren 569 hastan›n WA-
SID’a dahil edilme medyan süresi 17 gündü. Ortalama takip süre-
si 1.8 y›ld›. On üç hasta takip edilemedi veya çal›flmadan çekildi.
Birincil sonlan›m noktalar› olan iskemik inme, beyin kanamas›
veya inmesiz vasküler ölüm aspirine ayr›lan 280 hastan›n 62’sin-
de (%22.1) ve warfarine ayr›lan 289 hastan›n 63’ünde (%21.8) ger-
çekleflti (HR 1.04; %95 GA: 0.73–1.48, p = 0.83). Aspirine ayr›lan-
larda ölüm (HR 0.46; %95 GA: 0.23–0.9, p = 0.02) ve majör kanama
(HR 0.39; %95 GA: 0.18–0.84, p = 0.01) riski daha düflüktü.

Dahil etme s›ras›nda tedavi gruplar› demografik ve t›bbi öykü
aç›s›ndan farkl› de¤ildi ve bu alt gruplarda her iki tedavinin nis-
pi yarar›na dair bir kan›t elde edilemedi (tablo, flekil 1).

Tek de¤iflkenli analizde (tablo, flekil 2) semptomatik baziler
arter stenozu hastalar›nda aspirinle daha yüksek bir birincil son-
lan›m noktas› riski elde edildi (HR 2.28; %95 GA: 1.02-5.08, p =
0.044). Aspirine ayr›lan 55 semptomatik baziler arter stenozu

Özet—WASID çal›flmas›nda iskemik inme, beyin kanamas› veya vasküler ölüm bi-
rincil sonlan›m noktalar›nda warfarinin aspirine göre herhangi bir avantaj› tespit edi-
lemedi. Belirli alt gruplar›n analizlerinde warfarinle kesin bir yarar gösterilemedi.
Warfarin baziler arter stenoz hastalar›nda birincil sonlan›m noktas› riskini düflürdü,
buna karfl›n baziler arter sulama alan› inmesi, vertebral arter stenozu veya genelde
posterior dolafl›m hastal›¤›nda bir yarar› ispatlanamad›.
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Tablo Belirli alt gruplarda aspirin ve warfarinin karşılaştırılması

nirafraWniripsA

Özellik Altgrup

Kadın
Erkek
Beyaz

Beyaz değil

Hayır

Hayır
Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

İnme
İnternal karotid
Orta serebral
Vertebral
Baziler
Kombinasyon¶
Anterior
Posterior

Hayır

Evet

17 gün
17 gün

Hayır

Alt gruptaki 
hasta sayısı

Primer sonlanım
noktasının

yaşandığı sayı (%)
Alt gruptaki 
hasta sayısı

Primer sonlanım
noktasının

yaşandığı sayı (%) p Değeri*

Dahil edilme yaşı

Cinsiyet

Irk

BMI

Sigara içmiş olma

Alkol kullanıyor olma

Hipertansiyon öyküsü

Diyabet öyküsü 

Lipit bozukluğu öykü

Serebrovasküler hasta öyküsü†

Koroner arter hst öyküsü‡

Birincil olay

Semptomatik arter

Semptomatik arter

Stenoz %

Stenoz boyu#

BO sırasında antitrombotik tedavi alımı**

BO ile randomizasyon arası süre

64 y 148 34 (23) 143 36 (25) 0.70
64 y 132 28 (21) 146 27 (18) 0.52

26.0)62(82701)82(13211
168 31 (18) 182 35 (19) 0.84

28.0)12(53961)91(13261
118 31 (26) 120 28 (23) 0.59

25 61 11 (18) 70 13 (19) 0.94
25 211 48 (23) 212 49 (23) 0.96

53.0)12(22601)62(5269
184 37 (20) 183 41 (22) 0.67
162 36 (22) 177 43 (24) 0.87
118 26 (22) 112 20 (18) 0.53

95.0)81(704)22(1105
230 51 (22) 247 56 (23) 0.99

49.0)71(92471)61(82871
101 34 (34) 115 34 (30) 0.53

22.0)82(1257)91(6168
188 45 (24) 203 39 (19) 0.26
161 34 (21) 165 33 (20) 0.66
110 24 (22) 120 29 (24) 0.67
205 47 (23) 201 37 (18) 0.19

32.0)92(4238)22(5186
11.0)11(21601)91(22611AİG

164 40 (24) 183 51 (28) 0.53
55 11 (20) 64 13 (20) 0.89
92 17 (18) 87 17 (20) 0.73
53 8 (15) 54 15 (28) 0.19
55 18 (33) 57 9 (16) 0.04§
16 6 (38) 18 6 (33) 0.79

151 30 (20) 156 30 (19) 0.88
120 30 (25) 124 30 (24) 0.88

70 175 32 (18) 180 32 (18) 0.83
70 101 29 (29) 105 30 (29) 0.88
2.47 133 25 (19) 140 30 (21) 0.64
2.47 135 34 (25) 138 30 (22) 0.46

137 27 (20) 132 34 (26) 0.27
143 35 (24) 156 29 (19) 0.19
139 43 (31) 149 33 (22) 0.06
141 19 (13) 140 30 (21) 0.06

* Aspirin ve warfarin ile birincil sonlan›m noktas›na ulaflma sürelerinin log rank testi ile karfl›laflt›r›lma p de¤erleri.
† Serebrovasküler hastal›k: G‹A, inme ve ilk olay öncesi karotid endarterektomiyi içermektedir.  
‡ Koroner arter hastal›¤›: miyokard infarktüsü, anjina, koroner anjiyoplasti ve koroner arter baypas cerrahisini içermektedir.  
§ Baziler arter: yukar›daki analiz, birincil sonlan›ma (iskemik inme, beyin kanamas›, vasküler ölüm) kadar geçen sürenin aspirin ve warfarinde farkl›

oldu¤unu gösterse de (p = 0.04), baziler arter stenoz hastalar›nda semptomatik arter sulama alan›nda iskemik inme geliflme süresi analizi aspirin ve
warfarin aras›nda bir fark olmad›¤›n› göstermifltir  (log-rank: p = 0.24; HR 1.84; %95 GA: 0.67–5.06).    

¶ Kombinasyona internal karotid arter ve orta serebral arter dahildir; arka dolafl›ma vertebral ve baziler arter dahildir.   
|| ‹nternal karotid arter ve orta serebral arter ön dolafl›m›,  vertebral ve baziler arterler arka dolafl›m› oluflturur. 
# Stenoz boyu stenotik segment boyunun normal referans arter çap›na oran›d›r. Medyan de¤er 2.47’dir.  
** ‹lk olay s›ras›nda antitrombotik tedavi alt›nda olan 299 hastadan 182’si yaln›zca aspirin 28’i di¤er bir antiplatelet ajan kullan›rken, 50’si hem as-

pirin hem de di¤er bir antiplatelet ajan al›yordu. 39’u warfarin kullanmaktayd›. Warfarin veya aspirine ayr›lan hastalarda birincil sonlan›m noktas›
riski önceki antitrombotik ilaç zemininde farkl› de¤ildi. 

BMI = vücut kitle endeksi; BO = birincil olay.
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hastas›ndan 18’inde (%33) birincil sonlan›m noktalar›ndan biri
gerçekleflmiflti. Bu hastalardan 10’unda stenoz sulama alan›nda
iskemik inme, 4’ünde bu alan haricinde iskemik inme, 1’inde be-
yin kanamas› ve 3’ünde vasküler ölüm gerçekleflti. Warfarine ay-
r›lan 57 hastadan 9’unda (%16) birincil sonlan›m noktalar›ndan
biri gerçekleflmiflti. Bu hastalardan 6’s›nda stenotik arter sulama
alan›nda iskemik inme ve 3’ünde vasküler ölüm gerçekleflirken
hiçbirinde sulama alan› haricinde iskemik inme veya beyin kana-
mas› gerçekleflmedi. Tedaviler aras›nda semptomatik baziler ar-
ter sulama alan›nda iskemik inme zaman› aç›s›ndan bir fark yok-
tu (HR 1.84; %95 GA: 0.67–5.06, p = 0.24). Vertebral arter steno-
zu olan hastalarda aspirinle birincil sonlan›m nokta riski sanki

daha düflük gibiydi ancak GA daha geniflti (HR 0.57; %95 GA:
0.24–1.34, p = 0.2). Semptomatik damar anterior veya posterior
dolafl›m olarak kategorize edildi¤inde, tedavinin her iki alt grup-
ta da bir fark yaratmad›¤› görüldü (anterior HR 1.04; %95 GA:
0.63–1.72, p = 0.88; posterior HR 1.04; %95 GA: 0.63–1.73, p =
0.88). 

Çal›flmaya dahil edilme nedeni olan olayla çal›flman›n baflla-
mas› aras›ndaki sürenin k›sa (≤ 17 gün) oldu¤u hastalarda aspi-
rinle birincil sonlan›m noktas› riski daha yüksekken (HR 1.55;
%95 GA: 0.98–2.44, p = 0.06), daha geç randomize edilenlerde as-
pirinle risk düfltü (HR 0.58; %95 GA: 0.32–1.03, p = 0.06). Tedavi
ile ilk olaydan itibaren geçen süre aras›ndaki iliflki anlaml›yd› (p
= 0.0085). Tedavi tahsisinin, önceki antitrombotik tedavi ve ste-
nozun fliddeti (%50-69 – %70-99) gibi di¤er alt gruplar üzerinde
bir etkisi yoktu.

Tart›flma. Majör intrakraniyal arter stenozu önemli bir
G‹A veya iskemik inme nedenidir ve 2 y›l içinde iskemik
inme tekrar› %17–20 seviyesindedir.1 WASID randomize
klinik çal›flmas›nda warfarinin aspirine göre üstünlü¤ü ol-
mad›¤› görülmüfltür.1 Ancak, halen daha baz› doktorlar
özellikle yüksek riskli oldu¤una inan›lan hastalarda warfa-
rin vermeyi tercih etmektedirler.10

Geriye dönük çal›flmalarda antikoagülasyondan yarar
görmesi olas› durumlar›n, ciddi stenoz,2 vertebrobaziler
hastal›k2,3 ve antitrombotik tedavinin baflar›s›z olmas›5 ol-
du¤u iddia edilmifltir. En genifl ileriye dönük intrakraniyal
stenoz çal›flmas› olan WASID’de, ciddi (≥%70) stenozu
olan veya antitrombotik tedaviden fayda görmeyen hasta-
lar›n warfarinden fayda gördü¤üne dair bir kan›ta rastlan-
mam›flt›r. 

Warfarinle daha iyi oldu¤u gösterilen tek alt grup bazi-
ler arter stenoz hastalar›yd›. Ancak tedavi gruplar› aras›n-
da semptomatik baziler arter stenoz sulama alan›nda iske-
mik inme oranlar› farkl› de¤ildi. Küçük örnek boyutu ve
genifl GA’da bu bulgular›n de¤erini düflürmektedir. Daha-
s›, intrakraniyal vertebral arter stenozu olan hastalarda as-
pirinle istatistiksel olarak anlaml› olmasa da say›ca daha
az birincil sonlan›m yafland›. Baziler sulama alan›nda her
iki tedavi ile benzer oranda inme gerçekleflmesi ile birlik-
te vertebral arter stenozu veya genelde arka dolafl›m ste-
nozu hastalar›nda warfarinin yarars›z olmas›, warfarinin
baziler arter stenozunda yarars›z oldu¤unu göstermekte-
dir. Warfarinle tedavi edilen baziler stenoz hastalar›nda
daha seyrek birincil sonlan›m noktas› yaflanmas›, çoklu
karfl›laflt›rmalar için düzeltme yapmam›fl olmam›zdan do-
lay› tamamen test edilen de¤iflkenlerde flans›n bir sonucu
olabilir (tip I hata).8,9

Tedavi ile ilk olay zamanlamas› aras›nda hafif bir ba¤
var gibi gözükmektedir. Erken randomize edilenler warfa-
rinden, geç randomize edilenler de aspirinden daha çok
yarar sa¤lam›fl gibi gözükmektedir. Bu belki de ilk sereb-
rovasküler olaydan sonraki k›sa dönemde warfarin veya
di¤er antitrombotik tedavilerin olas› rolüne iflaret ediyor
olabilir.10 Ancak, tekrar etmek gerekir ki bu bir tip I hata
da olabilir. 

Analizimizin olas› yetersizlikleri öncelikle istatistiksel
gücü ve genellefltirilebilirli¤iyle ilgilidir. Genel WASID ça-
l›flma örnek boyutu alt grup karfl›laflt›rmalar›na dayal› de-
¤ildir. Bu nedenle, bu analizler araflt›r›c› veya varsay›m ya-

fiekil 2. Birincil olay (BO) ile ilgili özellikler ve anjiyografik bulgu-
lar aç›s›ndan aspirin ve warfarin karfl›laflt›rmas›. ICA = internal
karotid arter; MCA= orta serebral arter; IVA = intrakraniyal ver-
tebral arter; BA = baziler arter.

fiekil 1. Demografik ve t›bbi öykü özellikleri aç›s›ndan aspirin ve
warfarin karfl›laflt›rmas›. BMI = vücut kitle endeksi.

Yafl:

Kad›n

Hay›r

Evet

Hay›r

Evet

Hay›r

Evet

Hay›r

Evet

Hay›r

Evet

Hay›r

Evet

Hay›r

Evet

Erkek

Beyaz

Beyaz de¤il

Aspirin Daha ‹yi Warfarin Daha ‹yi

Aspirin Daha ‹yi Warfarin Daha ‹yi

Birincil Olay:

Semptomatik Damar

Semptomatik Damar

% Stenoz <%70

≤%70

Stenoz Boyu

BO S›ras›nda Antitrombotik Tedavi 

BO ile Dahil Olma Aras›ndaki Süre

Cinsiyet:

Irk:

BMI:

Diyabet:

Sigara içmifl:

Hipertansiyon:

Lipit Bozuklu¤u:

Serebrovasküler Hastal›¤›:

Koroner Arter Hastal›¤›:

Aspirin/Warfarin Risk Oran› ve %95 GA

Aspirin/Warfarin Risk Oran› ve %95 GA

Alkol kullan›yor:

Hay›r

Evet

≤17 gün

>17 gün

G‹A

‹nme

ICA

MCA

IVA

BA

Kombo

Ön

Arka

≤ Medyan

> Medyan
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rat›c› olarak görülmelidir.9 Dahas›, WASID gibi randomize
klinik çal›flmalar›n genellefltirilebilirli¤i s›n›rl›d›r ve anti-
koagülasyondan az ya da çok fayda görmüfl baz› hasta
gruplar›n›n sistematik olarak d›fllanm›fl olmas› mümkün-
dür. Yaln›z bu olas›l›k mümkün gözükmemektedir, çünkü
WASID’e önceden yüksek risk bulgular› oldu¤u kabul
edilmifl çok say›da hasta dahil edilmifl ve bu hastalarda
warfarinin yarar› gösterilememifltir. 

Semptomatik intrakraniyal stenozu olan hastalar yük-
sek sonraki inme ve vasküler ölüm riski alt›ndad›rlar.
Belirli alt gruplardaki hastalar warfarinden fayda görme-
mektedirler. Aspirin intrakraniyal stenoza ba¤l› inme veya
G‹A’s› olan tüm hastalarda tercih edilmesi gereken ilaç te-
davisidir ancak ikincil önlemede ek ilaçlara da ihtiyaç var-
d›r.

Ek
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olan flirketler, de¤erlendirilmemifltir. Dr. Chimowitz, bu denemelere fon
sa¤lanmas› için, ‹ngiltere Nörolojik Bozukluklar ve ‹nme Halk Sa¤l›¤›
Servisi taraf›ndan verilen araflt›rma burslar›n›n (R01 NS36643 ve R01
NS051688) al›c›s›d›r. Ayr›ca Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve ‹nme Ens-
titüsü 1 K24 NS050307 bursu ile desteklenmifltir. Ücretlerin Bristol-
Myers Squibb/Sanofi ‹laç Ortakl›¤›, bu çal›flmada de¤erlendirilmeyen
antitrombotik ajanlar›n dan›flmanl›¤›n›n›n Astra-Zeneca ve Sankyo/Lilly
Ortakl›¤› taraf›ndan ve t›p bölümünde dan›flmanl›¤›n Guidant Anonim
fiirketi ve Cine-Med taraf›ndan yap›ld›¤› bildirmifltir. Mr. Lynn Ulusal
Nörolojik Bozukluklar ve ‹nme Enstitüsü ve Ulusal Göz Enstitüsü’nden
(U10EY013287 bursu) destek ald›klar›n› bildirmifltir. Dr. Stern, Ulusal
Nörolojik Bozukluklar ve ‹nme Enstitüsü burs deste¤i ve  Bristol-Myers
Squibb/Sanofi ‹laç Ortakl›¤›’ndan maafl ödemeleri ald›klar›n› bildirmifl-
tir. Dr. Hertzberg, Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve ‹nme Enstitüsü’nden
burs deste¤i ald›klar›n› bildirmifltir. Dr. Frankel, Ulusal Nörolojik Bozuk-
luklar ve ‹nme Enstitüsü ve Hastal›k Kontrol ve Korunma Merkezi’nin
burs deste¤ini ve bu çal›flmada de¤erlendirilmemifl olan antitrombotik
ajanlar›n üreticileri olan Boehringer-Ingelheim ve Sanofi ilaç’›n ders üc-
retleri ödemelerini yapt›¤›n› bildirmifltir. Dr. Levine, Ulusal Nörolojik
Bozukluklar ve ‹nme Enstitüsü (K24NS43392 bursu) ile Ono ‹laç’dan ve
Biomedikal Araflt›rmalar “Gaisman Frontiers” burs deste¤i ald›klar›n›

bildirmifllerdir . Ayr›ca AstraZeneca'dan maafl ödemeleri ve Boehringer-
Ingelheim’den bu çal›flma ile ilgisi olmayan konularda yol gösteren ve
dan›flmanl›k yapan di¤er derslerin ücret ödemelerini ald›klar›n› bildir-
mifltir. Dr. Chaturvedi, Boehringer-Ingelheim’den burs deste¤i ald›¤›n›
ve Bristol-Myers Squibb, Sanofi ‹laç ve Boehringer-Ingelheim’in ders üc-
retlerinin ödemelerini yapt›klar›n› bildirmifltir. Dr. Sila, Ulusal Nörolojik
Bozukluklar ve ‹nme Enstitüsü’nün burs deste¤i ald›¤›n› ve farkl› çok
merkezli inme çal›flmalarda ders ücreti ödemelerinin Bristol-Myers Squ-
ibb taraf›ndan yap›ld›¤›n› bildirmifltir. Dr. Romano, Amerikan Kalp Kuru-
luflu’ndan burs deste¤i ve Bristol-Myers Squibb ile Boehringer-Ingelhe-
im’den ders ücretleri ödemeleri ald›klar›n› bildirmifllerdir. Harriet How-
lett-Smith ve Dr. Jovin, ba¤›ms›z  burs deste¤i ve ders ödemesi ve dan›fl-
manl›k almad›klar›n› bildirmifllerdir. Denemeler için, Bristol-Myers-Squ-
ibb (DuPont ‹laç ile birlefltikten sonra) warfarin (Coumadin) ve placebo
warfarin tabletlerini ve Bayer aspirin ve placebo aspirin tabletlerini sa¤-
lad›. Bu flirketlerden hiçbirisi denemeler için do¤rudan  burs vermediler.
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