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SS-001
Obstrüktif Uyku Apne Şiddeti ile QRS Süresi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Fatih Aygün1, Harun Karamanlı2
1Başkent Üniversitesi, Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
2Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bu çalışmada, obstrüktif uyku apnesi (OSA) şiddeti ile elektrokardiyogramdaki QRS süresinin genişlemesi arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma; kliniğimizde Mart 2013 ve Eylül 2014 tarihleri arasında, OSA tanısı almış 85 kişiyi içermektedir. PSG raporları alanında uzman 
hekim tarafından değerlendirildi. Şiddetli uyku apne hastalığı olan bireyler Grup 1 olarak adlandırılırken, orta, hafi f uyku apne hastalığı olan bireyler 
Grup 2 olarak belirlendi (Tablo). 

Bulgular: Çalışmaya katılan tüm bireylerin yaş dağılımı; minimum (min) 20 yıl (y), maksimum (max) 85 yıldır (ortalama ± standart sapma 48.5 ± 13.2 
y). Bu kişilerin 51 (%60)’i erkek, 34 (%40)’ ü kadındır. Polisomnografi (PSG) kayıtları ve skorlaması ALICE 6 system kullanılarak oluşturulan, şiddetli 
OSA’sı olan bireyleri içeren Grup 1’de QRS süresi 0.112 ± 0.016 saniye iken Grup 2’de 0,080 ± 0,017 saniye olduğu görüldü (Grafi 1,2). 

Sonuç: Şiddetli OSA’sı olan bireylerin, hafi f ve orta şiddette OSA’sı olan bireylere göre QRS sürelerinin yüksek olduğu görüldü. Sonucun istatiksel 
olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p< 0.01).

Grafik-1 1 Grafik-2 2

Tablo: Demografik veriler

Grup 1
(n=36)

Grup 2
( n=49) p değeri

Yaş (±SD) 50.3±13.3 47.2±13.1 0.291T

Cinsiyet (erkek) 26 (% 72.2) 25 (% 51) 0.049C

Sigara kullanımı 18 (% 50) 19 (% 72,2) 0.302C

normal aşırı kilolu obesite
0 (% 0)
20 (% 55.6)
*16 (%44.4)

11 (% 22.4)
20 (% 40,8)
*18 (% 36.7)

*0.473C

Vücut kitle indeksi 30,3±3,6 29,2±5,4 0.299T

Diabetes mellitus tip 2 4 (% 11.1) 3 (% 6.1) 0.450F

Dislipidemi 7 (% 19.4) 8 (% 16,3) 0.709C

Hipertensyon 9 (% 25) 18 (% 36.7) 0.251C

Koronary artery hastalığı 5 (% 13.9) 6 (% 12.2) 0.823C

Konjestif kalp yetmezliği 0 ( % 0) 0 ( % 0) -

Atriyal fibrilasyon 0 ( % 0) 0 ( % 0) -

QRS complex(sn) 0,112±0,016 0,080±0,017 <0.001T
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SS-002
Obstüktif Uyku Apnesi Sendromu Azalmış Pulmoner Arter Elastikiyeti ve Sağ Ventrikül Disfonksiyonu ile ilişkilidir
Süha Çetin1, Mustafa Gökhan Vural2, Hikmet Fırat3, Sadık Ardıc4, Nurgül Keser2, Behlül Kahyağlu2, Ramazan Akdemir2
1Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AB, İstanbul
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Sakarya
3Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları AD, Ankara
4Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kars

Giriş: Obstrüktif uyku apnesinin (OUA) azalmış bir arter elastikiyeti ile ilişkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Ancak bu tür çalışmalar çoğun-
lukla aort arterini hedef alarak yapılmıştır. Pulmoner arter elastikiyeti (PAE) ve OUA arasındaki ilişki şimdiye kadar çok sınırlı bir biçimde tartışılmıştır. 
Bu çalışmanın amacı OUA nin PAE ve sağ ventrikül (SV) sistolik fonksiyonu üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Gereçler ve Yöntem: Toplam 68 kişi polisomnografi yapıldıktan sonra apne-hipopne endeksi (AHE) doğrultusunda gruplara ayrıldı: Kontrol grubu 
(n=17 ve AHE<5), hafif ve orta dereceli OUA (n=22 ve AHE 5–30), ciddi dereceli OUA (n=29 ve AHE>30). Bu kişilerin hepsinde PAE ve SV fonksiyon-
larını değerlendirebilmek için transtorasik ekokardiyografi uygulandı.

Bulgular: Diğer gruplara kıyasla ciddi OUA hastalarında azalmış SV longitüdinal sistolik fonksiyon (S’) tespit edildi (p<0.05). Ciddi OUA hastalarında 
PAE özelliği diğer gruplara karşı anlamlı derecede azalmış olarak saptandı (p<0.05). PAE ile SV miyokart performans endeksi (MPE) ve AHE arasında 
ters bir relasyon gösterildi (p<0.05). S’ ile PAE arasında pozitif bir korelasyon mevcut idi (p<0.05) (Tablo 1,2).

Tartışma: Bu çalışma ile OUA hastalında azalmış PAE ve SV sistolik disfonksiyonu gösterilmiştir. Ek olarak PAE değerlerinin transtorasik ekokardiyog-
rafi ile ölçülmesi SV sistolik disfonksiyonun erken ve kolay değerlendirilebilen bir belirteci olabileceği düşünülmüştür.

Tablo: Çalışma popülasyonun klinik karakteristikleri

Değişkenler Kontrol grubu
n=17 Hafif ve orta derecli OUA n=22 Ciddi dereceli OUA n=29 p-değeri

apne-hipopne endeksi 2.6+/-1.1 16.6+/-8.6 56.2+/-19.2 <0.05
Erkek cinsiyeti (%) 64.7 (11) 63.6 (14) 55.2(16) 0.756
Yaş (yıl) 42.9+/-13.1 41.4+/-12.6 43.1+/11.1 0.885
Arteriel hipertansiyon (%) 52.9 (9) 72.7 (16) 58.6 (17) 0.406
Hiperlipidemi (%) 47.1 (8) 50.0 (11) 41.4 (12) 0.821
Sigara (%) 41.2 (7) 45.5 (10 43.8 (14) 0.897
Angiotensin reseptor blokerleri (%) 47.1 (8) 45.5 (10) 51.7 (15) 0.897
Beta blokerleri (%) 5.9 (1) 50.0 (11) 24.1 (7) 0.008
Kalsiyum kanal blokerleri (%) 17.6 (3) 9.1 (2) 20.7 (6) 0.528
Vücut kitle endexi (kg/m2) 26.3+/-1.4 27.2+/-1.4 27.5+/-2.2 0.347
sistolik kan basıncı (mmHg) 130.8+/-10.6 132.5+/-9.8 135.6+/-9.2 0.243
Diyastolik kan basıncı (mmhg) 80.8+/6.7 81.8+/-8.8 84.6+/-12.0 0.398
Diyabet (%) 5.9 (1) 13.6 (3) 27.6 (8) 0.147
istirahat kalp hızı (atım/dakika) 74.3+/-4.3 76.0+/-7.2 76.3+/-6.0 0.542

Ekokardiyografik parametreler

Değişkenler Kontrol grubu n=17 Hafif ve orta dereceli OUA n=22 Ciddi dereceli OUA n=29 p-değeri

sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (%) 63.4+/-2.5 63.6+/-2.8 62.2+/-4.4 0.294

sağ ventrikül fraksiyonel alan değişimi (%) 52.0+/-4.0 50.1+/-4.2 49.5+/-3.0 0.082

triküspit anüler düzeyi sistolik ekskürsiyonu, mm 22.6+/-0.7 22.4+/-1.0 22.3+/-0.7 0.455

sağ ventrikül miyokart performans endeksi 0.41+/-0.03 0.44+/-0.06 0.45+/-0.06 0.126

S', cm/sn 12.3+/-1.2 11.5+/-1.2 11.0+/-1.0 <0.05

pulmoner arter maksimal, mm 27.4+/-3.2 25.8+/-2.6 26.9+/-3.0 0.231

pulmoner arter minimal, mm 19.2+/-3.0 18.3+/-2.3 19.8+/-2.4 0.143

pulmoner arter elastikiyeti, (%) 29.9+/-4.6 29.0+/-4.1 26.2+/-5.7 <0.05

pulmoner arter basıncı (mmHg) 25.5+/-4.0 29.7+/-4.3 30.5+/-4.7 <0.05
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SS-003
Sıçanlarda Doksorubisinin Tetiklediği Kardiyotoksisite Varlığında Nebivolol ve Atorvastatinin Elektrokardiyografik Parametrelere Etkileri
Turgay Burucu1, Ataç Çelik2, Metin Karayakalı2, Kayıhan Karaman2, Arif Arısoy2

1Özel Marmaris Ahu Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Muğla
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Tokat

Amaç: Sıçanlarda doksorubisinin yol açtığı kardiyotoksisite varlığında nebivolol ile atorvastatinin etkisini elektrokardiyografik parametreler üzerinden 
araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Toplam 28 adet Wistar Albino rat türü kullanılarak 4 grup oluşturuldu ve ratlar kontrol grubu (grup 1), doksorubisin grubu (grup 
2), doksorubisin + atorvastatin grubu (grup 3) ve doksorubisin + nebivolol grubuna (grup 4) ayrıldı. Doksorubisin (18 mg/kg) dozunda kullanılarak 
ratlarda kardiyotoksisite geliştirildi. Ratlara kardiyotoksisite indüksiyonundan 5 gün öncesinden başlanarak 5 gün sonrasına kadar günlük oral gavaj 
yöntemi ile atorvastatin (100 mg/kg) ve nebivolol (6 mg/kg) uygulandı. Çalışma öncesi ve çalışma sonu ratların EKG’ leri çekilerek QRS, PR ve QTc 
süresi ve kalp hızındaki değişim hesaplandı. 

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, doksorubisin verilen gruplarda 5. gün troponin değerleri anlamlı olarak yükselerek anlamlı kardiyo-
toksisite oluşturuldu. Doksorubisin alan grupta EKG’de QRS süresi arttı (-0.57±0.53 ile 2.57±0.78, P<0.05). Atorvastatin ve nebivolol gruplarında, 
doksorubisin grubuna göre QRS süresi daha az uzadı. (0.57±1.9 ve 0.14±1.34 ile 2.57±0.78, P<0.05). Atorvastatin grubundaki QTc uzaması diğer 
gruplara göre anlamlı olarak daha fazlaydı. (42.22±18.85 ile sırasıyla 1.97±3.92, 6.23±28.09, 10.47 ±11.69, 4.17±5.42, P<0.05) (Tablo 1 ve 2).

Sonuç: Doksorubisinin indüklediği kardiyotoksisitenin varlığında, atorvastatin sadece QRS süresini olumlu etkilerken, nebivolol hem QRS süresini 
hem de QTc süresini olumlu etkiledi. Doksorubisine bağlı kardiyotoksisitenin EKG parametreleri üzerine olan etkilerinin önlenmesinde nebivolol, ator-
vastatine göre daha etkili gibi gözükmektedir.

Tablo 1. Deneklerin Bazal ve Çalışma Sonu Elektrokardiografik Analiz Sonuçları

Gruplar PR süresi
(msn)

QRS suresi
(msn)

Kalp hızı
(atım/dk)

QTc
(msn)

Grup 1 (n:7) 50.57±4.54
51.14±5.39

42.29±8.18
41.71±5.39

333.29±45.38
333.29±44.68

259.81±30.31
261.78±32.99

Grup 2 (n:7) 54.00±4.58
56.43±4.31

33.43±8.54
36.00±8.32

310.29±45.36
289.71±48.06

272.72±31.54
278.95±26.67

Grup 3 (n:7) 63.57±6.52
64.00±6.37

35.29±3.59
35.86±2.19

308.34±10.34
228.57±58.10

271.73±40.26
313.95±20.23

Grup 4 (n:7) 57.43±2.99
59.86±2.85

33.29±7.95
33.43±8.22

313.57±17.12
271.14±38.35

278.54±32.58
289.00±22.70

Tablo 2. Deneklerin Elektrokardiografik Bulgularındaki Değişim

Gruplar Delta PR 
(msn) Delta QRS (msn) Delta kalp hızı (atım/dk) Delta QTc(msn)

Grup 1 (n:7) 0.57±1.51 -0.57±0.53 0±3.8 1.97±3.92

Grup 2 (n:7) 2.43±2.93 2.57 ±0.78a -20.57±25.78 6.23±28.09

Grup 3 (n:7) 0.43±1.27 0.57±1.9 -79.43±62.29 42.22±18.85b

Grup 4 (n:7) 2.43±1.71 0.14±1.34 -42.43±36.92 10.47±11.69

a Grup 2 ile diğer grupların her biri arasında P <0.05 b Grup 3 ile diğer grupların her biri arasında P <0.05
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SS-004
Sentetik kanabinoid olan bonzai kullanımının klinik sonuçları
Sinan Arslan1, Niyaz İsmailler1, Sezgin Albayrak2, Hayrettin Göçmen1, Gülfer Atasayar1, Fatih Çavdar1
1Bursa İnegöl Devlet Hastanesi
2Ordu Devlet Hastanesi

Giriş; bonzai kullanımı son yıllarda gittikçe artmaktadır. Bu maddeyi cannabinoid olan marihuannadan ayıran temel özellik sentetik olmasıdır,u cuz ve 
kolay ulaşılabilirdir.Avrupada “Spice” adı ilede bilinmektedir.çoğunlukla sigaraya sarılıp içilmekte olup bağımlılık yapıcı potansiyelleri esrardan daha 
fazladır. Hipoksi, asidoz, pıhtılaşma bozukluğu, akut koroner sendrom, anaflaksi, serebro vasküler olay gibi klinik durumların sıklığının belirlenmesiyle 
takip eden doktorun olası komplikasyonlar hakkında öngörüsünü arttırmak amaçlandı. Gereçler ve yöntem; Yoğun bakım takibine alınan 60 hastanın 
EKG bulguları,kan gazı ve laboratuar parametreleri incelendi,vital bulgular,bilinç,klinik sonuçlar gözlendi.Kan gazında PH ve oksijen satürasyonu ince-
lendi.CKMB, Troponin I, INR sonuçları incelendi. Kardiyovasküler, serebrovasküler ve solunumsal komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular ve sonuç; Çalışmaya alınan hastaların tamamı erkek olup yaş aralığı 16 ile 43 arasında olup ortalama yaş 21 idi. Ortalama yoğunbakım takip 
süresi 4 gün idi.1 (%1.6) hasta multiorgan disfonksiyonu sonucu kaybedildi.30 (%50) hastada ajitasyon,20 (%33) hastada somnolans ve uyku hali 
vardı.2 (%3.3 )hastada saptanamış bir serebrovasküler olay olmadan konvülsiyon gelişti. Kan gazında 40 (%66) hastada asidoz(pH<7.35),2(%3.3) 
hastada alkaloz (pH>7.45),45(%75) hastada hipoksi (pO2<85mmHg)saptandı,5 (%8.3) hastada bradipne (solunum<11/dk), 4 (%6.6) hastada 
takipne(solunum>25/dk)vardı ve 5(%8.3) hastada mekanik ventilasyon desteği gerekti.4(%6.6) hastada İNR normalin 2 katından fazla olup TDP uy-
gulandı.8 (%13.3) hastada CKMB yüksekliği, göğüs ağrısı,EKG değişikliği eşlik etmeyen yanlış pozitif troponin yüksekliği saptandı,1 (%1.6) hastada 
ise CKMB yüksekliğininde eşlik ettiği troponin artışı miyokardiyal iskemi olarak kabul edildi. 5 (%8.3) hastada hipotansiyon (sistolik<90mmHg),1 
(%1.6) hastada hipertansiyon (sistolik>140mmHg), saptandı. 5 (%8.3) hastada atropine cevap veren sinüzal bradikardi( kalp hızı<40v/dk),4 hastada 
sinüzal taşikardi(kalp hızı>120v/dk) izlendi. 1 (%1.6) hastada hipotermi(rektal<36°C),1 (%1.6) hastada hipertermi (rektal>38.5°C)saptandı.1 (%1.6) 
hastada cilte döküntü eşlik eden steroid ve pozitif inotrop gerektiren anaflaksi izlendi, taburculuk sonrası ekokardiyografi ile değerlendirilen hastalarda 
sistolik fonksiyonlar normaldi.

Tartışma; Bonzai gibi sentetik cannabinoidlerin etkilerinin çoğunlukla geri dönüşümlü olmakla beraber nadirende olsa ölüme yol açabileceği ortaya 
konmuştur. solunum desteği gerekebildiğinden yoğun bakım takibi özellikle önemlidir. Hastalar multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmelidir. Anti-
pisikotik ve benzodiazepin gerektiren ajitasyon,derin asidoz,atropin gerektiren bradikardi,solunum depresyonu ve miyokardiyal iskemi açısında uyanık 
olunmalıdır.

Sentetik kannabinoid'bonzai
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SS-005
Hava embolisi
Lütfü Bekar, Oğuzhan Çelik, Macit Kalçık, Yusuf Karavelioğlu, Zehra Gölbaşı
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Acil servise göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile başvuran 77 yaşındaki erkek hastanın EKG’sinde inferior derivasyonlarda ST elevasyonu saptandı. Hasta-
nın transtorasik ekokardiyografik değerlendirmesinde tüm kalp boşluklarında hava kabarcıkları gözlendi (Resim-1). Kısa süre içinde bilinci kapanan 
ve solunum aresti olan hasta entübe edildikten sonraya bilgisayarlı kranial ve toraks tomografileri çekildi. Hastada intrakranial patoloji gözlenmezken, 
kalpte sol ventrikül içinde belirgin hava kabarcıkları saptandı (Resim-2). 

Hastanın 15 gün önce akut böbrek yetmezliği nedeniyle jugüler venöz diyaliz kateteri takıldığı ve kateterin evde bakım sırasında pozisyon verilirken 
yanlışlıkla çekilerek çıktığı öğrenildi.

Hasta yoğun bakıma alınarak baş aşağı ve sol yan dekübitus pozisyonunda (Trandelenburg pozisyonu ve Durant manevrası) takip edildi. Yoğun 
bakımda çekilen EKG kaydında ST elevasyonlarının düzeldiği izlendi ve takipte patolojik Q dalgası gelişmedi. Troponin değerlerinde hafif artış ve aka-
binde düşme izlendi. 24 saat sonra ekstübe edilen hastada herhangi bir nörolojik defisit izlenmedi. Hastaya taburculuk öncesi ajite salin ile kontrast 
ekokardiyografik inceleme yapıldı ve valsalva manevrizması sağdan sola hava kabarcığı geçişi izlendi. Vasküler hava embolisi klinikte nadir görülen 
bir durumdur. Bu durum asemptomatik olabileceği gibi ölümcül sonuçlara nedenolabilir. Klinik yansıması hava miktarına ve hava kabarcığının tuzak-
landığı yere göre değişir.

Venöz hava embolisi sağ ventrikül basıncında artış, sağ kalp yetmezliği, azalmış kardiyak debi ve aritmilere neden olabilir. Aynen pulmoner embolide 
olduğu gibi pulmoner arter basıncında artış, ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu, intrapulmoner şant ve artmış alveolara ölü boşluğa neden olur.

Venöz hava embolisi patent foramen ovale ile sol kalp boşluklarına geçebilir. Hava kabarcıkları koroner artere geçip kardiyak iskemi, aritmi, hipotan-
siyon ve kardiyak arreste, serebral artere geçmesi konfüzyon, geçici iskemik atak ve felce neden olabilir. Aynı şekilde periferik arterlere geçen hava 
kabarcıkları tuzaklandığı yerde iskemiye neden olurlar.

Hava embolisi tedavisinde; hastaya uygun pozisyon verilmesi (Trandelenburg pozisyonu ve Durant manevrası), havanın katerer aracılığı ile aspire 
edilmesi, ventilasyonla % 100 O2 verilmesi veya hiberbarik oksijen tedavisi uygulanabilir.

Resim-1

Parasternal uzun aks görüntüde kalp boşluklarında yoğun hava kabarcıkları izlenmekte LV:sol ventrikül, 
RV: sağ ventrikül, LA: sol atrium, AA: asenden aorta

Resim-2

Bilgisayarlı tomografide sol ventrikül içinde hava izlenmekte
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SS-006
Akut ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünde Prokalsitonin Düzeylerinin Uzun Dönem Progoz İle İlişkisi
Turab Yakışan
Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş-Amaç: Aterosklerozun her adımında inflamasyon önemli bir rol oynar. Bu çalışmada STEMI tanısıyla merkezimizde izlenen hastalarda inflamas-
yonun önemli bir göstergesi olan prokalsitonin seviyesinin uzun dönem istenmeyen kardiyovasküler olaylarla ve tüm nedenlere bağlı mortalite ile 
ilişkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Çalışmaya Şubat 2012 – Nisan 2012 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine STEMI tanısı ile yatırılan primer veya rescue PCI amaçlı kateter salonuna alınan yaş ortalaması 54.06 ± 
12.1 olan 44 ‘ü kadın 278‘i erkek olmak üzere toplam 322 hasta alındı. Çalışmaya dahil edilen hastaların ekg’leri, laboratuar parametreleri, demografik 
verileri ve uygulanan tedavi yöntemleri, hastane arşivine kayıtlı hasta dosyalarından edinildi. Hastalar 48.saat prokalsitonini yüksek ve düşük olarak iki 
gruba ayrıldı. Prokalsitonin 0.05 ng/ml üstünde yüksek olarak kabul edildi. Hastanemizin kayıtlarından hastaların geriye dönük 4.6 yıllık kardiyovas-
küler nedenli hastane yatışları, reinfarktüs, kardiyovasküler nedenli mortalite bilgileri elde edildi. Merkezi Nüfus İdare Sistemi(MERNİS) kullanılarak 
hastaların tüm nedenlere bağlı mortalite bilgileri elde edildi. Çalışmamızda istenmeyen kardiyovasküler olay reinfarktüs, kardiyovasküler nedenli 
hastaneye yatış ve kardiyovasküler nedenli mortalite olarak belirlendi.

Bulgular: Prokalsitonin yüksek grupta 87 hastadan 12(%13,8) tüm nedenlere bağlı mortalite saptanmıştır, düşük prokalsitonin grupta 235 hastada 
14(%6) tüm nedenlere bağlı mortalite saptanmıştır. Prokalsitonin yüksekliğinin mortalite ile istatistiksel anlamlı ilişkisi saptanmıştır (p=0.002). Düşük 
prokalsitonin grupta majör kardiyak istenmeyen olay sayısı 51(%21,7), yüksek prokalsitonin grupta 33(%37) olarak tespit edilmiş olup prokalsitonin 
yüksekliği ile majör kardiyak istenmeyen olay sayısının istatistiksel anlamlı ilişkisi tespit edilmiştir (p =0.003). Prokalsitonin yüksek grupta kre ve crp 
seviyesinin daha yüksek (p<0.001), glukoz seviyesi daha yüksek olduğu (p=0.013), hba1c seviyesi daha yüksek olduğu (p=0.04), pik ckmb seviyesi 
daha yüksek (p=0.042), dm oranının daha fazla (p=0.008) taburcu saatinin daha uzun (p=0.005), killip sınıfının daha yüksek olduğu (p<0.001), re-
perfüzyon sonrası akımın tımı değeri ile ilişkisinin (p=0.049) oranı daha anlamlı bulundu. Multivaryans analizde yüksek prokalsitoninin (odds ratio 
[95% confidence interval]: 2.619 [1.058–6,481], p = 0.037) ve yaşın (1.109 [1.059–1.162], p = 0.001) uzun dönem tüm nedenlere bağlı mortalitenin 
bağımsız öngördürücüsü olduğu tespit edildi.

Sonuç: STEMI hastalarında 48.saat prokalsitonin değeri yüksekliği istenmeyen major kardiyovasküler olayları ve tüm nedenlere bağlı mortaliteyi 
öngörmenin bağımsız bir öngördürücüsüdür ve bu olayların önceden tespitinde ve önlem alınmasında yararlı olabilir.

Kaplan-Meier curves for long term survival according to procalcitonin group.

Figure 1. Kaplan-Meier curves for long term survival according to procalcitonin group. 
The long term all-cause mortality was 13,8% in the high procalcitonin D group versus 6% 

in the low procalcitonin D group (log rank, P=0.024).
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SS-007
Tedavi Edilmiş KOAH’lı Hastaların, KOAH Olmayan Hastalara Göre;Koroner BayPas Greftleme Operasyonu Sonrası Akciğer Problemlerin 
Araştırılması
Fatih Aygün1, Mehmet Özülkü1, Mehmet Vedat Çaldır2, Hüseyin Ulaş Pınar3
1Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Konya, Türkiye

Giriş: Koroner arter baypas greftleme operasyonu (KABGO) öncesi tedavi almış kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan bireylerle, KOAH olma-
yan bireyler, cerrahi sonrası uzamış mekanik solunum desteği (UMSD) ve alt solunum yolu infeksiyonu (ASYİ) açısından karşılaştırılmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde, valvüler patolojisi ve konnektif doku hastalığı(Marfan sendromu vb.) bulunmayan, izole 
on-pump KABGO yapılmış, 233 hasta çalışmaya alındı. Veriler retrospektif olarak toplandı. Operasyon öncesi dönemde kliniğimizde standart preope-
ratif laboratuvar tetkikleri, solunum sistemi sorgusunda veya muayenesinde patoloji saptanan kişilere solunum fonksiyon testi(Spirobank Spirometry, 
MIR Medical International Research Product) yapılmıştır. KOAH olan hastalarda, KOAH şiddetini belirlemek için GOLD kılavuzu kullanılmıştır. Bütün 
hastalar iki gruba ayrılmıştır. KOAH hastalarını içeren grup; grup 1, KOAH olmayan hastaları içeren grup; grup 2 olarak adlandırılmıştır.

Bulgular: UMSD görülme hızı grup 1’de %4.8, grup 2’de %1.8 olduğu görülürken; ASYİ oranı grup 1’de %6.3, grup 2’de %1.7 olduğu tespit edildi 
(UMSD açısından p= 0.348; ASYİ açısından p= 0.088).

Sonuç: Çalışmamıza göre; operasyon öncesi tedavi görmüş KOAH hastalarının, KOAH olmayan hastalaragöre on-pump KABGO sonrası, UMSD ve 
ASYİ açısından hızları yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamsız olduğunu söyleyebiliriz.

Tablo 1. Hastaların operasyon öncesi verileri

Grup 1 (n= 63)
(KOAH var)

Grup 2 (n= 170)
(KOAH yok) p

Yaş (±SD) (yıl) 63.4 ± 9.4 63.6 ± 10.2 0.874*
Cinsiyet (erkek) 47 (%74.6) 115 (%67.6) 0.306†
Sigara kullanımı 28 (%44.4) 71 (%41.8) 0.713†
Ejeksiyon fraksiyonu 50.6 ± 11.2 51.9 ± 8.5 0.417*
KOAH
Hafif 35 0
Orta 16 0
Şiddetli 10 0
Çok şiddetli 2 0
Hipertansiyon 54 (%85.7) 137 (%80.6) 0.366†
Vücut kitle indeksi (kg/m2) 29.4 ± 5 29.7 ± 5.3 0.668*
Periferik arter hastalığı 7 (%11.1) 11 (%6.4) 0.239†
Preoperatif SVO hikayesi 6 (%9.5) 13 (%7.6) 0.642†
*: Student’s t-testi sonucunda elde edilen p değeridir. †: Pearson Ki-kare testi 
sonucunda elde edilen p değeridir. KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 

SD: Standart sapma, SVO: Serebrovasküler olay

Tablo 2. Hastaların operasyondaki ve operasyon sonrasındaki verileri

Grup 1 ( n= 63)
(KOAH var)

Grup 2 ( n= 170)
(KOAH yok) p

Baypas greft sayısı 3.6 ± 0.8 3.5 ± 0.8 0.369*
Çapraz klemp süresi 
(dakika) 60.6 ± 13.2 58.5 ± 11.4 0.21*

Pompa süresi
(Kalp akciğer makinasının 
kullanıldığı süre) (dakika)

86.6 ± 21.4 84.1 ± 18.6 0.38*

UMSD 3 (%4.8) 3 (%1.8) 0.348†
Alt solunum yolu 
infeksiyonu 4 (%6.3) 3 (%1.7) 0.088†

UMSD: Uzamış mekanik solunum desteği, KOAH: Kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı. *: Student’s t-testi sonucunda elde edilen p değeridir. †: Fisher’s Exact 

testi sonucunda elde edilen p değeridir

SS-008
Artan soluble suppression of tumorigenicity 2 (sST2) düzeyleri ayaktan takip edilen düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği 
hastalarında kötü fonksiyonel kapasite ile ilişkilidir
Oğuzhan Yücel1, İbrahim Gül2, Abdullah Zararsız2, Özlem Demirpençe2, Ziynet Çınar2, Hasan Yücel2, Ali Zorlu2, Mehmet Birhan Yılmaz2
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Cumhuriyet Üniversitesi

Amaç: Biyomarkırlar kalp yetersizliği (KY) hastalarının risk sınıflandırmasında önemli rol oynarlar. Son çalışmalar, interlökin 1 reseptör ailesinin bir 
üyesi olan soluble suppression of tumorigenicity 2 (sST2)’nin akut ve kronik KY’de prognozla ilişkili olduğunu göstermiştir. Biz bu çalışmada, ayaktan 
takip edilen düşük ejeksiyon fraksiyonlu KY hastalarında sST2 ile fonksiyonel kapasite arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 

Yöntemler: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %40’ın altında olup ayaktan takip edilen toplam 120 KY hastası çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
ortalama yaşı 66 ± 11 olup %71’i erkek cinsiyetten oluşmaktadır. NYHA III-IV fonksiyonel kapasiteye sahip toplam 35 hasta (%29) değerlendirildi.

Bulgular: NYHA III-IV fonksiyonel kapasiteye sahip hastaların sST2 düzeyleri NYHA I-II olanlara göre anlamlı şekilde yüksek gözlendi (51 (9-198) kar-
şın 25 (9-118) ng/mL, p<0.001). Çoklu logistic regresyon analizinde, sST2 düzeyi (OO: 1.044, p: 0.004, 95.0% CI: 1.014-1.075), hemoglobin düzeyi 
(OO: 0.590, p: 0.001, 95.0% CI: 0.433-0.805), total kolesterol düzeyi (OO: 0.977, p: 0.004, 95.0% CI: 0.962-0.993) ve yaş (OO: 1.066, p: 0.047, 95.0% 
CI: 1.001-1.136) kötü fonksiyonel kapasite ile bağımsız ilişkili saptandı. ROC eğrisi analizinde, kötü fonksiyonel kapasiteyi tahmin etmek için sST2'nin 
optimal kesim değeri % 63 duyarlılık ve% 88 özgüllük ile > 42 ng/mL gözlendi (EAA: 0.810,% 95 CI 0.728 ila 0.875).

Sonuçlar: Ayaktan takip edilen düşük ejeksiyon fraksiyonlu KY hastalarında yüksek sST2 düzeyleri, diğer kardiyak risk faktörlerinden bağımsız olarak, 
kuvvetli şekilde kötü fonksiyonel kapasite ile ilişkilidir.
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SS-009
ST elevasyonlu Mİ hastalarında monosit/HDL oranı ile selvester QRS skore ilişkisi
Lütfü Aşkın, Mustafa Çetin, Serdar Türkmen
Adiyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Son zamanlarda, monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı (MHR) kardiyovasküler hastalığın yeni bir prognostik belirteci olarak ön görül-
mektedir. ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMİ) prognozunun tahmini için Selvester QRS skorunun değeri çalışmalarda gösterilmiştir. Bununla 
birlikte, STEMI'li hastalarda sonuçları predikte etmede SS ve MHR arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlı bir çalışma bulunmamaktadır.

Materyal-Metod: 2016 Haziran ve Eylül ayları arasında STEMI'lı 99 ardışık hastadan oluşan bir kohortu değerlendirdik.üm hastalarda EKG, monosit 
sayısı ve lipid panellerinin (taburcu olduktan sonraki 1., 2. ve 2. hafta) seri ölçümleri yapıldı.Gün 1 MHR, 2. gün MHR ve taburculuk sonrası MHR 
hesaplandı. Hastalar, tahmin edilen enfarktüs boyutuna göre medyan değerlerle QRS skoru <6 ve QRS skoru >= 6 olmak üzere iki gruba ayrıldı. STEMI 
popülasyonunda Selvester QRS skor ve MHR arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Sonuçlar: MHR, hastanede birinci günde yüksek QRS skor grubunda anlamlı derecede yüksekti (p = 0.001). 1. günde MHR değerleri SS'ye anlamlı 
derecede ilişkiliydi (r = 0.467, p <0.001). MHR, Selvester QRS skorun bağımsız öngördürücüsü olarak gözlendi. (OR = 2.423,% 95 GA, 1.499-3.918, 
p <0.001). MHR,% 74 duyarlılık ve% 50 özgüllük ile yüksek QRS skoru predikte ediyordu (AUC, 0.019;% 95 GA, 0.647-0.852; p <0.001).

Tartışma: Enflamasyon ve oksidatif stresin göstergesi olan yüksek MHR, yüksek QRS skor ile anlamlı derecede ilişkiliydi ve STEMI hastalarında kısa 
dönem izlem sırasında bu tür skorların bağımsız bir prediktörüdür.

1. gün monosit/HDL oranı ile selvester QRS skor arasındaki ilişki STEMI’lı hastalrda yüksek QRS skoru predikte eden monosit/HDL 
oranının ROC curve analizi

STEMİ hastalarındaki selvester skor grupları arasındaki klinik ve biyo-
kimyasal karakteristikler

Parametreler Düşük Selvester 
QRS score

Yüksek Selvester 
QRS score P değeri

Cinsiyet (erkek oranı) (%) 44.4 30.3 0.017
Yaş 61.3±12.2 59.5±11.4 0.539
HT (%) 36.4 39.4 0.111
DM (%) 15.2 10.1 0.387
Sigara (%) 26.3 37.4 0.003
tıkanıklıktan sorumlu arter
LAD (%) 18.2 24.2
CX (%) 22.2 13.1 0.211
RCA (%) 12.1 10.1
Miyokard infarktüsü lokalizasyonu
Anterior Mİ (%) 18.2 24.2 0.098
İnferior Mİ (%) 34.3 23.2
Syntax score 19.2 ±8.8 17.3±9.8 0.161
Glukoz (mg/dL) 167.54±84.8 166.09±94.2 0.616
Kreatin (mg/dL) 0.616 0.83±0.27 0.217
AST (U/L) 41±30.1 51.5±31.8 0.093
ALT (U/L) 32.4±19.7 38.0±21.6 0.182
Platelet (10³ × µL) 237±61.6 236.9±60.6 0.990
WBC (10³ × µL) 11.4±3.8 12.9±3.6 0.058
HGB (g/dl) 13.9±1.8 13.4±1.6 0.156

Seri EKG takipleri ve biyokimyasal karakteristikler

Değişkenler
Yatış 1. gün düşük 
(n=52)/yüksek 
(n=47) qrs skor

Yatış 2. gün 
düşük (n=77)/ 
yüksek 
(n=22) QRS 
skor

Taburculuk 
sonrası düşük 
(n=74)/yüksek 
(n=25) QRS skor

P1 P2 P3

LV-EF (%) 51.8±3.2/42.2±4.2 _______ 48.1±5.2/43.0±6.1 < 
0.001

< 
0.001

Trigliserit 
(mg/dl)

141.5±97.9 
/144.6±71.2

148.2±92.8 /
158.1±98.0

172.3±89.5 /
157.4±93.1 0.139 0.533 0.259

Total 
kolestrol 
(mg/dl)

193.4±57.9 /
184.8±38.1

153.4±65.3 /
160.0±62.6

140.2±66.1 /
171.7±88.6 0.715 0.498 0.130

LDL (mg/dl) 130.6±44.4 /
123.4±36

109.4±33.7 /
104.0±36.2

108.6±32.3 /
106.4±26.8 0.222 0.625 0.490

HDL (mg/dl) 34.4±6.3 /
32.5±6.5

32.3±8.0/
28.6±8.4

32.2±7.4 /
31.6±9.2 0.194 0.060 0.367

Monosit (10³ 
× µL)

0.65±0.24 /
0.91±0.36

0.70±0.22/
0.75±0.26

0.42±0.16/
0.46±0.15 0.006 0.345 0.246

monosit/HDL 
oranı

0.01±0.008/
0.029±0.012

0.021±0.008 /
0.024±0.009

0.013±0.006/
0.016±0.011 0.001 0.370 0.880
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SS-010
Sistemik hipertensiyon hastalarında sol atrium hacim değişikliği ile endoteliyal disfonsiyon arasındaki ilişki
Batur Gönenç Kanar1, Hatice Selen Kanar2, Tarık Kıvrak3, Murat Sunbul1, Mustafa Kürşat Tigen1

1Marmara Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Sivas Numune Hastanesi

Amaç: Çalışmamızın amacı sistemik hipertansiyon (HT) hastalarında üç boyutlu ekokardiyografi (3D-EKO) ile ölçülmüş olan sol atrium (LA) hacim 
değişikliklerinin endoteliyal disfonksiyon (ED) ile olan ilişkisinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Çalışmamız 66 sistemik HT hastasından (62.0±10.2 yaş, 24 erkek) ve 31 sağlıklı kontrol grubundan (61.4±9.1 yaş, 14 erkek) oluşmaktadır. 
Çalışmadaki tüm deneklere iki ve üç boyutlu ekokardiyografi yapılmıştır. Brakiyal arter endoteliyal ölçümler ED 'yi belirlemek için yapılmıştır. Ayrıca, 
hipertensif retinokoroidal değişklikleri tespit edebilmek için spectral-domain optical coherence tomografi (SD-OCT)' den yararlanılmıştır. Sistemik 
hipertansif grup ED 'si olan ve olmayan olarak iki gruba dikotomize edilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda oluşturmuş olduğumuz üç grup arasında yaş, cinsiyet, metabolik profil açısından istatistiksel olarak fark tespit edilmedi. Ya-
pılan iki boyutlu EKO incelemelerinde üç grup arasında anlamlı fark tespit edilmedi. Sadece interventriküler septum ve sol ventrikül arka duvar kalınları 
istatiksel olarak farklı tespit edildi. Yapılan 3D-EKO incelemelerde, sistemik hipertansiyonlu hastalarda LA fazik hacimlerde [LA maksimal volum indek-
si, LA minimal volum indeksi, LA preatrial contraction volum indeksi, p < 0.001] artış ve LA mekanik fonksiyonlarda (rezervuar, kondüit, kontraksiyon) 
kötüleşme tespit edildi. Yapılan univarite ve multivarite lojistik regresyon analizleri sonucunda; LA total stroke volum indeksi %86 sensitivite ve %93 
spesifisite ile (AUC: 0.96, p<0.001) ve ortalama koroidal kalınlık %86 sensitivite ve %82 spesifisite ile (AUC: 0.89, p<0.001) ED' yi predikte etmektedir.

Sonuç: Sistemik HT 'li hastalarda LA hacmi artmakta, retinokoroidal kalınlık azalmakta, LA mekanik fonksiyonlar ve endotelial fonksiyonlar bozulmak-
tadır. Ayrıca, 3D-EKO LA hacim değişkliklerinin erken tespit etmede iki boyutlu EKO 'ya göre daha hassas tespit edilmiştir. Sistemik HT 'li hastaların 
3D-EKO ile değerlendirilmeleri hedef organ hasarının erken olarak tespit edilmesini sağlayabilmektedir. Avrupa kardiyoloji cemiyeti sistemik HT kıla-
vuzuna göre erken hedef organ hasarı tespiti sonrası yoğun medikal tedavi sonucunda sistemik HT 'li hastaların mortalite ve morbitileri azalmaktadır. 
Yapmış olduğumuz çalışmanın HT hedef organ hasarının erken tanısı ve fizyopatolojisi ile ilgili ilerideki çalışmalara ışık tutacağı kanaatindeyiz.

Tablo 1: üç boyutlu ekokardiyografik sol atrium fazik hacim ve sol atrium mekanik fonksiyonların değerlendirilmesi

Kontrol Grubu (n:31) Endoteliyal Disfonsiyonu Olmayan 
Hipertansif Hastalar (n:28)

Endoteliyal Disfonsiyonu Olan 
Hipertansif Hastalar (n:38)

median
(25-75 percentile)

median
(25-75 percentile)

median
(25-75 percentile) p değeri

Vmax indeks (ml/m2) 16.9
(15.2-19.3)

22.8
(20.1-24.7)

35.4
(31.7-38.7) <0.001

Vmin indeks (ml/m2) 6.6
(5.6-8.1)

10.5
(8.4-11.8)

15.4
(13.3-17.4) <0.001

VpreA indeks (ml/m2) 11.0
(9.0-12.5)

16.3
(13.7-18.4)

25.2
(21.8-29.9) <0.001

TSV indeks (ml/m2) 9.8
(8.9-11.4)

11.9
(10.8-14.1)

20.2
(17.4-22.4) <0.001

TEF 0.61
(0.54-0.64)

0.55
(0.50-0.60)

0.55
(0.53-0.59) 0.006

ASV indeks (ml/m2) 3.8
(3.3-5.0)

5.8
(4.4-7.2)

10.5
(8.6-12.6) <0.001

AEF 0.38
(0.33-0.40)

0.37
(0.27-0.44)

0.40
(0.35-0.44) 0.08

PSV indeks (ml/m2) 5.8
(4.5-7.4)

6.3
(4.1-8.1)

9.3
(7.7-11.6) <0.001

PEF 0.36
(0.29-0.42)

0.29
(0.19-0.35)

0.26
(0.23-0.34) 0.001

Sol atrium ekspansiyon 
indeks

1.5
(1.1-1.7)

1.2
(0.9-1.5)

1.2
(1.1-1.4) 0.006

Vmax: Sol atrial maksimum volum; Vmin: Sol atrial minimum volum; VpreA: Sol atrium preatrial kontraksiyon volumü; TSV: Sol atrium total stroke volum; TEF: 
Sol atrium total emptying fraksiyonu; ASV: Sol atrium aktif stroke volum; AEF: Sol atrium aktif emptying fraksiyonu; PSV: sol atrium pasif stroke volum; PEF: Sol 

atrium pasif emptying fraksiyonu

ROC analizi ile endoteliyal disfonksiyonu sol atrium total 
stroke volümün (3D-EKO) predikte etmesi

Tablo 2: Endoteliyal disfonksiyonu predikte eden multivarite regresyon 
analizi

Odds 
Ratio

Confidence 
interval p değeri

3DE- LA TSV index>16ml/m2 10.91 3.17-37.6 <0.001

Ortalama koroidal kalınlık < 244mm 5.11 1.60-16.3 0.006

Inter ventricular septal DK (mm) 1.08 0.62-1.86 0.77

LA volume indeks (2D-EKO) 1.01 0.86-1.15 0.98

E/é oranı 1.25 0.77-2.01 0.35

LA: sol atrium;3DE; üç boyutlu ekokardiyografi; TSV: total stroke volum; DK: 
Duvar kalınlığı; HT: hipertansiyon.
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SS-011
İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizliği hastalarının karşılaştırılması: JOURNEY-HF çalışması subgrup analizi
Cihan Altın1, Ali Coner2, Ümit Yaşar Sinan3, Mehdi Zoghi4
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Alanya
3İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Kalp yetersizliği (KY) dünya genelinde erişkinlerde hastaneye yatış ve mortalitenin başlıca nedenlerindendir. Tedavisindeki birçok gelişmeye 
rağmen mortalite ve morbidite oranları halen çok yüksektir. Türkiye’deki KY hastalarının hastane içi yolculuklarını araştıran, güncel, çok merkezli ve 
gerçek yaşam verilerini içeren kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle tasarlanan Journey HF-TR çalışması yakın zamanda sonuçlanmıştır. 
Bu bildiride bu çalışmanın verileri analiz edilerek iskemik ve iskemik olmayan KY hastalarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Journey HF-TR çalışması çok merkezli, kesitsel ve gözlemsel bir çalışma olup bu çalışmaya Türkiye’nin otuz dokuz farklı merke-
zinden akut KY tablosuyla başvuran toplam 1606 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eşlik eden kronik hastalıkları, 
almakta olduğu ilaç tedavisi), acil servise başvuru semptomları, klinik ve fizik muayene bulguları, presipite eden nedenler, uygulanan medikal ve cihaz 
tedavisi ve mortalite bilgisi kaydedilmiştir. İskemik ve iskemik olmayan KY hastalarının verileri karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar: İskemik (n=957) ve iskemik olmayan (n=649) KY hastalarının klinik ve demografik verileri, hastaneye başvuru öncesi almakta oldukları te-
daviler Tablo 1’de özetlenmektedir. İskemik hastaların çoğu erkek (%63.4) iken iskemik olmayan grup kadınlarda (%52.9) daha sık olarak izlenmiştir. 
Hipertansiyon, diyabet, sigara, hiperlipidemi, kronik böbrek yetersizliği ve periferik arter hastalığı iskemik grupta anlamlı olarak daha sık izlenmiştir. 
Atriyal fibrilasyon ise iskemik olmayan grupta daha sık olarak dikkati çekmiştir. İskemik grupta hastaların %75.6’sı başvuru esnasında en az 5 ilaç 
tedavisi almakta iken bu oran iskemik olmayan grupta %57.6 idi (p<0.001). Aspirin, renin anjiotensin sistemi blokeri, beta bloker ve diüretik kullanma 
oranı iskemik grupta daha sık iken, digoksin iskemik olmayan hastalarda daha sık kullanılmaktaydı. Hastaların acil servise başvurduklarındaki klinik 
tabloları ve semptomları Tablo 2’de özetlenmektedir. Denovo (ilk tanı) KY oranı iskemik hastalarda %12.7 iken iskemik olmayan grupta %23.5 olarak 
belirlendi (p<0.001). Hastane içi mortalite oranı iskemik olan (%7.7) ve olmayan (%7.4) gruplar arasında benzerdi.

Tartışma: KY tedavisinde amaç semptomların giderilmesine ek olarak hastaneye yatış ve mortalitenin azaltılmasıdır. Bu çalışmadaki mortalite oranları 
gruplar arasında benzer olup bu oranlar yapılan diğer çalışmalardan daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu yüksek mortalite oranları standart KY teda-
visini optimal kullanma oranının düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Mortaliteyi azalttığı kabul edilen renin anjiotensin sistemi blokerleri ve beta 
blokerler gibi ilaçların kullanım oranı her iki grupta da yetersiz olup, özellikle iskemik olmayan KY hasta grubunda belirgin daha düşük izlenmiştir. Bu 
durum ilk tanı KY oranının bu yine grupta daha sık olmasıyla ilişkili olabilir.

Demografik ve klinik verilerin analizi

Parametreler İskemik grup 
(n=957)

İskemik 
olmayan grup 
(n=649)

p değeri

Erkek Cinsiyet (%) 64.3 46.9 <0.001

Yaş (yıl) 68.7 ± 11.2 66.6 ± 15.5 0.002

Hipertansiyon (%) 71.0 60.8 <0.001

Diyabet (%) 50.2 29.8 <0.001

Sigara (%) 30.7 18.8 <0.001

Hiperlipidemi (%) 37.4 15.0 <0.001

Atriyal Fibrilasyon (%) 32.7 48.5 <0.001

Serebrovasküler olay (%) 9.9 12.3 0.335

Kronik böbrek yetmezliği (%) 34.5 19.0 <0.001

Periferik arter hastalığı (%) 8.8 2.8 <0.001

Anemi (%) 57.1 54.2 0.093

Cihaz tedavisi (%) 15.6 15.9 0.191

>5 ilaç tedavisi (%) 75.6 57.6 <0.001

ASA (%) 73.8 44.0 <0.001

RAAS blokeri (%) 64.7 57.0 0.009

Beta bloker (%) 78.8 62.2 <0.001

Diüretik (%) 75.2 65.1 <0.001

MRA (%) 39.9 36.7 0.399

Digoksin (%) 17.8 25.2 0.010

ASA: asetil salisilik asit, MRA: mineralokortikoid reseptör antikoru, RAAS: Renin 
anjiotensin aldesteron sistemi.

Klinik prezentasyon ve semptomlar

Parametreler İskemik grup 
(n=957)

İskemik olmayan grup 
(n=649) p değeri

Denovo kalp yetmezliği (%) 12.7 23.5 <0.001

Akciğer ödemi (%) 4.2 4.7 0.926

Kardiyojenik şok (%) 2.3 1.7 0.987

Dekompanze kalp 
yetmezliği (%) 80.8 70.1 <0.001

İstirahatte dispne (%) 70.4 70.7 0.935

Egzersizde dispne (%) 93.6 93.4 0.993

Ortopne (%) 75.9 78.5 0.669

PND (%) 59.3 63.1 0.624

Göğüs ağrısı (%) 30.4 19.8 <0.001

Halsizlik (%) 85.5 82.4 0.591

PND: Paroksismal nokturnal dispne
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SS-012
Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlıklı gönüllü bireylerde yapılan normal ekokardiyografik verilerin saptanması çalışması sonuçları (EKO-TR)
Özgen Şafak1, Süleyman Karakoyun2, Metin Çağdaş2, Lale Dinç Asarcıklı3, Fulya Avcı Demir4, İbrahim Ersoy5, Abdurrahman Akyüz6, Fatma Özlem 
Arıcan Özlük7, Fahri Er7, Ahmet Oğuz Baktır8, Volkan Emren9, Mehmet Özkan10, , Alev Kılıçgedik10, Özkan Candan10, Erkan Alpaslan11

1Burdur Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Burdur
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji ABD,Kars
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
4Elmalı Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,Ankara
5Bucak Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Burdur
6Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır
7Bursa Yüksek İhtisas EAH, Kardiyoloji Kliniği, Bursa
8Kayseri EAH,Kardiyoloji Kliniği, Kayseri
9Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji ABD,İzmir
10Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH,Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
11Muş Devlet Hastanesi,Kardiyoloji Kliniği,Muş

Amaç: Transtorasik ekokardiyografi (TTE) günümüzde pratik olması, bir çok veriyi elde etmemize olanak sağlaması, tanı ve tedavide yön göstermesi 
nedeniyle klinik pratiğimizin olmazsa olmazı haline gelmiştir. Normal kabul edilen standart verilerin bir çoğu Avrupa verilerine dayandırılmaktadır. 
Ülkemiz verileri elimizde bulunmadığından bizler de günlük pratiğimizde bu değerleri sınır değerler olarak kabul etmekteyiz. Bu bağlamda ülkemiz 
verilerinin elde edilebilmesi amacıyla çok merkezli, ulusal bir çalışma olan “TÜRKİYE Cumhuriyeti’ndeki sağlıklı gönüllü bireylerde normal ekokardi-
yografik verilerin elde edilmesi” planlanmıştır.

Metod: Kabul edilme kriterlerini taşıyan sağlıklı gönüllü bireylerin önceden belirlenmiş ekokardiyografik parametreleri yedi bölgedeki 18 ilden, toplam 
30 merkez ve 38 katılımcı ile toplanmış, sayısal değerler katılımcılar tarafından not edilmiş, görüntüler kayda alınmıştır. Çalışma bitiminde bu görün-
tüler merkez laboratuarda toplanmış, bağımsız üç uzman tarafından kör olarak değerlendirilmiş ve katılımcı verileri ile uyumlu olan değerler çalışmaya 
dahil edilmiştir. Bu bağlamda toplam 1154 gönüllü birey verisi elde edilmiştir.

Sonuç: Dahil edilen popülasyonun %52’si erkeklerden, %48’i kadınlardan oluşmakta idi. Genel olarak kadınların boy ortalamaları, kiloları, VKI, kan 
basınçları, Hb değerleri daha düşük, HDL değerleri ve kalp hızları daha yüksekti. Ekokardiyografik verilerinde çap ölçümleri erkeklerde daha büyük 
olarak saptanmakla birlikte dopler verilerinde kadın-erkek arasında benzerlik olduğu gözlendi.

Tablo-1; Popülasyonun karakteristiği ve doku dopler verileri

Tablo-1      Popülasyonun karakteristiği

Parametre Total (n:1154) Erkek(n:609) Kadın(n:545)

Yaş, yıl 34±10 34±11 35±11

Boy, cm 169±15 178±6,2 168±6,8

Kilo, kg 71±11 74,4±9,6 67,1±9,5

Vücut Kitle İndeksi , kg/m 24±3 25,1±2,6 24,2±3,4

Vücut Yüzey Alanı, m 1,82±0,2 1,9±0,2 1,72±0,2

Sistolik kan basıncı, mmHg 115±12 117,4±11 113,3±12,1

Diyastolik kan basıncı, mmHg 71±8 73±8,4 71±9

Kan şekeri, mg/dl 93±11 94±12 93±11

Hemoglobin, mg/dl 14,3±1,5 14,9±1,3 13,3±1,3

Kan üre nitrojeni (BUN) 19,8±8,9 21,7±10,4 17,8±8,7

Kreatinin, mg/dl 0,89±0,1 0,87±0,16 0,72±0,15

MPV, fL 9±1,3 9,1±1,3 8,87±1,3

Total kolesterol, mg/dl 176±31 177±31 176±32

Trigliserid, mg/dl 111±39 118±40 103±38

HDL, mg/dl 47±11 45±10 51±12

LDL 108±35 108±28 107±29

Kalp hızı, vuru/dk 76±31 74±8,5 76±9

 Doku Dopler verileri

E 0,85±0,14 0,83±0,13 0,88±0,14

A 0,62±0,12 0,60±0,11 0,64±0,13

DT 180,6±21 182,7±21 178,3±22

E/A 1,4±0,2 1,4±0,2 1,4±0,2

LV LATERAL E’ 11,9±1,4 12,1±1,3 11,8±1,4

LV LATERAL A’ 8,6±1,1 8,7±1,1 8,6±1,1

LV LATERAL S 10,5±2 10,8±2 10,3±2

E/e’ 7,2±1,3 6,9±1,2 7,6±1,4

LV SEPTAL E’ 11±1,5 11,1±1,6 10,9±1,5

LV SEPTAL A’ 8,8±1,2 8,9±1,2 8,7±1,2

LV SEPTAL S’ 8,9±1,5 9,1±1,4 8,8±1,6

SEPTAL E/e’ 7,9±1,6 7,6±1,6 8,2±1,6

RV LATERAL E’ 12,7±1,3 12,7±1,3 12,7±1,3

RV LATERAL A’ 12,6±1,1 12,6±1,2 12,7±1,1

RV LATERAL S’ 12,6±1,2 12,6±1,2 12,7±1,1

RV LATERAL E/e’ 6,8±1,3 6,6±1,3 7±1,4

Tablo-2; Ekokardiyografik verilerin dağılımı
Tablo-2  Sol Ventriküle ait veriler

Total Erkek Kadın
Parasternal uzun aks
IVS 8,9±1,4 9,2±1,4 8,5±1,4
PW 8,5±1,4 8,8±1,4 8,2±1,4
LVEDD 45,4±4,1 46,9±3,7 43,6±3,8
LVESD 28,6±10,2 29,6±3,8 26,8±3,2
Asendan aorta 28,5±4,5 29,6±3,4 27±3,1
LVOT 20,1±2,2 20,9±2,2 19,4±2,2
LV kütlesi 132,7±36 145,4±33,1 118,8±33,8
Apikal dört boşluk
LVEDV 93,9±37 102±27,5 83,2±21,5
LVESV 34,3±10 37,9±11,1 30,4±8,6
LVEF 63,8±5,6 63,6±5,5 64,3±5
LVFS 39,1±6,8 39,1±7,1 39,3±6,6
Apikal iki boşluk
LVED VOLÜM 95,3±18 100±19,5 89,4±14,2
LVES VOLÜM 32,5±8,6 34,6±9 30,2±7,6
LVEF 62,9±4,3 63±4,4 62,9±4,2
Tablo-3  Sağ Ventriküle ait veriler
Parasternal uzun aks
RVOT-1 29±3,3 29,2±3,6 28,3±3,1
Parasternal kısa aks
RVOT-2 28,2±3,6 29±3,8 27,3±3,2
Apikal dört boşluk
RVED ALAN 17±3,3 17,9±3,2 16,2±3,4
RVES ALAN 8,5±1,7 8,9±1,7 8,2±1,7
FAC 49,8±4,7 49,9±4,7 49,8±4,7
RV BAZAL ÇAP 34,2±3,4 35±3,6 33,4±3,1
RV MİD ÇAP 26,3±4,2 27,5±4,1 25,1±3,9
RV LONGİTUDİNAL 63,7±7,6 65,2±7,6 62,1±7,5
Tablo-4   Sol Atriuma 
ait veriler
Parasternal uzun aks
LA çapı 31,9±4 32,8±3,8 30,5±3,8
Apikal dört boşluk
LA MİNÖRÇAP 33,9±5,1 34,1±5,4 33,9±4,6
LA MAJOR ÇAP 43,5±6,4 43,8±6,4 43,3±6,4
LA ALANI 15,1±4 15,4±4,1 14,7±3,9
LA VOLUM 40,6±8,5 41,8±9 39,4±7,9
Apikal iki boşluk
LA MİNÖR 32,8±3,7 33,5±3,8 32,2±3,6
LA MAJOR 47,1±4,2 47,7±4,5 46,6±3,8
LA ALAN 15,4±2,3 15,7±2,5 15,1±2,2
LA VOLÜM 48,1±3,7 48,6±4 47,6±3,4
Tablo-5  Sağ Atriuma ait veriler
Apikal dört boşluk
RA MİNÖR ÇAP 33,5±4,3 34,8±4,4 32,1±3,8
RA MAJOR ÇAP 42,7±4,9 43,7±5 41,7±4,7
RA ALAN 13±2,7 13,6±2,6 12,1±2,5
RA VOLÜM 35,2±6,8 37,2±8,3 33,1±4
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SS-013
Aort Kapak Sklerozu ile RDW İlişkisi
Eliz Kader Uzel1, Gizem Çabuk2, Sezen Bağlan Uzunget3, Hatice Karakaş Selçuk2

1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Ankara
3Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Dejeneratif aort kapak hastalıkları içerisinde yer alan ve 65 yaş üstü toplumun yaklaşık dörtte birinde görülen aortik skleroz, sol ventrikül çıkış 
yolunda daralma olmaksızın aortik kapakta kalınlaşma ile karakterizedir. Semptomatik bireylerde cerrahi olarak tedavi edilmediği takdirde yüksek mor-
talite oranları ile seyreden aort darlığının öncü lezyonu olarak kabul edilen aortik sklerozun erken tanı ve tedavisi, hastalığın progresyonunu önlemek 
açısından oldukça önemlidir. Aortik sklerozun koroner ateroskleroz, karotid ve periferik arter hastalığıyla ilişkisi daha önce gösterilmiştir. Aortik kapağa 
ait sklerotik lezyonlar ve ateroskleroz arasında belirgin histopatolojik ve epidemiyolojik benzerlikler bulunmakla birlikte, bu ilerleyici hastalığın pato-
fizyolojisini aydınlatmak amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir. Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği; bu hücrelerin hacimlerindeki çeşitliliği 
ifade etmekte olup, yüksek RDW seviyeleri, stabil ve anstabil koroner arter hastalığı olanlarda olumsuz kardiyovasküler olaylarla ilişkili bulunmuştur. 
Çalışmamızın amacı aortik sklerozu olan hastalarda RDW seviyelerini belirlemek ve kontrol grubu ile karşılaştırmaktır.

Metod: Koroner anjiyografi yapılan 250 hasta retrospektif olarak tarandı. Ekokardiyografik olarak aortik skleroz bulguları olan 136 hasta (ortalama 
yaş 65,4 +/- 7,7) çalışma grubunu, klinik ve ekokardiyografik olarak aort kapak hastalığı saptanmayan 114 hasta (ortalama yaş 68,5 +/- 6,8) kontrol 
grubunu oluşturdu. İki grup arasında serum RDW düzeyleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Aortik sklerozu bulunan olgularda bulunmayanlara göre RDW düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı (14,1 (12,4-19,1) vs 14,0 (11,7-17,1) 
p=0,044) olarak daha yüksek bulundu. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi ile aortik skleroz varlığı üzerine etkili olabilecek faktörler incelendiğinde 
hipertansiyon (Odd’s oranı 2,920 ve p 0,005) ve CRP’nin (Odd’s oranı 1,151 ve p 0,018) aortik skleroz ile ilişkisi anlamlılığını korurken RDW’nin aortik 
skleroz ile ilişkisi anlamlılığını kaybetti (Odd’s oranı: 1,266 ve p 0,135). CRP model dışı bırakılarak analiz tekrarlandığında RDW ile aortik skleroz bir-
likteliği tekrar anlamlılık kazandı (Odd’s oranı 1,489 ve p 0,005).

Sonuç: Aortik sklerozu bulunan hastalarda artmış RDW düzeyleri dejeneratif aort kapak hastalığı için bir risk belirteci olarak değerlendirilebilir. Aortik 
sklerozda RDW yüksekliğinin sebeplerinin araştırılması ve bu sebeplerin düzeltilmesi hastalığın progresyonunu yavaşlatabilir. Bu çalışma küçük bir 
kohort olup, yüksek RDW düzeyleri ile dejeneratif aort kapak hastalıkları arasındaki olası güçlü ilişkiyi doğrulamak için daha fazla sayıda hastanın dahil 
edildiği çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Şekil 1: Sağda hafif kalsifikasyonların eşlik ettiği aortik skleroza ait mak-
roskopik görünüm. Solda İleri derecede kalsifik aort kapak

Şekil 2: Sklerotik Aort kapak ve kontrol gruplarında RDW düzeyleri:

Tablo 1: Klinik, demografik ve ekokardiyografik veriler:

Değişkenler Kontrol(n:114) AVSc(n:136) p değeri
Yaş 68,5±6,8 65,4±7,7 <0,001
Kadın 77 (%67,5) 98 (%72,1) 0,438
Erkek 37 (%32,5) 38 (%27,9) 0,036
Boy (cm) 161,4±9,5 158,9±9,3 0,221
Kilo (kg) 79,7±10,2 81,6±13,8 0,003
Vücut Kitle İndeksi (kg/m2) 30,7±3,9 32,4±5,0 0,186
Normal kilolu 7 (%6,1) 12 (%8,8)
Overweight 43 (%37,7) 37 (%27,2)
Obez 64 (%56,2) 87 (%64,0)
Sigara 35 (%30,7) 30 (%22,1) 0,121
Hiperlipidemi 57 (%50,0) 79 (%58,1) 0,201
Diabetes Mellitus 32 (%28,1) 44 (%32,6) 0,440
Hipertansiyon 83 (%72,8) 122 (%89,7) <0,001
Betabloker 39 (%34,2) 46 (%34,1) 0,982
ACE-inhibitörü 47 (%41,2) 90 (%66,2) <0,001
Aspirin 41 (%36,0) 54 (%39,7) 0,544
Statin 31 (%27,2) 32 (%23,5) 0,506
Ejeksiyon fraksiyonu (%) 60,0 (47,0-69,0) 60,0 (45,0-65,0) <0,001
Sol atrium çapı (cm) 3,7 (3,2-5,0) 4,0 (3,0-5,2) <0,001
Asendan aorta çapı (cm) 3,5 (2,6-4,7) 3,5 (2,9-4,2) 0,742
Aortik velosite (m/sn) 1,35 (0,80-1,70) 2,00 (1,8-2,30) <0,001
Aort kapak yetmezliği 45 (%39,5) 51 (%37,8) 0,784
Mitral anüler kalsifikasyon 15 (%13,2) 50 (%36,8) <0,001
Sol ventrikül hipertrofisi 19 (%16,7) 78 (%54,7) <0,001
Diastolik disfonksiyon 61 (%53,5) 98 (%72,1) 0,002
Pulmoner hipertansiyon 30 (%26,3) 49 (%36,0) 0,100
Hs-CRP (mg/dL) 1,44 (0,46-11,40) 2,33 (0,53-14,10) 0,003
RDW (%) 14,0 (11,7-17,1) 14,1 (12,4-19,1) 0,044

Tablo 2: Hs-CRP model dışında bırakıldıktan sonra AVSc ile ilişkili risk 
faktörlerinin multivariate lojistik regresyon analizi:

Değişkenler Odd’s oranı %95 CI 
(Alt Limit)

%95 CI (Üst 
Limit) p değeri

Yaş 0,943 0,904 0,983 0,095

VKİ 1,066 1,000 1,135 0,050

HT 3,089 1,468 6,500 0,003

MPV 0,881 0,647 1,200 0,423

HGB 0,788 0,607 1,023 0,073

RDW 1,489 1,131 1,960 0,005

LDL 1,007 0,999 1,015 0,064

VKİ: vücut kitle indeksi, HT: hipertansiyon, MPV: mean platelet volume, 
HGB: hemoglobin, RDW: red blood cell distribution width, LDL: low density 

lipoprotein
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SS-014
Perkutan koroner girişim ile tedavi edilen ST elevasyonlu miyokard infarktüsü geçiren hastalarda monosit/HDL-kolesterol oranının 
SYNTAX skor ve SYNTAX skor II ile olan ilişkisi
Metin Çağdaş1, Süleyman Karakoyun1, Mahmut Yesin2, İbrahim Rencüzoğulları1, Yavuz Karabağ1, İnanç Artaç1, Doğan İliş1

1Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD
2Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Giriş-Amaç: Monosit /HDL-kolesterol oranı(MHO) proaterojenik ve antiaterojenik dengenin basitleştirilmiş bir ifadesi olup, koroner arter 
hastalığının(KAH) şiddeti ve kardiyak olaylarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. KAH’nın yaygınlığını değerlendirmede kullanılan SYNTAX skor(SS) ve 
klinik parametreler eklenerek prediktif performansı arttırılmış SYNTAX skor II(SSII) ST elevasyonlu miyokard infarktüsü(STEMİ) geçiren hastalarda 
morbidite ve mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı MHO’nın STEMİ hastalarında SS ve SSII ile olan ilişkisini değerlendirmekti.

Metod: Toplam 315 ardışık STEMİ geçiren hasta taranmış olup, daha önce koroner arter hastalığı(32), kronik inflamatuar yada enfeksiyöz hastalık(3), 
renal replasman tedavisi(2), hepatik yetersizlik(1), kardiyojenik şok(7) ve başarısız perkutan girişim(6) olan hastalar dışlandıktan sonra 264 hasta 
çalışma popülasyonunu oluşturmuştur. 

Bulgular: Hastalar median SSII değerine göre düşük (SSII<=34,2) ve yüksek(SSII>34,2) gruplara ayırıldı. Yüksek SSII grubunun MHO, nötrofil/lenfo-
sit oranı (NLO) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek saptandı(Tablo 1). MHO ile SS arasında orta(r:0.473;p<0.001), MHO 
ile SSII arasında güçlü(r:0.580; p<0.001), CRP, SS ve SSII arasında orta(r:0.383, p <0.001 ve r:0.385; p<0.001), NLO ve SSII arasında orta( r:0.315; 
p<0.001) düzey korelasyon saptandı. NLO ve SS arasında ilişki saptanmadı. Yaş, diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, periferik arter hastalığı, 
açlık kan şekeri, tahmini glomerüler filtrasyon hızı, CRP, NLO, MHO, LVEF, anterior STEMİ ile yapılan çok değişkenli lojistik regresyon analizinde yaş, 
anterior STEMİ olması ve MHO yüksek SSII’nun bağımsız prediktörleri olarak saptandı(Tablo 2). MHO'nın 12,2 ve üzerinde olması %75 duyarlılık, 
%70 özgüllükle SSII'nin 34,2'den büyük olmasını(AUC:0,766; p<0,001), 13,9 ve üzerinde olması %76 duyarlılık, %74 özgüllükle SS'un 22'den büyük 
olmasını(AUC:0,786; p<0,001) predikte ettiği görüldü. 

Tartışma-Sonuç: Çalışmamız literatürde ilk defa MHO’nın STEMİ geçiren hastalarda SS ve SSII ile ilişkili olduğu, yüksek SSII’nin bağımsız prediktörü 
olduğunu ortaya koyan ilk çalışmadır. Çalışmamızda MHO korelasyon ve çok değişkenli lojistik regresyon analizinde NLO ve CRP düzeyinden daha 
üstün bulundu.

Resim 1

Korelasyon grafiği. 1A; MHO ile SS arasındaki ilişkiyi gösteren grafik. 1B; MHO ile SSII arasındaki ilişkiyi gösteren grafik

Resim 2

ROC grafiği. 2A; SSII>34,2 predikte eden en iyi MHO değeri. 2B; SS>22 predikte eden en iyi MHO değeri.
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Tablo 1.

Düşük SSII grubu
(SSII<=34.2; n:132)

Yüksek SSII grubu
(SSII>34.2; n:132) p değeri

Yaş; yıl 60±10 65±10 0,001

Kadın cinsiyet; % (n) 30,3(40) 33,3(44) 0,597

Hipertansiyon; % (n) 45,5(60) 48,5(64) 0,696

Diyabet; % (n) 27,3 (36) 43,2 (57) 0.007

Sigara kullanımı; % (n) 47(62) 55.3(73) 0.176

Dislipidemi; % (n) 36.4(48) 43.9(58) 0.209

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; % (n) 18.2(24) 39.4(52) <0.001

Periferik arter hastalığı; % (n) 9.1(12) 37.9(50) <0.001

Kalp hızı; /dk 70 (62-78) 73 (64-81) 0.069

Sistolik kan basıncı; mmHg 137±22 143±18 0.062

Açlık kan şekeri; mg/dl 102 (92-118) 110 (96-126) 0.006

Tahmini glomerüler filtrasyon hızı; ml/dk 101 (86-116) 88 (76-113) 0.008

Hemoglobin, g/dl 15±1.3 14.6±1.9 0.96

Beyaz küre, 10³/µl 11±3.3 11.8±3.1 0.054

Nötrofil, 10³/µl 8.6±3.5 9.7±3.1 0.014

Lenfosit, 10³/µl 1.71 (1.18-2.09) 1.27 (0.98-.1.79) 0.006

Monosit, /µl 369 (311-441) 461 (361-580) <0.001

Total kolesterol, mg/dl 175 (163-189) 155 (142-177) <0.001

LDL-K, mg/dl 112 (103-125) 103 (91-132) 0.013

HDL-K, mg/dl 35 (31-43) 31 (26-36) <0.001

Trigliserid, mg/dl 117 (89-154) 108 (71-142) 0.042

CRP, mg/dl 0.762(0.473-1.147) 1.498(1.038-1.946) <0.001

NLO 5.4(3.3-8.8) 7.9(4.5-11.4) 0.001

MHO 10.5 (8.5-12.9) 16.1 (12.2-20) <0.001

Anterior STEMİ; %(n) 21.2 (28) 63.6 (84) <0.001

Üç damar hastalığı; %(n) 1.5(2) 23.5(31) <0.001

SYNTAX Skor 12.9±4.3 23.8±6.5 <0.001

Ejeksiyon fraksiyonu; % 49(47-52) 40 (34-46) <0.001

SYNTAX Skor II 25.1 (21-28.1) 44.4 (38.6-51.7) <0.001

Tablo 2.

Univariate OR, 95% CI Univariate p value Multivariate OR, 95% CI Multivariate p value
Yaş; yıl 1.041(1.017-1.066) 0.001 1.041(1.008-1.076) 0.014
Anterior STEMİ 2.375(1.836-3.072) <0.001 4.968(2.496-9.888) <0.001
MHO 1.021(1.015-1.028) <0.001 1.017(1.010-1.024) <0.001

Yüksek SSII(>=34,2)'nin bağımsız prediktörleri.
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SS-015
Kalp Yetersizliği Hastalarında Uzun Süreli Hastane Yatışının Öngördürücüleri
Ümit Yaşar Sinan1, Mehmet Ertürk2, Erkan Yıldırım3, Duygu Koçyiğit4, Ilgın Karaca5, Faruk Ertaş6, Ahmet Çelik7, Fatih Aksoy8, Hasan Ali 
Gümrükçüoğlu9, Ümit Yüksek10, Mahir Cengiz11, Mehdi Zoghi12
1İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji
2S.B.Ü. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji
3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji
6Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji
7Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji
8Afuonkarahisar Dinar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji
9Lokman Hekim Van Hastanesi, Kardiyoloji
10İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi, Kardiyoloji
11İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
12Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji

Amaç: Kalp yetersizliği (KY), tüm dünyada mortalite ve morbiditeye neden olan en önemli hastalıklardan biridir. Journey-HF TR çalışmasının bu subg-
rup analizinde KY hastalarında uzun süreli hastane yatışına neden olan faktörleri tanımlamayı amaçladık.
Yöntemler: Journey-HF TR çalışması genel ve koroner yoğun bakım ünitelerinde (GYBÜ/KYBÜ), kardiyoloji servislerinde yürütülen; kesitsel, çok mer-
kezli, noninvaziv ve gözlemsel bir çalışmadır. Çalışmamıza 2015 Eylül ile 2016 Eylül ayları arasında GYBÜ/KYBÜ’ne akut kalp yetersizliği (AKY) tanısı 
ile yatırılan hastalar dâhil edilmiştir. Hastanede yatış süresi <5 gün olanlar Grup 1, >=5 gün olanlar Grup 2 olarak sınıflandırılmıştır.
Sonuçlar: Çalışma grubu, 1606 (% 57. 2 erkek ve ortalama yaş 67. 8±13) hastadan oluşmaktadır. Bu hastaların % 75. 2’lik kısmını NYHAIII-IV KY 
olan hastalar oluşturmaktadır. Hastaların ortalama YBÜ’nde kalış süreleri 3 gün (IQR 1-72) ve ortalama hastane içi süreçleri 7 gün (IQR 0-72) ola-
rak hesaplanmıştır. Grup 1 487 (%32. 1); Grup 2 1030 (%67. 9) hastadan oluşmaktadır. İki grup arasında yaş farkı bulunmamaktadır (69. 1±13 & 
67±13, p >0.05). Ayrıca Hipertansiyon (HT), Diyabetes Mellitus (DM), Atriyal Fibrilasyon (AF), Koroner Arter Hastalığı (KAH) ve anemi oranları da 
iki grup arasında benzerdi. Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) Grup 2 hastalarda Grup 1 hastalardan daha sık görülmüştür (%30.1 & %22.8, p: 0.003). 
İki grup arasında yeni başlangıçlı AKY ve akut dekompanse kronik KY(ADKKY) oranları arasında fark saptanmamıştır. Buna karşılık, akciğer ödemi, 
kardiyojenik şok ve sağ kalp yetersizliği Grup 2 hastalarda daha sık görülmüştür. Grup 2 hastalar daha fazla oranda ileri KY (NYHAIII-IV KY) hastalarını 
içermektedir (%52. 3 & %22. 5, p <0.001). Akut Koroner Sendromlara(AKS) bağlı KY gelişen hastalar daha uzun hastanede yatış sürelerine sahip-
tirler. Hemodinamik monitörizasyon, invaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyon gerekliliği Grup 2 hastalarda daha fazladır. Düşük EF (HfrEF) ve orta 
sınırda EF (HfmrEF) saptanan KY hasta oranları benzer olsa da korunmuş EF (HfpEF) saptanan hasta oranı Grup 1 hastalarda daha fazladır. Hastane 
içi mortalite %7. 6 ölçülmüştür. Hastane içi mortalite Grup 2 hastalarda Grup 1 hastalara göre daha fazladır (%5. 3 & %2. 3, p < 0.05). İki grubun 
karşılaştırılması Tablo 1 ile gösterilmiştir.
Sonuç: Daha uzun süreli hastane yatışı KY ilişkili hem morbidite hem de mortalite olasılığını olmaktadır. KY hastalarında yaptığımız bu subgrup 
analizinde KY ciddiyeti ile (NYHAIII-IV KY) KBH, pulmoner ödem, kardiyojenik şok, sağ KY, AKS ilişkili KY, invaziv/noninvaziv mekanik ventilasyon 
ve hemodinamik monitörizasyon ve hastanede kalış süresinin uzunluğu arasında ilişki olduğunu gösterdik. Korunmuş EF saptanan hastaların düşük 
ve orta sınırda EF saptanan hastalara göre daha kısa süre hastanede kaldıklarını saptadık. Hastane içi mortalite oranlarının daha uzun hastanede kalış 
süreleri ile arttığını bulduk.

Tablo 1.
Parametreler Grup 1 Grup 2 P değeri
Cinsiyet (erkek & kadın) (%) 19.4 & 12. 6 37.8 & 30. 1 0.05
NYHA (III-IV) KY (%) 22.5 52.3 0.000*
HT (%) 65.5 67.6 0.4
DM (%) 40.7 43.0 0.3
AF (%) 36.6 39.4 0.3
KAH (%) 59.1 59.8 0.3
KBH (%) 22.8 30.1 0.003*
Yeni gelişen KY (%) 18.7 16.1 0.3
Pulmoner ödem (%) 28.3 32.3 0.1
Kardiyojenik şok (%) 1.8 4.1 0.04*
ADKKY (%) 79.5 81.7 0.2
Hipertansif KY (%) 14.6 15.5 0.7
Sağ KY (%) 20.7 28.6 0.002*
AKS ilişkili KY (%) 11.7 16.3 0.05*
iv. monitörizasyon (%) 11.9 18 0.006*
Mekanik ventilasyon (%) 3.1 7.7 0.001*
Noninvaziv mekanik ventilasyon(%) 10.9 18.3 0.001*
Anemi (%) 54.4 57.2 0.5
EF
• Düşük EF’li KY (%)
• Orta sınırda 
EF’li KY (%)
• Korunmuş EF’li KY (%)

64

15.1

21

62.8

16.5

14

0.3

0.3

0.000*
Yaş 69. 1±13.1 67. 3±13.2 0.5
Sistolik Kan Basıncı (mmHg) 130.3±29.9 127.1±30.9 0.5
Kalp hızı (atım/dk) 95.3±23.3 93.2±23.5 0.9
QRS süresi (msn) 106.6±25.9 105.7±40.8 0.06
GFR (ml/dk/1.73 m2) 49.7±28.7 49.4±31.4 0.06
Hemoglobin 12.3±2.1 12.1±2.1 0.3
BNP (pg/ml) 6701±978 8129±188 0.4
EF (%) 35.5±12.9 32.1±14.1 0.2

Grup 1 ve Grup 2'nin karşılaştırmalı özellikleri.



SÖ
ZLÜ

 B
İLD

İR
İLER

33  

SS-016
Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Anjiyotensin-II Tip-1 Reseptör Gen Polimorfizmi İle Nabız Basıncı Arasındaki İlişki
Önder Öztürk1, Ünal Öztürk2

1Diyarbakır Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Department of Cardiology, Diyarbakir, Turkey.
2Diyarbakır Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Department of Neurology, Diyarbakir, Turkey.

Giriş-Amaç: Artmış nabız basıncı, kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskinde artışa yol açabilmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı, 
akut anteriyor miyokard infarktüslü hastalarda Anjiyotensin-II Tip-1 reseptör (AGTR1) gen polimorfizminin nabız basıncı üzerindeki etkilerini araştır-
mak. 

Metod: Çalışmaya akut anteriyor miyokard infaktüsü geçiren toplam 132 hasta (26 Kadın, 106 erkek, ortalama yaş 58±14) alındı. AGTR1 A/C poli-
morfizmi, polimeraz zincir reaksiyonuyla belirlendi (Şekil 1). AGTR1 gen polimorfizmine göre hastalar 2 gruba ayrıldı: AA Genotip (Grup 1, n=91), AC/
CC genotip (Grup 2, n=41). Tüm hastaların kan basıncı ölçümleri, hastanın acil yoğun bakım ünitesine kabulünden sonraki ilk 10 dk da ölçüldü. Nabız 
basıncı, sistolik kan basıncından diyastolik kan basıncının çıkarılmasıyla elde edildi. Ekokardiyografi, Amerika Ekokardiyografi Komitesi’nin önerilerine 
göre yapıldı. Student t test ve and Ki-kare analizleri, genotipler arasındaki farklılıkları karşılaştırmak için kullanıldı.

Bulgular: İki grup arasında hastaların klinik özellikleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Nabız basıncı, AGTR1 AC/CC genotipli 
hastalarda, AGTR1 AA genotipli hastalara göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı (49.11±16.32 ve 43.50±13.38, p<0.05). Sistolik kan basıncı, AGTR1 
AC/CC genotipli hastalarda, AGTR1 AA genotipli hastalara göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı (133.54±26.25 ve 124.63±24.60, p<0.05). Ancak, 
diyastolik kan basıncı bakımından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Yapmış olduğumuz bu çalışmanın sonucunda, AGTR1 A/C gen polimorfizmi C alleli, akut anteriyor miyokard infarktüslü hastalarda nabız 
basıncını etkileyebilir.

Şekil 1

AGTR1 gen polimorfizmi jel elektroforezi. 0: DNA başlangıç markır (100bp),1:AA, 2:CC, 3:AA, 4:AC, 5:CC, 
6:CC, 7:AA, 8:CC, 9:CC,10:AA, 11:AA, 12:AC, 13:AA, 14:AC, 15:AA, 16:AA,17:AA.
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SS-017
Akut Miyokard İnfarktüsünün Ayırıcı Tanısında: Tako-tsubo Kardiyomiyopatisi
Hande Özportakal1, Serkan Bulur2, Gönül Açıksarı2, Kenan Demir2, Şeref Kul2
1Medeniyet üniversitesi göztepe eğitim rarştırma hastanesi Dahiliye klinği İstanbul
2Medeniyet üniversitesi göztepe eğitim araştırma hastanesi kardiyoloji Kliniği İstanbul
Giriş: Kırık kalp sendromu olarak da bilinen tako-tsubo kardiyomiyopatisi, akut miyokard infarktüsünü taklit eden semptom ve elektrokardiyografik 
değişikliklerle karakterize bir sendromdur. Bu hastalarda duygusal veya fiziksel stres sonrası geçici sol ventrikül sistolik disfonksiyonu görülür.Kalbin 
taban kısmının fonksiyonları korunurken, apikal kısmının balonlaşma göstermesi temel bulgusudur. Bu görüntü nedeniyle hastalığa Japonlar tarafın-
dan ’’ahtapot yakalama kabı’’ anlamına gelen ’’tako-tsubo’’ denmiştir. Hastalığın etyolojisi bilinmemekle beraber; stres hormonlarının (adrenalin) ani 
yükselmesi ve kalp kasının etkilenmesi üzerinde durulmaktadır. Genellikle postmenopozal kadınlarda görülür. Uzun dönemli prognozunun iyi olduğu 
kabul edilir. Genellikle birkaç hafta sonra düzelir. Hastane içi mortalite oranı% 1.1'den% 2'ye değişir. Burada emosyonel stres sonrası gelişen göğüs 
ağrısı nedeniyle acil servise başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda tako-tsubo kardiyomiyopatisi tanısı alan bir hastadan bahsedilecektir.
Olgu: Bilinen koroner arter hastalığı olmayan 57 yaşında kadın hasta psikoterapi seansı sırasında gelişen baskı tarzında göğüs ağrısı şikayeti ile 
başvurdu. Öyküsünden sistemik lupus eritematozus ve antifosfolipid sendrom tanılarının olduğu ve klopidogrel 75 mg/g, azatiopürin 150 mg/g, delta-
cortril 5 mg/g, kolşisin 1 gr/g, propranolol 20 mg/g kullandığı öğrenildi. Elektrokardiyografi (EKG) sinde D1, aVL, V1-6 T negatifliği (Şekil-1), troponin 
değeri 0.14 ng/mL olarak saptandı. Ekokardiyografi (EKO) sinde ejeksiyon fraksiyonu (EF) %35, anterior ve apikal bölgede hipokinezi ve apikal bölgede 
balonlaşma saptanan (Şekil-2) hastaya koroner anjiografi planlandı. Koroner arterleri tamamen normal olarak bulundu. Tako-tsubokardiyomiyopatisi 
(TK) düşünülen hastanın kalp yetmezliği tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. Bir ay sonraki kontrol EKG si tamamen doğaldı (Şekil-3).Kontrol EKO 
sunda ise apikal balonlaşmanın kaybolduğu ve EF ‘nin normale döndüğü görüldü (Şekil-4). Prognozu iyi olan TK’nın tekrarlama ihtimali %3-8’dir. 
Tekrarı önlemek amacıyla beta bloker ilaçlar verilebilir. Hastamızda beta bloker kullandık.
Sonuç: Tako-tsubo kardiyomiyopatisi akut miyokard infarktüsünü bire bir taklit eden fakat koroner arterlerin tamamen normal olduğu bir hastalıktır. 
Emosyonel ya da fiziksel stres sonrası gelişen göğüs ağrılarının ayırıcı tanısında mutlaka akılda tutulmalıdır.

Şekil -1 Şekil -2

SS-018
Kalp Transplantasyonunda Onsekiz Yıllık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi
Emre Demir1, Pelin Öztürk2, Çağatay Engin2, Sanem Nalbantgil1, Mehdi Zoghi1, Tahir Yağdı2, Mustafa Özbaran2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Amaç: Kalp transplantasyonu(KT) son dönem kalp yetmezliğinde(KY) medikal veya cerrahi tedavi olanağı olmayan hastalarda etkin ve son seçenektir. 
Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp transplantasyonu ekibinin kalp transplantasyonunda 18 yıllık deneyiminin paylaşılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Şubat 1998 ve nisan 2016 yılları arasında, ortotropik KT yapılmış olan 241 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların 
demografik verileri, kalp yetmezliği etiyolojileri, ölüm nedenleri ve mekanik destek cihazı ile transplantasyonuna köprüleme tedavisi alan hastaların 
verileri değerlendirildi.
Sonuçlar: KT yapılan olguların ortalama yaşı 39.8±14.8 ve donör ortalama yaşı 28.6±12.2olarak bulundu. KT listesine alındıktan sonra KT kadar 
geçen süre 243±28 gün olarak bulundu. KT yapılan hastaların, %57.3’ü dilate kardiyomiyopati, %24.9’u iskemik kardiyomiyopati, % 9.5’i valvüler 
kardiyomiyopati, %2.1’i aritmojenik sağ ventrikül displazisi, %1.7’i hipertrofik kardiyomiyopati, %2.1’i restriktif kardiyomiyopati, %1.2’s, konjenital 
kalp hastalığı ve %0.4’ü peripartum kardiyomiyopati grubunda yer almaktaydı. Retransplantasyon ise bir hastada yapılmıştır. 
Hastane içi mortalite oranı(<30gün) %15.4 ve erken dönem (<90 gün) mortalite oranı ise %19.9 olarak bulunmuştur. Hastane içi mortalitenin ve erken 
dönem mortalitenin en sık sebebi enfeksiyon (%37.8) sonrası gelişen sepsis akut sağ ventrikül yetmezliği (%32.4) nedenlidir. Erken dönemde graft 
yetmezliğine bağlı gelişen ölüm oranı %8.1’dir ve akut rejeksiyona bağlı ölüm görülmemiştir.
Bir yıllık sağ kalım oranı %75.1, 5 yıllık sağ kalım oranı % 42.7 ve 10 yıllık sağ kalım oranı ise %20.3’tür.
Ortalama yaşam süresi 5.02 ± 4.6 yıldır ve hastane içi ölümler dışlandığında ise ortalama yaşam süresi 5.9 ± 5.1 yıldır. 2008 yılında mekanik kalp 
destek(MKD) cihazlarının implantasyonu başlamıştır ve sonrasında KT öncesi köprüleme tedavisi uygulanmaya başlanmıştır. MKD cihazı implantas-
yonunu takiben KT 78 hastaya yapılmıştır. Pulsatil MKD implantasyonu sonrasında 37 hastaya ve 41 hastaya da sürekli akım sağlayan MKD implan-
tasyonu sonrasında KT yapılmıştır.
MKD implante edilmeyen, pulsatil akım ve sürekli akım sağlayan MKD cihazları karşılaştırıldığında hastane içi mortalite oranları (%13.5, %21.6 ve 
%17.5 p=0.43) arasında istatiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Beş yıllık mortalite oranlarına sırasıyla bakıldığında (%43.7, %39.4, %78.6 p=0.032) 
sürekli akım sağlayan MKD cihazı implante edilen hastalarda 5 yıllık mortalite oranları istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur.
Tartışma: Son dönemde gelişen cerrahi teknikler, postoperatif bakım olanaklarının iyileşmesi ve MKD cihazlarının implantasyonu ile birlikte KT sonra-
sında başarı oranları artmıştır. Dikkatli hasta seçimi ve hasta takibinin multidisipliner ekip halinde yapılması, bize daha uzun süreli sağ kalım sürelerini 
ve başarı oranlarını sağlayacaktır.
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SS-019
SYNTAX skor II’nin perkutan koroner girişim ile tedavi edilen ST elevasyonlu miyokard infarktüsü geçiren hastalarda hastane içi ve uzun 
dönem prognostik değeri, Syntax ve klinik Syntax skoru ile ile karşılaştırılması
Yavuz Karadağ1, Süleyman Karakoyun1, Mahmut Yesin2, İbrahim Rencüzoğulları1, Metin Çağdaş1, İnanç Artaç1, Doğan İliş1,  
Halil İbrahim Tanboğa3

1Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD
2Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD

Amaç: SAPlı hastalarda KAH'ın yayğınlığını gösteren Syntax(SS) skoru, STEMI hastalarındında hastane içi ve uzun dönem sağ kalım ile ilişkilendi-
rilmiştir.Syntax skore II(SS II) hem SS hemde STEMI hastalarında mortalite ile ilişkilendirilmiş klinik parametreler kullanılarak hesap edilir. Bununla 
birlikte, STEMI hastalarında SS II'nin hastane ve uzun dönem prognozu öngörmede değeri bilinmemektedir.

Metod: Toplam 2125 p-PCI yapılan STEMI hastası geriye dönük olarak taranmış; yalnızca PTCA yapılan,medikal tedavi kararı alınan,CABG hikayesi 
olan veya acil CABG kararı verilen ve eksik verisi olan hastalar dışlandıktan sonra 1708 hasta çalışma popülasyonunu oluşturdu. Bulgular: Hastalar, 
karşılık gelen SS II değerlerine göre: (a) SS II düşük, (SS II <24,6); (B) SS II orta (24,6 <SS II <34); ve (c) SS II yüksek, (34 <SS II) diye üç gruba 
ayrıldı. Hastaların ortalama hastanede kalış süresi 5.2 ± 3,1 gün,ortalama takip süresi 40,1± 10,3 ay idi.Hastanede 65 hasta (% 3.8), uzun süreli takipte 
113 hasta (% 6.8) öldü. Tüm sebeplerden hem hastaneiçi hem de uzun dönem mortalitelerin görülme sıklığı (1,8, 3,2, 18,1% -0, 5, 10.6%, sırası ile, 
p=<0.001), kalp yetmezliği (1,8, 4,9, 20,0% -0,5, 4,6, 27,8% sırası ile, p=<0.001) ve ventriküler taşikardi / fibrilasyon (1,6, 1,8, 10,1%-0,5, 1,3, 5,3%, 
sırası ile, p=<0.001)) yüksek SS II grubunda anlamlı derecede yüksekti. Hastaneiçi reinfarktüs ve uzun dönem revaskülarizasyon oranları açısından 
anlamlı fark yoktu. Çok değişkenli analizde, hastane içi mortalitenin bağımsız prediktorlari sistolik kan basıncı (0,984 (,976-,992), p = p < 0.001), 
killip sınıfı (2,116 (1,076 4,163), p =0,0302), beyaz küre sayısı (1,063, (1,016-1,111. P=0,0082), kapı balon zamanı (1,021 (1,004-1,039), p = 0,014) 
proximal veya ostial lezyon lokalizasyonu (4,222 (1,275 13,984), p=0,018), noreflow (1,758 (1,015-3,046), p=0,044) ve SS II (1,070 (1,050-1,090), 
p<0,0001) iken uzun dönem mortalitenin bağımsız prediktörleri; dislipidemi (1,606 (1,055-2,445) p=0,027, pik CKMB (1,001 (1,000-1,002), p=0,004 
noreflow (0,630 (0,402-0,986), p=0,043 ve SS II (1,076 (1,060-1,092), p<0,001) idi.ROC eğrisi analizinde, SS II’nin hastaneiçi mortaliteyi gösteren 
cut-off değeri; 39,24 (sensitivite =% 92,0, özgüllük =% 80) eğri altındaki alan 0,927 (p <0.001,% 95CI: 0,914-0,939,), uzun dönem mortaliteyi gös-
teren cut-off değeri ise 32,82 (sensitivite =% 81, özgüllük =% 69) eğri altındaki alan 0,798 (p =.013,% 95CI: 0,777-0,818) idi. SS II, cSS ve SS kısa 
dönem ve uzun dönem mortalite açısından karşılaştırıldığında SS II'nin hem hastane içi hemde uzun dönem AUC değeri SS'ye göre anlamlı derecede 
yüksek iken(sırasıyla 0,927-0,7750 ve 0,798-0,641; P <0,001), CSS'nin AUC değerine (0,927-0,912, p = 0,204 ve 0,798-0,641, p = 0,453) benzerdi.

Sonuç: Çalışmamız SS II’nin STEMİ hastalarında hastane içi ve uzun dönem mortaliteyi predikte ettiğini, bu prediksiyon gücünün; cSS ile benzer ancak 
SS den yüksek olduğunu gösteren ilk çalışmadır.

Resim 1

Hastane içi mortalite için SS II, cSS ve Syntax skorunun ROC eğrisi 
karşılaştırması

Resim 2

Uzun dönem mortalite için SS II,cSS ve Syntax skorunun ROC eğrisi 
karşılaştırması
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Tablo 1.

Tüm 
hastalar(n:1708)

SSII:< 
24,6(N:562)

SSII:24,6-
34(N:563) SSII:>34,4(N:583) P Value

Yaş (yıl) 57,0 ±12,0 48,7 ±9,0 56,0 ±10,4 65,0 ±11,3 ,000
Erkeki, n (%) 1370,0 (80,2) 548,0 (97,5) 476,0 (84,5) 346,0 (59,3) ,000

Diyabet, n (%) 401,0
(23,5) (23,5) 31,0 (5,5) 96,0 (17,1) 274,0 (47,0) ,000

Hipertansiyon, n (%) 694,0 (40,6) 137,0 (24,4) 218,0 (38,7) 339,0 (58,1) ,000
Kronik Obstrüktif Akciğer 
Hastalığı, n (%) 88,0 (5,2) 9,0 (1,6) 31,0 (5,5) 48,0 (8,2) ,000

Periferik Arteryel Hastalık, 
n (%) 273,0 (16,0) 0,0 (0,0) 52,0 (9,2) 221,0 (37,9) ,000

Sigara içimi, n (%) 936,0 (54,8) 397,0 (70,6) 330,0 (58,6) 209,0 (35,8) ,000
Sistolik kan basıncı mm Hg 131,0 ±32,0 126,6 ±23,5 132,7 ±27,5 134,0 ±40,3 ,000
Kalp hızı, bpm 77,0 ±16,0 75,3 ±13,2 76,8 ±14,9 78,7 ±19,9 ,195
Başvuru Killip sınıfı> 1 (%) 284,0 (16,6) 38,0 (6,8) 68,0 (12,1) 178,0 (30,5) ,000
WBC Sayısı (/ 1000) 12,3 ±3,8 11,9 ±2,9 12,1 ±3,5 13,1 ±4,5 ,000
Hemoglobin (g / dL 13,7 ±1,8 14,3 ±1,4 13,8 ±1,7 13,0 ±2,1 ,000
Açlık Kan şekeri(mg / dL) 150,4 ±75,9 119,4 ±39,5 143,2 ±65,7 187,3 ±94,2 ,000
Tahmini glomerüler filtrasyon 
hızı 88,0 ±26,4 101,6 ±19,1 92,1 ±21,6 70,9 ±27,4 ,000

Pik Kreatin Kinaz MB (ng 
/ mL) 175,5 (98-306) 121,0 (76-189) 187,0 (104-316) 261,0 (144-408) ,000

Sol Ventriküler Ejeksiyon 
Fraksiyonu (%) 47,2 ±8,2 52,7 ±5,2 46,9 ±6,9 42,2 ±8,4 ,000

Kapı-balon zamanı(dakika) 31,0 9,0 30,3 ±6,9 29,9 ±6,2 32,4 ±10,7 ,000
Sorumlu lezyonun
Proximal/osteal lokalizasyonu 707,0 61,7 230,0 (40,9) 322,0 (57,2) 385,0 (66,0) ,000

İşlem öncesi TIMI<3 akım 1067,0 93,1 467,0 (83,1) 510,0 (90,6) 557,0 (95,5) ,000
Thrombose
lezyon 826,0 72,1 305,0 (54,3) 381,0 (67,7) 445,0 (76,3) ,000

Stent boyu, mm 22,3 9,3 20,4 ±7,9 22,1 ±9,3 22,6 ±9,2 ,000
Stent Çapı 3,1 0,4 3,1 ±0,4 3,1 ±0,4 3,1 ±0,4 ,406
İşlem sonrası noreflow 183,0 16,0 13,0 (2,3) 59,0 (10,5) 124,0 (21,3) ,000
Kronik total okluzyonvarlığı 
n (%) 101,0 8,8 21,0 (3,7) 35,0 (6,2) 66,0 (11,3) ,000

Ana koroner arter hastalığı 
n (%) 17,0 1,5 6,0 (1,1) 4,0 (0,7) 13,0 (2,2) ,070

Bazal syntax skoru 17,5 4,6 14,8 ±4,2 16,6 ±4,0 18,4 ±4,9 ,000
Bazal klinik syntax
skoru 31,7 23,8 13,7 ±4,4 20,6 ±6,7 42,5 ±18,9 ,000

Bazal syntax score II 37,4 10,5 19,8 ±3,1 29,3 ±2,8 45,2 ±9,2 ,000
Tüm hastaların ve SS II gruplarının demografik, klinik ve anjiyografi bilgileri

Tablo 2

syntax score II grupları

< 24,6(N:562) 24,6-34(N:563) >34,4(N:583) p Değeri

Hastaneiçi

Ölüm 10 1,8% 17 3,2% 86 18,1% ,000

Reinfarktüs 9 1,6% 15 2,8% 12 2,5% ",291
"

Kalp yetmezliği 10 1,8% 26 4,9% 95 20,0% ,000

VT/VF 10 1,6% 10 1,8% 59 10,1% ",043
"

Uzun dönem

Ölüm 0 0,0% 3 ,5% 62 10,6% ,000

Reinfarktüs 1 ,2% 8 1,4% 9 1,5% ,071

Hedef damar revaskularizasyonu 4 ,7% 11 2,0% 10 1,7% ,228

Kalp yetmezliği 3 ,5% 26 4,6% 162 27,8% ,000

VT/VF 3 ,5% 7 1,3% 25 5,3% ,000

SS II grupları arasındaki hastane içi ve uzun dönem MACE karşılaştırması
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SS-020
Primer perkütan koroner girişim uygulanan ST segment elevasyonlu miyokard enfarktüslü hastalarda, syntax II skorunun, kardiyak rüptüre 
etkisi ve uzun dönem takip sonuçları
İbrahim Rencüzoğulları1, Yavuz Karabağ1, Metin Çağdaş1, Süleyman Karakoyun1, Mahmut Yesin2

1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D. Kars
2Harakani Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü. Kars

Geri plan: Kardiyak rüptür (KR), tıbbi tedavi, acil cerrahi ve reperfüzyon stratejilerindeki ilerlemelere rağmen ölümcül bir komplikasyondur. Primer 
perkütan koroner girişim (pPKG)uygulanan hastalarda birçok parametre, KR gelişimi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Daha önce ST segment yüksel-
meli miyokard enfarktüsü (STEMI) hastalarında, yüksek Syntax Skoru (SS) ve Syntax II skorunun (SSII) daha yüksek mortalite ile ilişkili olduğu ortaya 
konulmuştu. Ancak KR ile SSII arasındaki ilişki net değildir. Bu çalışmada pPKG uygulanan STEMI hastalarında KR ve SSII arasındaki olası ilişkiyi 
araştırdık.

Metod: Çalışmamızda serbest duvar rüptürü, papiller kas rüptürü ve ventriküler septal rüptür, KR olarak tanımlandı. İki merkezden, pPKG ile tedavi 
edilen ardışık 1663 STEMI hastası çalışmaya dâhil edildi. Tüm hastalar, KR gelişimine göre iki gruba ayrıldı ve birbirleriyle karşılaştırıldı. Ayrıca hastalar 
SSII değerlerine göre de üç gruba ayrıldı. KR gelişen ve gelişmeyen hastaların kısa ve uzun dönem mortalite takipleri de yapıldı. 

Bulgular: Çalışmamızda, 33 hastada (% 0.198) KR izlendi. KR'li hastaların SS ve SSII değerleri, KR olmayan hastalardan (sırasıyla 19.27±4.0 vs 
16.40±4.55; p<0.001 ve 49.40±16.54; 30.92 ± 11.80; p<0.001) anlamlı derecede yüksekti (Tablo 1). Artan SSII tertillerine göre KR'nin de kademeli 
olarak arttığı gözlendi (Tablo 2). Yapılan multivariate analizde SSII, KR'nin bağımsız bir prediktörü olarak bulundu (OR: 1.070,% 95 CI:1.042-1.099, 
p<0.001). Tüm hastalar yaklaşık 35.4±14.6 ay takip edildi. Takipte tüm hastaların %9.8’i (n:163) öldü. KR gelişen hastalarda tüm nedenlere bağlı ölüm, 
KR gelişmeyenlere oranla anlamlı olarak daha yüksek izlendi (60.6 vs 8.8%, p<0.001) (Figür 1).

Sonuç-Tartışma: Bu çalışmada, ilk defa SSII'nin KR için bağımsız bir prediktör olduğu ve kötü prognoz ile ilişkili olduğu gösterildi. Önceki çalışmalar, 
KR gelişimini azaltmanın en etkili yolunun erken reperfüzyon olduğunu göstermişti. Bizim çalışmamızda tüm hasta gurubunda pPKG ile damar açık-
lığı yüksek oranda sağlandıysa da KR gelişenlerde, KR gelişmeyenlere oranla daha yüksek no-reflow izlendi. No-reflow artmış TİMİ frame count ve 
kardiyak enzim ile daha düşük ejeksiyon fraksiyonu ile ilişkilidir ve tüm bunlar daha yüksek infarkt alanı ile ilişkilidir. Daha önce, yüksek SS’nin STEMI 
hastalarında daha yaygın miyokard hasarı, anjiyografik no-reflow ve kötü klinik sonuçlarla ilişkili olduğu ortaya konulmuştu. Bu nedenle reperfüzyon 
çağında yaygın KAH'ı olan hastalarda, artmış KR eğilimi, pPKG'nin neden olduğu periprosedurel miyokardiyal hasar nedeniyle ortaya çıkmış olabilir.

KR insidansını azaltmanın en etkili yollarından birinin pPKG olduğu gösterilse de; pPKG sonuçlarının açıklığa kavuşturulması, SS ile KAH şiddetinin 
skorlanması ve SSII yoluyla klinik ve anatomik faktörlerin kombinasyonu, KR'yi predikte etmeye yardımcı olabilir. Yüksek SSII'li hastaların yakından 
izlenmesi bu ölümcül komplikasyonun erken teşhisi ve tedavisinde yardımcı olabilir.

Tablo 1

KR gelişen, KR gelişmeyen ve tüm hastaların demografik, klinik, laboratuar ve 
anjiyografik özellikleri (p değeri ile birlikte)

Tablo 2

Hastaların Syntax II tertillerine göre sınıflandırılmış demografik, klinik, 
laboratuvar ve koroner anjiyografik özellikleri (p değeri ile birlikte).
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SS-021
Vena Kavanın Multipl Okluzyon ve Darlıklarının Endovasküler Tedavisi: Hemodiyaliz Yolunun Devamlılığına Katkısı
Demet Ünal1, Zeliha Coşgun1, Sinan Deniz2, Işıl Yıldız3, Müjgan Gürler4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bolu
2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Bolu

Giriş-Amaç: Hemodiyaliz hastalarının santral katater yollarının korunması ve diyaliz devamlılığının sağlanması hayati önem taşımaktadır. Rekürren 
kataterizasyonlara bağlı santral darlık veya okluzyonlar, katater disfonksiyonlarına ve katater yolu kayıplarına yol açabilmektedir. Çalışmamızın amacı; 
uzun zamandır katater yoluyla diyalize giren ve santral okluzyon ya da darlık sebebiyle başarısız kataterizasyon öyküsü bulunan hastaların, endovas-
küler tedavi sonrası hemodiyaliz yolu devamlılığını araştırmaktır. 

Materyal-Metod: 2008-20014 yılları arasında merkezimize başvuran hastaların kayıtları hastane arşiv, görüntüleri de hastane radyoloji arşiv sistemin-
den elde edildi. Demografik özellikler, diyaliz süresi, darlık veya okluzyon seviyesi, kataterizasyonun primer ve sekonder patensi oranları değerlendirildi. 

Bulgular: 44 erkek, 31 kadın, toplam 75 olgunun yaş ortalaması 67(16-84) idi. Olguların diyaliz süreleri ortalama 8,6 (5-17) yıl idi. Tüm olgularda 
mulltpl seviyede santral venöz okluzyon ve/veya darlıklar mevcuttu. Bu olgulardan 72 sine endovasküler olarak perkütan balon ve/veya stent anjiyop-
lasti ile başarılı santral tünelli katater yerleştirildi. 65 olguda patoloji sağ ya da sol brakiosefalik ven ve superior vena cavada, 7 olguda ilyak ven ve 
inferior vena kava düzeyindeydi. 3 olguda okluzyon geçilemediği için endovasküler tedavi yapılamadı, dolayısıyla tünelli santral katater yerleştirilemedi. 
Bu olgular periton diyalizine yönlendirildi. 71 olguda balon anjiyoplasti diyaliz katateri yerleştirmek için yeterli açıklık sağlarken bir olguda darlık uzun 
segment olduğu için stent anjiyoplasti uygulandı. Takipte katater disfonksiyonu olan hastalara yeniden balon anjiyoplasti uygulandı. Primer patensi 
oranları tüm olgularda 6 ay için %78, 12 aylık %73, 2 yıllık %54, sekonder patensi oranları 6 ay için %81, 12 aylık %76, 2 yıllık %61 olarak bulun-
muştur.

Tartışma ve Sonuç: Santral venöz patolojiler diyaliz hastalrında sık görülen ve diyaliz yolunu tehdit eden komplikasyonlardır. Endovasküler balon ve/
veya stent anjiyoplastinin diyaliz yolunun sürdürebilirliğine katkısı olmaktadır.

Örnek işlem

82 yaşında kadın hasta, sol brakiyosefalik ven ve vena cava superiorda okluzyon. Eksternal juguler ven 
girimi ile perkutan transluminal anjiyoplasti ve tunelli katater yerleştirimesi
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SS-022
Radiosefalik fistül darlığının endovasküler tedavisi
Asım Enhoş, Mustafa Ahmet Huyut, Erdem Karaçöp, Nijad Bakshaliyev, İlke Çelikkale, Ramazan Özdemir
Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğt. ve Araş. Hast., Kardiyoloji Kliniği,İstanbul

63 yaşında erkek hasta 3 ay önce sol radiosefalik fistül açılmış, bir kez buradan hemodializ denenmiş fakat başarılı olunamamış. Sonrasında geçiçi 
hemodializ katateri takılıp hemodializine devam edilmiş. Kalp damar cerrahisi tarafından brachiosefalik fistül açılmaya karar verilmiş, fakat hastanın 
diğer kolu fistüle uygun olmaması nedeniyle radiosefalik fistülün anjiografik değerlendirilmesi için tarafımıza yönlendirildi. Hastanın anjiografisinde 
anostomoz hizası % 50, anostomozdan hemen önce arteryel segmentte % 95 darlık tespit edildi. ( figür 1) Öncesinde her iki darlık 3.5 mm* 30 mm 
balon ile, sonrasında arteryel segment 4.0 mm * 40 mm * 130 cm periferik ilaç kaplı balon ile dilate edildi. Tam açıklık sağlandı. (figür 2) Hastanın 
işlem sonrası 6 aylık takibinde şikayeti yok ve hemodializi sorunsuz devam etmektedir.

TARTIŞMA: Cerrahi olarak oluşturulan hemodializ fistülü primer yetersizliği yüksek oranlarda (%23-46) görülmektedir. Fistül disfonksiyonları, fistül 
komplikasyonları ve hayati komplikasyonlardan önce tespit edilmelidir. Fistülün kurtarılması için endovasküler tedavi ümit verici sonuçlar vermektedir.

Figür 1 Figür 2

SS-023
Koroner arter bypass greftleme sonrası görülen anjinanın nadir bir sebebi; sol internal mammarian arterden pulmoner artere fistül ve 
transkatater koil embolizasyonu ile tedavisi
Ali Nazmi Çalık1, Can Yücel Karabay1, Yiğit Çanga1, Mehmet Baran Karataş1, Sinan Şahin2, Ömer Kozan1

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü

Olgu sunumu: Sekiz yıl önce sol internal mammarian arterin(LIMA), sol ön inen (LAD) ve ramus artere sıralı olarak anastomoz edildiği koroner arter 
bypass grefteleme(CABG) operasyonu öyküsü olan 53 yaşındaki erkek hasta, optimal medikal tedavi altında olan tipik anjina ve nefes darlığı şikayetleri 
ile polikliniğe başvurdu. Koroner anjiyografide sağ koroner arter(RCA) proksimalinde FFR değeri 0.87 saptanan %60 darlık, sirkumfleks arterde(CX) 
%90 darlık ve LAD ve ramus arter anastomozları öncesi LIMA'den pulmoner artere (PA) fistül formasyonu izlendi.(Şekil 1) Bilgisayarlı tomografik 
anjiyografi(BTA) ile fistül ve seyri doğrulandı. CX arterdeki lezyona başarılı perkütanöz girişim(direkt stentleme) sonrası takiplerinde nefes darlığı ve 
anjinadan yakınmaya devam eden hastaya transkatater koil embolizasyonu tekniği ile fistül kapama girişimi planlandı.

Hastanın sağ ana femoral arterine Seldinger yöntemi ile ponksiyon yapıldı ve 7 Fr. kılıf yerleştirildi. LIMA ostiumuna 7 Fr. internal mammarian 
arter(IMA) katateri ile angaje olundu ve PT2 kılavuz tel(Boston Scientific,MA,USA) fistül distaline ilerletildi. Sonra 2.8 Fr. CANTATA mikrokatater 
(Cook Medical,IN,USA) PT2 kılavuz tel üzerinden fistül ortasına kadar ilerletildi. Fistül formasyonunun distali birden çok kollateral ile PA'e açıldığı için, 
LIMA‘den PA‘e olan tüm akımı kesebilmek adına altı adet koil(Detach™,Cook Medical,IN,USA) fistülün orta segmentine yerleştirildi.Takiben yapılan 
LIMA kontrol anjiyografisi ile LIMA‘den PA‘e olan akımın tamamen kesildiğine ve herhangi bir diseksiyon yada kontrast ekstravazasyonu olmadığına 
emin olundu.(Şekil 2) Herhangi bir komplikasyon yada şikayeti olmayan hasta taburcu edildi.

Sonuç: Sol internal mammarian arterden PA‘e fistül CABG sonrasında nadir olarak görülmektedir ve literatürde sayıca 30'u geçmeyen benzer fistül 
vakası bildirilmiştir. Koroner arter bypass greftleme sonrası görülen anjina LIMA’ dan PA’ e fistül kaynaklı olabilir ve LIMA‘in selektif anjiyografisi ile 
yapılan değerlendirme bu klinik antitenin tanınmasında ve tedavisinde yol gösterici olabilir. Söz konusu fistülün tedavi seçenekleri; medikal tedavi, 
koil embolizasyonu, perkütanöz anjiyoplasti ve stentleme ve cerrahi ligasyon olarak sıralanabilir. Olguların çoğunda perkütanöz yoldan yapılan koil 
embolizasyon yöntemi başlangıç tedavisi olarak tercih edilmektedir ve bu vakada transkatater yoldan koil embolizasyonu ile fistül kapama tekniği 
başarı ile uygulanmıştır.
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Şekil 1: Sol internal mammarian arterden PA ‘e fistül formasyonunun 
anjiyografik görüntüsü

Şekil 2: Transkatater koil embolizasyon sonrası LIMA ‘in anjiyografik 
görüntüsü

SS-024
ROCKET AF ve XANTUS Çalışmalarında Rivaroksaban ile Tedavi Edilen Non-Valvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalardan Oluşan Benzer 
Popülasyonlarda Gerçek Yaşam ve Randomize Klinik Çalışma Sonuçlarının Karşılaştırılması
A. John Camm1, Pierre Amarenco2, Sylvia Haas3, Susanne Hess4, Paulus Kirchhof5, Silvia Kuhls6, Marc Lambelet7, Martin Van Eickels4, Alexander 
G. G. Turpie8, Ömer Kozan9, Emel Üren10

1Kardiyovasküler ve Hücre Bilimi Araştırmaları Enstitüsü, St George's, Londra Üniversitesi, Londra, BK
2Nöroloji ve İnme Merkezi, Paris-Diderot-Sorbonne Üniversitesi, Paris, Fransa
3Vasküler Merkez, Münih, Almanya
4Medikal Departman, Bayer AG, Berlin, Almanya
5Kardiyovasküler Bilimler Enstitüsü, Birmingham Üniversitesi, NHS Vakfı UHB ve Sandwell & West Birmingham Hastaneleri, Birmingham, BK
6Global Entegre Analiz, Bayer AG, Wuppertal, Almanya
7Chrestos Concept GmbH & Co KG, Essen, Almanya
8McMaster Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hamilton, ON, Kanada
9Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
10Medikal Departman, Bayer AG, İstanbul, Türkiye

Genel Bilgiler: Rivaroksaban, randomize kontrollü ROCKET AF klinik çalışmasında non-valvüler atrilyal fibrilasyonlu (NVAF) hastalarda inme ya da 
sistemik embolizmin önlenmesinde varfarin ile benzer bulunmuştur. Gerçek yaşam verilerine dayalı XANTUS çalışmasında rivaroksaban ile tedavi 
edilen seçilmemiş NVAF’li popülasyonda düşük inme ve majör kanama oranı gösterilmiştir. Ancak ROCKET AF çalışmasına CHADS2 skoru 0 ya da 1 
olan hastalar dahil edilmezken XANTUS bulguları daha geniş bir hasta popülasyonunu yansıtmaktadır. Bu nedenle klinik çalışma ile gerçek yaşam ve-
rileri arasındaki uyumun değerlendirilmesi için XANTUS çalışmasında benzer başlangıç risk oranı sergileyen hastaların güvenlilik ve etkililik sonuçları 
ROCKET AF çalışmasındakilerle karşılaştırılmıştır.

Yöntemler: ROCKET AF çalışmasında rivaroksaban alan 7061 hastanın toplam sonuçları, CHADS2 skoru (2,3 ve 4-6 kategorileri) ve cinsiyet farklı-
lıklarını ayarlamak için yeniden ağırlıklandırılan XANTUS çalışmasında rivaroksaban ile tedavi edilen 4020 hastanın ayarlanmış sonuçları ile karşılaş-
tırılmıştır.

Ağırlıklar Eşleştirmeli Ayarlanmış Dolaylı Karşılaştırma (MAIC) yöntemi kullanılarak saptanmıştır. Böylece XANTUS çalışmasından 2492 hastalık tah-
mini etkili bir örneklem büyüklüğüne ulaşılmıştır.

Bulgular: Ayarlanmış yıllık insidans oranları XANTUS çalışması için sunulmuştur ve ROCKET AF çalışması oranları ile karşılaştırılmıştır. XANTUS ça-
lışmasında herhangi bir acil tedavi gerektirdiği tanımlanan majör kanama için ayarlanmış insidans oranları ROCKET AF çalışmasındaki insidans oranı 
ile benzerdir (sırasıyla %3.10 ve %3.60; MAIC oran oranı %0.86; %95 güven aralığı [GA] 0.67-1.12). XANTUS (ayarlanmış oranlar) ve ROCKET AF 
çalışmalarında inme ya da merkezi olmayan sinir sistemi embolizm oranları (sırasıyla %1.54 ve %1.70; MAIC oran oranı 0.91; %95 GA 0.62-1.32) 
ile miyokardiyal enfarktüs oranları da (sırasıyla %0.75 ve %0.91; MAIC oran oranı 0.82; %95 GA 0.49-1.39) benzer bulunmuştur. Bununla birlikte, 
altta yatan durumları bulunan hastaların dahil edildiği gerçek yaşam koşullarında gerçekleştirilen çalışmalardan beklenebileceği üzere ayarlanmış tüm 
nedenlere bağlı mortalite oranı XANTUS çalışmasında ROCKET AF çalışmasına (sırasıyla %3.22 ve %1.87; MAIC oran oranı 1.72; %95 GA 1.31-2.27) 
kıyasla daha yüksektir.

Sonuç: Rivaroksabanla tedavi edilen XANTUS popülasyonunda görülen düşük majör kanama ve inme oranları, ROCKET AF çalışmasının bulguları ile 
genel olarak tutarlıdır.



SÖ
ZLÜ

 B
İLD

İR
İLER

41  

SS-025
Valvüler olmayan atriyal fibrilasyonlu hastalarda günlük tek doz ve çift doz yeni oral antikoagulan ilaç uyumunun kanama komplikasyonları 
üzerine etkisi: NOAC-TR alt grup çalışması
Sadık Volkan Emren1, Mehdi Zoghi2, Rida Berilgen3, İbrahim Halil Özdemir4, Ümit Yaşar Sinan5, Nurullah Çetin6, Asım Enhoş7, Cemal Köseoğlu8, 
Abdurrahman Akyüz9, Volkan Doğan10, Fatih Levent11, Yüksel Dereli12
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Afyonkarahisar
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
3Egepol Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir
4Celal Bayar Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
5İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul
6Karşıyaka Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
7Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa
8Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
9Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
10Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Muğla
11Çivril Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Denizli
12Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Dmar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Konya

Giriş: İlaç uyumsuzluğu tedavinin etkinlik ve güvenirliği açısından risk oluşturmaktadır. Günde tek doz kullanılan ilaçların çift doz kullanıma göre hasta 
uyumu açısından daha avantajlı olduğuna inanılmaktadır. Bu çalışmada non-valvular atriyal fibrilasyon (NVAF) hastalarında tek veya çift doz NOAC 
kullanımının tüm kanama komplikasyonları açısından güvenirliği araştırılmıştır.

Yöntem: NOAC-TR çalışmasında NVAF nedeniyle en az 3 ay NOAC kullanan 2738 hasta (%59 kadın, ort.yaş 70±11) dahil edilmiştir. İlaç uyumu mo-
risky-8 maddelik uyum skalası ile değerlendirilmiştir. Sosyo-demografik faktörler, ek hastalıklar ve kardiyovasküler tromboemboli (CHADS-VASc) ve 
kanama risk skorlarının (HASBLED) kanama ile ilişkisi değerlendirilmiştir.

Bulgular: NOAC kullanımı sırasında kanama gelişen hastalarda CHADS-VASc (3.71±1.45 vs 3.39±1.40 p<0.001) ve HASBLED (4.28±1.09 vs 
2.30±0.89p<0.001) skorları daha yüksek ve eşlik eden hastalıkların sıklığı daha fazla idi (p<0.05). Günde iki doz kullananlarda ilaç uyumu düşük iken 
(%52.4 vs %46.4 p=0.001) tüm kanamalar açısından her iki grup arasında fark yoktu (%60 vs %62 p=0.386). Hastaların eğitim düzeyinin kanama 
oranını etkilemez iken ilacı ne için kullandığını bilenlerde (awareness ) kanama oranı daha az saptandı (%63 vs %69 p=0.008). Kanama açısından 
kadın cinsiyet (OR:1.39 95%CI: 1.08-1.80 P=0.011), ilaç uyumsuzluğu (OR:1.58 95%CI:1.22-2.03 P=0.003), 3 ve üzeri hastalık varlığı (OR:1.73 
95%CI:1.31-2.29 P<0.001), HASBLED skoru (OR:5.01 95%CI:4.25-5.90 P<0.001).

Sonuç: Günlük çift doz NOAC kullanımı kanama komplikasyonu açısından tek başına bağımsız bir risk faktörü değildir. Diğer bir deyişle ilaç uyumsuz-
luğuna etki eden faktörlerin tamamı kanama yönünden etkili görünmemektedir.
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SS-026
Kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastalarin yaş gruplarina göre kardiyovasküler risk algisi: CV SCORE-TR çalişmasinin alt grup analizi
Lale Dinç Asarcıklı1, Mehmet Kış2, Yavuzer Koza3, Didem Oğuz4, Veysel Tosun5, Burak Açar6, Fikret Keleş7, Songül Usalp8, Fulya Avcı Demir9, 
Ömer Faruk Aslantürk10, Turgut Uygun5, Murat Karamanlıoğlu11, Emine Tosun12, Sinan İnci12, Fahri Er13, Selçuk Kanat13, K. Eliz Şahin14, S. Volkan 
Emren15, Emine Altuntaş16, Necmettin Korucuk17, Cengiz Sabanoğlu18, Habibe Kafes6, Mustafa B. Taşcanov19, Duygu Koçyiğit20, Kamil Tülüce21, 
Ahmet Erseçgin21, Gülay Gök22, Ümit Yaşar Sinan23, Mehmet Özgeyik24, Sefa Ünal6, Metin Çağdaş25, İbrahim Rençüzoğulları25, Aksüyek Savaş 
Çelebi26, İlknur Çıralı27, Oğuzhan Çelik28, Lütfü Bekar28, Murtaza Emre Durakoğlugil29, İbrahim Oğuz30, Turan Erdoğan29, Çağrı Yayla6, Gökhan 
Sönmez30, Oğuz Kılıç30, Dursun Dursunoğlu30, Ahmet G. Ertem6, Osman Can Yontar31, Taner Şen24, Hüseyin Ede32, Özcan Örsçelik32, I. Tutkay 
Özcan33, Buğra Özkan33, Vahit Demir32, Tolga Sinan Güvenç1, Mehdi Zoghi2
1Siyami Ersek GKDC EAH, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Kliniği,İzmir
3Atatürk Üniversitesi,Kardiyoloji Kliniği,Erzurum
4Başkent Üniversitesi,Kardiyoloji Kliniği,İstanbul
5Şanlıurfa EAH
6Türkiye Yüksek İhtisas EAH, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
7Elazığ EAH
8Tokat Turhal İlçe Devlet Hastanesi
9Antalya Elmalı Devlet Hastanesi
10Kuşadası Devlet Hastanesi, Muğla
11Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi
12Aksaray Devlet Hastanesi
13Bursa Yüksek İhtisas EAH
14Adıyaman Üniversitesi EAH
15Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
16Zonguldak Atatürk Devlet Hastenesi
17Van Erciş DH
18Kırıkkale Yüksek İhtisas EAH
19Tokat Medikal Park Hastanesi 
20Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
21İzmir Çiğli Bölge EAH.
22Mardin Devlet Hastanesi
23İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
24Kütahya Dumlupınar Üni. Evliya Çelebi EAH
25Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
26Ankara TOBB-ETÜ Hastanesi
27İstanbul Ümraniye EAH
28Çorum Hitt Üniversitesi EAH
29Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi
30Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
31Samsun EAH
32Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
33Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Kardiyovasküler hastalıklarda (KVH) primer ve sekonder koruma ile mortalite oranının azaltılması hedeflenmektedir. Bu çalışma ile Türkiye 
genelinde kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların KVH yönünden analizi ve hastaların kendilerine yönelik KVH risk algısının tespiti ve hastaların 
KVH riskinin farkındalığının araştırılması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntem: Türkiye genelinde 32 merkezdeki kardiyoloji polikliniklerine başvuran 4018 hastanın ritm ve kan basıncı 
ölçümleri, açlık kan şekeri ve lipid profili örneklendi. Hastaların demografik verileri, eşlik eden kronik hastalıkları, sigara 
içicilik durumu, KVH yönünden kendilerini hangi risk grubunda gördükleri anket formunda sorgulandı. Ayrıca hekim tarafından 
hastanın kayıdı oluşturularak mevcut bilgileri ile SCORE-Türkiye skorlama sistemi kullanılarak hastanın 10 yıllık ölümcül 
kardiyovasküler hastalık olay yaşama riski hesaplandı. Hesaplanan gerçek KV risk yüzdesi ile hastaların risk algısı arasındaki 
tutarlılık analiz edildi. Bu analiz dekadlara göre ayrıca değerlendirildi.
Bulgular: 4018 hastanın yaş ortancası 59 (51-67) olup %56,3’ü erkektir. Aktif sigara içiciliğinin dekadlar ilerledikçe anlamlı olarak azaldığı gözlendi 
(p:<0.001). Risk faktörlerinin (DM, HT, HL, KBH) dekadlar içerisinde dağılımı açısından incelendiğinde diğer dekadlara göre 4. Dekadda bu risk 
faktörleri istatistiksel olarak belirgin derecede düşük oranda saptandı (p:<0.001). Sistolik KY, KAH ve periferik arter hastalığı varlığı 4. Dekadda en 
düşük oranda saptanırken dekadlar ilerledikçe anlamlı olarak bu oranların arttığı saptandı (p:<0.001). SCORE-Turkey skorlama sistemine göre hekim 
tarafından hesaplanan hastaların 10 yıllık ölümcül KVH ile ilişkili olay yaşama olasılığı 4. Dekadda %52’si düşük risk grubunda iken 5.6.7.ve üzeri de-



SÖ
ZLÜ

 B
İLD

İR
İLER

43  

kad gruplarında hastaların çoğunluğu yüksek risk grubunu oluşturmaktaydı (sırasıyla %63,9, %88,1 ve %94,9, p:<0.001). Hastaların KVH yönünden 
kendilerini hangi risk grubunda gördükleri sorulduğunda hastalar kendilerini daha çok düşük-orta risk grubunda olduğunu belirtmekte iken dekadlar 
ilerledikçe kendilerini orta ve yüksek riskli olarak algılayanların oranının arttığı gözlenmektedir(Figür1). Hastaların risk algısı ile hekim tarafından hesap-
lanan riske göre karşılaştırma yapıldığında 4.ve 5. Dekadda hastaların farkındalık oranları daha yüksek iken 6.,7.ve üzeri dekadlarda risk farkındalığının 
azaldığı gözlendi (p:<0.001, Figür2).

Sonuç-Tartışma: Hastaların 4. Dekaddaki hesaplanan 10 yıllık ölümcül kardivasküler hastalık yaşama risk yüzdesi ile KVH risk algısı arasında zayıf da 
olsa tutarlılık görünmekte iken diğer dekadlarda bu uyum çok daha zayıftır. Hekimlerimizin KVH ile hastane yatışında ya da poliklinik başvurusunda 10 
yıllık süre içerisinde KVH nedenli ölümcül olay yaşama oranlarını net bir şekilde ifade etmesi onların mevcut KVH risk algısını artırmakla birlikte tedavi 
uyumunu da arttıracaktır

Figür1

Dekadlara göre hastaların KVH risk risk algısı ve hesaplanan Score-Türkiye risk 
kategorisinin dağılımı

Figür2

Dekadlara göre hastaların KVH risk farkındalığı dağılımı

Tablo1

Tablo1: Hastaların dekadlara göre demografik-klinik özellikleri ve kardiyovasküler risk algısı, farkındalığı ve hesaplanan risk yüzdelerinin dağılımı
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SS-027
Koroner Revaskülarizasyonda Hibrid Yaklaşımlar
Mazlum Şahin1, Tuba İlal Mert1, Semi Öztürk2, Cihan Yücel1, İbrahim Akkoç3, Mehmet Toptaş3, Gündüz Durmuş2

1Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Kardioloji Kliniği
3Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Amaç: Hibrid koroner girişim invaziv kardiyolojik veya cerrahi girişimden herhangi birinin yetersiz kalması durumunda, bu iki girişimin bir arada yapıl-
masıdır. İleri yaş, kötü ventrikül fonksiyonu, redo koroner baypas, pulmoner veya renal fonksiyon bozukluğu gibi yüksek risk taşıyan hasta gruplarında 
mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, kardiyoloğun ve kalp cerrahının ortak kararı ve tedavi planlaması ile hibrid koroner girişimler kulanılmaktadır.

YÖNTEM-GERÇLER: Çalışmaya aralık 2014 – mart 2017 yılları arası hibrid koroner revaskülirizasyon yaptığımız 13 hasta dahil edildi. Hastaların 
kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalarımıza elektif olarak öncelikle bypass yapıldı. Left anterior desending arter – Left ınternal mamarıal arter 
anoztomozu hastlarımızın 8´inde sol anterior torakotomi ile (mınımal ınvazıv koroner bypass), diğer 5 hastamıza ise median sternotomi ile ve tüm has-
talarımıza off-pump yapıldı. Hastalar operasyon sonrası yoğun bakıma alındı. Troponın, Kreatin Kinaz-MB (CK-MB), elektrokardıogram, hemodinamik 
parametreler ile takip edildi Birinci gün servise alınan hastalar cerrahi olarak taburcu edilebilecekleri gün kardıoloji kliniğine yatırıldı.

Bulgular: Hastaların 8´i erkek, 5´i kadın olup ortalama yaş 71.4±8,6 idi. Dokuz hastada 2 damar, 4 hastada ise 3 damar hastalığı mevcuttu. Yoğun ba-
kım kalış 1 gün olur iken, oratalama hospitalizasyon 3,2±1,1 gündür. Hastaların cerrahi revaskülirizasyonu sorunsuz geçti. Hiçbir hastamızda inotropik 
ihtiyaç olmadı. Troponın t ve CK-MB değerleri rutin takip edilen hastaların değerleri normal sınırlardaydı. Hastalara Postoperatif 1. gün asetilsalsilik 
asit 100 mg başlandı ve koroner anjıoya kadar devam edildi.

Kardıolojı kliniğine yatış günü anjıoları yapılan hastaların kontrol amaçlı LIMA-LAD anostomozu görüntilendi ve açık saptandı. Sonrası ise anlamlı 
lezyonlara stent anjıoplastı yapıldı. Tüm hastalara cloidogrel 75 mg 1x1 ve 100 mg 1x1' e ilaveten antianginal ve antilipdemik tedavi verildi. Hastalar 3. 
gün, 10. gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ayda poliklinikte muayene edildi. 1. ay ve 6. aylarda ekokardiyografik inceleme, 6. ve 12. aylarda egzersiz 
elektrokardıogram incelemesi yapıldı. Hiçbir hastamızda kontrollerde anjıo ihtiyacı olmadı.

Sonuçlar: Kalp damar cerrahisinde hibrid girişimler giderek yaygınlaşmaktadır. Kalp damar hastalıkları ile ilgili başvuran hastalar gittikçe daha komor-
bit, daha riskli ve daha komplike hastalar olmaktadır. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak bu hastaların güvenli ve tam tedavi edilebilmeleri kardiyolog ve 
kalp damar cerrahlarını aynı hastanın başında bir araya getirmektedir.

Hastaların dermografik verileri

Ortalama yaş 71.4

Cinsiyet(kadın\erkek) 5\8

Unstabl anjına 4

Öncesinde myokard enfaktüsü 7

EF %30-50 6

EF<%30 7

İki damar hastalığı 9

Üç damar hastalığı 4

EF:Ejeksiyon fraksiyonu

Koroner durum ve postoperatif girişimsel işlemler

HASTA Koroner
Arter hastalığı LAD stenozu (%) LİMA-LAD anostomozu stent lokalizasyonu

1 2 95 yeterli RCA

2 2 100 yeterli RCA

3 3 100 yeterli RCA-CX

4 2 90 yeterli RCA

5 2 100 yeterli RCA

6 3 90 yeterli RCA-CX

7 2 100 yeterli RCA

8 2 95 yeterli RCA

9 2 95 yeterli RCA

10 2 100 yeterli RCA

11 3 100 yeterli RCA-CX

12 2 95 yeterli CX

13 3 100 yeterli RCA-CX

LAD: Left anterıor desendıng arter;RCA: Sağ koroner arter;CX: Cırcumflex arter;LIMA: Left ınternal mamarıal arter
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SS-028
TAVI Sonrası Gelişen Kapak Migrasyonu ve Akut Tedavisi
Refik Emre Altekin, Ali Yaşar Kılınç, Hüseyin Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya

GİRİŞ: TAVI işlemi esnasında cihazın hassas bir şekilde konumlandırılması ve aort anulusuna tam olarak yerleştirilmesi hayati öneme sahiptir. Uygun 
olmayan yerleşimler sonucu gelişen ciddi paravalvuler kaçaklar(PVVK) akut hemodinamik bozulmalara, kötü işlemsel ve klinik sonuçlara işaret eder. 
Olgu: 70 yaşında kadın kardiyoloji polikliniğine eforla gelen nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri ile başvurdu. Hastanın 2 yıldır benzer yakınmaları olup 
son zamanlarda artış göstermiş.Başvuru anında fonksiyonel kapasite NYHA Sınıf 3 idi.Özgeçmişinde hipertansiyon ve 20 paket/yıl sigara öyküsü 
mevcuttu.Fizik Muayenede bilateral karotislerde sistolik üfürüm, apikal vuru belirgin, sola yukarı kaymış, S1 normal-S2 zayıf, S1 ile başlayan S2’yi 
örten aorta odağından başlayıp apekse yayılan sistolik ejeksiyon üfürümü mevcuttu.EKG’de sinüs ritmi, sol ventrikül hipertrofisi ve sistolik yüklenme 
paterni mevcuttu.Yapılan ekoda EF %39, Zirve Aort Akım Hızı: 6 m/sn, Gradientler: 144/100 mmHg, Devamlılık Denklemi’ ne göre AVA 0.49 cm2 
bulundu (Tablo-1). Koroner anjiyografide koroner arterlerde anlamlı darlık izlenmedi. Hastanın, cerrahi AVR için STS SKOR:%18 EURO-2 SKOR: %21 
hesaplandı ve yüksek riskli kabul edildi. Kardiyoloji kalp damar cerrahisi konseyinde TAVI yapılması uygun görüldü. Preop ÇKBT anjiyografi yapıldı 
(Tablo-2) ve 29 Numara Portico Kendiliğinden Açılan Aortik Bioprotez Kapak takılması kararlaştırıldı.Yüzeyel anestezi sonrası sol femoral bölgeden 
pigtail ve kalp pili kablosu, sağ femoralden ilk olarak Proglide Vasküler Kapama ardından kapağa ait 19F kılıf yerleştirildi.İşlem sırasında pigtail aort 
köküne oturtuldu (Şekil-1A).23 mm’lik aortik balon ile predilatasyon sonrası, pigtail referans alınarak aort anulusuna kapak yerleştirildi.Yerleştirme 
sonrası aortografide kapağın anulusun üstünde kaldığı koroner akımların bozulmadığı ve ciddi aort yetmezliği olduğu görüldü(Şekil-1B).Bunun üzerine 
aynı seansta 2.kapağın TAV in TAV yöntemiyle yerleştirilmesi planlandı.İlk olarak mevcut kapak 6F sağ judgins kateter ve kement aracılığı ile yaka-
landı, koroner ağızlarının üstünde kalacak şekilde arcus aortaya doğru çekildi(Şekil 1C-D).Takiben 29 mm Portico Kapak ilk kapağın içinden geçilerek 
aort anulusuna yerleştirildi.Bu esnada ilk kapağın 2.kapağa takılıp aşağı doğru ilerlememesi için kement tutulmaya ve geriye doğru çekilmeye devam 
edildi. 2.kapak yerleştirildikten sonra alınan görüntüde kapağın ideal konumda olduğu ve aort yetmezliğinin olmadığı, koroner akımların korunduğu 
görüldü(Şekil-2).Hasta işlem sonrası 5.günde şifa ile taburcu edildi.Postop ve 3.ay kontrollerde hastanın fonksiyonel kapasitesi sınıf I, kapak fonksi-
yonları normal izlendi (Tablo-1).
TARTIŞMA: TAV in TAV yöntemi işlem sonrası gelişen akut subakut kapak migrasyonuna sekonder gelişen PVVK’ların tedavisinde cerrahi gereksinim 
olmaksızın yapılacak kurtarıcı tedavidir. TAV in TAV yöntemi kapak performansında ve hemodinamide olumsuz bir etkiye neden olmaz.

Şekil-1

Şekil-1A:Pigtailin aort köküne oturtulduğu görülmekte, Şekil-1B:Kapak 
migrasyonu Şekil-1C ve D:Kement ile kapağın güvenli bölgeye taşınması 

görülmekte

Şekil-2

İşlem sonrası koroner akımların korunduğu ve kapak fonksiyonlarının normal 
olduğu görülmekte

Tablo-1

PARAMETRE PREOP POSTOP 3. AY
AORT KÖKÜ (mm) 25 25 25
SOL ATRİYUM (mm) 43 43 36
LV SİSTOL SONU ÇAPI (mm) 39 30 26
LV DİYASTOL SONU ÇAPI (mm) 48 44 43
EJEKSİYON FRAKSİYONU 39 60 63
SEPTUM (mm) 15 15 13
ARKA DUVAR (mm) 16 16 14
MİTRAL E/A (m/san) 0.9/1.3 0.8/1.4 1.3/1.0
MİTRAL YETERSİZLİK HAFİF HAFİF YOK
AORT VELOSİTESİ (m/san) 6.0 1.7 1.6
PEAK GRADİENT (mm Hg) 144 11 10
MEAN GRADİENT (mm Hg) 100
AORT YETMEZLİĞİ YOK YOK YOK
KAPAK ALANI (DEVAMLILIK DENKLEMİ) 
(cm2) 0.49

TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ HAFİF HAFİF HAFİF
TRİKÜSPİT YETMEZLİK VELOSİTESİ  
(m/san) 3.7 2.9 2.6

PULMONER YETMEZLİK HAFİF HAFİF HAFİF
PULMONER VELOSİTE (m/san) 1.2 1.2 1.2

Ekokardiyografik parametreler(preop, postop ve 3. ay kontrol)

Tablo-2

PARAMETRE
AORTİK ANULUS ÇEVRESİ 82.8 mm
AORTİK ANULUS ALANI 533 mm2
AORTİK ANULUS ÇAPI(ORTALAMA) 26.1 mm
ASENDAN AORTA 39.1 mm
SOL VENTRİKÜL ÇIKIŞ YOLU(ORTALAMA) 27.4 mm
RCA-ANULUS UZUNLUĞU 19.4 mm
LMCA-ANULUS UZUNLUĞU 11.3 mm
SİNÜS VALSALVA ÇAPLARI(SAĞ/SOL/NON) 31.4/32/34.6 mm

ÇKBT-anjiyografik olarak aort kapak kompleksinin boyutları
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SS-029
Sıradışı Bir Periferik Arter Hastası
Arzu Kalaycı Karabay1, Onur Taşar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ: Periferik arter hastalığı genellikle aterosklerotik patofizyoloji kökenlidir.Ancak az da olsa bazen çeşitli genetik hastalıklar da buna yol açabilir.

Olgu: 38 yaşında kadın hasta, sol alt ekstremite istirahat klodikasyosu nedeniyle başvurması üzerine interne edildi. Öyküsünden 1 hafta önce dış 
merkezde periferik arter hastalığı nedeniyle sol yüzeyel femoral artere PTA+Stent yapıldığı, İşlemden hemen sonra şiddetli ağrı başladığı öğrenildi. 
Fizik muayenede Sağ bacakta ve ayakta nabızsızlık, soğuma ve solukluk ile kendini gösteren kritik bacak iskemisi tespit edildi. aPTT 80-90 arası olacak 
şekilde fraksiyone olmayan Heparin başlandı. Genç yaş kadın hastanın sigara içmediği, aile öyküsünün olmadığı, Hipertansiyon ve Diabetinin olmadığı, 
Biyokimyasal incelemede Hiperlipidemisinin olmadığı tespit edildi. Ancak hastanın hemoglobini 9.8g/dL olup geçmişte yaptırdığı hemen tüm hemog-
ram testlerinde benzer düzeylerde anemisinin sebat etmiş olduğu saptandı. Periferik anjiografide sağ yüzeyel femoral arter stentinin tromboze olduğu, 
sol yüzeyel femoral arterin trombotik leyona sahip olduğu ve distal periferik vasküler yatakların ileri derecede hasta ve yavaş akıma sahip olduğu izlen-
di. BT ile distal yatağın görüntülemesinde de hastalığın muhtemel akut ataklar ile geliştiğini düşündüren yetersiz kollateral akım tespit edildi. Özgeçmişi 
derinleştirildiğinde 2 sağlıklı gebelik sürecinden sonra, 2 kez düşük yapmış olduğu öğrenildi. Hematoloji kliniği ile konsulte edilen hastanın tromboz 
paneli araştırıldı ve Protein S seviyesi %2 (referans aralığı %50-131) gibi çok düşük olduğu görüldü. Sosyal nedenlerle Coumadin monitorizasyonu 
problemi olan hastaya Rivaroxaban 20mg 1x1 başlandı ve 1. haftada istirahat ağrıları tamamen kayboldu. 6.ay kontrolde ağrısız yürüme mesafesi 75 
metreye uzadı. Kontrol BT anjiografide Sol yüzeyel femoral arterdeki trombusun eridiği ve distal yatak kollateralizasyonun bir miktar arttığı izlendi.

TARTIŞMA: Periferik arter hastalığı çoğunlukla karşımıza aterosklerotik zeminde gelişen lezyonlar ile çıktığından, elimizdeki girişimsel olanaklar ile 
tedavi sorunsuz ve yüz güldürücü olmaktadır. Klasik aterosklerotik süreç ürünü lezyonlar, gerek distal kollaterallerin gelişmesine olanak sağlayacak 
ölçüde yavaş geliştiğinden, gerekse de trombotik içeriği yoğun olmadığından PTA ve/ veya Stent implantasyonuyla trombotik komplikasyon olmadan 
revaskülarize olmaktadır. Ancak vakamızda olduğu gibi muhtemel edinilmiş mutasyon ile Protein S eksikliğine bağlı gelişen nadiren de olsa distal 
arteryel yatağı etkileyen vakalarda girişimsel tedavi problemi çözmekten uzaktır. Protein S eksikliği Otozomal dominant kalıtımla geçen herediter bir 
hastalık olmasına karşın, edinilmiş mutasyon ile gelişen vakalar da bildirilmiştir. Yine Protein S eksikliği genellikle venöz trombozlarla kendini göster-
mekte iken literatürde sadece arteryel yatağı etkileyen vakaların olduğu geçmişte bildirilmiştir.

Resim 1

A,B.Sağ yüzeyel femoral arteriogram, C.Sol yüzeyel femoral arteriogram, D.Diz altı BT anjiogram-posterior, E. Altıncı ay kontrol BT anjiogram-posterior.
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SS-030
Periferde Her Bölgeye Stent İmplante Edilebilir Mi?
Onur Taşar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ: Periferik arter hastalığında perkutan girişim, her geçen gün daha fazla sayıda yapılmakta ve gelişen teknoloji ile birlikte eskiden imkansız adde-
dilen lokasyon ve lezyonlara tedavi olanağı sunmaktadır.

Olgu: Son iki yılda 1 kez Aorto-bifemoral, 1 Femoro-femoral bypass geçiren ve 1 kez de sağ iliofemoral stent öyküsü olan 68 yaşında erkek Sol alt 
ekstremitede 20mt yürümeyle gelen klodikasyo nedeniyle kliniğimize başvurdu. Çekilen BT anjiografide her iki greftin proksimalden tıkandığı, Sağ 
iliofemoral stentlerin açık olduğu ve sol eksternal iliak arter ostiumundan yüzeyel femoral arter proksimaline kadar segmentin total tıkalı olduğu tespit 
edildi. Bunun üzerine medikal ve genel hazırlıkları takiben sol brakial yaklaşımla yerleştirilen 6 french 90cm sheath (Flexor Ansel sheath, Cook medical) 
içerisinden CXI mikrokateter (Cook medical) ve Winn 200T wire (Abbott vascular) ile pasaj sağlandı. Vascutrak 7x100mm Cutting balon (Bard PV) 
ve 7x150mm Stellarex İlaç Kaplı balon (Spectranetics) sonrası 7x120mm Supera vasküler mimetik stent (Abbott vascular) inguinal bölgeye yoğun 
örülerek implante edildi. Lezyonun tam olarak revaskülarize olduğu tespit edilerek işlem sonlandırıldı. Hastanın 1.yıl kontrolunda tekrar BT anjiografi 
ile kontrolunda heriki taraf stentlerin açık olduğu ve hastanın asemptomatik hayatına devam ettiği görüldü.

TARTIŞMA: Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte üretilen nativ damar anatomisine uyumlu stentlerin gelişmesiyle eskiden tabu olarak 
görülen,ekstremitelerin katlanan ve basıya maruz kalabilen bölgelerine de stent yerleştirerek olumlu sonuçlar elde etmek mümkün hale gelmiştir. 
Nitekim mevcut vakamızda klavuzlarda ön planda cerrahi önerilen kompleks sınıfındaki (TASC D) lezyonlara bile stent ile daha iyi sonuçlar elde etmek 
mümkün olabilir. Yakın gelecekte belki de tüm periferik arter lezyonları için ilk ve tek seçenek Perkutan girişim olacaktır.

Olgu

a, b: işlem öncesi anjiografi. c,d: işlem sonrası anjiografi. e: işlem öncesi tomografi, kırmızı ok tıkalı femorofemoral bypass greftini, beyaz ok ise tıkalı 
aortobifemoral bypass greftini işaret etmektedir. f: 1.yıl kontrol tomografide stentlerin açık olduğu görülmektedir.
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SS-031
Takotsubo kardiyomyopatinin nadir iki nedeninin birlikteliği; Hiponatremi ve nöbet sonrası gelişen Takotsubo kardiyomyopatili bir vaka
Ersin Çağrı Şimşek1, Sadık Volkan Emren2, Özgen Şafak3

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir
3Burdur Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Burdur

Olgu tanım; Takotsubo kardiyomyopati (TTKMP); akut myokard enfaktüsünü taklit edebilen, emosyonel strese bağlı sol ventrikül apikal geçici balon-
laşması ile kardiyak enzimlerde artış ve elektrokardiyografide ST segment ve t dalga değişiklikleri ile karakterizedir. Bazı vaka raporları hiponatremiye 
bağlı gelişen TTKMP bildirirken bazıları da nöbet sonrası gelişen TTKMP bildirmişlerdir. Bu yazıda hem hiponatremik hem de nöbet geçiren bir hastada 
gelişen TTKMP vakasını inceledik.

Bulgular;69 yaşında epilepsi ve hipertansiyon öyküsü olan kadın hasta acil servise jeneralize tonik-klonik kasılma sonrası başvurdu. Herhangi bir 
göğüs ağrısı veya kardiyak yakınması olmayan hasta karbamazepin, levatiresetam ve indapamid kullanmaktaydı. Rutin labratuvar sonuçlarında serum 
sodyum 112 mmol/L, troponin 7.13 ng/ml saptandı. Ekg sinde yaygın, < 1 mm, açıklığı yukarı bakan ST elevasyonu ve ekokardiygrafide apikal hipo-
kinezi ve buna bağlı sol ventirkül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %36 saptanan hasta TTKMP öntanısı ile yatırıldı (Şekil-1). Koroner anjiyografisi normal 
saptanan hastanın ventikülografide apex ile tüm duvarların apikal kısımlarında akinezi ve LVEF%35 olduğu görüldü(şekül-2). %3 saline infizyonu ve su 
kısıtlaması ile 1 haftanın sonunda serum sodyumu normal aralığa yükseldi. Aspirin, metoprolol, ramipril tedavisi ile 8.günde taburcu edilen hastanın 
2 hafta sonraki kontrol ekokardiyografisinin tamamen normale geldiği görüldü. Hasta 2 ay sonra başka bir hastaneden serum sodyumu 115 mmol/L 
gelmesi üzerine sevk edildi. Kardiyak yakınması olmayan ve öncesinde nöbet geçirmeyen hastanın ekg’si ve ekokardiyografisi taburculuk sonrası 
kontrolündeki gibi normaldi. Hastanın karbamazepine devam ettiği indapamidi ise kestiği öğrenildi.

Sonuç-tartışma; Hiponatermi, yatan hastalarda en yaygın görülen elektrolit bozukluğudur. Nöbet, koma gibi nörolojik bulgularla ilişkili olabilen akut 
ciddi hiponatremi acil tedavi gerektirmektedir. Hastanın epilepsi öyküsünün olması ve hiponatreminin akut değil kronik bir durum olması bu hastada 
nöbetin hiponatremiye bağlı olmadığına işaret etmektedir. Bu vakada karbamazepin ve indapamid gibi hipoantremi yapabilecek birden fazla neden 
vardır. Az sayıda vakada hiponatremiye bağlı TTKMP bildirilmiştir. Hastanın ikinci başvurusunda indapamid kesilmesine rağmen karbamazepin söy-
lendiği halde kullanıma devam edilmiş ve serum sodyum ilk başvurudakine benzer seviyelere kadar düşmüştür (115 mEq/L). Aynı hastada benzer 
sodyum düzeyi olsa bile TTKMP yi tetiklememiştir. Bu konudaki ilk düşüncemiz TTKMP tanısını aldıktan sonra başlanmış olan medikal tedavinin ikinci 
hiponatremi atağında TTKMP’den korumuş olabileceğidir. Nöbetin tek başına TTKMP ‘ye neden olduğu bilinmektedir. İkinci hipoantremi atağında 
TTKMP gelişmemesi konusunda ikinci düşüncemiz bu hastada nöbetin ve hiponatreminin birlikteliği TTKMP ye neden olabileceği,ne eski nöbetlerinin 
ne de hiponatreminin tek başlarına TTKMP için yeterli stres sağlamadığıdır.

Şekil-1

Ekokardiyografide apikal 4 boşlukgörüntülemede, sistolde ok ucu ile gösterilen apikal hipokinezi (A:sistol B:diyastol)

Şekil-2

Ventrikülografide apikal balonlaşma A:sistol B:diyastol
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SS-032
Tek koroner arter ve miyokard enfarktüsü
Oğuzhan Çelik, Lütfü Bekar, Tolga Doğan, Mücahit Yetim, Macit Kalçık, Osman Karaarslan, İsmail Ekinözü, Cağlar Alp, Yusuf Karavelioğlu,  
Zehra Gölbaşı
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

35 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı ile acil servise başvurmuş. Hastanın bilinen bir risk faktörü yok idi. Elektrokardiyografide, inferior derivasyonlarda 
T negatifliği saptanması üzerine hastaya koroner anjiografi planlandı. İşlem neticesinde sağ sinüs valsalvadan çıkan tek koroner arter saptandı ve sağ 
koroner ile uyumlu damarın tıkalı olduğu izlendi (Resim-1,2). Lezyona balon ve stent uygulaması sonrası başarılı akım sağlandı. Hasta son 6 aydır 
sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Tek koroner arter, aort kökünden tek koroner ostiyum aracılığıyla çıkan ve ikinci bir ostiyumun gözlenmediği izole koroner arter olarak tanımlanır. Tek 
koroner arter bütün kalbin kan akımının sağlanmasından sorumludur. Genellikle belirti vermez ve iyi huylu seyreder. Fakat, tek koroner arterin bazı 
tipleri özellikle egzersiz sırasında ani ölüm ve miyokard enfarktüsü gibi ciddi kardiyak olaylara neden olabilmektedir.

Resim-1

Sağ sinüs valsalvadan çıkan tek koroner arter ve sağ koroner ile uyumlu 
damarın tıkalı olarak izlenmekte

Resim-2

Koroner girişim sonrası tek koroner arterin görünümü
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SS-033
Sağ Atriyuma Düşen Büyük ASD Kapama Cihazının Geri Alınması
Onur Taşar, Ökkeş Uku
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

54 yaşında erkek hasta kliniğimize dispne ve çabuk yorulma şikayetiyle başvurdu ve TTE de geniş sekundum ASD (34mm) ile Pulmoner Hipertansi-
yon tespit edildi (sPAB: 65mmHg). Renkli doppler incelemede net akım yönü soldan sağa ve QP/QS:2.6 idi. Kateter ve Koroner anjio yapıldı. Normal 
koroner arteryel anatomi izlendi. Mean pulmoner basıncın, mean aortik basınca oranı <2/3 saptandı ve perkutan kapama planlandı. 2D-TEE de total 
septum uzunluğu 53mm ve aortik rim izlenmemesine karşın; posterosuperior, posterior, SVC ve IVC rimleri 10mm ve daha büyük ölçüldü. 3D-TEE ile 
34mm oval tek defekt gösterildi. Mevcut sizing balon ebatının 34mm olması nedeniyle TEE ölçümleri baz alındı ve total septum uzunluğunun yeterince 
büyük olması üzerine mevcut en büyük size olan 40mm Cocoon occluder device yerleştirilmesi planlandı. Femoral ven yoluyla yerleştirilen 14 french 
sheath içerisinden, occluder device interatrial septuma Minnesota manevrası yapılarak ekokardiyografi kılavuzluğunda yerleştirildi. Yaklaşık 2 dakika 
sonra işleme son vermeden hemen önce device ın sağ atriuma düştüğü gözlendi. Trombotik komplikasyonlardan kaçınmak amacıyla ACT 300-350 
arasında olacak şekilde ek heparinizasyon yapıldı. İleri derecede hareketli olan cihaz, disklerin çok büyük olması sebebiyle snare ile yakalanamadı. 
Bunun üzerine hub segmentinden yakalanmaktan başka seçenek olmaması üzerine cihazı sabitlemek için karşı kasıktan femoral ven yoluyla bir uzun 
dilatör sağ atriuma yerleştirilerek serbest hareket eden cihaz kısmen sabitlendi ve Snare ile hub kısmından tutularak önce inferior vena kavaya, oradan 
da sheath içine alınarak dışarı çıkarıldı. Komplikasyonsuz takip edilen hasta elektif cerrahi ASD kapama planlanarak taburcu edildi.

Device’ın yerleştirilmesi ve Sağ atriumdan geri alınması

A.Device ilk yerleştiğinde B.Sağ atriuma düşen device ın Snare ile yakalanamaması C.Device nin dilatör destekli sabitlenmesi ve hub kısmından yakalanması D. 
Device ın IVC ye çekilmesi, E-F. Device ın toplanması

İşlem Öncesi Değerlendirme

3D-TEE ile sağ atriumdan bakış
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PS-001
Önceden İnme veya Geçici İskemik Atak Öyküsü Olan Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Apiksaban, Dabigatran ve 
Rivaroksabanın Varfarine Kıyasla Etkililik ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği REAFFIRM Çalışması
Craig I. Coleman1, Thomas J. Bunz1, Emin Evren Özcan2, Emel Üren3 
1Connecticut Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Storrs, ABD, USA 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye 
3Medikal Departman, Bayer AG, İstanbul, Türkiye

Amaç: Önceden iskemik inme/TIA öyküsü bulunan NVAF'li hastalara ilişkin gerçek yaşam koşullarında apiksaban, dabigatran ve rivaroksabanın varfa-
rine kıyasla etkililik ve güvenliliğinin değerlendirilmesi.

Genel Bilgiler: Önceden iskemik inme veya geçici iskemik atak (TIA) gelişmiş olan non-valvüler atriyal fibrilasyon (NVAF) tanılı hastalar rekürren 
inme ve kanama bakımından yüksek risk altındadır. Büyük idari iddialar veritabanı analizleri NOAK'ların rutin klinik uygulama koşullarındaki etkililik ve 
güvenliliğiyle ilgili değerli bilgiler sunabilir.

Yöntemler: Ocak 2012-Haziran 2015 dönemine ait ABD Truven MarketScan verileri kullanılarak retrospektif bir iddialar veritabanı çalışması ya-
pılmıştır. NVAF bakımından >=2 tanı kodu bulunan, önceden iskemik inme veya TIA öyküsü bulunan, CHA2DS2-VASc skoru >=2; ve >=180 gün 
sürekli sağlık hizmeti ve reçete kapsamında olan yetişkinler rivaroksaban, apiksaban ya da varfarine yeni başladılarsa çalışmaya dahil edilmişlerdir. 
Dabigatran,Rivaroksaban ya da apiksaban kullanan hastalar, 1:1 eğilim oranıyla teker teker varfarin kullanıcılarıyla eşleştirilmiştir. İskemik inme, int-
rakraniyal kanama (İKK) ve majör kanama bakımından varfarine kıyasla dabigatran, rivaroksaban ve apiksaban için tehlike oranı (HR) ve %95 güven 
aralığı (GA) için Cox regresyonu kullanılmıştır. 

Bulgular: Eğilim skoru eşleştirmesi kullanılarak üç bağımsız eşleştirilmiş hasta kohortu oluşturulmuştur (apiksaban ve varfarin, N=2514; dabigatran 
ve varfarin, N=1962; rivaroksaban ve varfarin, N=5208). Cox orantısal tehlike regresyonuyla, apiksaban ve dabigatranın ikisi de hastaların iskemik 
inme veya IKK kombine sonlanım noktası riskinde sırasıyla %30 (p=0,35) ve %47 (p=0,08) oranında, anlamlı olmayan bir azalma sağladığı saptan-
mıştır. Apiksaban ve dabigatran major kanama bakımından varfarine kıyasla anlamlı fark göstermemiştir (sırasıyla p=0,52 ve p=0,17). Rivaroksaban 
iskemik inme ve IKK birleşik sonlanım noktasına ilişkin riski varfarine kıyasla %55 oranında ve anlamlı derecede azaltmıştır (p=0,001) Rivaroksaban 
major kanama açısından varfarine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir fark sergilememiştir (p=0,74). İskemik inme riskinin varfarine kıyasla apiksa-
ban (p=0,56) veya dabigatran (p=0,18) ile anlamlı derecede azalmadığı; ancak rivaroksaban ile anlamlı şekilde azaldığı (%52, p=0,004) saptanmıştır. 
IKK (100 kişi yılındaki olaylar) apiksaban için 0 (p=0,47), dabigatran için 0,17 (p=0,19) ve rivaroksaban için 0,36 (p=0,06) oranıyla görülmüş ve 
NOAK'lar ile varfarine kıyasla kalitatif olarak daha nadir gerçekleşmiştir.

Sonuçlar: Önceden iskemik inme/TIA öyküsü bulunan NVAF’li hastalarda apiksaban ve dabigatranın aksine rivaroksaban, varfarine kıyasla daha düşük 
bir iskemik inme veya IKK riskiyle ilişkilendirilmiştir. Tüm NOAK'lar IKK riskini kalitatif olarak azaltmış ve ilaçların hiçbiri majör kanama riskini anlamlı 
derecede etkilememiştir.

PS-002
Periferik emboli geçiren atriyal fibrilasyonlu ve atriyal fibrilasyonu olmayan hastaların CHA2DS2-VASc skoru birbirinden farklı mıdır?
Sadık Volkan Emren1, Fatih Ada2, Zeynep Yapan Emren3

1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Afyonkarahisar
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Afyonkarahisar
3Sandıklı Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Afyonkarahisar

Giriş: CHA2DS2-VASc skoru atriyal fibrilasyona (AF) bağlı tromboembolik komplikasyonlar için iyi bir öngördürücü belirteçtir. Fakat klinik pratikte 
kullanımı daha çok inme üzerine olmaktadır. Bu çalışmada inme dışı periferik emboli geçiren AF’li ve AF’li olmayan hastaların CHA2DS2-VASc skoru 
karşılaştırılmıştır.

Yöntem: Bu çalışmada ocak 2011 ve aralık 2016 tarihleri arasında periferik arteryel tanısı alan hastaların kayıtları ardışık geriye dönük taranmıştır. Val-
vular AF ve öncesinde kritik bacak iskemisi olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Tüm hastaların olay öncesi CHA2DS2-VASc skoru, kardiyovasküler 
ek hastalıkları, tedavi ve mortalite verileri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Periferik emboli geçiren hastaların toplam sayısı 150 idi. Bu hastaların %53’ünde AF saptandı. AF’li hastaların yaş ortalaması (73,9±12,4’e 
67,7±15,2 p=0,006), kadın cinsiyet oranı (%53’e %27 p=0,001), hipertansiyon (%77’e %56 p=0,006), kalp yetmezliği (%30’e %8 p=0,001), hiperli-
pidemi (%52’e %34 p=0,236) ve inme (%39’e%24 p=0,045) oranı daha yüksek izlenmiştir (p<0,05). AF hastalarının ortalama CHA2DS2-VASc skoru 
AF’si olmayan hastalara göre daha yüksek izlenmiştir (5,1±1,7’e 3,5±1,8 p<0,001). CHA2DS2-VASc skoru 1-3 aralığında olanların oranı AF si olmayan 
hastalarda daha yüksek iken (%41’e %23 p=0,017), CHA2DS2-VASc skoru 7-9 aralığında olanların oranı (%28’e %6 p<0,001) AF grubunda daha 
yüksek izlenmiştir. Hastane içi mortalite (%14’e %7 p=0,235) her iki grupta benzerdir.

Sonuç: AF’li hastaların ortalama CHA2DS2-VASc skoru AF’si olmayan hastalara gore daha yüksektir. AF’li hastalarda periferik emboli yüksek CHA2DS2-
VASc skoru ile ilişkiliyken, AF’ si olmayan grupta periferik emboli daha düşük CHA2DS2-VASc skoru ile ilişkilidir.
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PS-003
Pulmoner Endarterektomi Sonrası Solunum Fizyoterapisinin Rolü Var Mıdır?
Halime Sinem Barutçu1, Bedrettin Yıldızeli2
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi,İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) hastalarında efor dispnesi ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu sonucu en sık rast-
lanan semptomdur. Pulmoner endarterektomi (PEA), KTEPH’in tek küratif tedavisidir. Operasyon sonrası görülebilen ‘Reperfüzyon Akciğer Hasarı’ 
yoğun bakımda kalış süresini etkilemektedir. Hasta merkezli solunum fizyoterapisi uygulaması, PEA sonrası respiratuar fonksiyonların iyileşmesi, 
komplikasyonların önlenmesi, hastane içi kalış süresinin azaltılması ve maliyet açısından önemlidir. Çalışmamızda PEA cerrahisi sonrası hasta mer-
kezli uygulanan solunum fizyoterapisinin hemodinamik yanıtlara ve arter kan gazlarına etkileri incelendi.

Materyal-Method: 1 Haziran-31 Temmuz 2016 tarihleri arası merkezimizde PEA yapılan 15 olgu (10 kadın, 5 erkek; yaş ortalaması:52±18,55) çalışma-
ya dahil edildi. İki olgu ekstübasyon sonrası uzun süreli non-invaziv mekanik ventilasyon uygulandığı için, bir olgu ekstübasyon sonrası uyanıklığı an-
lamlı olmadığı için solunum fizyoterapisi uygulanamadı. On iki hastanın ekstübasyon sonrası 1.günde solunum fizyoterapisi öncesi ve sonrası hemodi-
namik yanıtları ve arter kan gazı verileri prospektif kaydedildi. Solunum fizyoterapisi kapsamında hastalara solunum kontrolü, diyafragmatik solunum 
teknikleri,torakal ekspansiyon egzersizleri, etkili öksürme teknikleri ve insentif spirometre kullanımı öğretildi. Kaydedilen veriler istatiksel olarak analiz edildi. 
Bulgular: Olguların solunum fizyoterapisi seansı öncesi ve sonrası hemodinamik verileri ve kan gazı analizi sonuçları Tablo I’de yer almaktadır.Tedavi 
öncesi ve tedavi sonrası veriler karşılaştırıldığında hemodinamik yanıtlar ve kan gazı analizinde solunum frekansı, sO2ve HCO3 değerlerinde istatistiksel 
olarak anlamlı düzelme görüldü. (Tablo I) Yaş, entübe kalma süresi ve cerrahi operasyonla ilişkili sürelerin PO2 ve sO2 ile ilişkisi Tablo II’de özetlen-
miştir. İleri yaş, entübasyon süresi, kardiopulmoner bypass süresi ve total sirkülatuar arest süresi uzun olan hastalarda PO2 ve sO2 değerleri anlamlı 
olarak azalmıştır (Tablo II).

Sonuç ve Tartışma: PEA cerrahisi sonrası hastaya uygun planlanmış solunum fizyoterapisinin hemodinamik parametreleri ve kan gazı analizi so-
nuçlarını iyileştirmiştir. Ayrıca ileri yaş, uzamış cerrahi operasyon süresi ve uzamış entübasyon sürelerinde hastaların respiratuar problemlerinin ve 
ihtiyaçlarının daha fazla olduğu görüldü. Bu nedenle solunum fizyoterapisinin yoğun bakımlarda hastaya göre planlanmış ve yapılandırılmış şekilde 
hastane programında yer almasının hastaların erken toparlanması ve iyileşmesi açısından yararlı bir yaklaşım olacağını göstermektedir.

Hemodinamik Parametreler ve Kan Gazı Verilerinin Tedavi Öncesi ve Sonrası Karşılaştırılması

Oksijenasyon ile Yaş, Entübasyon Süresi ve Cerrahi Operasyon Süreleri Arasındaki İlişki
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PS-004
Valvuler olmayan atriyal fibrilasyon nedeniyle yeni oral antikoagulan tedavisi alan hastaların ilaç uyumunun Türkiye’nin coğrafi 
bölgelerine göre değerlendirilmesi: NOAC-TR alt grup çalışması
Sadık Volkan Emren1, Mehdi Zoghi2, Oktay Ergene3, Gönül Açıksarı4, Barış Çelebi5, Murat Bilgin6, Oktay Şenöz7, Ilgın Karaca8, 
Abdurrahman Akyüz9, Salih Klılıç10

1Afyonkarahisar Devlet Hastanesİ, Kardiyoloji Kliniği, Afyonkarahisar
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
4İstinye Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
5Silifke Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Mersin
6Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
7Artvin Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Artvin
8Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ
9Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır
10Nizip Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep

Giriş: Yeri oral antikoagulanlara (YOAK) ilaç uyum düzeyi ülkelere ve toplumlara göre değişmektedir. Ülkemizde YOAK kullanan hastaların ilaca 
uyumu diğer gerçek dünya verilerine göre kıyaslandığında alt sınırlarda kalmaktadır. Fakat ilaç uyumunun ülkemizde coğrafi bölgelere göre değişip 
değişmediği bilinmemektedir.

Amaç: Bu çalışmada ülkemizde non-valvular atriyal fibrilasyon nedeniyle YOAK kullanan hastaların ilaç uyumunun Türkiye coğrafik bölgelerine göre 
değişip değişmediği araştırılmıştır.

Yöntem: Bu kesitsel çalışma NOAC-TR çalışmasının alt grup analizi olarak planlanmıştır. Türkiye’de NOAC kullanan (Dabigatran, apiksaban, rivaroksa-
ban) hastalar üzerinde yürütülmüştür. Üç aydan fazla süreli NOAC kullanan Toplam 2802 hasta (%59 kadın) çalışmaya dahil edilmiştir. Uyum düzeyini 
ölçmek için hastalara 8 maddelik morisky ilaç uyum skalası uygulanmıştır. Bu skalaya göre hastalar iyi uyumlu, orta uyumlu ve uyumsuz olarak 3 
sınıfa ayrılmıştır.

Bulgular: Hastaların genelinin %24’ü çok iyi uyumlu %26’sı orta uyumlu %50’si uyumsuz izlenmiştir. Bölgelere uyumsuzluk oranı en yüksek Karade-
niz bölgesi (%72 uyumsuz, %21 orta uyumlu, %7 iyi uyumlu) bölgesinde izlemiştir. Bunu sırasıyla güneydoğu Anadolu bölgesi (%65 uyumsuz, %20 
orta uyumlu, %15 iyi uyumlu),Akdeniz bölgesi (%63 uyumsuz, %23 orta uyumlu, %14 iyi uyumlu), iç Anadolu bölgesi (%52 uyumsuz, %29 orta 
uyumlu, %19 iyi uyumlu), doğu Anadolu bölgesi (%46 uyumsuz, %23 orta uyumlu, %31 iyi uyumlu), ege bölgesi (%38 uyumsuz, %26 orta uyumlu, 
%36 iyi uyumlu) ve Marmara bölgesi (%34 uyumsuz, %28 orta uyumlu, %38 iyi uyumlu) takip etmektedir. 

Sonuç: YOAK’lara uyum bölgelere göre değişkenlik göstermektedir. En uyumlu bölge Marmara bölgesi iken en uyumsuz bölge Karadeniz bölgesidir. 
Uyuma etki eden demografik ve klinik risk faktörleri bölgelere göre farklılık göstermektedir.

PS-005
Akut Hemorajik Strok Şiddeti İle Platelet - Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
Önder Öztürk1, Ünal Öztürk1, Şebnem Nergiz2
1Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü 
2Dicle Üniversitesi, Mikrobiyoloji AD, Diyarbakır

Giriş-Amaç: Kardiyovasküler olayların oluşmasında, kronik sistemik inflamasyonun rolü olduğu ileri sürülmüştür. Platelet -Lenfosit oranının (PLR) 
yeni bir biyomarkır olup, son dönemlerde aterosklerotik inflamasyonla yakın ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bununla beraber platelet - lenfosit oranı 
(PLR)'nin akut hemorajik strok şiddeti ile ilişkisi bilinmemektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı, akut hemorajik strok şiddeti ile NLR 
arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Yöntem: Akut hemorajik strok geçiren toplam 63 hasta (37 kadın, 26 erkek, ortalama yaş 66 ± 13)çalışmaya alındı. NIHSS skoruna göre hastalar 2 
gruba ayrıldı ( Grup 1; NIHSS < 16, Grup 2; NIHSS >=6 ). Nöroloji yoğun bakım ünitesine yatırıldıktan sonra, tüm hastalardan periferik venden kan 
alındı.PLR, periferik kan örneğinden platelet sayısının lenfosit sayısına bölünmesiyle bulundu.

Bulgular: Hastaların klinik özellikleri bakımımdan gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1). Grup 2 hastalarında, Grup 1 hastalarına göre 
PLR anlamlı düzeyde yüksek bulundu (145.3±82.5 and 187.8±58.8, p<0.001). 

Sonuç: Yapmış olduğumuz bu çalışmada, akut hemorajik stroklu hastalarda, yoğun bakım ünitesine yatış esnasında ölçülen PLR ile hemorajik strok 
şiddeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılabilir.

Tablo 1 
Değişkenler Group-1 (NIHSS <16) n=40 Group-2 (NIHSS >= l6 Group) n=23 p 
Yaş (yıl) 65,48 ± 12,53 67,83 ± 14,37 AD
Cinsiyet (K/E) 23 / 17 14 / 9 AD
Hipertansiyon 22 (%56) 14 (%60) AD
Diyabet 10 (%25) 6 (%24) AD
Sigara 6 (%14) 6 (%14) AD

Hastaların klinik özellikleri
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PS-006
Sistolik kan basıncının ekokardiyografi verileri üzerine değişkenliğinin araştırılması: EKO-TR çalışması sonuçları
Özgen Şafak1, Volkan Emren2, İsmail Türkay Özcan3, Buğra Özkan3, Sevim Türkday Derebey4, Mehmet Özkan4, Şenol Tayyar5, Umut Kocabaş6, 
Eyüp Avcı7, Filiz Akyıldız Akçay8, Süleyman Karakoyun9, Lale Dinç Asarcıklı10, Fulya Avcı Demir11, Tuba Makça12

1Burdur Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Burdur
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, İzmir
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Mersin
4Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
5Özel MEDDEM Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Isparta
6Soma Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Manisa
7Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Balıkesir
8İzmir Atatürk EAH, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
9Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Kars
10Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
11Elmalı Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Antalya
12Ceyhan Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana

Amaç: Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlıklı gönüllü bireylerde yapılan normal ekokardiyografik verilerin saptanması çalışması sonuçlarına göre, Sistolik 
kan basıncı 110mmHg ve altında olanlar ile üzerinde olanların ekokardiyografik verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Metod: EKO-TR çalışmasına alınan 1154 sağlıklı gönüllü bireyin verileri, Sistolik kan basıncı 110mmHg ve altında olanlarla üzerinde olanlar olarak 
karşılaştırılmıştır.

Sonuç: Popülasyondaki bireylerin çoğunluğunun Sistolik kan basıncının 110mmHg’dan daha yüksek olduğu (%75), erkeklerin oranının daha fazla 
olduğu saptandı (Erkek %80, Kadın %70). Sol ventrikül duvar kalınlıklarının ve de sol ventrikül kütlesinin sistolik kan basıncı 110mmHg’nın üzerinde 
olan bireylerde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha fazla olduğu gözlendi.

 
Tablo1; Sistolik kan basıncı-Cinsiyet dağılımı

 
Tablo-2; Ekokardiyografik verilerin dağılımı
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PS-007
Kalp Hızı Toparlanma İndeksi ve SYNTAX Skoru Arsındaki İlişki
Sezen Baglan Uzunget1, Eliz Kader Uzel2, Özge Kurmuş1, Berkay Ekici1
1Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Giriş: Koroner arter hastalığında her hastaya özel ilaç tedavisi veya revaskülarizasyon stratejisi geliştirmeye yönelik kararlar alınmasını sağlamak ama-
cıyla, risk sınıflandırması ölçütleri geliştirilmiştir. Bunlardan SYNTAX risk belirleme modelinin, hastane içi, erken dönem ve 6 ay sonunda ortaya çıka-
bilecek istenmeyen kardiyak olayları başarılı bir şekilde öngörebildiği saptanmıştır. Egzersizle indüklenen anjina veya elektrokardiyografik değişiklikleri 
saptamaya yönelik olarak egzersiz stres testi klinikte rutin olarak kullanılmaktadır. Egzersiz kapasitesi, kronotropik yanıt, kalp hızı toparlanma indeksi 
ve ventriküler ektopik vuruların saptanabilmesi stres testinin değerini arttırmaktadır. Kalp hızı toparlanması stres testi sonrasında vagal reaktivasyona 
bağlı gelişir ve bu parametrenin bozulmasının kardiyovasküler ve tüm nedenlere bağlı mortalite için bağımsız prognostik önemi gösterilmiştir. Bu 
çalışmada amaç kalp hızı toparlanma indeksi ile SYNTAX skoru arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Metod: Retrospektif, kohort olarak düzenlenen çalışmaya anormal egzersiz stres testi sonrası 30 gün içerisinde angiografi yapılmış olan 346 hasta dahil 
edildi. Hastaların demografik özelliklerine, kan testi ve efor testlerine dosyalarından ve elektronik veri tabanı kullanılarak ulaşıldı. Kalp hızı toparlanma in-
deksi, hedef kalp hızına ulaşıldıktan sonra, dinlenme aşamasının 1.,2. ve 3. dakikadaki kalp hızlarının maksimum kalp hızından çıkartılmasıyla elde edildi 
ve sırasıyla Hrec1,2 ve 3 olarak sınıflandırıldı. Anjiyografik parametreler verilere kör bir uzman kardiyolog tarafından değerlendirildi. http://www.syntaxs-
core.com/calculator/start.htm kullanılarak SYNTAX skorları hesaplandı ve düşük(<=22), orta(23-32) ve yüksek(>=33) risk gruplarına göre sınıflandırıldı. 
Bulgular: Kontrol grubu ile kıyaslandığında bozulmuş Hrec1 olan hastalar istatistiksel anlamlı olarak yüksek SYNTAX skoruna sahipken Hrec2 ve 
3 düzeyleri SYNTAX skoru ile sınırda anlamlı ilişkili olarak saptandı. Biserial ve parsiyel korelasyon analizlerinde Hrec1,2 ve 3 yüksek SYNTAX 
skoru ile pozitif korele iken (r = -0.366, p < 0.001; r = - 0.313, p < 0.001; r = -0.322, p < 0.001), yaş, cinsiyet, DM, HT, HL ve ürik asit düzeyi gibi 
SYNTAX skoru ile ilişkili diğer faktörler kontrol altında tutulduğunda sadece Hrec1 hala yüksek SYNTAX skoru ile anlamlı olarak ilişkili bulun-
du (r = -0.236, 95% CI, p = 0.002). ROC analizleri Hrec 1,2 ve 3 yüksek SYNTAX skoru için orta düzeyde prediktif (sırasıyla( AUC=0.713, 0.636-
0.790, cut-off:22.5 bpm), (AUC=0.673, 0.593-0.752, cut-off:45.5 bpm) ve (AUC=0.674, 0.594-0.764, cut-off:60.5 bpm) CI 95%) saptandı. 
Sonuç: Düşük Hrec1 ile yüksek SYNTAX skoru arasında anlamlı ilişki saptandı. Sonuçlar özellikle birinci dakikadaki kalp hızı toparlanma indeksinin 
yüksek kardiyovasküler riskli hastaların belirlenmesinde ve şüpheli veya dökümente koroner arter hastalığı olan hastaların standart risk değerlendiril-
mesinde katkısı olacağı yönündedir.

Kontrol ve SYNTAX gruplarındaki ortalama rec1, rec2 ve rec3 süreleri

 
 

Yüksek SYNTAX skor grubunda rec1, rec2 ve rec3 için cut-off değerleri
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Hasta gruplarının demografik özellikleri, risk faktörleri, biyokimyasal verileri, egzersiz performans verileri

Değişkenler
Kontrol grubu 
(n:87)

Düşk risk grubu 
(SYNTAX<=22) 
(n:80)

Orta risk grubu 
(SYNTAX 23-32) 
(n:92)

Yüksek risk grubu 
(SYNTAX>=33)  
(n:87)

Test 
istatistiği p değeri

Erkek cinsiyet (%) 49 (56.3) 62 (77.5) 80 (87.0) 60 (69.0) 22.635 ŧ <0.001

Yaş 55.01±9.58 58.79±8.20 63.85±9.26 64.85±9.55 21.806 Φ <0.001 a, 
b, c

VKI, kg/m2 29.13±6.18 28.91±3.87 28.05±4.05 28.44±3.98 0.961 Φ 0.411

Diabetes n (%) 13 (14.9) 29 (36.3) 42 (45.7) 41 (47.1) 25.099 ŧ <0.001

Hipertansiyon n (%) 42 (48.3) 49 (61.3) 68 (73.9) 69 (79.3) 22.385 ŧ <0.001

Hiperlipidemi n (%) 31 (35.6) 55 (68.8) 55 (59.8) 56 (64.4) 25.445 ŧ <0.001

Sigara n (%) 36 (41.4) 41 (51.3) 46 (50.0) 53 (60.9 ) 6.684 ŧ 0.083

Ürik asit mg/dL 5.09±1.35 5.66±1.43 6.27±1.69 6.19±1.69 10.890 Φ <0.001 a, b, 
c, d, e

LDL mg/dL 130.77±36.45 124.17±39.60 115.23±38.50 128.92±39.04 2.947 Φ 0.033 c, g

HDL mg/dL 45 (25-97) 40.51 (22-136) 38.85 (20.50-104) 40 (19.20-60.80) 15.124 β 0.002 a, 
b, c

Trigliserid mg/dL 136 (47-513) 160.9 (50-379) 139.10 (34-528) 132 (51.43-496) 4.064 β 0.255

Kolesterol mg/dL 204.02±47.88 189.03±42.68 182.11±45.23 198.70±44.76 4.158 Φ 0.007 a, 
b, g

Açlık kan şekeri 
mg/dL

103.98±19.29 111.74±27.12 113.63±33.60 134.77±60.54 10.142 Φ <0.001 c, 
e, g

Kreatin mg/dL 0.76 (0.07-5) 0.88 (0.56-7) 0.97(0.48-2.77) 0.95 (0.64-48) 46.494 β <0.001 a, 
b, c

Egzersiz süresi, dk 9.23±5.77 8.17±2.12 6.80±3.52 7.04±1.50 8.227 Φ <0.001 a, b, 
c, e

İstirahat SBP, 
mmHg

120 (90-150) 120 (90-175) 120 (90-160) 130 (100-160) 12.933 β 0.005 e

İstirahat DBP, 
mmHg

80 (50 -90) 80 (50-110) 80(50-100) 80 (50-100) 0.207 β 0.976

Pik SBP, mmHg 160 (110-220) 160 (120-220) 160 (110-220) 170 (130-200) 5.002 β 0.172

Pik DBP, mmHg 90 (60-110) 80 (9.90-110) 89 (9.90-110) 90 (60-110) 2.611 β <0.001

METs, unit
10.90 (3.59-
14.80) 9.95 (5.20-129) 9.90 (4-13.91) 9.90 (4-13.91) 20.273 β 0.456 

b, c, d, e

İstirahat kalp hızı, 
bpm

79.97±17.12 84.94±16.68 83.85±14.52 82.90±16.44 11.077 Φ <0.001 a, b, 
c, d, e

Pik kalp hızı, bpm 148.82±16.96 152.19±15.25 146.62±16.81 139.55±16.75 9.409 Φ <0.001 c, d, 
e, g

Hrec1, bpm 27.49±10.54 26.46±9.89 22.98±7.74 20.46±7.13 11.378 Φ <0.001 b, c, 
d, e

Hrec2, bpm 47.60±12.38 47.82±14.25 43.96±12.60 39.90±11.09 7.499 Φ <0.001 c, d, 
e, g

Hrec3, bpm 55.93±14.28 53.39±14.58 51.16±13.48 47.15±11.55 6.589 Φ 0.001 b, c, 
e, g

ACE 6 (6.9) 12 (15.0) 12 (13.0) 10 (11.5) 2.975 ŧ 0.396

VKI:Vücut kitle ineksi, LDL - low-density lipoprotein; HDL - high density lipoprotein; SBP - systolic blood pressure; DBP - diastolic blood pressure; METs - 
metabolic equivalent; bpm - beat per minute; Hrec: Heart rate recovery index, ACE - accreditation for cardiovascular excellence. Φ: One way Anova test, β: Kruskal 
wallis test, ŧ: Chi-square. Grupların ikili olarak karşılaştırılması için least significant difference (LSD) veya conover-Inman test kullanıldı ve p değeri <0.05 anlamlı 

kabul edildi. Anlamlı farklılık saptanan karşılaştırmalar; a: C vs GI, b: C vs GII, c: C vs GIII, d: GI vs GII, e: GI vs GIII, g: GII vs GIII.

Hrec ve SYNTAX skoru ilişkisinin bi-serial ve parsiyel korelasyon analizleri ile değerlendirilmesi

SYNTAX skoru: Hrec1 
(r)

Hrec1 
(p)

Hrec2 
(r)

Hrec2 
(p)

Hrec3 
(r)

Hrec3 
(p)

<=22, (n:80)
Kontrol edilen değişken yok -0.051 0.516 0.009 0.912 -0.088 0.257
Yaş, cinsiyet, DM, HT, HL ürik asit kontrol altında 0.050 0.530 0.113 0.154 -0.007 0.930
23-32,(n:92)
Kontrol edilen değişken yok -0.239 0.001 -0.145 0.053 -0.170 0.023
Yaş, cinsiyet, DM, HT, HL ürik asit kontrol altında -0.023 0.761 0.030 0.693 -0.039 0.611
>=33, (n:87)
Kontrol edilen değişken yok -0.366 <0.001 -0.313 <0.001 -0.322 <0.001
Yaş, cinsiyet, DM, HT, HL ürik asit kontrol altında -0.236 0.002 -0.131 0.091 -0.159 0.040
Diğer risk faktörleri kontrol altında tutulduğunda Hrec1 ile yüksek SYNTAX skoru arasındaki istatistiksel olarak anlamlı ilişki devam etti (p 0.002).
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PS-008
Non-dipper hipertansiyonlu hastalarda kardiyak rehabilitasyonun kan basıncı ve heart rate variyabilite üzerine etkisi
Esra Poyraz, Nazmiye Özbilgin, Başak Bilir Kaya
Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji bölümü İstanbul

Amaç: Kan basıncındaki (BP) non-dipping pattern ve abnormal heart rate variyabilite (HRV)'nin hipertansif hastalarda kardiyovasküler riski arttırdığı 
gösterilmiştir. Non-dipping paternin ve HRV'nin patogenezi sempatik overdrive ile yakından ilişkilendirilmiştir. Egzersizin sempatik sinir aktivitesinin 
supresse ettiği bilindiğinden beri, bu çalışmanın amacı bu mekanizmayı kullanarak, non-dipper hipertensiflerde kardiyak rehablitasyonun (CR),Tailored 
egzersiz programının etkisini araştırmaktır.

Metod: 30 non-dipper hipertansif hasta, 12 hafta CR programına kabul edildi. Diurinal, nokturnal ve 24-saat BP ölçümleri ve 24-saat dinamik elekt-
rokardiyografik monitorizasyon program öncesi yapıldı veprogram bitiminden 4 hafta içerisinde tekrarlandı. Diastolik kan basıncı(DBP), sistolik kan 
basıncı (SBP) ve NN intervalinin ortalama standart deviyasyonu (SDNN), NN intervalinin ortalama standart deviyasyonu (SDANN) ve ardışık farkların 
ortalama karakökü (rMSSD), NN50'nin oranı (PNN50), yüksek frekans (HF) ve düşük frekans komponentleri ölçüldü.

Sonuçlar: Basal değerlere göre CR sonrası DBP (24-h ortalama, 07:00-14:00,14:00-21:00, 21:00-07:00 ) önemli olarak azaldı ve de HRV parametre-
leri önemli olarak iyileşti.

Karar: Bizler CR'nin DBP'ın azaltmada ve HRV yi iyileştirmede başarılı olabileceği sonucuna vardık.

Non-dipper hipertansiflerde egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası datası

ABPM datası Basal değerler Egzersiz sonrası değerler P

Cinsiyet Bayan 20 (60 %)

Erkek 10 (40%)

Yaş(yıl 50.77±7.06

24 h SBP (mmhg) 145.00±7.20 144,30±5.60 0.064

24 h DBP (mmhg) 92.00±2.33 90.50±2.52 <0.001

24 h HR (bmp) 80.33±14.12 79.83±15.25 0.300

SBP 07:00-14:00 (mmhg) 146.40±7.16 145.77±5.84 0.069

DBP 07:00-14:00(mmhg) 90.67±2.72 89.50±2.53 <0.001

SBP 14:00-21:00)(mmhg) 148.90±7.12 148.30±5.70 0.072

DBP 14:00-21:00(mmhg) 94.57±2.46 93.43±2.45 <0.001

SBP 21:00-07:00 (mmhg) 139.20±4.77 139.00±4.31 0.062

DBP 21:00-07:00(mmhg) 90.77±2.37 89.07±2.42 <0.001

SDNN 142±34.27 200±47.38 <0.001

SDANN 131±29.43 145±34.27 <0.001

RmSSD 77±29.57 110±31.06 <0.001

PNN50 20±11.30 25±12.29 <0.001

LF 520±103.21 410±99.99 <0.001

HF 100±41.80 110±39.37 <0.001

LF/HF oranı 5.20±1.00 3.72±0.76 <0.001

Dipper hipertansiyon %0 %33 0.86

ABPM:ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu, h: saat, SBP:sistolik kan basıncı,DBP:diastolik kan basıncı,SDNN: 24 saat RR ortalama aralığı standart 
deviyasyonu, SDANN: 24 saat içerisindeki 5 dakikalık ortalama kardiyak siklusun standart deviyasyonu, RmSSD: 24 saatlik kardiyak siklus farkının ortama 

karakökü, PNN50:NN50'nin ortalamsı, LF: düşük frekans gücü, HF: yüksek frekans gücü
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PS-009
Kalp hızının ekokardiyografi verileri üzerine değişkenliğinin araştırılması: EKO-TR çalışması sonuçları
Özgen Şafak1, Hayati Eren2, Aylin Sungur3, Eyüp Avcı9, Mahmut Yesin5, Mustafa Ozan Gürsoy6, Selcen Yakar Tülüce7, Orkun Temizer1, Emre 
Demir8, Onur Akhan8, Özge Kurmuş4, Tarık Yıldırım10, Seda Elçim Yıldırım10, Mehmet Özkan11

1Burdur Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Burdur
2Elbistan Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş
3Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş
4Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Ankara
5Kars Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kars
6Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
7İzmir Atatürk EAH, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
8Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, İzmir
9Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji ABD, Balıkesir
10Balıkesir Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Balıkesir
11Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlıklı gönüllü bireylerde yapılan normal ekokardiyografik verilerin saptanması çalışması sonuçlarına göre, kalp hızı 
70 vuru/dk ve altında olanlar ile üzerinde olanların ekokardiyografik verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Metod: EKO-TR çalışmasına alınan 1154 sağlıklı gönüllü bireyin verileri, kalp hızı 70 vuru/dk ve altında olanlarla üzerinde olanlar olarak karşılaştırıl-
mıştır.

Sonuç: Popülasyonun çoğunluğunun kalp hızının 70 vuru/dk olduğu gözlendi (Kadınlarda %80, Erkeklerde %73). Kalp hızı düşük olan bireylerde 
sistolik ve diastolik kan basıncının daha düşük olması dikkati çeken bir ayrıntı olarak not edildi. Genel olarak kalp hızı düşük olan bireylerde kardiyak 
çapların daha geniş olduğu saptandı.

Tablo-1;Kalp hızı-cinsiyet dağılımı

Tablo-2; Ekokardiyografik verilerin dağılımı
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PS-010
Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Anjiyotensin Konverting Enzim Gen Polimorfizmi ile İle Nabız Basıncı İndeksi 
Arasındaki İlişki
Önder Öztürk1, Ünal Öztürk2

1Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Diyarbakır
2Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Diyarbakır

Giriş-Amaç: Artmış nabız basıncı, kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskinde artışa yol açabilmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı, 
akut anteriyor miyokard infarktüslü hastalarda Anjiyotensin Konverting Enzim (ACE) gen polimorfizminin nabız basıncı indeksi üzerindeki etkilerini 
araştırmak. 

Metod: Çalışmaya akut anteriyor miyokard infaktüsü geçiren toplam 140 hasta alındı. ACE I/D polimorfizmi, polimeraz zincir reaksiyonuyla belirlendi 
(Şekil 1). ACE gen polimorfizmine göre hastalar 2 gruba ayrıldı: DD Genotip (Grup 1, n=57), ID/II genotip (Grup 2, n=83). Tüm hastaların kan basıncı 
ölçümleri, hastanın acil yoğun bakım ünitesine kabulünden sonraki ilk 10 dk da ölçüldü. Nabız basıncı, sistolik kan basıncından diyastolik kan basıncı-
nın çıkarılmasıyla elde edildi. Nabız basıncı indeksi, "nabız basıncı/sistolik basınç" formülünden hesaplandı. Ekokardiyografi, Amerika Ekokardiyografi 
Komitesi’nin önerilerine göre yapıldı. Student t test ve and Ki-kare analizleri, genotipler arasındaki farklılıkları karşılaştırmak için kullanıldı.

Bulgular: İki grup arasında hastaların klinik özellikleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Nabız basıncı, ACE DD genotipli has-
talarda, ACE ID/II genotipli hastalara göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı (52.23±13.75 ve 42.76±14.23, p<0.05). Sistolik kan basıncı, ACE DD 
genotipli hastalarda, ACE ID/II genotipli hastalara göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı (136.72±27.45 ve 122.89±21.69, p<0.05). Ancak, diyastolik 
kan basıncı bakımından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Yapmış olduğumuz bu çalışmanın sonucunda, ACE I/D gen polimorfizmi D alleli, akut anteriyor miyokard infarktüslü hastalarda nabız basıncını 
etkileyebilir.

Şekil 1

ACE I/D gen polimorfizmi jel elektroforezi.0: DNA başlangıç markır (100bp),1:ID, 2:DD, 
3:DD,4:II,5:DD,6:DD,7:DD,8:DD,9:II,10:II, 11:II,12:DD,13:DD,14:II,15:II,16:DD,17:ID,18:D

D,19:ID,20:ID,21:ID, 22:ID,23:ID,24:DD,25:ID,26:ID,27:ID,28:ID,29:II,30:ID. 
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PS-011
Akut Hemorajik Strok Şiddeti İle Nötrofil-Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
Ünal Öztürk1, Önder Öztürk2

1Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Diyarbakır
2Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Diyarbakır

Giriş-Amaç: Kardiyovasküler olayların oluşmasında, kronik sistemik inflamasyonun rolü olduğu ileri sürülmüştür.Nötrofil-Lenfosit oranının (NLR) 
akut iskemik strokta mortalitenin önemli bir belirleyicisi olduğu saptanmıştır. Bununla beraber NLR'nin akut hemorajik strok ile ilişkisi bilinmemekte-
dir. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı, akut hemorajik strok ile NLR arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Yöntem: Akut hemorajik strok geçiren toplam 63 hasta (37 kadın, 26 erkek, ortalama yaş 66 ± 13) çalışmaya alındı. NIHSS skoruna göre hastalar 2 
gruba ayrıldı ( Grup 1; NIHSS < 16, Grup 2; NIHSS >= 16 ). Nöroloji yoğun bakım ünitesine yatırıldıktan sonra, tüm hastalardan periferik venden kan 
alındı. NLR, periferik kan örneğinden nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesiyle bulundu.

Bulgular: Hastaların klinik özellikleri bakımımdan gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1). Grup 2 hastalarında, Grup 1 hastalarına göre 
NLR anlamlı düzeyde yüksek bulundu (3.79±2.53 and 9.14±4.06, p=0.05).

Sonuç: Yapmış olduğumuz bu çalışmada, akut hemorajik stroklu hastalarda, yoğun bakım ünitesine yatış esnasında ölçülen NLR ile strok şiddeti 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılabilir.

Tablo 1

Değişkenler Group-1 (NIHSS <16) n=40 Group-2 (NIHSS >= l6 Group) n=23 p değeri

Yaş (yıl) 65,48 ± 12,53 67,83 ± 14,37 AD

Cinsiyet (K/E) 23 / 17 14 / 9 AD

Hipertansiyon 22 (%56) 14 (%60) AD

Diyabet 10 (%25) 6 (%24) AD

Sigara 6 (%14) 4 (%16) AD

Hastaların klinik özellikleri
PS-012
Serebral ve non-serebral tromboemboli geçiren non- valvular atriyal fibrilasyonlu hastaların CHAD-VASc skoru birbirinden farklı mıdır?
Sadık Volkan Emren1, Fatih Ada2, Mustafa Aldemir3, Evren Tecer3, Ersel Onrat4, Ersin Çelik3, Damla Çelik5

1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Afyonkarahisar
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Afyonkarahisar
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
4Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
5Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Afyonkarahisar

Giriş: CHA2DS2-VASc skoru valvüler olmayan atriyal fibrilasyonlu (NVAF) hastalarda arteriyal tromboembo-
li risk sınıflandırmasında kullanılsa da klinik pratikte kullanımı daha çok inme üzerine olmuştur. Bu çalışmada serebral olma-
yan tromboembolik olay geçiren hastaların CHA2DS2-VASc skorunun inme geçiren hastalara gore farklı olup olmadığı araştırılmıştır. 
Yöntem: 2010-2015 yılları arasında NVAF nedeniyle inme geçiren 213 hasta ve serebral olmayan emboli geçiren 115 hastanın kayıtları geriye dönük 
olarak incelenmiştir. Tüm hastaların olay öncesi CHA2DS2-VASc skoru hesaplanmıştır. 

Bulgular: İnme geçiren hastaların CHA2DS2-VASc skoru (4,52±1,66 ) serebral olmayan emboli geçiren (4,29±2,02) hastalara gore daha yüksektir 
(p=0,013). Hastane içi mortalite oranı(19% vs 17% p=0,756) gruplar arasında benzer bulunmuştur (p=0,403). Serebral olmayan emboli geçiren has-
taların koroner arter hastalığı (52% vs 38% p=0,014), olay öncesi geçici iskemik atak (16% vs 5% p=0,001) ve non-serebral emboli geçirme (18% 
vs 3% p<0,001) oranı daha yüksek izlenmiştir. Serebral olmayan emboli geçiren hastalarda warfarin (55% vs 14% p<0,001) ve antiagregan (56% vs 
40% p=0,004 ) kullanımı daha yüksekken, inme geçiren hastalarda non-vitamin k antagonisti kullanımı (15% vs 7% p=0,026) daha yüksek izlenmiştir. 

Sonuç: inme geçiren hastaların CHA2DS2-VASc skoru, serebral olmayan tromboemboli geçiren hastalardan daha yüksektir ve CHA2DS2-VASc sko-
runu oluşturan faktörlerin skora etkisinin özdeş olmadığı gözlenmiştir.
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PS-013
Akut Miyokard İnfarktüsü İle Prezente Olan Sirkumfleks Koroner Arter Çıkış Anomalisi
Erkan Borazan, Mehmet Gülcan, Ahmet Orhan
Konya Numune Hastanesi

Giriş: Koroner arter (KA) çıkış anomalileri ostium sayısına ve ostial yerleşimlerinin yerine göre gruplandırılır. Sağ veya sol KA birlikte tek bir ostium ha-
linde sağ veya sol sinüs Valsalva'dan köken alarak normal seyredebilir (Grup 1). Sol veya sağ KA kontralateral sinüs Valsalva'dan köken alıp pulmoner 
arter önünden, pulmoner arterle aort arasından veya aortanın arkasından devam edebilir (Grup 2), ya da non-koroner sinüsten çıkabilir (Grup 2-non). 
Her iki ana KA dalları kontralateral sinüsten çıkarak anormal seyir gösterebilir (Grup 3). Bu olgumuzda ST segment elevasyonsuz miyokard infarktüsü 
(NSTEMI) kliniği ile başvuran hastamızda, sağ koroner ostiumdan kaynaklanan sirkumfleks arter (CXA) anomalisini sunmaktayız. 

Olgu: 40 yaşında erkek hasta tipik anjina ile başvurduğu merkezimizde NSTEMI tanısı ile yatırıldı. Özgeçmişinde, sigara kullanımı 15 paket/yıl, aile 
de KA hastalığı öyküsü mevcuttu. Hastaya koroner anjiyografi işlemi uygulandı. Sol ana koroneri (LMCA) uzun yapıda olduğu izlendi. Sağ koroner 
ostiumdan CXA'nın köken aldığı izlendi. Proksimal segmentinde sınırda kritik darlığı olan ancak mid seviyeden itibaren distale uzanan ciddi yaygın 
darlık yapan lezyonlar izlendi. Hastanın lezyonlarının yaygınlığı ve lezyon uzunluğu dikkate alınarak medikal tedavi kararı alındı. Hastaya asetilsalisik 
asit, klopidogrel, enoksaparin, betabloker, statin başlandı. Klinik izlemde anjinal şikayetleri ve kardiyak enzimleri düzeldi. Ayaktan takibinde antianginal 
ve antiiskemik tedavilerine devam edildi.

Tartışma: Genel popülasyonda KA çıkış anomalisi oranı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı nekropsi ve KA hastalığı semptomları bulunan kişilerdeki 
incelemeleri kapsayan çalışmalarda bildirilen oranlar %0.2-1.2 arasında değişmektedir. Tek KA çıkış anomalisi nadir görülür ve genelde konjenital 
kalp hastalıkları ile birlikte bulunur. Ateroskleroz olmaksızın anjina ve miyokardiyal iskeminin olabileceği bildirilmiştir ve bu yüzden de malign kabul 
edilmektedir. LMCA çıkış anomalisi genellikle sağ koroner sinüsten çıkış şeklinde görülmektedir. LMCA'nın ana pulmoner arterden gelişmiş olması 
daha seyrek olarak görülmektedir. Sağ koroner sinüsten anormal çıkım, bazı genç hastalarda ani ölümlere sebep olabilmektedir. Sağ KA'in sol ko-
roner sinüsten çıkış anomalisinin koroner dolaşım üzerindeki etkisi kesin olarak bilinmemektedir. Bazı çalışmalarda aort ile pulmoner arter arasında 
seyreden sağ KA egzersiz sırasında obstrüksiyona uğrayarak iskemi ve ani ölüm sebebi olabileceği bildirilmişti. CXA'in sağ koroner sinüsten çıktığı 
olgularda bu damar aortanın arkasında seyrederek normal anatomik yatağına ulaşır. Bu nedenle bu KA çıkış anomalisi benign kabul edilir ve tek başına 
miyokardiyal iskemiye neden olmadığı ve aterosklerozu hızlandırmadığı bildirilmiştir. KA hastalığı bulunan olgularda anormal çıkışlı CXA'in görüntü-
lenememesi veya konjenital olarak yok kabul edilmesi uygulanacak operasyonda bu koroner arterin atlanmasına ve komplikasyonlara neden olabilir.

LAO görüntüleme

Sağ koroner ostiumdan köken alan CXA'da yaygın ateroskleroz izlenmekte

RAO görüntüleme

RAO pozisyonda CXA trasesi izlenmektedir.
PS-014
Zor Bir Vaka: Atrial Septal Defektin Cerrahi Yama ile Onarımı Sonrası Sağ Atrium içerisinde Tekrarlayan Globüler Trombüs
Fatma Yılmaz Coşkun, Gökhan Altunbaş
Gaziantep Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Yirmi beş yaşında bayan hasta rutin kontrol amacıyla kardiyoloji polkiliniğine başvurdu. Özgeçmişinden sekundum tip atrial septal defektin (ASD) 
cerrahi olarak sığır perikard yama ile kapatıldığı öğrenildi. Rutin yapılan transtorasik ekokardiyografide (TTE) 2.2x2.5 cm boyutlarında, koroner sinus 
komşuluğunda, kısa bir boyun ile yamaya bağlı olduğu görülen, globüler, hareketli, homojen kitle imajı izlendi. Hasta asemptomatikti ve fizik muaye-
nesinde patolojik bir bulgu saptanmadı. EKG sinus ritminde idi. Kitlenin boyutunun büyük olması ve emboli riski nedeniyle cerrahi kararı alındı. Todaro 
tendonu inferior ucu ile yama arasından köken alan 2x3 cm boyutlarında kitle başarılı bir şekilde eksize edildi. Kitlenin patolojik incelemesi trombüs 
ile uyumlu geldi. Hasta varfarin ve aspirin tedavisi verilerek taburcu edildi. Operasyondan sonra asemptomatik seyreden hastada altı ay sonra yapılan 
kontrol TTE’de daha önce saptanan trombüs ile aynı lokasyon ve özelliklere sahip kitle imajı izlendi. EKG sinus ritminde idi. INR düzeyinin büyük 
oranda teröpatik aralıkta olduğu izlendi. Herediter trombofili için yapılan testlerde anlamlı bir patoloji saptanmadı. Trombüs eksizyonu amacıyla tekrar 
operasyon planlandı fakat hasta tarafından kabul edilmedi. Hasta varfarin ve aspirin tedavisi verilerek taburcu edildi. Dört aylık takibinde herhangi bir 
embolik olay gözlenmedi. Cerrahi sığır perikard yama ile kapatılan ASD olgularında, sağ atrium içerisinde tekrarlayan trombüs gelişebilir. Trombüsün 
büyümesini ve embolik olayları önlemek için varfarin ve aspirin tedavisi önemlidir.
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Figür 1

Modifiye apikal dört boşluk TTE görüntüsünde sağ atrium içerisinde, perikardial 
yamaya dar bir boyunla bağlı globüler, homojen kitle imajı görünmektedir TTE: 

Transtorasik Ekokardiyografi.

Figür 2

Aort kapak düzeyi parasternal kısa kesit TTE görüntülerinde sağ atrium 
içerisinde, perikardial yamaya dar bir boyunla bağlı globüler, homojen kitle imajı 

görünmektedir TTE: Transtorasik Ekokardiyografi

PS-015
Kateterle ilişkili subklavian disseksiyon gelişen olguda subklavian ve koroner arterine eşzamanlı girişim
Sinan Varol1, Serkan Ketenciler2, Gökmen Kum1, Kamil Gülşen1, Fahrettin Katkat1, Ertuğrul Okuyan1

1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Kateter ile ilişkili subklavian arter disseksiyonu, özellikle koroner arter bypass greft (CABG) öyküsü olan hastalarda anjiografi işleminin seyrek 
ama önemli komplikasyonlarından biridir. Bu olgumuzda sol subklavian arter ülsere plaktan kaynaklanan iatrojenik disseksiyon gelişen hastayı sunduk.

Olgu: 60 yaşında erkek hasta efor anjinası, sol kolda tansiyon düşüklüğü ve uyuşma ile başvurdu. Sol kolda fonksiyonel kısıtlaması da mevcuttu. 
Hastanın üç damar koroner arter bypass (CABGx2) öyküsü de mevcuttu. Bu bulgularla hasta koroner ve periferik anjiografi yapılmak üzere kateter 
laboratuarına alındı. Sol ön inen arter (LAD) ve sağ koronerde (RCA) girişime uygun anlamlı lezyon saptanmadı. Sirkumflex arter (Cx) proksimal 
segmentte %70 eksantrik darlık gözlendi. AO-OM safen grefti tıkalı saptandı. Sol ön inen meme arteri anastomozu (LIMA-LAD) açık gözlendi. Sol 
subklavian arterde ülsere plak gözlenmiş olup, optimal görüntülemek amaçlı çekilen floroskopik pozlarda, opağın subintimal alana geçmesine bağlı 
uzun segment disseksiyon gözlendi. Takibinde disseke lümenin büyük ölçüde tromboze olmakla birlikte kan akımının kısıtlanmadığı gözlendi. Opak 
miktarı da göz önüne alınarak işleme son verildi. Bir hafta sonra ikinci seans anjiografisinde halen yalancı lümenin tam tromboze olmadığı gözlendi. 
Proksimale sol vertebral arteri de içerisine alacak şekilde 8x37 mm balonla şişirilen çıplak stent (BMS) implante edildi. Disseksiyon flebi proksimalden 
kapanmasına rağmen yeterli sonuç alınamayan hastaya, distale 7x37 mm BMS, önceki stente overlap olacak şekilde implante edildi (Şekil). Yeterli 
anjiografik sonuç elde edildi. Vertebral arter akımının iyi olduğu, hastanın işlem sırasında nörolojik olarak stabil olduğu gözlendi. Aynı seansta Cx 
artere 2.5x25 mm zotarolimus bazlı ilaç kaplı stent (DES) implante edildi. Lezyon tam olarak açıldı. İşleme son verildi. Hastanın 1 ay kontrolünde sol 
kol fonksiyonel kısıtlamanın kaybolduğu, efor anjinalarının gerilediği gözlendi.

Sonuç: Katetere bağlı subklavian arter disseksiyonu, özellikle ülsere plak varlığında potansiyel bir komplikasyondur. Stabil kliniği olan hastalarda hem 
subklavian hem de koroner artere aynı seansta girişim mevcut tedavi seçeneklerinden biridir.

Şekil-SubklavianGirisim

1-2: Subklavian arterde darlık. 3-4: Kateter ile opak enjeksiyonu sonrası disseksiyon hattı (Oklar) sistolde (3) ve diastolde (4) gözleniyor. 5-6: Proksimal ve distal 
subklavian artere stent implantasyonu. 7: Başarılı subklavian stentleme. 8a,8b: Cx lezyona aynı seansta stent implante edildi.
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PS-016
TAVI’de yeni bir komplikasyon mu?
Özgen Şafak1, Ilgın Karaca2, Murat Özgüler3
1Burdur Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Burdur
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ

Giriş: Transkatater Aort Valv İmplantasyonu (TAVI) yüksek cerrahi riske sahip ciddi aort darlığı bulunan hastalarda son dönemde oldukça sık kullanı-
lan bir yöntem haline gelmiştir. Kısa ve orta vadeli takip verileri bilinmekle birlikte, geç döneme ait klinik takip verileri sınırlıdır. Bu bağlamda geç dönem 
komplikasyonu yansıtması bakımından vakamız literatüre katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Olgu: Ciddi aort darlığı bulunan kadın hasta konsey değerlendirmesi neticesinde TAVI işlemi-
ne alındı. İşlemin uygulanmasının beşinci ayında acil servise ciddi nefes darlığı ile başvurdu. 
Anamnezinde şikayetlerinin son iki gün içerisinde başladığı ve giderek arttığı öğrenildi. Ekokar-
diyografik değerlendirme neticesinde takılan kapağın disloke olduğu ve buna bağlı olarak ciddi 
aort yetmezliği geliştiği gözlendi. Hastanın aort yetmezliği ‘valve-in-valve’ tekniği ile tedavi edildi 
(Şekil).

Tartışma: TAVI, yüksek riskli dejeneratif aort darlığı bulunan hastalarda uygulanabilecek alter-
natif bir yöntemdir. Bu teknikte de AV blok, inme, koroner oklüzyon ve hatta ölüm gibi kompli-
kasyonları görülebilmektedir. Kapak embolizasyonu da nadir görülen başka bir komplikasyonu 
olmakla birlikte işlem öncesi dikkatli anülüs ölçümü, uygun kapak seçimi ve yerleştirilmesi, 
kapağın bırakılması sırasında optimal balon şişirilmesi gibi tekniklere dikkat edilerek önlenmeye 
çalışılabilinir. İşlemin hemen ardından kapak embolizasyonu, dislokasyonu gibi sorunlar görü-
lebilmekle birlikte, bizim vakamızda bu hadisenin işlemden beş ay sonra gerçekleşmesi önem 
kazanmaktadır.

Sonuç: Yeni kullanılmaya başlanan bir teknik olmasından dolayı faydası ve gelişebilecek komplikasyonları bakımından verilerin toplanması için zamana 
ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu nedenle bu tarz deneyimlerin literatüre katkı sağlanması açısından paylaşılması önem arz etmektedir.

PS-017
Biyoprotez AVR tanılı olguda enfektif endokardit ve ilişkili komplikasyonlar
Onur Akhan, Elif İlkay Yüce, Hamide Muhtarzade, Mustafa Doğduş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

İnfektif endokardit (İE), kalbin endokardiyal yüzeyinin infeksiyonu olup, sıklıkla kalp kapaklarını etkilemektedir. Bu olgumuzda gebelik planı nedeniyle 
biyoprotez kapak implantasyonu yapılan ve izlemde infektif endokardit gelişmesi sonrası abse ve fistül komplikasyonları görülmüş olan genç kadın 
hastadan bahsedilecektir.

36 yaşında hashimoto tiroiditi 12 yaşından beri biküspit aort kapağı ve valvüler aort yetmezliği nedeniyle takipli hastaya gebelik planlanması üzerine 
7 yıl önce biyoprotez AVR yapılmış. Takip edilen yıllarda ek şikayeti olmayan hastanın Temmuz 2016 tarihinde ateş yüksekliği ve terleme şikayetleri 
olmuş. İzlemde dışmerkezde TEE yapılan hastanın tetkiklerinde vejetasyon saptanmamış. İzlemde hasta ileri tetkik amaçlı kliniğimize yatırılmış. Sonra-
sında yapılan TTE tetkikinde EF'ler normal, My 3, Aort kapak gradientler 59/34, TY 2-3 SPAP 32 olarak saptanmış olup mitral ön kapakla ilişkili 3,6 X 
1,3 cm, aortta 2,4 X 1. 6 cm çaplarında, triküspit kapak atriyal ön yüzde 1,6 X 0,9 cm hareketli kitlesel oluşum trombüs ?, vejetasyon ? izlendi. İzlemde 
hastaya yapılan TEE tetkikinde aort kapaklar ödematöz ve kapak hareketleri azalmış olarak görülüp kapak alanı 0.7 cm2 olarak değerlendirildi. Ayrıca 
aort kökünde sağ atriyum komşuluğunda 12*33 mm çaplarında abse görünümünün yanı sıra abse yapısından içinde renkli dopler akımının izlendi-
ği fistül ve fistül çıkışında triküspid kapak septal yaprakçığa yakın hareketli kistik yapı 
izlendi. İzlemde kan kültüründe s. mitis ve s.oralis üremeleri olan hastaya enfeksiyon 
hastalıkları önerisiyle daptomycin, gentamisin ve rifampisin başlandı. İzlemde tekrarla-
yan dirençli ateşi olan olgunun kontrol kültürlerinde de üreme olması nedeniyle tedaviye 
moksifloksasilin eklendi. Ayrıca daha önceki batın BT'lerinde dalak infarktı uyumlu görü-
nüm saptanması sonrası genel cerrahi görüşü alınan olguya takip önerildi. Hastanın ileri 
radyolojik görüntüleme amaçlı yapılan Kardiyak MR tetkiki 'Periaortik abse ile uyumlu 
görünüm, aortada protez kapak ile uyumlu görünüm,Bu kapağın distal komşuluğunda 
aortadan sağ atrıuma doğru jet akım dikkati çekmektedir. Bu görünüm fistül kuşku-
su taşımıştır. Sonrasında kalp damar cerrahisine danışılan hastaya erken cerrahi planı 
yapıldı. İzlemde KDC tarafında mevcut biyoprotez kapak, abse ve fistül rezeke edilerek 
yeni homogreft kapak implante edildi.İzlemde 2.derece av blok ve yüksek dereceli av 
blok gelişmesi nedenli hasta tekrar kliniğimize transfer edildi. İzlemde hastaya DDD-
KPM implantasyonu yapıldı.Kliniğimize transfer öncesinde gönderilen kan kültüründe 
psödomonas aeruginosa üreme olması nedeniyle hastanın tedavisi levofloksasilin ve 
sulbaktam/sefoperazon şeklinde devam edilmesi planlanıp tedavi toplam 42 gün verildi. 
İzlemde hastanın kontrol TTE ve pil kontrollerinde patoloji saptanmadı. Yatışı süresince 
anemi nedenli de tetkik edilen hastada hemolitik anemi düşünülmedi. İzlemde tedavisi 
düzenlenen hasta kardiyoloji poliklinik kontrolleri ile taburcu edildi.

Şekil. Valve-in-valve

Çıkarılmış kapağın makroskopik görüntüsü

Hastanın kalp damar cerrahisinde yapılan operasyon sırasında 
çıkarılmış olan biyoprotez kapak materyali gösterilmiştir. 
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PS-018
Rekürren diffüz koroner vazospazm
Mehmet Çelik1, Erkan Borazan2

1Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
2Konya Numune Hastanesi

Giriş: Koroner arter spazmı (KAS), kararlı ve kararsız angina, akut miyokard infarktüsü ve ani kardiyak ölüm gibi miyokardiyal iskemik sendromlarda 
önemli bir rol oynamaktadır. Kesin bir tanı koymak için koroner anjiyografi ve provakatif testler genellikle gereklidir. KAS gelişiminin altında yatan 
mekanizmalar hala iyi anlaşılamamış olsa da, çok faktörlü bir hastalık gibi görünmektedir. KAS tanısı konulan hastalarda tedavinin temel taşı kalsiyum 
antagonistleridir ve bu klasik aterosklerotik koroner arter hastalığında ki tedavi yaklaşımından farklıdır. Prognoz genellikle iyi huylu kabul edilir. Bunun-
la birlikte, tekrarlayan anjina atakları sıklıkla görülür. Burada farklı koroner arterlerde diffüz spazm gelişme öyküsü olan ve intrakoroner nitrogliserin 
tedavisine dramatik yanıt aldığımız anterior ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü (STEMI) vakamızı paylaşmaktayız.

Olgu: 78 yaşında erkek hasta anterior STEMI tanısıyla koroner anjiyografi (KAG) işlemine alındı. Hastanın özgeçmişinde sağ ve sol koroner arterlerine 
stent uygulanması mevcuttu. Bu işlemlerden bir kaç ay sonra akut inferior STEMI ile tekrar KAG işlemine alınan hastanın, sağ koroner arterinde diffüz 
vazospazm izlenmiş ve intrakoroner nitroglerin ile reperfüzyon sağlanmıştı. Hastanın KAG işleminde sol inen koroner arter (LAD)'de stent sonrası 
damar çapının 1 mm den küçük olduğu izlendi. İntrakoroner olarak bir kaç dozda toplam 800 mcg nitrogliserin uygulanması sonrası koroner spazmın 
düzeldiği izlendi. Takipte antiagregan tedavisine ek olarak,oral isoptin ve isosorbit mononitrat dozları tolere edilebilen en yüksek dozlara kademeli 
olarak arttırıldı.

Tartışma: KAS görülme sıklığı toplumsal farklılıklar gösterir. Japonya'da anjinal ataklı hastalarda KAS bildirilme sıklığı %40 civarındadır ve provakatif 
teslerle ortaya çıkarılan KAS olguları da diğer populasyonlardan yüksektir. Sigara, yaş ve yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein (hs-CRP) yüksekliği KAS 
için önemli risk faktörleridir. Fiziksel ve zihinsel stres, magnezyum eksikliği, alkol kullanımı, kokain, ergot alkoloidleri, beta blokerler vb nedenler KAS 
oluşumunu uyarabilir. Klinikte akut koroner sendromun tüm formlarında görülebilir ve ani ölüme neden olabilir. Tedavisinde kalsiyum kanal blokerleri 
merkezi rol oynar. Özellikle uzun etkili formları tercih edilmelidir. Uzun etkili nitratlar da tedavide ikinci planda kullanılabilir. Medikal yaklaşımlarla 
semptomları düzelmeyen ve obstruksiyonu direnç gösteren olgularda stent uygulanması düşünülebilir.

LAO-AP cranial görüntüleme

LAD spazmın düzeldiği izlenmektedir

RAO caudal görüntüleme

LAD'de diffüz vazospazm izlenmektedir
PS-019
Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Bir Vakada Katetere Bağlı Çoklu Koroner Arter Spazmı
Kerim Esenboğa
Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Giriş: Girişimsel kardiyologlar koroner anjiyografide gerçek obstrüktif aterosklerotik hastalığı taklit eden birçok lezyonla karşılaşırlar. Bu lezyonlardan 
biri olan katetere bağlı vazospazm diagnostik koroner anjiografi ya da perkütan işlem esnasında ortaya çıkmakla birlikte spontan koroner arter spazmı-
nın oluşmasında birçok farklı etiyolojik etken rol oynamaktadır. Bazı yayınlarda katetere bağlı spazm görülen olgularda spontan koroner arter spazmı 
atakları gelişimi konusunda artmış meyil olabileceği ifade edilmiştir. Bu vakada akut koroner sendrom ile başvuran bir hastada nadir olarak koroner 
arterlerin bir çok farklı bölgesinde meydana gelen katetere bağlı vazospazm sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: 61 yaşında kadın hastaya üç sene önce tipik efor anginası nedeniyle koroner anjiografi yapılmış ve normal koronerler tespit edilmiş. 
Hastanın acil servise tekrar yaklaşık 1 saat süren tipik göğüs ağrısı yakınması ile başvuru sonrası çekilen EKG’sinde prekordiyal derivasyonlarda 
0,5-1 mm ST segment depresyonu ile birlikte bakılan troponin I değerinin yüksek tespit edilmesi üzerine tanısı akut koroner sendrom olarak de-
ğerlendirildi. Hipertansiyon harici kardiyovasküler risk faktörü olmayan hasta irbesartan/hidroklorotiazid ve metoprolol tedavisi almaktaydı. Kokain 
kullanım hikayesi yoktu. Yapılan ekokardiyografide sol ventrikül sistolik fonksiyonları normaldi. Kapak patolojisi tespit edilmedi. Koroner anjiogra-
fiye alınan hastada sol sistem 6 Fr FL 4,0 judkins diagnostik kateterle görüntülendi ve tüm projeksiyonlarda sirkumfleks (Cx) arterde tübüler ciddi 
darlık tespit edildi. Diğer sol sistem normaldi. Cx arterdeki lezyon için ilk olarak perkütan işlem planlandı. Sağ koroner arterin (RCA) anjiografisi 
esnasında distal segmentlerde daha belirgin olmak üzere diffüz spazm izlendi. Intrakoroner nitrogliserin uygulamasından 30 saniye sonra alınan 
görüntülerde spazmın tamamen çözüldüğü, sol sistemin kontrol anjiografisinde Cx arterdeki lezyonun da tamamen kaybolduğu izlendi. Hasta işlem 
esnasında asemptomatik seyretti. Nitrogliserinle hem Cx arterin hem RCA’daki lezyonların kaybolması katetere bağlı spazmı düşündürmektedir. 
Bulgular ve Sonuç: Katetere bağlı spazm operatör deneyimine göre farklılık gösterebilmekle birlikte kullanılan kateterin çeşidinden de etkilenmektedir. 
Tanısal işlemlerin yanısıra hem nativ damarlara hem de bypass greftlere uygulanan perkütan işlemler esnasında da sık görülebilmektedir. Etiyopa-
togenezinde mekanik irritasyon ve endotelin erozyonu yer almaktadır. Özellikle proksimal segmentlerde meydana gelen izole lezyonların daha çok 
spazm olarak değerlendirilme ihtimali gözönünde bulundurulduğunda vakamızın ayırt edici özelliği lezyonların proksimal bölge haricinde yerlerde 
tespit edilmesidir. Bu durumun farkında olmakla koroner anjiografi esnasında diskret luminal bir daralma tespit ettiğimizde osteal bir lezyon olmasa 
dahi nitrogliserin uygulamasıyla bu lezyonun gerçek bir aterosklerotik lezyon olarak algılanmasının önüne geçilecektir.
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PS-020
İlerleyici Dev Koroner Anevrizması
Fatih Levent1, Sadık Volkan Emren2

1Haysu Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

75 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde koroner arter hastalığı ve 30 paket/yıl sigara öyküsü mevcuttu. Fi-
zik muayenede nabız ritmik dolgun kan basıncı 130/80 mmHg ölçüldü. Elektrokardiyografide ritim sinus, D1-aVL-V1-V4 derivasyonlarda ST segment 
depresyonu izlendi. Transtorasik ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %30 global hipokinetik, orta mitral yetmezliği hafif triküspit 
yetmezliği sistolik pulmoner arter basıncı 55 mmHg saptandı. Hastanın şubat 2015 tarihinde koroner anjiyografisinde (KAG) sol inen arter (LAD) prok-
simal, mid ve distal bölgede anevrizmatik dilatasyon, anevrizmatik segmentler arasında %50-60 darlık, sirkumfleks arterde anevrizmatik dilatasyon, 
sağ koroner arterde kronik total okluzyon izlendi. Bu nedenle hastaya koroner arter baypas cerrahisi (CABG) kararı alındığı öğrenildi. Fakat o dönemde 
hasta CABG kabul etmemiş ve kontrollere de gelmemiş. Hastanın yenileyici akut koroner sendrom saptanması üzerine tekrar KAG planlandı. Sol LAD 
proksimal, mid ve distal segmentte anevrizma izlendi. En geniş anevrizmanın LAD proksimal segmentte bulunduğu gözlendi ve çapı 24.22mm x 16.32 
mm x 18.71 mm boyutlarında ölçüldü (Resim 1). Hastanın Şubat 2015 tarihindeki kayıtlarında aynı açıda aynı segmentte anevrizmanın 19.89 mm 
x 14.52 mm x15.74 mm olarak ölçüldü (Resim 2). Anevrizmanın mevcut ölçümlere göre ilerleyici olduğu belirlendi hasta anevrizmektomi ve CABG 
cerrahisi uygulandı.

Koroner arter anverizmaların sıklığı %0,2-10 arasında değişmektedir. En sık anevrizma sağ koroner arterde daha sonra LAD’de gözlenmektedir. Erkek-
lerde ve yaşlanmayla sıklığı artmaktadır. En sık nedeni koroner arter hastalığıdır. Diğer nedenler arasında inflamatuvar ve bağ dokusu hastalıkları yer 
almaktadır. Hastaların çoğu asemptomatiktir. Fakat bazı hastalarda angina pektoris, miyokard infarktüsü, ani ölüm, koroner fistül formasyonu, hemo-
perikardiyum, tamponat komşu organlara bası bulguları ve konjestif kalp yetmezliği bulguları görülebilir. Medikal tedavi olarak statinler koroner arter 
anevrizmasının tedavisinde ve progresyonunun önlenmesinde faydalı olabilir fakat uzun dönem randomize çalışması yoktur. Büyük anevrizmalarda 
koroner anevrizmada trombüs oluşumunu önlemek için antiaggregan ya da antikoagulan tedavi gerekebilir. Cerrahi endikasyon semptomatik olan ve 
büyük damarların bifürkasyonuna yakın anevrizması olan, distal koroner arter yatağa emboli kanıtı bulunan, seri angiyografik ölçümlerde anevrizmada 
progresif büyüme saptanan ve ana koroner de anevrizması olan hastalarda düşünülür. Ayrıca çapı normal arter çapının 3 katından daha fazla olan 
koroner arter anevrizmalarında da cerrahi onarım gerekir. Greft stentlerin de koroner anevrizmalarda uygulandığı vakalar bildirilmiştir ama bu tedavi 
konusunda yeterli veri bulunmamaktadır

Resim 1

Hastanın şubat 2017 de yapılan koroner angiyografi görüntüsü şekilde LAO 37 CRA:27 derecede lad anevrizmaları izlenmekte Lad proksimal segment anevrizma 
çapı: 15.13x21.02 x16.83mm Lad mid segment anevrizma çapı: 13.78 x6.85 mm Lad distal segment. Anevrizma çapı: 18.5x6.73mm

Resim 2

Hastanın haziran 2015 de yapılan koroner angiyografi görüntüsü şekilde LAO 44 CRA:30 derecede Lad anevrizmaları izlenmekte lad proksimal segment anevrizma 
çapı: 14.52x19.89x15.74 mm Lad mid segment anevrizma çapı: 13.99 x6.94 mm Lad distal segment. Anevrizma çapı: 18.9 x6.37 mm
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PS-021
Makrovolt T dalga alternansı ve poliformik ventriküler taşikardi
Lütfü Bekar1, Mehmet Emir Erol2, Oğuzhan Çelik1

1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

65 yaşında mitral darlık nedeniyle mitral metalik mekanik kapak replasmanı ya-
pılan hastanın yoğun bakıma alınmasını takiben çekilen elektrokardiyografisinde 
(EKG) QT’de uzama ve ardışık T dalga morfolojilerinde değişme saptanıyor. Hasta-
da kısa süre sonra poliformik ventriküler taşikardi (PVT) gelişiyor ve defibrilasyon 
uygulanıyor ancak yanıt vermiyor. Hastaya kardiyopulmoner resusistasyon (CPR) 
uygulanıyor. Tekrarlayan defibrilasyon uygulanmasına rağmen PVT devam ediyor. 
Hastada post-op QT uzatan ilaç kullanımı yok ve elektrolit bozukluğu saptanmıyor. 
Hastanın tedavisinde antiaritmik olarak lidokain ve magnezyum kullanıyor ama di-
rençli PVT kırılamıyor. Sonrasında asistoliye dejenere oluyor. CPR’a cevap verme-
yen hasta arrest oluyor. 

T dalga alternansı; atımdan atıma T dalga morfolojisinde meydana gelen değişim-
lerdir. Bu durujm ventriküler aritmileri tetikleyebilmektedir. En yaygın şekli mikro-
volt T dalga alternansı olup standart EKG kayıtında saptanamaz. Makrovolt T dalga 
alternansı son derece nadir bir durum olup, elektriksel olarak unstabil olan miyo-
kardla ilişkilidir ve ventriküler aritmiler için prediktördür.

PS-022
Nadir bir malformasyon: Sol ön inen (LAD) koroner arterde yaygun mikrofistüller
Gönül Açıksarı1, Hande Özportakal2, Kenan Demir1, Şeref Kul1, Alperen Kısa3, Serkan Bulur1
1medeniyet üniversitesi göztepe eğitim rarştırma hastanesi kardiyoloji kliniği İstanbul 
2medeniyet üniversitesi göztepe eğitim araştırma hastanesi Dahiliye Kliniği İstanbul 
3medeniyet üniversitesi göztepe eğitim araştırma hastanesi anestezi reanimasyon kliniği İstanbul

Giriş: Koroner arter fistülleri koroner arterleri ile kalp boşlukları ya da büyük damarlar arasındaki direkt bağlantılar olarak tanımlanmaktadır.¹ En sık 
LAD olmak üzere üç büyük koroner arterden kaynaklabilmekte ve genellikle sol ventriküle drene olmaktadırlar.² Klinik önemi ve olası hemodinamik 
sekelleri tam olarak anlaşılamamıştır. Nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı, göğüs ağrısı, aritmi ve ani kardiyak ölüm ile prezente olabilir ancak eşlik eden 
koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği veya infektif endokardit olan vakalarda septomları fistüllere atfetmek zordur. 

Vaka: 56 yaşında erkek hasta iki saat önce başlayan göğüs ağrısı, göğüste yanma ve sol kolda uyuşma yakınmaları ile başvurdu. Başvuru EKG'sinde 
D1, aVL ve V4-6'da T negatiflikleri görüldü. Ekokardiyografisinde; ejeksiyon fraksiyonu %60 saptandı. Duvar hareket kusuru izlenmedi. Evre 1 diastolik 
disfonksiyon ve eser MY dışında patoloji izlenmedi. Troponin I takipleri 0,01-0,11 ve 1,85 ug/l (0,01-0,03) saptandı. NSTMI ön tanısı ile koroner yoğun 
bakıma interne edilen hastanın takiplerinde komplikasyon izlenmedi. 24 saat sonra yapılan koroner anjiyografisinde RCA proksimal plaklı distalde 
%80 darlık, CX normal sınırlarda ve LAD'de yaygın mikrofistüller izlendi.(Şekil 1)Aynı seansta RCA'ya perkütan koroner girişim ile 5x18 mm endover 
stent implante edildi. İşlem sonrası takiplerinde komplikasyon izlenmeyen hastanın gğüs ağrısı tekrar etmedi. Kontrol ekokardiyografisinde ek patoloji 
izlenmedi. Medikal tedavisi düzenlenerek eksterne edildi.

Tartışma ve Sonuç: Koroner arter mikrofistülleri nadir görülen malformasyonlardır. Genellikle asemptomatiktirler ancak nefes darlığı, yorgunluk, 
çarpıntı, göğüs ağrısı, aritmi ile prezente olabilirler. Eşlik eden koroner arter hastalığı olanlarda semptomları hastalık ve/veya malformasyonla ilişki-
lendirmek zordur.

Şekil -1 KAG LAD den Sol ventriküle yaygın mikrofistüller Şekil -2 LAD den Sol ventriküle yaygın mikrofistüller

Resim

Elektrokardiyografide QT’de uzama ve ardışık T dalga morfolojilerinde 
değişme izlenmekte
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PS-023
Marihuana Kullanımı Sonrası Gelişen Miyokart Enfarktüsü
Mehmet Burak Özen
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Manisa

Olgu Tanımlaması: Esrar ve madde kullanım sıklığı özellikle genç populasyonda artmaktadır. Esrar kullanımına bağlı miyokart enfarktüsleri nadirde 
olsa daha önce bildirilmiştir. Bu vakamızda esrar türevlerinden biri olan marihuana kullanımı sonrası non-ST eleve miyokart enfarktüsü gelişen 39 
yaşında erkek bir hasta bildirilmiştir.

Bulgular: 39 yaşında marihuana bağımlı erkek hasta ani başlayan yaygın baskı vasfında sol koluna yayılan göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvur-
du. Öyküsünde 10 yıldır 15 adet/gün sigara içiciliği, 3 yıldır haftada 3-4 defa ve en son olarak da göğüs ağrısı başlamasından 2 saat önce marihuana 
kullandığını ifade ediyordu. Elektrokardiyografide (Şekil 1) patoloji gözlenmeyen hasta kardiyak biyomarkerlarında artış görülmesi üzerine non-ST 
eleve miyokart enfarktüsü (NSTEMI) tanısı ile katater laboratuvarına alındı. İşlem öncesi hastaya asetilsalisilik asit (ASA) ve klopidogrel yüklemesi 
yapıldı. Yapılan koroner anjiografisi sonucunda nondominat sağ koroner (RCA) arterde sağ ventrikül dalı (SGV) öncesinde %99 tıkalı olduğu saptandı. 
(Şekil 2) Aynı seansta hastanın RCA arterindeki darlığa başarılı perkütan balon anjiyoplasti ve stent implantasyonu yapıldı. İşlem sonrası koroner 
yoğun bakım ünitesine alınan hastanın yapılan transtorasik ekokardiyografi sonucu inferior duvar midi ve bazalinde segmenter duvar hareket kusuru, 
ejeksiyon fraksiyonu %50 olarak raporlandı. Takiplerinde ilave bir komplikasyon gelişmeyen kalp hızı 65/dk seyreden hasta ramipril, aspirin, klopidog-
rel ve atorvastatin tedavisi ile taburcu edildi. 

Sonuç-Tartışma: Ateroskleroz ile ilgili klinik durumlar (miyokard enfaktüsü, inme vb) daha çok aterosklerotik plak üzerinde oluşan trombüs son-
rası damar lümeninin daralması ile oluşur. Emosyonel stres, ağır egzersiz, soğuk hava, ağır yemek, alkol alımı, kokain ve marihuana kullanımı gibi 
durumlar bu klinik tabloların başlamasına neden olabilir. Marihuana kullanımı miyokardial oksijen ihtiyaç sunum dengesini bozarak ve trombosit 
agregasyonunu artırarak miyokard enfarktüsüne neden olabilir. Sonuç olarak günümüzde giderek artan madde kullanımı ve ilişkili klinik durumlara 
dikkat çekmeyi amaçladık. Özellikle genç yaşlarda görülen miyokard enfarktüsü hastalarının öyküleri alınırken esrar, kokain gibi madde kullanımları 
mutlaka sorgulanmalıdır.

Şekil-1

EKG

Şekil-2

Koroner anjiyografi
PS-024

İleri yaş bir hastada sağ atriumda kitlenin nadir bir nedeni;Kist Hidatik
Ersin Çağrı Şimşek1, Sadık Volkan Emren2

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Olgu tanımı: Kist Hidatik; Echinococcus Granulosus parazitinin neden olduğu bir hastalıktır. Vücutta tüm organları tutabilir. Genelde akciğer ve kara-
ciğer yerleşimine rastlanırken santral sinir sistemi, kas iskelet sistemi kalp ve böbrek daha az sıklıkta tutulan organlardır. Kardiyak kist hidatik hayati 
tehtid eden ciddi bir hastalıktır. Çok nadir olmasına rağmen tüm dünyada görülebilir.

Bulgular: Bilinen bir kalp hastalığı olmayan 80 yaşında kadın hasta son zamalarda yürümekle artan nefes darlığı yakınması ile polikliniğe başvurdu. 
Hipertansiyon ve hipertirodiye bağlı radyoaktif I tedavisi öyküsü olan hastanın fizik bakısında TA:135/85 mmHg NB:85/dk Aort odağında 2/6 sistolik 
üfürüm saptandı. Ekokardiyografide sağ atrium içinde 37 mm* 27mm boyutlarında düzgün sınırlı, yuvarlak, hipokojen, haraketli, inreatrial septuma 
tutulmuş kistik kitle ve hafif aort darlığı saptandı (Şekil 1).Kitlenin daha iyi değerlendirilebilmesi için yapılan transözagial ekokardiyografide sağ atirum 
içerisinde 32 mm*33mm kitlenin komşuluğunda 10 mm x 11 mm büyüklüğünde ikinci bir kistik kitle izlendi. Yapılan MRG de;sağ atirumda yaklaşık 
30 mm çapında düzgün kontürlü içi homojen kistik natürde oluşum saptandı. Serolojisi de pozitif gelen hasta kardiyak kist hidatik olarak tanı aldı. 
Mevcut bulgular ile kitle eksiyonu için operasyon endikasyonu konan hasta operasyon risklerini almak istemediğinden opere olmak istemedi.hastaya 
albendazole başlanarak taburcu edildi.

Sonuç-tartşma:Kist hidatik, koyun ve sığır yetiştirilen ülkelerde daha yaygındır. Artan göç ve seyehatler ile bu durum dünya çapında bir halk sağlığı 
haline gelmiştir. Ekinokokkozis kemik iliği, göz, beyin, böbrek dahil insan vücudunun tüm bölümlerini etkiler. Protoskolesler uç-organlara kan veya 
lenf yolu ile ulaşmaktadır. Protoskoleslerin kalbi tutması göç veya metastaz ile oluşabilir. Kistler kalbin de her bölgesini tutabilir. En sık sol ventikül 
(%50-60) tutulumu görülürken vakaların sağ ventrikülde %15, sağ atriumda ise %3-4 kadarı görülür. Bizim vakamızda olduğu gibi sağ atrium kardi-
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yak kist hidatiğin en nadir tutunma bölgelerinden biridir. Kardiyak kist hidatik kalpte yavaş büyümektedir ve çoğunlukla asemptomatik seyrettiğinden 
yaklaşık hastaların %10'u semptomatik olmaktadır. En önemli komplikasyonları kist rüptürüne bağlı anaflkatik şok veya tamponat, sistemik veya 
pulmoner emboli ve koroner arterlere basıdır. Ekokardiyografi kardiyak kist hidatik tanısında oldukça sensitif iken kalbin diğer yapıları ile ilişkisi ve 
ek bilgi sağlaması açısından BT ve MRG gereklidir. Eko veya MRG da kalisifikasyon varlığı, kardeş kist görülmesi ve kistin membran ile ayrışması 
ayırıcı tanıda yardımcıdır. Bildirdiğimiz vakada kardeş kist görülmektedir. Kardiyak kist hidatik tedavisinde çoğunlukla tercih edilen kardiyak cerrahiyi 
takibinde verilen medikal tedavidir.

Şekil-1

Transtorasikekokardiyografi (A-B) ve transözafagial ekokardiyografide (C-D) 
sağ atriumdaki kitlenin farklı açılardan görünümü. Kırmızı oklar büyük kisti 

gösterirken mavi ok kardeş kisti göstermektedir.

Şekil-2

MRG da kistik yapının görünümü. soldaki görüntüde kist içerisinde kalsifikasyon 
gözlenmektedir. kırımız oklar kisti göstermekte.

PS-025
2. derece atriyoventriküler bloklu tek koroner arter anomalisi
Cihan Öztürk, Fatih Mehmet Uçar, Fatih Kardaş, Utku Zeybey, Hanefi Yekta Gürlertop
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne

Tek koroner arter anomalisi, hem sağ koroner arterin (RCA) hem sol ana koroner arterin (LMCA) aynı aortik sinüsten kaynaklandığı nadir görülen bir 
koroner anomalidir. Bu anomali genellikle anjiografi sırasında tesadüfi saptanır ve popülasyonda insidansı % 0.014-0.066 arasındadır. Tek koroner 
arter anomalisi çoğu olguda selim bir seyir göstermesi ve klinik önemi bilinmemekle birlikte, bazı otopsi çalışmalarında ani kardiyak ölümle ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. Atriyoventriküler bloklar ise toplumda özellikle yaşlı populasyonda sık görülen kardiyak ileti bozukluklarıdır. Bu vakaların bera-
berliğini konu alan bir vaka inceledik.

Vaka: 70 yaşında erkek hasta. Bilinen herhangi bir hastalık anamnezi vermiyor. Kısa süreli dispne ile acile başvuruyor. Çekilen EKG’de 2. Derece tip 
1 av blok (Wenckebach) saptanıyor (Şekil 1). İlk anamnezde predispozan bir faktör bulunamıyor. Hasta koroner yoğun bakımda monitörize gözleme 
alınıyor. Hastanın genişletilmiş anamnezinde yaklaşık 2 aydır glokom tedavisi için timolol kullandığı saptanıyor. Tedavi kesiliyor ve izleme devam 
ediliyor. Atriyoventriküler bloğu devam eden hastanın ileri tetkiklerinde 2. Derece tip 2 av blok alternasyonu (Şekil 2) saptanan hasta için iskemi araş-
tırması amaçlı koroner anjiyografi planlanıyor. Yapılan koroner anjiyografide JR4 6F diagnostik kateter ile sağ koroner arter ostiumu aranırken sol ana 
koroner ve sağ koroneri veren ve sağ sinüs valsalvadan kaynaklanan tek bir koroner ostium saptanıyor (Şekil 3,4). Herhangi bir tıkayıcı koroner arter 
hastalığı saptanmıyor. Hastanın anamnez, fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarında atriyoventriküler blok yapacak herhangi bir etyoloji 
saptanmaması üzerine hasta için konsey kararı olarak kalıcı pacemaker implantasyonu kararı veriliyor. 

Tartışma: Tek koroner arter anomalisi tüm büyük koroner anomalilerin % 3'ünden azını oluşturur. Bu anomalilerin çoğu klinik olarak sessiz olmakla 
birlikte bazı anomaliler akut MI bile yapabilirler. Vakada herhangi bir angina veya iskemi bulgusu yoktu. Literatürde av blokla tek koroner arter birlik-
teliğiyle ilgili tek makale saptadık. Bu durum tesadüfi olabileceği gibi bu anomalinin av blok etyolojisinde yer alıp almayacağını belirlemek için daha 
çok veri ve vakaya ihtiyaç vardır.

Şekil 1,2 Şekil  3,4
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PS-026
Sol subklavian arter stentleme ile anjina yakınmasının kaybolduğu olgu sunumu
Erdal Gursul, Erdinç Öz
Çanakkale Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, Çanakkale

Olgu Tanımlaması: Subklavian arter darlığı nadir görülen periferik arter hastalığıdır. Önceden koroner bypass operasyonu olan ve anjina yakınması 
ile başvuran hastamızda saptanan sol subklavian arter kritik darlığının perkutan tedavisi sunulacaktır.

Bulgular: 6 sene önce CABG operasyonu olan hastamız anjina şikayeti ile başvurdu. Hastanın operasyon bilgilerine ulaşılamadı. Sağ radial nabız 65/
dk sayıldı, sol nabız zayıf hissedildi. Sağ kol tansiyon arteryel değeri 120/65 ölçürken sol kolda net ölçülemedi. EKG’de anteriorda T negatifliği mev-
cuttu. EF %48 saptandı, anterior segment hafif hipokinetik izlendi. Medikal tedaviye dirençli anjinasının olduğu tespit edilmesi üzerine konvasyonel 
koroner ve sol üst extremite anjiografik görüntüleme planlandı. Hastaya sağ femoral arter yoluyla girişim uygulandı. Sol sistem 6F judkins 4.0 ile 
görüntülendi. Circumfleks arterinde non-kritik darlıklar saptandı. LAD proksimal tıkalı izlendi. Sağ koner arter 6F judking 4,0 ile görüntülendi. RCA da 
non kritik darlıklar izlendi. Sağ 6F judkings 4.0 ile LIMA görüntülenmesi planlandı. Sol subklavian arter kanulasyonu sırasında verilen opak madde ile 
sol subklavian arter mid segmentte ciddi darlık saptandı. Çekilen anjiografide sol subklavian mid segmente %80 darlık izlendi (Şekil 1). LIMA-LAD 
non-selektif görüntülenmede akımın açık olduğu görüldü. Sol subklaivan arter revaskularizasyon kararı alındı. Lezyon hidofilik tel gönderilerek destek 
katateri ile geçildi. Lezyonun olduğu yer hasta örtüsü üzerinden iğne ile LIMA arterinin çıktığı yer portekü ile işaretlendi (Şekil 2). 6,0*15 mm balon 
ile predilatasyon uygulandı (Şekil 2). Darlığın kısmen gerilediği izlendi. 6,0*17 mm balon expandeble stent 10 ATM basınçla implante edildi. Kontrol 
anjiografide darlığın kaybolduğu görüldü (Şekil 2). İşlemden sonra hastanın anjinal yakınmasının geçtiği izlendi. Aspirin ve klopidogrel başlanan hasta 
poliklinik planlanarak önerilerle externe edildi. 

Sonuç-Tartışma: Sol subkavian arter darlıkları CABG planlanan hastalarda göz önünde bulundurulması gerekli darlıklardır. Hastaların çoğu asemp-
tomatiktir. Kol ağrısı, parmaklarda nekroz başlıca semptomlarıdır. Sağ ve sol kol arasında tansiyon ve nabız farkı bulunması en önemli muayane 
bulgularıdır. Özellikle CABG planlanan hastalarda subklavian arter açıklığı çok önemlidir. Önceden göğüs bölgesine radyoterapi alanlar, vaskülit tanısı 
olanlar, bilinen periferik arter hastalığı olanlar ile sağ sol kol arasında 10 mmHg den fazla tansiyon farklı olanlarda subklavian arter angiografik olarak 
değerlendirilmelidir. Kol iskemisi, vertabral-subklavian çalma sendromu, koroner-subklavian çalma sendromu ve CABG operasyonunda aynı taraf 
internal mammarian arter kullanılmak istenildiği durumlarda subklavian arter darlıkları revaskülarize edilmeildir. Perkutan revaskülarizayon etkili, kolay 
ve başarılı bir yöntemdir. Vakamızda da sol LIMA-LAD grefti olan ve subklavian arter darlığı saptanan hasta stent konularak başarılı revaskülarize 
edilmiştir.

LMCA kanulasyonu sırasındaki görüntü Stent implantasyonu ve sonrasındaki anjiografik görüntü

PS-027
Senkop ile prezente olan dev sol atriyal miksoma vakası
Buğra Özkan, Özcan Örsçelik, Hakan Uyar, Ali Orçun Sürmeli, İsmail Türkay 
Özcan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin

Olgu tanımlaması: 49 yaşında diyabetes mellitus ve hipertansiyon tanıları olan 
erkek hasta hastanemize senkop şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan fizik 
muayenesinde apekste 3/6 diyastolik üfürüm duyuldu, nörolojik muayenesi 
normal olarak değerlendirildi. Yapılan transtorasik ve transözefagial ekokardi-
yografide sol atriyumda 5.97x2.57 cm. boyutlarında sol ventriküle taşan dev sol 
atriyal miksoma izlendi (Resim 1 C,D,E,F).

Bulgular-Sonuç: Senkopa neden olan dev atriyal miksoma tanısı konulan has-
taya kardiyak risk faktörleri de olması üzerine koroner anjiografi yapıldı (Resim 
1 A ve B). Koroner arterlerde lezyon izlenmeyen hastanın sol atriyal miksoması 
cerrahi olarak çıkarıldı. 

Resim 1
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Tartışma: Miksomalar yetişkinlerde en sık görünen kardiyak tümerlerdir ve tüm primer kardiyak tümörlerin yaklaşık %30’unu oluşturur. Kardiyak 
miksomalı hastalar asemptomatik olabildiği gibi ciddi kardiyovasküler komplikasyonlara bağlı semptomlarda görülebilmektedir. Sol atriyuma yerleşen 
miksomaya bağlı olarak mitral kapak darlığına bağlı senkop da izlenebilir.

PS-028
'Kalpte İğne Batması’ Şikayetinin Nadir Nedeni: Kalbe İğne Batması
Dursun Topal, Fatma Özlem Arıcan Özlük, Selçuk Kanat
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Kalpte yabancı cisim nadir görülen bir durumdur, bu konuda tedaviyi yönlendirecek kanıtlar ve tavsiyeler oldukça kısıtlıdır. Bu yazıda kalp böl-
gesinde iğne batması şeklinde özgül olmayan şikayetler ile klinik veren kalpte yabancı cisim saptanan olgumuzu sunduk.

Olgu: 44 yaşında kadın hasta, iğne batması şeklinde atipik vasıflı göğüs ağrısı şikayeti ile hastanemiz göğüs hastalıları polikliniğine başvurdu. Yapılan 
toraks bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde, interventriküler septum lokalizasyonunda yabancı cisim saptanarak kardiyoloji polikliniğimize konsülte 
edildi (resim 1a). Hastadan alınan ayrıntılı anamnezde, küçük yaşta üzerine düşme sonucu göğüs ön duvarına dikiş iğnesi batması hikayesi mevcut. Fizik 
muayene normal sınırlarda, göğüs ön duvarında palpasyonda ve inspeksiyonda patolojik durum saptanmadı. Elektrokardiyografi, normal sinus ritminde, 
yapılan kan laboratuar testleri normal sınırlarda saptandı. Hastanın rutin ön-arka ve lateral akciğer filminde, kardiyak siluetin üzerinde iğne ne olarak iz-
lendi (resim 1b). Yapılan transtorasik ekokardiyografi incelemesinde normal sol ventrikül fonksiyonu, anteroseptal mid segmentte 30 mm uzunluğunda 
ve sağ ventriküle protrüde olan ekojenik çizgisel yapı ve bu bölgede küçük sol-sağ şant izlendi (resim 2). Ek kapak patolojisi, vejetasyon ve perikardiyal 
mayi izlenmedi. Hastanın floroskopik incelemesinde kalple eş zamanlı hareket eden iğnenin görüntüsü elde edildi. Hastaya dış merkezde yapılan kardi-
yak cerrahi ile median sternetomi uygulanarak mevcut yabancı cismin kalp boşlukları ile ilişkili bölümleri alındı, septum içinde kalan bölümü bırakıldı. 
Tartışma: Kalpte yabancı cisim nadir görülen bir durumdur, bu konuda tedaviyi yönlendirecek kanıtlar ve tavsiyeler oldukça kısıtlıdır. Hastamızda 
olduğu gibi klinik belirtisi olmayan olgularda, tesadüfen durum tespit edilebilir. Kalpte yabancı cisim tespit edildikten sonra materyalin yeri, yarattığı 
komplikasyonlar, hastanın bu konuda korku ve endişeleri ve hastanın psikiyatrik durumuna göre karar verilir. Genellikle, uzun vadeli komplikasyonların 
(infeksiyon, aritmi, nörolojik bulgular) önüne geçmek adına operasyon ile materyalin çıkarılması planlanmaktadır. Hastaların anamnezlerinin dikkatli 
alınması ve çekilen rutin akciğer filmlerinin ön-arka ve lateral olarak iki yönlü değerlendirilmesi bu tarz önemli patolojilerin gözden kaçmasını engel-
leyecektir.

Resim 1

1a Toraks bilgisayarlı tomografi incelemesinde, interventriküler septumda 
izlenen intrakardiyak yabancı cisim 1b Rutin ön-arka ve lateral akciğer filminde 

kardiyak siluet üzerinde izlenen iğne imajı

Resim 2

İki boyutlu ekokardiyografide, normal sol ventrikül fonksiyonu ve anteroseptal 
mid segmentinde, yaklaşık 30 mm uzunluğunda izlenen ekojenik çizgisel yapı
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PS-029
Uygunsuz nefrostomi kateteri takılan, tomografik kesin tanısı konamayan olguda vasküler invazyonun anjiografi ile değerlendirilmesi
Sinan Varol1, Serkan Ketenciler2, Ömer Onur Çakır3, Kamil Boyacıoğlu1, Gökmen Kum1, Ertuğrul Okuyan1

1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Perkütan girişimsel işlemlerde ve radyolojik prosedürlerde komplikasyon ve iatrojenik vasküler yaralanma riski mevcuttur. Bazen non-invazif 
testler, vasküler invazyonu göstermekte yetersiz kalabilir. Tedavinin planlamasında görüntüleme yöntemi önemlidir. Bu olgumuzda uygun kontrast 
anjiografi teknikleri ile tanısı konan hastayı sunduk.

Olgu: 59 yaşında kadın hasta, sol nefrostomi uygulamasını takiben fenalaşma, ağrı tansiyon düşüklüğü nedeniyle konsülte edildi. Anamnezinde 2 yıl 
önce opere sol kolon kanseri, batın içi yaygın kitle ve yeni gelişen sol üretere bası ve grade 2-3 hidronefroz öyküsü mevcuttu. Nefrostomi kateterinden 
yoğun kanama da saptanan hastanın kan basıncı 60/40 mmHg, hematokrit değeri 24 idi. Sıvı ve eritrosit replasmanı yapılan hastanın tomografisinde 
arter veya ven invasyonu tanısı kesinleştirilemedi. Şok tablosu olan hasta kateter laboratuarına alındı. Selektif anjiografilerde sağ ve sol renal arterin 
açık olduğu gözlendi. Sağ femoral venden yapılan kontrast incelemesinde inferior vena cava intakt olduğu, fakat renal venlerin suboptimal kontrast 
incelemesinde ekstravazasyon gözlenmedi. Bunun üzerine nefrostomi kateterinin içinden verilen opak ile renal venöz sistemin yaygın invazyonu ve 
trombüs dökümente edildi. Kalp damar cerrahi ve üroloji tarafından operasyona alınan hastanın kateteri, ameliyathane koşullarında, içerisinden aralıklı 
opak madde enjeksiyonu ile geri çekilerek kateterin ucunun renal pelvise düştüğü gözlendi. Bu aşamada kateter yerinde bırakılarak renal pelvise lavaj 
uygulandı. Renal pelviste hemorajik mayiinin gerilediği gözlendi. Renal vende tromboz olarak değerlendirilen hastada açık cerrahi uygulanmadan 
işleme son verildi. Yoğun bakım takibinin ardından hasta medikal tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.

Sonuç: Komplikasyonların yönetiminde halen selektif konvansiyonel anjiografi önemli bir yer tutmakta olup, tedavinin planlaması için gereklidir. Ayrıca 
hemodinamik instabil, şoktaki hastaların tedavisine büyük katkı sağlar.

 

01-Nefrostomi-BT

Resim-1: Nefrostomi kateterinden yoğun kanama olan hastanın BT görüntülerinde her ne kadar nefrostomi kateterinin seyri gözlense de arteriel veya venöz sistem 
invazyonu hakkında bilgi vermemekteydi. (Oklar kateterin seyrini göstermektedir.)

02-Nefrostomi-Anjiografi

Resim 2: Renal arter ve venöz sistemin görüntüleri. 1: Sağ renal arter invazyonu yok. 2: Sol renal arter invazyonu yok. 3: Sağ femoral venden görüntülemede vena 
cava invazyonu yok. 4: Nefrostomi kateteri içerisinden verilen opak ile belirgin venöz invazyon ve trombüs dökümente edildi.
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PS-030
FAHR sendrom'lu olguda kalp yetmezliği: Kardiyak tutulum mu ? Tesadüf mü ?
Hamida Mukhtarzade1, Onur Akhan1, Elif İlkay Yüce1, Yavuz Selim Kılıç1, Sanem Nalbantgil1, Hüseyn Guliyev2

1Ege Universitesi Tıp fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Universitesi Tıp Fakultesi Radyoloji Ana bilim Dalı, İzmir

Fahr sendormu çift taraflı, simetrik intrakranial kalsifikasyon ile seyreden nörodejeneratif bo-
zukluklarla karakterize nadir görülen bir hastalıktır. İlk olarak 1930 yılında Fahr tarafından 
tanımlanmıştır. Hastalığın etiyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Kalsiyum ve magnezyum 
metabolizma bozuklukları, toksinler, enfeksiyonlar, genetik nedenler, hipoparatiroidizm olası 
etiyolojik nedenler arasında gösterilmektedir. Fahr sendromu klinik olarak genellikle kolay yo-
rulma, dengesiz yürüme, konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü, istemsiz hareketler ya da kas 
krampları ile başlayıp psikoz, demans, kişilik değişiklikleri gibi nöropsikiyatrik semptomlarla 
devam edebilir. Bulgular genelde 4.-5. dekatta görülmektedir. Literatürde Fahr sendromunda 
kardiyak tutulum ile ilgili bir olgu sunumu mevcut. 2012 yılında 19 yaşında FAHR sendro-
mu tanılı olguda kardiyak ileti sistemi bozukluğu nedeniyle KPM implantasyonu yapılmıştır. 
19 yaşında bilinen KBY tanısı olan hasta 6 ay önce kalp yetmezliği tanısı almış. Hastanın kalp 
yetmezliği etiyolojisi kesin olarak bilinmemekte birlikte kardiyak MRG-de myokardda infarkt 
veya fibrosis lehine bulgu izlenmemiş.Ayırıcı tanı amaçlı sağ kalp kateterizasyonu yapılması 
planlanmış. İzlemde hasta karında dekompanse kalp yetmezliği tablosunda yatırıldı. Yapılan 
TTE tetkikinde LVEF %35, MY2, TY2, SPAP:100 mmHg, RV etrafında minimal perikardiyal 
effuzyon,LV içinde hafif sek saptandı. Yoğun bakım izlemindeyken hastada kısa süreli hipo-
termi, dezoryantasyon, anlamsız konuşma gelişti. Hasta nörolojiye konsülte edildi. Kranial 
BT 'Bilateral sentrum semiovale düzeyinde bazal ganglionlar lokalizasyonunda serebellumda 
dentate nukleuslar düzeyinde yaygın kalsifikasyonlar izlenmiştir. Bulgular Fahr hastalığı ile 
uyumludur. Hastanın enfeksiyon parametreleri yüksek olması nedenyle alınan kan kültüründe 
streptococcus salivarius, idrar kültüründe staphylococcus aureus üremesi oldu. Kontrol TTE 
tetkikinde enfektif endokardit lehinde bulgu saptanmadı. Enfeksiyon hastalıklarının önerisi ile uygun antibiyoterapi başlandı. Takipte hastanın bilinç 
bozukluğu derinleşti. Tekrar nörolojiye konsulte edilen hastanın kranial MRG'de akut patoloji ayırt edilmedi. Hastada enfeksiyoz ve metabolik duruma 
sekonder ensefalopati tablosu düşünüldü. Antibiyoterapi altında hastanın enfeksiyoz markerleri geriledi, bilinç durumu düzeldi. Kreatinin progresyonu 
ve hiperpotasemi olan hastaya nefrolojinin öneriyle 3 kez HD ve UF yapıldı. Takipte kreatinin düzeyleri regrese oldu. Hastada enfeksiyöz durumunun 
düzelmesi sonrası kalp yetmezliği ayırıcı tanısı açısından tetkiklerin devamı planlandı.

Hastada kalp yetmezliğinin etiyolojisi ön tanıda düşünülen kardiyomiyopatilerin ayırıcı tanısındaki zorluklar nedenliyle henüz bilinmemektedir.Bunun 
yanısıra kardiyomiyopatili olgularda mevcut klinik ve radyolojik bulgular göz önüne alınarak olası metobolik hastalıklar, diğer sistemik haslıklar ve 
FAHR sendromu gibi nadir hastalıkların kardiyak tutulum birlikteliği de göz önüne alınmalıdır.

PS-031
Akut Mİ ile gelen Dev Koroner Arter Anevrizmalı Hasta
Hülya Cebe Ay, Osman Pirhan, Tayfun Ağbulut
Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Koroner arter anevrizması (KAA) koroner arterlerde devam eden bitişik çapa göre 1,5 kat ve daha fazla genişleme olarak tanımlanıştır.Sıklık olarak en 
çok sağ koroner arter etkileyen anevrizma sırası ile sonra sol ön inen arter ve sol sirkumflex arteri tutmaktadır. KAA’nda artmış tromboz ve miyokard 
infarktüsü riski vardır. Hastamız 35 yaşında bilinen kronik hastalık öyküsü yok. 15 paket/yıl sigara öyküsü mevcut. Acil servisimize göğüs ağrısı(tipik) 
şikayeti ile başvurmuş.Çekilen EKG'de inferior miyokart enfarktüsü görüldü. Yapılan koroner anjiyografide LMCA distali de içine alan dev Cx koroner 
arter anevrizması görüldü. Cx proksimalden total izlendi. Lezyondan tel geçilemeyince tirofiban infüzyonu başlandı ve cerrahi konsey sonucu hasta 
cabg açısından kalp damar cerrahisi kliniğine devir edildi. Yapılan ayrıntılı değerlendirmesinde (romatoloji klinği konsültasyonu ile ) hastada mevcut 
lezyonun Kawasaki hastalığı sekeli olduğu düşünüldü. Çekilen periferik BT anjiyografide ek anevrizma saptanmadı. KAA’nın en sık etyolojik sebebi 
aterosklerozdur. Diğer sebepler ise sistemik lupus eritematozus, travma, mikotik embolizm, kokain kullanımı ve bizim olgumuzda düşünüldüğü gibi 
kawasaki hastalığı olabilir. KAA hastaları sıklıkla asemptomatik olup tesadüfi olarak koroner angiyografide saptanır, klinik başvuru angina ya da miyo-
kart infarktüsü ile olabilir.Nadir vakalarda ise çok büyük KAA’ nda bası etkisi ile vena kava süperiyor sendromu veya kalp yetmezliği kliniği gelişebilir. 
Asemptomatik dahi olsa damar çapı normalin 3-4 katı olan hastalarda cerrahi şiddetle önerilmektedir. Bu olguda koroner arter anevrizmalarına yak-
laşımı vurgulamayı amaçladık.

EKG koroner anjiyografi

Fahr sendromu kranial BT

Bilateral simetrik serebral ve serebellar kalsifikasyonlar.
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PS-032
Sol Yüzeyel Femoral ve Ana İliak Arterin Retrograd Popliteal Girişimle Başarılı Revaskülarizasyonu Sonrası Sağ Ana İliak Arterde Meydana 
Gelen Beklenmedik Total Okluzyonun Antegrad Yaklaşımla İkinci Seansta Tedavisi
Kerim Esenboğa
Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Giriş: Yüzeyel femoral ve iliak arterlerdeki ciddi lezyonların tedavisinde lezyonların uzunluğu, lokalizasyonu ve plak yapısındaki ya da damar duvarında-
ki yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle uygulanacak strateji her vakada bireysel farklılık göstermektedir. Yüzeyel femoral arter okluzyonlarının tedavisinde 
ipsilateral antegrad ya da kontralateral retrograd yaklaşım sık kullanılmakla birlikte özellikle bu tedavi seçeneklerinin başarılı olmadığı durumlarda 
retrograd popliteal girişim de alternatif olarak kullanılabilmektedir. 

Olgu Sunumu: 51 yaşında erkek hasta polikliniğimize tipik klaudikasyo yakınması ile başvurdu. Yapılan bilateral alt ekstremite renkli doppler ultrason 
incelemesi sonucu tüm arteryel yapılarda proksimal bölgelerde ciddi stenoza işaret eden artmış akselerasyon zamanı ile birlikte monofazik akım 
paterni tespit edildi. Yapılan periferik anjiografide bilateral ana iliak arterlerde ciddi stenozla birlikte sol yüzeyel femoral arter yaklaşık 10-15 cm’lik seg-
mentte total tıkalı izlendi. Öncelikle retrograd kontralateral yaklaşımla mikrokateter desteği alınmasına rağmen sol yüzeyel femoral arter total okluzyon 
bölgesi klavuz telle geçilemedi. Bunun üzerine hasta yüzüstü pozisyona alındı, antegrade yoldan roadmap yapıldıktan sonra retrograd popliteal giri-
şimle sol yüzeyel femoral arter total oklude bölge ve sol ana iliak arter 0,035 inch hidrofilik tel ile geçildi. Total okluzyon bölgesine 6,0*120 mm ebat-
larında ilaç salınımlı balon ile perkütan transluminal anjioplasti (PTA) yapıldı. Sol ana iliak artere balonla genişletilebilen stent (RESTORER 8×58 mm; 
iVascular, Barcelona, Spain) implante edildi. Hasta sağ ana iliak artere ikinci seansta PTA planı ile iki gün sonra kateter laboratuvarına alındı. Yapılan 
anjiografide bu bölgenin total oklüde olduğu izlendi ve antegrad yaklaşımla bu bölgeye 5,0*60 mm ebatlarında balon yapıldıktan sonra bir adet balonla 
genişletilebilen stent (RESTORER 7,0×58 mm) implante edildi. Kontrol anjiografide sol ana iliak arter ve yüzeyel femoral arterin açık olduğu izlendi.

Bulgular ve Sonuç: Retrograd popliteal girişim bilhassa infrainguinal bölgelerdeki ciddi lezyonların endovasküler tedavisinde özellikle antegrad yak-
laşımın başarısız olduğu durumlarda kullanılabilen iyi bir alternatif tekniktir. Bu vakamızda sol ana iliak arter ve sol yüzeyel femoral arterin retrograd 
popliteal yaklaşımla başarılı revaskülarizasyonu sonrası muhtemel plak rüptürü ya da erozyonuna bağlı sağ ana iliak arterde beklenmedik bir şekilde 
total okluzyon gelişmiştir. İşlemin komplike olmasına bağlı süre olarak uzamış böyle vakalarda farklı mekanizmalarla aterotrombotik kompikasyonların 
gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: aterotromboz, periferik arter hastalığı, retrograd popliteal girişim

PS-033
Biyoprotez trikuspid protez kapağı olan bir hastada kalıcı kalp pilinin kablosunun nadir ve hayatı tehdit edebilen komplikasyonu: Koroner 
sinüs Perforasyonu
Elton Soydan1, Mehdi Zoghi1, Çağatay Üstün2

1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Triküspid kapak replasmanında kalıcı kalp pili gerektiğinde sağ ventriküle pil kablosunun yerleştirmeye çalışmak triküspid kapak fonksiyon bo-
zukluğa neden olabilmektedir. Bu olguda sinüs yoluyla implantasyonun 6 yıl sonrasında nadir ve hayatı tehdit edebilen bir komplikasyon olan koroner 
sinüs perforasyonu bildirilmektedir. 

Olgu: Kırk üç yaşında bir kadın hasta kalıcı kalp pili kontrolü için kliniğimize başvurdu. Kontrolü sırasında pil bataryasının elektif değişim zamanının 
geldiği görüldü. Bu nedenle batarya değişimi amaçlı hastaya yatış verildi. Anamnezinde hastanın herhangi bir çarpıntı, baş dönmesi veya dispne şika-
yeti yoktu. İlginç olarak 6 sene önce romatizmal kökenli aort, mitral ve triküspid stenozu nedeniyle 3’lü kapak replasmanı ameliyatı olduğu öğrenildi. 
Ameliyattan hemen sonrasında semtomatik bradiaritmi gelişmesi üzerine kalıcı kalp pili takılması karar verildi. Biyoprotez triküspid kapağı nedeniyle 
ventriküler uyarı için koroner sinüs büyük kardiyak vene elektrod yerleştirilerek başarılı çift odacıklı kalıcı kalp pili takılmıştı. Altı sene boyunca hasta 
herhangi bir şikayet tarif etmemiştir. Fizik muayenesinde ve kan tetkiklerinde herhangi bir bozukluğa rastlanmadı. Elektrokardiyografisinde sinüs 
ritmi kalp hızı 60/dakika saptandı. Yatış işlemlerinden sonra hasta anjiyografi laboratuarına alınarak batarya replasmanı işlemi başlandı. Ventriküler 
elektrodunu programlayıcı cihazına bağlandığında yüksek eşik değerleri (7,5 V/ 1,5ms) elde edildi. Hem bipolar hem de unipolar olarak denenmesine 
rağmen uyarı oluşmayacak kadar yüksek eşik değerleri dikkati çekti. O zamanda hasta kalp pili uyarısına bağımlı olmadığı için batarya replasman işlemi 
başarıyla tamamlandı. İleride kalp piline gerek duyulacağı ve eşik değerlerinin yüksek olmasının nedeni olarak koroner sinüs elektrodunda bozukluk 
düşünüldüğü için cerrahi yöntemiyle epikardiyal elektrod yerleştirme işlemine karar verildi. Anterolateral yaklaşımı ile sol 5-inci interkostal aralıktan 
küçük bir insizyon ile kalp apeksine ulaşıldı. Perikardiyal boşlukta serbestçe hareket eden koroner sinüs elektrodu fark edildi (resim). Yüksek eşik 
değerlerin nedenini açıklayan koroner sinüs perforasyonu düşünüldü. Koroner sinüs elektrodunun etrafı fibrotik doku olduğu için elektrod çıkarılması 
düşünülmedi, elektrod ucu kesilerek bir plastik kapak ile kapatıldı. Kalp apeksine başarılı epikaradiyal elektrod yerleştirilmesi sonrasında pil uyarı 
parametreleri normal (uyarı eşiği: 0,5V/0,40 ms) saptanarak işleme son verildi. İki gün sonra hasta antibiyoterapi ile taburcu edildi.

Sonuç: Koroner sinüs perforasyonu nadir ve katastrofik olabilen bir komplikasyondur. Kardiyak tamponad ve akut klinik kötüleşmesine yol açabilir. 
Olgumuz kalıcı pacemaker takılmasından 6 yıl sonrasında hiçbir klinik kötüleşme olmaksızın koroner sinüs elektroduna bağlı gelişen koroner sinüs 
perforasyonu saptandı. Bizim bilgimize göre biyoprotez trikuspid kapağı olan asemtomatik bir hastada bildirilen ilk koroner sinüs perforasyon olgusu-
dur. Koroner sinüs perforasyonu geç dönemde dahi saptanabileceği bu nedenle bir hastada ventirküler eşik değerleri yükseldiğinde ayırıcı tanıda bu 
komplikasyon da düşünülmesi gerekmektedir.
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Resim: Anterolateral torakotomi yaklaşımı. Sol 5. interkostal aralıkta küçük bir insizyon kesisi ile kalbine apeksine ulaşılmıştır. Koroner sinüs elektroduna bağlı 
gelişmiş koroner sinüs perforasyonu dikkati çekmektedir.

PS-034
Cinsiyetin ekokardiyografi verileri üzerine değişkenliğinin araştırılması: EKO-TR çalışması sonuçları
Özgen Şafak1, Filiz Akyıldız Akçay2, Ersin Çağrı Şimşek3, Fatih Aytemiz4, Nermin Bayar5, Zehra Erkal5, Oğuzhan Çelik6, Cevdet Dönmez7, Serhan 
Özyıldırım8, Tuğba Kemaloğlu Öz7, Serdar Akyel9, Hüseyin Ede10, Mehmet Ata Akıl11, Mehmet Özkan12

1Burdur Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Burdur
2İzmir Atatürk EAH, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
3İzmir Tepecik EAH, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
4Gördes Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Manisa
5Antalya EAH, Kardiyoloji Kliniği, Antalya
6Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD,Çorum
7Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH,Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
8Özel Farabi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Konya
9Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kastamonu
10Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Yozgat
11Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Diyarbakır
12Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlıklı gönüllü bireylerde yapılan normal ekokardiyografik verilerin saptanması çalışması sonuçlarına göre, cinsiyetin 
ekokardiyografik verilerin üzerindeki değişkenliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Metod: EKO-TR çalışmasına alınan 1154 sağlıklı gönüllü bireyin verileri cinsiyetlerine göre karşılaştırılmıştır.

Sonuç: Kadın cinsiyetin kardiyak çaplarının, erkek cinsiyetine göre bir çoğu istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere küçük olduğu saptanmıştır. Doku 
doppler verilerinde ise sadece E ve A dalgalarının anlamlı olarak farklı olduğu, diğer parametrelerin benzerlik gösterdiği bulunmuştur. Bu durum dünya 
genelinde yapılan diğer çalışmalarla paralellik arz etmektedir.

Tablo-1; Cinsiyete göre dağılımlar
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PS-035
Türkiyedeki Kardiyoloji Hekimlerinin Mesleki, Akademik ve Sosyal Hayatı
Gönül Açıksarı1, Mehdi Zoghi2, CAS-TR araştırmacılar grubu adına
1Medeniyet üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Ege Üniveristesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Türkiye’deki kardiyoloji hekimlerinin çalışma şartlarını, bilimsel ve sosyal hayatlarını, kardiyoloji eğitiminin hakkında görüşlerini bir anket ara-
cılığıyla değerlendirmek.

Yöntemler: Bu enine-kesitsel anket çalışmasına 143 kardiyoloji hekimi (%81,4’u erkek) gönüllü olarak katıldı. Çalışmada 34 sorudan oluşan bir anket 
kullanıldı. Anket hem kapalı, hem de acık uçlu sorulardan oluşmaktaydı. Anket e-posta ile doktorlara gönderildi ve sorulara çevrimiçi olarak cevap 
verildi. Tüm çalışmaya katılan hekimler verilerin bilimsel makalede kullanılmasını onayladılar. Üç ayın sonunda anket sonuçlandırıldı ve cevaplar top-
landı. Tüm istatistiksel hesaplamalarda, Sosyal Bilimler yazılımının İstatistik Paketi (IBM SPSS, sürüm 21,0, SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) kullanıldı. 
Kategorik değişkenlerin karşılaştırılması için Ki-kare veya “Fisherexact” testi kullanıldı. 

Bulgular: Katılımcılar Türkiye’de farklı illerdeki çeşitli üniversite (%25,3), özel hastane (%12,6), devlet ve eğitim-araştırma hastanelerinde (%62,2) 
çalışan kardiyoloji hekimlerinden oluşmaktadır. Kardiyoloji hekimlerinin %74’ ünün haftalık poliklinikte muayene ettikleri hasta sayısı 100’ün üzerin-
dedir. Kardiyoloji hekimlerinin %73’ühaftalık 30’un altında yatan hasta takip etmektedirler. Hekimlerin %73,4’ü haftada 50’nin üzerinde Transtorasik 
Ekokardiyografi (TTE), %65’i haftada beşin altında Transözefagial Ekokardiyografi (TEE) yapmaktadırlar. Hekimlerin %74,1’i Koroner Anjiografi (KAG) 
ve invaziv işlem yapmakta, hekimlerin %16,8’inin çalıştığı hastanede KAG laboratuvarı bulunmamaktadır. Ankete katılan hekimlerin %46,6’sının çalış-
tıkları hastanede Elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon yapılmakta, çalışmamıza katılan hekimlerin ise sadece %9,1’i EPS ve ablasyon yapmakta, 
%50 ye yakını Pacemaker, İntrakardiyakdefibrilatör (ICD) ve kardiyak re-senkronizasyon (CRT) uygulamaktadırlar (Tablo-1). Bilimsel faaliyetleri ise 
Tablo-2’de özetlenmiştir. Sosyal yaşamlarına bakıldığında (Şekil-1) %70’i ayda en az bir tane tıp dışı kitap okumakta, en az bir veya daha fazla sinema, 
tiyatro ve konser gibi sosyal etkinliklere katılabilmekte ve %52,5’i haftada en az bir veya daha fazla gün 30 dakika ve üzeri spor yapmaktadırlar.

Sonuç: Çalışmamıza katılan hekimlerin kişi başına düşen yayın sayısı ve uluslararası çalışmaya katılma oranları 2011’de ülkemizde yapılan kardiyoloji 
asistan hekimlerle karşılaştırıldığında (Asistanların %18,5’i uluslararası çok merkezli çalışmada yardımcı araştırmacı olarak görev almışken sadece 
%4,3’unun SCI dergide yayını bulunmakta) daha fazla olduğu görüldü. Aynı çalışmada kardiyoloji asistanlarının sosyal aktivitelere ancak %32,9’u 
zaman ayırabildikleri bildirilmişken bizim çalışmamızda kardiyoloji hekimleri daha çok sosyal aktivitelere zaman ayırabilmektedirler. Kardiyoloji hekim-
lerinin büyük bir kısmı kardiyoloji uzmanlık eğitimi sonrasında girişimsel, görüntüleme ve aritmi gibi alanlarda üst ihtisasın gerekli olduğu kanısında 
olup bu anket gelecekteki kardiyoloji eğitim planlamasına bir ışık tutabilir.

Şekil 1. Türkiye’deki Kardiyoloji Hekimlerinin Sosyal Hayatı

Tablo 1.  Ankete Katılan Kardiyoloji Hekimlerin Kişisel ve Çalışma 
Özellikleri

Tablo 2. Ankete Katılan Kardiyoloji Hekimlerin Bilimsel Faaliyetleri 
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KONUŞMACI VE OTURUM BAŞKANLARI

A
Abacı, Okay  14
Akgün, Taylan  12, 15
Akıncı, Barış  11
Aktürk, Faruk  8
Akyel, Serdar  7
Aliyev, Farid  12
Alkan, Beyazıt  7
Alpaslan, Erkan  4
Alper, Ahmet Taha  4
Altekin, Refik Emre  8
Altıntaş, Bernas  4
Altuntaş, Emine  11
Asarcıklı, Lale  14
Atalar, Enver  7
Avcı, Eyüp  7
Ayça, Burak  8
Aykan, Ahmet Çağrı  8
Aykar, Fisun Şenuzun  10, 13
Aytekin, Vedat  11
Aytemir, Kudret  16

B
Baktır, Ahmet Oğuz  11
Balbay, Yücel  12
Barçın, Cem  8
Barış, Nezihi  11
Barış, Veysel Özgür  12
Bayar, Nermin  11
Bayata, Serdar  11
Baycan, Ömer Faruk  7
Baykan, Oytun  8
Baysal, Erkan  12, 14
Biçeroğlu, Serdar  11
Bolayır, Hasan Ata  11
Bugan, Barış  15
Bulut, Ümit  7

C-Ç
Cebe, Hülya  12
Çabuk, Gizem  7
Çağırcı, Göksel  12
Çalışkan, İlknur  10, 13
Çankaya, Soner  15
Çetin, Nurullah  11
Çetin, Süha  11
Çinçin, Altuğ  14

D
Dağ, Gülten Sucu  13
Değertekin, Muzaffer  11
Demir, Emre  14
Demir, Fulya Avcı  4
Demir, Mesut  7
Demir, Şerafettin  5
Demirci, Yasemin  8
Demirkıran, Suat  12
Dinçer, İrem  11
Dönmez, Cevdet  11
Dursunoğlu, Dursun  8
Duygu, Hamza  7
Düzel, Barış  14
Düzen, Veysel  11

E
Efe, Süleyman Çağan  4
Emren, Volkan  14
Emren, Zeynep Yapan  11
Ekici, Berkay  4
Eren, Nihan Kahya  11
Ergene, Oktay  4, 7, 11, 14
Ermiş, Cengiz  7

Erol, Çetin  4
Ertaş, Fatih Sinan  8
Ertürk, Mehmet  12

F
Fidan, Serdar  7

G
Görenek, Bülent  12
Gursul, Erdal  11
Güleç, Sadi  7, 8
Gündüz, Sabahattin  8, 12
Güngör, Barış  15
Güngör, Hasan  14

H
Huyut, Ahmet  14

I-İ
Işık, İsmail Barkın  7
İlerigelen, Barış  6
İlkay, Erdoğan  14

K
Kabakçı, Giray  7
Kalaycı, Arzu  15
Karabacak, Ahmet  7
Karabacak, Mustafa  7
Karabağ, Yavuz  15
Karabay, Can Yücel  12, 15, 16
Karaca, Ilgın  9, 12
Karagöz, Ahmet  8
Karaman, Emine  10
Karataş, Mehmet Baran  15
Katırcı, Burcu  8, 9
Kaya, Ahmet  15
Kaya, Barış  14
Kaya, Esra  12
Kaya, Oğuz Kaan  11
Kaymaz, Cihangir  6
Kemal, Hatice  14
Kılıçaslan, Barış  11
Kırbaş, Özgür  11
Kırdök, Ali Hikmet  14
Kırılmaz, Ata  7
Kırma, Cevat  12
Kıvrak, Tarık  7
Kocabaş, Umut  14
Koçaş, Cüneyt  8
Korkmaz, Fatma Demir  10, 13
Kozan, Ömer  8, 12, 15, 16
Kurmuş, Özge  7
Kürklü, Seda  8

M
Mamedov, Mehman  4
Mutlu, Bülent  5
Mutluer, Ferit Onur  7, 9

O-Ö
Oduncu, Vecih  15
Oktay, Veysel  14
Okuyan, Ertuğrul  4, 9, 12
Okyay, Kaan  8
Öngen, Zeki  8
Örsçelik, Özcan  4
Öz, Tuğba Kemaloğlu  11
Özcan, Emin Evren  7
Özcan, Mert Koray  4
Özcan, Türkay  4
Özdemir, Hüseyin Murat  14
Özer, Zeynep  10
Özgül, Neryan  12
Özkan, Alev Arat  11

Özkan, Buğra  11
Özkan, Mehmet  4, 12
Özlük, Özlem Arıcan  7
Özmen, Çağlar  14
Özpelit, Ebru  8, 11
Özpelit, Emre  14
Öztürk, Önder  12
Özyüncü, Nil  9, 12

P
Pehlivanoğlu, Seçkin  11

S-Ş
Samsa, Murat  14
Sansoy, Vedat  7
Serdar, Osman Akın  6
Sezer, Murat  14
Sezgin, Handan  10, 13
Sinan, Ümit Yaşar  11, 14
Şafak, Özgen  4, 12, 14
Şahiner, Levent  11
Şeker, Taner  8
Şen, Taner  12
Şenocak, Hüseyin  14
Şentürk, Bihter  4
Şimşek, Ersin Çağrı  11
Şimşek, Hakkı  15
Şimşek, Ziya  8

T
Tanboğa, İbrahim Halil  15
Tavlı, Talat  7
Temizhan, Ahmet  7
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