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BİLİMSEL PROGRAM 

14 Mart 2019, Perşembe 

 
A Salonu B Salonu 

17:00-
17:15 

AÇILIŞ 

GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ 
POSTER SUNUMLARI 

17.15-
18.15 

1. OTURUM: PULMONER 
HİPERTANSİYON 
 
Oturum Başkanları : 
Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ 
Dr. Fahriye VATANSEVER 
Dr. Sanem NALBANTGİL 

17.15-
17.30 

Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve 
Tedavide Kritik Konular 
Dr. Serdar KÜÇÜKOĞLU 

17.30-
18.00 

Olgularla Pulmoner 
Hipertansiyona Yaklaşım 
Dr. Dilek YEŞİLBURSA 
Dr. Emre DEMİR 

18.00-
18.15 

Tartışma 

18:15-
18:30 

Kahve Arası 

18.30-
19.00 

Mikrobiyota ve Kardiyovasküler 
Sistem 
Dr. Osman Akın SERDAR 
Dr. Baybars TÜREL 

19:00-
21:30 

Akşam Yemeği 
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15 Mart 2019, Cuma 

 
A Salonu B Salonu 

09.00-
10.00 

2. OTURUM: KALP 
YETERSİZLİĞİ 
 
Oturum Başkanları : 
Dr. Osman Akın SERDAR 
Dr. Mehdi ZOGHİ 

GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ 
POSTER SUNUMLARI 

09.00-
09.15 

Kalp Yetersizliğinde Optimal 
Medikal Tedavi ve Yenilikler 
Dr. Yüksel ÇAVUŞOĞLU 

09.15-
09.30 

Akut Kalp Yetersizliğinde Ne 
Yapmalıyım? 
Dr. Mehdi ZOGHİ 

09.30-
09.45 

Ventrikül Destek Cihazı mı? Kalp 
Transplantasyonu mu? Klinik 
Tecrübelerim 
Dr. Sanem NALBANTGİL 

09.45-
10.00 

Tartışma 

10.00-
10.30 

Kahve Arası 

10.30-
11.30 

3. OTURUM: ATRİYAL 
FİBRİLASYON 
 
Oturum Başkanları : 
Dr. Tunay ŞENTÜRK 
Dr. Ahmet VURAL 

10.30-
10.45 

Atriyal Fibrilasyon Nedir? 
Dr. Ahmet VURAL 
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10.45-
11.00 

Atriyal Fibrilasyonda Tedavi 
stratejileri, Kardioversiyondan 
Ablasyona 
Dr. Fethi KILIÇASLAN 

11.00-
11.15 

Atriyal Fibrilasyon’da İnme – 
Kanama Denklemi, Kime Sol 
Atrium Appendiks Kapama? 
Dr. Özer BADAK 

11.15-
11.30 

Tartışma 

11.30-
12.30 

Uydu Sempozyum 
Gerçek Vakalarla 2019 DAPT 
Güncellemesi 
Dr. İlke Sipahi

 

12.30-
15.00 

Öğle Yemeği ve Serbest Zaman 

15.00-
16.00 

4. OTURUM: HİPERTANSİYON 
 
Oturum Başkanları : 
Dr. Çetin EROL 
Dr. Ali AYDINLAR 
Dr. Aytül BELGİ 

15.00-
15.15 

Avrupa 2018 Hipertansiyon 
Kılavuzundan 10 Temel Mesaj 
Dr. Fatih Sinan ERTAŞ 

15.15-
15.30 

Kontrolü Zor Hipertansiyona 
Yaklaşım 
Dr. Barış BUGAN 

 

  

GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ 

POSTER SUNUMLARI 
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15.30-
15.45 

Hipertansiyonda Tuz, Diyet ve 
Yaşam Tarzı Önerileri 
Dr. Bengi YAYMACI 

GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ 
POSTER SUNUMLARI 

15.45-
16.00 

Tartışma 

16.00-
16.30 

Kahve Arası 

16.30-
17.30 

5. OTURUM: AKUT KORONER 
SENDROM 
 
Oturum Başkanları : 
Dr. Ömer KOZAN 
Dr. Tahsin BOZAT 

16.30-
16.45 

MİNOCA Teşhisi Ve Tedavi 
Yaklaşımları 
Dr. Bekir SITKI CEBECİ 

16.45-
17.00 

Akut Koroner Sendromda NOAK’ 
ların Yeri Var mı? 
Dr. Mehmet MELEK 

17.00-
17.15 

STEMI’ da Primer Girişimde Tüm 
Damarları Açalım mı? 
Dr. Ertan URAL 

17.15-
17.30 

TARTIŞMA 

17.30-
18.00 

Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu  
Dr. Davran Çiçek 

19.30-
21.00 

Akşam Yemeği 
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16 Mart 2019, Cumartesi 

 
A Salonu B Salonu 

09.00-
10.15 

6. OTURUM: ARİTMİ 
 
Oturum Başkanları : 
Dr. İbrahim BARAN 
Dr. Selçuk KANAT 
Dr. Mesut DEMİR 

GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ 
POSTER SUNUMLARI 

09.15-
09.30 

HIS Pacing Kime? 
Dr. Burak ALTUN 

09.30-
09.45 

ICD Pace Programlama ve Sorun 
Çözme 
Dr. Sabri DEMİRCAN 

09.45-
10.00 

Olgularla Aritmojenik 
Sendromlar 
Dr. Serhat KOCA 

10.00-
10.15 

Tartışma 

10.15-
10.30 

Kahve Arası 

10.30-
11.30 

7. OTURUM: OLGULARLA 
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 
 
Oturum Başkanları : 
Dr. Aysel AYDIN KADERLİ 
Dr. Omaç TÜFEKÇİOĞLU 

10.30-
10.45 

Kardiyak MR 
Dr. Ahmet BARUTÇU 

10.45-
11.00 

Kardiyak BT Anjiografi 
Dr. Emre ÖZPELİT 
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11.00-
11.15 

3D Ekokardiyografi 
Dr. Gökhan KAHVECİ 

11.15-
11.30 

Tartışma 

11.30-
12.00 

Uydu Sempozyum / MEDAR 
 
Oturum Başkanı: 
Dr. Osman Akın Serdar  
 
Konuşmacı: 
Dr. Ali Kocailik 

 

12.00-
13.00 

Öğle Yemeği ve Serbest Zaman 

13:00-
15:00 

3D Ekokardiyografi (uygulamalı 
eğitim) Kursu 
Üç boyutlu ekokardiyografi, klinik 
uygulamamızda giderek artan 
oranda başvurduğumuz girişimsel 
olmayan bir görüntüleme 
yöntemidir. Bu yöntemde, görüntü 
alma, kayıt etme ve görüntüyü 
işlem sonrası değerlendirme teknik 
olarak bilinmesi gereken detaylar 
içermektedir. Bu mini kursumuzun 
amacı, kayıt edilmiş üç boyutlu 
ekokardiyografik görüntüler 
üzerinden sol ventrikül, mitral 
kapak ve aort kapak değerlendirme 
için bilinmesi gereken önemli 
bilgileri, katılımcıların aktif olarak 
bilgisayar üzerinde uygulayarak 
öğrenmesi amaçlanmıştır. 
 

GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ 

POSTER SUNUMLARI 
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 Mini kursumuz 2 saat 
sürelidir. 

 Katılımcı sayısı 15 kişi ile 
kısıtlıdır. 

 Katılımcılara bu eğitime 
katıldıklarına dair belge 
takdim edilecektir. 

Kurs Sorumlusu: Dr. Özlem 
Arıcan Özlük 

15.00-
16.00 

8. OTURUM: KAPAK 
HASTALIKLARI 
 
Oturum Başkanları : 
Dr. Oktay ERGENE 
Dr. Dilek YEŞİLBURSA 

GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ 
POSTER SUNUMLARI 

15.00-
15.15 

TAVİ Olgularından Çıkardığım 
Dersler 
Dr. Dayimi KAYA 

15.15-
15.30 

Çöken Kapak Sendromu 
Gerçekte Selim Bir Hastalık mı? 
Dr. Omaç TÜFEKÇİOĞLU 

15.30-
15.45 

Triküspid Yetmezliği Hastalarına 
Nasıl Yaklaşalım? 
Dr. Selcen TÜLÜCE 

15.45-
16.00 

Organik / Fonksiyonel Mitral 
Yetmezliği ayırımı her zaman 
kolay mı? 
Dr. Selen YURDAKUL 

16.00-
16.15 

Tartışma 
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16.15-
16.30 

Kahve Arası 

GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ 
POSTER SUNUMLARI 

16.30-
17.30 

Uydu Sempozyumu 

 
Oturum Başkanı :  
Dr. Tahsin Bozat 
 
İlaç Salınımlı Stentlerde Kısa 
Dönemli DAPT ve Kalıcı Polimer 
Etkisi 
 
Konuşmacılar:  
Dr.Osman Akın Serdar 
Dr.Şenol Coşkun 

17.30-
18.30 

9. OTURUM: OLGULARLA 
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ 
 
Oturum Başkanı : 
Dr. Ethem KUMBAY 
 
Olgu Sunumları : 
Dr. Ferid ALİYEV  
Dr. Emir DOĞAN 
Dr. Saim SAĞ  
Dr. Hasan ARI 
Dr. Tarık KIVRAK 
Dr. Hakan UÇAR 
 
Panelistler : 
Dr. Ömer KOZAN 
Dr. Cevat KIRMA 
Dr.Ramazan ÖZDEMİR 
Dr.Aydın YILDIRIM 
Dr. Davran ÇİÇEK 
 

19.30-
22.00 

Akşam Yemeği 
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17 Mart 2019, Pazar 

 
A Salonu B Salonu 

09.00-
10.00 

10. OTURUM: KISSADAN HİSSE 
 
Oturum Başkanları : 
Dr. Ali AYDINLAR 
Dr. Bülent ÖZDEMİR 

GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ 
POSTER SUNUMLARI 

09.00-
09.07 

Diyastolik Kalp Yetersizliğinde Yeni Bir 
Şey Var mı? 
Dr. Mehdi ZOGHİ 

09.07-
09.14 

Allerjisi Olanlarda Stent ve Cihaz 
Tedavisi 
Dr. Hasan ARI 

09.14-
09.21 

Pulmoner Kapak Valv İmplantasyonu 
Dr. Aysel AYDIN KADERLİ 

09.21-
09.28 

Eriyen Stentlerde Son Durum Ne? 
Dr. Erhan TENEKECİOĞLU 

09.28-
09.35 

Kardiyak Amiloidozu Atlıyor muyuz? 
Dr. Hakan ÖZKAN 

09.35-
09.42 

EHRA NOAK Kılavuzundan 10 temel 
mesaj 
Dr.Özgen ŞAFAK 

09.42-
09.49 

ARNI mi? CRT mi? 
Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ 

09.49-
10.00 

Tartışma 

10.00-
10.30 

Kahve Arası 
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10.30-
12.00 

11. OTURUM: KISSADAN HİSSE 
 
Oturum Başkanları : 
Dr. Özlem ARICAN ÖZLÜK 
Dr. Dilek YEŞİLBURSA 

GÜN BOYU SÖZLÜ BİLDİRİ 
POSTER SUNUMLARI 

10.30-
10.37 

Onkolojik Hastalarda Kardiyoloji 
Konsültasyonu 
Dr. Selma TİRYAKİOĞLU 

10.37-
10.44 

Pulmoner Arter Balon Anjioplasti 
Dr. Fahriye VATANSEVER 

10.44-
10.51 

AF Ablasyonu Sonrası Antikoagülanları 
Keselim mi? 
Dr. İbrahim BARAN 

10.51-
10.58 

Sık VES’ de İlaç mı? Ablasyon mu? 
Dr. Selçuk KANAT 

10.58-
11.05 

Paceler Kablosuz mu Olacak? 
Dr. Ahmet TÜTÜNCÜ 

11.05-
11.12 

Kalp Yetmezliği Kılavuzundan 10 Mesaj 
Dr. Gönenç KOCABAY 

11.12-
11.19 

Trombolitik Tedaviyi Unutalım mı? 
Dr. Şeyda GÜNAY 

11.19-
11.26 

Endokardit Profilaksisini Unutuyor 
muyuz? 
Dr. Selvi ÖZTAŞ 

11.26-
12.00 

Tartışma 

12.00-
12.15 

Kapanış Konuşması 
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SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI 

15 MART 2019, CUMA 

09.00 - 10.00 
1. Sözlü Bildiri Oturumu 
Oturum Başkanları: Dr. Bülent ÖZDEMİR,  
Dr. Selma TİRYAKİOĞLU 

09.00 - 09.10 

Koagülasyon Ve Fibrinoliz Serum Biyobelirteçleri 
Atriyal Fibrilasyonu Olan Hastalarda Sol Atriyal 
Apendiks Trombüsünü Tespit Etmemektedir 
Orçun Çiftçi 

09.10 - 09.20 

Radial Arter İçinde Kıvrılmış Kateterin Brakial Arter 
Düzeyinde Dışardan İğne Ucu Batırılarak Sabitlenmesi 
Ve Çıkarılması 
Yakup Balaban 

09.20 - 09.30 

Non-ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Nedeniyle 
Primer Perkütan Girişim Yapılan Genç Erişkin 
Hastaların Uzun Dönem Takip Sonuçları Ve Olumsuz 
Kardiyovasküler Olayların Öngördürücüleri 
Yiğit Çanga 

09.30 - 09.40 
Hipertrofik Kardiyomiyopatili Hastalarda Sol Atriyal 
Volüm İndeksinin Prognostik Önemi 
Sinem Ozyılmaz 

09.40 - 09.50 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda 
Akut Alevlenmelerin Kardiyak Etkileri 
Sinem Ozyılmaz 

09.50 - 10.00 TARTIŞMA 

10.30 - 11.30 
2. Sözlü Bildiri Oturumu 
Oturum Başkanları: Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ, Dr. Mehmet 
MELEK 

10.30 - 10.40 
Kömür Madeni İşçilerinde Kalp Hızı Toparlanma 
İndeksinin Değerlendirmesi 
Emine Altuntaş 
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10.40 - 10.50 

Kalp Yetersizliği Hastalarında İmplante Edilebilen 
Kardiyoverter Defibrilatörlerin Sistemik Enflamasyona 
Etkisi 
Ercan Örsçelik 

10.50 - 11.00 

Farklı Tipdeki Doğumsal Atriyal Septal Defektlerin 
Perkütan Yaklaşım İle Kapatılması; Tek Merkez 
Sonuçları 
Nizamettin Selçuk Yelgeç 

11.00 - 11.10 

Non-Dipper Hipertansiyon İle Yeni Bir Belirteç Olan 
Monosit – Yüksek Dansiteli Lipoprotein Oranının 
İlişkisi 
Cihan Altın 

11.10 - 11.20 
Koroner Arter Bifurkasyon Açısı Ve Koroner Arter 
Çapının Koroner Akım Hızı Üzerine Etkisi 
Mehmet Sertaç Apaydın 

11.20 - 11.30 
Elektif Tanısal Ve Girişimsel İşlemlerde Majör Koroner 
Arter Çaplarının QCA İle İncelenmesi 
Yurdaer Dönmez 

11.30 - 11.40 TARTIŞMA 

13.50 - 15.00 
3. Sözlü Bildiri Oturumu 
Oturum Başkanları: Dr. Tunay ŞENTÜRK, Dr. Selçuk 
KANAT 

13.30 - 13.40 
Kritik Koroner Arter Darlığı Olan Acil Hastalara Cerrahi 
Yaklaşım; 2 Yıllık Tecrübemiz 
Şahin İşcan 

13.40 - 13.50 
Varfarin Rezistansı Olan Derin Ven Trombozlu 
Hastalara Klinik Yaklaşım 
Börteçin Eygi 

13.50 - 14.00 
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) Sonrası 
Uzun Dönem Takipte Mortalite Prediktörleri 
Nuray Kahraman Ay 

14.00 - 14.10 
Abdominal Aort Anevrizmalı Hastalarda Endovasküler 
Tedavi : Kısa Orta Dönem Sonuçlarımız 
Deniz Demir 
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14.10 - 14.20 

Akut İskemik İnme Hastalarında Sol Atriyal/Sol Atriyal 
Appendiks Trombüs Oluşumu Ve Monosit/HDL 
Kolesterol Oranı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Süha Çetin 

14.20 - 14.30 

Kalp Transplant Adaylarında Şiddetli Fonksiyonel 
Mitral Yetersizliğin İnvaziv Hemodinamik Parametrelere 
Etkisi 
Cem Doğan 

14.30 - 14.40 

Kalp Transplant Adaylarında İnvaziv Hemodinamik 
Bulgulara İskemik Olan Ve İskemik Olmayan 
Kardiyomiyopatinin Etkisi 
Cem Doğan 

14.40 - 15.00 TARTIŞMA 

15.00 - 16.00 
4. Sözlü Bildiri Oturumu 
Oturum Başkanları: Dr. Hasan ARI 

15.00 - 15.10 
Sol Ana Koroner Arter Tıkanıklığının Cerrahi Tedavisi; 
Tek Merkez Deneyimi 
Ali Aycan Kavala 

15.10 - 15.20 

İskemik Ve Noniskemik Kardiyomiyopatisi Olan Ve 
Kalp Nakli Planlanan Hastalarda Kombine Post-Kapiler 
Ve Pre-Kapiler Pulmoner Hipertansiyon 
Cem Doğan 

15.20 - 15.30 
Kardiyologun Bir Sorunu Olarak Subklavyen Arter 
Tortuozitesi 
Yakup Balaban 

15.30 - 15.40 
Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu Uygulanan 
Pediatrik Ve Erişkin Olguların Karşılaştırılması 
Tuğra Gençpınar 

15.40 - 15.50 
Varfarin Ve Dabigatran Birlikte Kullanımı 
Şükrü Çetin 

15.50 - 16.00 TARTIŞMA 

17.00 - 18.00 
5. Sözlü Bildiri Oturumu 
Oturum Başkanları: Dr. Ali AYDINLAR,  
Dr. Fahriye VATANSEVER 
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17.00 - 17.10 
İskemik İnmeli Bireylerin Uzun Dönem Takiplerinde 
Mortalite Öngördürücüleri 
Tahir Bezgin 

17.10 - 17.20 

İskemik İnmeli Hastaların Klinik Ve Labaratuvar 
Parametrelerinin Sağlıklı Grup Değerleri İle 
Karşılaştırılması 
Tahir Bezgin 

17.20 - 17.30 

Antarsiklin Bazlı Kemoterapi Almış Meme Kanserli 
Hastalarda FQRS Oluşumunun Ve Prediktörlerinin 
Belirlenmesi 
Muhammet Dural 

17.30 - 17.40 

Radiyal Anjiyografi Esnasında Gelişen Kateter 
Tuzaklanmasına Pratik Bir Çözüm: Vazodilatatör 
Maddenin Anterograd Yolla Brakiyal Arterden 
Verilmesi 
Muhammet Dural 

17.40 - 17.50 

Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Monosit-HDL 
Oranının Ve Hematolojik Parametrelerin Tanısal 
Değerinin İncelenmesi 
Zafer Büyükterzi 

17.50 - 18.00 TARTIŞMA 

16 MART 2019, CUMARTESİ 

09.00 - 10.00 
6. Sözlü Bildiri Oturumu 
Oturum Başkanları: Dr. Erhan TENEKECİOĞLU,  
Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ 

09.00 - 09.10 

Akut Miyokart Enfarktüsü Olan Hastalarda Sorumlu 
Lezyonun Bifurkasyon Lezyon Olma Sıklığı Ve Seçilen 
Tedavi Stratejisinin 5 Yıllık Mortalite Sonuçları 
Hazar Harbalıoğlu 

09.10 - 09.20 

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Hastalarda 
Noninvaziv Ventilasyon Tedavisinin Sol Ve Sağ 
Atriumları Üzerine Etkileri 
Batur G. Kanar 
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09.20 - 09.30 

Diyabetik ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü 
Hastalarında Nötrolfil Lenfosit Oranı İle Kontrast 
Madde Nefropatisi İlişkisi 
Serhat Sığırcı 

09.30 - 09.40 

Artmış Galaktin-3 Seviyelerinin ST- Yükselmeli 
Miyokard Enfarktüsü Sonrası Oluşabilecek Ventriküler 
Aritmik Olayları Öngördürücülüğü 
Mustafa Umut Somuncu 

09.40 - 09.50 

Primer Perkütan Koroner İşlem Yapılamayan 
Merkezlerin Primer Perkütan Koroner İşlem Yapılan 
Merkezlere Mesafesinin ST-Yükseltmeli Miyokard 
Enfarktüs Hastalarında Başarılı Mekanik Reperfüzyon 
Üzerine Etkisi 
Mustafa Umut Somuncu 

09.50 - 10.00 TARTIŞMA 

10.30 - 11.30 
7. Sözlü Bildiri Oturumu 
Oturum Başkanları: Dr. Tahsin BOZAT, Dr. Davran ÇİÇEK 

10.30 - 10.40 

Diyabetik ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüslü 
Hastalarda Genç Ve Yaşlı Hasta Profillerinin 
Karşılaştırılması 
Serhat Sığırcı 

10.40 - 10.50 
Kardiyak Miksoma’ya Yaklaşım: Üçüncü Basamak 
Merkez Deneyimi 
Yusuf Kuserli 

10.50 - 11.00 
Metabolik Sendromlu Hastalarda Karotis Arter Darlık 
Derecelerinin Değerlendirilmesi 
Müjgan Tek 

11.00 - 11.10 

Türkiye'de Bir Merkezden Yeni Oral Antikoagülanlar 
Dönemi Öncesi Atriyal Fibrilasyonda Geleneksel 
Kumadın Tedavisi Kullanımının Değerlendirilmesi 
Özgen Şafak 

11.10 - 11.20 
Ailesel Hiperkolesterolemi Hastalarında Statin 
Tedavisinin Tpe-Intervali Ve Tpe/QTc Oranına Etkisi 
Erhan Saraçoğlu 

11.20 - 11.30 TARTIŞMA 
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13.50 - 15.00 
8. Sözlü Bildiri Oturumu 
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa YILMAZ, Dr. Ferid ALİYEV 

13.30 - 13.40 

Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Gelişen Akut 
Böbrek Hasarının Kısa Ve Uzun Döneme Mortaliteye 
Etkisi 
Tufan Çınar 

13.40 - 13.50 
Asendan Aorta Psödoanevrizmasının Endovasküler 
Yöntemle Tedavisi 
Tanıl Özer 

13.50 - 14.00 
STEMI'de Obezite Paradoksu Ve İnflamasyon 
Belirteçleri Arasındaki İlişki 
Burak Öztürkeri 

14.00 - 14.10 
Kompleks Aorto-Iliak Anevrizmaların Tedavisinde İliak 
Yan Dallı Greft’in Bilateral Kullanımı 
Tanıl Özer 

14.10 - 14.20 

ST-segment Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü 
Hastalarında Başarılı Fibrinolitik Tedavi Sonrası 
Koroner Anjiyografi Zamanlaması 
Salih Kılıç 

14.20 - 14.30 
Ailesel Hiperkolesterolemi Hastalarında Tanı Ve Kısa 
Dönem Takipte Kolesterol Paneli 
Salih Kılıç 

14.30 - 14.40 

Elektrokardiyografide Fragmente QRS Varlığı İle ST-
segment Elevasyonu Olmayan Miyokard İnfarktüsü 
Hastalarında Atriyal Fibrilasyon Gelişimi Arasındaki 
İlişki 
Mehmet Eyüboğlu 

14.40 - 14.50 
İzotretinoin Tedavisinin, Kalbin Otonomik 
Fonksiyonları Üzerinde Olumsuz Etkileri Olabilir 
Mevlüt Serdar Kuyumcu 

14.50 - 15.00 TARTIŞMA 

15.00 - 16.00 
9. Sözlü Bildiri Oturumu 
Oturum Başkanları: Dr. Hakan UÇAR, Dr. Hakan ÖZKAN 
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15.00 - 15.10 

Retinal Optik Koherans Tomografi Bulguları Sistemik 
Hipertansiyonda Hedef Organ Hasarını Belirleyebilir 
Mi? 
Batur G. Kanar 

15.10 - 15.20 
Sentetik Kanabinoidlerin P Dalga Dispersiyonuna Akut 
Etkileri 
Serhat Sığırcı 

15.20 - 15.30 

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sol Ventrikül 
Hipertrofisinin Bir Göstergesi Olarak Frontal QRS-T 
Açısı 
Fatih Güngören 

15.30 - 15.40 
Akut İskemik İnme Hastasında Atriyal Fibrilasyonu 
Öngörmek İçin ATRİA Skoru 
Hakan Güneş 

15.40 - 15.50 
Perkütan Mitral Balon Valvüloplastinin Atrial 
Elektromekanik Geçikme Üzerine Etkisi 
Hakan Güneş 

15.50 - 16.00 TARTIŞMA 

17.00 - 18.20 
10. Sözlü Bildiri Oturumu 
Dr. Dilek YEŞİLBURSA, Dr. Özlem ARICAN ÖZLÜK 

17.00 - 17.10 
Stent İçinde Sıyrılan Stentin Başarılı Tedavisi 
Taner Sarak 

17.10 - 17.20 
Valsartan-Sacubitrilin Sağ Ventrikül Yetmezliği Üzerine 
Etkisi: Prospektif Analiz 
Tarık Kıvrak 

17.20 - 17.30 
Yapay Sinir Ağları İle Fonokardiyogram Üzerinden 
Anomali Tespiti 
Özge Turgay Yıldırım 

17.30 - 17.40 

Sistematik Koroner Risk He¬saplaması (SCORE) 
Sisteminin Ölümcül Kardiyovasküler Hastalık Riskinin 
Belirlenmesindeki Rolü 
Dogac Oksen 
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17.40 - 17.50 
Koroner Arter Fistüllerinin Perkütan Girişim İle 
Kapatılması: Tersiyer Merkez Deneyimi 
Ali Nazmi Çalık 

17.50 - 18.00 
Karotis Stent İsleminde Pre-dilatasyon Mu? Post-
dilatasyon Mu? 
Hakan Çakır 

18.00 - 18.10 
Oneptus Tedavisinin Akut Kalp Yetmezlikli Hastalarda 
Erken Dönemde Depresyon Skoru Üzerine Etkisi 
Mehmet Balin 

18.10 - 18.20 TARTIŞMA 
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POSTER BİLDİRİ PROGRAMI 

15 MART 2019, CUMA 

Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatili Hastaların Tedavisinde Gizemli Zorluk; 
Alkol Septal Ablasyonu Veya Cerrahi Septal Miyektomi 
Cem Doğan 

Karotis Arter Aterosklerozunda Potansiyel Bir İndikatör; Tam Kan Viskozitesi 
Mevlüt Serdar Kuyumcu 

16 MART 2019, CUMARTESİ 

Yan Dalda Jail Olan Tele Bağlı Komplikasyonlar Ve Yönetimi 
Salih Kılıç 

İnsidental Saptanan İnterventriküler Membranöz Septum Anevrizması 
Sinan Varol 

Tranözafagial Ekokardiyografik Görüntülemede Sol Atriyal Apendiksin Strain 
Değerlendirmenin Tromboembolik Olayları Öngördürmesi 
Salih Kılıç 
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PULMONER HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİDE KRİTİK KONULAR 

M. Serdar KÜÇÜKOĞLU 

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul 

Pulmoner hipertansiyon (PH) kalp kateterizasyonunda ölçülen ortalama pulmoner 
arter basıncının 25 mmHg üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır. Çok sayıda 
hastalıkta farklı mekanizmalarla da olsa pulmoner arter basıncının yükseldiği 
bilinmektedir. Mekanizmalara göre sınıflandırıldığında 5 ayrı grup hastalıktan 
bahsedilmektedir. Bunlar: 1. Pulmoner arteryel hipertansiyon 2. Sol kalp hastalıklarına 
bağlı pulmoner hipertansiyon 3. Akciğer hastalıklarına ve/veya hipoksiye bağlı 
pulmoner hipertansiyon 4. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon ve diğer 

pulmoner arter obstrüksiyonları 5. Mekanizmaları belirsiz ve/veya çok faktörlu ̈ PH’dur. 
Bunlar içinde grup 2 sol Kalp hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyon pulmoner 
kapiller uç basıncının (PKUB) 15 mmgh üzerinde olması ile diğer gruplardan özellikle 
de grup 1 Pulmoner arteryel hipertansiyondan (PAH) ayrılır. Pulmoner arteryel 
hipertansiyon buğün PAH’a özgü ilaçların endikasyon aldığı tek gruptur. 

Pulmoner arteryel hipertansiyonda benzer mekanizmalarla pulmoner arter direncini ve 
basıncını yükselten bir grup hastalıktır. Ortalama Pulmoner Arter basıncının 25 
mmHg veya üzerinde olması dışında pulmoner PKUB >15 mmHg ve Pulmoner damar 
direnci >3 Woods ünitesi olmalıdır. 

Pulmoner arteryel hipertansiyona neden olan hastalıklar 2015 PH kılavuzında 
aşağıdaki gibi sınıflandırılmışlardır: 

1. İdiyopatik  

1. Kalıtsal 

1. İlaçlara ve toksinlere bağlı 

1. Diğer hastalıklarla bağlantılı (APAH) 

    a.Bağ dokusu hastalıkları 

    b. HIV enfeksiyonu 

    c. Portal hipertansiyon 

  d.Doğumsal kalp hastalığı 

  e. Şistozomiyaz  
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PAH tanısı şüphe ile başlar, Transtorasik ekokardiyografide pulmoner arter basıncı 
yüksekliği ve sağ kalp, pulmoner arter ve inferior vena cavada pulmoner arter basınç 
yükselmesinin sonuçlarının görülmesi ile sebep olan hastalıkların tek tek aranıp 
ekarte edilmesini gerektirir. Önce sık görülen sol kalp hastalıkları ve akciğer 
hastalıkları sonra kronik tromboembolik PH ayırt edilmelidir. Daha sonra yapılması 
gereken PAH tanısını koymak için sağ kalp kateterizasyonudur. PAH tanım 
kriterlerine uyan yani ortalama Pulmoner arter basıncının 25 mmHg,  PKUB >15 
mmHg ve Pulmoner damar direnci >3 Woods ünitesi olan hastalara etyoloji 
belirlenmesi için ek tetkikler yapılır. PAH Tanısı alan bir hasta için endotelin reseptör 
antagonistleri (Bosentan. Ambrisentan ve macitentan), fosfodiesteraz 5 inhibitörleri 
(sildenafil, tadalafil), guanilat siklaz uyarıcısı riosiguat ve prostasiklin analoglarını 
(epoprostenol, terpostinil, iloprost) tek ya da kombinasyon şeklinde kullanılabilir. 
Hastanın risk  durumu tedavi şekline kararı vermede en önmeli etkendir. Risk durumu 
hastanın klinik durumu, semptomları, fonksiyonel kapasitesi, 6 dakika yürüme 
mesafesi, NT-ProBNP gibi biyobelirteçler, ekokardiyografi, ve hemodinamik 
bulgularına göre belirlenir. Yüksek risk grubuna giren hastalara doğrudan parenteral 
ilaçlar içeren kombinasyon tedavisi başlanmalıdır. Daha az riskli hastalara 
başlangıçtan itibaren ikili oral kombinasyon tedavisi önerilmektedir. Monoterapi 
nadiren özel hasta gruplarında kulanılabilir. 

Mevcut tedavi seçeneklerine rağmen PAH ilerleyici, sağ kalp yetersizliği ve ölümle 
sonuçlanan bir hastalık grubudur. Patogeneze göre yeni tedavi şeçenekleri ve mevcut 
tedavilerin daha erken ve uygun kombinasyonlarda kullanılması gerekmektedir. Erken 
tedavi için tanı süresinin kısaltılması çok önemlidir. Bunun içinde hekimlerin hastalığı 
farkındalığının ve uzman merkezlerin çoğaltılması yönünde atılacak adımlar 
önemlidir. 
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OLGULARLA PULMONER HİPERTANSİYONA YAKLAŞIM 
 
Dilek YEŞİLBURSA 
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Bursa 
 
Portopulmoner hipertansiyon (POPH), portal hipertansiyon olan hastada 
pulmoner arter hipertansiyonun (PAH) gelişmesidir. POPH ve idiopatik 
pulmoner arter hipertansiyonunun da (İPAH) içinde olduğu grup 1 (prekapiller 
pulmoner arteriopati) içinde yer alır. POPH’u taramak için en önemli tek test 
transtorasik ekokardiyografidir. Kesin tanı sağ ventrikül kateterizasyonu ile 
konur. Tedavisinde PAH spesifik tedavi (nitrik oksit, prostasiklinler, endotelin-
1 reseptör antagonistleri ve fosfodiesteraz inhibitörleri) kullanılmaktadır. 
 
Vazodilatatör tedaviye yanıt verenlere karaciğer nakli başarıyla 
yapılabilmektedir. 
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MİKROBİYOTA VE KALP DAMAR HASTALIKLARI 

Baybars TÜREL 

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa  

Bağırsaklarımızda yaşamını sürdüren ve miktarı trilyonlarla ifade edilen bakteriyel 
kolonizasyonun (mikrobiyota) insan sağlığı ve kalp damar hastalıkları dahil olmak 
üzere pek çok hastalıkta etkili olduğunu gösteren veriler gittikçe artmaktadır. Bu 
mikrobiyota içeriğindeki disbiyozis dediğimiz olumsuz anlamda kompozisyon 
değişikliğini ateroskleroz, hipertansiyon, kalp yetmezliği, tip 2 diabetes mellitus ve 
obezite ile ilişkilendiren pek çok çalışma giderek gündemdeki yerini almaktadır. Adeta 
bir endokrin organ olarak çalışan mikrobiyotanın ürettiği pek çok biyoaktif metabolitin 
de (trimetilamin -TMA-/ trimetilamin N -oksit, kısa zincirli yağ asitleri gibi) sağlık ve 
hastalık gelişiminde oynadığı aktif roller de şu anda oldukça popüler olan araştırma 
alanlarıdır. 
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KALP YETERSİZLİĞİNDE OPTİMAL MEDİKAL TEDAVİ VE YENİLİKLER 

Yüksel ÇAVUŞOĞLU 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF, Kardiyoloji AD, Eskişehir  

Kalp yetersizliği (KY) tedavisinde ki en çarpıcı gelişmelerden biri sakubitril/valsartan’ın 
rutin klinik uygulamaya girmesidir. Son yayınlanan çalışmaların sonuçları, 
sakubitril/valsartanın kullanımını ACEİ/ARB kullanan stabil KY olgulardan ACEİ/ARB 
naif ve klinik olarak stabilize olan akut dekompanse KY olgularına genişletmiştir. 
Halen devam etmekte olan çalışmaların, sakubitril/valsartan’ın KEF-KY ile post-MI 
olgularda ki endikasyonunu ortaya koyması beklenmektedir. Demir eksikliği 
prevalansının KY olgularında %50 civarında olması ve IV demir replasmanı ile 
mortalite de olmasa da fonksiyonel kapasite, yaşam kalitesi ve hospitalizasyonda 
anlamlı düzelmeler sağlandığının gösterilmesi, IV demir replasmanını KY tedavisinde 
günlük klinik uygulamaya sokmuştur. Yerleşik kardiyovasküler (KV) hastalığı veya 
yüksek KV riski bulunan Tip2 diyabetiklerde SGLT2 inhibitörlerinin KV mortalite ve KY 
hospitalizasyonu azalttıklarını gösteren çalışmaların ardı sıra yayınlanması ve 
subgrup analizlerinde benzer yararların KY subgruplarında da teyit edilmesi, diyabetik 
KY olgularının tedavisinde SGLT2 inhibitörlerini ön plana çıkarmış, klinik uygulamada 
şimdiden tercih edilen antidiyabetikler konumuna getirmiş ve farmakodinamik 
özellikleri nedeniyle antidiyabetik özelliğinin ötesinde geleceğin KY ilacı olarak 
görülmeye başlanmıştır. RAAS blokerleri, sakubitril/valsartan ve MRA’ların KY 
tedavisinde kullanımını büyük ölçüde kısıtlayan ve böylece önemli ölçüde mortalite ve 
morbidite yararının sağlanmasına engel olan hiperkaleminin kontrolü için geliştirilen 
ajanlar (patiromer, ZS-9) KY tedavisinde yer almaya başlamış ve bazı ülkelerde 
kullanıma girmiştir. KEF-KY tedavisinde; MRA’lar sınırlı da olsa bir endikasyon 
bulmuş ve interatriyal shunt cihazları ile ilgili yapılan çalışmalar umud vadetmeye 
devam etmiştir. Yeni versiyon ventrikül destek cihazlarının etkinlik, güvenlik ve survi 
üzerine giderek artan olumlu verileri nedeniyle kullanım oranları artmış, son dönem 
KY olgularında düşünülmesi gereken rutin bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. 
Kardiyak kontraktilite modulasyon tedavisi ile nonfarmakolojik otonomik modülasyon 
tedavi seçeneklerinin (barorefleks aktivasyon, vagal stimülasyon) KY tedavisindeki 
rolüne ilişkin önemli gelişmeler gözlenmeye devam etmektedir. KY olgularında 
fonksiyonel (sekonder) mitral yetmezliğin MitraClip ile tedavisinin klinik sonuçlar 
üzerine olan etkinliğine ilişkin tartışmalı sonuçlar rapor edilmesine karşın devam eden 
çalışmaların morbi-mortalite yararı sağlanacak hasta profili hakkında bilgi birikimini 
giderek arttırması beklenmektedir. 
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AKUT KALP YETERSİZLİĞİNDE NE YAPMALIYIM? 
 
Mehdi ZOGHİ 
 
EÜTF-Kardiyoloji AD, İzmir 
 
 
Tüm dünyada ileri yaş nüfusu arttıkça kalp yetersizliğinin görülme sıklığı da 
artmaktadır. Artış oranı 1980’li yılların başında %164’e ulaşmışken tedavi 
yöntemlerindeki yeni gelişmeler ise sağ kalım oranında belirgin artış sağlayarak kalp 
yetersizliği (KY) popülasyonunun artmasına ivme kazandırmıştır. Akut KY tanısıyla 
hastaneye yatırılan hastaların %80’inin 65 yaş üstü olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde 
bu alanda en çok hasta sayısına sahip “Journey HF-TR” çalışmasında hastaların yaş 
ortalaması 67.8±13 yıl olarak rapor edilmiştir.  
 
Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin güncel kronik ve akut kalp yetersizliğinde tanı ve 
tedavi kılavuzunda akut KY (AKY) hastalar akut başlangıçlı olmayan (kronik KY 
kötüleşmesine bağlı dekompanse) ve yeni başlangıçlı (de-novo) olarak 
sınıflandırılmaktadır.  
 
Akut başlangıçlı olmayan olgularda tanı için klinik öykü, fizik muayene ve EKG’nin 
değerlendirmesi ön görülmektedir. Bu değerlendirme sonucunda ≥1 patolojik durum 
söz konusu ise ekokardiyografi ve/veya natriüretik peptid (NP) seviyesine göre tanı 
konulması önerilmektedir (Şekil-1).  Akut başlangıçta daha yüksek değerler 
kullanılmalı:  BNP < 100 pg/mL, NT-proBNP <300 pg/ mL ve mid-regional pro A-tipi 
natriüretik peptid (MR-proANP) <120 pmol/L. Akciğer grafisi akut başlangıçlı olmayan 
hastalarda rutin olarak önerilmemektedir ancak AKY tanısında yararlı olabilmektedir.  
 
Şekil-1 Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin akut başlangıçlı olmayan kalp yetersizliğinde 
tanı algoritması 
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Akut başlangıçlı KY’de primer kardiyak neden sıklıkla akut miyokart disfonksiyonu 
(iskemik, inflamatuar, toksik) akut kapak hastalığı veya tamponad iken dekompanze 
kronik KY tablosuyla gelenlerde presipitan faktörler ön planda tutulmalıdır  
(Tablo-1).  
 
Tablo-1 Kronik kalp yetersizliğini presipite eden nedenler:  

 Akut koroner sendrom 

 Taşiaritmiler 

 Yüksek kan basıncı  

 İnfeksiyon  

 Tedaviye uyumsuzluk (Tuz, sıvı ve ilaçlar) 

 Bradiaritmiler 

 Toksik nedenler  

 İlaçlar (Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar, kortikosteroid, kardiyotorasikler)  

 KAOH’ın alevlenmesi  

 Pulmoner emboli 

 Metabolik ve hormonal dengesizlik (Tiroid bozuklukları, diyabetik 
ketoasidoz, adrenal yetmezlik, gebeliğe bağlı olanlar)  

 Serebrovasküler inme 

 Akut mekanik nedenler (AKS sonrası akut mitral yetmezliği veya VSD gibi) 
 

Akut kalp yetersizliğinde mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörlerin doğru ve erken 
tanısı tedaviye erken başlanmasını sağlar. Hastanın ilk başvurusundan intravenöz 
tedavi başlayana kadarki süre 2 saati geçmemelidir. İlk 2 saatte başlayan tedaviyle 
hastanede yatış süresi ve hastane içi mortalite belirgin olarak azalmaktadır. 
Dolayısıyla hızlıca acil müdahale edilmesi gereken nedenler çok kısa sürede 
değerlendirilmelidir. Ülkemizin 7 coğrafik bölgesinden 37 merkez ve 1606 hastanın 
katıldığı “Journey HF-TR” çalışmasının verilerine göre akut koroner sendrom %14.7, 
infeksiyon %29.3, aritmiler %25.1, böbrek fonskiyon bozukluğu %23 ve tedaviye 
uyumsuzluk %23.8 oranlarında en sık tetikleyici sebepler arasında yer almaktaydı. 
 
Kardiyojenik şoktan şüphelenilen her hastanın EKG’si ve ekokardiyografisi 
değerlendirilmeli, hızlıca kardiyak kateterizasyon yapılabilen ve koroner yoğun bakım 
imkanı olan bir merkeze sevk edilmelidir. AKS nedeniyle kardiyojenik şok durumunda 
olan her hastaya, hastane başvurusundan sonraki 2 saat içinde koroner anjiografiyi 
takiben revaskularizasyon uygulanmalıdır. Entübasyon ihtiyacı, hipoperfüzyon 
bulguları, oksijen desteğine rağmen SpO2< %90 olması, solunum sayısı >25/dk ve 
yardımcı solunum kaslarının kullanılması, <40/dk  nabızı >130/dk  ve sistolik kan 
basıncı (SKB)<90 mmHg olan hastalar yoğun bakımda izlenmelidir.  
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Kardiyojenik şok tablosunda olanlarda dolaşım desteği ön planda olmalıdır. Avrupa 
Kardiyoloji Cemiyeti’nin 2016 yılı rehberinde AKY hastaları konjesyon ya da 
hipoperfüzyon bulgularına göre 4 gruba ayrılmıştır (Şekil-2). İnvaziv pulmoner arter 
katetrizasyonu, rutin olarak değil, ancak etiyolojinin ortaya konulamadığı unstabil 
hastalarda uygulanması önerilmektedir.  
 
Noninvaziv mekanik ventilasyon hastaneye başvuran ve solunum sıkıntısı devam 
eden hastalarda bir maske ile pozitif basınçla solutarak entübasyon gereksinimini ve 
mortalite oranlarını düşürmektedir. Solunum yetmezliğinin ön planda olduğu 
durumlarda pozitif havayolu basıncı (PAP) olarak sürekli PAP (CPAP) ve iki seviyeli 
PAP (Bi-PAP) kullanılabilir. Bi-PAP (inspirasyonda daha yüksek, ekspirasyonda ise 
daha düşük pozitif basınç uygulanır), özellikle hiperkapnik KOAH hastalarında daha 
yararlı olmaktadır. FiO2 (inspire edilen havadaki oksijen yüzdesi) kontrendikasyon 
yoksa %100 olacak şekilde başlanmalı ve sonrasında hiperoksiden kaçınılmalıdır. 
Oksijen tedavisi sırasında asit-baz dengesi ve transkutanöz SpO2 ölçümü 
yapılmalıdır.  

 
Şekil-2: Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin rehberinden uyarlanan akut kalp yetersizliği 
klinik sınıflandırması  
 
Yoğun bakımdaki hastanın yeterli hemodinamik stabilizasyonu ve oksijenizasyon yanı 
sıra kardiyorenal korunma ve tromboemboli proflaksisi hedeflenmelidir. İlaç tedavisi 
olarak hastanın klinik tablosu gözetilerek (Tablo-2) diüretikler, vazodilatatörler, 
inotropik ajanlar, vazopresörler ve tromboemboli proflaksisi önerilmektedir. 
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Tablo-2: Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin akut kalp yetersizliği tedavisinde sınıf I 
medikal tedavi önerileri:  

 Hipervolemi semptom ve bulguları için iv loop diüretikler (bolus veya 
infüzyon) kullanılmalıdır. Tedavi süresince hastanın semptomları, diürezi, 
renal fonksiyonları ve serum elektrolitleri takip edilmelidir. Önerilen diüretik 
dozu 20-40 mg iv furosemid ya da buna eşdeğer olmalıdır. Daha önce 
kronik diüretik tedavisi altındaki hastalarda başlangıç dozu en azından oral 
doza eşit olmalıdır. Doz ve tedavi süresi hastanın semptomlarına ve klinik 
durumuna göre ayarlanmalıdır. 

 Tromboemboli profilaksisi amacıyla (ör: düşük molekül ağırlıklı heparin) 
daha önce antikoagülan almayan ve antikoagülasyon için kontrendikasyonu 
olmayanlarda sınıf Ib olarak önerilmiştir. 

 İnotropik ajan kullanımı için sınıf I önerisi olmamakla birlikte uygulanacak 
hastalarda EKG ve kan basıncı izlemi ilgili kılavuzda sınıf I olarak yer 
almıştır. İnotrop İV infüzyonu hipovolemi olmaksızın hipoperfüzyon 
semptom ve bulgularına sahip ve/veya hipotansif (SKB<90 mmHg) 
hastalarda kardiyak debi, kan basıncı, periferik perfüzyonu ve uç organ sınıf 
IIb olarak önerilmektedir.  
 

Ultrafiltrasyon ise hipervolemi hastalarında rutin birincil tedavi seçeneğinden ziyade 
diüretik tedavisine dirençli, oligürik, ciddi hiperkalemi, ciddi asidoz (pH <7.2), serum 
üre düzeyinin >150 mg/dl ve kreatinin >3.4 mg/dl olanlarda önerilmektedir (Sınıf IIb).   
 
Kardiyojenik şok hastalarında rutin intraaortik balon pompası (İABP) 
önerilmemektedir. Perkütan geçici mekanik destek cihazları İABP’a göre daha iyi 
hemodinamik düzelme sağlamasına rağmen sağ kalım üzerinde ilave bir avantajı 
gösterilmediği için rutin tedavide yer alamamaktadır. Ancak kısa dönem mekanik 
dolaşım desteği tedaviye dirençli olgularda hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları ve 
nörolojik fonksiyonlarına göre sınıf IIb olarak önerilmektedir.   
 
Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin 2016 KY rehberinde ayrıca, hastaların yoğun bakım 
ünitesindeki kalış süresinin mümkün olduğu kadar kısa tutulması tavsiye edilmiştir. 
Taburculuk öncesi ve uzun dönem tedavi için yaşam biçimi önerileri, egzersiz 
programlarını da kapsayan bir takip planının oluşturulması ve multi-disipliner bir 
yaklaşımla sürdürülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ülkemizde yapılan “Hit-PoinT” 
çalışması bu gibi programların kardiyovaküler hastalıklara bağlı ölüm ve acile başvuru 
sayılarını azalttığını ve 6 aylık fonskiyonel kapasitede anlamlı iyileşme sağlandığını 
göstermştir.  
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VENTRİKÜL DESTEK CİHAZI MI? KALP TRANSPLANTASYONU MU?  
KLİNİK TECRÜBELERİM 

 
Sanem NALBANTGİL 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, İzmir  
 
Kalp nakli, ileri evre kalp yetersizliği için altın standart tedavi olarak kabul 
görmektedir. Nakil sonrası ortalama sağ kalım on yılı geçmiştir. Mortalite ve 
morbiditenin en önemli nedenleri arasında erken dönemde primer greft disfonksiyonu, 
enfeksiyon, akut rejeksiyon, geç dönemde ise kronik allogreft vaskülopati, malignite 
ve kronik böbrek yetmezliği sayılabilir. Preoperatif hasta özelliklerinden ileri yaş, DM, 
böbrek yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, sensitize olmuş hasta operasyon sonrası 
sağ kalımı olumsuz etkilemektedir. Kılavuzlarda ileri evre kalp yetersizliği için sınıf I 
öneri olarak yerini almakla beraber tüm dünyada sınırlı sayıda olan donör bu 
tedaviden yarar görecek hasta sayısını kısıtlamaktadır.  
 
Klinik uygulamaya 1990’lı yılların başında giren uzun dönem mekanik destek cihazları 
(MDC) teknolojide olan büyük atılımlarla beraber bu grup hastanın uzun süreli 
tedavisinde yerini almaya başlamıştır. Transplantasyona köprüleme endikasyonun 
yanı sıra özellikle nakile uygun olmayan hastalarda uzun süreli tedavi (destination 
therapy) amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Kuzey Amerika’da bu endikasyon ile 
cihazın implantasyonu %40’dan fazla hastaya uygulanmaktadır. Kılavuzlarda ileri 
evere kalp yetersizliğinin tedavisinde hem transplanatasyona köprüleme, hem de 
uzun süreli tedavi için sınıf IIa öneri ile yerini almıştır. 
 
Son dekad içinde kullanıma giren ‘sürekli akım cihazları’ ile sağ kalım artmaktadır. Bu 
cihaz uygulaması ile bir yıllık sağ kalım %80’i geçmiştir. Bu değer transplantasyon 
sonrası sağ kalıma yaklaşmıştır. İmplantasyon sonrası gelişen çoklu organ yetmezliği, 
sağ kalp yetmezliği, enfeksiyon, santral sinir sistemi olayları ve gastrointestinal 
kanama mortalite ve morbiditenin nedenlerindendir. Cihazın çalışması için gerekli 
olan şarj ünitesi ve vücut içine giren kablosu hastanın hayat kalitesini etkileyen en 
önemli faktörlerdir. 
 
Günümüzde MDC, kalp nakline alternatif tedavi yöntemi olarak kabul görmeye 
başlamıştır. İki yıllık sağ kalım benzer olmakla beraber daha uzun süreli yaşam 
verileri MDC hastalarında mevcut değildir. Yine biventriküler yetmezliği olan hasta 
grubunda total yapay kalp ve ya biventriküler MDC uygulaması sonrası elde edilen 
başarı yüksek değildir. Bununla beraber nakil sonrası kötü prognostik göstergelere 
(pulmoner hipertansiyon, DM, renal disfonksiyon gibi) sahip hastalarda MDC ile daha 
olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Bu konuşmada iki tedavi seçeneği için hasta 
seçiminin nasıl olması gerektiği özetlenecektir. 
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ATRİYAL FİBRİLASYON NEDİR 

Ahmet VURAL 
 
Kocaeli Üniversitesi A.U.H, Kardiyoloji AD, Kocaeli 
 
Atryal fibrilasyon, etkili atriyal kasılma olmaksızın atriyum dokusunun yoğun 
elektriksel aktivite içerisinde olmasıdır. Klinik pratikde en sık görülen taşiaritmi tipi 
olup genel görülme sıklığı %0.4-1 oranındadır. Elli yaşından sonra giderek sıklığı 
artmakta ve 80’ li yaşlarda %10 oranına ulaşmaktadır. 
 
Atriya fibrilasyon, otomasite ve reentri mekanizması ile oluşmaktadır. En sık pulmoner 
ven ağızlarında lokalize olan otomasite mekanizaması ile oluşan atriyal fibrilasyonda 
genellikle organik kalp hastalığı bulunmamaktadır. Atriyum dokusunda remodeling 
gelişen olgularda ise atriyal fibrilasyon genellikle reentri mekanizması ile 
oluşmaktadır. Atriyal fibrilasyon atakları sıklaştıkça atriyumda remodeling gelişmekte 
ve ataklar daha sık ve uzun olabilmektedir.   
 
Atryal fibrilasyon, klinik olarak üç başlık halinde değerlendirilmektedir. Paroksismal 
AF, süresi bir haftayı geçmeyen, genellikle spontan veya müdahale ile kolayca sinüs 
ritminin sağlandığı atriyal fibrilasyondur. Persistan AF, süresi bir haftayı geçen ve 
spontan sinüs ritmine pek dönmeyen, müdahale ile sinüs ritminin sağlandığı atriyal 
fibrilasyondur. Süresi bir yıldan daha uzun olan persistan AF, uzun süreli persistan 
atriyal fibrilasyon olarak tanımlanmaktadır. Permanent AF, farmakolojik veya 
elektriksel tedavi metodları ile sinüs ritminin sağlanamadığı atriyal fibrilasyondur. 
Atriyal fibrilasyon tipleri birbiri arasında geçiş gösterebilmektedir. Altta yatan etyolojik 
faktör ve atriyal fibrilasyon tedavi edilmediği sürece atriyumlarda remodeling giderek 
artmakta ve sonuçda permanent atriyal fibrilasyona doğru süreç ilerlemektedir. 
 
Atriyal fibrilasyon prognozu belirleyen bağımsız bir risk faktörüdür. Atryal 
kontraksiyonun kaybı ile birlikte diyastolik doluşun azalması, taşikardi ve bradikardik 
epizodların bulunması hem klinik hem de hemodinamik olarak olumsuz sonuçlara yol 
açmaktadır.  Kalp yetersizliği kolayca gelişebilmekte, efor kapasitesi düşmekte, 
günlük hayat kalitesi azalmakta, koroner arter beslenme azalmaktadır. Ayrıca, atriyum 
içi hemostazın gelişmesi, mortalitede en önemli rol oynayan tromboembolik olaylara 
yol açmaktadır.  
 
Atriyal fibrilasyon tedavisi, başlıca üç başlık altında değerlendirilebilir. Tromboemboli 
açısından risk faktörü bulunan olgularda kontraendikasyon yoksa atriyal fibrilasyonun 
tipi dikkate alınmaksızın mutlaka antikoagülasyon uygulanmalıdır. Paroksisml ve 
persistan atriyal fibrilasyon olgularında sinüs ritminin sağlanması tercih edilmektedir.  
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Farmakolojik tedavinin başarısız olduğu bu olgularda, kişinin onamı alındıktan sonra 
ablasyon tedavisi uygulanabilmektedir. Ablasyon tedavisine karar verilirken hastanın 
kliniği ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.  
 
Ablasyn öncesi atriyumların genişliği dikkate alınmalı ve gerekirse skar dokusunun 
oranı belirlenmesi gerekir. Permanent atriyal fibrilasyonda temel tedavi yaklaşımı 
ventrikül hız kontrolünün sağlanmasıdır. İstirahat sırasında dakika kalp atışı 80’in  
altında, egzersizde ile 130’un altında tutulması hedeflenir. 

 
Sonuç, atriyal fibrilasyon en sık görülen taşiaritmi tipidir. Sadece aritmi açısından bir 
ritm sorunu olmasının ötesinde bir klinik sendromdur. Yalnızca aritmi yönünden değil, 
olguların klinik olarak ayrıntılı irdelenmesi gerekir. Uygun olgularda sinüs ritminin 
sağlanması hedeflenmeli, tromboembolik risk faktörü bulunanlarda atriyal 
fibrilasyonun tipine bakılmaksızın mutlaka antikoagülasyon tedavi uygulanmalıdır.  
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ATRİYAL FİBRİLASYONDA TEDAVİ STRATEJİLERİ, 
KARDİOVERSİYONDAN ABLASYONA 

 
Fethi KILIÇASLAN 
 
Medipol Mega Üniversite Hastanesi, İstanbul 
 
Atriyal fibrilasyon (AF) kardiyoloji polikliniğinde en sık görülen devamlı aritmidir. 
Prevalansının %1 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünya genelinde yaklaşık 33 
milyondan fazla kişinin AF li olduğu bilinmektedir.  AF’li hastalarda hayat kalitesi 
bozulur. Bu hastalarda stroke riski, kalp yetmezliği riski ve mortalite artmaktadır.  AF 
ölüm riskini kadınlarda 2 kat erkeklerde 1.5 kat artırmaktadır.  
 
AF tedavisinde semptom kontrolü ve hayat kalitesinde artış yanında AF 
komplikasyonlarının (inme, kalp yetmezliği) önlenmesi ve mortalitenin azaltılması 
hedeflenmedilir. Tedavide farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemler kullanılabilir. 
Farmakolojik tedavi olarak antiaritmik ilaçlarla ritm kontrolü, atriyoventriküler nod 
bloke edici ilaçlarla ventrikül hızının kontrolü ve tromboemboli riski yüksek olan 
hastalarda antikoagülan tedavi seçenekleri vardır. AF’li hastaların akut tedavisinde 
öncelikli hedef ventrikül hızını düşürmektir. Bu amaçla kalsiyum kanal blokerleri, beta 
blokerler ve digoksin kullanılabilir. AF’nin sinüs ritmine döndürülmesi için antiaritmik 
ilaçlar kullanılabilir veya kardiyoversiyon uygulanabilir. Hemodinamisi bozuk olan 
hastalarda hızla kardiyoversiyon yapılmalıdır. AF’nin uzun dönem tedavisinde 
ventrikül hızının kontrolü (hız kontrolü) veya sinüs ritminin devamı (ritm kontrolü) 
hedeflenir. Hız kontrolü kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler, veya digoksin 
verilerek sağlanabilir. Ritm kontrolü için antiaritmik ilaçlar (amiodaron, propofenon, 
sotalol) veya ablasyon tedavisi kullanılabilir. Non-farmakolojik tedavi seçenekleri 
kateter ablasyon, AV nod ablasyonu ve pacemaker implantasyonu, cerrahi ablasyon, 
ve sol atriyal apendiks kapama uygulamasıdır.  AF'li hastalarda oral antikoagülan 
tedavisine CHA2DS-VASc skoruna göre karar verilmelidir. AF ablasyonu ve CV 
öncesinde CHA2DS2-VASc skorundan bağımsız olarak en az 3 hafta 
antikoagülasyon yapılmalıdır. Aynı şekilde CHA2DS2-VASc skorundan bağımsız 
olarak CV sonrasında en az 4 hafta ve AF ablasyonu sonrasında en az 2 ay 
antikoagülasyon yapılmalıdır. Takipte daha uzun süreli antikoagülasyon endikasyonu 
için ablasyon başarısına ve AF türüne göre değil CHA2DS2-VASc skoruna göre karar 
verilmelidir.  
 
Pulmoner ven izolasyonu (PVI) AF ablasyonunun temel taşıdır. PVI’da hedef 
pulmoner venler (PV) ile sol atriyumun elektriksel izolasyonudur. Sol atriyumdan 
PV’lere uzanan kas uzantılarından kaynaklanan PV erken vurularının ve PV 
taşikardilerinin özellikle paroksismal AF’da ana tetikleyiciler olduğu bilinmektedir. 
PV’lerin antrum bölgesinde PV ostiumlarını sirküler olarak çevreleyen bir ablasyon 
hattı oluşturularak sol atriyum ile PV’ler arasında elektriksel izolasyon elde edilebilir. 
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Böylece hastaların çoğunda AF’yi başlatan ana tetikleyici ortadan kalkmakta ve AF 
nüksü önlenmektedir.  
PVI için en sık radyofrekans (RF) kateter ablasyon veya cryoablasyon yöntemleri 
kullanılmaktadır. RF ablasyon yönteminde PV’lerin antrum bölgesinde nokta nokta 
ablasyon yapılarak PVI izolasyonu sağlanır. Cryoablasyon yönteminde ise bir balon 
kateter PV ostiumuna yerleştirilir ve balonun temas ettiği PV antrumu soğutularak 
elektriksel izolasyon elde edilir.  
 
Kılavuzlar antiaritmik tedaviye rağmen semptomatik olan paroksismal AF hastalarında 
AF ablasyonunu sınıf I endikasyon olarak önermektedir. Paroksismal AF’da genellikle 
sadece PVI uygulanmaktadır. Hem RF ablasyon hem de cryoablasyon ile etkili PVI 
sağlanabilir. Paroksismal AF’da her iki metod ile bir yıllık sinüs ritmi sağlama başarısı 
benzerdir ve %80 civarındadır. Persistan AF’da ise ablasyon başarısı daha düşüktür. 
Bu hastalarda ablasyon ile 1 yıllık başarı oranı %50-60 arasındadır. Persistan AF’da 
PV kaynaklı tetikleyiciler yanında non-PV odakların ve sol atriyumun AF başlaması ve 
devamında daha önemli olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle sadece PVI 
izolasyonunun peristan AF ablasyonunda yeterli olmadığı bilinmektedir. Ancak 
persistan AF’da optimal ablasyon stratejisinin nasıl olması gerektiği halen tam olarak 
bilinmemektedir. Bu nedenle kılavuzlarda persistan AF ablasyonu IIa olarak 
önerilmektedir. 
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ATRIYAL FIBRILASYON’DA İNME – KANAMA DENKLEMI, KIME SOL ATRIUM 
APPENDIKS KAPAMA? 

 
Özer BADAK 
 
Dokuz Eylül Üniv. Hastanesi, İzmir 
 
Atriyal fibrilasyona (AF) bağlı inmeler,  tüm inmelerin yaklaşık %20-25’lik kısmından 
sorumludur ve genellikle diğer sebeplerle oluşan inmelere göre daha mortal ve daha 
ağır kısıtlılıklara yol açarlar. Warfarin, uygun kullanıldığında AF sebepli inmeleri 2/3 
oranında ve mortaliteyi de %25 oranında azaltabilmektedir. Ne var kiwarfarinin 
kullanım zorlukları ve nispeten yüksek kanama (özellikle intrakranyal) riski söz 
konusudur. Bu sebeplerle son yıllarda warfarinin yerini hızla yeni nesil oral 
antikoagülanlar (NOAK) almaktadırlar. NOAK kullanımı ile yıllık %5-6 civarında olan 
inme riski %1.5 seviyesine indirilebilirken, yaklaşık %2 civarında major kanama riski 
(% 50 GIS, %10-15 intrakranyal) belirmektedir. NOAK klinik çalışmalarında bu 
kanama durumlarının fatalitesinin düşük ve yönetiminin çok büyük bir problem 
olmadığının belirtilmesine ragmen, NOAK altında kanayan hastaların uzun dönem 
izleminde bu hastalarda iskemik olay, rekürran kanama ve mortalite sıklığının 2-3 kat 
arttığı gözlenmektedir. Kanama sonrası, kanamanın ciddiyetinden bağımsız olarak 
NOAK ların uzun sürelerde hastaya uygulanmadığı da klinik ve gözlemsel 
çalışmaların bir bulgusudur. Bu yüzden, kanama riski yüksek bireylerde oral 
antikoagülan kullanımını ortadan kaldıracak şekilde, cihazlar ile sol atriyal apendiksini 
(LAA) kapama tedavisi geliştirilmiştir. Bu cihazlar ile yapılan ilk klinik denemelerde 
iskemik inmeden korumada warfarine yakın, hemorajik inmeden korumadaysa 
warfarinden üstün bir etkililik saptanmıştır. Bu ilk denemelerde işlem komplikasyon 
oranının biraz yüksek olması biraz tereddüt oluşturmuşsa da, zamanla operatör 
deneyiminin artışı ve yeni cihazların gelişimi ile komplikasyon oranlarının çok düşük 
seviyelere çekilmesi, hem de uzun dönem takiplerde cihaz tedavisi alanlarda warfarin 
kullananlara kıyasla mortalite faydası belirmesi ile kanama yönünden riskli bireylerde 
kapama cihazı kullanımı eğilimi artış göstermektedir. Cihaz kullanımının NOAK lara 
kıyasla da benzer avantajlara sahip olduğunun gösterilebilmesi ve cihazların maliyet 
etkin duruma gelebilmeleri durumunda yüksek kanama riskli özel gruplarda daha 
yaygın bir kullanımın gerçekleşmesi olası görünmektedir. 
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AVRUPA 2018 HİPERTANSİYON KILAVUZUNDAN 10 TEMEL MESAJ: 

Fatih Sinan ERTAŞ 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD , Ankara 

1. Hipertansiyon’un tanımı: Hipertansiyon ofis (hastane ya da poliklinik 
ortamında ölçülen) sistolik KB ≥140 ve/veya diyastolik KB ≥90 mmHg olan 
persistan değerler olarak tanımlanır. Bu rakamlar 24 saatlik ayaktan KB 
monitorizasyonu’nda (ABPM) ortalama ≥130/80 mmHg ya da evde KB 
monitorizasyonu’nda (HBPM) ortalama ≥135/85 mmHg’ya eşdeğerdir. 

2. Hipertansiyon tanısı ve taraması: Her erişkinde KB en az 5 yılda bir ölçülmeli, 
yüksek normal olanlarda daha sık tekrarlanmalıdır. Hipertansiyondan 
şüphelenildiğinde, hipertansiyon seri ofis KB ölçümleri ya da ofis dışı 24 
saatlik KB ölçümleri (ABPM ya da HBPM) yapılarak doğrulanmalıdır.  

3. Hipertansiyonda ilaç tedavisi ne zaman başlanmalı: 80 yaşa kadar olan evre 
1 hipertansiyonlu erişkinlerde (ofis KB 140–159/90-99), belirli bir süre 
yaşam biçimi değişikliğine rağmen KB kontrol altına alınamıyorsa ilaç 
tedavisi başlanmalıdır. Yüksek riskli evre 1 hipertansifler ya da ileri evredeki 
hastalarda (örneğin evre 2 hipertansiyon; ≥160/100 mmHg), yaşam biçimi 
değişikliği önerileriyle eş zamanlı ilaç tedavisine başlanmalıdır. 

4. Yaşlı ya da “frail” hastalarda özel önlemler: Henüz antihipertansif almayan 
80 yaş üzeri yaşlı hastalarda sistolik KB ≥160 mmHg ise tedaviye 
başlanmalıdır. Her bir bireyin özelliklerine dayalı olarak >80 yaş toplumda 
düşkünlük (“Frailite”), tedaviden beklenen fayda ve muhtaçlık durumu tedavi 
kararını etkileyebilse de bu tür hastalarda tedavi inkar edilmemeli, sırf yaşlı 
diye tedavi kesilmemelidir. 

5. KB ne kadar düşürülmeli? Kılavuz tedavi alanlarda 'hedef aralığı' kavramını 
başlatmıştır. Tedavi alan hastaların hepsinde ofis sistolik KB 140 mmHg’nın 
altına düşürülmelidir.  Buna tedaviyi tolere edebilen yaşlılar da dahildir. 
Amaç hastaların çoğunda tolere edebiliyorsa 130 mmHg sistolik KB’nı 
hedeflemektir. Diyabetik hastalarda ve 65 yaş altı hipertansiflerde daha 
düşük ofis sistolik KB seviyeleri bile (<130 mmHg) hedeflenebilir. Sistolik 
KB hedefi 120 mmHg’nın aşağısı olmamalıdır, çünkü tedavinin fayda zarar 
oranı artık tersine dönmeye başlamaktadır. Ofis diyastolik KB ise <80 
mmHg olmalıdır. 

6. Hipertansiyon tedavisi—yaşam biçimi değişikliği önemlidir: Çünkü hem 
ilaç tedavisi ihtiyacını azaltmakta hem de ilaçların KB düşürücü etkisine 
yardımcı olmaktadır. Üstelik, sodyum kısıtlanması, ılımlı alkol alımı, sağlıklı 
beslenme, düzenli egzersiz, kilo kontrolü ve sigaranın terkedilmesi gibi 
yaşam biçimi değişikliği önerilerinin hepsi KB düşürücü etkinin ötesinde 
sağlığa faydalı olmaktadır.   
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7. Hastaların çoğunda tedaviye tek ilaçla değil, iki ilaçla başlayın : 
Monoterapinin hipertansif hastaların çoğunda yetersiz kaldığı pratikten 
bilinen bir gerçektir. Öte yandan yeni kılavuzda tedavi hedef değerlerinin 
eski kılavuza göre daha da düşmüş olması fazla kombinasyon 
kullanılmasını gerektirecektir . Bu nedenle kılavuz nerdeyse her hastada 
tedaviye iki ilaçla başlanmasını önermektedir. Bunun istisnası hedef değere 
çok yakın bazal KB olan tek tabletle hedefe ulaşabilen hastalar ile ciddi KB 
daha düşüşünden rahatsız olabilecek bazı düşkün yaşlı ya da aşırı yaşlı 
hastalardır.  

8. Hipertansiyon tedavisinde tek tablet stratejisi: Antihipertansif ilaç tedavisine 
kötü uyum direkt olarak kullanılan tablet sayısına bağlıdır ve bu da kötü KB 
kontrol oranlarından sorumludur. Bu nedenle tedavide önerilen ikili ilacın tek 
tablette kombine olarak başlanması gerekirse tek tablette üçlü olarak 
devam edilmesi önerilmektedir. Kılavuz toplumda KB kontrol oranlarının bu 
strateji ile artacağını vurgulamaktadır. 

9. Daha basit tedavi algoritması:  ACE inhibitörü ya da ARB’nin bir KKB ya da 
tiyazid/tiayzid benzeri diüretik ile kombinasyonu tedaviye başlarken çoğu 
hastada tercih edilmelidir. Üçüncü ilaç gerektiğinde ise, ACE ya da ARB’ye 
KKB + Diüretik eklenmelidir. Beta blokerler kalp hızı kontrolü, angina, post-
MI, düşük EF kalp yetersizliği gibi spesifik endikasyon varsa kullanılmalıdır.  

10. Hipertansif hastalarda KV Risk tedavisi—KB ötesi etki: Hipertensif hastalar 
sıklıkla diğer kardiyovasküler risk faktörlerine de sahiptirler. Yerleşik KV 
hastalığı olanlarda ve SCORE sistemine göre orta ve yüksek KV risk 
taşıyan hipertansiflerde antihipertansif yanında tedaviye statin de 
eklenmelidir. Statin tedavisinin faydası düşük ve orta risk sınırındaki 
hipertansiflerde de gözlendiği unutulmamalıdır. Antitrombosit tedavi, 
özellikle düşük doz aspirin hipertansiflerde sekonder koruma için tavsiye 
edilmektedir, KV hastalığı olmayanlarda primer koruma amaçlı 
kullanılmamalıdır.   
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KONTROLÜ ZOR HİPERTANSİYONA YAKLAŞIM (DİRENÇLİ HİPERTANSIYON) 

Barış BUGAN  

Girne Üniversitesi Hastanesi , Kardiyoloji AD, Girne  

Biri diüretik olmak üzere değişik gruplardan optimal dozda 3 antihipertansif ilacın 
kullanımına rağmen kan basıncı kontrolünün sağlanamaması veya dört ve daha fazla 
ilaçla kontrol altına alınabilmiş hipertansiyon durumu dirençli hipertansiyon olarak 
tanımlanır. Pek çok vakada kontrolsüz hipertansiyonun nedeni tedaviye uyumsuzluk 
veya yetersiz tedavidir. Bu nedenle prevalansı net değildir. Ama gözlemsel 
çalışmalarda elde edilen veriler ışığında genel hipertansif popülasyonunun yaklaşık 
%10-15’lik kısmında dirençli hipertansiyon olduğu tahmin edilmektedir. 

Dirençli hipertansiyondan şüphelenildiğinde öncelikle yalancı dirençli hipertansiyon 
nedenleri dikkatle araştırılmalı ve dışlanmalıdır. En sık yalancı direnç nedenleri; 1. 
Yanlış kan basıncı ölçümü, 2. Yaşam tarzı değişikliklerine ve diyete uyumsuzluk, 3. 
Antihipertansif tedaviye uyumsuzluk, 4. Uygun dozlara çıkılmayan antihipertansif 
tedavi, 5. Pseudohipertansiyon (yaşlılarda), 6. Beyaz önlük hipertansiyonu olarak 
sıralanabilir. 

Dirençli hipertansiyon ile ilişkili risk faktörleri ise ileri yaş, kadın cinsiyet, aşırı tuz 
kullanımı, sol ventrikül hipertrofisi ve bazalde yüksek kan basıncı varlığı, obezite, 
diyabet, kronik böbrek yetmezliği ve siyah ırk olarak sıralanabilir. Dirençli 
hipertansiyon vakalarında sekonder hipertansiyon nedenlerinin de bulunabileceği 
akılda tutulmalı ve mutlaka ayırıcı tanı için gerekli tetkikler yapılmalıdır. 

Sonuç olarak, dirençli hipertansiyon varlığından şüphe edildiğinde öncelikle yalancı 
direnç yaratan durumlar dışlanmalıdır.  Dirence katkıda bulunan yaşam tarzı faktörleri 
(obezite, alkol, aşırı tuz, fiziksel inaktivite) ile kullanılan ilaçların optimal dozları 
sorgulanarak gerekli önlemler alındığı halde direnç ve tansiyon kontrolsüzlüğü devam 
eden hastalarda ise sekonder hipertansiyon nedenleri akla gelmeli ve gerekli tarama 
testleri yapılmalıdır. Tüm uygun tarama testleri sonrası yaşam tarzı düzenlenmesi ve 
uygun dozda uygun ilaç seçimleri ile tansiyon kontrolünde başarısız kalındığında, 
girişimsel tekniklere dair araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle son 
yıllarda bu hastalara multidisipliner bir yaklaşım ile diyetisyen, egzersiz terapisti, 
girişimsel kardiyoloğun ve sekonder nedenler ortaya çıktığında nefrolog gibi 
eklenebilecek uzmanlık dalları ile hipertansiyon takımı kavramı ön plana çıkmaktadır. 
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MİNOCA TEŞHISI VE TEDAVI YAKLAŞIMLARI. 
 
Bekir SITKI CEBECİ 
 
Medical Park Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul  

4. Evrensel Miyokart Enfarktüsü (2018) kriterlerine uygun olarak ST-segment 
yükselmeli veya ST-segment yükselmesiz akut miyokart enfarktüsü   tanısı konulan 
hastaların yaklaşık %10’unda koroner arterlerde ciddi darlık tespit edilmez. Bu 
hastalar MİNOCA (Myocardial İnfarction With Non-Obstructive Coronary Arteries) 
başlığı altında tanımlanmaktadır. MİNOCA tanısını koymak için akut miyokart 
enfarktüsü kriterleri yanında koroner anjiyografi ile   koroner arterlerdeki darlığın   
%50’den daha az olduğunun gösterilmesi gerekir. MİNOCA kalp yetmezliği gibi bir üst 
tanımlamadır. Altta yatan neden , mekanizma ortaya konulmalıdır. Ayırıcı tanısının 
yapılabilmesi bakımından erken dönemde   koroner anjiyografi yanında duvar hareket 
analizi için ekokardiyografi veya sol ventrikülografi de mutlaka yapılmalıdır. Manyetik 
Rezonans Görüntüleme de tanıda ve mekanizmanın saptanmasında önemli bilgiler 
sunabilir.  

Aterosklerotik plağın yırtılması MİNOCA nın en sık rastlanılan nedenidir. Plak 
yüzeyinde rüptür, erozyon veya   ülserasyon oluşabilir. Plak içi kanama da rüptüre 
neden olabilir. Plak yırtılmasının oluştuğu MİNOCA   hastalarındaki myonekrozun 
nedeni damarda oluşan trombüs, tromboembolizm, spazm veya tüm bunların 
kombinasyonudur. Plak yırtılması sonucu oluşan MİNOCA hastalarında 12 aylık 
tekrarlayan miyokart enfarktüsü veya ölüm riskinin yaklaşık %2 olduğu bildirilmiştir. 
Bu hastaların patogenezinde trombozis ve tromboembolizm rol oynadığından 1 yıl 
ikili, sonrasında yaşam boyu tekli antiplatelet tedavi ve yine zemindeki ateroskleroz 
nedeni ile   statin tedavisi de verilmelidir.  

Koroner arter spazmı koroner arter hastalarında AMI gelişimine katkı sağlayabilir. 
Özellikle MİNOCA hastalarında etyolojik neden olarak düşünülmelidir. Provakatif 
spazm testleri MİNOCA lı hastaların %27 sinde pozitif bulunmuştur. Buda MINOCA 
patogenezinde önemli bir mekanizma olabileceğine işaret etmektedir. Bu durumda 
nitrat ve kalsiyum kanal blokerleri tedavide yardımcı olarak kullanılmalıdır.  

Takotsobo kardiyomyopatisi sıklıkla ST segment değişiminin olduğu akut koroner 
sendrom tablosu ile ortaya çıkar. Klinik tablo akut, reversibl kalp yetmezliği, 
myokardiyal stunning ve tıkayıcı koroner arter hastalığının olmaması ile 
karakterizedir. Akut fazda ciddi komplikasyonlar gözlenebilse de prognoz genellikle 
iyidir. Optimal tedavi konusunda randomize veri yoktur. Kardiyoselektif beta bloker 
LVOT obstrüksiyonlu hastalarda, ACEI sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda önerilir. 
Kardiyojenik şoklu hastalarda ise mekanik destek gerekebilir. Antitrombotik tedavide 
bu hastalarda kullanılmalıdır.  
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Tip-2 miyokart enfarktüsü ihtiyaç ile sunu dengesizliğine bağlı olarak oluşan miyosit 
nekrozunu tanımlar. Koroner plak rüptürü olmaksızın troponin değerlerinin normal 
dağılım spektrumunun %99 üst limitini geçmesi ve miyokart enfarktüsü kriterlerinden 
en az birinin olması durumudur. Miyokart oksijen gereksiniminin majör belirleyicileri 
sistolik duvar tansiyonu, kontraktilite ve kalp hızıdır. Miyokart oksijen sunumunun 
belirleyicileri ise kan akımı ve kandaki oksijen miktarıdır. MİNOCA tablosunu 
oluşturan Tip 2 myokard enfarktüsünün altta yatan nedenleri anemi, bradikardi, 
taşikardi, solunum yetmezliği, hipotansiyon, şok, ciddi hipertansiyon, ciddi aort darlığı, 
kalp yetmezliği, kardiyomyopati ve sepsisdir. Tüm bu durumlar altta yatan  koroner 
arter hastalığını ortaya çıkarabilirler. Vakaların %97 sinde EKG NSTEMI ye uygundur. 
Aspirin, beta bloker tedavisi faydalı olabilir. Spesifik sekonder nedenler tedavide 
mutlaka göz önüne alınmalıdır. 

Sonuç olarak birçok potansiyel etyolojik neden MİNOCA tanısında düşünülmelidir. 
Prevalans, prognoz ve altta yatan mekanizmalara özgün sınıflama yapabilmek için 
mutlaka tanısal algoritma oluşturulmalıdır. Bu algoritma uyarınca yapılan 
tanımlamalar ile özgün tedavi yaklaşımları geliştirilebilir. MİNOCA hastalarının sayısal 
oranının azlığı bilimsel çalışmalarda primer ve sekonder son noktalar için önemli 
zorluklar oluşturmakta ve büyük sayılı birleştirilmiş çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Bu 
da çalışmaların ekonomik maliyetini arttırmaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen 
MİNOCA dinamik ve araştırmaya açık bir alandır. 
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AKUT KORONER SENDROMDA NOAK’ LARIN YERİ VAR MI? 
 
Mehmet MELEK  
 
Bursa Y. İhtisas Eah. Kvc Ek bina, Bursa 
 
Son yıllarda non-vitamin K oral antikoagülanlar (NOAK) derin ven trombozu, 
pulmoner emboli ve non-valvüler atriyal fibrilasyon (AF) gibi birçok patolojide 
warfarinin yerine kullanılmaktadır. Akut koroner sendromlarda (AKS) oral antikoagülan 
tedavi konusunu AF varlığına göre ikiye ayırmak mümkündür. Sinüs ritminde ve OAK 
endikasyonu olmayan AKS hastalarında uzun süreli tekli/dual antiplatelet tedavi ile 
tam/düşük doz NOAK kombinasyonları denenmiştir. İskemik olaylar ve kanama 
komplikasyonu dengesinde farklı sonuçlar elde edilmiştir. AF nedeniyle oral 
antikoagülan (OAK) tedavi endikasyonu olan ve özellikle perkütan girişim uygulanan 
AKS hastaları için, kılavuzlarda birisi OAK olmak üzere ikili ve üçlü kombinasyonlar 
önerilmektedir. AKS sonrası bir yıla kadar ikili tedavi (düşük doz NOAK + klopidogrel) 
kullanımı, iskemik olaylarda yeterli etkinlik ve kanama riskinde azalma nedeniyle ön 
plana çıkmıştır. 
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STEMİ’DE PRİMER GİRİŞİMDE TÜM DAMARLARI AÇALIM MI? 
 
Ertan URAL 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Kocaeli  

STEMİ hastalarının neredeyse yarısında çok damar hastalığı (ÇDH) mevcuttur. ÇDH 
varlığı erken ve geç dönem mortalite ve tekrarlayan enfarktüs (ME) ile ilişkili 
bulunmuştur. ÇDH olan STEMİ hastasına yaklaşım çeşitlilik arz edebilir. Primer 
girişim sırasında tam revaskülarizasyon, indeks yatışta aşamalı tam 
revaskülarizasyon, taburculuk sonrası aşamalı tam revaskülarizasyon, yalnız sorumlu 
artere girişim gibi alternatifler mevcuttur. Hangi yaklaşımın daha uygun olduğu uzun 
süredir tartışma konusu olmuştur. Yakın zamana kadar olan kılavuzlar da, 
hemodinamik olarak kararlı durumda olan STEMİ hastalarında sorumlu olmayan 
artere girişime sıcak bakılmıyordu (sınıf III öneri). Bununla birlikte bu kılavuz 
önerisinin arkasında güçlü bir kanıt düzeyi de bulunmuyordu. Sonradan gelen klinik 
çalışmalar kılavuzlarda bir yumuşamaya yol açtı. Peki önerilerde değişikliğe yol açan 
yeni bulgular neydi? 

PRAMI çalışması: ÇDH olan 465 STEMİ hastası primer girişim anında çok damara 
girişim ya da yalnız sorumlu arterin açılmasına göre randomize edilip, kardiyak ölüm, 
ME ve refrakter anginadan oluşan birincil son nokta açısından karşılaştırıldı. Yaklaşık 
iki yıllık ortalama takip sonunda ÇD müdahale grubunda daha az olay gözlendiği için 
çalışma erken sonlandırıldı (HR 0.35 p<0.001).  
 
CvLPRIT çalışması: STEMİ’li 296 hasta hastane içi tam revaskülarizasyon ya da 
yalnız sorumlu damara müdahale alacak şekilde randomize edildi. Tam 
revaskülarizasyon ister başvuru anında ister hastaneden taburcu etmeden önce 
yapıldı. Birincil son nokta 12 ay içerisinde gelişen tüm nedenlere bağlı ölüm, 
tekrarlayan ME, kalp yetersizliği ve iskemi temelli revaskülarizasyondan oluşuyordu. 
Birincil son nokta tam revaskülarizasyon grubunda %10 iken yalnız sorumlu artere 
müdahale edilen grupta %21.2 idi (HR 0.45, p=0.009).  
 
FFR kılavuzluğunda girişim çalışması: 885 STEMİ hastası primer girişim sırasında 1:2 
oranında FFR kılavuzluğunda sorumlu olmayan artere girişim ya da girişim 
yapmayacak şekilde randomize edildi. FFR her iki gruba da yapılmakla birlikte 
sonuçlar söylenmedi. Son nokta bir yılın sonunda tüm nedenlere bağlı ölüm, ME ve 
serebrovasküler olaydan oluşuyordu. Tam revaskülarizasyon grubunda daha az olay 
gözlendi (HR 0.35, p<0.001). 
 
DANAMI-3 PRIMULTI Çalışması: ÇDH olan 627 STEMİ hastasında sorumlu artere 
girişim sonrası hastalar indeks yatış esnasında FFR temelli ÇD girişimi veya herhangi 
bir girişim yapmayacak şekilde randomize edildi.  
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Son nokta bir yıllık takipte, tüm nedenli mortalite, reenfarktüs veya iskemi temelli 
revaskülarizasyondan oluşuyordu. Yalnız sorumlu artere girişim tam 
revaskülarizasyona göre daha az olaya yol açtı (%22’ye karşı %13, HR 0.56, 
p=0.004) 
 
Temel sorumuza dönecek olursak, primer girişimde tüm damarları açalım mı? Özetle 
yeni gelişmeler ışığında, ÇDH bulunan bir STEMİ hastasında primer girişim sırasında 
tüm damarları açalım veya açmayalım şeklinde bir öneride bulunmak için henüz 
erken. Mevcut çalışma tasarımları böyle bir soruya yanıt aramamış. Tam 
revaskülarizasyon primer girişimle değil indeks yatışla sınırlandırılmış ya da bazı 
çalışmalarda yalnızca sorumlu artere müdahale edilmişse diğer damarların 
hemodinamik ciddiyeti araştırılmamış. Bu durumda sorumuza kesin yanıt ancak bu 
amaçla tasarlanmış yeni bir randomize klinik çalışmayla verilebilir diyebiliriz. Şu anda 
bu soruya yanıt vermek icap ederse, böyle bir kararı alırken, hastanın klinik durumu, 
lezyonların ciddiyeti (FFR temelli), kullanılan kontrast madde miktarı, müdahalenin 
saati, hasta ve operatörün istekliliği gibi çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulması 
gerektiği düşüncesindeyim. 
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HIS PACING KIME 

Burak ALTUN 
 
İstanbul Aydın Üniversitesi, VM Medical Park Florya Hastanesi 
 
HİS pacing 1970 lı yıllarda tanımlandı ,fizyolojik uyarı odağı olarak düşünüldü,ilk 
olarak 200 de uygulandı. Öncelikle sistolik fonksiyonu bozulmuş hastalarda ve av nod 
ablatisyonu öncesi af si olan hastalarda denendi. 
 
His Pacing'in kalp yetmezliğindeki potansiyel rolü büyüktür: pacing kaynaklı 
kardiyomiyopati gelişimini önleyebilir;  sol dal bloğu ve kalp yetmezliği olan 
biventriküler pacing hastalarına alternatif olarak kullanılabilir ; dar QRS ve PR  
uzaması  olan hastalarda ventriküler dissenkroniyi  indüklemeden AV 
senkronizasyonu sağlayarak kalp yetmezliğinde pacing tedavisini uzatır. 
 
His pacing fizyolojik uygunluğu sağlar. 
intraventriküler dissenkroniye yol açmadan sağ ventrikül pacing e alternatifdir. 
Kalp yetmezliği ve dal bloğu olan hastalarda kardiyak resekronizasyonu sağlar. 
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ICD PACE PROGRAMLAMA VE SORUN ÇÖZME 

Sabri DEMİRCAN 

Şişli Memorial Hastanesi - İstanbul 

İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) implantasyonu, ani aritmik ölüm 
açısından risk altındaki veya ani ölümle sonuçlanabilecek aritmik olay yaşayan 
hastalarda yapılan ve uygun hastada aritmik mortaliteyi azaltan bir tedavi yöntemidir. 
ICD implante edilen hastada cihazı programlamadaki amaçlar; aritminin uygun 
şekilde tespiti, tespit edilen aritminin uygun yöntem ve zamanda tedavisi, uygunsuz 
veya gereksiz şok tedavisinin engellenmesi, ihtiyaç halinde ancak gereksiz ventriküler 
pacingden de koruyucu bradikardi tedavisi ve en nihayetinde aritmik ölümün 
engellenmesi ve sürvinin uzatılmasıdır.  

İleti sistemi normal bir hastada bradiaritmi parametrelerinde temel strateji mümkün 
olduğunca ventriküler pacingten kaçınmaktır. Bunun için alt hız, ani bradiaritmileri ve 
şok sonrası duraklamaları engellemek amacıyla genellikle 40-50 /dk gibi değerlere 
ayarlanmaktadır.  Uyarı amplitüdü ve sens eşik değerleri ise ölçümlere göre ayarlanır. 
Sinüs düğümü hastalığı veya ilaca bağlı sinüs bradikardisi varlığında genellikle çift 
odacıklı ICD tercih edilmekte olup, alt hız hastanın bradiaritmik yakınmalarını 
engellemek için 60/dk gibi ayarlanmalı, hastanın ihtiyacına göre hız cevap modu 
açılmalıdır. Bu hastalarda eğer doğal 1:1 atriyoventriküler (AV) ileti varsa, AV 
gecikme AV senkroniyi bozmayacak şekilde ventrikül pacingden kaçınmak için 
yüksek değerlere ayarlanmalı, eğer cihazın ventrikül pacingi azaltıcı algoritması varsa 
aktif hale getirilmelidir.  

Temelde tespit edilen ventriküler taşiaritmilerin uygun tedavisi için implante edilen 
ICD’de, ana tedavi şok olmakla birlikte, uygun veya uygunsuz olsun programlamada 
amaç mümkün olduğunca şok maruziyetini en aza indirgemek olmalıdır. Çünkü, 
uygun yada uygunsuz olsun, ICD maruziyeti mortalitede artma, yaşam kalitesinde 
azalma ve anksiyete ve depresyon oranlarında artışa neden olmaktadır. Dahası, 
olguların % 3-7’sinde şok tedavisi kardiyak arreste karşı yetersiz kalmaktadır. ICD 
tedavisi programlanırken, temel amaç bir taraftan ICD şokunu azaltmak olmakla 
birlikte, özellikle ventriküler aritmi esnasında ağır hemodinamik bozulma yaşayan 
hastalarda travmatik senkop ve kardiyak arrest olmadan gerekli şok tedavisini alması 
sağlanmalıdır. 

ICD şok azaltıcı temel önlemlerden biri, ventriküler aritmi tespit ve doğrulama süresini 
uzaltmak, atım sayısı kriterinin mümkün olduğunca yüksek tutmaktır.   
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Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, kısa tespit süresi veya az atımla erken 
ventriküler aritmi tespit edip tedaviye başlamakla, uzun tespit süresi veya fazla atım 
sayısıyla aritmi tespit edip tedaviye başlama protokolleri arasında travmatik senkop 
ve kardiyak arrest arasında belirgin fark olmaksızın, uzun tespit süresi veya fazla atım 
sayısıyla ventriküler aritmi tespit edilen grupta şok oranında belirgin bir azalma ve 
dolayısıyla mortalitede azalma sağlanmıştır.  

ICD şok azaltıcı diğer bir önlem, hem ventriküler taşikardi zonunda hem de ventriküler 
fibrilasyon zonundaki aritmi tespiti halinde, antitaşikardik pacing prokollerinin (burst, 
ramp vs) uygun şekilde ayarlanmasıdır.  

ICD hastalarında en önemli sorunlardan biri uygunsuz şoklardır. Uygunsuz şoklar 
daha önce belirtildiği üzere hem mortalite artışına hem de birçok şok yaşayan 
hastada farklı düzeylerde psikolojik problemlere yol açmaktadır. Uygunsuz şokun 
nedenleri arasında sinüs taşikardisi, supraventriküler taşikardiler, atriyal fibrilasyon, T 
dalga oversensingi, elektromanyetik interferans ve elektrod sorunları yer almaktadır. 
Programlamada sinüs taşikardisi ve diğer supraventriküler taşikardilerden ayrım için 
cihaz üzerindeki gerekli algoritmalar (ani başlama, stabilite, morfoloji vs) hasta bazlı 
değerlendirilerek aktif hale getirilmelidir.  

Şok alan bir hastada cihazın kaydettiği elektrogramlar dikkatle incelenmeli ve aritmi 
dışı diğer sorunlara uygun gerekli değişiklikler yapılmalıdır.  
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OLGULARLA GENETİK ARİTMİ SENDROMLARI 
 
Serhat KOCA  
 
Türkiye Yüksek İhtisas EAH, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, Ankara  
 
Yapısal olarak tamamen normal olan bir kalpte, kardiak iyon kanallarını etkileyerek 
ölümcül ventriküler aritmilere yol açabilen, ailesel geçiş veya yeni mutasyonla ortaya 
çıkan, genetik kökenli aritmi sendromlarıdır. Bu hastalıkların temelinde kalpte bulunan 
sodyum (Na), potasyum (K) ve kalsiyum (Ca) kanallarını kodlayan genlerdeki 
mutasyonlar olması nedeniyle ‘kardiyak kanalopatiler’ de denir. Bu hastalarda kalp 
yapısal olarak normal olduğu için fizik muayene bulgusu yoktur.  Bazen ani kalp 
durması ilk bulgu olarak ortaya çıkabilir ve hastalarda o döneme kadar herhangi bir 
şikayet olmayabilir 
 
Bu hastalıkların ortak özellikleri; 
 

 Aile öyküsü genellikle mevcuttur. 

 Hastalar tamamen asemptomatik olabilir. 

 Ölümcül aritmilere (ventriküler fibrilasyon) zemin hazırlarlar.  

 Erken tanı ile ölüm, hipoksik beyin hasarı gibi komplikasyonlar önlenebilir.  

 EKG de tanısal bulgular görülebilir.  
 

Uzun QT Sendromu 

Uzun QT Sendromu (LQTS),  gecikmiş kardiyak repolarizasyona bağlı 
elektrokardiyografide (EKG) kalp hızına göre düzeltilmiş QT intervalinde  (QTc)  
uzama ve ani ölümle sonuçlanabilen tipik polimorik ventriküler taşikardi atakları  
(torsad de pointes) ile karakterize genetik aritmi sendromudur.  Prevelansı 1/2000 
olarak saptanmıştır. EKG de tipik olarak düzeltilmiş QT mesafesinde uzama 
mevcuttur. Hastalarda ventriküler taşikardi/ventriküler fibrilasyona bağlı tekrarlayan 
senkoplar veya tekrarlayan epileptik nöbet benzeri  ataklar olabilir.  Bu hastalıkta 
sağırlık, hipokalemik peryodik paralizi gibi kalp dışı bulgular görülebilsede, bazı 
hastalar tamamen normal görünebilir.  EKG de QTc intervali erkek hastalarda 440 
msn. den, kadın hastalarda 460 msn. den fazla ise LQTS düşünülmelidir. Bazen ilk 
bulgu ani kardiyak ölüm olabilir.  Bazı LQTS hastalarının uzun süre epilepsi tanısıyla 
nöroloji kliniklerinde anti epileptik ilaç ile izlendiği bilinmektedir. Bu hastalarda yaşam 
tarzı değişiklikleri, beta bloker tedavi ve bazı vakalarda implante edilebilir defibrilatör 
tedavisi ve /veya sempatik denervasyon uygulanabilir.  
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Kısa QT Sendromu  

İlk olarak 2000 yılında tanımlanan bu kanalopatide; EKG de tipik olarak 330 msn den 
kısa QTc mesafesi, ST segment yokluğu, uzun ve sivri T dalgaları görünür. Kısa QT 
Sendromu tanısı için; EKG de QTc mesafesinin < 360 msn olmasına ek olarak 
hastada  mutaston saptanması veya aile öyküsü veya ailede <40 yaş ani ölüm olması  
yeterlidir. Tek başına EKG de QTc mesafesinin < 330 msn olması halinde tanı 
konabilir. 
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Brugada Sendromu 

İlk olarak 1988 de tanımlanan bu hastalık sağ ventriküler ileti gecikmesine bağlı 
olarak; sağ prekordiyal derivasyonlarda ST segment yükselmesi ve komplet/inkomplet 
sağ dal bloğu paterninde EKG ile karakterize, senkop ve ani kardiyak ölüm ile ilişkili 
kardiyak kanalopatidir.    

Hastalığın tanısında son derece önemli olan bu EKG bulguları Brugada hastalarında 
her zaman görülmeyebilir. Tanısal EKG bulgularının demonstre edilebilmesi için Na 
kanal blokerleri ile provakasyon testi yapılması gerekebilir. Ayrıca ateş ve fazla insülin 
salınımına yol açacak fizyolojik durumlar (çok fazla yemek yenmesi) tanısal EKG 
paterninin oluşmasını sağlayabilir. Senkop ve ani kardiyak ölümden sorumlu olan 
ventriküler fibrilasyon genellikle dinlenme halinde meydana gelir. Efor yasak olan bu 
hastalarda EKG de sağ prekordial derivasyonlarda ST segment elevasyonunu artıran 
ilaçların kullanımından uzak durulması elzemdir.  
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Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi 

Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi (CPVT) istirahat EKG si normal 
hastada efor yada heyecan gibi adrenerjik durumlarda polimorfik ventriküler taşikardi 
gelişmesiyle karekterize, 1/10000 sıklığında görülen, kalıtsal kanalopatidir. Kalsiyum 
iyon kanallarında patoloji nedeniyle hücre içi kalsiyum dengesinin bozuk olduğu bu 
hastalığın sıklıkla otozomal dominant ve daha az oranda otozomal resesif kalıtım 
gösteren iki tipi vardır.  Bu hastalıkta genellikle ilk semptom hayatın ilk yada ikinci on 
yılında, efor yada duygusal gerilim zemininde meydana ölümcül ritim bozukluklarına 
bağlı ortaya çıkar. Hastalar bazen epilepsi gibi yanlış tanılar alabilir. Tanı için yeterli 
olan karakteristik aksı 180 derece değişiklik gösteren polimorfik ventriküler taşikardi 
efor testi yada 24 saat holter monitorizasyonu ile gösterilebilir. 
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Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi 

Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi (ARVD) sağ yada sol ventriküler myokardın fibröz 
ve yağ doku ile infiltre olduğu, ölümcül komplikasyonlarla seyredebilen, kalıtsal 
kardiyomyopatidir. Gerçek prevelansı tam olarak bilinmemekle birlikte 1/2000- 1/5000 
arasında olduğu tahmin edilmektedir. Tüm yaşlarda erkek cinsiyet predominansı 
vardır. Klinik tamamen asemptomatik olabileceği gibi, ani kardiyak ölüme yol açan 
ventriküler aritmiler veya kalp yetmezliği görülebilir .  EKG de önemli bulgular; 

• 12 yaş üzerinde sağ dal bloğu yokluğunda V1-V3  de T dalga inversiyonu 
• Sol dal bloğu paterninde ventriküler ekstra atım, ventriküler taşikardi 
• V1-V3 de QRS de 110 msn üzerinde genişleme 
• V1-V3 de epsilon dalgaları 
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VAKALARLA KARDİYAK MRI 

Ahmet BARUTÇU  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TF, Kardiyoloji AD, Çanakkale  

Kardiyak MR son yıllarda kardiyovasküler hastalıkların tanısında ve takibinde önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Yakın zamanda yayınlanan 26 kılavuzun %90’ında yer 
bulmakta, 39 kez klass 1 endikasyonla önerilmektedir. Özellikle kardiyomyopatiler, 
inflamatuar kalp hastalıkları ve diğer multisistem hastalıkların kardiyak tutulumlarına 
tanı konulmasında kardiyak MR önemli yer tutmaktadır. Bu oturumda örnek vakalarla 
kardiyomyopatiler, myokarditler ve koroner arter hastalığının prognozu ve kardiyak 
canlılığın değerlendirilmesi incelenecektir 
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TAVİ OLGULARINDAN NELER ÖĞRENDİM? 

Dayimi KAYA 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

Artan yaşam süresinin doğal bir sonucu olarak, kardiyovasküler hastalıkların sıklığı, 
özellikle de aort darlığı (AD) giderek artış göstermiştir. Her ne kadar, AD tedavisinde 
cerrahi uzun bir süre boyunca altın standart tedavi olmuşsa da, hastaların yaklaşık 
dörtte biri eşlik eden hastalıklardan ve yüksek cerrahi riskten dolayı bu hayat kurtarıcı 
tedaviden mahrum kalmaktaydılar. PARTNER çalışmasının sonuçlarının 
açıklanmasından sonra, transkateter aort kapak implantasyonunun (TAVİ) inoperable 
ve yüksek cerrahi riskli hastalarda etkin bir tedavi yöntemi olduğunu öğrendik. 
Hastaların değerlendirmesinde kardiyolog, kardiyovasküler cerrah, kardiyoloji 
görüntüleme uzmanı ve anestezi uzmanından oluşan kalp takımı yaklaşımın önemi 
de ön plana çıkmaya başladı. Ardından, tüm dünyada giderek artan bir şekilde 
kullanılmaya başlanan bu işlem, kapak tasarım ve üretim aşamasında meydana gelen 
teknolojik ilerlemeler, yeni cihaz ve implantasyon tekniklerinin geliştirilmesi ile orta 
riskli hastalarda da güvenle uygulanmaya başlandı. Peki biz, ilaç salınımlı stentlerden 
sonra kardiyoloji alanındaki en büyük cihaz yeniliklerinden biri olan bu tedaviden 
başka neler öğrendik?  

Kardiyolog gözü ile TAVİ olgularından başta aort darlığının tanısındaki akım-gradiyent 
ilişkisinden kaynaklanan zorlukları öğrendik. Girişim aşamasında ise daralmış aort 
kapağından geçmedeki zorluklardan, kapağın doğru yerleştirilebilmesi için gerekli 
manevraları her bir cihaz için ayrı ayrı öğrenmek gerektiğini anladık. İşlemin 
sonucunu öngörülmesi, komplikasyon yönetimi ve uzun dönem takip olanaklarının 
doğru yönetilmesi organizasyonlarını düzenleme çalıştık.  

Bu noktada son çalışmalar, hastalarda ölüm ve komplikasyon sıklığının giderek 
azaldığını göstermektedir. Buradaki esas faktör, kalp takımı sayesinde hasta seçim 
aşamasında birçok hususun ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi, operatörün 
deneyiminin giderek artmış olması ve işlem sırasında meydana gelen 
komplikasyonların daha iyi yönetilmesidir. TAVİ'den öğrendiğimiz en net konulardan 
biri, kapak implantasyonu sonrasında gelişecek paravalvüler kaçağın kötü 
sonlanımlar ve artmış kardiyovasküler mortalite ile ilişkili olduğudur. Paravalvüler 
kaçağı azaltmak için işlem öncesi BT anjiyografi ile kalsifikasyon asimetrisi, kapak 
anulus ve çaplarının ileri düzeyde değerlendirilmesi, her hastaya özelleştirilmiş kapak 
tipi, yeni implantasyon yöntemleri ve farklı kapak teknolojileri geliştirilmişse de bu 
konu halen bir araştırma alanı teşkil etmeye devam etmektedir. Muhtemelen bu 
durum,  gelecekte TAVİ'nin cerrahiye göre geliştirilmesi gereken en önemli 
konusudur.  
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Halen bilmediğimiz ve gelecekte TAVİ ile ilgili başka ne gelişmeler olabilir? Henüz 
uzun dönem kapak dejenerasyonu hakkında herhangi önemli bir sorun bildirilmemiş 
olmakla beraber, bu kapakların dayanıklılığının süresi bilinmemektedir. Oysaki cerrahi 
kapakların uzun dönem dayanıklılığı çok iyi bilinmektedir. Zamanla gerçek hayat 
verilerinden elde edilecek sonuçlar, bu kapakların dayanıklılığı hakkında bize önemli 
bilgiler sağlayacaktır. Böylece, belki de TAVİ işlemini daha genç ve daha düşük riskli 
hastalarda da güvenle yapabilir hale geleceğiz. 

Anahtar kelimeler: Transkateter aort kapak implantasyonu, komplikasyonlar, kapak 
dejenerasyonu 
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ORGANİK / FONKSİYONEL MİTRAL YETMEZLİĞİ AYIRIMI HER ZAMAN  
KOLAY MI? 

Selen YURDAKUL  

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul  

Mitral yetersizliği (MY) , klinik kardiyolojide en sık rastlanan kapak patolojilerindendir. 
Mitral yetersizliği, etyolojisine ve mitral kapak patolojisine göre primer (dejeneratif) 
veya sekonder (fonksiyonel) olarak sınıflandırılmaktadır. Primer MY esas olarak mitral 
kapak apareyinin hastalığı olup, sekonder MY ise sol ventrikülün hastalığı olarak 
tanımlanmaktadır. Ekokardiyografi, MY ‘ nin tanısı, etyolojisinin ve ciddiyetinin karar 
verilmesi için en önemli tanı yöntemidir. Mitral yetersizliğinin ekokardiyografik olarak 
primer veya sekonder şeklinde ayrımı tedavi yönteminin belirlenmesi açısından çok 
önemli bir karardır. Bu anlamda birinci basamak tanı yöntemi iki boyutlu 
ekokardiyografi olup, yeni teknolojinin kullanıldığı üç boyutlu ekokardiyografi ise ileri 
düzeyde incelemeler sayesinde daha detaylı bilgiler sağlamaktadır. 
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ALLERJİSİ OLANLARDA STENT VE CİHAZ TEDAVİSİ 

Hasan ARI 

Bursa Yüksek İhtisas E.A.H., Kardiyoloji Kliniği, Bursa 

Teknolojik gelişmeler ile birlikte son yüzyılda endovasküler tedavi uygulamaları ve 
pace maker implantasyonu giderek artmaktadır. Bu cihazlar ile ilgili allerjik 
reaksiyonlar nadirdir. Ancak gelişen allerjik reaksiyonlar lokal hipersensitiviteden 
hayatı tehdit eden sistemik reaksiyonlara kadar ilerleyebilmektedir. Allerjik reaksiyon 
işlem sonrası ilk 48 saatten 1 aya kadar oluşabilir. Endovasküler cihazlara karşı 
oluşan allerjik reaksiyonlar stent restenozu gibi istenmeyen olaylara neden olabilir. 
Kullanılan cihazların çoğu, çeşitli metaller ve alaşımlar içerir. Özellikle nikel, en yaygın 
kullanılan metallerden biridir. Kadınların %8 ila %10'u ve erkeklerin %1 ila %2'si nikel 
alerjisine sahiptir. Tip IV veya hücre aracılı aşırı duyarlılık reaksiyonları, kalp 
implantlarıyla ilişkili en yaygın reaksiyonlardır. Metallere karşı aşırı duyarlılık 
reaksiyonlarının tespitinde kullanılan altın standart yöntem ‘patch’ testidir. Bu test 
rutin olarak önerilmemekle birlikte metal allerjisi hikayesi olan hastalarda işlem öncesi 
yapılmalıdır. Patch testi sonucuna göre cihaz seçimi istenmeyen olayların gelişimini 
engelleyebilir. İşlem öncesi allerjik reaksiyon hikayesi olmayan ancak cihaz 
implantasyonu sonrası ciddi semptomları gelişen hastalarda ise antihistaminik ve 
steroid tedavisi uygulanabilir. Bu tedaviye rağmen semptomları gerilemeyen 
hastalarda mümkünse cihazın çıkarılması, uygun hastalarda cihazların (pace maker 
gibi) politetrafloroetilen gibi materyaller ile kaplanması önerilmektedir.       

      

  



14 – 17 Mart 2019, Uludağ 

 65 

 

PERKÜTAN PULMONER KAPAK İMPLANTASYONU 

Aysel AYDIN KADERLİ 

Medicana, Kardiyoloji Kliniği, Bursa 

Günümüzde her 150 doğumdan birinde konjenital kalp hastalıkları (KKH) ile 
karşılaşılmaktadır. Klinik tecrübe, tanı yöntemlerindeki gelişmeler, cerrahi ve 
girişimsel tedavi seçeneklerinin artması sayesinde çok sayıda kompleks KKH’li vaka 
erişkin yaşlara ulaşabilmektedir. KKH’li olguların yaklaşık %20’sinde sağ ventrikül 
çıkım yolu (SVÇY) anormallikleri görülmektedir. En sık görülen patolojiler arasında 
pulmoner kapak darlığı ve Fallot tetralojisi sayılabilir. Erişkin yaşa gelmiş opere 
vakalarda biyoprotez kapak dejenerasyonu, konduit darlıkları ve çıkım yolunun 
genişletilmesinde kullanılan yamalara bağlı pulmoner yetersizlik nadir olmayarak 
görülmektedir. Tüm bu durumlar önemli bir prognostik gösterge olan sağ ventrikül 
disfonksiyonu sonucunda ortaya çıkan kalp yetersizliği, aritmi ve ani ölüm,  neden 
olabilmektedir. İlk 20 yaşta olguların sadece %6’sında semptomlar saptanırken, 40 
yaş üzerinde %40’lara ulaşmaktadır. Bu nedenle beklenen yaşam süresi dikkate 
alındığında KKH’li ve SVÇY anormallikleri bulunan kişiler mükerrer cerrahi girişimler 
geçirmek durumunda kalmaktadırlar. 2000 yılından beri perkütan pulmoner kapak 
implantasyonu bu vaka grubunda uygulanır hale gelmiş ve çok sayıda merkezde 10 
binin üzerinde vakaya uygulanmıştır. Helen 2 çeşit kapak kullanılmaktadır. Halen 
Melody Medtronik ve Edwards SAPIEN iki çeşit kapak kullanılabilmektedir. Düşük 
komplikasyon sıklığı, açık kalp cerrahisi yapılma sıklığının azalması en önemli 
avantajları olarak sayılabilir. 
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DİYASTOLİK KALP YETERSİZLİĞİNDE YENİ BİR ŞEY VAR MI? 
 
Mehdi ZOGHİ 
 
EÜTF-Kardiyoloji AD, İzmir 
 

 
Kılavuzlarda her ne kadar semptomatik, sol ventrikül diyastolik fonksiyon 
bozukluğuyla birlikte EF’si ≥ %50 olanları Korunmuş EF'li Kalp Yetersizliği (KEF-KY) 
olarak tanımlasalar da aslında ben de Diyastolik Kalp Yetersizliği (DKY) tanımını 
kullanmayı daha çok tercih ediyorum.  

 
Halihazırda bu grup hastalar için spesifik bir ilaç tedavisi söz konusu olmayınca 
dikkatler girişimsel tedavi yöntemlerine çevrildi. İddia şu: Pulmoner arter basıncını 
inter-atriyal şant cihazı aracılığıyla azaltmak bu hasta grubunda bir tedavi seçeneği 
olabilir. Başlangıçta atriyal septal defekt olgularında septumu kapatma işlemiyle 
sağlanan pulmoner vasküler direnç artışı ve paradoks emboliyi önleme prensibine 
ters düşmekle birlikte aslında bu cihazların gelişmesindeki esas noktayı 
oluşturmaktadır. Gerekçesi de semptom ve prognozda azalan strok volüm rezervi 
ve/veya yüksek pulmoner basıncın rol almasıdır. Egzersiz sırasındaki dispnenin 
sorumlusu sol atriyal basıncın artması olduğu bilinmektedir. KEF-KY hastalarında sol 
atriyum ve pulmoner kapiller uç basıncı (PCWP) pulmoner konjesyona neden 
olmaktadır. Ayrıca maksimal oksijen tüketimi (Peak VO2 :maximal oxygen 
consumption) ile PCWP arasında ters bir ilişki söz konusu olduğu ve yüksek 
pulmoner arter basıncının (≥25mmHg) mortaliteyi yaklaşık üç kat arttırabileceği 
gösterilmiştir. Dolayısıyla sol atriyal basıncın IASD aracılığıyla azaltılmasının bu 
amaca yönelik hizmet verebileceği savı ortaya konuldu.  
 
İlk kullanılan sistem Corvia Medical şirketi tarafından üretilen IASD (interatrial shunt 
device) idi (Tablo). Nitinol’den üretilen cihaz 19 mm çapında olan sol ve sağ atriyal 
disklerden ve 8 mm’lik bir bağlayıcıdan oluşmaktaydı. Femoral venden 16 F sheath 
aracılığıyla yerleştirilen cihazın insanlar üzerindeki ilk çalışması 2014 yılına ait olup 
11 hastalık pilot bir çalışma niteliğindeydi. Daha sonra aynı araştırmacılar EF’si ≥%40 
ve istirahatte pulmoner kapiller uç basıncı (PCWP) ≥15 mm Hg veya egzersiz 
sırasında ≥25 mm Hg olan hastalarında dahil edildiği REDUCE LAP-HF çalışmasını 
yürüttüler.  IASD uygulamasının %97 işlem başarı oranıyla gerçekleştirildiği 
çalışmanın 6 aylık takip sürecinde PCWP değerlerinde belirgin (34.1±7.6’den 

31.6±8.0 mm Hg; p=0.025) azalmayla birlikte hastaların egzersiz sürelerinde de 
anlamlı artış (7.3 ± 3.1 dakikadan 8.2 ± 3.4 dakika, p = 0.0275) saptandığı bildirildi. 
Bu çalışmanın ardından ise cihaz “CE Mark” almış oldu.   
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Tablo. inter-atriyal şant cihazlar 
Kum saati şeklinde olan V-Wave cihazı, üç yapraklı nitinol bir yapıda ve 5 mm’lik bir iç 
açıklığına sahiptir. Tek yönlü (soldan sağa) şant imkanı sağlayan cihaz 14 F femoral 
sheath aracılığıyla takılmaktadır. Erken (üç aylık) sonuçlarının olumlu olduğu ilk klinik 
araştırmasında bir yılın sonunda şantın oklüzyonu %14 ve stenoz %36 oranlarında 
rapor edildi.  
 
Occlutech AFR (atrial flow regülatör) self-expanding nitinol kaplı ve çift diskli sirküler 
bir cihazdır. Dört farklı (4, 6, 8 ve 10 mm) şant çapı ve üç ayrı (2, 5, 10 mm 
ebatlarında) bel uzunluklarına sahiptir. FDA (the US Food and Drug) tarafından 
onaylanmış cihazın hem HFpEF hem de HFrEF hastalarındaki güvenlik ve etkinlik 
çalışması AFR-PRELIEVE (Pilot Study to Assess Safety and Efficacy of a Novel Atrial 
Flow Regulator in Heart Failure Patients) başlığını taşımaktadır. Türkiye’nin de 
katıldığı uluslararası çalışmaya 2017 yılında başlanmış olup (ClinicalTrials.gov 
Identifier: NCT03030274) devam etmektedir.  
 
 

Sistemin 
adı 

Cihazın görüntüsü Üretici firma Akım Yönü 

IASD  

 

Corvia Medical, 
Inc. 

Çift taraflı 

V-Wave  

 

V-Wave Ltd. Tek taraflı 

AFR  

 

Occlutech Çift taraflı 
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Sonuç olarak, inter-atriyal şant cihazlarının 6 ve 12 aylık sonuçları sağ artiyum ve 
ventrikül volüm ve fonksiyonlarında olumsuz bir etkisinin olmadığı, seçilmiş hasta 
grubunda güvenli ve morbidite açısından yaralı olabileceğini göstermektedir. Ancak 
henüz HFpEF hastalarında alternatif bir tedavi olmaktan uzak görünmektedir.  
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ERIYEN STENTLERDE SON DURUM NE? 

Erhan TENEKECİOĞLU 

Bursa Yüksek İhtisas E.A.H., Kardiyoloji Kliniği, Bursa 

The current status of BRS and future directions 

In the era of drug-eluting stents (DESs), large-scale randomized trials and all-comer 
registries have shown significant reductions in the need for repeat revascularization. 
The early enthusiasm has been tempered after widespread concern regarding the 
increased risk of late (defined as 30 days to 1 year) and very late (after 1 year) stent 
thrombosis. However, second-generation DES solved some parts of these problems 
by introducing biocompatible or biodegradable polymers and thinner platforms. The 
frequency of stent thrombosis in the most popular second generation DES 
(everolimus-eluting stent) has been reduced to <1% at a mean follow-up of 21.7 
months. The NORSTENT trial (Norwegian Coronary Stent Trial) recently reported the 
lowest 6-year rate of definite stent thrombosis in contemporary DES (0.8%) compared 
with bare metal stents (1.2%; P=0.0498). Despite these improvements, newer-
generation DESs have not managed to address all the limitations of permanent 
coronary stents, such as the persistent risks of target lesion revascularization and 
neoatherosclerosis, hindrance of late lumen enlargement, and the lack of reactive 
vasomotion in the stented vessel. Furthermore, the risk of very late stent thrombosis 
and its clinical sequelae, although substantially reduced with newer-generation DES, 
still remains. These problems were anticipated to be solved with the advent of fully 
bioresorbable devices. As such, these devices are  currently referred to as 
bioresorbable scaffolds (BRSs) rather than stents. Fully bioresorbable coronary 
scaffolds have been designed to function transiently to provide mechanical support 
against acute recoil, but have retained the capability to prevent neointimal 
proliferation by eluting immunosuppressive drugs. 

Long-term follow-up data of the leading BRS (Absorb) are becoming available and 
have raised concerns about the relatively higher incidence of scaffold thrombosis 
(ScT). To reduce the rate of clinical events, procedural and device improvement are 
being evaluated.  

There are 2 aspects of BRS that lend themselves to improvement. One is to improve 
the device itself, and the other is to improve the implantation techniques, to improve 
management of patient comorbidities, and to optimize antithrombotic therapy. The 
design of newer generation devices is aimed at producing thinner struts and a smaller 
crossing profile compared with the currently available BRS. Several trials evaluating 
BRS with thinner struts (DESolve Cx [DESolve Cx novolimus-eluting BRS, Elixir; 120 
µm], FANTOM II [Fantom sirolimus-eluting BRS, Reva Medical; 125 µm], MeRes-1 
[MeRes100 sirolimus-eluting BRS, Meril Life Sciences; 100 µm],  
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FORTITUDE [Fortitude sirolimuseluting BRS, Amaranth Medical; 150 µm], and 
FUTURE-I [Firesorb sirolimus-eluting BRS, Shanghai MicroPort Medical; 100–125 
µm]) are recently reported. 
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KARDIYAK AMILOIDOZU ATLIYOR MUYUZ? 
 
Hakan ÖZKAN 
 
Medical Park Bursa Hastanesi  
 
Kardiyak amiloidoz ekstraselüler alan uygunsuz olarak katlanmış protein parçalarının 
birikimi sonucu oluşur. Amiolid olarak birikebilen 27 den fazla protein olmasına 
rağmen kardiyak amiloidoz vakalarında üç tip tanımlanmıştır. AL(Amiloid Light chain), 
ATTRs(Amiolid Transthyretrine senil) ve ATTRm(Amiolid Transthyrertine Mutant).  
 
ATTRs bu ̈yu ̈k oranda kalbi tutan ancak yumuşak dokuda da kendini bilateral karpal 
tu ̈nel sendromu, biceps tendon ru ̈ptu ̈ru ̈ ve spinal stenoz olarak gösteren tipidir. Aksine 
kalıtsal veya mutant ATTR kardiak amiloidoz (ATTRm) transthyretin genindeki kalıtsal 
mutasyonlar sonucu oluşurve mutasyona bağlı olarak sıklıkla periferik ve otonom sinir 
sitemini de etkiler. Tek nu ̈kleotid polimorfizmine neden olan mutasyonlar otozomal 
dominant kalıtım paterni gösterirler ve gelecek nesilde %50 oranında ortaya çıkma 
ihtimalleri vardır. Sistemik amiloidozların diğer klinik tablolarında da kalp tutulabilir; 
örneğin kronik inflamatuar durumlara bağlı sekonder (AA) amiloidoz, apolipoprotein 
ilişkili amiloidoz, gelsolin ailesel amiloid polinöropati gibi ancak bunlar kardiak 
amiloidozun sık nedeni değildirler. Sistemik amioloidozda kardiak tutulumu saptamak 
çok önemlidir. Çu ̈nku ̈ tedavi seçenekleri kalbin fonksiyonunda azalma olması 
durumunda kısıtlanır ve kalp fonksiyonlarındaki azalma prognoz ve klinik seyirin ana 
belirleyicisidir. 
 
AL amiloidozdaki amiloid fibrilleri multiple myelomadaki su ̈reçte olduğu gibi klonal 
plazma hu ̈creleri tarafından ancak genellikle kemik iliğinde daha hafif derecede <%20 
tutulum ile u ̈retilirler. AL amiloidozun yaklaşık insidansı Birleşik Devletlerde yıllık 
2500-5000 yeni vaka veya 100.000’de 1’dir. Multiple Myeloması olan hastaların 
%10’unda AL amiloidozis mevcuttur, AL amioidozis olan vakaların da yaklaşık aynı 
oranda multiple myeloması vardır. AL amiloidozis hastalarının %50-70’inde tanıma 
göre değişmekle birlikte bir dereceye kadar kalp tutulumu mevcuttur ve kalp tutulumu 
sağkalımın en önemli belirleyicisidir.18 Tarihsel olarak tedavi almayan ve konjestif 
kalp yetersizliği bulunan AL kardiyak amiloidozis hastalarında medyan sağkalım 6 
aydır. Gu ̈nu ̈mu ̈zdeki AL kardiyak amiloidozde modern tedavi stratejileri ile bu su ̈rede 
belirgin iyileşme sağlanmış ve medyan sağkalım >5 yıl ve daha fazlasına çıkarılmıştır. 
 
Transthyretin (TTR) karaciğer tarafından stabil tetramer olarak sentezlenen plazma 
transport proteinidir. Önceden prealbumin olarak da bilinen bu proteinin görevi tiroid 
hormonu ve retinolu ̈n (Vitamin A) transportudur.  
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İleri yaşla beraber bilinmeyen mekanizmalarla veya mutasyon neticesinde TTR 
proteininin termodinamik stabilitesi oligomerlere ve monomerlere disosiasyon y.nu ̈ne 
değişir ve bu değişim neticesinde doğrudan toksik etki veya dokularda amiloid fibrilleri 
şeklinde birikimi sonucu organ disfonksiyonuna neden olur.  
 
Doğal tip ATTR amiloidoz (önceden senile sistemik veya senil kardiak olarak 
adlandırılıyordu) ağırlıklı olarak kalbi tutar ve en sık erkeklerde göru ̈lu ̈r, ancak son 
zamanlarda Avrupadaki iki başvuru merkezinin kohortunda ATTRs’nin kadınlarda 
önceden tahmin edilenden daha sık olduğu (%19) saptanmıştır. Prevelans yaş ile 
birlikte artar ve 80 yaşın u ̈zerindeki bireylerin %25’inde histopatolojik olarak amiloid 
birikiminin olduğu gösterilmiştir. Son dönemdeki çalışmalar ATTRs’nin yaşlılardaki 
kalp yetersizliğinin %10’una sebep olabileceğini göstermiştir.ATTRm amiloidozu ise 
ATTRdt’nin aksine prevelansı değişken olup tutulan organ da mutasyona göre farklılık 
gösterebilir. ATTRdt çoğunlukla sadece kalbi etkilerken ATTRm amiloidozisde ilave 
olarak sensör ve motor sinir ku ̈çu ̈k lif polinöropatisi de bulunmaktadır. Mutasyonlar 
ailesel amiloid polinöropati veya ailesel amiloid kardiyomiyopatiye veya her ikisine 
birden neden olurlar. 
 
Kardiyak amiloidoz tanısında EKG, ekokardiyografi, kardiyak MR ve nükleer sintigrafi 
non invaziv olarak kullanılan yöntemler olarak bilinir ancak invaziv olarak da 
histopatolojik inceleme ile tanı konulabilmektedir. 
 
Kardiyak amiloidozdaki kalp yetersizliğinin tıbbi tedavisi infiltratif kardiyomiyopatinin 
semptomlarını azaltmaya yöneliktir. Ancak yeni yayımlanmış ATTR-ACT 
çalışmasında tafamidis transtiretrin amiloid kardiyomiyopatiye bağlı kalp 
yetmezliğinnde mortalite ve kardiyovasküler nedenli jastaneye yatışta önemli fayda 
sağlamıştır. 
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EHRA NOAK KILAVUZUNDAN 10 TEMEL MESAJ 

 

Özgen ŞAFAK  

Günümüzde varfarin yerine yeni nesil oral antikoagülanların (NOAC) kullanımı 

oldukça yaygınlık kazanmıştır. Kolay kullanılabilirlikleri, güvenilir olmaları, ilaç 

etkileşimlerinin daha az olması, kan takibi gerektirmemeleri varfarinin önüne 

geçmelerini sağlayan başlıca özellikleri arasındadır. Avrupa Kalp Ritmi Derneği 

(EHRA) yayınladığı kılavuzla günlük pratiğimizde NOAC’lar ile ilgili yardımcı olacak 

noktalara ışık tutmuştur. Bu sunumda EHRA kılavuzunu temel on nokta ile 

özetlemeye çalışılmıştır.  
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ARNI Mİ? CRT Mİ? 

Çağdaş AKGÜLLÜ 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Aydın 

Kalp yetersizliği (KY) tedavisinde sacubitril-valsartan ile anjiyotensin reseptör 
neprilisin inhibisyonu (ARNI) yapılarak  nörohumoral aktivasyon aracılığıyla gelişen su 
ve sodyum birikimi, damar büzüşmesi ve uygunsuz yeniden şekillenmenin önüne 
geçilebileceğine dair kuvvetli kanıtlar mevcuttur. PARADIGM-HF çalışması, çift-kör ve 
prospektif  olarak düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan hastalarda,  bir 
anjiyotensin reseptör – neprilisin inhibitörü olan sacubitril ve anjiyotensin reseptör 
blokeri olan valsartanın kombinasyonundan oluşan LCZ696 kod adlı ilaç ile enalaprilin 
etkinliklerinin karşılaştırıldığı önemli bir çalışmadır. Ortalama 27 aylık takip 
sonrasında kardiyovasküler nedenli ölüm ve KY nedeniyle hastaneye yatışlardan 
oluşan  birincil sonlanım noktaları karşılaştırıldığında, elde edilen bulgular çarpıcı bir 
şekilde LCZ696 lehine olmuştur.  LCZ696 ile tüm nedenli ölümlerde %16 azalma, KV 
ölümlerde %20 azalma ve hastaneye yatışta %21 azalma görülmüştür. KY olan 
hastalarda LCZ696, standart tedavi olan enalaprile üstün bulunmuş ve PARADIGM 
çalışma verileri kılavuzlara hemen etki etmiştir. 

Son ESC kılavuzu, ejeksiyon fraksiyonu (EF) ≤%35 olan hastalarda tedavinin 3. 
basamağında, etkin dozda ACE inhibitörü (veya ARB), beta bloker  artı 
minerolokortikoid reseptör antagonisti tedavisine rağmen halen semptomatik olan 
hastalarda ACEİ (veya ARB) yerine ARNI kullanılmasını Sınıf IB endikasyonla 
önermektedir. 3. basamak tedavide ayrıca istirahat kalp hızı  halen ≥70/dk üzerinde 
olan sinüs ritmindeki hastalarda ivabradin kullanımını Sınıf IIaB  endikasyonla 
önermektedir.  Kılavuzun 3. basamak tedavi algoritmasındaki bir diğer önerisi ise 
QRS süresi ≥130 msn olan hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisinin (KRT) 
düşünülmesi şeklindedir. 3. basamaktaki bu tedavi seçeneklerinin herhangi birisinin 
diğerinin yerine seçilmesi değil de, endikasyon mevcut ise her üçünün birden eş 
zamanlı uygulanması önerilmektedir.  

ESC KY kılavuzunda, KRT endikasyon önerisi: optimal medikal tedaviye rağmen EF 
≤%35 olan halen semptomatik hastalarda; sol dal bloğu (LBBB) varlığında QRS ≥150 
msn ise Sınıf IA, QRS 130-149 msn ise Sınıf IB; LBBB dışındaki QRS’ler için ≥150 
msn ise Sınıf IIa, QRS 130-149 msn ise Sınıf IIb ile cihaz tedavisinin uygulanabileceği 
yönündedir. Kılavuz QRS <130 msn olanlarda KRT uygulamasını önermemektedir 
(Sınııf III).  

Genel olarak KRT ile ilgili büyük çalışmalarda hastaların genellikle %30' a yakın bir 
kısmının KRT tedavisine yanıt vermeyen hastalar olduğu dikkati çekmektedir. KRT 
tedavisine cevapsızlıkla ilişkili faktörler ise temelde iki grup altında toplanmaktadır. 
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Hastayla ilişkili faktörler: iskemik etiyoloji, erkek cinsiyet, MR da tespit edilen geniş 
lateral duvar skarı, atriyal fibrilasyon, sağ dal bloğu, mekanik senkronizasyon 
bozukluğu olmaması veya ek sistemik hastalıklara sahip olma olarak sıralanabilir. 
Uygulamaya ilişkin teknikle ilgili ise optimal olmayan sol ventrikül lead pozisyonu, AV 
yada VV intervallerinin uygun ayarlanmaması veya yetersiz sol ventriküler yakalama 
(<%90) sayılabilir. 

PARADIGM-HF çalışmasındaki hastaların büyük  kısmına KRT tedavisi 
uygulanmamıştır. Çoğunluğu oluşturan ve KRT tedavisi uygulanmamış hastalar  
ARNI tedavisinden hem sağkalım hem de KY nedeni ile hastaneye yatış açısından 
anlamlı olarak fayda görmüşlerdir. Çalışma alt grup analizi, ARNI ile görülen primer 
sonlanım üzerindeki anlamlı faydanın çalışmadaki kardiyak cihaz bulunan (%15 
intrakardiyak defibrilatör (ICD), %7 KRT ) hastalarda da aynen etkisini koruduğunu 
ortaya koymuştur. Ayrıca çalışma süresince ARNI tedavisi alan grubun diğer gruba 
kıyasla kalp yetersizliğine yönelik daha az cihaz tedavisi endikasyonu aldığı veya bu 
hastalara daha az kalp nakli uygulandığı rapor edilmiştir (%22 risk azalması).  

Yapılan farklı çalışmalarda etki mekanizması konusunda farklı spekülasyonlar olsa da 
ARNI tedavisinin antiaritmik etkisinin olduğu, ani kardiyak ölümü azalttığı, ICD 
tedavisi alanlarda şok sıklığını anlamlı olarak azalttığı ve uygun şoklama oranını 
artırdığı rapor edilmektedir. Çalışmalar ARNI tedavisinin miyokardiyal fibrosiz 
gelişmini azalttığını ayrıca olumlu remodeling etkisiyle sol ventrikül hacmini azaltarak 
ejeksiyon fraksiyonu üzerinde pozitif katkıları olduğunu göstermektedir. Elimizde 
PARADIGM çalışma verilerine göre ARNI tedavisi almakta olanlarda KRT ihtiyacının 
azaldığına dair kanıtlar olsa da, mekanik senkronizasyon bozukluğu gelişmiş 
olanlarda bu bozulmanın ARNI tedavisiyle düzeltilebileceğine ilişkin kanıtlar 
yetersizdir. Bu konuda yapılmış iki farklı çalışmada ARNI tedavisinin QRS süresi 
üzerindeki etkisi araştırılmış ve birbiriyle çelişen sonuçlar bulunmuştur. Çalışmalardan 
birisi QRS süresine etkisi olmadığı sonucuna ulaşırken, diğer çalışma QRS süresini 
kısaltabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bütün veriler bir yana, kümülatif olarak 
düşünüldüğünde KRT uygulanamayan hastalar ile KRT uygulanmış ancak istenilen 
yanıt alınamamış hasta grubu birlikte oldukça büyük bir popülasyon oluşturmaktadır. 
Bu grup net bir şekilde ARNI tedavisinden sağkalım ve semptomlar açısından fayda 
görmektedir. Kılavuz her ne kadar endikasyon mevcut ise bu tedavi yaklaşımlarının 
birlikte uygulanmasını önerse de ARNI tedavisi sonrası görülecek faydaya, KRT veya 
KRT-ICD tedavisiyle eklenebilecek anlamlı ek fayda net değildir. Bu konuda veri 
yoktur. Öte yandan tersden bakıldığında ARNI tedavisi, KRT ve ICD si olanlarda 
primer sonlanım açısından anlamlı bir ek fayda sağlamaktadır. Böyle 
düşünüldüğünde ARNI tedavisinin ilerde KRT ve hatta ICD endikasyon koridorunu 
daraltabileceği speküle edilebilir. Ancak bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 

  



14 – 17 Mart 2019, Uludağ 

 77 

 

KARDİO-ONKOLOJİ: KLİNİK PRATİKTE BİLİNMESİ GEREKENLER 

Selma TİRYAKİOĞLU 

Yüksek İhtisas Hastanesi, Bursa 

Kardiyo-onkolojinin amacı, kanser hastalarında kardiyovasküler mortalite ve 
morbiditeyi azaltmaktır. Bu amaçla; hastalar başlangıçta kardiyovasküler risk 
açısından değerlendirilirler ve kemoterapi sonrasında da kardiyovasküler hastalıkların 
semptom ve bulguları açısından     takip edilirler. Kardiyak görüntüleme, özellikle 
transtorasik ekokardiyografi , hastaların hem başlangıç değerlendirmesinde hem de 
takiplerinde büyük rol oynar. Bu konuşmanın öğrenim hedefi, sol ventrikül sistolik 
disfonksiyonu oluşturabilen kemoterapötik ilaçların mekanizması, hastaların başlangıç 
ve seri değerlendirmeleri   esnasında izlenmesi gerekli yollar ve dikkat edilecek 
konular olarak belirlenmiştir." Hangi hastayı, nerede, hangi sıklıkta, ne kadar ve nasıl 
takip edelim, takiplerinde hangi testleri uygulayalım? “sorularına açıklık getirilmesi 
hedeflenmiştir.  
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BALON PULMONER ANJİYOPLASTİ (BPA) 

Fahriye VATANSEVER AĞCA 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas EAH, Kardiyoloji Kliniği  

CTEPH Tanım: 2015 ESC/ERS PH Kılavuzuna göre :En az 3 aylık etkin 
antikoagulasyon sonrası Ort.PAB≥25 mmHg,, PCWP≤ 15 mmHg ve V/Q 
sintgrafisinde miss-match perfüzyon defekti olmasıdır.  İnsidans: %0.1-9.1. 
değişmektedir. Karakteristik bulgular( CT ,MR anjiyografi veya pulmoner anjiyografi 
ile) : ring like lesion, web, subtotal, total oklüzyon (pouch-tapered) lezyonlardır. Klinik 
olarak şüphelenilen ve ekokardiyogarfik olarak destekleyen bulguları olan  orta ve 
yüksek ihtimalli hastalara ventilasyon perfüzyon sintigrafisi çekilir. Bir veya daha fazla 
sayıda segmentte ventilasyon defekti ile uyumsuz perfuzyon defektinin olması yüksek 
olasılıkla tanıyı destekler. Sonraki aşamada multislice BT pulmoner anjiyografi veya 
DSA pulmoner anjiyografi ile tanı kesinleştirilir. Doğrulanmış KTEPH tanısı yaşam 
boyu antikoagülasyon gerektirir. Hastaların deneyimli  merkez tarafından altın 
standart tedavi olan pulmoner endarterektomi uygunluğu açısından değerlendirilmesi 
önerilmektedir. Cerrahi pulmoner endarterektomi  ana, lobar ve proximal  segmental 
arter tutulumu olanlarda daha başarılı sonuçlar vermektedir. Hemodinamik, 
fonksiyonel ve sağkalımda iyileşme sağlamaktadır. 1 yıllık %93, 3 yıllık %89 sağkalım 
sonuçları bildirilmektedir. Bütün semptomatik(öz.klas 3ve 4) hastalar için altın 
standart tedavi hedefidir. Başlıca komplikasyonları: mortalite%0.9-10.3, reziduel 
pulmoner hipertansiyon(%30) reperfüzyon pulmoner ödemdir.  İki deneyimli merkezce 
de edarterektomi için uygun bulunmayan hastalarda, medikal tedavi yanında 
ESC/ERS kılavuzunda Klas IIb endikasyon ile balon pulmoner anjiyoplasti 
önerilmektedir. 2013 yılından itibaren İnoperable ve reziduel PHT hastaları için 
alternatif tedavi olarak  kabul görmeye başladı. Distal segmental ve subsegmental 
hastalıkta daha uygundur. Hemodinamik ve fonksiyonel iyileşme sağlamaktadır.Uzun 
dönem sonuçları ile ilgili randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. Başlıca 
komplikasyonları: mortalite %0-10, vaskuler yaralanma  %0-reperfüzyon pulmoner 
ödem % 1-60 dır.   

Bu tedavi seçeneklerine uygun olmayan veya bunlara rağmen devam eden 
semptomları olan hastalar akciğer nakli açısından değerlendirilmelidir. 
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AF ABLASYONU SONRASI ANTIKOAGÜLANLARI KESELIM MI? 
 
İbrahim BARAN 
 
Medicana Bursa, Kardiyoloji Kliniği, Bursa 
 
AF ablasyonu giderek daha yaygın kullanılan bir tedavi uygulamasıdır. Tüm AF 
türlerinde sistemik emboli riski mevcuttur. RF ve Cryo ablasyon uygulanan olgularda 
atriyumda oluşan skar ayrı bir emboli kaynağıdır. Ablasyon uygulanan alandaki 
lezyonlar tam endotelize olana kadar pıhtı oluşumuna katkı sağlar. Tam iyileşme 
süresi bilinmemekle beraber 3 ay yeterli bir süre olarak değerlendirilebilir. Atriyumların 
mekanik kontraktilitesini kazanması, oluşan fibrozis ve yaralanan atriyal dokunun 
iyileşmesi için 3 ay yeterli bir süre olarak görülmektedir. Atriyal kontraktilitenin 
taşikardi sonrası azalması (atrial stunning) haftalar veya aylar sürebilir. Aritmi nüks 
ederse “atrial stunning” daha da uzayabilir.   
 
2011 yılında yapılan bir çok merkezli çalışmada: Başarılı PV izolasyonundan sonra 
oral antikoagülasyonun (OAK) kesilmesinin güvenirliliği araştırılmıştır. Çalışmaya AF 
ablasyonu yapılan 3355 hasta alınmıştır. Hastalar Non-OAK (OAK 3-6 ay sonra 
kesildi) ve On-OAK(OAK devam edildi)  olarak 2 gruba ayrılmıştır.  2,692  hasta 
sadece aspirin ile devam ederken,  On-OAK: grubunda 663 hasta OAK kullanmaya 
devam etmiştir. Tromboembolik olaylar her 2 grupta benzerken, kanama olayları On-
OAK grubunda artış göstermiştir. 
 
Hastada atriyal aritmi (>1 dk.) rekürrensi, pulmoner ven stenozu (>%70), ciddi atriyal 
mekanik disfonksiyon (mitral Doppler akımda A dalgası olmayışı)yoksa AF yok kabul 
edilmiş ve CHADS skoruna bakılmaksızın OAK kesilmiştir.  Erken tekrarlayan AF/AFL 
varlığında CHADS2≥1 ise 6 ay OAK almış, antiaritmik ilaçsız 3 aydan fazla aritmik 
olayı olmayanlarda OAK kesilmiş, aspirin 81-325 mg verilmiş, OAK kesilenlerden 
aritmisi tekrar başlayan ve CHADS2≥1 olanlara tekrar OAK başlanmıştır 
 
Bu çalışmada AF ablasyonundan 3-6 ay sonrası OAK almakla almamak arasında 
tromboemboli yönünden fark yoktur. Aksine majör kanama riski artmaktadır.  Ancak 
bu çalışma metot açısından çok eleştirilmiş ve bazı sonuçları kılavuzlarca dikkate 
alınmamıştır. Daha büyük prospektif randomize çalışmalar gerekir. 
 
AF tam olarak tedavi edildiyse OAK kesilebilir. AF’nin tedavi edildiğinden emin olmak 
tabii ki zordur. 2017’de yayınlanan son kılavuza göre OAK AF ablasyonundan sonra 
en az 2 ay kullanılmalıdır.  Ablasyondan 2 ay sonra OAK kullanımına AF varlığı veya 
tipine göre değil inme risk faktörlerine göre karar verilmelidir. AF ablasyonundan 
sonra CHADS2 skoru 2 ve üzeri olanlarda OAK kesilmesi genellikle tavsiye 
edilmemektedir 
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SIK VES’ DE İLAÇ MI? ABLASYON MU? 

Selçuk KANAT 

Bursa Yüksek İhtisas E.A.H., Kardiyoloji Kliniği, Bursa  

Yapısal kalp hastalığının yokluğunda ortaya çıkan prematür ventrikül kompleksleri 
(PVC'ler) ve ventriküler taşikardiler  (VT) idiyopatik ventriküler aritmi olarak 
adlandırılır.(1)  Sık görülen PVC'ler, genel popülasyonun% 1-4'ünde görülür.(2)  
Genellikle bu PVC'ler semptomlara neden olmaz ve yapısal kalp hastalığı olmayan 
hastalarda iyi prognoza sahiptir.(3-4)  Ancak, bazı hastalar oldukça semptomatik 
olabilir. Ayrıca, son on yılda, sık sık PVC'lerin sol ventrikül (LV) sistolik fonksiyonunun 
(PVC'nin neden olduğu kardiyomiyopati) azalmasına yol açabileceği gösterilmiştir. (5) 

İdiyopatik VT, tüm VT tanılarının yaklaşık% 10'unu oluşturur.  İdiyopatik ventriküler 
aritmi, kalbin belirli yerlerinde ortaya çıkar ve olasıl mekanizmaları tetiklenmiş aktivite, 
reentry veya artmış otomatisitedir.(6) 

Medikal tedavi, bu idiyopatik ventriküler aritmileri baskılamak için ilk seçenek olarak 
kullanılır. Bununla birlikte, ilaç tedavisi sıklıkla, etkinliği sınırlıdır veya  yan etkiler 
nedeniyle iyi  tolere edilmemektedir. (7) 

PVC ve idiyopatik VT'nin radyofrekans ablasyonu, semptomatik idiyopatik PVC'ler / 
VT veya PVC’nin neden olduğu kardiyomiyopati için güvenli ve etkili bir tedavi 
yöntemidir.  2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği kılavuzuna göre, başarısız veya tolere 
edilmeyen antiaritmik tedaviden sonra veya RVOT PVC'lerin LV ejeksiyon 
fraksiyonunun (LVEF) azalmasına katkıda bulunduğunda semptomatik sağ ventrikül 
çıkış yolu (RVOT) PVC /  idiyopatik VT'si olan hastalarda kateter ablasyonu 
önerilmektedir. (Sınıf I, kanıt düzeyi B).  LVOT, aortik veya epikard kaynaklı 
semptomatik PVC / VT durumunda, başarısız antiaritmik tıbbi tedaviden sonra kateter 
ablasyonu düşünülmektedir. (Sınıf IIa, kanıt düzeyi B) (8) 
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PACELER KABLOSUZ MU OLACAK? 

Ahmet TÜTÜNCÜ 

Bursa Yüksek İhtisas E.A.H., Kardiyoloji Kliniği, Bursa  

Kalıcı kalp pilleri elli yıllık geçmişe dayanan ve teknolojinin ilerlemesiyle de giderek 
gelişen cihazlardır. Geleneksel kalıcı kalp pilleri cilt altı kalp pili cebi ve transvenöz 
yolla leadlerin kalbe ulaştığı bölüm olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Kalp 
pillerinin kısa dönem komplikasyonları pnömotoraks, kardiyak tamponad, lead 
oynaması, pil cebi hematomu iken uzun dönem komplikasyonları ise genellikle lead 
insulasyon problemi, lead kırıkları, cilt erozyonu ve enfeksiyonlardır. Ayrıca 
transvenöz lead yerleşimine bağlı derin ven trombozu, triküspit yetmezlik ve venöz 
obstrüksiyonlar da görülebilmektedir. Kablosuz kalp pilleri özellikle minimal invazif 
işlem ile erken dönem komplikasyonları ve leadlere bağlı gelişen komplikasyonları en 
aza indirgemek için geliştirilmiştir. 

Şu an kullanımda iki çeşit kablosuz kalp pili (leadless pacemaker) mevcuttur. 
Kablosuz kalp pilleri sadece sağ ventrikülü pace edebildiğinden şu an için ventrikül 
pacing (VVI) ihtiyacı olan hastalarda kullanılmaktadır. Femoral ven aracılığıyla taşıma 
kateteri üzerinden sağ ventriküle implante edilmektedir. Komplikasyon oranları 
geleneksel kalıcı kalp pillerine göre benzer oranlarda olup erken dönem komplikasyon 
oranları daha düşük izlenmiştir. Erken dönem komplikasyonlardan kardiyak 
perforasyon ve perikardiyal efüzyon geleneksel kalp pillerine göre daha fazla 
gözlenmiştir. Ancak bu komplikasyonlar da operatörlerin öğrenme eğrisine bağlı 
olarak azalma göstermiştir. Atriyoventriküler (AV) senkron pacing olmaması kablosuz 
kalp pillerinin yaygın kullanımını kısıtlamaktadır. AV senkron pacing atım hacmini ve 
fonksiyonel kapasiteyi arttırmakta ve aritmi riskini azalmaktadır. Yüksek dereceli AV 
blok hastalarda AV senkron pacing sağlayan yazılımların geliştirilmesiyle AV senkron 
pacing oranının arttırılması çalışılmaktadır. 

Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde (KRT) koroner sinüs leadinin 
yerleştirilmesindeki zorluklar veya sol ventriküldeki hedef bölgenin koroner venlerle 
uyumsuzluğu nedeniyle sol ventrikül pacinge yönelik farklı bir kablosuz kalp pili 
geliştirilmiştir. Burada sağ yapılar geleneksel kalp pili ile uyarılmıştır. Sol ventrikül ise 
endokardiyal yüzeye yerleştirilen akustik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren 
elektrod aracılığıyla yapılmıştır. Komplikasyon riski yüksek olup kardiyak 
resenkronizasyon tedavisine ihtiyacı olan hastalarda uygulanabilmektedir. 

Kablosuz kalp pillerinde çift odacıklı kalp pili ve çok odacıklı kalp pillerine yönelik 
deneysel çalışmalar devam etmektedir. Kablosuz kalp pillerinin etkinliği ve güvenilirliği 
daha çok randomize kontrollü çok merkezli çalışmalarla desteklenmelidir. 
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AVRUPA KARDİYOLOJİ DERNEĞİ-KALP YETERSİZLİĞİ KILAVUZUNDAN 10 
MESAJ 

 
Gönenç KOCABAY 
 
İstanbul  
 
Kalp yetersizliği (KY) prevalansı 20 yaş üstü Amerikalılarda 5.7 milyondan 6.5 
milyona çıkmıştır ve 2012-2030 yılları arasında yapılan projeksiyona göre %46 artış 
gösterecektir. Böylece ‘21. yüzyılın epidemisi’ olarak tanımlandırılması yanlış 
olmayacaktır. Tedavi yönetimindeki önemli gelişmelere rağmen, kalp yetersizliği 
hastalarında morbidite ve mortalite oranları halen yüksektir. Kronik kalp yetersizliği 
olan hastaların sadece %50’si 5 yıl sonunda hayatta kalmaktadır.  
 
Kılavuzlar, belirli tanı veya tedavi girişimlerinin risk-fayda oranlarının yanında, 
hastalıkların sonlanımları üzerine etkilerini de göz önüne alarak, kılavuzun yazım 
anında o konuda mevcut olan kanıtları özetleyerek ve değerlendirerek, sağlık 
çalışanlarının bu duruma sahip hastalarda en uygun yönetim stratejileri konusunda 
yol göstermeyi amaçlar. Bu bağlamda, 2012 yılında yayımlanan Avrupa Kardiyoloji 
Derneği (ESC) Kalp Yetersizliği (KY) kılavuzu, 4 yıl sonra tam metin olarak 2016 
yılında güncellendi. Ancak, 2015 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), KY’de 
aktive olan renin-anjiotensin-aldosteron ve sempatik sistem yolakları üzerine etkili iki 
yeni ilacı valsartan/sakubitril ve ivabradin onaylanmasından sonra, en son 2013 
yılında yayımlanan Amerikan kılavuzu, ilk defa Amerikan Kalp Yetersizliği 
Cemiyeti’nin de desteğini alarak (ACC/AHA/HFSA) aynı tarihte -beklenenden erken 
zamanda- ‘KY’de yeni farmakolojik tedavi’ olarak güncellendi.  
 
ESC kalp yetersizliğinde ilk kılavuzunu 1995 yılında SOLVD çalışmasını (Effect of 
Enalapril on Survival in Patients with Reduced Left Ventricular Ejection Fractions and 
Congestive Heart Failure) temel alarak yayımlamıştır. Tam 20 yıl sonra, başka bir ilaç 
grubu (anjiotensin reseptör-neprilisin inhibitör, ARNI, valsartan/sakubitril), 
PARADIGM-HF çalışması’nda (Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in 
Heart Failure), enalapril tedavisine kıyasla, kardiyovasküler (KV) ölüm veya KY 
nedenli hastaneye yatıştan oluşan primer sonlanım noktasında %20 ve tüm 
nedenlere bağlı ölümde ise %16 azalmaya yol açarak, son 2016 kılavuzuna damga 
vurmuştur.  
 
Pozitif sonuçları PARADIGM-HF çalışması kadar etkili olmayan ancak SHIFT-HF 
çalışmasında (Ivabradine and outcomes in chronic heart failure), KY nedenli 
hastaneye yatışlarında %26 azalmaya yol açtığı gösterilen ivabradin de kendine yeni 
kılavuzda yer bulmuştur. Bu noktada, ivabradin, Amerikan kılavuzunda KY nedenli 
hastaneye yatışları azaltmak için kullanımı önerilirken, ESC kılavuzunda hem KV 
ölüm hem de KY nedenli hastaneye yatışı azaltmak için önerilmiştir. 
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ESC kılavuzunda farmakolojik tedavi dışında, KY tanımı, tanısal algoritması ve ilk 
defa bu kılavuzda kendine yer bulan KY gelişiminin önlenmesi veya geciktirilmesine 
yönelik öneriler yer almaktadır. Böylece KY’nin ‘önlenebilir ve tedavi edilebilir bir 
hastalık’ olduğu vurgusu yapılmaktadır.    
 
Sonuç olarak, yeni ESC kılavuzu çoğunluğu yüksek derece kanıt düzeyine sahip 
öneriler ile pratik yaklaşımlar sunmaktadır (Tablo). Kalp yetersizliğinde yol uzun 
olmakla birlikte, kalp yetersizliği hastalarında etkili ve kaliteli bakımı konusunda 
yolumuzu kaybetmemek için iyi bir rehberimiz var.  

 
 

 
 
Tablo. ESC 2016 Kalp Yetersizliği kılavuzundan çıkarılan 10 mesaj 
 

1) Akut olmayan durumlarda, kalp yetersizliğinin klinik olasılığını (anamnez, 
fizik muayene ve dinlenme halinde çekilen EKG), natriüretik peptid 
düzeylerini ve transtorasik ekokardiyografiyi içeren yeni algoritmayı 
kullanın. 

2) Kalp yetersizliği (KY) tanısı şüpheli veya önceden konulmuş hastalarda, 
miyokardın yapısal durumu ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun (LVEF) 
tespiti için transtorasik ekokardiyografiyi kullanın. Saptanan EF değeri ile 
kalp yetersizliği hastaları üç gruba ayrılır: EF %40 altında olan grup düşük 
ejeksiyon fraksiyonlu KY (DEF-KY, HFrEF), %50 ve üzeri olan grup 
korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY (KEF-KY, HFpEF) ve %40-49 arası 
grup orta-sınır (“mid-range”) ejeksiyon fraksiyonlu KY (HFmrEF). 

3) Kalp yetersizliğini önlemek veya geciktirmek ile yaşamı uzatmak için 
arteryel hipertansiyonun tedavi edilmesi, koroner arter hastalığı tespit 
edilmiş veya riski yüksek olan hastalarda statin tedavisi, asemptomatik 
sol ventrikül disfonksiyonu olan (miyokard infarktüsü varlığından 
bağımsız olarak) hastalarda ACE inhibitörü, miyokard infarktüsüne bağlı 
asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda beta-bloker ve tip 
2 diyabetik hastalarda empagliflozin (metformin tedavisinden sonra) 
kullanılmalıdır. 

4) Semptomatik DEF-KY hastalarında, ACE inhibitörü (ACE inhibitörü tolere 
edilemiyorsa ARB), beta bloker ve mineralokortikoid reseptör 
antagonist tedavisini içeren ‘ilk sıra üçlü’ hayat kurtarıcı 
farmakoterapiyi kullanın. Eğer hasta halen semptomatik ise, sakubitril-
valsartan tedavisinin ACE inhibitörü yerine kullanılması önerilir. 
Konjesyonun semptom ve/veya bulguları olan hastalarda, semptom ve 
egzersiz kapasitesinde iyileşme için diüretik kullanımı tüm basamaklarda 
önerilmektedir. 
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5) Hemodinamik bozukluğa yol açan ventriküler aritmiden kurtulan veya 
semptomatik kalp yetersizliği (NYHA klas 2-3), en az 3 aylık optimal 
medikal tedaviye rağmen LVEF ≤%35 olan hastalarda ani ölümü ve tüm 
nedenlere bağlı mortaliteyi azaltmak için ICD implantasyonu önerilir. MI 
sonrası ilk 40 gün içinde prognozu düzeltmediğinden ve tedaviye dirençli 
NYHA klas 4 olgularında ICD endikasyonu bulunmamaktadır.  

6) Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT), en az 3 aylık optimal medikal 

tedaviye rağmen LVEF ≤%35 olan semptomlu olgularda, sinüs ritminde, 
sol dal bloğu morfolojisinde ve QRS süresi ≥130 msn varlığında 
semptomları iyileştirmek ve morbidite ve mortaliteyi azaltmak için 

önerilmektedir. CRT kullanımı, QRS süresi 130 msn ise kontrendikedir. 

7) Akut kalp yetersizliği şüphesinde hastaların yönetiminde tanı ve tedavi 
kararlarını kısa sürede alın. İlk tıbbi temasta, kardiyojenik şok ve/veya 
solunum yetersizliğinin olup olmadığını araştırın. İlk 60-120 dakika içinde 
yaşamı tehdit eden klinik durum ve/veya hazırlayıcı nedeni (CHAMP 
akronimi: acute Coronary syndrome, Hypertension emergency, Arrhythmia, 
acute Mechanical cause, Pulmonary embolism) tespit edin.  

8) Akut kalp yetersizliğinin optimal yönetimi için, klinik konjesyon ve 
periferik hipoperfüzyon varlığına göre düzenlenmiş Nohria-Stevenson 
sınıflamasını kullanın. Hipoperfüzyon hipotansiyon ile eş anlamlı olmamakla 
beraber, hipoperfüzyona sıklıkla hipotansiyon eşlik etmektedir.  

9) Akut kalp yetersizliği durumlarında inotropik ajanları, hasta semptomatik 
hipotansif veya hipoperfüze değilse, güvenlik endişesi nedeniyle 
kullanmayın. 

10) Kalp yetersizliği hastalarını, kalp yetersizliğine bağlı hastaneye yatışlarını 
ve mortaliteyi azaltmak için multidisipliner bakım planına dahil edin. 
Düzenli aerobik egzersizin fonksiyonel kapasiteyi ve semptomları 
iyileştirdiği ve kalp yetersizliğine bağlı hastaneye yatışları azalttığı 
gösterilmiştir.  

 

  



Kardiyovasküler Akademi Kış Kongresi 

86  

 

TROMBOLİTİK TEDAVİYİ UNUTALIM MI ? 
Şeyda GÜNAY 

Bahçelievler Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul  

Trombolitik ilaçlar, tarihçesi 1933’e kadar uzanan ilaçlardır. Fibrin spesifik olmayan 
ajanların ardından alerjik özellik taşımayan ve tekrar tekrar uygulanabilme imkanı 
sunan fibrin spesifik, rekombinant DNA teknolojisine sahip ajanlar da üretilmiştir. 

 Sadece akut miyokard infarktüsü (MI) değil, akut pulmoner emboli, akut iskemik 
inme, derin ven trombozu, akut periferik arter tıkanıklığı gibi endikasyonları da 
mevcuttur. Trombolitik tedavi endikasyonu konulduktan sonra mutlak ve rölatif 
kontrendikasyonlar açısından hastalar değerlendirilip kişiye göre doz ayarlaması 
yapılır. En korkulan komplikasyonlar kanama ve başarısız reperfüzyondur.  

Akut MI tedavisinde kılavuzlarda belirtilen zaman sınırı aşılmayacaksa seçkin tedavi 
primer PTCA’dır.  Primer PTCA imkanı olan merkezlerin ve deneyimli kardiyolog 
sayısının artmasıyla birlikte trombolitik kullanımı zaman içerisinde azalmıştır, fakat bu 
her hastanın primer PTCA imkanına sahip olabileceği anlamına gelmemektedir. 
Kateter laboratuarı olan tüm merkezlerin 7/24 hizmet vermemesi, yatak kapasiteside 
kısıtlılık, deneyimli doktor ve yardımcı sağlık personeli yetersizliği, hastaneye 
ulaşımda yol ve hava şartları nedeniyle gecikmelerin yaşanmasından dolayı primer 
PTCA’ya zamanında erişim sağlayamayacak hastalar için trombolitik tedavi hayat 
kurtarıcı olacaktır.  

Bu nedenle kılavuzlarda, zamanında primer PTCA yapılamaması halinde trombolitik 
tedavi de klas 1A endikasyona sahiptir. Bu gerçeklere dayanarak, dijital sağlık 
uygulamalarının da yaygınlaşması sayesinde acil sağlık hizmetlerini geliştirmek için 
birçok ülkede yürütülen çalışmalarda trombolitik tedavinin önem ve gereği 
vurgulanmaktadır. Kullanılması gerektiği şartlarda trombolitik tedavinin 
uygulanmaması medikolegal anlamda da hekime  sorumluluk yüklemektedir.  

Trombolitik tedavi eski bir tedavi olmakla beraber günlük pratikte önemini hala 
koruyan ve tedavi şekline karar verirken asla unutulmaması gereken bir tedavi 
yöntemidir. 
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ENDOKARDİT PROFİLAKSİSİNİ UNUTUYOR MUYUZ? 

Selvi ÖZTAŞ 

Orhangazi Devlet Hastanesi, Bursa 

İnfektif endokardit (İE), kalp kapaklarının (doğal veya protez),  endokardın  ve kalp içi 
cihazların (kalıcı kalp pili ve/veya defibrilatörler) enfeksiyonu olarak tanımlanır. İE 
tedavi edilmediğinde ölümcül bir hastalıktır. Güncel antibiyotik ve cerrahi tedavilerdeki 
iyileşmelere rağmen, İE, yüksek mortalite ve ciddi komplikasyonlar ile ilişkili olarak 
kalmaya devam etmektedir; bu nedenle, hastalığın tedavi edilmesinden daha önemlisi 
hastalığın, özellikle riskli hastalarda, önlenmesidir. Yüksek riskli hastalar; 

1- Protez kapak bulunan veya kalp kapağı onarımında protez materyal kullanılan 
hastalar 

 2- Daha önce EE geçirmiş hastalar 

 3- Doğumsal kalp hastalığı olanlar 

 a. Cerrahi onarım uygulanmamış veya rezidüel defektler, palyatif şantlar veya 
kondüitler bulunan siyanotik doğumsal kalp hastalığı olanlar  

b. Protez materyal kullanılarak cerrahi girişimle veya perkütan teknikle tam cerrahi 
onarım uygulanmış doğumsal kalp hastalığı bulunanlarda, girişimden sonraki 6 aya 
kadar 

 c. Kardiyak cerrahi veya perkütan teknikle protez materyali veya cihaz yerleştirilen 
alanda rezidüel defektin sürmesi durumunda 

Uzun yıllar, endokarditten korunmak için antibiyotik profilaksisi önerilmiştir; ancak 
dental veya dental olmayan bir işlemle İE gelişimi arasında kesin olarak kanıtlanmış 
bir ilişkinin olmaması, düzenli diş fırçalamanın, oral florayla sürekli yineleyen 
bakteriyemilere, tek bir dental işleme göre daha fazla neden olması, antibiyotik 
profilaksisinin klinik etkinliğinin kanıtlanamamış olması, antibiyotik profilaksisinde 
kullanılan antibiyotiklerin, özellikle anafilaksi nedeniyle ölüme neden olabilmesi ve 
maliyet etkin olmaması gibi nedenlerle profilaksi konusunda ciddi kısıtlamalara 
gidilmiştir. Diş fırçalama, çiğneme gibi günlük aktiviteler sırasında düşük dereceli 
bakteriyemi geliştiği ve sıklıkla endokarditle sonuçlanmadığı gözlenmiştir. Özellikle, 
kötü ağız hijyeni şartlarında, bu aktiviteler sırasında daha sık oluşan bakteriyeminin, 
seyrek görülen yüksek dereceli bakteriyemiye göre daha fazla endokardit riski taşıdığı 
gösterilmiştir. NICE kılavuzu profilaksiyi öneriden tamamen çıkarırıken;  en son 
Amerikan ve Avrupa kılavuzlarında, sadece yüksek riskli hastalara, bakteriyemiye yol 
açan dental işlemler öncesi antibiyotik profilaksisi önermiştir.  
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Kılavuzlarda kısıtlamalara gidilmesine rağmen ülkemizde ve dünyada profilaksi 
kılavuzlarla tamamen uyumlu değildir. Endikasyon dışı olarak birçok prosedürde ve 
düşük, orta risk grubu hastada profilaksiye devam edilmektedir.  

Konu başlığı ‘Endokardit profilaksisini unutuyor muyuz ‘ olmakla birlikte, kılavuz 
önerilerinden daha fazla endikasyon dışı antibiyotik profilaksisi verdiğimiz ve 
ülkemizde halen diş ile ilgili prosedürler de dahil tüm branşlarda profilaksi için biz 
kardiyologların karar verdiği bir gerçektir. 

  



14 – 17 Mart 2019, Uludağ 

 89 

 

 

 

 

 
SÖZEL BİLDİRİLER 
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SB01 

 
KOAGÜLASYON VE FİBRİNOLİZ SERUM BİYOBELİRTEÇLERİ ATRİYAL 

FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA SOL ATRİYAL APENDİKS TROMBÜSÜNÜ 
TESPİT ETMEMEKTEDİR 

2Ersin DOĞANÖZÜ, 1Orçun ÇİFTCİ, 1Mehmet BÜLENT ÖZİN 

 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Ankara 
229 Mayıs Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara 

GİRİŞ: Atriyal fibrilasyon ile ilişkili olan protrombik süreç, sol atriyal apendikste 
thrombus oluşumuna yol açarak inme ve sistemik embolizasyonun önemli bir 
bölümüne yol açmaktadır. Günümüzde, sol atriyal apendiks trombüsü tespitinde 
trnasezofageal ekokardiyografi altın standard kabul edilmektedir. Ne var ki, pahalı ve 
zaman alıcı olmasınının yanında, hasta sedasyonu gerektirmesi ve ezofageal rüptür 
gibi önemli komplikasyonlara yol açabilmesi nedeniyle potansiyel olarak riskli bir 
işlemdir. Bu nedenle, klinik pratikte tercihen serum biyobelirteçleri olmak üzere, sol 
atriyal apendiks tümörünü gösteren noninvaziv belirteçlere gideredk artan bir 
gereksinim vardır. 

AMAÇ: Bu çalışmada, atriyal fibrilasyon ile başvuran hastalarda koagülasyon ve 
fibrinoliz belirteçlerinin transezofageal ekokardiyografi ile tespit edilen sol atriyal 
apendiks trombüsünü tespit edip edemeyeceğini araştırdık. 

METOD: Bu çalışmaya, Nisan 2014 ile Haziran 2016 arasında Başkent Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD’na yeni tanı, süresi bilinmeyen atriyal fibrilasyon ile 
başvurmuş ve kardiyoversiyon planı yapılan ve bu nedenle transezofageal 
ekokardiyografi yapılan 54 hasta dahil edilmiştir. Romatizmal kapak hastalığı olanlar 
ve yakın zamanda ve halihazırda antikoagülasn kullananlar çalışma dışı bırakılmıştır. 
Tüm hastalardan, tanı anında trombotik (Beta-Tromboglobülin, Protrombin Fragment 
1+2, Trombin/Antitrombin Kompleksi) ve fibrinolitik (Human PAI-1/tPA Kompleksi, D-
dimer) belirteçler venöz kan örnekleri alınmak suretiyle çalışılmıştır. Hastalar, 
transezofageal ekokardiyografide sol atriyal appendiks tümörü olup olmamasına göre 
sırasıyla Grup 1 ve Grup 2 olarak gruplandırılmıştır. Her iki grup arasında, yukarıda 
adı geçen biyobelirteçlerin düzeyleri, ekokardiyografik ve demografik özellikler 
arşılaştırılmıştır. Bunun yanında, sol atriyal appendiks tümörü pozitifliğinin bağımsız 
prediktörleri ikili lojistik regresyon analizi ile araştırılmıştır. 
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SONUÇ ve TARTIŞMA: Toplam 54 hastanın ortalama yaşı 65,6 ± 12,2 yıldı (aralık 
30-96 yıl). Otuzüç (61,1%) hasta erkek ve 21 (%38,9) hasta kadındı. Ondört (25,9%) 
hastada sol atriyal apendiksste thrombus mevcuttu. Her iki çalışma grubu arasında 
koagülasyon ya da fibrinoliz belirteçlerinini herhangi birinin serum düzeyi arasında 
anlamlı farklılık saptanmadı. Sol atriyal apendiks trombüsü olan grupta kalp 
yetersizliği, periferik arter hastalığı, koroner arter hastalığı ve kronik pulmoner 
obstrüktif hastalık anlamlı olarak daha fazla idi. Çalışma belirteçlerinin serum 
düzeyleri ya da klinik, demografik ve ekokardiyografik parametrelerin hiçbirisi ikili 
lojistik regresyon analizinde sol atriyal apendiks tümörünü tahmin edemiyordu. Sonuç 
olarak, trombotik (Beta-Tromboglobülin, Protrombin Fragment 1+2, 
Trombin/Antitrombin Kompleksi) ve fibrinolitik (Human PAI-1/tPA Kompleksi, D-dimer) 
biyobelirteçler süresi belli olmayan non-valvüler yeni tanı atriyal fbirilasyonlu, 
antikoagülan almayan hastalarda sol atriyal apendiks trombüsünü tespit ve tahmin 
etmede yetersiz kalmışlardır. Bu konuda prospektif ve daha fazla sayıda hasta içeren 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: Atriyal fibrilasyon, trombüs, transesophageal 
ekokardiyografi, koagülasyon, fibrinoliz, biyobelirteç 
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SB02 

 
RADİAL ARTER İÇİNDE KIVRILMIŞ KATETERİN BRAKİAL ARTER DÜZEYİNDE 

DIŞARDAN İĞNE UCU BATIRILARAK SABİTLENMESİ VE ÇIKARILMASI 

1Yakup BALABAN 

 
1İstinye Üniversitesi VM Medicalpark Kocaeli Hastanesi, Kocaeli  

GİRİŞ: Koroner anjiyografi sırasında radial arter içinde kırılıp katlanmış bir kateterin 
brakial arter içinde dıştan bir iğne ucu ile yakalayıp gerdirilerek düzeltilip 
çıkarılmasına ilişkin bir olgu anlatılmaktadır. 

OLGU SUNUMU: 77 yaş erkek hasta 10 yıl önce CABG operasyonu 2 yıl önce VVI 
kalıcı kalp pili implantasyonu geçirmiş. Tipik göğüs ağrısı, ekokardiyografide bölgesel 
hareket kusuru olduğu için koroner anjiyografi kararı verildi. 

5 F radial sheet sağ radial artere yerleştirildikten sonra işleme başlandı. 5 F 
diagnostik kateter subklavyen arter tortuozitesi nedeniyle işleme başladıktan hemen 
sonra büküldü. 0,038 ve 0,035 çeşitli guidewirelar ile ve ters ve düz rotasyon 
hareketleriyle kıvrılma düzeltilemedi. 

Kateterin katlantısını distal kısımdan sabitleyip gerdirmeyince düzeltmek mümkün 
olmadı. Bu amaçla brakial bölge sterilize edildi ve local anestezi yapıldı. Skopi altında 
bir adet yeşil enjektör iğne ucunu brakial arter i de delerek transkütan yolla kateterden 
geçirdik. Böylece kateteri gerdirebildik. Kıvrımı düzeltip kateteri sheetten çıkardık. 
Daha sonra aldığımız görüntülerde brakial ve radial arterde travmaya ve veya 
deformasyona rastlamadık. Figure 1 

TARTIŞMA: Web tabanlı yaptığımız araştırmada Bu yöntemin daha önce 
kullanıldığına ilişkin bir yayına rastlamadık. Bütünlüğü bozulmamış kateter 
kırılmalarında kol üzerinde kateter herhangi bir noktada normal enjeksiyon iğne uçları 
ile dıştan kateter delinerek sabitlenip gerdirilerek kıvrım düzeltilerek kateter vücuttan 
çıkarılabilir. 

SONUÇ: Bu yöntem kateter çıkarmak için seçilebilecek güvenilir bir yöntemdir ve 
olası diğer yöntemlerden daha basit ve atravmatiktir. 
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SB03 

 
NON-ST ELEVASYONLU MİYOKARD İNFARKTÜSÜ NEDENİYLE PERKÜTAN 

GİRİŞİM YAPILAN GENÇ ERİŞKİN HASTALARIN UZUN DÖNEM TAKİP 
SONUÇLARI VE OLUMSUZ KARDİYOVASKÜLER OLAYLARIN 

ÖNGÖRDÜRÜCÜLERİ 

1Yiğit ÇANGA 

 
1S.B.Ü Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: Genel popülasyonda kardiyovasküler mortalitenin gelişmiş 
ülkelerde azalmakta olduğu son yıllarda birçok araştırmacı tarafından gösterilmiştir. 
Diğer taraftan, düşük-orta gelir grubundaki bölgelerde yaşayan genç erişkinlerde 
kardiyovasküler olaylar son 20 yılda artmaktadır. Miyokard infarktüsü (MI) ile 
başvuran hastaların %10’dan daha az bir kısmını genç erişkinler oluşturmaktadır. 
Genç erişkin nüfusta MI sıklığı az olması dolayısıyla konu hakkında sınırlı sayıda 
çalışma mevcuttur. Mevcut çalışmaların büyük bir kısmına ST elevasyonlu MI 
(STEMI), non-ST elevasyonlu MI (NSTEMI) ve kararlı angina pektorisi olan karışık bir 
genç hasta grubu dahil edilmiştir. Genç hastaların kısa dönem klinik sonuçlarının yaşlı 
hastalarla kıyaslandığında daha iyi olduğu bilinmektedir. Mevcut literatürde ≤ 40 yaş 
olup NSTEMI ile başvuran ve perkütan koroner girişim (PKG) yapılan hastaların uzun 
dönem sonuçlarıyla ilgili çok kısıtlı veri bulunmaktadır. Çalışmamızda bu spesifik 
hasta grubunun sahip olduğu risk faktörlerini, klinik ve anjiyografik özelliklerini 
araştırmayı ve NSTEMI tanısıyla başvurup PKG yapılmış genç erişkin hastalarımızın 
uzun dönem takipte karşılaştıkları olumsuz kardiyovasküler olayların 
öngördürücülerini tespit etmeyi amaçladık. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Tersiyer referans merkezimizin veritabanını 2010-2015 yılları 
arasında PKG yapılmış ≤ 40 yaş hastaları tespit etmek için taradık ve 697 hasta 
saptadık. STEMI tanısı almış 349 hasta ve kararlı angina pektoris tanısı olan 135 
hastayı dışladıktan sonra NSTEMI ile başvuran ve yatışı sırasında PKG yapılmış 213 
genç erişkin hastanın retrospektif analizini yaptık. 

SONUÇ: Hastalarımızın ortalama yaşı 36.8 ± 3.3 ve ortalama takip süresi 930 gündü. 
Hastalarımızın çoğunluğu erkekti (%88.3) ve kardiyovasküler risk faktörleri arasında 
sigara ve dislipidemi ilk iki sırada yer almaktaydı (%66.7 ve %40.8, sırasıyla). 
Demografik ve anjiyografik özellikler Tablo 1 de gösterilmiştir. Hastaların %25’inde 
çok damar hastalığı tespit edildi.  
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Sorumlu lezyon en sık olarak %45.5 ile LAD arterindeydi. Uzun dönem takip 
süresince 46 (%21.6) hastada MACE (kardiyovasküler ölüm, ölümcül olmayan MI, 
hedef damar revaskülarizasyonu) gözlendi. Sonlanım noktası olarak belirlediğimiz 
olaylar içerisinde en sık görüleni ölümcül olmayan miyokard infarktüsüydü (46 
hastanın 38 tanesi). Tek değişkenli regresyon analizinde yaş, hipertansiyon, sadece 
balon yapılması, konvansiyonel stentleme, başlangıç TIMI akımının 0-1 olması, 
başvuru ürik asit ve eGFR düzeyleri MACE ile ilişkili saptandı. Bu parametreler çok 
değişkenli Cox regresyon analizine sokulduğunda; başlangıç TIMI akımı 0-1 (HR: 
2.76 %95 CI: 1.24 – 6.16 , p = 0.01), eGFR (HR: 0.97 %95 CI: 0.96 – 0.99 , p = 0.02), 
ürik asit (HR: 1.24 %95 CI: 1.00 - 1.55 , p = 0.04) ve konvansiyonel stentleme (HR: 
0.45 %95 CI: 0.20 – 0.97 , p = 0.04) genç erişkin NSTEMI hastalarının uzun dönem 
takibinde MACE’nin bağımsız öngördürücüleri olarak saptandı. 

TARTIŞMA: Aterosklerozun patofizyolojisinin daha iyi anlaşılması ve önleyici 
tedavinin önemi hakkında artan bilgilerimize rağmen prematür kardiyovasküler olaylar 
gelişmekte olan ülkelerde artış göstermektedir. Genel popülasyonda NSTEMI tanısı 
almış hastaların uzun dönem olumsuz olaylarının öngördürücüleri daha önceki pek 
çok çalışmada gösterilmiştir. NSTEMI tanısı almış genç erişkinlerin uzun dönem 
prognozları ve olumsuz olayların öngördürücüleri ile ilgili literatürde yeterli veri yoktur. 
Biz bu çalışmamızda başlangıç TIMI akım 0-1, konvansiyonel stentleme, eGFR ve 
ürik asit düzeylerini uzun dönem takipte MACE’nin bağımsız öngördürücüleri olarak 
saptadık. Sonuç olarak; uzun yaşam beklentisi olan genç erişkin hasta grubunun 
yaşam kalitelerini artırıp olumsuz kardiyovasküler olay yaşama sıklıklarını düşürmek 
için bu konuda daha çok çalışma planlanmalıdır. 
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SB04 

 
HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİLİ HASTALARDA SOL ATRİYAL VOLÜM 

İNDEKSİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ 

1Sinem ÖZYILMAZ 

 
1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul 

GİRİŞ: Hipertrofik kardiyomiyopati (HKM) özellikle genç erişkinlerde ani kardiyak 
ölümle sonuçlanabilen genetik bir kalp hastalığıdır ve prognozu öngörmede yardımcı 
parametrelerin olması hangi hastanın yerleştirilebilir kardiyovertör defibrillator (YKD) 
ihtiyacı olduğunu belirleyebilmek açısından önemlidir. Amaç: Hipertrofik 
kardiyomiyopati hastalarında sol atriyal (SoA) ön-arka (ÖA) çap sıklıkla büyüktür ve 
büyüklük hastalık hakkında önemli prognostik bilgi vermektedir. Fakat SoA volümü ve 
volüm indeksinin önemini değerlendiren yeterli çalışma yoktur. Bu çalışmanın amacı, 
HKM hastalarında sol atriyal volüm indeksi (SoAVİ) ile aritmik olaylar, ön görülen beş 
yıllık ani kardiyak ölüm risk skoru (HKM Risk-AKÖ)(%) arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmektir. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Bu prospektif gözlemsel çalışmaya yüz on dört ardışık HKM 
hastası ve seksen normal sağlıklı birey dahil edildi. Hastaların ve kontrol grubunun, 
ekokardiyografi ile SoA volümü hesaplandı ve mutlak hacim vücut yüzey alanına 
endekslenerek SoA volüm indeksleri hesaplandı. Hastaların elektrokardiyografi (EKG) 
ve ayaktan elektrokardiyografi ile ritim değerlendirmeleri yapıldı ve HKM Risk-AKÖ 
risk skorları hesaplandı. 

SONUÇLAR: Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında SoAVİ değeri, ventriküler 
taşikardi (VT) ve senkop sıklığı, bazı ekokardiyografi parametreleri hasta grubunda 
kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (tüm p< 0.05). Yüksek HKM-AKÖ risk 
skoru, pozitif fQRS, VT insidansı, yerleştirilebilir kardiyovertör defibrillator(YKD), 
kardiyopulmoner resüsitasyon(KPR) ihtiyacı, QTc, Paroksismal atriyal 
fibrilasyon(PAF) ve presenkop sıklığı yüksek olan hastalarda olmayanlara göre Sol 
AVİ değeri istatistiksel anlamlı olarak yüksek izlendi(HKM-AKÖ risk>6%, :32.7±9.7, 
HKM-AKÖ risk≤5.9%, :27.8±8.9, p=0.005; fQRS(+), SoAVİ: 31.8±9.2, fQRS(-), 
SoAVİ:26.6±7.9, p=0.002; SoAÖA-çap >36mm, SoAVİ: 31.0±8.3, SoÖA-çap<36mm, 
SoAVİ:18.8±6.1, p<0.001; ventriküler taşikardi(VT)(+), SoAVİ:35.9±8.9, VT(-), 
SoAVİ:27.9±8.2, p<0.001; YKD(+), SoAVİ:38.4±10.8, YKD(-), SoAVİ:28.6±8.3, 
p<0.001; KPR(+), SoAVİ:37.0±10.7, KPR(-), SoAVİ:28.6±8.3, p=0.005; PAF(+), 
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SoAVİ:37.2±9.8, PAF(-), SoAVİ:28.7±8.5, p=0.002; QTc>440, SoAVİ:33.4±9.0, 
QTc<439.9, SoAVİ:27.1±8.1, p<0.001; presenkop(+), SoAVİ:32.1±10.5, presenkop(-
), SoAVİ:28.4±7.9, p=0.040. SoAVİ değeri ile HKM-AKÖ risk skoru, QTc, SoÖA-çap, 
SoA medio-lateral çap, SoA apiko-bazal çap, interventriküler septum kalınlığı, sol 
ventrikül posteriyor duvar kalınlığı, sol ventrikül kütle(SVK), SVK indeksi, sol ventrikül 
çıkım yolu gradiyenti ile arasında anlamlı korelasyon izlendi(sırasıyla r ve p değerleri 
0.422; <0.001, 0.434; <0.001, 0.750; <0.001, 0.735; <0.001, 0.766; <0.001, 0.365; 
<0.001, 0.184; 0.049, 0.417; <0.001, 0.195; 0.039). 

TARTIŞMA: Farklı hasta gruplarında yapılan çalışmalarda SoAVİ mortaliteyi 
öngördürdüğü gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda da Hipertrofik kardiyomiyopatili 
hastalarda SoAVİ değeri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksekti. 
HKM’li hastalarda yüksek SoAVİ değeri ile yüksek HKM-AKÖ risk skoru, fQRS 
pozitifliği, SoÖA çap, VT, PAF sıklığı, YKD, KPR gereksinimi, QTc değeri, presenkop 
sıklığı arasında anlamlı ilişki saptandı. Bu sonuçlara dayanarak, SoAVİ değeri, 
hastalığın ciddiyeti ve ani kardiyak ölüm için yüksek risk taşıyan hastaların 
tanımlanması hakkında bazı bilgiler sağlayabilir. 
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KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA AKUT 

ALEVLENMELERİN KARDİYAK ETKİLERİ 

1Sinem ÖZYILMAZ, 1Osman AKIN SERDAR, 2Esra UZASLAN 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ: Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) özellikle akut alevlenme 
döneminde, hipoksi, sistemik inflamasyon gibi birçok nedenler ile olumsuz kardiyak 
etkileri meydana gelmektedir.  

AMAÇ: Bu çalışmada, “Global Strategy for the Diagnosis, Management and 
Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (GOLD)” Tanı ve Tedavi 
Rehberi kriterlerine göre KOAH tanısı alan ve akut KOAH alevlenme hastaneye 
başvuran hastalarda akut alevlenmenin elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi 
(EKO), ambulatuar EKG, arteriyel sertlik (AS) ve bazı hematolojik paremetreler 
üzerine etkileri araştırıldı. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya KOAH akut alevlenme ile Uludağ Üniversitesi 
Göğüs Hastalıkları Kliniğine, başvuran yirmi beş hasta dahil edildi. Akut alevlenme 
esnasında ki hastaların, arteriyel kan gazı ve hematolojik paremetreleri, 
ekokardiyografi, elektrokardiyografi ve ambulatuar elektrokardiyografi, arteriyel sertlik 
değerlendirmeleri yapıldı. 

SONUÇLAR: Hastaların arteriyel kan gazı sonuçları hipoksemi sınıflamasına göre 
hafif, orta ve ileri derece hipoksemiye sahip olanlar şeklinde 3 gruba ayrıldığında 
hipoksi derecesinin artması ile ürik asit ve ürik asit/kreatinin değerlerinin yükseldiği 
görüldü. Sırasıyla ürik asit ve ürik asit/kreatinin ortalama değerleri sırasıyla hafif 
derece hipoksemide 5,7±2,09 mg/dl ve 7,32±3,0; orta derece hipoksemide 6,4±2,1 
mg/dl ve 7,01±2,9; ileri derecede hipoksemide 6,7±2,0 mg/dl ve 9,1±1,8 olarak 
saptandı. Hastaların akut atak sırasında EKG’leri değerlendirildiğinde, aritmi sıklığı 
%64 idi. Aritmilerin %77’si atriyal, %23’ü ventriküler kaynaklıydı. Hastaların 
ambulatuar EKG değerlendirmesinde tüm olgularda aritmi izlendi. Aritmilerin %52’si 
atriyal, %48’i ventriküler kaynaklıydı. Hipoksemi derinleştikçe aritmilerde artış izlendi.   
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Hipoksi sınıflamasına göre olguların sırasıyla AS ortalama değerleri hafif derece 
hipoksemiye sahip olanlarda 1498,00±699,35; orta derece hipoksemiye sahip 
olanlarda 2095,09±883,31; ileri derecede hipoksemiye sahip olanlarda 
2077,66±99,15 olarak saptandı. Tüm olguların arteriyel kan gazı parametrelerinde 
PaO2 düzeylerine göre, AS değerleri 846-3382 arasında değişmekte olup ortalama 
1859,17±788,10 idi. Olguların arteriyel parsiyel oksijen basıncının hipoksi dereceleri 
ile AS ölçümleri arasında istatiksel olarak anlamlılık bulundu(p=0,017).Tartışma: 
Sistemik bir hastalık olan KOAH’ın akut alevlenme döneminde değişen seviyelerde 
hipoksiye akut maruziyet, kemorefleks aktivasyonuna sebep olarak sempatik aktiviteyi 
arttırır. Çalışmamızda da bu bilgiyi destekler şekilde atriyal ve ventriküler aritmi 
olaylarının atak esnasında arttığı izlenmiştir. Sağlıklı bireylerde kardiyovasküler 
olaylar için ön gördürücü bir parametre olduğu kabul edilen arteriyel sertliğin akut 
alevlenme geçiren KOAH hastalarında yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu durum ileride 
oluşacak kardiyovasküler hastalıklar için zemin hazırlıyor olabilir. Bu sonuçlara 
dayanarak KOAH atak dönemindeki hastaların kardiyovasküler olaylar yönünden de 
dikkatli incelenmesi ve tedavinin kardiyoloji ve göğüs hastalıkları klinikleri ile birlikte 
ortak yönlendirilmesi düşünülebilir. 
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KÖMÜR MADENİ İŞÇİLERİNDE KALP HIZI TOPARLANMA İNDEKSİNİN 

DEĞERLENDİRMESİ 

1Emine ALTUNTAŞ, 2Bilal ÇUĞLAN 

 
1İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, İstanbul 
2İstanbul Bahçeşehir Liv Hastanesi, İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: Kömür maden işçiliği; kronik toz maruziyeti ve mesleki kazalar 
nedeniyle dünyada en riskli mesleklerden biri olarak kabul edilir. Kömür madeni 
işçileri ağır çalışma koşulları ve stres nedeniyle kardiyovasküler hastalıklara 
yakalanma riski altındadırlar. Bu çalışmanın amacı kardiyovasküler mortalitenin 
bağımsız öngördürücülerinden biri olan kalp hızı toparlanma indeksine kronik kömür 
tozu maruziyetinin bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. 

METOT: Hastane veri sisteminden Nisan 2016-Aralık 2017 arasında göğüs ağrısı ve 
nefes darlığı ile hastanemize başvuran ve muayene edilen 60 olgunun verilerine 
ulaşıldı. Çalışma 2 gruptan oluşuyordu. 30 olgu aktif kömür madeni çalışanı (grup 2) 
iken, kalanları sağlıklı ve hiç kömür madeninde çalışmamış kontrollerdi (grup 1). Yaş 
aralığı 18-45 olarak belirlendi. Tüm olgular erkekti. Çalışmadan dışlanma kriterleri 
ailede koroner arter hastalığı öyküsü olması, akut veya kronik böbrek-karaciğer veya 
kalp yetmezliği, diyabetes mellitus, hipertansiyon, romatolojik veya endokrinolojik 
hastalık, koroner veya periferik arter hastalığı, valvuler kalp hastalığı, serebrovasküler 
olay öyküsü idi. Katılımcıların açlık kan şekeri, lipit paneli, hemogram parametreleri, 
ekokardiyografik verileri, solunum fonksiyon testi ve egzersiz stres testi sonuçlarına 
hastane veri sisteminden ulaşılarak veriler kaydedildi. Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) 20.0 for Windows, USA, Armonk New York programı kullanılarak 
istatistiksel değerlendirme yapıldı. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı Skewness 
Kurtosis testi ile hesaplandı. Verilerin dağılımına göre İndependent Sample T test 
veya Mann Whitney U testleri kullanıldı. 

BULGULAR: Tüm katılımcıların erkek olduğu çalışmada grup 1’ in yaş ortalaması 
34.84±11.73 yıl iken; grup 2’nin yaş ortalaması 38.26±5.28 yıldı. Gruplar arasında 
yaş açısından anlamlı fark oluşmadı (>0.05). Grup 2’nin ortalama çalışma yılı 11.52 
yıldı. Gruplar sigara içme durumu ve miktarı, sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp 
hızı, beden kitle indeksi, hemogram parametreleri, açlık kan testleri açısından 
karşılaştırıldı ve gruplar arasında anlamlı bir fark oluşmadığı görüldü (Tablo 1-2). 
Gruplar ekokardiyografik egzersiz stres testi verileri açısından karşılaştırıldı.  
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Sağ ve sol kalp boşlukları çapları, sağ ve sol ventrikül fonksiyonları bakımından 
gruplar arasından anlamlı fark oluşmadı (Tablo 3). Pik egzersiz kalp hızı, egzersiz 
kapasitesi, egzersiz süresi ve 2. Dakika kalp hızı toparlanma indeksi (KHTİ 2) 
açısından gruplar arasında anlamlı fark oluşmazken; KHTİ 1, KHTİ 3 VE KHTİ 5 
verilerinde gruplar arasında anlamlı fark oluştu(Tablo 4). Solunum fonksiyon testlerine 
ulaşılan katılımcılar bu açıdan da karşılaştırıldı ve zorlu vital kapasite (FVC), 1.saniye 
zorlu ekspiryum volumü (FEV1), tepe akım hızı (PEF), zorlu ekspirasyon ile 
volümlerin % 25 ila %75’inin atıldığı perioddaki akım hızı (FEF 25-75) açısından 
gruplar arasında anlamlı fark yoktu (Tablo 5). 

TARTIŞMA: Kömür madenciliği çalışılan ortam ve mesleki kazalar nedeniyle 
dünyadaki en riskli mesleklerden biridir. İş kazaları dışlandığında ortamdaki kömür 
tozuna kronik maruziyet, nem titreşim, yüksek ısı çalışanların sağlıpına olumsuz 
etkilerde bulunabilir. Kömür madeni pnömokonyozu veya bununla ilişkili durumlar, 
akciğer kanseri ve kardiyovasküler hastalıklar kömür madeni işçilerinde en sık 
görülen mesleki hastalıklardır. Bu çalışmada kardiyovasküler olan veya olmayan 
mortalite ve tüm nedenlere bağlı mortalite için prognostik olan kalp hızı toparlanma 
indeksi ile kronik kömür tozu maruziyeti arasında ilişki olup olmadığı araştırılmak 
istendi. KHTİ 1, KHTİ 3, KHTİ 5 kömür madeni işçilerinde daha düşük bulundu. Bu 
sonuca göre çevresel faktörlerin hastalıklar üzerindeki önemi bir kez daha ortaya 
konulmuş oldu. 

Tablo 1 Grupların genel karakteristik özellikleri 

 Grup 1 Grup 2 P 

Cinsiyet Male Male - 

Yaş (yıl) 34.84±11.73 38.26±5.28 0.206 

Kalp hızı (dakika) 81.4±10.83 85.17±12.6 0.271 

Diyastolik kan 
basıncı (mmHg) 

70.32±10.6 72.13±8.95 0.528 

Sistolik kan 
basıncı (mmHg) 

118.64±14.89 120.17±17.11 0.741 

Sigara kullanımı 16 (53.3%) 14(46.6%) 0.067* 

Sigara kullanım 
miktarı (paket/yıl) 

6.04±8.75 9.26±8.28 0.198 

Çalışma süresi 
(yıl) 

- 11.52±7.8 - 

BKİ (kg/m2) 25.93±3.91 27.58±4.64 0.193 

 
p:Independent sample student;  p*, Fisher exact test 
BKİ: Beden kitle indeksi; mmHg: milimetre cıva; m2: metre kare 
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Tablo 2 Kan testi sonuçları 

 Grup 1 Grup 2 p 

Total kolestrol 
(mg/dL) 

181.24±33.42 186.82±44.53 0.624 

LDL(mg/dL) 111.32±31.88 115.73±35.36 0.651 

HDL(mg/dL) 39.08±9.31 
(31.25-46) 

43.91±12.52 
(36.25-48.5) 

0.211* 

Trigliserid 
(mg/dL) 

153.52±73.01 136.04±85.06 0.448 
 

Açlık kan 
testi(mg/dL) 

91.76±9.07 95.30±9.1 0.184 

Hemoglobin(g/dL) 15.1±0.97 15.06±1.17 0.922 

Platelet(109/L) 237.96±32.4 259.21±42.74 0.057 

MCH (pg) 29.7±2.36 
(28.5-30.6) 

29.30±1.88 
(28.67-30.22) 

0.186* 

MCHC(g/dL) 33.25±1.41 32.85±1.17 0.289 

MPV(fL) 9.91±1.3 9.7±1.06 0.553 

MCV (fL) 88.57±6.09 
(86-90) 

89.09±5.88 
(85.75-92.8) 

0.901* 

p:Independent sample t test; p*: Mann Whitney U 
Normal dağılmayan değişkenlerin %25&%75 persantil değerleri yazıldı. 
cm:centimetre, dL:desilitre; fL:femtolitre;  HDL: High density lipoprotein; L:litre; LDL: 
Low density lipoprotein; MCH: Mean cell hemoglobin; MCHC: Mean cell hemoglobin 
consetntration; MCV: Mean cell volum;  mg: miligram; mmHg: milimetre cıva; MPV:  
Mean platelet volum; pg: pikogram 
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Tablo 3 Grupların ekokardiyografik  karşılaştırması 

 Group 1 Group 2 P 

SVDSÇ (cm) 4.62±0.36 4.62±0.38 0.954 

SVSSÇ(cm) 3.70±0.41 3.71±0.36 0.965 

SAÇ(cm) 3.43±0.20 3.44±0.34 0.847 

EF(%) 59.1±5.8 59.6±5.4 0.862 

SaVÇ (cm) 2.27±0.19 2.35±0.19 0.140 

SaAÇ(cm) 2.99±0.26 3.23±0.24 0.002 

FAD (%) 60±7.85 55.82±7.98 0.074 

TAPSE (cm) 2.18±0.25 2.12±0.39 0.519 

sPAB (mmHg) 24.82±4.1 25.1±4.4 0.12 

p: Independent sample t test  
cm: Santimetre, EF: Ejeksiyon fraction, FAD: Fractional area change,  SaAÇ: Sağ 
atriyum çapı; SaVÇ: Sağ ventrikül çapı; SVDSÇ: Sol ventrikül diastol sonu çapı; 
SVSSÇ: Sol ventrikül sistol sonu çapı; sPAB: Sistolik pulmoner basınç; TAPSE: 
Trikuspid annular plane sistolik ekskursiyon 

 

Tablo 4 Grupların testi sonuçları 

 Grup 1 Grup 2 p 

Pik egzersiz kalp 
hızı (atım/dakika) 

161.4±35.6 164±5.94 0.733 

Egzersiz 
kapasitesi (METs) 

12.51±1.58 13.3±2.24 0.153 

Egzersiz süresi 
(dakika) 

595.08±107.37 637±123.62 0.21 

       KHTİ 1 
(atım/dakika) 

33.88±9.76 29.95±9.59 0.017 

       KHTİ 2 
(atım/dakika) 

50.12±11.03 43.73±13.41 0.078 

       KHTİ 3 
(atım/dakika) 

59.16±10.09 51.17±13.16 0.034 

       KHTİ 5 
(atım/dakika) 

65.28±12.55 56.78±11.91 0.020 

KHTİ: Kalp hızı toparlanma indeksi; METs: Metabolic equivalent units 
p,Independent sample t test ; p <0,05  olduğunda sonuç anlamlı kabul edildi. 
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Tablo 5 Grupların solunum fonksiyon testi sonuçları 

 Grup 1  Grup 2 p 

FVC (L) 4.27±0.78 4.14±0.69 0.551 

FEV1(L) 3.56±0.61 3.49±0.50 0.697 

FEV1/FVC 83.96±9.32 85.3±6.43 0.568 

PEF (L/s) 6.79±1.96 6.72±1.59 0.358 

FEF 25-75 (L/s) 3.90±1.62 4.03±0.91 0.745 

FEF25-75: The forced expiratory flow between 25% and 75% of vital capacity;  FEV1: 
Forced expiratory volume in 1st second;  FVC: Forced vital capacity; PEF: Peak  
expiratory flow,; L:Litre; S: Saniye. 
p: Independent sample t test , p<0,05 olduğunda sonuç anlamı kabul edildi. 
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SB07 

 
KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA İMPLANTE EDİLEBİLEN 

KARDİYOVERTER DEFİBRİLATÖRLERİN SİSTEMİK ENFLAMASYONA ETKİSİ 

1Özcan ÖRSÇELİK 

 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD., Mersin 

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalp yetersizliği (KY), C-reaktif protein (CRP), sitokinler gibi bazı 
enflamatuar mediatörlerin serum seviyelerinin yükselmesiyle ortaya çıkan artmış bir 
'enflamatuar yük' ile ilişkilidir. Ayrıca KY hastalarında yüksek düzeyde olan bu 
enflamatuar belirteçler kötü sonlanımlarla ilişkilendirilmiştir. Asistol ve ventriküler 
fibrilasyon-taşikardi gibi ölümcül ventriküler aritmiler, KY hastalarında yaygındır ve 
implante edilebilen kardiyoverter defibrilatörler (ICD'ler) bu durumların önlenmesinde 
etkilidir. Fakat vücuttaki her yabancı cisim gibi, ICD'ler de fibrozis ve enflamasyona 
neden olur. Bu çalışma, KY olan hastalarda ICD'lerin sistemik enflamasyona ek 
katkısı olup olmadığını göstermeyi amaçlamıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Yaptığımız çalışma tek merkezli retrospektif bir çalışma olup, 
ICD'li ve ICD'siz (grup 1 ve 2) 140 hasta ve 53 sağlıklı kontrolü (grup 3) içermektedir. 
Hs-CRP ve Nötrofil / Lenfosit oranı (NL oranı) açısından üç grup karşılaştırılmıştır. 
Akut inflamasyonun sonuçları etkilememesi için, ICD implantasyonundan en erken 6 
ay sonraki laboratuvar ölçümleri kaydedilmiştir. 

SONUÇ: Yapılan anazlizlerde tüm gruplar arasında yaş, cinsiyet ve grup 1 ile 2 
arasında hastalık öyküsü, ejeksiyon fraksiyonu, kalp atım hızı ve kreatinin açısından 
anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Hs-CRP ve NL oranına göre üç grupla 
karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı bir fark vardı (her ikisi için de p <0.001). 
Hs-CRP düzeyleri ve NL oranı grup 1'de (ICD grubu) grup 2'ye göre yüksekti ancak 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo 1). Hem Hs-CRP hem NL oranı değerlerinin, 
ejeksiyon fraksiyonu ile anlamlı negatif bir korelasyon gösterdiği saptandı (tablo 2, 
şekil 1). 

TARTIŞMA: Yapılan çalışmalarda kalp yetersizliği olan hastalarda artmış bir 
enflamatuar yük tespit edilmiş ve bu durumun kötü sonlanımlar ile ilişkili olduğu 
saptanmıştır. Buna uygun olarak yaptığımız çalışmada da kalp yetersizliği 
hastalarında, enflamatuar belirteçler olan CRP ve NL oranının daha yüksek olduğunu 
gördük. Aynı şekilde vücuttaki her yabancı cisim gibi, ICD'ler de sağ ventrikül 
apeksinden jeneratöre kadar uzanan fibrozis ve enflamasyona neden olmaktadır. 



14 – 17 Mart 2019, Uludağ 

 105 

 

Ancak çalışmamızda ICD’si olan hastalarda enflamasyon markerlerının ICD’si 
olmayanlara göre biraz daha yüksek olduğunu ancak bu farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığını saptadık. 

Tablo 1: Grupların demografik, ekokardiyografik ve labaratuvar özellikleri. 

 Grup 1 
(ICD+KY 
hastaları) 

n=70 

Grup 2 
(KY 

hastaları) 
n=70 

Kontrol 
Grubu 
n= 53 

p 

Yaş, yıl 64.4 ± 11.1 65.4 ± 11.2 61.1 ± 7.1 0.057 
Cinsiyet, E/K 57/13 49/21 37/16 0.214β 
Hastalık öyküsü:     
    Diabetes mellitus 30, % 42.9 31, % 44.3 - 0.865β 
    Hipertansiyon 45, % 64.3 47, % 67.1 - 0.722β 
    Koroner arter 
hastalığı 

50, % 71.4 52, % 74.3 - 0.704β 

Ejeksiyon fraksiyonu, 
% 

32 ± 8.7 34.1 ± 9.0 - 0.16 

Kalp Hızı, atım/dakika 
79.8 ± 15.6 82.1 ± 10.5 

73.2 ± 
13.2¥,π 

0.002 

LDL kolesterol, mg/dL 
99.9 ± 36.2 113.5 ± 41.2 

127.2 ± 
34.8¥ 

0.001 

Trigliserid, mg/dL 
161.6 ± 89.4 146.7 ± 59.5 

142.7 ± 
61.9 

0.296 

Kreatin, mg/dL 
1.20 ± 0.8 1.25 ± 0.8 

0.81 ± 
0.13¥, π 

<0.001* 

AST, U/L 24.5 ± 16.1 21.9 ± 8.4 24.4 ± 7.2 0.343 
Hemoglobin, g/dL 

12.7 ± 1.9 12.6 ±1.9 
14.7 ± 
1.3¥, π 

<0.001 

Hs-CRP, mg/L 
8.5 ± 6.9 6.8 ± 4.4 

2.2 ± 
0.7¥,π 

<0.001* 

Nötrofil / Lenfosit 
oranı  

4.46 ± 3.5 3.5 ± 2.8 
2.1 ± 
0.8¥,π 

<0.001* 

* Kruskal-Wallis      β chi-square ile analiz edilmiştir 

¥p < 0.05 Grup 1 vs kontrol grubu  

πp< 0.05 Grop 2 vs kontrol grubu 
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Tablo 2: Enflamatuar belirteçler ile majör parametreler arasındaki korelasyon analizi. 

 
Yaş, yıl Kreatin, mg/dL 

Ejeksiyon 
fraksiyonu, % 

Hemoglobin, 
g/dL 

 r p r p r p r p 

Hs-
CRP 

-
0.142 

0.094 0.073 0.394 
-

0.329 
<0.001 -0.120 0.158 

NL 
oranı 

0.081 0.343 0.324 <0.001 
-

0.245 
0.003 -0.147 0.084 
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SB08 

 
FARKLI TİPDEKİ DOĞUMSAL ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN 

YAKLAŞIM İLE KAPATILMASI; TEK MERKEZ SONUÇLARI 

1Nizamettin SELÇUK YELGEÇ 

 
1İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, İstanbul 

GİRİŞ: Sekundum Atriyal septal defekt (ASD) ve Potent foremen ovale (PFO) erişkin 
kardiyoloji kliniklerinde en fazla görülen atriyal septal gelişim anomalilerindendir. 
Kateter aracılığı ile perkütan kapatma yönteminin pratiğe girmesi sayesinde bu 
hastalar için daha az invaziv bir tedavi alternatifi oluşmuştur. Bu çalışmada, 
merkezimizde perkütan yöntemlerle kapatma işlemi uygulanan farklı tipte doğumsal 
atriyal septal defektli (Sekundum ASD,PFO, Fenestre Fontan) hastaların işlem 
başarısı ve erken dönem sonuçları değerlendirilmiştir. 

HASTALAR ve YÖNTEM: Son bir yılda hastanemizde perkütan yol ile girişim 
yapılmış farklı tipteki atriyal septal defektli hastalar retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir. Tüm girişim işlemleri transesophageal ekokardiyografi eşliğinde 
yapılmıştır. 71 Hastaya sedasyon uygulanmış fakat entübe edilmeden lokal anestezi 
ile işleme devam edilmiştir. Diğer 18 hastaya genel anestezi altında işlem yapılmıştır. 

BULGULAR: Yaş ortalaması 37±14.5 olan ve 57 (%74) si bayan olan toplam 89 
ardışık hastaya perkütan yoldan atriyal septal defekt kapatma işlemi girişimi 
uygulanmıştır. Girişimlerden önce yapılan incelemelerde, bu hastaların 75’inde ASD, 
12’sinde PFO ve 2’sinde fenestre fontan saptanmıştır. Dört hastada 2 adet; 2 hastada 
ise 3 adet atrial septal defekt saptanmıştır. Bir hastada ise fenestre ASD saptanmış 
olup; bu ASD tek cihaz ile başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Perkütan kapatma işlemi 
hastaların 79’unda (%88,7) başarılı olmuştur ve hiçbir hastada cihaz embolizasyonu 
ve majör komplikasyon gelişmemiştir. Beş hastada rim yetersizliği, 2 hastada ise çok 
büyük ASD (<35 mm) olması nedeni ile işleme devam edilmemiştir. Venöz anomali 
nedeni ile sağ atriyum’a ulaşılamaması, uygun olmayan ASD lokalizasyonu ve 
pulmoner basıncı yüksekliği nedenlerinden dolayı üç hasta da da işlemden 
vazgeçilmiştir 
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SONUÇ: Son bir yıl içinde merkezimizde, atriyal septal defektli hastalarda perkutan 
yol ile kapama yöntemi yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile 
uygulanmıştır. Uygun hastalarda septal defektlerin perkütan yolla kapatılması, etkili 
ve güvenilir bir yöntemdir. 
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SB09 

 
NON-DİPPER HİPERTANSİYON İLE YENİ BİR BELİRTEÇ OLAN MONOSİT – 

YÜKSEK DANSİTELİ LİPOPROTEİN ORANININ İLİŞKİSİ 

1Cihan ALTIN, 2Elçin AYDIN, 3Mustafa YILMAZ, 4Ali ÇONER,  
5Haldun MÜDERRİSOĞLU 

1Başkent Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Başkent Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
3Başkent Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana 
4Başkent Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Alanya 
5Başkent Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ: Hipertansiyon toplumun büyük bir kısmını etkileyen önemli bir kardiyovasküler 
risk faktörüdür. Kan basıncının gece saatlerinde gündüz saatlerine göre ortalama 
%10’dan fazla düşmesi beklenen bir durum olup dipper paterni olarak adlandırılır. Bu 
düşüşün %10’dan daha az olması ise non-dipper paterni olup artmış kardiyovasküler 
mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Altta yatan mekanizmalar tam olarak anlaşılmış 
olmasa da kronik inflamatuvar sürecin bu durumla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda inflamasyonun yeni bir belirteci olarak tanımlanan 
monosit / yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K) oranının koroner 
ateroskleroz ve kardiyak istenmeyen olayların bir göstergesi olduğu iddia 
edilmektedir. Bu çalışmada biz non-dipper hipertansiyon ile yeni bir belirteç olan 
monosit / HDL-K oranı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.  

GEREÇ ve YÖNTEM: Kardiyoloji polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurup k24 saat 
ambulatuvar kan basıncı monitörizasyon ile tansiyon ölçümleri takip edilen 158 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Kan basıncı paternine göre hastalar dipper ve non-dipper 
paterninde olmak üzere iki grupta incelendi. Hastaların monosit / HDL-K oranı 
değerlerini de içeren çeşit biyokimyasal ve hematolojik parametreleri kaydedildi. 

BULGULAR: Çalışma popülasyonunun ortalama yaşı 56.4 ± 9.1 olup 24 saatlik kan 
basıncı paternine göre 87 birey dipper ve 71 birey ise non-dipper grubunda olarak yer 
aldı. Gruplara göre bazı demografik, klinik ve biyokimyasal verilerin dağılımı Tablo ’da 
verilmektedir. Monosit / HDL-K oranı non-dipper paterni olan grupta anlamlı olarak 
daha yüksek saptandı. (13.2±4.7 ’e karşı 10.3±3.7, p < 0.001).  
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Tablo: Demografik, klinik, ve biyokimyasal bulguların gruplara göre dağılımı 

Tansiyon paterni Dipper 
(n=87) 

Non-Dipper 
(n=71) 

p değeri 

Erkek, n (%) 29 (33.0)           21 (29.6) 0.731 

Yaş (yıl) 55.2±10.1 57.9±7.6 0.061 

Ejeksiyon Fraksiyonu (%) 61.0±4.7 60.0±3.5 0.949 

24 saatlik ortalama SKB 
(mmHg) 

133.6±17.3 138.4± 19.2 0.103 

24 saatlik ortalama DKB 
(mmHg) 

79.4±9.2 81.2± 9.4 0.225 

Açlık glukozu (mg/dl) 97.3±15.1 102.7±18.3 0.051 

LDL-K ( (mg/dl) 140.4±42.8 146.9±31.7 0.272 

HDL-K ( (mg/dl) 49.8±13.1 44.3±11.9 0.008 

Trigliserid (mg/dl) 145.7±64.7 152.8±83.3 0.556 

Kreatinin (mg/dl) 0.8±0.1  0.8±.0.2 0.057 

CRP (mg/dl) 0.2±0.3 0.4±0.5 0.001 

Hemoglobin (g/dL) 13.6±1.2 13.7±1.2 0.546 

Lökosit (bin/ʯL) 7.4±1.8 7.6±1.8 0.501 

Trombosit (K/ʯL) 263.5±52.6 266.9±61.7 0.720 

Monosit (109 /L) 477.5±102.2 539.4±110.6 ˂0.001 

Monosit/HDL oranı 10.3±3.7 13.2±4.7 ˂0.001 

 
CRP: C-reaktif protein, DKB: Diyastolik kan basıncı, HDL-K:  High-density lipoprotein 
kolesterol, LDL-K: Low-density lipoprotein kolesterol, SKB: Sistolik kan basıncı 
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SONUÇ: Monosit / HDL-K oranı non-dipper hipertansiyon paternine sahip olan hasta 
grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu durum bu hasta grubunda 
koroner ateroskleroz ve kardiyak istenmeyen olayların daha fazla görülmesi ile ilişkili 
olabilir. Monosit seviyesinin çok çeşitli faktörlerden etkilenebileceği de düşünülürse bu 
konuda geniş kapsamlı ileri prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Ateroskleroz, non-dipper hipertansiyon, monosit - yüksek 
dansiteli lipoprotein oranı 
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SB10 

 
KORONER ARTER BİFURKASYON AÇISI VE KORONER ARTER ÇAPININ 

KORONER AKIM HIZI ÜZERİNE ETKİSİ 

1Murat ZİYREK, 1Mehmet SERTAÇ ALPAYDIN 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 
Konya 

GİRİŞ ve AMAÇ: Aterosklerotik koroner arter hastalığı, tüm dünyadaki en önemli 
ölüm nedenlerinden birisidir. Çeşitli predispozan faktörler ateroskleroz gelişimini 
kolaylaştırmaktadır. "Shear stress" vasküler endotel hücreleri üzerine etki eden 
sürtünme kuvveti olarak tanımlanmaktadır. Fizyolojik koşullarda "shear stress" 
endotelyal homeostasis için gereklidir. Endovasküler laminar akımın neden olduğu 
"shear stress" ateroprotektif olmasına rağmen türbülan akım ateroskleroza yatkın bir 
ortam oluşturmaktadır. Vasküler ağacın özellikle bifurkasyon bölgeleri türbülansa 
neden olarak laminar akımı bozmaktadır. Koroner akımı bozarak endotelyal "shear 
stress" i arttırması ve ateskleroza yatkın bir ortam oluşturması nedeniyle koroner 
bifurkasyon açısı klinik açıdan önem kazanmıştır. Önceki çalışmalarda bifurkasyon 
açısındaki artışın ciddi koroner ateroskleroz için öngördürücü olduğu gösterilmiş 
olmasına rağmen normal koroner arterleri olan hastalarda koroner bifurkasyon 
açısının koroner akım hızı üzerine etkisi incelenmemiştir. Biz çalışmamızda, 
bifurkayon açısı ve koroner arter çapının koroner akım hızı üzerine etkisini inceledik. 

GEREÇ ve YÖNTEM: 01.01.2018-30.09.2018 tarihleri arasında kliniğimizde koroner 
anjiografi yapılan ve normal koroner arterler saptanan hastalar değerlendirildi. 
Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik ve biyokimyasal verileri kaydedildi. 
LAD-CX bifurkasyon açısı, LAD ve CX için düzeltilmiş timi çerçeve sayısı (DTÇS), 
LAD ve CX çapları 2 deneyimli kardiyolog tarafından "extreme pacs" yazılım sistemi 
kullanılarak hesaplandı (figür 1). Elde edilen veriler analiz edildi. 
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SONUÇ: 66 hasta (37 erkek, 29 kadın) çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen 
hastaların demografik ve biyokimyasal verileri tablo 1 de verilmiştir. DTÇS LAD de 
anlamlı olarak daha yüksekti (23,30±6,28 vs 19,15±6,02; p<0,0001). LAD çapı CX 
çapından anlamlı derecede daha genişti. (4,02±0,64 vs 3,60±0,80; p<0,0001). 
Koroner arter çapları ile bifurkasyon açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf 
negatif korelasyon saptandı (LAD: r= -0,12 p=0,039; CX: r= -0,254 p=0,030). 
Bifurkasyon açısı ve DTÇS arasında ise istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 
saptanmadı. 
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TARTIŞMA: Bu çalışma ile CX e kıyasla LAD de koroner arter çapının daha geniş, 
koroner akım hızının ise daha yavaş olduğu gösterilmiştir. Bunun yanında, LAD-CX 
bifurkasyon açısı arttıkça koroner arter çaplarının azaldığı gösterilmiştir. 
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SB11 

 
ELEKTİF TANISAL VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE MAJÖR KORONER ARTER 

ÇAPLARININ QCA İLE İNCELENMESİ 

1Yurdaer DÖNMEZ 

 
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana 

GİRİŞ: Majör koroner arter çapları, yapılacak revaskülarizasyon tedavilerinin başarısı 
açısından önemli bir öngördürücüdür. Uluslararası literatürde, farklı toplumlardaki 
koroner arterlerin çaplarına dair yayınlar görülmektedir. Elde edilen bilgiler tanısal 
koroner anjiyografi veya postmortem çalışmalarına dayalıdır. Ulusal literatürde konu 
hakkında kısıtlı miktarda bilgi bulunmaktadır.  

AMAÇ: Elektif tanısal ve girişimsel tedavi uygulanan hastalarda sol ana koroner arter 
ve majör epikardiyal arterlerin çaplarını Quantitative Coronary Analysis (QCA) 
yazılımı ile incelemeyi hedefledik. 

METOT: 2016 yılında göğüs ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran, elektif tanısal 
koroner anjiyografi veya perkütan girişimsel tedavi yapılan 647 hasta retrospektif 
olarak çalışmaya alındı. Akut koroner sendrom ile başvurmuş veya primer koroner 
anjiyoplasti yapılmış hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların anjiyografi görüntüleri 
incelendi ve Siemens Axiom Artis koroner anjiyografi cihazında, QCA yazılımı 
aracılığıyla koroner arter çapları değerlendirildi. Girişimsel tedavi yapılacak hastalara 
intrakoroner nitrogliserin uygulanarak maksimal vazodilatasyon olması sağlandı. Sol 
ana koroner arter çapı ve uzunluğu ile sol ön inen arter, sirkumfleks arter ve sağ 
koroner arterlerin proksimal çapları en iyi değerlendirilecek pozlardan incelendi. 

BULGULAR: Çalışmamızda koroner arterleri normal saptanan 211 hasta (ortalama 
yaş 54.4±11.2), ciddi koroner arter hastalığı olmayan 217 hasta (ortalama yaş 
56.5±11.6) ve elektif perkütan girişimsel tedavi yapılan 219 hasta (ortalama yaş 
53.7±12.1) yer aldı. Koroner arter çapları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark 
saptanmadı.  

SONUÇ: Elektif tanısal ve girişimsel işlemlerde majör epikardiyal arterlerin çapları 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Tartışma: Bu konuda ulusal bazda 
geniş çaplı bir veri göze çarpmamaktadır. Ayrıca literatürdeki verilerde özellikle sol 
ana koroner artere ait ölçümlere pek sık rastlanmamaktadır. Bu bağlamda çalışmamız 
literatüre bir katkı sunmaktadır. 
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SB12 

 
KRİTİK KORONER ARTER DARLIĞI OLAN ACİL HASTALARA CERRAHİ 

YAKLAŞIM; 2 YILLIK TECRÜBEMİZ 

1Şahin İŞCAN 

 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner arter hastalığında acil cerrahi yaklaşım için belirlenmiş 
endikasyonların yanında, kardiyolog ile kalp cerrahının tecrübesi ve hastaların ortak 
değerlendirilmesi ile elde edilen yaklaşımlar hastaların prognozunu olumlu etkiler. Bu 
hastaların hızlı bir şekilde ortak değerlendirilmesi kritik koroner arter darlıkları olan 
hastaların veya göğüs ağrısı ile acil koroner angiografiye alınıp CPR sınırında olan 
hastaların mortalitesini önemli derecede azaltabilir. Bu çalışmamızda koroner 
angiografi sırasında veya hemen sonrasında kardiyoloji ve kalp cerrahisi ekibi 
tarafından angiografi salonunda ortak değerlendirilen kritik koroner lezyonları olan acil 
hastalara yaklaşımımızı ve cerrahi deneyimimizi sunmayı amaçladık. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Ocak 2016 ile Kasım 2018 tarihleri arasında koroner angiografi 
ünitesinde acil değerlendirilen kritik koroner lezyonları olan hastalar, aktif göğüs ağrısı 
devam eden acil hastalar ve hemodinamisi instabil olup CPR sınırında olan veya 
resüsitasyon uygulanan acil hastalar retrospektif olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, 
uygulanan operasyon, LİMA kullanımı, mortaliteler ile CPR ve acil extracorporeal 
resüsitasyon uygulamaları incelendi. 

SONUÇ: Ocak 2017 ile Kasım 2018 tarihleri arasındaki toplam 43 hastanın 25’ine 
erken CABG, 18’ine ise acil CABG operasyonu uygulandı. Erken cerrahi planlanan 
göğüs ağrısı olmayan hastalar 24 saatten daha kısa süre içinde operasyona alındı. 25 
hastanın 15’i erkek ve ortalama yaş 61,8±9,5’di. Hastaların tümüne CABG uygulandı. 
Erken cerrahi uygulanan 25 hastanın 15’inde LİMA kullanıldı. Bu hastalardaki LİMA 
kullanımını etkileyen faktörlerin başında hastaya bağlı faktörler ile koroner angiografi 
öncesindeki klopidogrel yüklemesine bağlı operatif riskin artması oluşturmaktadır. Acil 
cerrahi uygulanan 18 hastadan 10 ‘u erkek ve ortalama yaş 58,6±8,9’du. Angiografi 
sırasında göğüs ağrısı devam eden ve acil cerrahi kararı alınan 11 hasta 
hemodinamik problem yaşanmadan operasyona alındı. Hastaların tümüne CABG 
uygulanırken, 1 hastada gelişen LV rüptürü nedeniyle LV tamiri de uygulandı. Bu 
hastalardan 2’si düşük kardiyak debi nedeniyle yoğun bakımda kaybedildi.   
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Hemodinamik sorun yaşanan 7 hastadan 2’si akciğer ödemine bağlı solunum 
yetmezliği gelişmesi nedeniyle angiografi ünitesinde entübe edilerek acil operasyona 
alındı ve sorunsuz taburcu oldu. Hastaların 5’inde kardiyak arrest gelişti. Koroner 
angiografi sırasında proksimal LAD trombozu nedeniyle kardiyak arrest gelişen 1 
hastada CPR eşliğinde Cx’e yapılan PTCA sonrasında kalp ritmi döndü ve hasta 
operasyona alındı. CPR eşliğinde acil femoral kanulasyon ile CABG uygulanan hasta 
postoperatif dönemde sorunsuz şekilde taburcu oldu. 2 hasta CPR eşliğinde acil 
operasyona alındı. Femoral kanulasyon uygulanıp CPB’a girildi ve CABG uygulandı. 
Bu hastalardan biri postoperatif nörolojik problemleri takiben multiorgan yetmezliği 
sonucu kaybedildi. Koroner angiografi sırasında kardiyak arrest olan 2 hasta ECMO 
ile resüsite edilerek operasyona alındı. Kritik LMCA lezyonu olan ECMO’lu bir 
hastada total akinetik LV oluştu ve hasta CPB’den wean edilemeyerek kaybedildi. 
ECMO ile resüsite edilen diğer hasta operasyona alındı, ECMO kanüllerinden CPB’ya 
devam edilerek CABG uygulandı ve sorunsuz taburcu edildi. 

TARTIŞMA: Kritik koroner arter darlıkları olan hastalara yaklaşım multidisipliner 
olmalıdır. Tecrübeli bir kardiyoloji ve kalp cerrahisi ekibinin acil hastaları ortak 
değerlendirmesi ve hastaya özel yaklaşımın hızlı uygulanması mortalitesi çok yüksek 
olan bu hastalarda hayatta kalma oranlarını arttırabilir. Günümüzde kullanımı giderek 
yaygınlaşan ECMO’nun ve perkütan hızlı femoral kanulasyonu kolaylaştıran 
kanüllerin artmasıyla extracorporeal sirkülasyonun hızlı başlatılabilmesi ve kardiyak 
arrest durumunda bile vücut perfüzyonunun bu şekilde sağlanabilmesi acil hastalarda 
hayatta kalma oranlarını arttırabilir. 
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SB13 

 
VARFARİN REZİSTANSI OLAN DERİN VEN TROMBOZLU HASTALARA KLİNİK 

YAKLAŞIM 

1Börteçin EYGİ 

 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar 
Cerrahisi A.D., İzmir 

GİRİŞ ve AMAÇ: Antikoagülanlar; inme, atrial fibrilasyon, derin ven trombozu gibi 
hastalıklarda yaygın olarak kullanılan bir ilaç sınıfıdır. Faydalı bir oral antikoagülan 
olan Varfarin diğer birçok ilaçtan farklıdır, çünkü istenen terapötik etkiyi elde etmek 
için gerekli olan doz, bireyler arasında büyük ölçüde farklılık gösterir. Varfarine direnç, 
ilacın normal olarak reçete edilen dozlarda verildiğinde protrombin zamanını 
uzatamama veya uluslararası normalize edilmiş oranı (INR) terapötik aralığa 
yükseltememe olarak tanımlanmıştır. Varfarin direnci, kalıtsal veya sonradan 
edinilmiş olabilir. Haftada 105 mg'dan fazla varfarin ihtiyacı olan hastalar (15 mg / 
gün), varfarine dirençli olarak kabul edilmelidir. Varfarin direncinin önemli bir özelliği, 
dirençli hastaların varfarinin (1), etkisini tersine çevirmek için normal hastalara göre 
çok daha küçük dozlarda K vitaminlerine ihtiyaç duymalarıdır. Varfarin, pıhtılaşma 
faktörleri olan II, VII, IX, X, protein C ve S’in K vitaminine bağımlı karboksilasyonunu 
inhibe ederek antikoagülan ve antitrombotik aktivitesini gösterir (1). Kazanılmış 
varfarin direnci: 1) Kötü hasta uyumu, 2) Yüksek vitamin K içeren yiyecek tüketimi, 3) 
Varfarin emilimini etkileyen faktörler, 4) Varfarin klirensinin artması ve 5) ilaç 
etkileşimleri nedeniyle karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile kliniğimize başvuran ve 
takibi yapılan hastalarda tespit ettiğimiz varfarin direncine yaklaşımımızı sunmak 
istedik. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Ocak 2016- Kasım 2018 arasında kliniğimizde takip ettiğimiz 
toplam 161 hasta tespit edilmiş, toplam 78 hasta ilaç etkileşimi olasılığı nedeniyle ( 
malignite dahil ek hastalığı olan hastalar) çalışma dışı bırakılmıştır. Toplam 83 derin 
ven trombozu olan hastada kayıtlar taranarak tedavileri gözden geçirilmiştir. 
Hastaların 31’i kadın (%37), 52’si erkek (%63) olarak saptanmıştır. Median yaş 57.1 
±15.88 (19-83) olarak tespit edilmiştir. 

SONUÇ: Toplam 6 (%7.2) hastada varfarin direnci tespit edilmiştir. 4 erkek ve 2 kadın 
hasta ortalama 7 hafta takip sonunda ortalama 22.08 ±3.67 (27.5-17.5) mg/gün 
varfarin tedavisine rağmen INR değerleri 1.6 ±0.254 (1.28-1.88) saptanmıştır. 
Hastaların almakta oldukları varfarin tedavileri şu şekilde düzenlenmiştir:  
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1 hastanın tedavisi ilk tanı DVT olması ve ek hastalığı olmaması ve 6 aydan fazla 
varfarin dahil diğer medikal tedavilere uyumu nedeniyle sonlandırılmıştır. Hastaların 
diyet uyumu değerlendirildikten sonra 3 hastada varfarin; Dabigatran 150 mg 2x1 ve 1 
hastada Rivaroksaban 20 mg 1x1 olarak değiştirilmiştir. Tüm hastalar almakta 
oldukları asetilsalisilik asit 100mg/gün tedavileri ve kompresyon çorabı kullanımına 
devam etmişlerdir. 

TARTIŞMA: Varfarin direnci klinik izlemde takip edilen hastalarda karşımıza çıkabilen 
bir durumdur. Her hastanın alta yatan hastalığı, almakta olduğu diğer farmasötik 
ajanlar, hasta uyumu, genetik faktörler vb gibi çok çeşitli nedenler varfarin alan 
hastalarda hedef INR değerine ulaşmamızı etkileyebilmektedir. Kliniğimizde bu 
hastalar ile karşılaştığımızda 1) Ayrıntılı ilaç kullanım öyküsü, 2) Tekrarlayan hasta 
eğitimi, 3) Varfarin dozunun arttırılması (20-30 mg/gün), 4) Varfarin tedavisinin yeni 
nesil oral antikoagülanlar ile değiştrilmesi şeklinde özetleyeceğimiz bir yaklaşım 
uygulamaktayız. Bizim bu sadece DVT ile takip edilen hastalarda varfarin direnci ile 
karşılaştığımızda yaklaşımımızı özetlemek istedik. Atrial fibrilasyon, stroke, periferik 
arter embolisi, mekanik kapaklar, genetik ve konjenital hastalıklar nedeniyle varfarin 
tedavisi alan hastalara yaklaşım tartışılmamıştır. 

REFERANSLAR: 1. Ansell J, Hirsh J, Poller L, Bussey H, Jacobson A, Hylek E 
(2004). "The pharmacology and management of the vitamin K antagonists: the 
Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy". Chest 126 
(3 Suppl): 204S–233S 
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TRANSKATETER AORT KAPAK İMPLANTASYONU (TAVI) SONRASI UZUN 

DÖNEM TAKİPTE MORTALİTE PREDİKTÖRLERİ 

1Nuray KAHRAMAN AY 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: Ciddi semptomatik aort darlıklarının üçte biri ileri yaş veya komorbid 
durumlar nedeniyle cerrahi kapak replasmanına yönlendirilememektedir. Bu 
hastaların tedavisinde transkateter aort kapak implantasyonu(TAVI) cerrahiye göre 
daha düşük işlem riskleriyle yaygın şekilde uygulanmaktadır. Son dönemde TAVI için 
uzun dönem sağkalım sonuçları değerlendirilmektedir. Bu çalışmada TAVI işlemi 
sonrası uzun dönem takipte mortalite için prediktörleri belirlemeyi amaçladık. 

MATERYAL ve METOD: Kliniğimizde 2012- 2017 yılları arasında aort stenozu 
tanısıyla TAVİ uygulanan 275 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif 
demografik ve ekokardiyografik verileri, postoperatif klinik sonuçları, erken ve uzun 
dönem mortalite verileri analiz edildi. Hastalar maksimum 6 yıllık takip süresi ile analiz 
edildi. Uzun dönem sağkalım Kaplan-Meier analizi ile, mortalite prediktörleri ise Cox 
regression analizi ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 78.2±7.5, 63.2%(n:174) hasta kadın idi. 
Ortalama logistic EuroScore 20.9±4.2 idi. TAVİ işlemi tüm hastalarda transfemoral 
yolla yapıldı, işlem başarı oranı 98.5% idi. 30 günlük mortalite 10.9% idi. Ortalama 
24.9±20.6(1-75) aylık takipte mortalite 113 hasta ile 41.0% idi. 1,3,5 yıllık survi 
sırasıyla 83.2%, 63.8%, 41.2%, idi. Cox regresyon analizinde, hastane içi inme (OR: 
2.29, 95% CI 1.04-5.04, p: 0.03), major ve yaşamı tehdit eden kanama ( OR: 2.49, 
95% CI 1.05-5.89, p: 0.03), orta-ileri mitral yetmezliği(OR: 1.88, 95% CI 1.15-3.06, p: 
0.01), sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu <35%(OR: 2.17, 95% CI 1.17-4.03, p: 0.01) 
ve kronik böbrek yetmezliği(OR: 1.59, CI 0.95-2.66, p: 0.07) uzun dönem mortalite 
için prediktörler olarak tespit edildi.  

SONUÇ: Preoperatif dönemde varlığı bilinen ve değiştirilemeyecek düşük ejeksiyon 
fraksiyonu, ciddi mitral yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği gibi risk faktörleri 
dışında, uzun süreli mortalite ile ilişkili olduğu için hastane içi inme ve ciddi kanama 
komplikasyonlarını azaltmaya yönelik stratejilere ihtiyaç vardır. 
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ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALI HASTALARDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ: 

KISA ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ 

1Deniz DEMİR, 1Nail KAHRAMAN 

 
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, KDC Bölümü, Bursa 

GİRİŞ: Aort anevrizmalarında endovasküler (EVAR) tedavi ilk defa 1991 yılında 
gerçekleştirilmiştir. O günden beri abdominal aort anevrizması’nın (AAA) tedavisinde 
EVAR artan oranda neredeyse standart tedavi haline gelmiştir. EVAR tedavisinde 
temel olarak stent greft taşıyıcı sistemle aorta’da anevrizmanın olduğu bölgeye skopi 
altında yerleştirilir ve anevrizmatik bölge devre dışı bırakılır. Hipertansiyon ve sigara 
kullanımı hastalık riskinde en belirleyici sebeplerdendir. Bunun da ötesinde yaşla 
beraber anevrizma gelişme riski artmaktadır.75 yaş üstünde %9’lara kadar 
çıkabilmektedir (1). 

AMAÇ: Çalışmamızın amacı kliniğimizde 2014-2018 yılları arasında EVAR yöntemi 
ile tedavi ettiğimiz hastaların sonuçlarını paylaşmaktır. 

METOT: Çalışmamız retrospektif ve tek merkezlidir. 2014-2018 yılları arasında AAA 
sebebi ile acil ve elektif olarak EVAR yöntemi ile tedavi edilen 24 hasta çalışmaya 
dahil edildi. Hastalar acil ya da elektif olarak opere edildi. Elektif hastalarda anevrizma 
çapı 55 mm ve üstü olan infrarenal yerleşimli, sağlam aort boyun bölgesinin minimum 
10 mm olması ayrıca aort boyun açılanma oranı optimum 45 maksimum 60 derece ve 
altı olan açılanma olan hastalar EVAR tedavisine alındı. Rüptüre olan ve semptomatik 
hastalar da 55 mm daha düşük çaplı anevrizmalara da EVAR yapıldı. Hastalar genel 
durumu iyi ise lokal anestezi ile, genel durumu iyi değilse genel anestezi altında 
kataterizasyon laboratuarında tedaviye alındılar. Hastalarda bilateral femoral arter 
explore edildikten sonra 5/0-6 /0 purse string sütür ile sheet giriş yeri hazırlandı. 
Genel prensip olarak daha düz ve geniş olan iliyak arterden EVAR sisteminin ana 
taşıyıcı sistemi gönderildi. EVAR için (Anaconda™ AAA Stent Graft System 
VASCUTEK Ltd, Scotland, UK) kullanıldı. 

SONUÇ: Toplam 24 hastaya AAA nedeni ile EVAR uygulandı. Hastaların yaş 
ortalaması 73.41 (56-88) idi. 23 (%95.8) hasta erkek idi. AAA rüptürü sebebi ile 
14(%58.33) hasta acil, 10 (%41.66) hasta ise elektif olarak işleme alındı. 23 (% 95.8) 
hasta HT, 7(%24.1) hasta DM, 18 (%75) hastada ise sigara kullanımı mevcuttu. İşlem 
öncesi aort çapı en geniş yerinde ortalama 6.98(5-10) cm idi.  
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Toplam mortalite ise 2 hastada %8.33 oranında görüldü. Hastaların ortalama takip 
süresi ise 14.20 (0-36) ay idi. 

TARTIŞMA: AAA’da çap artıkça rüptür riskide artmaktadır. Eğer rüptür gelişmişse de 
hastaneye ulaştırabilen hastalarda mortalite %40 ile %70 arasında görülebilmektedir. 
Bizim exitus olan 2 hastamızda rüptür gelişmiş ve şok tablosunda kateterizasyon 
ünitesine alınan hastalardı. EVAR tedavisi ile ilgili litaratürde % 0 ile %3.8 oranlarında 
mortalite oranları görülmektedir (2). Bizim hastalarımızdaki mortalite oranı litaratüre 
göre daha yüksektir ancak bu hastalar şok tablosunda ve rüptüre AAA hastası idi. 
Elektif EVAR tedavimizin mortalite oranı ise % 0 ’dır. Sonuç olarak kliniğimizde AAA 
hastalarında EVAR uygulaması litaratüre (2) benzer oranda rutin bir uygulama haline 
gelmiştir. Sonuçlarımızın genel olarak kabul edilebilir mortalite oranlarında olduğunu 
düşünüyoruz. 

KAYNAKLAR: 

1- İSBİR, Selim. "Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler tedavi." Turkish 
Journal of Vascular Surgery 22.1 (2013). 

2-Akbulut, Mustafa, et al. "Abdominal aort anevrizma tamirinde açık cerrahi ve 
endovasküler stent greft onarım yöntemlerinin erken ve orta dönem sonuçlarının 
karşılaştırılması." (2017). 
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AKUT İSKEMİK İNME HASTALARINDA SOL ATRİYAL/SOL ATRİYAL 

APPENDİKS TROMBÜS OLUŞUMU VE MONOSİT/HDL KOLESTEROL ORANI 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

1Süha ÇETİN, 2Mustafa VURAL 

 
1Okan Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
2Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Alanya 

GİRİŞ: İskemik inmenin etiyolojisinde kardiyoemboli önemli bir rol oynamaktadır. 
İntrakardiyak trombüs oluşumunun erken teşhisi ve tedavisi bu hasta gurubunun 
prognozu açısından değerlidir. Monosit/HDL oranı (MHO) bir sistemik enflamasyon 
göstergesi olarak değerlendirilmiştir ve birçok kardiyovasküler hastalıkla ilişkilidir. 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı iskemik inmesi olan hastalarda MHO ve (transösofajiyal 
ekokardiyografi [TÖE] ile 7 gün içerisinde teşhis edilmiş) sol atriyal/sol atriyal 
apendiks (LA/LAA) trombüs oluşumu arasındaki ilişkiyi aydınlatmaktır. 

METOT: Çalışmaya iskemik inme teşhisi olan 69 hasta dâhil edildi. On üç hastanın 
(11 erkek; yaş 62,3±9,7) LA/LAA de trombüs tespit edildi, 14 hastada (11 erkek; yaş 
62,3±9,7) spontan eko kontrastı (evre2-4) mevcuttu ve 42 hastada (29 erkek; yaş 
61,0±11.1) LA/LAA de trombüs oluşumu yoktu. LA/LAA de trombüs oluşumunun 
teşhisini koyabilmek için TÖE kullanıldı. MHO ve yine sistemik enflamasyon 
göstergesi olan nötrofil/lenfosit oranını (NLO) hesaplayabilmek için kan tahlilleri alındı. 

SONUÇ: MHO ve NLO arasında istatistiksel anlamlı pozitif bir korelasyon saptandı 
(r=0,60; p<0,001). LA/LAA de trombüs bulgusu olan 13 hastanın diğer trombüsü 
olmayan 42 hastaya kıyasla MHO istatistiksel anlamlı olarak yüksekti. ROC eğrisi 
analizinde eğri altındaki alan 0,72 olarak saptandı. LA/LAA trombüs varlığını %85 
duyarlılık ve %70 özgüllükle saptanabilmesi için gereken MHO eşik seviyesi 0,19 
olarak belirlendi. 

TARTIŞMA: MHO LA/LAA trombüs oluşumu açısından iskemik inme hastalarında 
bağımsız bir prediktör olabilir. 
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Tablo1: Çalışma gurubunun temel özellikleri 

Kısaltmalar: SEK, spontan eko kontrastı; NSR, normal sinus ritmi; PAF, paroksismal 
atriyal fibrilasyon; AF, atriyal fibrilasyon; VKİ; vücut-kitle indeksi; SKB; sistolik kan 
basıncı; DKB, diyastolik kan basıncı; KAH, coroner arter hastalığı; BB, beta bloker; 
KKB, kalsiyum kanal bloker  

  

Değişkenler Trombüs (+) 
n=13 

SEK evre 2-4 
n=14 

Trombüs (-) 
n=42 

P-değeri 

Yaş (yıl) 64.1±14.5 62.3±9.7 61.0
±11.1 

0.688 

Erkek (n) 11 11 29 0.485 

Ritim    <0.001 

NSR (n) 2 11 28  

PAF (n) 2 2 11  

AF (n) 9 1 3  

VKİ (kg/m2) 29.4±1.2 30.2±1.5 29.8±1.5 0.367 

SKB (mmHg) 137.6±12.3 138.2±6.6 133.3±9.5 0.205 

DKB (mmHg) 89.2±8.6 94.2±12.3 94.4±11.7 0.346 

Romatizmal 
kapak hastalığı 
(n) 

3 1 7 0.431 

KAH (n) 7 8 18 0.579 

Kalp yetmezliği 
(n) 

5 8 19 0.574 

Sigara (n) 7 7 21 0.969 

Diyabet (n) 3 2 12 0.556 

Arteriel 
Hipertansiyon (n) 

5 6 22 0.654 

Antihipertansif 
medication (n) 

5 6 22 0.639 

Hız kontrolü 
ilaçları (BB/KKB) 
(n) 

6 6 15 0.757 

Antitrombotik 
tedavi (n) 

7 8 17 0.465 

Antilipidemik 
tedavi (n) 

7 8 14 0.186 
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Tablo 2: Çalışma gurubunun laboratuvar ve ekokardiyografi bulguları 

 

Kısaltmalar: SEK, spontan eko kontrastı; MHO, monosit/hdl kolesterol oranı; NL, 
nötrofil/lenfosit oranı; LVEF, sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu; LAVI, sol atriyal 
volüm indeksi; LAA bh, sol atriyal apendiks boşalma hızı  

A: p<0.05 Trombüs (+) vs. Trombüs (-) 

B: p<0.05 SEK vs. Trombüs (-) 

C: p<0.05 Trombüs (+) vs. SEK 

 

 

Değişkenler Trombüs (+) 
n=13 

SEK evre 2-4 
n=14 

Trombüs (-) 
n=42 

P-değeri 

MHO 0.59±0.24 A 0.45±0.20 B 0.22±0.09 <0.001 

NLO 7.9±6.0 A 6.8±4.6 B 3.4±3.8 0.002 

LVEF (%) 45.9±10.4 41.8±9.5 46.0±7.8 0.404 

LAVI (ml/m2) 43.8±7.1 13.3±3.9 12.7±2.2 0.858 

E/E’ 13.4±3.3 13.3±3.9 12.7±2.2 0.723 

LAA bh (m/sec) 26.0±7.7 A 28.8±8.3 34.8±9.0 0.004 
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Figür 1: Eğri altındaki alanı 0,72 olarak gösteren ROC eğrisi. LA/LAA trombüs 
varlığını %85 duyarlılık ve %70 özgüllükle saptanması için gereken MHO eşik 
seviyesi 0,19 olarak belirlendi. 
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Figür 2: MHO ve NLO arasındaki pozitif korelasyonu gösteren dağılım grafiği 
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SB17 

 
KALP TRANSPLANT ADAYLARINDA ŞİDDETLİ FONKSİYONEL MİTRAL 

YETERSİZLİĞİN İNVAZİV HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ 

1Cem DOĞAN 

 
1Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H, İstanbul 

AMAÇ: Önceki çalışmaların heterojenitesi nedeniyle, ileri düzeyde kalp yetmezliği 
olan hastalarda ciddi fonksiyonel mitral yetmezliğin (FMR) pulmoner vasküler direnç 
(PVR) ve diğer invaziv hemodinamik parametreler üzerindeki etkisi hala iyi 
tanımlanmamıştır. Bu nedenle kalp transplant adaylarında FMR'nin invaziv 
hemodinamik parametrelerle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

YÖNTEMLER: Çalışmaya toplam 238 hasta dahil edildi ve iki gruba ayrıldı: 1) şiddetli 
FMR'si olanlar; ve 2) şiddetli olmayan FMR'si olanlar. 

BULGULAR: Yetmiş altı hastada ciddi FMR, 162 hastada şiddetli olmayan FMR 
vardı. Sistolik ve ortalama pulmoner arter basıncı ve pulmoner arter kama basıncı 
(mmHg), şiddetli FMR'si olan hastalarda şiddetli olmayan FMR olanlara göre daha 
yüksekti [58.5 (48.0-70.0) ve 45.0 (36.0-64.0), p <0.001 ; 38.0 (30.2-46.6) ve 31.0 
(23.0-39.5), p = 0.004; 25.0 (20.0-30.0) ve 21.0 (14.0-27.0), sırasıyla p <0.001). 
Şiddetli FMR'si olan hastalar şiddetli olmayan FMR olanlara göre daha yüksek PVR 
(WU) değerlerine sahipti [sırasıyla 4.0 (2.3-6.8) ve 2.6 (1.2-4.3), p = 0.001]. Şiddetli 
FMR, artmış pulmoner hipertansiyon oranları (postkapiller, kombine pre ve post-
kapiller pulmoner hipertansiyon, PVR ≥3 ve PVR ≥5 WU) için bağımsız bir prediktör 
olarak bulundu , [OR: 2.65,% 95 CI (1.2-5.7), p = 0.0116; OR: 2.3,% 95 CI (1.3-4.2), p 
= 0.0025; OR: 2.0,% 95 CI (1.1-3.6), p = 0.0097; ve OR: 3.2,% 95 CI (1.5-6.7), p = 
0.0015, sırasıyla]. 

SONUÇ: Şiddetli FMR'si olan hastalar, şiddetli olmayan FMR olanlara göre daha 
yüksek pulmoner arter basıncı ve PVR değerlerine sahipti. Bu nedenle, şiddetli FMR 
varlığı kalp nakli adaylarında PVR için olumsuz bir risk faktörü olarak görünmektedir. 
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SB18 

 
KALP TRANSPLANT ADAYLARINDA İNVAZİV HEMODİNAMİK BULGULARA 

İSKEMİK OLAN VE İSKEMİK OLMAYAN KARDİYOMİYOPATİNİN ETKİSİ 

1Cem DOĞAN 

 
1Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H, İstanbul 

GİRİŞ: Kalp yetersizliği (HF) etiyolojisinin (iskemik veya noniskemik), invaziv 
hemodinamik ölçümler üzerindeki etkisini değerlendiren çalışmaların sonuçları, 
çalışmaların heterojeniteleri ve bu çalışmalardaki nispeten az sayıda hasta nedeniyle 
tutarsızdır. Bu çalışmada HF'nin etyolojisinin, pulmoner arter pulsite indeksi (PAPi), 
pulmoner arter kapasitansı (PAC) ve pulmoner arteriyel elastans (PAE) gibi yeni 
parametreler de dahil olmak üzere sağ ventrikül fonksiyonu ile ilgili invaziv 
hemodinamik bulguları nasıl etkilediğini araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM ve SONUÇLAR: Kalp transplantasyonu için son evre kalp yetmezliği olan 
215 hasta iki gruba ayrıldı; iskemik kardiyomiyopati (ICMP) ve noniskemik 
kardiyomiyopati (NICMP) olan, ve tüm hastalara sağ kalp kateterizasyonu uygulandı. 
Yüz hasta bir ICM ve 114 hastada NICM vardı. Çalışmaya sol ventrikül ejeksiyon 
fraksiyonu (LVEF) ≤% 25, NYHA sınıf III veya IV ve INTERMACS IV ve VII seviyeleri 
olan hastalar dahil edildi. ICMP ve NICMP arasında LVEF, HF, NYHA ve 
INTERMACS dereceleri açısından fark yoktu (p> 0.05). ICMP'li hastalarda NICMP'ye 
göre daha yüksek pulmoner arter sistolik ve ortalama basınç, pulmoner vasküler 
direnç (PVR), [59.0 (42.0-73.0) ve 46.0 (37.0-59.0), p <0.001; 35.0 (27.0-46.0) ve 
31.0 (23.0-39.0), p = 0.002 ve 3.5 (1.8-6.6) vs. 2.4 (1.0-4.4), p = 0.007; 
sırasıyla]izlendi. Kardiyak output, kardiyak indeks, atım volümü, sağ atriyal basınç, 
pulmoner kama basıncı ve pulmoner arter diyastolik basınçları benzerdi [3.3 ± 0.81'e 
karşı 3.4 ± 0.96, 1.7 ± 0.45'e karşı 1.8 ± 0.5, 41.6 ± 12.9'a karşı 41.4 ± 15.1, 10,0 
(5.0-15.0) a karşı 11.0 (6.0-16.0), 23.7 ± 7.8 e karşı 22.0 ± 7.3 ve 24.0 (16.0-30.0) e 
karşı 31.0 (23.0-39.0); p> 0.05, hepsi]. ICMP'li hastalarda sağ ventrikül atım çalışma 
indeksi (RVSWI) ve PAPi daha yüksek ve PAC, NICM'ye göre daha düşüktü [6.5 (4.8-
8.2) 'e karşı 5.4 (3.7-7.7), p = 0.007; 3.4 (2.2-5.2) 'e karşı 2.5 (1.7-4.0) p = 0.004 ve 
1.2 (0.8-1.8) 'e karşı 1.5 (1.0-2.2), p = 0.002; sırasıyla]. PAE gruplar arasında 
benzerdi [1.3 (0.92-2.0) - 1.2 (0.81-1.6), p = 0.638]. ICM grubunda NICMP grubuna 
göre PVR≥3 WU olan hasta oranı ve PAPi daha yüksek ve PAC ise daha düşüktü 
(3.8 ± 2.1'e karşı 2.9 ± 1.5, p = 0.026 ve 1.1 ± 0.55'e karşı 1.4 ± 0.79, p = 0.017) ve 
RVSWI ile PAE gruplar arasında benzerdi (7.6 ± 3.1'e karşı 6.6 ± 2.7, p = 0.122; 1.89 
± 0.78'e karşı 1.69 ± 0.58, p = 0.317).  
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PVR <3 WU olan hasta oranı ile PAC ve PAE ICM ve NICMP arasında benzerdi (p = 
0.243 ve p = 0.662). ICMP'li hastalar daha yüksek RVSWI ve PAPi değerlerine 
sahipken, PVR <3 WU olan hastalarda fark anlamlı değildi (6.2 ± 3.2 vs 4.9 ± 2.9, p = 
0.051; 4.4 ± 3.2 vs 3.3 ± 2.4, p = 0.05).  

SONUÇ: Sağ ventrikül fonksiyonunu ölçen RVSWI ve PAPI değerleri iskemik 
kardiyomiyopatili hastalarda noniskemik kardiyomiyopatiye göre daha iyi iken, RV 
ardyükleri ICM'de daha yüksekt 
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SB19 

 
SOL ANA KORONER ARTER TIKANIKLIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİ;  

TEK MERKEZ DENEYİMİ 

1Ali Aycan KAVALA, 1Saygın TÜRKYILMAZ 

 
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 

GİRİŞ: Sol ana koroner arter normalde sol ventrikül myokardının % 64'ünün akışını 
sağlar. Sol ana koroner darlığı miyokard dokusunda ciddi iskemik hasara neden 
olabilir. Sol ana koroner arter darlığı olan hastalarda prognoz kötüdür ve yıllık 
mortalite% 10-15'tir. Sol ana koroner arterin tıkayıcı hastalığında başarılı myokard 
revaskülarizasyonu, hastalar için uzun ve yüksek bir yaşam kalitesi sağlar. Bu 
çalışmada, sol ana koroner arter hastalığı için cerrahi girişim uygulanan hastalar 
değerlendirildi. 

MATERYAL ve YÖNTEMLER: 1 Eylül 2017 - 1 Aralık 2018, sol ana koroner arter 
darlığı nedeni ile kliniğimizde toplam 38 olgu ameliyat edildi Olguların 28'si erkek, 10 
'u kadındı.Hastaların 17'si acil olarak ameliyat edildi. Diğer olgular elektif koroner 
anjiyografi sonrası tanı aldı ve erken dönemde ameliyat edildi. 

SONUÇLAR: Hastalarda 2 ila 5 damar baypas grefti kullanıldı. Postoperatif erken 
dönemde düşük kalp atım hızı nedeniyle 11 hastaya pozitif inotropik destek, 5 
hastada ameliyat öncesi aortik balon pompası desteği, 9 hastada ameliyat sonrası 
erken dönemde intra aortik balon pompası desteği gerekti. 3 hastada erken dönemde 
düşük kalp debisi nedeniyle exitus vardı. 

TARTIŞMA: Sol ventrikül myokardının önemli bir kısmının kanlanmasını sağlayan sol 
ana koroner arterin kritik darlığı, her zaman hastada anterolateral miyokard infarktüsü 
ile karşılaşılmasına neden olabilir. Bu hastalar da ciddi sol ventrikül fonksiyon 
bozukluğu veya ölümle sonuçlanır. Sol ana koroner arterin kritik darlığı koroner arter 
bypass greftini gerektirir. Sol ana koroner arter darlığı olan bazı seçilmiş hastalarda 
preoperatif kısa bir süre beklemek mümkündür. Bununla birlikte, preoperatif akut 
miyokard enfarktüsü veya ciddi göğüs ağrısı semptomları olan hastalar beklemeden 
operasyona alınmalıdır. Ameliyat öncesi iskemiyi azaltmada medikal tedavisi yetersiz 
olan hastalarda intra aortik balon pompası uygulaması önerilmektedir. 
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SB20 

 
İSKEMİK VE NONİSKEMİK KARDİYOMİYOPATİSİ OLAN VE KALP NAKLİ 

PLANLANAN HASTALARDA KOMBİNE POST-KAPİLER VE PRE-KAPİLER 
PULMONER HİPERTANSİYON 

1Cem DOĞAN 

 
1Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H 

ARKA PLAN: Pulmoner hipertansiyon (PH), sol ventrikül kalp yetmezliğinin önemli bir 
komplikasyonudur. Kalp yetmezliği etiyolojisinin (iskemik veya iskemik olmayan) izole 
post kapiller PH (Ipc-PH) veya kombine pre ve post kapiler PH (CPC-PH) veya no-
PH'nin varlığına etkisini araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM ve BULGULAR: Kalp transplantasyonu planlanan son aşama kalp 
yetersizliği olan toplam 210 hasta iki gruba ayrıldı; yani iskemik kardiyomiyopati 
(ICMP) ve iskemik olmayan kardiyomiyopati (NICMP) olanlar. Çalışmaya sol ventrikül 
ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) ≤% 25, NYHA sınıf III veya IV ve INTERMACS III ve VII 
seviyeleri olan hastalar dahil edildi. Doksan yedi hastada ICMP vardı ve 113 hastada 
NICMP vardı. Gruplar arasında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, NYHA, 
INTERMACS skorları, ciddi mitral yetersizliği varlığı, sol ventrikül diyastolik 
disfonksiyonu ve kalp yetmezliği süresi açısından fark yoktu. Sistolik pulmoner 
basınç, PAPm ve PVR, ICMP grubunda NICMP grubuna göre daha yüksekti [57 ± 
18'e karşı 47.2 ± 15.1, p <0.001; 35.8 ± 11.5'e karşılık 30.6 ± 10.7 p = 0.001 ve 3.4 
(1.7-6.5) vs. 2.4 (1.0-4.4); p = 0.007]. ICMP'de daha fazla CPC-PH bulunmasına 
rağmen, istatistiksel olarak anlamlılık göstermemiştir (% 55.6'ya karşılık% 40,7, p = 
0,07). ICMP ve NICMP'li hastalar benzer Ipc-PH ve no-PH oranlarına sahipti 
(sırasıyla % 25.7'ye karşılık % 33.6, p = 0.216 ve % 19.5'e karşılık % 28.3, p = 0.150). 
PVR≥3 hasta oranları benzerken, NICMP'ye kıyasla ICMP de PVR ≥5 WU hasta 
oranı önemli ölçüde artırmıştır (% 56.7'ye karşılık % 44.2, p = 0.05 ve % 32.9'a 
karşılık % 17.6, p = 0.008). İnotropik tedavi gerektirmeyen hastaların alt grup 
analizinde (170 hasta) ICMP'li hastalar NICMP'ye göre daha yüksek oranda CPC-
PH'a sahipti (% 55.8'e karşılık % 33.7, p = 0.043). 

SONUÇ: İskemik olan ve iskemik olmayan kardiyomiyopati, Ipc-PH, Cpc-PH ve No-
PH oranını etkilememiştir. Bununla birlikte, inotropik tedavi gerektirmeyen ICMP'li 
hastalarda daha fazla CPC-PH saptanmıştır. 
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SB21 

 
KARDİYOLOĞUN BİR SORUNU OLARAK SUBKLAVYEN ARTER TORTUOZİTESİ 

1Yakup BALABAN 

 
1VM Medicalpark Kocaeli Istinye UNV, Kocaeli 
 
GİRİŞ: Radial arter üzerinden yapılan koroner ve periferik girişimlerin gittikçe artması 
femoral yola kıyasla bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu zorluklarla nasıl 
başederiz? 

MATERYAL METOT: Femoral yola göre radial yola ait olan zorluklarda birinci sırayı 
radial arter spasmı alır, ikinci sıklıkla subklavyen ve turumkus brakiosefalik arterdeki 
tortuozite gelir, 3 sıklık ise radial arter ponksiyonudur. İlk başlarda aort kökünden 
koronerlere kanalize olmak femoral yola göre farklı olduğu için radial yolla 
anjiyografiye ilk başlayanların zorlanmaları mümkündür? 

TARTIŞMA: Subkalvyen arter tortuozite sıklığı ve şiddeti yaşla artar, sağ radial yola 
göre solda tortuozite nispeten daha az olduğu için yaşlılarda sol radial yol bu sorunla 
baş etmek için ilk tercih olabilir. İleri tortuoz kişilerde aort köküne ulaşmak için 
hastaya derin nefes aldırmak yararlı olabilir ayrıca aort köküne içinde tel olmadan 
ulaşmak ve rotasyon yaptırmak bazen mümkün olmayabilir. 

Rotasyon anında tortuozite olmayan vakalara göre kateter kıvrılmaları sık rastlanır. 

Aort kökünde rotasyon hareketi zor olan vakalarda sol judkins kateterin ucu aort 
kökünden arkus aortaya doğru kıvırma manevrasıyla sol ana koronere selektif 
oturulabilir. Ayrıca katetere kanca şekli verilerek selektif oturulabilir. 

SONUÇ: Aortu dar kısa olan ve tortuozitesi olan vakalarda hastaya derin nefes 
aldırmak kateter şekillendirmesi yapmak ve rotasyon anında 0.038 guidewire’ı 
kateterden çıkarmamak gerekebilir. Sonuç olarak tortuozite kardiyologun 
başbelasıdır, tecrübeyle bu sorunu halletmek mümkün olabilir. 
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SB22 

 
EKSTRAKORPOREAL MEMBRAN OKSİJENİZASYONU UYGULANAN 

PEDİATRİK VE ERİŞKİN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

1Tuğra GENÇPINAR 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir 

GİRİŞ: Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) kullanımı, Heart Team ile 
daha geniş kapsamlı endikasyonlarda denenmektedir. Güncel klavuzlarda ECMO 
desteği altında köprüleme tedavilerine yer verilmektedir. ECMO biventriküler destek 
sağlayabilme özelliği sayesinde infantil ve pediyatrik yaş grubunda da sıklıkla tercih 
edilir. Bu çalışmada ECMO uygulanan olgularımızı değerlendirmeyi amaçladık.  

MATERYEL ve METOT: 2010-2018 tarihleri arasında ECMO takılan 59 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, klinik özellikleri, EKO bulguları, 
ECMO’da kalış süreleri, ECMO ilişkili komplikasyonları ve prognozları retrospektif 
olarak incelendi. Pediatrik ve erişkin hastaların verileri karşılaştırıldı. 

SONUÇLAR: Pediatrik yaş grubunda toplam 17 (%29), erişkin hasta grubunda 42 
(%71) hasta çalışmaya dahil edildi (Tablo 1). Olgularımızın sekiz (%47) tanesi 
yenidoğan yaş grubundaydı. En küçük hasta 3 günlüktü. Erişkin hasta grubunun yaş 
ortalaması 62,52±11,90 olarak saptandı. Her iki grubun cinsiyet, uygulanan ECMO 
tipi, primer tanı, ECMO süresi ve ECMO ilişkili enfeksiyon parametrelerinde 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). ECMO takılan pediatrik olgularda 
sağ kalım istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksekti (p=0,021). Komorbidite 
erişkin hastalarda istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha fazla olduğu görüldü 
(p=0,003). ECMO ilişkili komplikasyonlar ise pediatrik yaş grubunda daha fazlaydı 
(p=0,006).  
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Tablo 1: ECMO uygulanan pediatrik ve erişkin hastaların verilerinin  
karşılaştırılması 

Hasta Verileri Pediatrik Erişkin 
p 
değeri 

N 17 42 
 

Yaş (Mean±SD) 3 Gün-7 Yaş 62,52±11,90 
 

Cinsiyet 
  

0,556 Kadın 5 (%29) 17 (%40) 

Erkek 12 (%71) 25 (%60) 

ECMO Tipi 
  

0,288 Veno-Venöz 1 (%6) 0 

Veno-Arteriyel 16 (%94) 42 (%100) 

Primer Tanı 
  

0,678 Kardiyak 14 (%82) 37 (%88) 

Non-Kardiyak 3 (%18) 5 (%12) 

ECMO Süresi (gün) 8,17±3,66 5,23±5,62 0,457 

ECMO Komplikasyonu 5 (%29) 1 (%2) 0,006 

Komorbidite 2 (%12) 23 (%55) 0,003 

ECMO İlişkili Enfeksiyon 2 (%12) 1 (%2) 0,197 

Sağkalım 4 (%23) 1 (%2) 0,021 
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TARTIŞMA: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, çocukluk yaş grubunda ECMO 
uygulanan olgularımızda erişkinlere göre sağ kalım oranı daha yüksek olduğu 
görüldü. Literatürde pediatrik vakalarda sağ kalım oranları %50-60 aralığında 
bildirilmektedir. Literatüre göre daha düşük saptanan sağ kalım oranı saptamamızın 
nedenini ECMO endikasyonunun %82 oranla konjenital kalp hastalığı olmasına ve 
yenidoğan yaş grubunun daha fazla olmasına bağladık. Hiperbilirubinemi, pnömoni, 
şilotoraks gibi ECMO ilişkili komplikasyonların pediatrik yaş grubunda daha yüksekti. 
Kritik hastalarla ilgilenen klinisyenlerin aklında, ECMO ve e-CPR tedavi alternatifi 
mutlaka yer almalıdır. ECMO sonuçlarının iyileşmesini sağlamada en önemli 
parametreler; zamanlama, sistemin yönetimi, ekibin tecrübesidir. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu, Heart Team, 
e-CPR, konjenital kalp hastalığı. 
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SB23 

 
VARFARİN VE DABİGATRAN BİRLİKTE KULLANIMI 

1Şükrü ÇETİN 

 
1Sancaktepe Şehit Prof Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 

GİRİŞ: Yeni nesil oral antikoagülanların (YOAK) hayatımıza girmesi ile birlikte 
antikoagülan tedavide büyük kolaylıklar oluşmuş ve kanama gibi major komplikasyon 
azalmıştır. Ancak bazen çeşitli nedenlerden dolayı bu fayda zarara dönebilmektedir. 
Bu olgu sunumunda amaç YOAK başlarken dikkatli olmamıza vurgulamaktır.  

OLGU: 80 yaşında erkek hasta nonvalvuler atriyal fibrilasyon, hipertansiyon dışında 
bilinen bir hastalığı yok. Varfarin 5mg, perindopril 2,5 mg 1x1, furosemid tablet 1x1 
kullanmakta. Bir ay önce dış merkezde dabigatran 110 mg 2x1 başlanmıştır. Hasta 
acil servise idrarda yanma şikayeti ile başvurmuş. Oryante ve koopore, hemoglobin 
10.3 mg/dl, wbc 10600 mg/dl, neutrofil %88.7, kreatinin 1.16 mg/dl GFR 59.14, TİT’de 
++ lökosit, +++ eritrosit, EKG AF RBBB nabız 112, tansiyon 115/70. Üroloji bölümü 
tarafından idrar yolu enfeksiyonu ön tanısı ile interne edilmiş. Genel durumu iyi, 
oryante ve koopore olması nedeniyle iesef ve kendi kullandığı ilaçlar (coumadin, 
pradaxa 110 mg 2x1, coversyl 2,5 mg 1x1 ve lasıx tb 1x1) order edilmiş. Yatışının 3. 
gününde hematüri gelişmesi nedeniyle tam idrar tetkiki yapılmış. İdrarda 3+ eritosit 
saptanmış. Ancak oral antikoagülan tedavi kesilmemiş.  

Batın MR çekilmiş. Primer merkezi bilinmeyen multiple karaciğer metastazı 
saptanmış. Yatışının 7. gününde kardiyoloji konsultasyonu istendi. Konsultasyonda 
son bir aydır coumadin ve dabigatran 110 mg 1x1 beraber kullanıldığı fark edildi. 
Hasta ve yakınlarının varfarin ve dabigatran hakkında yeterli bilgileri olmadığı 
öğrenildi. Öneri olarak INR bakılması ve sonucu ile tekrar konsulte edilmesi önerildi. 
INR >10, APTT 157.4 PT>120 gelmesi üzerine kardiyoloji önerisi ile coumadin ve 
dabigatran kesildi. Dahiliyenin önerisi ile 6 ünite TDP verilmiş. Hasta 2 gün sonra 
aniden fenalaşarak multiorgan yetmezliğine girdi ve vefat etti.  

TARTIŞMA: YOAK’lar hayatımızı kolaylaştırsalarda potansiyon risk taşımaktadırlar. 
YOAK tedavisi başlarken mutlaka ilaç hakkında bilgi verilmeli ve varfarin’in kesildiği 
belirtilmelidir. Aksi takdirde olgumuzda olduğu gibi ciddi sonuçları olacaktır. 
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SB24 

 
İSKEMİK İNMELİ BİREYLERİN UZUN DÖNEM TAKİPLERİNDE MORTALİTE 

ÖNGÖRDÜRÜCÜLERİ 

1Tahir BEZGİN, 2Ruhan KARAHAN ÖZCAN 

 
1Gebze Fatih Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli 
2Gebze Fatih Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Kocaeli 

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme önemli bir engellilik sebebidir ve mortalitesi oldukça yüksektir. 
Çalışmamızda ilk kez iskemik inme sebebiyle hastaneye yatırılmış ve trombolitik 
tedavi uygulanmamış antiplatelet ve/veya antikoagulan tedavi almış bireylerin uzun 
dönem takiplerinde mortalitenin öngördürücülerini incelemeyi amaçladık. 

YÖNTEM ve GEREÇ: İskemik inme geçirmiş toplam 78 hasta (kadın:33) bu ileriye 
dönük çalışmamıza dahil edildi. Hastaların sağ kalımı telefon ile aranarak veya ölüm 
bildirim sisteminden bakılarak değerlendirildi. Ortalama takip süresi 33 aydı. Hiçbir 
hastada reküren iskemik veya hemorajik inme gözlenmedi. Takipte 18 hastanın 
hayatta olmadığı gözlendi. Bunların 6’sı kadındı (p=NS). Takipte hayatta olmayanların 
yaşayanlara kıyasla daha yaşlı (71,72±10,88 yıl vs. 64,42±11,21, p=0,02), daha fazla 
atriyal fibrilayona (AF) [n=7 ( % 41,2)], daha yüksek nötrofil lenfosit oranına (NLR) [3 
(2,2-5,3) vs. 2,3 (1,6-3,2), p=0,04], daha yüksek NT-pro BNP’ye [90,1 ng/l (43,4-
266,2) vs. 42,9 (11,7-93,6), p=0,03], daha yüksek TSH [1,7 mIU/l (1,2-3,1) vs. 1,1 
(0,5-1,9), p=0,03 ] ve daha düşük D düzeylerine sahip oldukları [8,9 µg/l (2,8-12,4) 
vs. 12,4 (8,4-17,2), p=0,02] gözlendi. Yaş [(95% CI:1,01-1,12), OR:1.06, p=0,02] ve 
D-dimer düzeyinin [(95% CI:1,097-2,18), OR:1,6, p=0,01] univarate regresyon 
analizinde mortalitenin önemli belirleyicileri olduğu tespit edildi. Multivariate analizde 
yalnızca AF’nin mortaliteyi öngördüğü tespit edildi [(95 % CI:1,5-97,2), OR:12,2, 
p=0,02]. Roc analizde NLR’nin ≥2.6 olmasının % 61,1 duyarlılıkta ve % 62,2 
özgüllükte iskemik inmeli hastalarda ölümü öngördüğü gözlendi. Ortalama sağ kalım 
34,24±1,27 aydı. En son ölüm 34,8’inci ayda oldu ve kümülativ sağkalım % 75 idi. 

TARTIŞMA: Yaş, yüksek D-dimer ve AF varlığı iskemik inmeli hastalarda ölümün 
önmeli öngördürücüleridir. 
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Figür: İskemik inmeli hastalarda ölümü öngörmede nötrofil lenfosit oranı için Roc 
eğrisi 

 

 

  

95% CI:0,512-0,806, 
P=0,042 
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İSKEMİK İNMELİ HASTALARIN KLİNİK VE LABARATUVAR 

PARAMETRELERİNİN SAĞLIKLI GRUP DEĞERLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

1Tahir BEZGİN, 2Ruhan KARAHAN ÖZCAN 

 
1Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli 
2Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli 

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme engelilik bırakan önemli hastalıktır. Çalışmamızda ilk iskemik 
inme tanısı ile hastaneye yatırılmış bireylerin labaratuvar, klinik parametrelerini 
sağlıklı bireylerin parametreleri ile karşılaştırmayı amaçladık.  

YÖNTEM ve GEREÇ: Kesitsel çalışmamıza 78 iskemik inmeli hasta ile 43 tane yaş 
ve cinsiyeti benzer sağlıklı bireyler dahil edildi. 

SONUÇ: 61 (% 78,2) hastada EKG sinus ritmi idi. Hastaların hiç birinde %50’nin 
üzerinde karotis darlığı yoktu. Kontrole kıyasla hastalar daha yüksek WBC 
(7676±2200 vs. 6820±1993, p= 0,04), nötrofil lenfosit (NLR) [82,3 (1,8-3,5) vs. 2,3 
(1,8-3,5), p=0,001], Nt-pro BNP [55 ng/l (19-104) vs. 9 (7-18,6), p= 0,001], CRP [0,6 
(0,3-1,5) vs. 0,3 (0,3-0,8), p=0,006], glukoz [106 mg/dl(95-161) vs. 100 (86-121, 
p=0,04], Hba1c [ %9,2 (5,8-10,4), vs. 5,8 (5,3-6,8), p=0,02], kreatin (0,99±0,29 mg/dl 
vs. 0,75±0,16, p=0,001), trigliserit (166,7±105 mg/dl vs. 117,3±46,5, p=0,001), ürik 
asit (5,5±1,6 mg/dl vs. 4,8±1,5, p=0,02) ve daha düşük HDL mg/dl (41,7±8,9 vs. 
46,4±10,4, p=0,01) düzeyine sahiptirler. Vitamin-D, paratiroid hormon, D-dimer ve 
fibrinojen düzeyleri her iki grupta benzerdi. Roc analizinde NLR için eşik değeri’nin 
≥2.15 olması % 62 duyarlılk ve % 76 özgüllük ile inmenin öngördürücüsü olduğu 
saptandı. 

TARTIŞMA: İskemik inmeli hastalarda kontrol grubuna kıyasla NLR, Nt-proBNP, ürik 
asit ve CRP düzeyleri anlamlı yüksektir. 
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Figure: Roc curve for Neutrophil lymphocyte ratio in predicting stroke 

 

  

95% CI: 0,619-0,807 

P=0,001 
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ANTARSİKLİN BAZLI KEMOTERAPİ ALMIŞ MEME KANSERLİ HASTALARDA 

FQRS OLUŞUMUNUN VE PREDİKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ 

1Muhammet DURAL, 1Kadir Uğur MERT, 1Erdi BABAYİĞİT 

 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 

GİRİŞ ve AMAÇ: Fragmente QRS (fQRS)'in miyokardiyal skar dokusu ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. Antrasiklin bazlı kemoterapi (AbK) kardiyotoksisiteye yol 
açabilmektedir ve bu da kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır. Bu 
çalışmada, meme kanseri olan hastalarda fQRS oluşumunun ve prediktörlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ ve YÖNTEM: Bu retrospektif kohort çalışmasına, meme kanseri tanısı almış 
ve AbK tedavisi uygulanmış 252 hasta dahil edilmiştir. Çalışma populasyonu, 
kemoterapi sonrası fQRS oluşup oluşmamasına göre 2 gruba ayrılmıştır. AbK öncesi 
ve sonraki bir yıl içindeki sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları (SVEF), tedavi öncesi ve 
tedaviden 1 ay sonraki elektrokardiyografileri (EKG) medikal kayıtlardan alınmıştır. 
Her iki grubun bazal karakteristik özellikleri karşılaştırılmıştır ve fQRS'in prediktörleri 
tek ve çok değişkenli lojiştik regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir.  

SONUÇ: Çalışma populasyonunda, AbK sonrası 67 (26.6%) hastada fQRS 
görülmüştür. Tedavi öncesi serum total bilirubin düzeyi (0.30 [0.22-0.41] mg/dL vs 
0.43 [0.35-0.54] mg/dL, p<0.001) ve tedavi sonrası SVEF değeri (64.0 [50.0-65.0] % 
vs 65.0 [63.0-65.0] %, p<0.001) fQSR (+) olan grupta anlamlı olarak daha düşük 
bulunmuştur. Kümülatif doksorubisin eşdeğeri antrasiklin dozunun (300 [240-321] 
mg/m² vs 214 [200-240)] mg/m², p<0.001) fQRS (+) olan grupta daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Ayrıca antrasiklin-ilişkili kardiyotoksisite (AiK) gelişmiş olan hasta 
sayısının (25 [37.3%] vs 7 [3.8%], p<0.001) fQRS (+) olan grupta anlamlı olarak daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çok değişkenli regresyon analizinde ise total bilirubin 
düzeyi (odds ratio: 0.006, 95% CI: 0.001-0.136, P=0.001) ve Kümülatif doksorubisin 
eşdeğeri antrasiklin dozunun (odds ratio: 1.042, 95% CI: 1.029-1.055, P<0.001) 
fQRS'in bağımsız prediktörleri olduğu görülmüştür.  

TARTIŞMA: Çalışmamız, AbK alan meme kanserli hastalarda tedavi öncesi serum 
total bilirubin düzeyinin ve kümülatif doksorubisin eşdeğeri antrasiklin dozunun fQSR 
gelişiminin bağımsız prediktörleri olduğunu ve AiK'nin fQRS(+) olan hastalarda daha 
sık olduğunu göstermiştir. 
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RADİYAL ANJİYOGRAFİ ESNASINDA GELİŞEN KATETER TUZAKLANMASINA 

PRATİK BİR ÇÖZÜM: VAZODİLATATÖR MADDENİN ANTEROGRAD YOLLA 
BRAKİYAL ARTERDEN VERİLMESİ 

1Taner ULUS, 1Muhammet DURAL 

 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 

GİRİŞ ve AMAÇ: Radiyal arter spazmı (RAS), radiyal yolla yapılan perkutan 
işlemlerin en önemli kısıtlılıklarından birisidir. Kateter tuzaklanması, ciddi RAS ile 
ilişkilidir ve kateter hareket ettirilmeye çalışıldığında ciddi ağrıya sebep olur. Bu 
çalışmada kateter lümeninden vazodilatatör uygulaması, midazolam ile sedasyon ve 
ön kol ısıtmasına yanıt alınamayan, radiyal anjiyografi esnasında kateter 
tuzaklanması gelişen bir olguyu sunuyoruz.  

GEREÇ ve YÖNTEM: 63 yaşında özgeçmişinde biyolojik aort kapağı ve 3 damar 
koroner baypas operasyonu öyküsü olan bayan bir hasta sürekli ventrikül taşikardisi 
olması nedeniyle merkezimize refere edildi. Koroner iskemi varlığını değerlendirmek 
amacıyla hastaya koroner anjiyografi yapılması planlandı. Hastanın bel problemi 
olması ve düz yatamaması nedeniyle işlemin radiyal yolla yapılması düşünüldü. 
Muayenede sol radiyal arter nabzı zayıftı, bu nedenle sağ radiyal yaklaşım tercih 
edildi. 6 F (French) kısa (7 cm) hidrofilik bir kılıf (Prelude® Radial Sheath Introducer) 
sağ radiyal artere ilk girişte yerleştirildi, ardından 100 µg nitrogliserin ve 70 IU/kg 
fraksiyone olmayan heparin kılıf yan lümeninden injekte edildi.  

SONUÇ: Diyagnostik 6 F JL4 kateter 0.035 inch kılavuz tel desteğinde ilerletildi. 
Kateter brakiyal arter orta kesimine yaklaştığında daha fazla ilerletilemedi ve geri 
gelmedi (Şekil 1). Kateter lümeninden ek 200 µg nitrogliserin, midazolam ile 
sedasyon ve ön kol bölgesine sıcak su torbaları uygulandı. Bu yöntemlerin hiçbirisi ile 
tuzaklanmış kateter geri alınamadı. Hastaya genel anestezi uygulanması için anestezi 
bölümü ile irtibata geçildi. Son olarak, sağ femoral arterden 6F kılıf yerleştirildi ve 6F 
JR4 diyagnostik bir kateter 0.035 inch hidrofilik kılavuz tel desteğinde sağ brakiyal 
artere kadar ilerletildi (Şekil 2A). 6F JR4 diyagnostik kateter lümeninden 200 µg 
nitrogliserin bolus şeklinde uygulandı. Nitrogliserin uygulanmasından 20 saniye sonra 
tuzaklanmış olan 6F JL4 diyagnostik kateter ve kılavuz tel geri çekilmeye 
çalışıldığında spazmın çözüldüğü farkedildi ve kateter rahatlıkla geri alındı (Şekil 2 A-
D). Hastanın anjiyografisi sağ femoral arterden konulan kılıf vasıtasıyla yapıldı. 
Hastada revaskülarizasyon gerektiren bir lezyon bulunamadı, greftler açıktı.   
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Başka bir seansta hastaya DDDR modunda defibrilatör cihazı implante edildi. Hasta 
sorunsuz olarak taburcu edildi. 

TARTIŞMA: Radiyal arter spazmını önlemek için bir dizi yöntem tanımlanmıştır. 
Bunlar; sedasyon, yeterli analjezi, sıcak uygulama, hidrofilik kaplı kılıf kullanımı, 
intraarteriyel vazodilatatörlerin kullanılması ve genel anestezidir. Bizim olgumuz, 
tuzaklanmış kateter lümeninden vazodilatatör uygulama, sıcak uygulama ve 
sedasyon gibi yöntemlere yanıt alınamayan ciddi RAS olgularında brakiyal arterden 
antegrad yolla vazodilatatör uygulamasının etkili olabileceğini göstermektedir. Radiyal 
girişim esnasında gelişen ve diğer yöntemlere yanıt alınamayan kateter tuzaklanması 
olgularında brakiyal arterden antegrad yolla vazodilatatör madde uygulaması pratik 
bir metoddur ve genel anesteziye geçmeden önce denenebilir. 
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KORONER YAVAŞ AKIMLI HASTALARDA MONOSİT-HDL ORANININ VE 
HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN TANISAL DEĞERİNİN İNCELENMESİ 

1Zafer BÜYÜKTERZİ 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 
Bölümü, Konya 

GİRİŞ: Koroner yavaş akım (KYA), ciddi epikardiyal koroner arter lezyonu olmayan 
hastalarda, koroner anjiyografi esnasında distal koroner arter yatağının gecikmiş 
opasifikasyonu ile karakterizedir. KYA patogenezinde, artmış inflamatuvar aktivite ve 
oksidatif strese bağlı olarak ortaya çıkan mikrovasküler disfonksiyonun rol oynadığı 
öne sürülmüştür. Artmış inflamatuvar aktivite ve oksidatif stresin göstergesi olarak 
kabul edilen nötrofil-lenfosit oranı (NLO), ortalama platelet hacmi (OPH) ve eritrosit 
dağılım genişliği (RDW) gibi çeşitli hematolojik parametrelerin KYA tanısında rolü 
olabileceği de yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Monosit-HDL oranının KYA tanısında 
kullanımı ile ilgili literatür bilgisi ise son derece kısıtlıdır. 

AMAÇ: Bu çalışmada, KYA hastalarında NLO, OPH ve RDW gibi hematolojik 
parametrelerin ve Monosit-HDL oranının tanısal değerinin incelenmesi ve birbirleri ile 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

METOD: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Şubat 2018 ve Eylül 2018 tarihleri 
arasında yapılan koroner anjiografi kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. 
Çalışmaya alınan hastaların klinik bilgileri, transtorasik ekokardiyografi ve laboratuvar 
kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Çalışmaya yapılan koroner anjiyografi 
sonrası epikardiyal koroner arterlerinde ciddi lezyon saptanmayan toplam 102 hasta 
(51 KYA saptanan hasta [60.4± 8.5 yaş, %51 erkek] ve 51 kontrol grubu [59.6± 8.2 
yaş, %51 erkek]) dahil edilmiştir. Hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelenmiş 
ve Monosit-HDL oranı ve diğer hematolojik parametreler hesaplanarak, uygun 
istatistiksel yöntemler ile değerlendirilmiştir. 

SONUÇ: Hasta ve kontrol grupları arasında yaş, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, 
glomerüler filtrasyon hızı, lipid parametreleri, beyaz küre sayıları, hemoglobin 
düzeyleri ve platelet sayıları gibi bazal klinik ve laboratuvar parametreleri açısından 
anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bunlara ek olarak; hasta ve kontrol grupları arasında 
NLO (2.13 [0.93-12.76] vs. 1.90 [0.62-8.41] sırasıyla, p=0.206), OPH (10.68± 0.95 vs. 
10.62± 0.99 fL sırasıyla, p=0.715) ve RDW (13.20 [11.90-21.30] vs. 13.30 [11.80-
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18.90] % sırasıyla, p=0.735) değerleri açısından da anlamlı farklılık saptanmamıştır. 
Buna karşın; Monosit-HDL oranının KYA hastalarında kontrol grubuna kıyasla anlamlı 
şekilde yüksek olduğu görülmüştür (147.06 [90.57-395.83] vs. 122.22 [13.21-194.59] 
sırasıyla, p=0.003). Monosit-HDL değerinin KYA varlığını saptamadaki duyarlılık ve 
özgüllüğünü saptamak amacıyla yapılan ROC eğrisi analizi sonucunda da Monosit-
HDL oranının ≥128.91 olmasının KYA tanısında %64.4 duyarlılık ve %62.8 özgüllüğe 
sahip olduğu saptanmıştır (AUC: 0.682, 95% CI: 0.572-0.792, p=0.003). 

TARTIŞMA: Bu çalışmada elde edilen bulgular, rutin hematolojik tetkiklerden elde 
edilen ve artmış inflamatuvar aktivite ve oksidatif stresle ilişkili olduğu öne sürülen 
NLO, OPH ve RDW gibi parametrelerin KYA’lı hastaların saptanmasında önemi 
olmadığını göstermiştir. Bu parametrelerden farklı olarak Monosit-HDL oranı ise KYA 
hastalarında anlamlı şekilde yüksek olarak saptanmıştır. Bununla birlikte; Monosit-
HDL oranının bu hastaların saptanmasında düşük duyarlılığa ve özgüllüğe sahip 
olduğu görülmüştür. 
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SB29 

 
AKUT MİYOKART ENFARKTÜSÜ OLAN HASTALARDA SORUMLU LEZYONUN 

BİFURKASYON LEZYON OLMA SIKLIĞI VE SEÇİLEN TEDAVİ STRATEJİSİNİN 5 
YILLIK MORTALİTE SONUÇLARI 

1Hazar HARBALIOĞLU 

 
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce 

AMAÇ: Bifurkasyon lezyonu olan hastalarda provizyonel teknik ile çift stent tekniğini 
karşılaştıran çalışmalar mevcuttur. Ancak, miyokart enfarktüsü (ME) tanısı alan ve 
bifurkasyon lezyonu saptanan hastalarda revaskülarizasyon tekniği ile ilgili çalışmalar 
yeterli değildir. Çalışmamızda ME tanısı alan ve bifurkasyon lezyonu saptanan 
hastalarda provizyonel yöntem ve çift stent tekniğinin erken ve geç dönem sonuçları 
üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEMLER: Miyokart enfarktüsü tanısı alan 2992 hastadan bifurkasyon lezyonu 
olan 385 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların Synergy between PCI with 
TAXUS™ and Cardiac Surgery (SYNTAX) skoru, işlem öncesi Thrombolysis in 
Myocardial Infarction (TIMI) skoru, işlem süresi, anjiyografik özellikleri, işlem sonrası 
TIMI skoru, işlem sonrası yan dal kaybı, 30 günlük, 1 yıllık ve 5 yıllık mortalite bilgileri 
değerlendirildi. 

Sonuç: Miyokart enfarktüsü ile başvuran ve bifurkasyon lezyonu saptanan hastalarda; 
revaskülarizasyon yöntemi olarak çift stent tekniği ile provizyonel yöntem 
karşılaştırıldığında yan dal kaybı, 30 günlük, 1 yıllık ve 5 yıllık mortalite oranlarında 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

TARTIŞMA: BBC ONE (The British Bifurcation Coronary Study: Old, New, and 
Evolving Strategies) çalışmasında toplamda 500 hasta çalışmaya alınmıştır. LMCA 
lezyonu ve STYME dışlama kriteri iken biz çalışmamıza bu hastaları dahil ettik. Bizim 
çalışmamızla uyumlu olarak bu çalışmada hastaların 9 aylık takiplerinde ölüm 
olaylarında anlamlı farklılık bulunmamıştır. DKCRUSH-II (Double Kissing Crush 
versus Provisional Stenting Technique for Treatment of Coronary Bifurcation Lesions) 
çalışmasında 6 aylık mortalite oranlarında ve işlem süresinde anlamlı farklılık 
bulunmazken bizim çalışmamızda da 1 yıllık mortalitede fark görülmemiştir NORDIC 
(Nordic Bifurcation Study) çalışmasında çift stent tekniği ile tek stent tekniği 
karşılaştırılmış olup hastaların 5 yıllık mortalite oranlarında anlamlı fark 
saptanmamıştır.  
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Ancak son 24 saat içinde STYME olan hastalar ve LMCA lezyonu olan hastalar 
çalışmaya dahil edilmezken biz çalışmamızda STYME hastaları ve LMCA lezyonu 
olan hastaları da dahil ettik. 
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SB30 

 
OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMLU HASTALARDA NONİNVAZİV 

VENTİLASYON TEDAVİSİNİN SOL VE SAĞ ATRİUMLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

1Batur G. KANAR 

 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde yapılmış olan çalışmalar obstrüktif uyku apnesi 
sendromu (OUAS)' nun sağ ve sol ventrikülde diastolik disfonksiyonuna ve systolik 
pulmoner arter basınca (sPAB) artmaya sebep olabildiğini göstermiştir. Oluşan bu 
durumlar sağ ve sol atriumlarda genişlemeye ve atrium cidarındaki basıncın atmasına 
sebep olmaktadırlar. Bizde çalışmamızda OUAS'lı hastalarda gece uyurken 
uygulanacak olan noninvaziv ventilasyon tedavisi (NVT)'nin atrial fazik volümler 
üzerine etkisini iki boyutlu konvansiyonel ekokardiyografi (2B-eko) ve üç boyutlu 
ekokardiyografi (3B-Eko) ile değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamıza NVT başlanacak olan 42 OUSAS hastasını dahil 
ettik. Hastalara 6 aylık NVT öncesi ve sonrası klinik ve ekokardiyografik 
değerlendirme yapıldı. 

SONUÇ: NVT tedavisi sonrası hastaların ekokardiyografi ile hesaplanmış olan sPAB 
değerlerinde azalma tespit edildi. İki boyutlu konvansiyonel ekokardiyografik (2B-eko) 
değerlendirmede triküspit anülüs zirve sistolik kasılma (TAPSE) dışındaki 
parametrelerde anlamlı bir değişiklik izlenmedi (Tablo1). 3B-Eko ile yapılan 
analizlerde sadece sağ atrium fazik volümlerde istatistiksel olarak anlamlı azalma 
tespit edildi. 
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Tablo 1. OUSAS'lı hastalarda NVT öncesi ve sonrası ekokardiyografik 
değerlendirmeler 

 Noninvaziv 
Ventilasyon 

Tedavisi 
Öncesi (n:42) 

Noninvaziv 
Ventilasyon 

Tedavisi 
Sonrası (n:42) 

p 

2B-Eko ölçümleri 

LV Ejeksiyon fraksiyonu (%) 61.2±8.5 60.3.4±8.1 0.29 

Mitral E/e' 10.1±5.4 9.8±4.6 0.26 

Tricuspid E/e' 8.9±4.5 8.7±4.8 0.37 

RV S' 9.3±2.2 9.6±2.8 0.17 

TAPSE (mm) 17.3±3.8 18.9±4.0 0.03 

RV end-diastolic diameter (mm) 41.5±6.7 40.3.5±6.3 0.21 

Fractional area change of RV (%) 41.6±11 40.7±10 0.52 

3B-Eko ölçümleri 

RA Vmax indeks (ml/m2) 39.1±8.1 35.3±7.1 <0.001 

RA Vmin indeks (ml/m2) 19.5±4.6 17.5±4.1 <0.001 

RA VpreA indeks (ml/m2) 28.2±5.5 24.8±5.1 <0.001 

RA total SV indeks (ml/m2) 19.6±6.5 17.8±6.2 0.02 

RA total boşalma fraksiyonu 50.1±5.4 50.4±5.3 0.43 

RA aktif SV indeksi (ml/m2) 8.7±1.9 7.3±1.5 0.07 

RA aktif boşalma fraksiyonu 30.8±4.7 29.4±4.2 0.21 

RA pasif SV indeksi (ml/m2) 10.9±2.3 11.1±2.9 0.52 

RA pasif boşalma fraksiyonu 27.8±5.3 31.3±6.4 <0.001 
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LA Vmax indeks (ml/m2) 42.3±8.9 41.3±6.2 0.34 

LA Vmin indeks (ml/m2) 23.7±5.2 21.9±4.8 0.26 

LA VpreA indeks (ml/m2) 30.2±6.1 29.8±5.7 0.41 

LA: sol atrium; LV: sol ventrikül; RA: sağ atrium; RV S': sağ ventrikül sistolik velosite; 
RV:sağ ventrikül; SV: atım hacmi; Vmax: maksimum volüm; Vmin: minimum volüm; 
Vpre A: pre-atrial kontraksiyon volume.  

Not: RA volüm indeksleri; vücut yüzey alanına bölünerak elde edilmiştir. 

TARTIŞMA: 3B-Eko OUAS'lı hastalarda NVT'nin olumlu etkilerini göstermede 2B-
Eko'ya göre daha etkin olabileceğini öngörmekteyiz. Ayrıca sağ atrium fazik 
volumlerdeki azalmanın ve mekanik fonksiyonlardaki iyileşmenin NVT tedavisi 
sonrası sPAB, sağ ventrikül kompliansı ve diastol sonu basınçdaki azalma ile ilişkili 
olabileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızın sonuçlarının aydınlatılması ve 
pekiştirilmesi için daha geniş ölçekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Obstrüktif uyku apnesi sendromu, üç boyutlu 
ekokardiyografi 
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SB31 

 
DİYABETİK ST ELEVASYONLU MİYOKARD İNFARKTÜSÜ HASTALARINDA 

NÖTROLFİL/LENFOSİT ORANI İLE KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ İLİŞKİSİ 

1Serhat SIĞIRCI 

 
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul 

GİRİŞ: Kontrast madde nefropatisi (KMN) kardiyoloji pratiğinde sık karşılaşılan ve 
henüz nedenleri net olarak anlaşılamamış bir klinik antitedir. Diyabetik hastalar ve 
özelikle ST elevasyonlu miyokart infarktüsü (STEMI) endikasyonu ile koroner 
anjiografi yapılan hastalarda KMN gelişme riskinin arttığı bilinmektedir. Sistemik bir 
inflamasyon belirteci olan nötrofilin lenfosite oranının (NLO) birçok advers 
kardiyovasküler olayın ön gördürücüsü daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir.  

AMAÇ: Çalışmamızda KMN gelişimi için oldukça yüksek riske sahip olan, diyabetik 
STEMI hastalarında NLO’nun KMN gelişimini ön gördürücü gücünü araştırmayı 
amaçladık. Metot: Kasım 2015 ve Haziran 2017 tarihleri arasında STEMI tanısıyla 
birincil perkütan koroner girişime alınan 18-85 yaş arası 273 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hastane içi ölüm, kardiyojenik şok tablosunda başvuru, herhangi bir zamanda 
antidiyabetik ilaç kullanmak, aktif enfeksiyonu bulunmak, başvuruda GFR < 60 mL/dk 
olmak, kronik inflamatuvar hastalığı bulunmak, son 1 hafta için kontrast madde 
maruziyeti hikayesi olmak dışlama kriterleri olarak belirlendi. Kontrast madde 
uygulanmasından sonraki 48-72 saat içinde başvuru kreatinin değerinin %25 ya da 
0.5 mg/dl artması KMN olarak kabul edildi. Hastalar KMN (+) ve (-) olarak gruplara 
ayırılarak incelendi. Sonuç: Kırk (%14.6) hastada KMN geliştiği izlendi (%67.5 erkek, 
yaş 62.5 ± 11.7). KMN gelişmeyen grup ile karşılaştırıldığında KMN gelişen grupta 
yaş ortalaması, ön duvar miyokard infarktüsü ile başvuru ve nötrofil sayısı anlamlı 
olarak yüksek izlenirken (sırasıyla p=0.005, p=0.036, p=0.003); sigara içiciliği, lenfosit 
sayısı ve taburculuktaki ejeksiyon fraksiyonu anlamlı olarak düşük saptanmıştır 
(p=0.007, p=0.001, p=0.033). KMN gelişen hastalarda NLO yüksek saptansa da 
istatistiksel olarak anlamlılığa ulaşamamıştır (p= 0.60). Çok değişkenli regresyon 
analizinde giriş kreatinin ve hemoglobin KMN gelişiminde bağımsız ön gördürücüler 
olarak saptanırken, NLO’nun KMN ön gördürücüsü olarak anlamlı bir değere sahip 
olmadığı izlenmiştir (sırasıyla; OR: 5.847, CI 1.145-30.303, p: 0.034 & OR: 0.814, CI 
0.668-0.991, p: 0.040 & OR: 1.045, CI 0.969-1.127, p: 0.254). NLO ile ejeksiyon 
fraksiyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon saptanmıştır. (r: -
0.265, p:0.028 ) 
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TARTIŞMA: Çalışmamızda uzun dönem mortalite ve morbidite ile ilişkisi gösterilmiş 
olan NLO oranı diyabetik STEMI hastalarında KMN ön gördürücüsü olarak 
saptanmamıştır. Yüksek giriş kreatinin değerleri ve düşük hemoglobin değerleri KMN 
de bağımsız risk faktörleri olarak saptanmıştır. Çalışmamızda görece yüksek oranda 
KMN geliştiği izlenmiş olup, bu yükseklik çalışma grubunun yüksek riskli hastalardan 
oluşmasından kaynaklandığı düşünülmüştür (diyabetik ve STEMI). STEMI 
hastalarında NLO ve KMN ilişkisini araştıran 691 hasta ile yapılan çalışmasında 
NLO’nun yanında DM de bağımsız risk faktörü olarak tespit edilmiştir. Bizim 
çalışmamız ışığında bakılınca yüksek riskli hasta grubunda NLO’nun KMN ön 
gördürücü gücünün düştüğü söylenebilir. Bunun yanında NLO ile ejeksiyon 
fraksiyonunda arasında saptanan negatif korelasyon, uzun dönem kardiyak advers 
olayların öngörülmesinde NLO’nun kullanışlı bir biyobelirteç olarak kullanılabileceği 
fikrini desteklemektedir. 

Tablo 1. Kontrast madde gelişimine göre hastaların klinik, anjiografi ve 
laboratuvar özelikleri 

 TOTAL 

N=273 

KMN (+) 

N= 40 

KMN (-) 

N=233 

p 

YAŞ, YIL 58.1 ± 10.8 62.5 ± 11.7 57.3 ± 10.5 0.005 

CİNSİYET, ERKEK 76.9 67.5 78.5 0.154 

HİPERTANSİYON, 
% 

60.4 71.8 60.1 0.212 

KORONER ARTER 
HASTALIK 
ÖYKÜSÜ, % 

23.8 15.4 25.9 0.225 

HİPERLİPİDEMİ,% 34.8 32.5 36.3 0.722 

SİGARA İÇİCİLİĞİ, 
N % 

33.3 15 36.6 0.007 

ANTERİOR 
MİYOKARD 
İNFARKTÜSÜ, % 

41.4 57.5 38.6 0.036 
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1 DAMAR 
HASTALIĞI,% 

41.8 52.5 39.9 0.165 

2 DAMAR 
HASTALIĞI % 

37.7 30 39.1 0.296 

3 DAMAR 
HASTALIĞI % 

20.1 15 21 0.522 

KONTRAST 
MADDE VOLÜMÜ, 
ML 

182.4 ± 70.8 186.6 ± 
57.6 

181.8 ± 73.2 0.685 

GİRİŞ KREATİNİN, 
MG/DL 

0.87 ± 0.25 0.88 ± 0.25 0.83 ± 0.22 

 

0.179 

3. GÜN KREATİNİN, 
MG/DL 

0.98 ± 0.41 1.4 ± .0.75 0.89 ± 0.23 <0.0001 

GLOMERÜLER 
FİLTRASYON 
HIZI,ML/DAK 

96.6 ± 28.4 99.2 ± 31.7 96.2 ±27.8 0.543 

BEYAZ KAN 
HÜCRESİ, ×109 /L 

12.1 ± 4.1 12.0 ± 3.3 12.1 ± 4.2 0.862 

NÖTROFİL, % 65.1 ± 14.4 71.3 ± 13.1 64.0 ± 14.3 0.003 

LENFOSİT, % 26.3 ± 12.3 20.6 ± 11.1 27.3 ± 12.3 0.001 

MONOSİT, % 6.5  2.3 6.3 ± 2.3  6.5 ± 2.3 0.673 

HEMOGLOBİN, 
G/DL 

14.1 ± 1.9 13.6 ± 1.8 14.2 ± 1.9 0.061 

PLATELET, ×109 /L 249.1 ± 76.2 248.8 ± 
82.5  

249.1 ± 75.2 0.978 
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KIRMIZI HÜCRE 
DAĞILIM 
GENİŞLİĞİ, % 

13.5 ± 1.2 13.3 ± .0.8 13.5 ± 1.2 0.276 

NÖTROFİLİN 
LENFOSİTE ORANI 

(0.5 – 29.8) 4.2 (0.8 – 
16.1) 

2.3 (0.5 – 
29.8) 

0.060 

TOTAL 
KOLESTEROL, MG 
/DL 

186.8 ± 46.0 189.5 ± 
52.4 

186 ± 44.7 0.690 

DÜŞÜK DANSİTELİ 
LİPOPROTEİN, 
MG/DL 

116.0 ± 40.0  118.1 ± 
47.7 

115.7 ± 38.6 0.724 

YÜKSEK 
DANSİTELİ 
LİPOPROTEİN, 
MG/DL 

38.6 ± 10.9 39.7 ± 10.1  38.1 ± 11.1 0.402 

TRİGLİSERİD, 
MG/DL 

(43 - 1087) 127 (46 - 
1087) 

137 (43 - 
610) 

0.523 

TİROİS 
SİTUMULAN 
HORMON, MLU/L 

(0.00 – 11.9) 1.10 (0.00 – 
10.10 ) 

1.09 (0.00 – 
11.90) 

0.718 

EJEKSİYON 
FRAKSİYONU, % 

46.5 ± 9.8 43.5 ± 11.3 47.0 ± 9.4 0.033 
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Tablo 2. Kontrast madde gelişimini ön gördürücülerini gösteren çok değişkenli 
regresyon analizi  

 OR CI P 

NÖTROFİL LENFOSİT 
ORANI 

1.045 0.969 – 1.127 0.254 

EJEKSİYON 
FRAKSİYONU 

0.976 0.938 – 1.015 0.223 

HEMOGLOBİN 0.814 0.668 – 0.991 0.040 

GİRİŞ KREATİNİN 5.847 1.145 - 30.303 0.034 

ANTERİOR 
MİYOKARD 
İNFARKTÜSÜ 
BAŞVURUSU 

1.987 0.886 – 4.458 0.096 

HİPERTANSİYON 1.572 0.716 – 3.451 0.259 
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SB32 

 
ARTMIŞ GALAKTİN-3 SEVİYELERİNİN ST- YÜKSELMELİ MİYOKARD 

ENFARKTÜSÜ SONRASI OLUŞABİLECEK VENTRİKÜLER ARİTMİK OLAYLARI 
ÖNGÖRDÜRÜCÜLÜĞÜ 

1Mustafa Umut SOMUNCU, 2Huseyin KARAKURT 

 
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak 
2Avcılar Devlet Hastanesi, İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: İnflamasyon, doku onarımı ve fibrogenezis patofizyolojisinde rol 
alan Galaktin-3 ( Gal-3), ST-yükselmeli miyokard enfarktüsü (STYME) takiben 
meydana gelen sol ventrikül yeniden biçimlenmesi ve miyokard fibrozisi ile ilişkilidir. 
Ventriküler yeniden biçimlenme ve miyokardiyal fibrozisin ise ventriküler aritmileri 
başlatabileceği farklı çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, ventriküler 
aritmik olayların öngördürücüsü olarak kabul edilen mikrovolt T dalga alternansı 
(MTDA) pozitifliğinin ve sık prematur ventriküler komplekslerin (PVK) Gal-3 
seviyesiyle ilişkisini araştırmaktır.  

YÖNTEM: Tek damar primer perkütan koroner işlem uygulanmış, korunmuş 
ejeksiyon fraksiyonlu 81 STYME hastası çalışmaya dahil edildi. Hastane başvurusu 
sırasında tüm hastalardan Gal-3 seviyesi için kan örnekleri alındı. Tüm hastalara 
ekokardiyografi ve MTDA değeri ve PVK tespiti için 24-saat holter monitorizasyonu 
yapıldı. Daha önceki çalışmalar ışığında, MTDA değeri 65 mikrovolt ve üstü olması, 
MTDA pozitifliği olarak değerlendirildi. Literatürde, iskemik kalp hastalıklarında artmış 
aritmik olaylarla ilişkili olduğu rapor edilmiş olan 24 saatlik monitorizasyonda her bir 
saatte 10’dan fazla PVK olması, PVK pozitifliği olarak kabul edildi. Hastalar Gal- 3 
seviyesine göre düşük ve yüksek Gal-3 şeklinde iki gruba ayrılarak, MTDA ve PVK 
pozitifliği ile diğer klinik parametreler iki grup arasında karşılaştırıldı. Buna ek olarak, 
lojistik regresyon analizi kullanılarak, MTDA ve PVK pozitifliğinin bağımsız 
öngördürücüleri araştırıldı.  

BULGULAR: Yüksek Gal-3 seviyesine sahip olan grupta sol atrial volümü, düşük 
Gal-3 grubuna göre daha fazlaydı (55.7±18.0 vs. 40.6±13.7 ml, p<0.001). Diğer klinik 
parametreler ve laboratuvar değerlerinde istatiksel olarak farklılık mevcut değildi. 
Lojistik regresyon analizinde ise yaş (OR: 1.083 CI 95% 1.023-1.140, p=0.005) ve sol 
atrial volüm (OR: 1.042 CI 95% 1.002-1.083, p=0.040) PVK pozitifliğinin bağımsız 
prediktörleri olarak bulundu.  
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Bununla birlikte, yüksek Gal-3 grubunda olmak, düşük Gal-3 grubunda olmaya göre 
diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, PVK pozitifliği 10.5 kat, MTDA pozitifliğini 
6.7 kat daha fazla odds oranında öngördürüyordu. Ayrıca, ROC analizinde, Gal-3’ün 
3.4 ng/ml seviyesinin, MTDA ve PVK pozitifliğinin birlikteliğini ayırt etmede, 0.867 
AUC, 81.8% sensitivite, 83.0% spesifisite ile eşik değer olduğu gösterildi . 

SONUÇ: Gal-3 seviyesi tek damar lezyonlu ve korunmuş EF’li primer perkütan 
koroner işlem uygulanmış STYME hastalarında, aritmik olayların öngördürücüsü olan 
MTDA ve PVK pozitifliğiyle ilişkildir. Fatal aritmi insidansı son derece düşük olan bu 
homojen grupta Gal-3 seviyesi, yüksek riskli hastaların tespitinde klinisyenlere 
yardımcı olabilir. 
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Tablo 1: Mikrovolt T-dalgası Alternansı ve PVK pozitifliği için Çok Değişkenli Lojistik 
Regresyon Analizi  

 Univariable 
analiz 

 Multivariable 
analiz 

 

 CI 95% P OR (CI 95%)* P 

İlk Model¶     

Yaş 1.006- 1.100 0.026 1.083(1.023-
1.140) 

     
0.005 

    Erkek cinsiyet 0.410-10.457 0.384   

Hiperlipidemi 0.087-14.437 0.929 
Diabet 0.021-3.065 0.283 

Hipertansiyon 0.249-4.807 0.906 
Ön duvar MI 0.113-1.923 0.291 

LVEF, % 0.912-1.045 0.492 
Pik troponin, mg/dl 0.902-1.039 0.373 

LA volüm 1.017-1.085 0.003 1.042 (1.002-
1.083) 

0.040 

Yüksek Gal-3 grubu 2.825-40.156 <0.001 10.576 (2.295-
48.726) 

0.002 

İkinci Model†     

Yaş 0.937- 1.019 0.282 
Erkek Cinsiyet 0.914-1.010 0.118 
Hiperlipidemi 0.063-3.153 0.419   

Diabet 0.466-22.745 0.234 
Hipertansiyon 0.128-1.944 0.316 
Ön duvar MI 0.430-4.441 0.587 

LVEF, % 1.000-1.150 0.051 1.071 (0.995-
1.153) 

0.066 

Pik troponin, mg/dl 0.965-1.087 0.435 
LA volüm 0.971-1.045 0.689 

Yüksek Gal-3 grubu 2.177-20.420 0.001 6.734 (2.149-
21.101) 

0.002 

 
İlk model, PVC varlığından bağımsız tahmin edicileri belirlemek için yapılmıştır. 
İlk modelin Nagelkerke R karesi% 44.1’di. 
İkinci model, T dalgası pozitifin bağımsız tahmin edicilerini belirlemek için yapıldı. 
İkinci modelin Nagelkerke R karesi% 26.4’dü. 
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PRİMER PERKÜTAN KORONER İŞLEM YAPILAMAYAN MERKEZLERİN PRİMER 

PERKÜTAN KORONER İŞLEM YAPILAN MERKEZLERE MESAFESİNİN ST-
YÜKSELTMELİ MİYOKARD ENFARKTÜS HASTALARINDA BAŞARILI MEKANİK 

REPERFÜZYON ÜZERİNE ETKİSİ 

1Mustafa Umut SOMUNCU, 2Huseyin KARAKURT 

 
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak 
2Avcılar Devlet Hastanesi, İstanbul 

GİRİŞ: ST yükselmeli miyokard enfarktüs (STYME) hastalarında primer perkütan 
koroner işlemle (PKİ) erken müdahale, hem kardiyak mortalitenin önlenmesi hem de 
iskemik kalp yetmezliğinin azaltılması için önem arz etmektedir. PKİ’nin hasta 
başvurusu sonrası ilk iki saat içinde yapıldığında prognoza katkısının gösterilmesine 
rağmen, daha kısa periyodlarda müdahalenin ek katkı sağlayıp sağlamadığına dair 
literatürde çelişkili sonuçlar mevcuttur. Ayrıca, bildiğimiz kadarıyla, STYME 
hastalarında PKİ merkezi olmayan yerlerden, PKİ merkezlere olan mesafenin 
prosedural ve klinik sonuçları etkileyip etkilemediğine dair veri yoktur. Amaç: 
Çalışmamızda PKİ merkezi olmayan merkezlerin PKİ olan merkezlere mesafe ve 
dakika olarak uzaklığının işlem başarısı ve mortalite oranlarına etkisini incelemeyi 
amaçladık.  

YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmaya PKİ uygulanmış 315 STYME hastası dahil edildi. 
Çalışma populasyonu ilk başvuru yapılan hastanenin PKİ merkezine uzaklığına göre 
iki gruba ayrıldı. (şehir merkezi: 120 hasta, ortalama yaş, 59.3±10.8 yıl / çevre ilçeler: 
195 hasta, ortalama yaş, 60.4±12.1, yıl) . Şehir merkezindeki PKİ olmayan merkezler, 
PKİ merkezine yaklaşık 10 km mesafede ve 15 dakika uzaklıktaydı. Çevre ilçe 
hastaneler ise batı, doğu ve güney olarak üç farklı bölgeden oluşuyordu ve PKİ 
merkezine ortalama 60 km mesafede ve 50-55 dak uzaklıktaydı. Tüm hastalara 
başvuru yerinde ve işlem sırasında benzer antikoagulan ve antiplatelet tedavi verildi. 
Daha önce yapılan çalışmalar ışığında TIMI skoru 3 olan hastalar başarılı işlem, TIMI 
skoru 0,1,2 olan hastalar ise no-reflow olarak kabul edildi. Sonrasında ise, başarılı 
işlemin bağımsız prediktörleri araştırıldı.  

BULGULAR: Tüm çalışma hastalarında, TIMI 3 akım sağlanamayan hastaların oranı 
12.0% idi. 11 hastada ise hastane içi mortalite gerçekleşti (3.4%). Bazal ve 
prosedural özellikler açısından, şehir merkezi hastaneleri ile çevre ilçe hastaneleri 
arasında istatistiksel fark yoktu.  
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Bununla birlikte, beklenildiği gibi çevre ilçe hastanelerinden gelen hastalarda kapı-
balon zamanı daha uzundu (103.4±13.8 dak. vs. 74.5±16.3 dak. , p<0.001). Klinik 
sonuçlara bakıldığında ise no reflow oranı (15.9% vs. 5.8%, p=0.008) ve hastane içi 
mortalite oranı (5.1% vs. 0.8%, p=0.044) çevre ilçelerden gelen hastalarda, şehir 
merkezinden gelen hastalara göre daha fazlaydı. Lojistik regresyon analizinde, düşük 
sistolik kan basıncı ve ilk başvuru TIMI 0 olması no reflowun bağımsız prediktörleriydi. 
Buna ek olarak, çevre ilçe hastanelerinden tranfer olmak şehir merkezinden transfer 
olmaya göre başarısız işlemi 2.7 kat odds oranında öngördürüyordu.  

SONUÇ: STYME hastalarında erken mekanik reperfüzyon, işlem başarısını arttırarak 
hastane içi mortaliteyi azaltır. PKİ yapılmayan merkezin, PKİ yapılan merkeze 
mesafesinin artması, kapı-balon zamanının uzamasına sebep olarak işlem başarısını 
düşürebilir. İlk medikal kontakttan telin geçilmesine kadar olan süreyi kısaltmak 
amacıyla transfer sistem performansının arttırılması daha iyi klinik sonuçların elde 
edilmesine yardımcı oalbilir. Ayrıca PKİ merkezine uzak olan çevre ilçe 
hastanelerinden gelen STYME hastalarında daha yoğun antitrombotik tedavi, belki de 
fibrinolitik tedavi, düşünülmesi gerekebilir. 
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Tablo 1: Başarısız Prosedürün  Potansiyel Öngördürücülerinin Belirlenmesi İçin 
Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi 

 Univariate analiz  Multivariate 
analiz¶ 

 

 OR (CI 95%) P OR (CI 95%) P 

Yaş, yıl 1.021 (0.991- 
1.052) 

0.168 ----- ----- 

Erkek Cinsiyet 0.757 (0.301-
1.900) 

0.553 ----- ----- 

Pik troponin, mg/dl  1.145 (1.040-
1.260) 

0.006 1.106 (0.992-
1.123) 

0.071 

Diyabet 1.568 (0.760-
3.231) 

0.223     ----- ---- 

Sorumlu arter* 1.177 (0.597-
2.324) 

0.638 ----- ----- 

Total lezyon 3.565 (1.579-
8.052) 

0.002 2.371 (0.985-
5.710) 

0.048 

SKB, mmHg† 0.971 (0.955-
0.987) 

<0.001 0.973 (0.954-
0.990) 

0.002 

DKB, mmHg† 0.964 (0.936-
0.993) 

0.015 ----- ----- 

İşlem zamanıψ 
Kapı-balon 
zamanı¥ψ 
Predilatasyon 
Çevre ilçe 
hastaneden 
transfer 

1.030 (1.005-
1.055) 

1.023 (1.005-
1.041) 

1.818 (0.849-
3.889) 

3.051 (1.298-
7.171) 

0.019 
0.012 
0.124 
0.010 

1.017 (0.991-
1.043) 

----- 
----- 

2.741 (1.433-
5.244) 

0.212 
---- 
---- 

0.002 

† SKB ve DKB arasında yüksek korelasyon mevcuttu ve Nagelkerke R kareleri 
sırasıyla % 7.9 ve% 3.7 idi, bu nedenle, tam modele SKB'yi dahil ettik. 
¥ Balon-kapı zamanı ve çevre ilçe hastanelerden transfer olma arasında anlamlı 
bir ilişki vardı ve Nagelkerke R sırasıyla %4.2 ve % 4.9  olması sebebiyle çevre 
ilçe hastanelerden transfer olma  modele dahil edildi.  
* Sorumlu arter,  LAD ve LAD dışı lezyonlar olarak 2 gruba ayrıldı. 
ψ İşlem süresi, son poz ile ilk anjiyografinin pozu arasındaki zamandı. Balon-kapı 
süresi, hastanın ilk tıbbi teması ile lezyonun tel  geçişi arasındaki süreyi gösterdi. 
¶Tam modelin Nagelkerke R karesi% 21.4 idi. 
Abbreviations: CI, confidens interval; DMOR, odds ratio; SKB, sistolik kan 
basıncı,  DKB, diastoli kan basıncı 
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DİYABETİK ST YÜKSELMELİ MİYOKART ENFARKTÜSLÜ HASTALARDA GENÇ 

VE YAŞLI HASTA PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

1Gökhan ÇETİNKAL, 1Serhat SIĞIRCI 

 
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul 

GİRİŞ: Günümüzde tüm dünyada, akut koroner sendrom, mortalite ve morbidite 
sebepleri arasında ön sıralardaki yerini korumaktadır. Gelişen tedavi yöntemlerine 
rağmen özelikle ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde (STEMI) erken ve geç dönem 
mortalite hızı hala yüksekliğini korumaktadır. Tanı yöntemlerinin gelişmesi ve 
ortalama yaşam süresinin uzaması sonucu STEMI hastalarında yaş aralığı giderek 
artmaktadır. 

AMAÇ: STEMI en sık 45- 65 yaş aralığında görülmektedir. Diyabetes mellitus, 
koroner arter hastalığı gelişiminde bilinen sebeplerden en önemlilerdendir. 
Çalışmamızda STEMI ile primer peruktan girişim uygulanan genç (<45 yaş) ve yaşlı 
(>65 yaş) diyabetik hastaların klinik, anjiografik ve biyokimsal profillerinin 
karşılaştırılması ve mortalite üzerine etkili parametrelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Metot: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi ve İstanbul Cerrahpaşa 
Kardiyoloji Enstitüsüne STEMI ile başvuran primer perkütan koroner girişim 
uygulanan 45 yaş altı ve 65 yaş üstü diyabetik hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. 
Hastane içi ölüm, kardiyojenik şok tablosunda başvuru, herhangi bir zamanda 
antidiyabetik ilaç kullanmak, aktif enfeksiyonu bulunmak, başvuruda GFR < 60 mL/dk 
olmak, kronik inflamatuvar hastalığı bulunmak, aynı yatışta by-pass operasyonu 
olmak dışlama kriteri olarak belirlenmiştir. Sonuç: 45 yaş altı 56 hasta (yaş ortalaması 
42.0 ± 3.3), 65 yaş üstü 149 hasta (yaş ortalaması 72.1 ± 5.9 ) olmak üzere toplam 
205 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Yaşlı hastalar ile kıyaslandığında; ile 
kıyaslandığında; erkek cinsiyet, sigara içiciliği, dislipidemi yaygınlığı, Hemoglobin 
A1c, kan glukozu, hemoglobin, beyaz kan hücresi (WBC), total kolesterol, düşük 
dansiteli lipoprotein (LDL), trigliserid düzeyleri, başvuru glomeruler filtrasyon hızı 
(GFR) ve kontrast madde nefropatisi sıklığı genç hastalarda istatistiki anlamlı olarak 
yüksek saptanmıştır (bütün veriler için p<0.05). Bunların yanında genç hastalarda 
koroner arter hastalığı öyküsü, hipertansiyon yaygınlığı, başvuru kreatinin değerleri, 3 
damar hastalığı istatistiksel anlamlı düzeyde düşük izlenmiştir (tüm veriler için 
p<0.05). Ortalama 21 aylık takip süresince; genç hastalarda 2 ölüm, yaşlı hasta 
grubunda ise 33 ölüm gözükmüştür.  
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Cox regresyon analizi tüm gruba uygulanmış; yaş, hipertansiyon, kontrast madde 
nefropatisi, 3 damar hastalığı, hemoglobin seviyesi, ejeksiyon fraksiyonu, kan glukoz 
düzeyi, glomerular filtrasyon hızı, yüksek dansiteli lipoprotein düzeyleri (HDL), HDL 
dışı kolesterol düzeyleri, LDL ve triglisered değişkenleri analize dahil edilmiştir. 
Regresyon analizi sonucunda kontrast madde nefropatisi (HR:0.040 CI 0.002-0.848 
p: 0.039), hemoglobin seviyesi (HR: 0.447 CI 0.250-0.909 p:0.024) ve ejeksiyon 
fraksiyonunun (HR: 0.867 CI 0.776—0.968 p: 0.011) mortaliteyi bağımsız olarak ön 
gördürdüğü saptanmıştır. 

TARTIŞMA: Çalışmamızda genç diyabetik hastaların kan glukoz düzeyi ve lipid 
parametrelerinin yaşlı diyabetik hastalara göre daha kontrolsüz olduğu izlenmiştir. 
Genç hastalarda koroner ateroskleroz mekanizmasını etkilen birçok mekanizma 
vardır. Diyabete mellitus ve dislipidemi bu mekanizmaların başında yer almaktadır. 
Prematür ateroskleroz ile yapılan çalışmalarda genetik ve çevresel faktörlerin süreci 
hızlandırdığı bilinmektedir. Sonuç olarak diyabeti olan genç hastaların kan glukoz 
düzeyi ve lipid parametrelerini sıkı kontrolü perematür ateroskleroz gelişim sürecini 
yavaşlatabilir ve genç diyabetik hastalarda STEMI sıklığı azalabilir. 

Tablo 1. Yaşlarına göre hastaların klinik, anjiografi ve laboratuvar özelikleri 

VARİABLES TOTAL 

N=205 

AGE < 45 
YEARS 

N:56 

AGE > 65 
YEARS 

N=149 

p 

AGE, YEARS 63.9 ± 14.4 42.0 ± 3.3 72.1 ± 5.9 < 0.001 

SEX, MALE % 70.7 91.1 63.1 < 0.001 

HYPERTENSİON, % 67.3 55.4 72.8 0.020 

SMOKİNG, % 29.2 55.4 19.5 < 0.001 

DYSLİPİDEMİA, % 53.6 66.1 49.3 0.041 

HİSTORY OF CAD, % 24.4 14.3 28.8 0.044 

CIN 18.6 8.9 22.3 0.028 

HEMOGLOBİN A1C, % 8.3 ± 1.9 9.1 ± 2.0 8.0 ± 1.8 < 0.001 

GLUCOSE, MG/DL 198.4 ± 91.5 242 ± 122 185 ± 76 0.012 
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HGB, G/DL 1.4 ± 2.4 15.3 ± 1.2 12.7 ± 2.4 < 0.001 

WBC, ×109 /L 11.3 ± 4.0 12.9 ± 4.5 10.8 ± 3.6 0.001 

NEUTROPHİL, ×109 /L 8.0 ±3.7 9.0 ± 4.5 7.6 ± 3.3 0.024 

LYM, ×109 /L 2.4 ± 1.3 2.9  ± 1.4 2.2  ± 1.3 0.001 

PLT COUNT, ×109 /L 242.7 ± 78.0 243 ± 62 242 ± 83 0.939 

MONO, ×109 /L 6.7 ± 3.2 7.2 ± 2.8 6.5 ± 3.4 0.201 

ADMİSSİON GFR 
ML/MİN/1.73M2 

92.4 ± 30.2 109.7 ± 
30.9 

85.8 ± 
27.3 

< 0.001 

ADMİSSİON CREA, 
MG/DL 

0.94 ± 0.31 0.84 ± 
0.29 

0.97 ± 
0.30 

0.008 

TSH 1.8 ± 4.8 2.6 ± 8.5 1.4 ± 1.2 0.243 

TOTAL 
CHOLESTEROL, 
MG/DL 

184.4 ± 59.1 213.0 ± 
54.5 

173 ± 57.3 < 0.001 

LDL CHOLESTEROL, 
MG/DL 

119.5 ± 40.4 131.0 ± 
41.5 

115 ± 39.3 0.013 

HDL CHOLESTEROL, 
MG/DL 

39.1 ± 15.0 38.1 ± 
20.5 

39.5 ± 
12.4 

0.547 

TRİGLYCERİDE, 
MG/DL 

173.4 ± 187.9  283.7 ± 
310.8  

131.8 ± 
79.7 

< 0.001 

NONHDL CHOL, MG/DL 144.8 ± 58.1 175.6 ± 
55.1 

133.2 ± 
55.0 

< 0.001 

LV EF AT 24THHOUR, % 45.3 ± 9.9 45.9 ± 8.7 45.3 ± 
10.4 

 

ANJİOGRAPHİC 
FİNDİNGS, % 

    

ANTERİOR MI 42.9 53.6 38.9 0.081 
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STENT COUNT >1 20.4 31.4 40.3 0.407 

VESSEL X1 40.4 53.6 35.6 0.025 

VESSEL X2 36.0 41.1 34.2 0.415 

VESSEL X3 22.9 5.4 29.5 < 0.001 

CONTRAST VOLUME 265.3 ± 102.6 239.2 ± 
76.6 

275.3 ± 
109.6  

0.025 

 

Tablo 2. Cox regresyon analizi 

Variables  HR CI p 

Age 0.645 0.873-1.088 0.645 

HT 1.745 0.205-14.855 0.611 

CIN 0.040 0.002-0.848 0.039 

Vesselx3 0.002 0.000-6.664 0.136 

Hgb 0.477 0.250-0.909 0.024 

EF 0.867 0.776-0.968 0.011 

Glucose 1.008 0.998-1.020 0.131 

eGFR 0.875 0.969-1.038 0.875 

Non-HDL chol 0.994 0.965-1.024 0.691 

HDL 0.984 0.936-1.034 0.517 

LDL 1.006 0.971-1.043 0.733 

Triglyceride 1.004 0.998-1.009 0.187 
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SB35 

 
KARDİYAK MİKSOMA’YA YAKLAŞIM: ÜÇÜNCÜ BASAMAK MERKEZ DENEYİMİ 

1Yusuf KUSERLİ 

 
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 

Kalbin en sık görülen tümörü metastatik tümörlerdir, primer kardiyak tümörler nadirdir. 
Primer kardiyak tümörlerin de %80’i benigndir. Benign tümörlerin de yarıdan fazlası 
miksomadır. Kardiyak tümörler nadir görülen tümörler olmalarına rağmen komplike 
olduklarında yüksek mortalite ve morbiditeye sebep olurlar. Kasım 2010 ve Temmuz 
2016 arasında opere edilen toplam 45 primer kardiyak miksoma hastası retrospektif 
olarak incelendi. Hastaların 32’si kadın(% 71.1), 13’ü erkek idi(% 28.9). Ortalama 
yaşları ise 45.3 idi(15-73). Operasyon öncesi dönemde 31(% 68.8) hastada nefes 
darlığı, 16 hastada çarpıntı (% 35.5), 3 hastada serebrovaskuler olay(% 6.6), 4 
hastada periferik emboli (% 8.8) görülmüştür. 45 hastanın 34’ünde(%75.6) sol 
atriyum, 11’inde(%24.4) sağ atriyum kaynaklı miksoma tespit edildi. Tüm hastalara 
operasyon öncesi tanı için ekokardiyografi uygulandı. 45 yaş üzeri tüm hastalara rutin 
koroner anjiografi yapıldı. Hastaların hiçbirinde aile öyküsü bulunamadı. Hastaların 
43'ü(% 95.5) sinüs ritmi, 2'si(% 4.5) ameliyat öncesi atriyal fibrilasyon ritminde idi. 
Tüm hasta serisinde 2 olguda miksoma cerrahisi ile eş zamanlı koroner arter bypass 
cerrahisi yapıldı. Sağ atriyum yerleşimli miksoması olan 2 olguda triküspid kapakta 
2x2 cm miksomatöz kitle triküspid kapakta herhangi bir hasara yol açmadan çıkarıldı. 
Sol atriyum miksomalı 34 olgunun tamamında sağ atriyum açılarak transseptal 
yaklaşımla sol atriyuma ulaşıldı. Sol atrium miksoması olan toplam 10 olguda fossa 
ovalis eksizyonu ile birlikte kitle eksize edildi. Tüm vakalarda kitle operasyondan 
sonra patolojik olarak incelendi. Tümörlerin ölçümleri en az 2x2 cm ile en fazla 4x6.2 
cm arasındaydı. Tümörlerin yapısı kalın pediküller ve lobüller içinde bir kolloid madde 
olarak görüldü. İntraoperatif ve postoperatif hastane mortalitesi görülmedi. Tüm 
hastalara postoperatif 1.ay, 6.ay ve 1.yıl kontrol ekokardiyografi yapıldı. Herhangi bir 
hastada rezidü veya nüks görülmedi. Miksomada ani ölüm ve embolik komplikasyon 
olasılığı nedeniyle tanı konulduktan hemen sonra hastalar opere edilmelidirler. 
Miksoma rezeksiyonu median sternotomi ve kardiyopulmoner bypass altında kardiyak 
arrest sağlanarak yapılır. Kardiyak miksomalarda cerrahi rezeksiyon sonuçları çok 
başarılı olup, %5’den az oranda erken mortalite görülmektedir. Bizim serimizdeki 
hastalarda erken dönem mortalite gözlenmedi. Kardiyak miksomalar benign tümörler 
olduğundan opere edilen hastalarda uzun dönem sonuçları oldukça iyidir. Rekürrens 
açısından postop 6-12. ay ve 1. yıl EKO kontrollerinin ardından yıllık EKO 
kontrollerinin izlem açısından uygun olacağını düşünüyoruz. 
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METABOLİK SENDROMLU HASTALARDA KAROTİS ARTER DARLIK 

DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1Müjgan TEK 

 
1TOBB ETÜ Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ ve AMAÇ: Metabolik sendrom varlığının karotis arterlerde erken ateroskleroz 
ile birliktelik gösterdiği ve inme için risk faktörü olduğu klinik çalışmalarda 
gösterilmiştir. Karotis arter darlığı iskemik inme için önemli bir risk faktörüdür ve tüm 
inmelerin yaklaşık %10 kadarı orta-ciddi (%50-99) karotis darlıklarına bağlı 
gelişmektedir. Literatürde metabolik sendromlu hastalarda karotis intima-media 
kalınlığı ve plak morfolojisinin değerlendirildiği doppler ultrason çalışmaları vardır. 
Bizim çalışmamızın amacı, metabolik sendromlu hastalarda anjiografik olarak 
gösterilmiş karotis arter darlık derecelerinin değerlendirilmesidir.  

METOT: Çalışmaya karotis anjiografi ile karotis darlık dereceleri belirlenmiş 140 
hasta alındı. Hastalar metabolik sendrom kriterlerine göre metabolik sendromu olanlar 
ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Karotis arter darlık dereceleri North American 
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) kriterlerine göre belirlendi. 
Metabolik sendromu olan hastalar ile olmayanlar karotis arter darlık dereceleri 
açısından karşılaştırıldı. 

SONUÇ: Grupların bazal klinik özellikleri benzerdi. Metabolik sendromu olan ve 
olmayan hastalar arasında karotis arter darlık dereceleri açısından anlamlı fark vardı 
(p=0.002). (tablo 1). Metabolik sendromu olmayan hastalarda NASCET sınıflamasına 
göre normal-%50 darlık oranı fazla iken, %50 ve üzeri darlık oranı metabolik 
sendromu olan grupta daha fazla idi. 

TARTIŞMA: Bizim çalışmamızda inme riskinin arttığı orta-ciddi karotis darlık oranı 
metabolik sendromu olan hastalarda olmayanlara göre fazla bulunmuştur. Bu nedenle 
metabolik sendromu olan hastaların inmeden korunmak için yakın takibi ve medikal 
ya da stent/cerrahi tedavi seçenekleri açısından değerlendirilmesi önemlidir. Ancak 
metabolik sendromlu hastalarda takipde gelişen inme oranlarını da değerlendiren 
daha geniş çaplı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır 
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Tablo 1. Grupların demografik özellikleri ve karotis arter darlık dereceleri 
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TÜRKİYE'DE BİR MERKEZDEN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR DÖNEMİ 

ÖNCESİ ATRİYAL FİBRİLASYONDA GELENEKSEL KUMADIN TEDAVİSİ 
KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

1Emre ÖZDEMİR, 2Özgen ŞAFAK, 1S.Volkan EMREN 

 
1Izmir Katip Çelebi Üni., Atatürk Egt. ve Ars. Hast. Kardiyoloji Klin., İzmir 
2Burdur Devlet Hast., Kardiyoloji Klin., Burdur 

GİRİŞ ve AMAÇ: Atriyal fibrilasyon (AF), yaşlanma ile artan prevalansta en sık 
görülen supraventriküler aritmidir. AF, tromboembolik olaylardan dolayı önemli 
morbidite ve mortaliteye neden olur. Bu çalışmada, yeni oral antikoagülanların 
(NOAC) 2012-2013 öncesi dönemde Türkiye'de tam kullanılamadığı dönemlerde, 
etkili oral antikoagülasyonu (OAC) olmayan non-valvüler AF hastaları ve bu olayların 
sonuçları değerlendirildi. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Hastane kayıtlarında yer aldığı kadarıyla, yeterli bilgiye sahip 
205 AF hastası tespit edildi, bunlardan 123'ü non-valvüler AF değildi ve bunların 92'si 
ya hiç OAC almıyor veya inefektif OAC tedavisi alıyordu. Hastaların demografik, klinik 
ve ekokardiyografik parametrelerini değerlendirildi Mevcut kılavuzlara göre valvüler 
AF ve diğer NOAC (düşük GFR…) kontrendikasyonları olan hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. Hastaların etkin OAC tedavisi almama nedenleri, ve rekürren embolik 
olayalar değerlendirildi. 

SONUÇ: Hem kumadin hem de NOAC için uygun olan 123 hastayı tespit edildi. Bu 
hastaların 37'si (% 25,2) etkili terapötik aralıkta ve devam eden takiplerle efektif 
kumadin tedavisi altındaydı, bu nedenle bu hastalar çalışma amaçdışı olarak 
dışlandılar. kumadin tedavisi almayan veya zaten kumadin kullanan ancak etkili 
terapötik aralık dışında olan 92 (% 74,8) hasta çalışmamıza alındı. Hastalarımızın 
cinsiyet dağılımı 48 (% 52,2) kadın hasta ağırlıklıydı. Ortalama yaş 70,62 ± 11,8 idi 
(Tablo-1). En sık görülen komorbid hastalık hipertansiyondu ve 80 (% 87,0) hastada 
tespit edildi. Beş (% 5,4) hastada hipertiroidi vardı(Tablo-1). Ortalama HAS-BLED 
skoru 2,39 ± 0,97 idi. Ortalama CHA2DS2-VASc skoru 3,68 ± 1,71 idi (Tablo-
1).Ortalama EF% 53,96 ± 11,6, ortalama sol atriyal çap 44,27 ± 6,2 mm ve ortalama 
GFR 93,4 ± 31,9 mL / dak idi (Tablo-1). Uygun tedavi eksikliği nedeniyle ve 18 (% 
19,5) hastada tanı sonrası iskemik inme mevcuttu(Tablo-2).Bu 92 hastanın 13'ü (% 
14,1) hekimin ve 41'i (% 44,6) hastanın tereddüt nedeni ile kumadin tedavisi 
almıyordu.  
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Hekimin tereddütlerinde % 1,1'lik bir oran HAS-BLED skoru ≥3 olan iken diğer kısım 
klinisyenin bilinmeyen seçenekleriydi. İki hastada (% 2,2) kanama öyküsü vardı, 
kanamanın tekrarlanması korkusu nedeniyle, hastalar kumadin kullanımını 
reddetmişti Hastaların % 55,4'ünin ise kumadin almanın nedeni bilinmiyordu. Diğer 
taraftan, 38'i (% 41,3) kumadin kullanıyordu, ancak düzenli bir takipte değildi ya da 
etkili tedavi aralığı dışındaydı. Toplam olarak, 92 hastanın %58,7'si (n: 54) 
endikasyonları olmasına rağmen kumadin tedavisi almıyordu. Hekim veya hasta 
tereddütüne bağlı olarak bir paradoks olarak 54 hastanın %7,2'sinde klopidogrel + 
asetil salisilik asit ve% 51,5'inde sadece asetil salisilik asit tedavisi kullanıldı(Tablo-3). 

TARTIŞMA: NOAC'lerin coumadine kıyasla üstünlüğü ve geçmişe kıyasla NOAC'a 
daha kolay erişilmesi sayesinde, bugün NOAC'lar, valvüler olmayan AF hastalarında 
ilk seçenek olarak artan bir popülariteye sahiptir. 2016 ESC Rehberi, sınıf 1A’nın 
önerisi olarak, bir NOAC (apixaban, dabigatran, edoxaban veya rivaroksaban) için 
uygun olan AF'li bir hastada oral antikoagülasyon başlatıldığında, bir NOAC'nin bir K 
antagonistini tercih edebileceğini tavsiye eder. Çalışmamızda 92 (% 74,8) hasta (38 
(% 41,3) hastanın etkisiz oral antikoagülasyon tedavisi ve 54 (% 58,7) hastanın 
antikoagülan tedavi almadığını tespit ettik. Çalışmamızın verilerine göre, eğer 
Türkiye'de 2012'den önce NOAC'lar mevcut olsaydı, kohortumuzun% 74,8'i etkin 
antikoagülasyon altında olacaktı ve hastaların% 19,5'inde inme olmayacaktı. Uygun 
NOAC kullanımına 2012-2013'den önce başlandıysa, bu hastalar iskemik olaylara 
karşı korunabilir. Bu durum hastaların yaşam kalitesi ve ayrıca tıbbi masrafları için 
önemlidir. 

Tablo- 1 : Hastaların klinik bilgisi 
 

 Variable Sayı Yüzde 

Yaş(Yıl) 70,6±11,8  

Cinsiyet(♂/♀) 44 / 48  47,8/52,2 

Arteriyel hipertansiyon 80  87,0% 

Diyabetes Mellitüs  16 17,4% 

Sigara 53 67,6 % 

Hipertiroidizm 5 5,4% 

Paraksismal AF   23 25,0% 

Persistan AF  29 31,5% 

Permenant AF 40 43,5% 
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Tablo-2: Çalışmanın ekokardiyografik, biyokimyasal laboratuvarı. ve atriyal 
fibrilasyon skor değerleri 

 Değişken Minimum Maksimum Orta Std. 
Deviyasyon 

Hemoglobin(mg/dL) 9 17 12,2 1,7 

Glomerular Filtration 
Oranı (mL/min) 

50,4 246,1 93,4 31,9 

Serum kreatinin(mg/dL) 0,4 1,3 0,80 0,18 

CHA2DS2-VASc  skor 0 8 3,68 1,71 

HAS-BLED skor 0 6 2,39 0,97 

Sol vent. EF(%) 20 70 53,96 11,6 

Sol atriyum boyutu(mm) 31 73 44,27 6,2 

 
 
Table 3 : Etkin olmayan veya hiç kumadin kullanmayan hastaların verileri 

 Sayı Yüzde 
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T
ed
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n
ce

si
 

Doktor çekince nedeni 
bilnmiyor 

12 13,0 

Yüksek HASBLED skoru 1 1,1 

H
as

ta
 

te
d

av
i 

re
d

d
i 

Hasta tedavi red nedeni 
bilinmiyor 

39 42,4 

Hasta red nedeni daha önce 
kanama öyküsü 

2 2,2 
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d
in
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av
i

si
 

al
an

 

h
as

ta
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ar
 

İn
ef

ek

ti
f 

IN
R

 Kumadin alıyor ancak INR 
inefektif 

12 13,0 

Kumadin alıyor ancak takip yok  26 28,3 

  Toplam 92 100,0 
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AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİ HASTALARINDA STATİN TEDAVİSİNİN TPE-

INTERVALİ VE TPE/QTC ORANINA ETKİSİ 

1Erhan SARAÇOĞLU 

 
1Doktor Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep 

AMAÇ: Daha önce yapılan çalışmalar hiperkolesteroleminin ventriküler fibrilasyona 
yatkınlık oluşturduğunu ve statin tedavisinin de anti-aritmik etkisi olduğunu 
göstermişlerdir. Çalışmamızın amacı, aritmojenik substrat ve ailevi hiperkolesterolemi 
(AH) arasındaki ilişkiyi statin tedavisi açısından değerlendirmektir. 

YÖNTEM: Çalışmaya 46 yeni tanı (41±12 yıl) AH hastası ile 46 sağlıklı kontrol (40±8 
yıl) alındı. Hastaların tanı anındaki elektrokardiyografileri (EKG) kontrol grubu ile 
karşılaştırıldı. Ayrıca statin tedavisi sonrası altıncı ay EKG’leri bazal EKG’leri ile 
karşılaştırıldı. Tüm EKG analizleri birbirinden habersiz iki kardiyolog tarafından 
yapıldı. 

BULGULAR: Bazal karakteristik özellikler her iki grupta benzerdi. Total kolesterol 
(343±49 mg/dL’ e karşın 161±12 mg/dL; p<0.001) ve LDL-K (260±42 mg’ e karşın 
95±13; p<0.001) değerleri AH grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha 
yüksekti. Statin tedavisi sonrasında altıncı ayda hem total kolesterol (343±49’ e 
karşın 206±45; p<0.001) hem de LDL-K (260±42’ e karşın 138±40; p<0.001) 
değerlerinde AH hastalarında belirgin azalma sağlandı. Hem bazal Tpe-intervali 
(90.7±9.3ms’ e karşın 77.6±7.3ms; p<0.001) hem de Tpe/QTc oranı (0.219±0.02’ e 
karşın 0.193 ± 0.01; p<0.001) AH grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek idi. 
Statin tedavisi sonrasında Tpe-intervali (90.7±9.3ms’ e karşın 81.3±8.3ms; p<0.001) 
ve Tpe/QTc oranı (0.219±0.02’ e karşın 0.201±0.02; p<0.001) anlamlı azaldı. Kontrol 
grubuna göre TPe-intervali (81.3±8.3ms’ e karşın 77.6±7.3ms; p=0.027) ve TPe/QTc 
(0.206±0.02’ e karşın 0.193±0.01; p=0.021) oranı statin tedavisi sonrasında AH 
grubuna göre anlamlı daha yüksek saptandı. Bazal LDL-K değeri ile Tpe-intervali 
(r=0.740; p<0.001) ve Tpe/QTc oranı (r=0.597; p<0.001) arasında güçlü ve anlamlı bir 
ilişki saptandı.  

SONUÇ: Çalışmamızda EKG’ de TPe-intervali ve TPe/QTc oranının AH hastalarında 
anlamlı uzadığını ve yoğun statin tedavisi sonrasında LDL-K düşmesi ile birlikte 
gerilediğini gösterilmiştir. Bu durum AH haslarının uzun dönem yüksek seviyede 
kolesterole maruz kalmaları ile açıklanabilir.  
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Bunun ile birlikte statin tedavisinin daha öne yapılan çalışmalara benzer olarak EKG 
parametreleri üzerinde olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla 
çalışmamız AH hastalarında yapılan ilk çalışma olup daha büyük çalışma gruplarında 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Parametereler FH (n=46) Kontrol (n=46) P 

Yaş,yıl 41 ± 12 40 ± 8 0.379 

Kadın, n (%) 21(45.7 ) 19  (41.3) 0.674 

Sigara öyküsü, n (%) 10 (21.7) 9 (19.6) 0.797 

Hipertansiyon, n (%) 8 (17.4) 6 (13.0) 0.562 

Diyabetes mellitus, n (%) 3 (6.5) 2 (4.3) 1.000 

Vucüt yüzey alanı (kg/m2) 27.3 ± 4.2 24.9 ± 3.6 0.324 

Sistolik KB (mmHg) 128 ± 11 125 ± 8 0.191 

Diyastolik KB (mmHg) 74 ± 10  71 ± 9 0.171 

LVEF (%) 65.3 ± 2.5 66.2 ± 3.1 0.878 

Total Kolesterol, (mg/dL) 
medyan (IQR) 

338 (60) 157 (46) <0.001 

LDL-K (mg/dL) 
medyan (IQR) 

253 (16) 91 (11) <0.001 

HDL-K (mg/dL) 42 (17) 47 (6) 0.228 

Trigliserid (mg/dL) 139± 31 83 ± 22 <0.001 

eGFR 94 ± 22 89 ± 13 0.652 

 
Tablo-1 Hastaların ve kontrol grubunun bazal karakterisitk özellikleri ve laboratuvar 
değerleri.  
 
 

Değişkenler Tedavi öncesi 
(n=46) 

Kontrol grubu 
(n=46) 

P 

Kalp hızı,atım/dk 65 ± 6.3 65 ± 4.5  0.374 

QT, ms 399 ± 10.5 389 ± 8.5 0.211 

QTc, ms 414 ± 19.5 402 ± 16.9 0.087 

Tpe-intervali, ms 90.7 ± 9.3 77.6 ± 7.3 <0.001 

Tpe/QT 0.227±0.02 0.199 ± 0.01 <0.001 

Tpe/QTc 0.219±0.02 0.193 ± 0.01 <0.001 
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Tablo-2. Hastaların ve kontrol grubunun elektokardiyografi parameterlerinin 
karşılaştırılması. 
 

Değişkenler Tedavi öncesi 
(n=46) 

Tedavi sonrası  
(n=46) 

p 

Kalp hızı, atım/dk 65 ± 6.3 63 ± 4.5 0.091 

QT, ms 399 ± 10.5 393 ± 9.2 0.608 

QTc, ms 414 ± 19.5 404 ± 17.7 0.094 

Tpe-intervali, ms 90.7 ± 9.3 81.3 ± 8.3 <0.001 

Tpe/QT 0.227±0.02 0.206±0.02 <0.001 

Tpe/QTc 0.219±0.02 0.201±0.02 <0.001 

 
Table-3. Ailevi hiperkolesterolemi hastalarının tedavi öncesi ve sonrası 
elektrokardiyografi parametrelerinin karşılaştırılması 
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AKUT PULMONER EMBOLİ HASTALARINDA GELİŞEN AKUT BÖBREK 

HASARININ KISA VE UZUN DÖNEME MORTALİTEYE ETKİSİ 

1Tufan ÇINAR, 2Veysel Ozan TANIK 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
İstanbul 
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 

GİRİŞ: Akut böbrek hasarı gelişimi hastanede yatan hastalarda ölümlerin en sık 
üçüncü nedenidir. Akut böbrek hasarının gelişimi hastanedeki yatış süresini 
uzatmakta, hastahane içi ölümlere ve kısa ve uzun dönem mortaliteye etkisi 
bilinmektedir. Bizde bu çalışmamızda akut pulmoner emboli ile hastahane yatan 
hastalarda gelişen akut böbrek hasarının hastahane içi, kısa ve uzun dönem 
mortaliteye etkisini incelemeyi amaçladık. 

YÖNTEM ve GEREKÇELER: 2012 Aralık-2017 Aralık tarihleri arasında, akut 
pulmoner emboli tanısı ile hastahaneye yatan hastalar geriye dönük olarak incelendi. 
Akut böbrek hasarı gelişimi akut böbrek hasarı network kıstaslarına (AKIN) göre 
değerlendirildi. Çalışmanın ortalama takip süresi 23±16 aydı. Uzun dönem takipler 
için, hastahane içi kayıtlar, telefon görüşmeleri ve ölüm bildirim sistemi kullanıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya toplam 194 akut pulmoner emboli hastası dâhil edildi. 
Çalışma hastalarının ortalama yaş grubu 63±18’di. Çalışma hastaları akut böbrek 
hasarı gelişen ve gelişmeyen olarak iki gruba ayrıldı. Bu hastalardan 30 (15%) 
hastaya AKIN kıstaslarına göre akut böbrek hasarı tanısı konuldu. Akut böbrek hasarı 
gelişen hastalarda beyaz küre sayısı ve başvuru glikozu anlamlı olarak yüksek 
bulundu. Akut böbrek hasarı gelişen hastalarda hastahane içi, kısa ve uzun dönem 
mortalete anlamlı olarak yüksek bulundu. Kaplan-Meir analizinde bu bulgular 
doğrulandı. 

SONUÇ: Akut pulmoner emboli ile hastahane yatan hastalarda akut böbrek hasarının 
gelişimi hastahane içi, kısa ve uzun dönem mortaliteye artırmaktadır. Bu hastalarda 
böbrek fonksiyon testleri kısa ve uzun vadede sıkı bir şekilde takip edilmeli ve gerekli 
profilaktik önlemler uygulanmalıdır. 
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Tablo 1 Tüm hasta grubu ve akut böbrek hasarı gelişen ve gelişmeyen hastaların 
demografik, laboratuvar, ekokardiyografik bulguları ve kısa ve uzun dönem mortalite 
oranları 

 Toplam 
hasta 

sayısı; 194 

ABH (-), 164 ABH (+), 30 P 
değeri 

Yaş  

 

63±18 61±17 73±16 <0,001 

Bayan cinsiyeti,  (%) 

 

110 (62,5) 91 (62,3) 19 (63,3) 0,918 

Başvuru bulguları 

 

Sistolik kan basıncı, 
mmHg 

 

 

 

122±22 

 

 

123±21 

 

 

118±27 

 

 

0,335 

Diastolik kan basıncı, 
mmHg  

 

74±13 75±13 68±14 0,031 

Kalp hızı, her bir 
dakika 

 

77±17 77±16 81±16 0,037 

Ateş, °C  

 

36,7±0,4 36,7±0,4 36,7±0,5 0,741 

Solunum sayısı, her 
bir dakika 

 

20±3 20±3 21±2 0,016 
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sPESI skoru 

 

2,03±1 1,91±0,95 2,63±1 0,054 

Derin ven trombozu, 
(%) 

 

13 (7,4) 13 (8,9) 0 (0,0) 0,090 

Saturasyon, % 

 

90±5 90±5 88±6 0,054 

Risk faktörleri 

 

Diabetes mellitus, (%) 

 

 

 

29 (16,5) 

 

 

24 (16,4) 

 

 

5 (16,7) 

 

 

0,976 

Hipertansiyon, (%) 

 

88 (50) 70 (47,9) 18 (60) 0,230 

Kanser, (%) 

 

15 (8,5) 11 (7,5) 4 (13,3) 0,302 

Koroner arter 
hastalığı, (%) 

 

41 (23,3) 29 (19,9) 12 (40) 0,018 

Sigara kullanımı, (%) 

 

52 (29,5) 44 (30,1) 8 (26,7) 0,705 

Laboratuvar bulguları 

 

Hemoglobin, g/dL 

 

 

 

13,0±2 

 

 

13,1±2 

 

 

12,7±2 

 

 

0,308 
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Beyaz küre sayısı, 
hücre/µL 

 

11,2±4,1 10,8±3,9 13,2±4,4 0,04 

Başvuru glikozu, 
mg/dL 

 

155±78 151±76 174±87 0,034 

Bazal kreatinin, mg/dL 

 

1±0,2 0,98±0,2 1,09±0,2 0,007 

Tepe kreatinin, mg/dL 

 

1,1±0,4 1,0±0,2 1,82±0,6 <0.001 

Trombosit, hücre/µL 

 

235±90 240±92 213±76 0,129 

Troponin, ng/mL 

 

0,11 (0,01-
0,35) 

0,13(0,03-
0,40) 

0,06 (0,05-
0,3) 

0,101 

D-dimer, ng/mL 

 

2804(1265-
5413) 

2966(1454-
5711) 

2668(1068-
5128) 

0,584 

Ekokardiyografik 
bulgular  

 

Sol ventrikül ejeksiyon 
fraksiyonu, % 

 

 

 

58±7 

 

 

59±5 

 

 

55±13 

 

 

0,133 

Sistolik pulmoner 
arter basıncı, mmHg 

 

41±17 39±17 50±17 0,003 
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Hastahane içi ölüm, % 

 

    

30 günlük mortalite, % 

 

4 (2,3) 1 (0,7) 3 (10) 0,002 

Uzun dönem mortalite, 
% 

 

6 (3,4) 5 (3,4) 5 (16,7) 0,004 

Takip süresi, ay 

 

23±16 24±16 20±17 0,028 

 

Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma veya ortanca ile, kategorik 
değişkenler sıklık ile gösterilmiştir. Kısaltmalar; ABH; akut böbrek hasarı 
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Mavi çizgi-ABH - 

Yeşil çizgi-ABH+ 
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SB40 

 
ASENDAN AORTA PSÖDOANEVRİZMASININ ENDOVASKÜLER YÖNTEMLE 

TEDAVİSİ 

1Tanıl ÖZER 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu YİEAH, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: Torasik ve abdominal aorta lezyonlarına endovasküler yaklaşımlar 
sıklıkla yapılmasına karşın, asendan aortada Zone 0 bölgesinin endovasküler tedavisi 
çok nadir uygulanmaktadır. Biz olgumuzda Bentall Prosedürü uygulanmış bir 
hastamızda gelişen asendan aorta psödoanevrizmasına başarılı bir şekilde 
uygulanan endovasküler tedavi deneyimimizi paylaşmayı amaçladık. 

METOT: İlk olarak AVR + MVR uygulanan ve sonrasında aort kök absesi gelişmesi 
üzerine aortadaki mekanik kapak rezeke edilerek Bentall prosedürü uygulanmış olan 
47 yaşındaki bayan hasta asendan aortada anostomoz hattında kanama alanı tespit 
edilmesi üzerine 3. kez operasyona alındı. Basit pledget destekli sütür ile onarıldı. Bu 
işlemin ardından yaklaşık 3 ay sonra asendan aortada distal anastomoz hattında 
psödoanevrizma gelişmesi üzerine hasta hospitalize edildi. Gerekli değerlendirmeler 
sonucunda hastaya endovasküler işlem uygulanması kararlaştırıldı. 

SONUÇ: Sol subklaviyen arter genişliği uygun bulunan hastaya, lokal anestezi ile 
32x52 mm TreoTM Proximal Cuff (Bolton Medical, Barselona, İspanya) endovasküler 
olarak yerleştirildi. İşlem sırasında sol subklaviyen arter diseksiyonu komplikasyonu 
oluşan hastanın sol subklaviyen arterine stent implante edilerek komplikasyon 
düzeltilebildi. Kontrollerinde herhangi bir problem olmayan hasta 2. gün taburcu edildi. 
Klinik takiplerinde sorunsuz olan hastanın kontrol BT anjiyografisinde 
psödoanevrizmanın tromboze olduğu izlendi. 

TARTIŞMA: Asendan aortanın lezyonlarında cerrahi işlemler altın standart olmakla 
beraber cerrahi müdahalenin yüksek riskli veya imkansız olduğu durumlarda mevcut 
teknolojilerdeki endovasküler çözümler de akılda bulundurulmalıdır. Uygun girişimsel 
metodlarda olası komplikasyonların da düzeltilebilmesi için kateter bilgisinin 
arttırılması önemlidir. 
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SB41 

 
STEMI'DE OBEZİTE PARADOKSU VE İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

1Burak ÖZTÜRKERİ, 1Emrah BAYAM 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye EAH, İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: İnflamasyon koroner arter hastalığının (KAH) patogenezinde ve 
prognozunda çok önemli bir rol oynar. Özellikle; C-reaktif protein (CRP) KAH olan 
hastalarda kötü prognoz ile ilişkilidir. Bu çalışmada, ST yükselmeli miyokard 
infarktüsü (STEMI) nedeniyle primer koroner girişim (PKG) yapılan hastalarda CRP 
düzeyleri ile VKİ(Vücut kitle indeksi) arasındaki ilişki araştırıldı. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Retrospektif çalışmaya Ocak 2015 ile Şubat 2016 arasında 
akut STEMI nedeniyle primer koroner girişim uygulanan 132 hasta alındı. Hastalar iki 
gruba ayrıldı: (Grup 1: VKİ <25 kg/m2 n:27 ve VKİ >35 kg/m2 n:9, toplam 36 hasta; 
Grup2: 25 < VKİ<30 kg/m2 n:58 ve 30 < VKİ<35 kg/m2 n:38, toplam 96 hasta). Sınıf 
2,3 obez hastalar ve normal kilolu hastalar Grup 1'i oluşturdu. Pre-obez ve sınıf 1 
obez hastalar Grup 2'ye dahil edildi. Hastalar bu şekilde gruplandırılmıştır, çünkü 
obezite paradoks çalışmalarında ilk grubun prognozu daha kötüdür. 

SONUÇ: STEMI hastalarında, CRP, 25>VKİ<35 olan grupta anlamlı olarak daha 
düşük bulundu. STEMI tanısı olan hafif kilolu ve sınıf 1 obez hastaların daha iyi 
prognozunun nedenlerinden biri, aterosklerotik plak oluşumu üzerinde birçok etkiye 
sahip olan CRP'nin düşük değerleri olabilir. 

TARTIŞMA: Koroner arter hastalığı dünyadaki en önemli ölüm nedenlerinden biridir. 
Koroner arterlerde aterosklerotik plakların rüptürü ve plak erozyonu akut koroner 
sendroma neden olur. CRP, aterosklerotik plak oluşumu ve plak rüptüründe rol 
oynayan bir akut faz reaktanıdır. CRP'ye ek olarak lökosit, fibrinojen ve IL-6 gibi 
inflamasyon belirteçleri de kardiyovasküler olaylarla ilişkilidir(16). Referans hs-CRP 
değeri, stabil koroner arter hastalığında> 3 mg / L ve akut koroner sendromlarda >10 
mg / L olduğunda kötü prognozla ilişkilidir(17). JUPITER ve PROVE-IT klinik 
çalışmaları, statin tedavisi alan hastalarda düşük CRP ile klinik sonuçların daha iyi 
olduğunu göstermiştir(18,19). Bu klinik çalışmada, koroner arter hastalığı için kötü 
prognoza sahip olduğu bildirilen enflamasyon ve bunun göstergesi CRP ile hastaların 
VKİ arasındaki ilişki araştırıldı.  
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Koroner arter hastalığının obezite paradoksunda, kilolu(pre-obez) ve Tip 1 obez 
hastalar, zayıf, normal kilolu, Tip 2 ve 3 obez hastalardan daha iyi prognoza sahip 
olduğu gösterilmiştir(20-23). CRP, IL-6 ve TNF-a sitokinlerine yanıt olarak karaciğer 
hücrelerinde üretilen bir akut faz proteinidir. CRP'nin aynı zamanda aterosklerotik 
intima tabakası tarafından da üretildiği gösterilmiştir(24). Oldukça duyarlı, nonspesifik 
bir inflamasyon, doku hasarı ve enfeksiyon belirtecidir. CRP, lökosit, fibrinojen, IL-6 
gibi artmış inflamatuar belirleyicileri olan hastalarda artmış kardiyovasküler hastalık 
riski tespit edilmiştir(25). Akut koroner sendromlarda en çok araştırılan inflamasyon 
belirteçlerinden biri de CRP'dir(26). CRP'nin aterosklerotik plak oluşumu üzerinde 
birçok etkisi vardır(27). Bizim çalışmamızda, CRP dışındaki inflamasyon belirteçleri 
arasında gruplar arasında istatistiksel bir fark yoktu. Gruplar arasında önemli ölçüde 
farklı CRP seviyeleri, CRP aracılı inflamasyonun obezite paradoksunun 
nedenlerinden biri olabileceğini gösterebilir. Alt grup analizinde, daha önce bildirilen 
obezite paradoks çalışmalarında, CRP düzeylerinin gruplardaki dağılımı, U-Şekilli 
eğriye benzerdi. Adipoz dokudan salınan adiponektinin anti-inflamatuar, anti-
apoptotik, anti-hipertrofik etkileri, kardiyoprotektif olabileceği öne sürülmüştür(28-30). 
Obezite komplikasyonlarının, Tip 2 ve 3 obeziteye kıyasla aşırı kilolu ve Tip 1 
obezitede daha az görülmesi beklenmektedir. Sonuç olarak, adiponektinin koruyucu 
etkilerinin aşırı kilolu ve Tip 1 obezlerde daha iyi olması beklenebilir. Adiponektinlerin 
anti-enflamatuar etkileri CRP seviyelerini ve CRP doku etkilerini baskılayabilir. Normal 
kilolu kişilerin daha kötü hayatta kalma nedenlerinden biri, yağ dokusunun 
kardiyoprotektif etkilerinin olmaması olabilir. 
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SB42 

 
KOMPLEKS AORTO-ILİAK ANEVRİZMALARIN TEDAVİSİNDE İLİAK YAN DALLI 

GREFT’İN BİLATERAL KULLANIMI 

1Tanıl ÖZER 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu YİEAH, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi 
bir çok klinikte yapılmaktadır. Endovasküler greft yerleştirme işlemi infra-renal supra-
iliak yerleşimli anevrizmalarda nispeten kolaylıkla yapılabilirken, kompleks aorto-iliak 
anevrizmaların endovasküler tedavisinde internal iliyak arterin oklüzyonu ya da yan 
dallı greft kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Bilateral olguların çoğunda tek taraf için 
yan dallı greft diğer taraf için de oklüzyonu kullanılmaktadır. Bu durumda gluteal 
kladikasyo, impotans gibi riskler tek tarafın korunmasıyla azalmakla beraber 
mevcudiyetini korumaktadır. Biz bu çalışma ile bilateral kullandığımız yan dallı greft 
olgumuzdaki deneyimimiz paylaşmayı amaçladık. 

METOT: Altmış dokuz yaşındaki erkek hasta bel ağrısı ile hastanemize başvurdu. 
Tetkiklerinde bilateral ana iliak arterleri de içine alan 82mm çapında abdominal aort 
anevrizması ve ileri aort yetersizliği tespit edildi. Sosyal olarak aktif olan hastanın 
genel kondisyonu iyiydi. Genel bilgilendirme sonrası hastaya öncelikle aort kapak 
replasmanı daha sonra da anevrizma girişimi kararı verildi. 

SONUÇ: Hastaya ministernotomi ile aort kapak replasmanından 3 ay sonra 
endovasküler girişim uygulandı. İmpotans ve gluteal kladikasyo risklerini en aza 
indirmek amaçlı hastaya bilateral 14/10mm E-liacTM (JOTEC, Hechingen, Almanya) 
ve ardından EVAR işlemi 28/18mm çaplı 15cm uzunluğunda E-vita Abdominal XT 
(JOTEC, Hechingen, Almanya) stent greftler endovasküler olarak yerleştirildi. İşlemler 
sırasında komplikasyon gelişmedi. Hasta işlem sonrası 2. gününde taburcu edildi. 
Kontrol BT anjiyografisinden kaçak yoktu. Vasküler yapılarda herhangi bir dolum 
defekti yoktu. 

TARTIŞMA: Endovasküler tedavilerin cerrahi uygulamaların yerini almaya başladığı 
günümüzde kompleks lezyonlar için de teknolojinin desteği ile maksimum etkinlik 
minimum riskler ile müdahale şansı artmaktadır. Doğru planlama ve artan tecrübelerle 
hastalara daha az invazif işlemler yapılabilecektir. 
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SB43 

 
ST-SEGMENT YÜKSELMELİ MİYOKART ENFARKTÜSÜ HASTALARINDA 

BAŞARILI FİBRİNOLİTİK TEDAVİ SONRASI KORONER ANJİYOGRAFİ 
ZAMANLAMASI 

1Salih KILIÇ, 2Cüneyt TÜRKOĞLU 

 
1Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, İzmir 

AMAÇ: Çalışmamızda ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYME) 
tanısıyla fibrinolitik tedavi (FT) alan hastalarda 24-72 saat ile 72 saatten sonra yapılan 
koroner anjiyografinin (KAG) sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve 
Metot:Mart-2013 ile Kasım-2014 arasında STYME tanısı alan 76 ardışık hasta 
çalışmaya alındı. FT ile KAG yapılması arasındaki süreye göre hastalar iki gruba 
ayrıldı; Grup-1, 24-72 saatte, Grup-2, 72 saatten sonra KAG yapılanlar. Birincil 
sonlanım noktası major kardiyak istenmeyen olaylar (MKİO); kardiyovasküler ölüm, 
ölümcül olmayan miyokart enfarktüsü ve kalp yetmezliği birleşik sonlanımı kabul 
edildi.  

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 56 ± 11.4 yıl idi (%27.6, kadın). KAG FT’den 
ortalama Grup-1 hastalarında 2.17 ± 0.38 gün, Grup-2 hastalarında ise 12.9 ± 11.5 
günde yapıldı (p<0.001). Kısa dönem takipte (altı aylık) MKİO oranı Grup-2’ de 
%21.3, Grup-1’ de (%13.8) olup gruplar arasında anlamlı farklılık izlenmedi (p=0.661). 
Benzer şekilde uzun dönem takipte (medyan 57 ay) gruplar arasında MKİO açısından 
fark izlenmedi (Grup-1 %37.9, Grup-2 %38.3; p=0.974). Uzun dönem takipte, 
kardiyak nedenli mortalite oranı % 7.9, yeniden enfarktüs oranı % 19.7 ve kalp 
yetmezliği oranı % 17.1 olup gruplar arasında anlamlı farklılık izlenmedi.  

SONUÇ: Başarılı FT sonrası 24 saat içinde KAG yapılmayan hastalarda KAG’ nin 24-
72 veya 72 saatten sonra yapılmasının hem kısa dönem hem de uzun dönem 
takiplerinde MKİO gelişim açısından farklılık oluşturmamaktadır. 
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Değişkenler  Tüm hastalar 

( n=76)  

Grup-1  

(n=29) 

 

Grup-2 
(n=47) 

 

p 

Yaş (yıl) (ortalama ± SD) 56 ± 11.4 54.8 ± 11.2 57.4± 11.5 0.354 

Kadın, n, (%) 21 (27.6) 6 (20.7) 15 (31.9) 0.424 

Hastane yatış süresi (gün) 7.0 ± 4.0 7.3 ± 5.8 6.8 ± 2.4  0.661 

Hipertansiyon, n, (%) 27 (35.5) 12 (41.4) 15 (31.9) 0.402 

Diyabetes mellitus, n, (%) 13 (17.1) 9 (31.0) 4 (8.5) 0.025 

Hiperlipidemi, n, (%) 14 (18.4) 4 (13.8) 10 (21.3) 0.414 

Sigara kullanımı, n, (%) 66 (86.8) 24 (82.8) 42 (89.4) 0.408 

KAH öyküsü, n, (%) 9 (11.8) 2 (6.9) 7 (14.9) 0.469 

Ailesel KAH öyküsü, n, 
(%) 

17 (22.4) 11 (37.9) 6 (12.8) 0.001 

Sistolik KB (mmHg) 137 ± 27 134 ±17 140 ± 32 0.344 

Diyastolik KB (mmHg) 80 ± 16 79±11 82 ± 19  0.521 

Kalp hızı (dakikada) 76 ± 14 73 ±14 78 ± 14 0.176 

Hemoglobin (g/dl) 14 ±1,6 14 ±1,4 14 ± 1,7 0,51 

Hemotokrit (%) 41,3 41,4±3,8 41,3 ± 4,7 0,87 

Kreatinin (mg/dl) 0,89 ± 0.23 0,91 ± 0,27 0,88 ± 0,2 0,67 

Aspartat aminotransferaz 
(U/L) 

27,3 ± 20,9 51 ± 92 59 ± 78 0,95 

Alanin aminotransferaz  
(U/L) 

50,3 ± 83 28 ± 20,3 
27 ± 21 0,83 

Total Cholesterol (mg/dl) 191 ± 40 192 ± 42 191 ± 37 0,93 
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LDL-K (mg/dl) 121 ± 36 119 ± 34 122 ± 37  0,66 

HDL-K (mg/dl) 38 ± 10 38 ± 11 39 ± 9 0,68 

Trigliserid (mg/dl) 179 ± 95 194 ± 123 169 ± 74 0,27 

LVEF (%) 48,6 ±9,6 53.4 ± 8.7 46.0 ± 9.2  0,003 

Table-1 Hastaların bazal karakteristik ve laboratuvar özelikleri 

* HDL-K: Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, KAH: Koroner arter hastalığı, , KB: 
Kan basıncı, LDL-K: Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, LVEF: sol ventrikül 
ejeksiyon fraksiyonu 

 

Değişkenler Tüm 
hastalar 

( n=76)  

Grup-1 
(n=29) 

 

Grup-2 
(n=47) 

 

p 

Semptomların 
başlamasından 
ilk medikal 
temas  

<1 saat, n, 
(%) 

47 (61.8) 19 (65.5) 28 (59.6) 0.873 

1-3 saat, n, 
(%) 

23 (30.3) 8 (27.6) 15 (31.9) 

>3 saat, n, 
(%) 

6 (7.9) 2 (6.9) 4 (8.5) 

Koroner anjiyografi yapılma, n, 
(%) 

70 (100) 29 (100)  47 (109 NS 

FT- KAG arası süre (gün) 8.86 ± 10.4 2.17 ± 
0.38 

12.9 ± 
11.5 

<0.001 

PKG yapılma, n, (%) 69 (90.8) 26 (89.7) 43 (91.5) 0.788 

Femoral giriş yeri , n, (%)  70 (100) 29 (100)  47 (109 NS 

Table-2 Procedural characteristics 
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     Tüm hastalar 
(n=76) 

Grup-1 (n=29) Grup-2 (n=47) 

Medication at discharge  

Aspirin n, (%) 76 (100) 29 (100) 47 (100) 

Clopidogrel n, (%) 76 (100) 29 (100) 47 (100) 

Statins n, (%) 75 (98) 29 (100) 46 (98) 

ACEİ/ARB n, (%) 68 (89) 26 (90) 42 (90) 

Beta blockers n, (%) 71 (93) 26 (90) 45 (96) 

PPI n, (%) 68 (89) 28 (96) 40 (85) 

Medication at six months* 

Aspirin n, (%) 75 (100) 29 (100) 46 (100) 

Clopidogrel n, (%) 73 (97) 29 (100) 44 (95) 

Statins n, (%) 75 (100) 29 (100) 46 (100) 

ACEİ/ARB n, (%) 68  (90) 25 (86) 42 (93) 

Beta blockers n, (%) 72  (96) 27 (93) 45 (97) 

PPI n, (%) 68 (90) 25 (86) 43 (95) 

Table-3 Medication at discharge and six months follow-up 

*One patients in group B has death at 4th months 
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Variable All patients  

( n=76)  

Group 1 (n=29) 

 

Group 2 (n=47) 

 

p 

Short-term follow-up (six months) 

Death, n, (%) 1 (1,3) 0 1 (2,1) NS 

Re-infarction, n, (%)  7 (9,2) 2 (6,9) 7 (10,6) 0.295 

Heart failure, n, (%)   11 (14,5) 3 (10,3) 8 (17) 0.422 

MACE n, (%) 14 (18.4) 4 ( 13,8) 10 (21,3) 0.661 

Long- term follow-up (median 57 months) 

Death, n, (%) 6 (7.9) 1 (3.4) 5 (10.6) 0.398 

Re-infarction, n, (%)  15 (19.7) 5 (17.2) 10 (21.3) 0.668 

Heart failure, n, (%)   13 (17.1) 7 (24.1) 6 (12.8) 0.201 

MACE n, (%) 29 (38.2) 11 (37.9) 18 (38.3) 0.974 

Table-4 Clinical outcomes of short and long-term follow-up  

* NS: non-significant, MACE: Major adverse cardiac events,  
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Figür. Olaysız sağkalım grafiği 
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SB44 

 
AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİ HASTALARINDA TANI VE KISA DÖNEM 

TAKİPTE KOLESTEROL PANELİ 

1Salih KILIÇ 

 
1Doktor Ersin Arslan Eğitim Ve Araştıma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep 

GİRİŞ ve AMAÇ: Ailevi hiperkolesterolemi (AH) düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol 
(LDL-K) seviyesindeki yükseklik ile seyreden otozoma dominant bir hastalıktır. AH 
hastalarında çocukluk çağından başlayan yüksek kolesterol maruziyeti erken 
aterosklerosise neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı bu hastaların erken tanınmaları 
ve sıkı kolesterol düşürücü tedavi almaları ve bunu devam ettirmeleri çok önemlidir. 
Bu çalışmamızda kliniğimizde takip edilen AH tanılı hastaların tedavi başlangıcından 
sonraki kısa dönemde ilaç kullanımı ve kolesterol kontrolü değerlendirilmesi 
amaçlandırılmıştır. 

METOT: Üçüncü basamak hastanemizde yeni tanı koyulan AH hastaları ile takip 
edilen toplam 82 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik ve demografik 
özellikleri hastaneye başvurularında kayıt edildi. Tüm hastaların bazal ve altıncı ay 
takiplerindeki lipit değerleri kayıt edildi. Hastaların 46’sının tanısı genetik analizi ile 
tanıları teyit edildi.  

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 37.6 ± 9.6 olup %51.2’si (n=42) kadın idi 
(Tablo). Hastaların tanı anındaki ortalama total kolesterol ve LDL-K değerleri sırasıyla 
339 ± 49 mg/dL ve 255 ± 42 mg/dL idi. Daha önce kolesterol yüksekliği tesbit edilmiş 
(n=36) hastaların yarısından fazlasının (%72.2, n=26) lipid düşürücü tedavi 
almadıkları saptandı. Yeni tanı alan hastalar ile önceden tanı almış ancak tedavi 
almayan hastaların total kolesterol (343±49 mg/dL’ e karşın 348± 34; p= 0.839) ve 
LDL-K (260 ± 42 mg/dL’ e karşın 266 ± 31 mg/dL; p=0.671) ortalamaları arasında 
fark izlenmedi. Tedavi alan hastaların ise total kolesterol (267 ± 25.6mg/dL’ e karşın 
349 ± 43mg/dL; p<0.001) ve LDL-K (198 ± 13.1 mg/dL’e karşın 263 ± 39 
mg/dL;p<0.001). Tüm hastalara yoğun statin tedavisi başlandı (rosuvastatin 40 
mg/gün veya atorvastatin 80mg/gün) ve altıncı ay kontrollerinde total 
koleterol(339±49 mg/dL’ e karşın 208±40mg/dL;0<0.001) ve LDL-K (255±42 mg/dL’e 
karşın 143±36mg/dL;p<0.001) ortalamalarında anlamlı azalma olduğu saptandı. 
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SONUÇ: Çalışmamızda AH tanısı alan hastaların yaklaşık yarısının daha önce 
kolesterol yüksekliği tanısı aldıkları ancak ancak üçte birinden azının lipid düşürücü 
tedavi aldıkları gösterilmiştir. Bununla birlikte lipid düşürücü tedavi alanların ise 
ortlama LDL-K değerlerinin kabul edileblir sınırın çok üstünde oldukları saptandı. 
Bununla birlikte uygun takip ve tedavi ile hastaların kolesterol değerlerinde anlamlı 
azalma olduğu çalışmamızda gösterilmiştir. 
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ELEKTROKARDİYOGRAFİDE FRAGMENTE QRS VARLIĞI İLE ST-SEGMENT 

ELEVASYONU OLMAYAN MİYOKARD İNFARKTÜSÜ HASTALARINDA ATRİYAL 
FİBRİLASYON GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

1Mehmet EYÜBOĞLU 

 
1İzmir Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir 

GİRİŞ ve AMAÇ: Miyokardiyal fibrozis ve skar dokusunun elektrokardiyografik (EKG) 
bir belirteci olan fragmente QRS, birçok kardiyovasküler hastalıkta kötü prognoz ve 
aritmik olaylarla ilişkili bulunmuştur. Ancak, ST-segment elevasyonu olmayan 
miyokard infarktüsü (NSTEMI) hastalarında EKG’de fragmente QRS varlığının aritmik 
olaylarla ilişkisini gösteren yeterli veri mevcut değildir. Çalışmamızın amacı, NSTEMI 
hastalarında, hastaneye yatışta EKG’de fragmente QRS varlığı ile hastane içi atriyal 
fibrilasyon gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: NSTEMI tanısıyla başvuran ve sinüs ritminde olan ardışık 296 
hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar EKG’de fragmente QRS varlığı ya da 
yokluğuna göre iki gruba ayrıldı. Her iki grup atriyal fibrilasyon gelişimi açısından 
karşılaştırıldı. 

SONUÇ: Toplam 81 (27.4%) hastada EKG’de fragmente QRS mevcut iken, 215 
(72.6%) hastanın EKG’sinde fragmente QRS izlenmedi. Hastane içi atriyal fibrilasyon 
gelişimi fragmente QRS (+) olan hastalarda, fragmente QRS (-) olan hastalara göre 
anlamlı düzeyde daha fazla saptandı (35.8% vs 11.1%, p=0.001). Daha önemlisi, çok 
değişkenli analizde EKG’de fragmente QRS varlığı, atriyal fibrilasyon gelişimi için 
bağımsız bir belirteç olarak saptandı ( OR:2.062, %95CI: 1.278-2.164, p=0.001). 

TARTIŞMA: EKG’de fragmente QRS mevcut olan NSTEMI hastalarında, fragmente 
QRS olmayan hastalara göre atriyal fibrilasyon sıklığı anlamlı düzeyde daha fazla 
saptandı. Ayrıca, EKG’de fragmente QRS varlığının atriyal fibrilasyon gelişminin 
bağımsız bir göstergesi olduğu saptandı. NSTEMI hastalarında atriyal fibrilasyon 
varlığı tedaviyi değiştirebilmekte ve prognozu kötü yönde etkileyebilmektedir. 
Fragmente QRS, basit, ek maliyet gerektirmeyen ve kolay saptanabilir bir EKG 
bulgusudur. Çalışmamızın sonuçları, NSTEMI hastalarında atriyal fibrilasyon 
gelişimini ve atriyal fibrilasyon için yüksek riskli hastaları öngörmede EKG’de 
fragmente QRS varlığının kullanılabileceğini desteklemektedir. 



Kardiyovasküler Akademi Kış Kongresi 

204  

 

SB46 

 
İZOTRETİNOİN TEDAVİSİNİN, KALBİN OTONOMİK FONKSİYONLARI ÜZERİNDE 

OLUMSUZ ETKİLERİ OLABİLİR 

1Mevlüt Serdar KUYUMCU, 2Evşen ALTUNAY  

 
1Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 
Isparta 
2İstanbul Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul  

GİRİŞ ve AMAÇ: Oral izotretinoin şu anda akne için en etkili tedavi yöntemidir, ancak 
çok sayıda yan etki ile ilişkilidir. Oral izotretinoinin nöropatiye neden olduğunu ve 
atriyal aritmileri tetiklediğini gösteren birçok vaka raporları vardır. Anlık kalp atış hızı, 
otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik bölümleri arasındaki dinamik 
dengeyi temsil eder. Dinlenme kalp hızı (RHR), kalbin temel otonomik tonunu 
yansıtırken kalp hızı değişkenliğinin değerlendirilmesiyle ölçülen kalp indeksi (CI) 
kalbin anlık uyarılara otonomik tepki verme yanıtını ölçer. Egzersiz sonrası kalp atış 
hızı iyileşmesi (HRR), kalbin otonom fonksiyonunun bir göstergesidir ve 
kardiyovasküler hastalıklarda prognostik bir rolü vardır ve parasempatik aktivitenin 
azalmış bir göstergesi olan bozulmuş HRR; hem kardiyak hem de tüm nedenlere 
bağlı ölüm riskini artırdığını göstermiştir. Bu çalışmada, egzersiz stres testi ile 
izoretioninin, kalbin otonomik fonksiyonları üzerindeki etkisini, invazif olmayan 
parametrelerle araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM: İzotretinoin tedavisi planlanan 68 hasta çalışmaya dahil edildi (30 erkek; 
yaş 20 ± 4 yıl). Hastalara tedaviye başlamadan 1 gün önce ve tedavinin 180'inci 
gününde egzersiz stres testi uygulandı. RHR, pik kalp hızı, CI, HRR ve kronotropik 
rezerv gibi kardiyak otonomik fonksiyon parametreleri hesaplandı. 

BULGULAR: Hastaların RHR'leri istatistiksel olarak anlamlı derecede artmıştı (p 
<0.001). Zirve kalp hızı ve kronotropik rezerv istatistiksel olarak anlamlı derecede 
azaldı (p <0.001). Hesaplanan CI istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldı (p 
<0.001). 1., 2. ve 3. dakikalardaki HRR de önemli ölçüde azaldı (p <0.001). 
İzotretinoin tedavisinden sonra RHR / HRR indekslerinde bozulma olduğu bulundu (p 
<0.001). 

SONUÇ: İzotretionin tedavisinin CI, HRR ve RHR / HRR endeksleri dahil kardiyak 
kardiyak otonomik fonksiyon parametrelerini bozabileceğini bulduk.  
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Tablo 1. İzotretinoin tedavisi öncesi ve tedavinin 6. ayında noninvaziv kardiyak 
otonom sinir sistemi parametrelerinin karşılaştırılması. 

 

RHR, dinlenme kalp hızı; CR, Kronotropik rezerv; HR, kalp atışı; Cl, kronotropik 
indeks; HRR; kalp atış hızı iyileşmesi. 
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RETİNAL OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ BULGULARI SİSTEMİK 

HİPERTANSİYONDA HEDEF ORGAN HASARINI BELİRLEYEBİLİR Mİ? 

1Batur G. KANAR 

 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada sistemik hipertansiyon (SHT) hastalarının retinal 
spektral domain optik koherans tomografi (SD-OCT) ile subfoveal koroidal kalınlık 
(SFKK) ve retinal topografik kalınlık değerlerinin sistemik hedef organ hasarına 
etkileri değerlendirilmiştir. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Bu vaka-kontrol kesitsel çalışmada, SHT hastalığı olan 282 kişi 
çalışma grubuna ve yaşları çalışma grubuyla uyumlu sağlıklı 102 kişi de kontrol 
grubuna dahil edilmiştir. SHT hastalarına hedef organ hasarının varlığını belirlemek 
için, dilate retina muayenesiyle Keith Wagener Berker sınıflaması kullanılarak 
hipertansif retinopati (HTRP) tespiti, transtorasik ekokardiyografi (TTE) ile sol 
ventriküler hipertrofisi (SVH) ve 24 saatlik idrar analizi ile de mikroalbüminüri (MA) 
tespiti yapılmıştır. Çalışma grubu hedef organ hasarı durumlarına göre 3 gruba 
ayrıldı. Grup1; sadece SHT hastası olup herhangi bir hedef organ hasarı olmayanlar, 
grup2; HTRP’si olup SVH ve/veya MA’si olmayanlar, grup 3 ise; HTRP’’si olup SVH 
ya da MA bulgularından en az biri olanlar olarak belirlendi. Tüm katılımcıların SD-
OCT ile SFKK, retinal iç pleksiform- ganglion hücre kompleksi (IP-GHK), retinal sinir 
lifi (RSL) ve santral maküler (SM) kalınlıkları ölçüldü ve değerler hem SHT grupları 
içinde hem de kontrol grubuyla karşılaştırıldı. 

SONUÇLAR: Tüm parametrelerde SHT hasta grubuyla ve kontrol grubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p˂0,001). Ancak, gruplar arası post-Hoc 
analizlerinde, grup1 ile kontrol grubu arasında SD-OCT parametlerinde herhangi bir 
istatistiksel fark saptanmadı. Grup 2 ve grup 3 hastalarının IP-GHK ve RSL kalınlıkları 
anlamlı olarak grup 1 ve kontrol grubundakilerden daha düşük saptandı. SM kalınlık 
ve SFKK değerleri de anlamlı olarak grup 2 ve grup 3 hastalarda daha düşük 
bulundu. Sonuçlar tablo 1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1: Grupların SD-OCT parametre sonuçları ve istatistiksel karşılaştırılmaları. 

 Kontrol Grup 1 Grup 2 Grup 3  Pα Pβ 

IP-
GHK 
(µm) 

85,30±6,40 83,70±5,80 79,20±5,20 68,24±10,0
6 

˂0,00
1 

˂0,001a,

b,c 

RSL
K 
(µm) 

100,20±8,1
6 

98,60±7,20 88,46±6,44 77,30±8,40 ˂0,00
1 

˂0,001a,

b,c 

SMK 
(µm) 

254,56±16,
20 

250,24±14,
62 

245,04±21,
30 

230,70±19,
70 

˂0,00
1 

˂0,001b,

c 

SFK
K 
(µm) 

293,30±22,
24 

290,85±17,
95 

287,67±16,
70 

273,33±18,
14 

˂0,00
1 

˂0,001b,

c 

Pα:  SHT hastaları ile kontrol grubu karşılaştırılmalrı 

Pβ:SHT hastası 3 grubun karşılaştılmarı.  

Posthoc analizler; a, b ve c olarak gösterilmiştir; 

  a: Grup 1 ve Grup 2 arası istatistiksel farklılıklar 

  b: Grup 1 ve Grup 3 arası istatistiksel farklılıklar 

  c:  Grup 2 ve Grup 3 arası istatistiksel farklılıklar 

Kısaltmalar: IP-GHK: retinal iç pleksiform-ganglion hücre kompleksi; RSLK:retinal 
sinir lifi kalınlığı; SMK: santral maküler kalınlık 

TARTIŞMA: Bu çalışmada ek olarak buluna hedef organ hasralarının retinal SD-OCT 
parametlerinin azalttığını göstermiş bulunmaktayız. Bu yüzden SHT hastalarının 
sadece dilate retinal muayene ile değerlendirilmesinin yeterli olmadığını, hastaların 
değerlendirilmesinde yine non-invazif bir teknik olan SD-OCT değerlendirilmesinin de 
yaralı olacağınının önemini değerlendirdik. 

ANAHTAR KELİMELER: Hipertansiyon, hipertansif retinopati, mikroalbüminüri, optik 
koherans tomografi 
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SENTETİK KANABİNOİDLERİN P DALGA DİSPERSİYONUNA AKUT ETKİLERİ 

1Süleyman Sezai YILDIZ, 1Serhat SIĞIRCI 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Kardiyoloji Kliniği, İstanbul 
 

AMAÇ: P dalga dispersiyonunun (PDD), hem intraartial hem de interatriyal ileti 
süresiyle birlikte, atriyal aritmili hastalarda sinus impulslarının heterojen dağılımını 
yansıttığı düşünülmektedir. Çalışmalarda, uzun bir PWD süresinin, yapısal bir kalp 
hastalığı olmayan hastalarda atriyal fibrilasyon gelişme riskini arttırdığı bildirildi. 
Sentetik kanabinoidler (SK), özellikle genç nüfus arasında kullanımı yaygın psikoaktif 
etkiye sahip maddelerdir. Ülkeler arasında değişik isimler ile adlandırılırken, 
ülkemizde en yaygın bilinen ve kullanılanı ‘Bonzai’ dir. SK’in, özellikle serebral ve 
kardiyovasküler sistemde etkileri bildirilmiştir. Kardiyovasküler etkileri, bradikardi, 
taşikardi, AV bloklar, miyokart infarktüsünden ani ölüme kadar çeşitlilik gösterir. 
Ancak, atriyal fibrilasyonu öngördürmesi açısından PDD ile SK arasındaki ilişkiyi 
gösteren sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, SK kullanan ve bilinç 
durumunda değişiklik nedeniyle acil servise gelen olgularda, SK’in PDD’na akut 
etkilerinin analiz edilmesi amaçlandı. Yöntemler: Mevcut çalışma, 2014-2016 yılları 
arasında, SK kullanmış ve acil servise Kabul edilmiş 58 hasta (SK +), ve 54 sağlıklı 
control olgularını içerdi (SK -). Elektrokardiyografik ölçümler, 1 mV/cm amplütüd ve 25 
mm/saniye ayarlı 12 derivasyonlu elektrokardiyografi kullanılarak ölçüldü. P 
dalgasının başlangıcı, P dalgasının ilk sapmasının izoelektrik çizgiyle kesiştiği nokta 
ve P dalgasının sonu, P dalgasının inen bacağının izoelektrik çizgiyle kesiştiği nokta 
olarak tanımlandı. PDD, P dalga maksimum süresinden (P maks), P dalga minimum 
süresi (P min) çıkartılarak ölçüldü. Sonra, elde edilen sonuçlar gruplar arasında 
karşılaştırıldı ve korelasyon analizi yapıldı.  

BULGULAR: PDD ve P dalgası maksimum süresi anlamlı olarak, SK – grup ile 
karşılaştırıldığında SK + grupta daha yüksekti (32.3 ± 2.12, 24.84 ± 2.56, p < 0.001; 
88.5 ± 11.1, 79.4 ± 11.3, p<0.001, sırasıyla)(Tablo 1). P min gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (47.6 ± 13.2, 44.5 ± 12.0, p=0.236). SK kullanımı ile 
PDD (r = 0.668, p < 0.001), P maks (r = 0.615, p < 0.001) arasında anlamlı 
korelasyon saptandı (Tablo 2).  
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SONUÇ: Çalışmamız, SK kullanmış olgularda akut olarak PDD’nun arttığını gösterdi. 
Bu çalışma, SK kullanmış genç olguların, normal sağlıklı popülasyona göre artmış 
atriyal fibrilasyon riskine sahip olabilmeleri nedeniyle, EKG’de PDD bakılmasını 
önerir. 

Tablo 1. Çalışma popülasyonunun başlangıç demografik, labaratuar ve klinik 
özellikleri. 

 

 

 

SC + grup 

(n=58) 

SC - grup 

(n=54) 

p değeri 

 

Yaş, yıl 

 

29.6 ± 6.5 

 

31.5 ± 6.0 

 

0.280 

 

Erkek, n (%)  

 

50 (86.2) 

 

42 (84.0) 

 

0.829 

 

Sigara, n(%) 

 

55 (94.8) 

 

45 (90.0) 

 

0.126 

 

Systolik KB, mmHg 

 

116.8 ± 10.4 

 

114.8 ± 9.7 

 

0.236 

 

Diastolic KB, mmHg 

 

68.0 ± 10.5 

 

71.0 ± 7.5 

 

0.086 

 

Kalp hızı, atım/dak 

 

93.8 ± 12.5 

 

82.5 ± 13.2 

 

<0.001 

 

Glikoz, mg/dL 

 

112.0 ± 21.2 

 

92.1 ± 9.3 

 

<0.001 
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Kreatin, mg/dL 0.81 ± 0.17 0.76 ± 0.15 0.08 

 

Na, mmol/L 

 

140.3 ± 2.7 

 

139.9 ± 1.2 

 

0.383 

 

K, mmol/L 

 

4.07 ± 0.50 

 

4.15 ± 0.26 

 

0.282 

 

SO2, %  

 

95.4 ±3.0 

 

- 

 

- 

 

pH 

 

7.33 ± 0.15 

 

- 

 

- 

 

PO2, mmHg 

 

86.0 ± 12.8 

 

- 

 

- 

 

PCO2, mmHg 

 

41.2 ± 3.6 

 

- 

 

- 

 

HCO3, mEq/L 

 

23.4 ± 1.5 

 

- 

 

- 

 

Vücut ısısı 

 

36.6 ± 0.02 

 

- 

 

- 

 

Endotrakeal 
entübasyon, n(%) 

 

 

0 (0) 

 

- 

 

- 

PDD, msn 

 

32.3 ± 2.12 24.84 ± 2.56 <0.001 
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P maks, msn 

 

88.5 ± 11.1 79.4 ± 11.3 <0.001 

P min, msn 47.6 ± 13.2 44.5 ± 12.0 0.236 

Abbreviations: SO2, oksijen satürasyonu, HCO3, bikarbonat; KB, kan basıncı; Na, 
sodyum; K, potasyum; PCO2, parsiyel karbon dioksit basıncı; PO2, parsiyel oksijen 
basıncı; PDD, P dalga dispersiyonu; P maks, maksimum P dalga süresi; P min, 
minimum P dalga süresi; msn, mili saniye. Veriler, ortalama±standart deviasyon veya 
eğer uygunsa sayı ve yüzde  olarak ifade edilmekedir. n=sayı. 

 

Tablo 2. SK kullanımı ile EKG parametreleri arasındaki korelasyon analizi.  

 

Parametreler 

 

r P değeri 

PDD 

 

0.668 <0.001 

P maks 

 

0.615 <0.001 

 

  



Kardiyovasküler Akademi Kış Kongresi 

212  

 

SB49 

 
ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL 

HİPERTROFİSİNİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK FRONTAL QRS-T AÇISI 

1Fatih GÜNGÖREN, 1Zülkif TANRIVERDİ, 1Feyzullah BEŞLİ 

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa 

GİRİŞ ve AMAÇ: Önceki çalışmalarda sol ventrikül hipertrofisi (SVH) bulunan 
hipertansif hastalarda, SVH bulunmayan hastalara göre miyokardiyal repolarizasyon 
belirteçlerinin uzamış olduğu gösterilmiştir. Ortalama QRS ve T dalgası eksenleri 
arasındaki açı olarak tanımlanan frontal QRS-T açısı da miyokard 
repolarizasyonunun yeni bir göstergesidir. Çalışmamızın amacı, hipertansif 
hastalarda frontal QRS-T açısı ile SVH arasındaki ilişkiyi incelemektir.  

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamızda, kronik hipertansiyon öyküsü olan ve anti-
hipertansif tedavi kullanan 231 hastanın verileri geriye dönük olarak araştırıldı. 
Hipertansiyon, sistolik kan basıncının ≥ 140 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncının 
≥ 90 olması veya anti-hipertansif ilaç kullanımı olarak tanımlandı. Çalışmadan 
dışlama kriterleri şu şekilde idi: koroner arter hastalığı öyküsü, hipertiroidi, sistolik kalp 
yetersizliği, orta veya ciddi kalp kapak hastalığı, kalıcı pacemaker varlığı, kronik 
böbrek veya karaciğer yetmezliği, sekonder hipertansiyon, gebelik, elektrolit 
dengesizliği ve uyku bozuklukları. Ek olarak; dal bloğu, anormal Q dalgası ve 
atriyoventriküler blok gibi EKG anormalliği bulunan hastalar da çalışmadan dışlandı. 
Sonuç olarak, 187 hipertansif hasta çalışmamıza dâhil edildi. Frontal QRS aksı ve T 
aksı, EKG cihazının otomatik rapor kısmından elde edildi. Bu açılar kontrol edildi. 
Frontal QRS-T açısı, QRS aksı ile T aksı arasındaki mutlak farklılık olarak tanımlandı. 
. Sol ventrikül kitle indeksinin (SVKİ) erkeklerde > 115 g/m2, kadınlarda > 95 g/m2 
olması SVH olarak tanımlandı. 

BULGULAR: SVH bulunan hastalarda, SVH bulunmayan hastalara göre QT 
dispersiyonu (p = 0,028), düzeltilmiş QT dispersiyonu (p = 0,010) ve Tp-e aralığı (p = 
0,045) daha uzun, frontal QRS-T açısı (p < 0,001) ise daha genişti. Korelasyon 
analizinde, SVKİ QT dispersiyonu (r= 0,150, p= 0,041), düzeltilmiş QT dispersiyonu 
(r= 0,167, p= 0,022), Tp-e aralığı (r= 0,160, p= 0,046) ve frontal QRS-T açısı (r= 
0,360, p < 0,001) ile pozitif bir şekilde korele idi. Çok değişkenli analizle, frontal QRS-
T açısı SVH'nin tek bağımsız prediktörü olarak bulundu (OR: 1,04, 95% CI: 1,02-1,06, 
p < 0,001). ROC curve analizinde frontal QRS-T açısının SVH'yi göstermedeki en iyi 
kesme değeri 28o idi. Bu kesme değer, SVH'yi %70,5 sensitivite ve %54,5 spesifite 
ile öngördü.  
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TARTIŞMA: Hipertansif hastalarda QT aralığı, Tp-e aralığı ve SVH arasındaki ilişki iyi 
gösterilmiş olmasına rağmen, bu aralıkların ölçümü ek araçlar gerektirir (büyüteç, 
bilgisayar programları vs.). Buna ek olarak, bu parametrelerin tekrarlanabilirliği de 
zordur. Bu nedenle, yüzey EKG’den daha kolay ölçülebilen ve tekrarlanabilirliği 
yüksek olan yeni bazı repolarizasyon parametrelerinin üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu 
yeni EKG parametrelerinin en önemlisi, QRS-T açısıdır. Yapılan çalışmalarda, QT ve 
Tp-e aralığı ölçümlerinin SVKİ ile pozitif bir şekilde korele olduğu gösterilmiştir. Biz 
çalışmamızda, bu parametrelere ek olarak frontal QRS-T açısının da SVKİ ile 
arasında benzer bir korelasyon bulunduğunu belirledik. 
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AKUT İSKEMİK İNME HASTASINDA ATRİYAL FİBRİLASYONU ÖNGÖRMEK İÇİN 

ATRİA SKORU 

1Hakan GÜNEŞ 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üiversitesi Kardiyoloji, Kahramanmaraş 

GİRİŞ: Atrial fibrilasyon ile iskemik inme yakından ilişkili olup iskemik inme 
hastalarında atrial fibrilasyon atakları normal popülasyona oranla daha fazla olduğu 
gösterilmiştir. İskemik inme hastalarında atrial fibrilasyon ön gördürücü etkenler birçok 
çalışmada araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı iskemik inme hastalarındaki ATRİA 
skorlama sisteminin atrial fibrilasyon ile ilişkisini ortaya koyabilmektir.  

MATERYAL ve METOD: Çalışmaya sinus ritminde serebrovasküler olay geçiren 104 
hasta dahil edildi. Hastalar hastanede yatış esnasında uygulanan 24 saatlik holter 
EKG takiplerinde atrial fibrilasyon atağı saptanan ve saptanmayan olarak üzere iki 
gruba ayrıldı. Tüm hastaların ATRİA risk skorlaması yapıldı. 

BULGULAR: ATRİA risk skorlama ortalaması atrial fibrilasyon tespit edilen grupta 
anlamlı oranda yüksek bulundu. (P = 0.001) TABLO-1  
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ATRİA skorunun atrial fibrilasyonu predikte ettiği cut-off değeri %80 sensivite ve 
%88,2 spesifite ile 15,3 bulundu (AUC=0,892; %95 CI, 0813-0,972, p<0.001).  
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ŞEKİL -1 

 

 

ATRİA skoru ve ATRİA skorunun bileşenleri tek değişkenli analizde önemli prognostik 
öneme sahip olduğu görüldü. Çok değişkenli regresyon analizinde, ATRİA skoru ve 
koroner arter hastalığının (OR=1.231, 95% CI: 1.075-1.410, p=0.003) atrial fibrilasyon 
atağı ile ilişkili olduğu görüldü. TABLO-2 
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SONUÇ: Sinus ritminde serebrovasküler olay geçiren hastalarda atrial fibrilasyon 
gelişmesi ATRİA skoru arasında bağımsız bir ilişki vardır.  

ANAHTAR KELİMELER: Serobrovasküler olay,Atrial fibrilasyon , ATRİA skoru 
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PERKÜTAN MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTİNİN ATRİAL ELEKTROMEKANİK 

GEÇİKME ÜZERİNE ETKİSİ 

1Hakan GÜNEŞ  

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 
Kahramanmaraş 

GİRİŞ: Mitral darlığında atriyal fibrilasyona yatkınlık elektrokardiyografik ve 
ekokardiyografik parametrelerle gösterilmiştir. Perkütan mitral balon valvüloplasti 
sonrası elektrokardiyografik ve ekokardiyografik parametrelerdeki değişiklikler 
bilinmektedir. Bu değişiklikerin atrial fibrilasyon üzerine etkileri birçok çalışmada 
araştırlmıştır. Bu çalışmada, perkütan mitral balon valvüloplastinin Doppler 
ekokardiyografi ile değerlendirilen atriyal elektromekanik gecikme üzerindeki akut 
etkisini araştırmayı amaçladık. 

MATERYAL METOT: Bu tek merkezli çalışma, kliniğimizde komplikasyon olmadan 
başarılı perkütan mitral balon valvüloplasti uygulanan, şiddetli MS'li (10 kadın ve 6 
erkek, ortalama 34.4 ± 5.1 yıl, ortalama MVA 0.9 ± 0.1 cm2) olan 16 hasta alındı. 
Hastaların işlem öncesi doku doplerle ekokardiyografik değerlendirmeleri yapıldı. Bu 
hastaların PMBV'den sonra, işlemden 72 saat sonra tekrar değerlendirildi. İntratrial ve 
intra-atriyal EMD'ler doku Doppler ekokardiyografi ile ölçüldü. Perkütan mitral balon 
valvüloplasti sonrası ekokardiyografik parametreler önceki değerlerle karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Hastaların perkütan mitral balon valvüloplasti öncesi ortalama kapak 
alanları 0.9± 0.1 cm2 iken işlem sonrası kapak alanlarının 1.6± 0.1 cm2 olarak 
ölçüldü (p<0.001) İşlem öncesi ile karşılaştırıldığında pulmoner arter basıncında ve 
sol atrial boyutta anlamlı bir azalma izlendi.(64 ± 7versus 34±5 p<0.001; 
4.5±0.3versus 4.2±0.2 p=0.009 sırası ile) .Ortalama trans mitral gradyentinde işlem 
öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında anlamlı derecede azaldığı görüldü.(14±2 versus 
5±1 p<0.001).Doku dopler değerlendirilmesinde inter ve intra-atrial iletinin mitral 
balon valvüloplasti sonrası anlamlı derecede azaldığı izlendi. (30 ±6.6 versus 20±5.6 
, p<0.001 ; 11.4±4.3 ver 7±3.7 p=0.004) Tablo -1 

  



14 – 17 Mart 2019, Uludağ 

 219 

 

TABLO-1 Perkütan mitral balon valvüloplastinin ekokardiyografik parametreler 
üzerine etkisi 

 MBVP ÖNCESİ(n=16) MBVP 
SONRASI(n=16)  

p 

Kapak alanı (cm2) 0.9± 0.1 1.6± 0.1 p<0.001 

Ortalama transmitral 
gradyent(mmHg) 

14±2 5±1 p<0.001 

Sol atrial çap (cm) 4.5±0.3versus 4.2±0.2 p=0.009 

Sistolik pulmoner arter 
basıncı(mmHg)  

64 ± 7 34±5 p<0.001 

Lateral PA (ms) 67.3±8.9 56.4±7.6 p=0.01 

Septal PA (ms) 48.4±4.8 43.1±1.1 p=0.04 

Triküspit PA (ms) 37±4.5 36.1±4.9 p=0.605 

İnteratrial 
elektromekanik 
geçikme(ms)  

30 ±6.6 20±5.6 p<0.001 

İntratrial 
elektromekanik 
geçikme(ms) 

11.4±4.3 7±3.7 P=0.004 

SONUÇ: Çalışmamız perkütan mitral balon valvüloplasti mitral stenozlu hastalarda 
atrial fibrilasyon gelişmesi ile yakından ilişki olan ekokardiyografik parametrelerde 
düzelme sağladığını ortaya koydu.  

ANAHTAR KELİMELER: Mitral Darlığı, Perkütan mitral balon valvüloplasti, Atrial 
elektromekanik geçikme, 
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SB52 

 
STENT İÇİNDE SIYRILAN STENTİN BAŞARILI TEDAVİSİ 

1Taner SARAK 

 
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği, Kırıkkale 

GİRİŞ ve AMAÇ: Stent sıyrılması perkütan koroner girişimler (PTCA) sırasında 
karşılaşılan ciddi bir komplikasyondur. Görülme sıklığı % 1 civarındadır. Bu 
komplikasyon; acil koroner bypass ihtiyacı, miyokard enfarktüsü veya ölüm gibi ciddi 
sonuçlara yol açabilir. Sıyrılmış stenti geri almak için farklı teknikler ve cihazlar 
kullanılabilir. Bazen geri alınamaz ve ileri doğru itmek, ezmek veya balon tekrar 
geçirilebilirse bulunduğu yerde implante etmek gerekebilir. Bu vakada; PTCA 
esnasında başka bir stentin içinde sıkışan ve balonundan sıyrılan stent olgusu 
sunulmuştur. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Kırk üç yaşında erkek hasta tipik göğüs ağrısı ve yüksek 
troponin I değerleri sebebi ile NSTEMI tanısı konularak hastaneye yatırıldı. Koroner 
anjiyografide, intermedier arterde (ICA)% 80-85, sol ön inen arter (LAD) 
proksimalinde % 70, distalinde % 50-60, sağ koroner arterde % 30 darlık saptandı. 
ICA ve LAD lezyonlarına stent implantasyonu kararı verildi. 

SONUÇ: ICA lezyonuna 2,5 mm x 28 mm ilaç kaplı stent (B Braun DES) , proksimal 
LAD lezyonu için 2,5 mm x 32 mm B Braun DES implante edildi. Proksimal stenti 
yerleştirdikten sonra distaldeki LAD lezyonunun kritik olduğu düşünüldü ve distal LAD 
lezyonuna proksimal stent içinden geçilerek 2,25 mm x 32 mm B Braun DES implante 
edildi. Sonra proksimal stentin önünde bir edge diseksiyon olduğunu düşündüren 
görünüm izlendi. Bunun üzerine bu diseksiyona 3,0 mm x 8 mm bare metal stent 
(BMS) (Ephesos II-AlviMedica) yerleştirmeye karar verildi. Stent yerleştirmede doğru 
pozisyonu belirlemek için stent-viz uygulaması kullanıldı ve önceden diseksiyon 
olarak düşünülen bölgenin proksimal stentin içinde kaldığı tespit edildi. Proksimal 
stentin içindeki bare metal stentin implante edilmeden çıkarılmasına karar verildi. 
Stent geri çekildiğinde bare metal stentin balonundan sıyrıldığı görüldü. Balonu tekrar 
stentin içinden geçirmeyi denediğimizde guiding kateterle birlikte tüm sisten yerinden 
ayrıldı. Tekrar 0.014 floppy tel ile stentin kenarından geçilmeye çalışıldı fakat 
denemelere rağmen sıyrılan stentin kenarından guide-wire geçirilemedi. Bu arada 
işlem süresi uzadı, sıyrılan stentin olduğu bölge tromboze olmaya başladı ve hastanın 
göğüs ağrısı başladı.  
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Ek doz heparin yapıldı ve glikoprotein IIb-IIIa inhibitörü başlandı. Bunun üzerine tel 
değiştirilerek hidrofilik bir guide-wire ile sıyrılan stentin içinden geçmeye karar verildi 
ve tekrarlayan denemelerde sıyrılan stentin içinden geçildi. Ardından sıyrılan stentin 
içinden yeni bir balon geçirilerek uygun atmosferde şişirildi. Lümende tam açıklık 
sağlandı. 

TARTIŞMA: Stent sıyrılması ve beraberinde kılavuz tel kaybı PTCA sırasında 
görülebilecek ciddi bir komplikasyondur. Bu vakada olduğu gibi işlem esnasında 
trombus oluşması olayı çok daha komplike bir hale getirebilir. Ek doz heparin ve 
glikoprotein IIb-IIIa inhibitörü başlanması uzayan işlem esnasında vakit kazandırabilir. 
Özellikle görüntü kalitesinin bozuk olduğu hastalarda stent-viz kullanımı göz 
yanılmalarından kaynaklanan hataları azaltabilir. Öncesinde daha uzun bir stenti 
(2,25 mm x 32 mm DES B.Braun) içinden geçirmekte herhangi bir sorun yaşamazken 
daha kısa olan stentin (3,0 mm x 8 mm bare metal EphesosII-AlviMedica) sıkışması, 
stent markaları arasında balon stent yapışkanlığı açısından ciddi farklar olabileceğini 
ve işlemin özelliğine göre uygun stentin tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir. 
Stentten sıyrılan balon tekrar geçirilemiyorsa çok zorlamadan daha düşük profilli 
balonla işleme devam etmek başarı şansını artırabilir. Sistem attıktan sonra stentin 
içinden tekrar geçmek için hidrofilik kılavuz tel kullanımı da başarı şansını artırabilir. 
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VALSARTAN-SACUBİTRİLİN SAĞ VENTRİKÜL YETMEZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: 

PROSPEKTİF ANALİZ 

1Tarık KIVRAK 

 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ 

AMAÇ: Anjiyotensin reseptör neprilisin inhibitörleri natriüretik peptidleri inhibe eden 
neprilisini inhibe ederek natriüretik peptidlerin olumlu etkilerini arttırmaktadır. Düşük 
ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezlikli hastalarda ACE inhibitörleri ile 
karşılaştırıldığında morbidite ve mortalite üzerine olumlu etkileri mevcuttur.Bununla 
birlikte sağ ventrikül yetmezliği üzerine etkileri bilinmemektedir.Çalışmanın amacı 
ARNI nin sağ ventrikül yetmezliğini değerlendirdiğimiz ekokardiyografik parametreler 
üzerine etkilerini araştırmaktır. 

GEREÇ: Çalışmamıza 9 adet idiyopatik pulmoner fibrozisli sağ ventrikül yetmezliği 
gelişmiş hastaya 49/51 mg dozda ARNI verilip tedavi öncesi ve tedaviden üç gün 
sonra sağ ventrikül ekokardiyografik parametreler değerlendirildi. 

SONUÇ: Değerlendirme sonucu triküspit yetersizlik gradiyentinde belirgin azalma 
izlendi. Bununla birlikte TAPSE, sağ ventrikül doku doppler sistolik dalgası, sağ 
ventrikül çapları ve sağ atriyum alanında istatistiki anlamlılığa ulaşmadı. TAPSE, 
RVS, Spab anlamlılığa yaklaştı. Hasta sayısının artması ile bu parametrelerde de 
anlamlılık izleneceğini düşünmekteyiz. 

TARTIŞMA: Çalışmamız ARNI nin sağ ventrikül yetmezlik parametreleri üzerine 
yapılmış ilk çalışmadır. Hasta sayısının artması ile diğer parametrelerde de istatistiki 
anlamlılık izlenecektir. Bununla birlikte triküspit yetersizlik derecesindeki akut düzelme 
ARNI nin akut diüretik etkisinin kanıtı olabilir. 
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YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FONOKARDİYOGRAM ÜZERİNDEN ANOMALİ 

TESPİTİ 

1Özge TURGAY YILDIRIM, 2Emre TURGAY 

 
1Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir 
2Vişne Ltd., Ankara 

GİRİŞ ve AMAÇ: Fonokardiogram, özellikle elektronik stetoskopların yaygın kullanımı 
ve yapay zeka çalışmalarındaki hızlı gelişmeler ile popüler hale gelmiştir. 
Fonokardiyogram kullanan otomatik tanı ve tanı-destek sistemlerinin çalışma 
mekanizması Şekil 1’de verilmiştir.  
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Birinci aşamada S1, S2, sistol ve diyastol tespit edilir. İkinci aşamada bu veri frekans 
ve zaman ekseninde analiz edilerek ses yoğunluğu, spektral güç, ortalama frekans; 
S1, S2, sistol, diyastol süreleri ve oranları gibi öznitelikler çıkartılır. Üçüncü aşama ise 
tanı aşamasıdır. Son dönemde yapay zeka çalışmalarındaki artış, karar-destek 
algoritmalarında yapay sinir ağlarının (YSA) kullanımını yaygınlaştırmıştır. YSA’ya 
kalp ses kaydından çıkartılan bu öznitelikler girilir ve bu kayda ait bir hastalık 
sınıflandırması verilir. YSA tabanlı yöntemlerin sağlıklı çalışabilmesi için her tür 
senaryoyu içeren geniş bir veri bankasına ihtiyaç duyulmaktadır. Temel problem ise 
özniteliklerin tespitinden önce kalp sesinin sistol ve diyastol evrelerinin tespiti 
adımıdır. Sağlıklı insanda başarılı bir şekilde çalışan çoğu algoritma, gallop ve şiddetli 
üfürüm gibi anomalilerde başarısız olabilmektedir. Bu problemi aşmak için kalp sesi 
evrelerini belirlemeden çalışan bir yöntem mevcuttur ve bu yöntem sadece kalp ritmini 
tespit ederek çalışmaktadır. Önerdiğimiz metot bir adım daha ileri giderek sadece 1 
saniyelik ses verisinden anomali tespiti yapmaktadır. YSA’ya girilen veriyi bu şekildeki 
basitleştirmenin faturası çok kapsamlı bir veri bankasına ihtiyaç duyulmasıdır. Bu 
problem bu çalışmada YSA’nın gerçek veri yerine simülasyon verisi ile 
koşullandırılması ile çözülmüştür. Bu bağlamda bakıldığında önerdiğimiz yöntem 
simule veriyle koşullandırılmış ve kalp sesi bölütleme aşamasına ihtiyaç duymayan ilk 
YSA öntanı sistemidir. Bu çalışma ile kalp sesini bölütlemeden direkt analizi ile 
anomaliyi otomatik tespit edebilen bir algoritma geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 
bu çalışmada, yapılan birçok çalışmadan farklı olarak YSA simule kalp verisi ile 
koşullandırılmıştır (Şekil 2). 
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GEREÇ ve YÖNTEM: YSA tasarımı için MATLAB Neural Network toolbox 
kullanılmıştır (Şekil 3-aşama 2). YSA koşullandırılması amacıyla 40000 sağlıklı, 
10000 gallop ve 30000 sistolik murmur içeren 1 saniyelik ses simüle edilmiştir. Simule 
veri ile gerçek hastalardan alınan verilere ait görsel karşılaştırma Şekil 2’de verilmiştir. 
Bu veriler kullanılarak YSA eğitilmiştir.  
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Performansı değerlendirilmesi için kullanılan çalışma popülasyonu iki hasta 
grubundan oluşmaktadır: Grup 1, kalp oskültasyon bulguları normal hastalar; Grup 2, 
sistolik üfürüm, diyastolik üfürüm, patolojik atriyal ve ventriküler gallop, fizyolojik veya 
paradoksal bölünmeleri olan hastalar (Şekil 4). 
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Hastadan elektronik steteskop yolu ile alınan ses Şekil 3-Aşama 1’de belirtilen 
işlemlerden geçirilmektedir. 1 saniyelik ses verisi önce düşük geçirgenlikte filtreden 
geçirilir. Ses sinyali 33ms’lik pencerelere bölünür her pencere içindeki sinyale ait 
enerji toplamı hesaplanır. Bu veriler YSA’ya girdi olarak verilir. 

SONUÇ: 9 sağlıklı kişiden toplanmış 268 saniyelik veri için %70; 16 hastadan alınmış 
246 saniyelik veri için %73 oranında başarılı tespit yapılmıştır. Toplam başarı oranı 
%72 olarak verilmiştir (Tablo 1). 
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TARTIŞMA: Algoritma tanıyı 1 saniyelik ses verisini inceleyerek koymaktadır. Bu 
durum özellikle o saniyenin nefes alma verme sesiyle örtüldüğü durumda problem 
çıkarmaktadır. Konusunda uzman bir doktorun dahi 1 saniyelik kalp sesi üzerinde tanı 
koyması beklenmemektedir. Testlerdeki hasta çeşitliliği göz önüne alındığında, 
simulasyonların bu çeşitliliği gözetecek şekilde geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 
Bu sayede YSA performansı büyük ölçüde artırılabilecektir. Bu çalışmanın literatüre 
en önemli katkısı kalp atım evrelerinin tespiti gibi teknik olarak zor bir adımı 
içermemesi ve YSA’nın sadece simulasyon dataları ile eğitilebileceğini göstermesidir. 
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SİSTEMATİK KORONER RİSK HESAPLAMASI (SCORE) SİSTEMİNİN ÖLÜMCÜL 

KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKİNİN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ 

1Veysel OKTAY, 1Dogac OKSEN, 1Mert SARİLAR, 1Bengisu KESKİN,  
1Vedat SANSOY 

 
1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji AD., İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) 2016 yılı dislipidemi kılavuzu 
belgelenmiş kardiyovasküler hastalığı (KVH) bulunmayan bireylerde toplam ölümcül 
kardiyovasküler risk değerlendirmesinde SCORE sistemini önermektedir. SCORE 
sistemi ister kalp krizi, ister inme veya ani kardiyak ölüm dahil başka bir atardamar 
tıkayıcı hastalık olsun, kümüla¬tif 10 yıllık ilk ölümcül aterosklerotik olay gelişme 
riskini tahmin etmektedir. SCORE sisteminin avantajlarından biri, KVH mortalite ve 
risk faktörü prevalanslarındaki kalıcı değişiklikler için ayarlama yapı¬larak farklı 
popülasyonlarda kullanım için yeniden kalibre edile¬bilmesidir. Çalışmamızda 
önceden belgelenmiş koroner kalp hastalığı tanısı olmayıp ST segment yükselmeli 
miyokart enfarktüsü ile prezente olan hastalarda SCORE sisteminin başvuru anındaki 
10 yıllık ölümcül KVH riski belirlemedeki rolü araştırılmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalılmaya 2018 Ocak-2018 Aralık tarihleri arasında 
ünitemizde öncesinde belgelenmiş koroner kalp hastalığı olmayan ve ST segment 
yükselmeli miyokart enfarktüsü ile prezente olup primer perkütan girişim uygulanan 
toplam 256 hasta dahil edildi. Bilinen tip 2 diyabet, kronik böbrek hastalığı ve ailevi 
hiperkolesterolemi tanısı olan hastalar çalışmadan dışlandı. SCORE risk 
değerlendirmesinde hastaların cinsiyet, yaş, sigara kullanımı, başvuru sırasında 
sistolik kan basıncı ve total kolesterol seviyeleri kullanıldı. Hastalar SCORE 
değerlerine göre düşük riskli (<%1), orta dereceli riskli (%1-%5), yüksek riskli (%5-
%10) ve çok yüksek riskli (>%10) olarak gruplandırıldı. SCORE hesaplanırken 
ülkemizinde arasında bulunduğu yüksek risk çizelgesi kullanıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşı 61±11 olup, %34’ ü (n=87) 
kadındı. Hastaların sigara kullanma yüzdesi %36 (n=92) idi. Başvuru esnasında 
alınan venöz kan örneğinde bakılan toplam kolesterol değeri ortalama 230±20 mg/dl 
idi. Hastaların sistolik kan basıncı değeri medyan 140 (100-160) mmHg olarak 
ölçüldü. Hastaların medyan SCORE değeri % 3 (1-7) olup, %77’si orta ve düşük risk 
grubunda yer almaktaydı. Çok yüksek risk grubunda yer alan hasta sayısı sadece %7 
idi. 
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SONUÇ: Sağlıklı görünen kişilerde KVH riski sıklıkla birden fazla, birbiriyle etkileşen 
risk faktörünün sonucu olarak ortaya çıkar. Bu du¬rum, toplam KV risk tahmini ve 
yönetiminin temelini oluşturur. Risk tahmini sistemlerinin her biri nispeten eksiktir ve 
kalifikasyon ifadelerine dikkat edilmesini gerektirir. Çalışmamız SCORE sisteminin 
mevcut hasta popülasyonunda KVH riski belirlemede yetersiz kaldığını ve KVH 
etkileyen ek faktörlerin skorlama sistemine eklenmesinin gerekli olduğunu 
göstermektedir. 
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SB56 

 
KORONER ARTER FİSTÜLLERİNİN PERKÜTAN GİRİŞİM İLE KAPATILMASI: 

TERSİYER MERKEZ DENEYİMİ 

1Ali Nazmi ÇALIK 

 
1SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, İstanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner arter fistülleri; bir koroner arter ile kardiyak boşluklar, 
büyük damarlar veya diğer vasküler yapılar arasındaki direk bağlantılar şeklinde tarif 
edilebilir. Koroner fistüllerin çoğunluğu konjenitaldir ve fistülü olan hastaların 
çoğunluğu asemptomatiktir. Fistüle bağlı nefes darlığı, göğüs ağrısı, yorgunluk, 
çarpıntı, konjestif kalp yetersizliği, aritmi, ani ölüm, infektif endokardit ve rüptür 
oluşabilmektedir. Genellikle eşlik eden koroner arter hastalığı veya kapak hastalığı 
nedeniyle semptomatik olan hastalara yapılan koroner anjiyografilerde rastlantısal 
olarak saptanmaktadırlar. Fistülün lokalizasyonu, büyüklüğü, anatomik özellikleri ve 
şant miktarı tedavi kararının verilmesinde belirleyici kriterlerdir. Geniş koroner fistüle 
bağlı ciddi sol-sağ şantı olan hastalar veya sol ventrikül yüklenme bulguları, miyokard 
iskemisi, sol ventrikül disfonksiyonu, konjestif kalp yetersizliği olan semptomatik 
hastaların fistülleri cerrahi veya perkütan yolla tedavi edilmelidir. Biz bu çalışmamızda 
hastanemizde perkütan yolla kapatılmış koroner arter fistül hastalarının demografik, 
anjiyografik ve klinik özelliklerinin yanında yapılan girişimsel işlemin detaylarını ve 
başarı oranlarını incelemeyi amaçladık.   

GEREÇ ve YÖNTEM: Tersiyer referans merkezi olan hastanemizde, 2013-2018 
yılları arasında, transkateter yolla koroner fistül kapama işlemi yapılmış 15 hastanın 
retrospektif analizi yapıldı. Hastaların özgeçmiş bilgileri, başvuru nedenleri, 
ekokardiyografi bulguları, non-invazif iskemi araştırma testlerinin sonuçları ve 
anjiyografik bulguları detaylıca incelendi. Tüm hastaların transkateter yolla fistül 
kapama işlemi, femoral girişim yoluyla ve i.v heparin (60-100 U/kg) ile 
antikoagülasyon altında yapıldı. Fistülün büyüklüğü, anatomik özellikleri ve 
lokalizasyonuna göre koil veya vasküler tıkaç (Amplatzer Vasküler Plug- AVP) 
cihazları kullanıldı.       

SONUÇ: Fistül kapama işlemi yapılmış 15 hastanın ortalama yaşları 49 (19-70) 
olarak saptandı ve %73,3’ünün cinsiyeti erkekti. 13 hasta konjenital fistül, 2 hasta ise 
koroner arter by-pass cerrahisi sonrası gelişmiş LIMA orjinli fistül hastasıydı. 
Hastaların en sık başvuru nedenleri fistüle sekonder çalma fenomeni nedeniyle 
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gelişen miyokard iskemisi kaynaklı göğüs ağrısıydı (15 hastanın 11 tanesi). 5 hastada 
kalp yetersizliği semptom veya bulguları mevcutken, 2 hastada fistül rastlantısal 
olarak fizik muayene sırasında saptanan üfürüm nedeniyle tespit edildi. 15 hastanın 
10 tanesinin miyokard perfüzyon sintigrafisinde ilgili koroner arterin beslediği bölgede 
iskemi saptandı. Sadece 3 hastada transtorasik ekokardiyografide fistül ile 
ilişkilendirilebilecek türbülan akım gösterildi. Perkütan yolla kapatılan koroner 
fistüllerin 3 tanesi LMCA, 5 tanesi LAD, 1 tanesi Cx, 4 tanesi ise RCA kökenli 
fistüllerdi ve en sık pulmoner artere (%46,6) drene olmaktaydılar. Kapatılan fistüllerin 
ortalama fistül çapı 3,99 mm olarak ölçüldü. 15 hastanın 14’ünde (%93,3) işlem 
başarılı oldu ve 30 dakika sonra alınan kontrol görüntülerde rezidü fistül akımı 
gözlenmedi. Koil embolizasyonu ile kapama işlemi yapılan 11 hastada ortalama fistül 
çapı 3,1 mm iken, AVP cihazı kullanılarak kapatılan 3 hastada ortalama fistül çapı 7,3 
mm olarak saptandı. Koil kullanılan hasta grubunda koil çap/fistül çap oranı 1,4; 
vasküler tıkaç kullanılan hasta grubunda AVP çap/fistül çap oranı 1,5 olarak 
hesaplandı. Hiçbir hastada inme, ölüm, fistül diseksiyonu ve ciddi aritmi 
görülmedi.     TartışmaKoroner arter fistülleri, semptomatik ve anatomisi uygun olan 
hastalarda düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranıyla transkateter yolla 
kapatılabilmektedir. Birçok çalışmada olduğu gibi bizim çalışmamıza dahil olan 
hastalarda da fistül kapatılması için koil embolizasyon yöntemi daha sık kullanılmıştır. 
Nadir bir anomali olması ve birçok hastanın medikal takibe uygun olması nedeniyle, 
kardiyoloji kliniklerinde perkütan koroner fistül kapatılması nadir yapılan 
işlemlerdendir, dolayısıyla operatör tecrübesi işlem başarısı için oldukça önemlidir.  

Şekil 1- Perkütan girişimle kapatlıan fistüllerin orijinleri ve drene olduğu 

alanlar. 

LAD: Ön inen arter; LMCA: Ana koroner arter; RCA: Sağ koroner arter; LIMA: Sol 

internal mammarian arter; LCx: Sol sirkumfleks arter; PA: Pulmoner arter; RA: 

Sağ atriyum; PV: Pulmoner ven; SVC: Superior vena cava 
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Tablo-1: Fistül ve Kapama Cihazı Çapları Arasındaki İlişki 

Cihaz Koil (11) AVP (3) 
Ortalama Fistül çapı, mm  3.15 (2-6.9) 7.3 (5.6-9.5) 
Ortalama Cihaz çapı, mm 4.3 (3-9) 11 (9-14) 
Cihaz/Fistül çap oranı 1.4 1.5 
AVP: Amplatzer Vasküler Plug 
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SB57 

 

KAROTİS STENT İSLEMİNDE PRE-DİLATASYON MU? POST-DİLATASYON MU? 

1Hakan Çakır 

 
1Kardiyoloji Klinigi, Bursa Yuksek Ihtisas Egitim Arastirma Hastanesi 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu vakamızda trans-iskemik atak (TİA) yakınmaları olan ve sol 
internal karotis arterinde subtotal tıkanıklık tespit edilmiş olan hastanın  başarılı 
perkütan yol ile tedavisini sunduk. Yine bu vaka bağlamında, pre-dilatasyonun ve 
post-dilatasyonunun karotis stentleme işlemindeki potansiyel yararalarını ve 
zararlarının tartıştık.  

OLGU SUNUMU: 75 yaşında erkek hasta kliniğimize karotis arter hastalığı nedeniyle 
dış merkezden refere edildi. Hastanın öyküsünden son altı aylık süreçte 2 kez TİA 
atağı geçirdiği ve baş dönmesi yakınmaları olduğu öğrenildi. Hastanın dış merkezde 
yapılan karotis ultrasonografisinde sol internal karotis arterinde subtotal tıkanıklık 
gözlenmesi üzerine hastaya karotis anjiografisi yapılmasına karar verildi. Kliniğimizde 
yapılan karotis anjiografisinde sol internal karotis arterinde %90-99 stenoz tespit 
edildi. Hastanın komorbit durumları nedeniyle endovasküler tedaviye karar verildi. 
Hastaya 2'li antiagregan tedavi (klopidogrel ve aspirin) başlandı ve 2 hafta sonra 
girişim planlandı. Hastanın işlemi sağ femoral arter yoluyla yapıldı. 90 cm 6F 
destination sheath sol common karotis artere yerleştirildi. Hastaya 10000 U heparin 
uygulandı. Distal koruma amaçlı 6F emboli koruma cihazı (Spider FX) lezyon distaline 
yerleştirildi. Öncelikli olarak 4.5*20 mm balon (12 atm) ile predilatasyon yapıldı. 
Balonun şişirilmesinden hemen önce 1 mg atropin IV uygulandı. Balon sonrası 
10*7.0*40 mm self expandable stent  implante edildi. Stent sonrası yapılan 
anjiografide %30-40 rezidü stenoz tespit edildi. Bu aşamada postdilatasyona gerek 
duyulmadı. Komplikasyon gelişmeyen hastada işlem sonlandırıldı. 

TARTIŞMA: Karotis stentlemede amaç lezyon bölgesinde açıklığın tam 
sağlanmasından ziyade, plak stabilizasyonunun sağlanmasıdır. Stent 
yerleştirilmesinden sonra yapılan post-dilatasyon, stent stratlarını ateromatöz plak 
içerisine gömdüğü için mikroembolik parçaçıkların oluşmasına ve sonucunda 
perioperatif dönemde tromboembolik olay gelişimine neden olmaktadır.  Post-
dilatasyon, özelikle de açık hücreli stent kullanılmış ise, ateromatöz plağın stratlar 
arasından lümen içerisine prolabe olmasına neden olmaktadır. Bu ise karotis arter 
lezyonunun stentlemesine rağmen tromboembolik riski devam ettirmektedir. 
Stentleme öncesi yapılacak pre-dilatasyon ise stentin açılımını kolaylaştıracağı için 
post-dilatasyon ihtiyacını azaltacaktır. Ayrıca Ohki ve arkadaşlarının yaptığı bir 
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çalışmada  pre-dilatasyonun direkt stentlemeye göre işlem esnasında meydana 
gelebilecek plak-debri embolizasyonunu azalttığı gösterilmiştir.  

SONUÇ: Yakın zamanda yapılan birçok çalışma karotis arter stentlemesinde pre-
dilatasyonun yararlı etkilerini ortaya koymuştur. Pre-dilatasyonun daha sık yapılması 
perioperatif dönem ve uzun dönem kontrolde tromboembolik riski azaltmak için 
seçenek olabilir.  
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SB58 

 

ONEPTUS TEDAVİSİNİN AKUT KALP YETMEZLİKLİ HASTALARDA ERKEN 
DÖNEMDE DEPRESYON SKORU ÜZERİNE ETKİSİ 

1Mehmet Balin 

 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ 

AMAÇ: ARNi sacubitril/valsartan (LCZ696) ejeksiyon fraksiyonu azalmış hastalarda 
ACE inhibitörleri ile karşılaştırıldığında morbidite ve mortalite açısından üstün 
bulunmuştur. Depresyon kalp yetmezliği hastalarında mortalite ve hastaneye yatışı 
arttıran önemli bir faktördür. Çalışmamızın amacı kalp yetmezliği hastalarında ARNI 
tedavisinin erken dönemde depresyon üzerine olumlu etkilerini araştırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 70 hasta dahil edildi. 35 hastaya ARNI(49/51mg) 
içeren optimal medikal tedavi, 35 hastaya ramipril içeren optimal medikal tedavi 
verildi. Tedavi öncesi ve tedavinin ilk günü sonrası hastalara depresyon skoru bakıldı. 
İki grup arasındaki farka bakıldı. 

SONUÇ: Depresyon skoru ARNI grubunda ramipril grubu ile karşılaştırıldığında 
anlamlı şekilde azaldı. ARNI grubunda anlamlı azalma izlendi(önce: 23.43 ± 8.527; 
sonra: 21.34 ± 7.74, p < 0.001). Ramipril grubunda tedavi öncesi ve sonrası anlamlı 
deişiklik izlenmedi.(önce:22.45±7.75;sonra:22.01±6.67, p=0.78) 

TARTIŞMA: Çalışmamızda ARNI tedavisinin akut kalp yetmezliği ile gelen hastalarda 
kardiyak etkilerinin yanı sıra depresyon üzerinde olumlu etkileri olduğunu 
düşünmekteyiz. Bununla birlikte dolaylı olarak depresyonu azaltarak kardiyak 
morbidite ve mortalite üzerine olumlu etkileri olabileceğini düşünmekteyiz. 
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PB01 

 
HİPERTROFİK OBSTRÜKTİF KARDİYOMİYOPATİLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE 

GİZEMLİ ZORLUK; ALKOL SEPTAL ABLASYONU VEYA CERRAHİ SEPTAL 
MİYEKTOMİ 

1Cem DOĞAN 

 
1Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H, İstanbul 

AMAÇ: Alkol septal ablasyonu, HOCM hastalarının tedavisinde cerrahi septal 
miyektomiye tercih edilebilir bir alternatif olabilir. Bu çalışma, hipertrofik 
kardiyomiyopati (HOCM) olan hastalar da septal miyektomi ve alkol septal ablasyonu 
arasındaki işlemden bir yıl sonra sol ventrikül çıkış yolunun gradyan farklılıklarını 
tanımlamayı amaçlamıştır. 

YÖNTEMLER: HOCM olan hastalarda ekokardiyografik parametreler septal 
miyektomi öncesi ve sonrasında ve alkol septal ablasyonu (SAA) ile karşılaştırıldı. 
Her prosedürden 1 yıl sonra, egzersiz stres testi ile sol ventrikül çıkış yolundaki 
gradyan kaydedildi. 

BULGULAR: 18 hastaya alkol septal ablasyon, 27 hastaya septal miyektomi 
uygulandı. Cerrahi miyektomi uygulanan hastalarda ortalama EF %61 ± 6.4, SAA 
grubunda %59 ± 6.5, p = 0.221 idi. Septal miyektomi grubunda LVOT'un ortalama 
gradiyenti 101 ± 38 mmhg ve SAA grubunda 91 ± 38 mmhg idi ve işlem öncesi 0.405 
p değeri bulundu. İşlem sonrası egzersiz stres testi ile ölçülen gradyanlar da benzerdi 
(cerrahi miyektomi için 54 ± 39 mmHg, SAA için 73 ± 53 mmHg, p değeri: 
0.220).Sonuçlar: SAA, deneyimli bir merkezde LVOT gradient redüksiyonunda septal 
miyektomi kadar etkilidir ancak HOCM'li hastaların yönetimi hala gizemli bir sorundur. 
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PB02 

 
KAROTİS ARTER ATEROSKLEROZUNDA POTANSİYEL BİR İNDİKATÖR; TAM 

KAN VİSKOZİTESİ 

1Mevlüt Serdar KUYUMCU, 2Aliye KUYUMCU 

 
1Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta 
2Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, Gülkent Sağlıklı Yaşam Merkezi, Beslenme ve Diyetetik 
Kliniği, Isparta 

GİRİŞ: Ateroskleroz, minör duvar kalınlaşmasından belirgin lüminal stenoza ve bazen 
periferik, koroner ve karotis arterlerin oklüzyonuna kadar değişikliklere neden 
olmaktadır. Artan karotis arter kalınlığı veya ateromatöz plak, karotis hedef organı 
hasarı olmayan bireylerle karşılaştırıldığında, kardiyovasküler hastalık riskini dört kata 
kadar artırabilmektedir. Birçok büyük epidemiyolojik çalışma, karotis arter stenozu ve 
iskemik inme olayları arasında ilişki olduğunu göstermiştir. İnme riskinde plak 
morfolojisi ve karotis arter lezyonunun şiddeti önemli rol oynamaktadır. Kan akış 
gerilimin primer belirteci olan tam kan vizikozitesi, kardiyovasküler hastalıklarla olan 
yakın ilişkisine rağmen, kardiyovasküler risk değerlendirmesinde yaygın bir indikatör 
olarak kullanılmamıştır. Rutin olarak tam kan vizikozitesinin ölçülmesi, özel cihazların 
gerekmesi ve standartlaştırılmış yöntemle olmaması sebebi ile zor olabilir. Ancak De 
Simone ve ark. tarafından geliştirilen, valide edilmiş bir yöntem olan; hematokrit ve 
total protein kullanılarak hesaplanan tam kan vizikozistesinin kullanımı, daha kolay ve 
kullanışlıdır. Bu formülle düşük ve yüksek kan akış geriliminde tam kan vizikositesi 
hesaplabilmektedir. Biz çalışmamızda karotis arter hastalığında, darlık derecesi ve 
karotis arter plağının morfolojisini değerlendirerek, tam kan vizikositesi ile olan 
ilişkisini değerlendirdik. 

METOT: Çalışmaya Ekim 2016-Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma hastanesi kardiyoloji polikliniğine başvuran, karotis arter darlığı 
şüphesiyle veya kardiyovasküler risk değerlendirmesi amacı ile karotis ultrasonografi 
yapılan hastalar değerlendirmeye alınmıştır. Karotis ultrasonografi uygulanan 
hastalarla aterosklerotik plaklar düzeyine göre,% 60'dan az karotis arter darlığı (KAD 
<60) ,%60 ve daha fazla karotis arter darlığı (KAD ≥60) görülen ve aterosklerotik 
darlık görülmeyen olmak üzere üç grup oluşturuldu ve her gruba toplam 60 hasta 
dahil edildi. Ayrıca karotis arter plağı saptanan hastalar, plak morfolojisine göre 
kalsifik (n=67) ve non-kalsifik (n=63) olarak 2 gruba ayrıldı.  
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Tüm datalar ile düşük ve yüksek kan akış geriliminde tam kan vizikositesi gruplar 
arasında karşılaştırıldı [yüksek kan akış geriliminde tam kan vizikositesi= (0.12× 
hematorkit) + 0.17 (total protein -2.07), düşük kan akış geriliminde tam kan 
vizikositesi= (1.89× hematokrit + 3.76 (total protein -78.42)]. 

  

 
Değişkenler Kontrol 

 
(n=60) 

Karotis 
arter 

darlığı 
<60 % 
(n=60) 

Karotis 
arter 

darlığı 
≥60% 
(n=60) 

p 
değeri* 

p  
değeriα 

p  
değeriβ 

p  
değeri

γ 

Yaş, yıl 55.98 
±9.07 

57.43 ± 
9.75 

59.48 
±10.27 

0.143 
- - - 

Kadın 
Cinsiyet, n(%) 

27 
(45.0%) 

25 
(41.7%) 

27 
(45.0%) 

0.809 
- - - 

BKİ, kg/m2 28.14 ± 
2.80 

28.26 ± 
2.43 

28.98 
±3 .00 

0.200 
- - - 

Diabetes 
Mellitus, n(%) 

51 
(34.2) 

47 
(31.5) 

51 
(34.2) 

0.536 
- - - 

Hipertansiyon, 
n(%) 

15 
(25.0%) 

21 
(35.0%) 

24 
(40.0%) 

0.207 
- - - 

Hiperlipidemi, 
n(%) 

19 
(29.2%) 

24 
(36.9%) 

22 
(33.8%) 

0.633 
- - - 

Sigara 
kullanımı, n(%) 

15 
(37.1%) 

14 
(22.2%) 

27 
(24.1%) 

0.017 
0.010 0.022 0.831 

Koroner Arter 
Hastalığı, n(%) 

6 
(10.0%) 

6 
(10.0%) 

8 
(13.3%) 

0.799 
- - - 

Periferik Arter 
Hastalığı, n(%) 

3 
(5.0%) 

4 
(6.7%) 

8 
(13.3%) 

0.217 
- - - 

Karotis arter 
darlığı , (%) 

0 ± 
0.00 

30.17 ± 
12.73 

69.33± 
10.53 

<0.001 
<0.001 <0.001 <0.00

1 

Kontralateral  
karotis arter 
hastalığı <60, 
n(%) 

 
0 

(0.0%) 

 
7 

(11.7%) 

 
17 

(28.3%) 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
<0.00

1 

Kontralateral  
karotis arter 
hastalığı ≥60, 
n(%) 

 
0 

(0.0%) 

 
0 

(0.0%) 

 
5 

(12.0%) 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
<0.00

1 

Kalsifik Plak, 
n(%) 

0 
(0.0%) 

34 
(57.6%) 

33 
(55.0%) 

<0.001 
0.854 <0.001 <0.00

1 

LVEF, % 58.0 ± 
4.9 

57.7 ± 
5.9 

58.4 ± 
5.0 

0.769 
- - - 
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Tablo 1. Çalışma gruplarının özellikleri ve laboratuvar parametreleri (n=180). 

BULGULAR: Klinik özellikler değerlendirildiğinde, diğer iki gruba göre KAD ≥60 
grubunda sigara içme oranları istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p = 0.017). Beyaz 
kan hücresi (WBC) (p = 0.004) ve trombosit sayısı (p = 0.012) dışında 3 grup 
arasında biyokimyasal ve hematolojik parametreler açısından istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmadı. KAD ≥60 grubunda, KAD <60 grubuna göre; KAD <60 
grubunda, kontrol grubuna göre, düşük ve yüksek kan akış geriliminde hesaplanan 
tam kan vizikositesi daha yüksek saptanmıştır. Karotis arter darlığı olan hastalar, plak 
morfolojik özelliklerine göre kalsifik (n = 67) ve kalsifik olmayan (n = 53) karotis arter 
darlığı olan 2 hastaya ayrılmıştır. düşük ve yüksek kan akış geriliminde hesaplanan 
tam kan vizikositesi kalsifik plak grubunda, kalsifik olmayan plak grubuna göre anlamlı 
derecede yüksek saptandı (p <0.001).Çok değişkenli lojistik regresyon analizleri 
serum düşük ve yüksek kan akış geriliminde hesaplanan tam kan vizikositesi 
düzeylerinin koroner arter stenozu oranı ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu 
göstermiştir. 

Glukoz, mg/dL 115.4 ± 
44.1 

114.2 ± 
44.8 

129.3 ± 
52.3 

0.153 
- - - 

Kreatinin, 
mg/dL 

1.00 ± 
0.16 

1.05 ± 
0.65 

0.95 ± 
0.21 

0.403 
- - - 

Ürik Asit, 
mg/dl 

5.78 ± 
2.06 

5.87 ± 
2.06 

5.98 ± 
2.16 

0.878 
- - - 

Beyaz kan 
hücresi, 
10³/mm³ 

8.4 ± 
2.1 

9.0 ± 
2.2 

9.8 ± 
2.4 

0.004 
0.068 0.001 0.120 

Hemoglobin, 
g/dL 

13.4 ± 
1.7 

13.7 ± 
1.6 

14.1 ± 
1.6 

0.088 
- - - 

Platelet, 
10³/mm³ 

236.5 ± 
62.4 

238.1 ± 
70.0 

270.5 ± 
71.6 

0.012 
0.018 0.009 0.894 

CRP,mg/L 3.7 ± 
3.7 

4.0 ± 
3.6 

4.9 ± 
4.6 

0.207 
- - - 

Total 
kolesterol, 
mg/dL 

184.1 ± 
79.6 

190.4 ± 
50.2 

189.8 ± 
46.7 

0.812 
- - - 

LDL-C, mg/dL 113.1 ± 
57.3 

114.3 ± 
42.0 

115.9 ± 
38.2 

0.947 
- - - 

HDL-C, mg/dL 44.0 ± 
24.2 

45.3 ± 
9.5 

49.2 ± 
13.1 

0.206 
- - - 

Trigliserid, 
mg/dL 

168.1± 
145.0 

167.1 ± 
106.0 

139.1 ± 
89.0 

0.391 
- - - 

DKAGTKV  36.4 ± 
15.9 

50.2 ± 
17.9 

64.3 ± 
22.1 

<0.001 
<0.001 <0.001 <0.00

1 

YKAGTKV 15.3 ± 
1.4 

16.3 ± 
1.5 

17.8  ± 
1.4 

<0.001 
<0.001 <0.001 <0.00

1 
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SONUÇ: Çalışmamızda karotis arter darlığı ciddiyeti ve daha hassas olarak 
nitelendirilen non-kalsifik karotis aterosklerozu ile tam kan vizikositesi arasında 
anlamlı ilişki saptanmıştır. Bu çalışma ateroskleroz patofizyolojisinin anlaşılmasında 
ve buna yönelik tedaviler geliştirilmesinde faydalı olma potansiyeli taşımaktadır. 

Veriler ortalama ± standart deviasyon veya yüzde olarak verilmiştir [n (%)]. BKİ, 

beden kitle indeksi; CRP, C-reaktif protein; HDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein; LDL, 

düşük yoğunluklu lipoprotein; LVEF, sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu; karotis arter 

darlığı oranı NASCET sistemine göre hesaplanmıştır. DKAGTKV, düşük kan akış 

geriliminde tam kan vizikositesi; YKAGTKV, Yüksek kan akış geriliminde tam kan 

vizikositesi. 

* p değeri, tüm gruplar arasında 
α  p değeri, karotis arter darlığı ≥60% ve karotis arter darlığı  <60% gupları arasında, 
β  p değeri, kontrol gupları arasında ≥60% ve kontrol gupları arasında, 
γ  p değeri, kontrol gupları arasında <60% ve kontrol gupları arasında. 
 
Tablo 2.  ≥60% karotis arter darlığı için belirleyicileri gösteren çok değişkenli ve tek 
değişkenli lojistik regresyon analizi. 
 

 Tek değişkenli  Çok değişkenli  
Değişkenler Odds oranı  

(%95 Güven 
aralığı) 

p 
değeri 

Odds oranı  
(%95 Güven aralığı) 

p değeri 

Diabetes Mellitus 0.786 (0.337-
1.832) 

0.577 - - 

Hipertansiyon 1.556 (0.814- 
2.972) 

0.181 - - 

Hiperlipidemi 1.037 (0.544-
1.974) 

0.913 - - 

Sigara kullanımı 2.567 (1.329-
4.959) 

0.005 1.690(0.573-5.389) 0.521 

Platelet 1.007 (1.002-
1.011) 

0.007 1.121 (0.993-1.192) 0.049 

Beyaz kan hücresi 0.814 (0.701-
0.944) 

0.004 0.804 (0.486-0.998) 0.033 

DKAGTKV 1.034 (1.001-
1.076) 

<0.001 1.010 (0.991-1.029) <0.001 

YKAGTKV 1.721 (1.320-
2.102) 

<0.001 1.500 (1.412-1.590) <0.001 

DKAGTKV, düşük kan akış geriliminde tam kan vizikositesi; YKAGTKV, Yüksek kan 

akış geriliminde tam kan vizikositesi. 
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Tablo 3. Plakalı kalsifikasyon özelliklerine göre hastaların temel özellikleri ve 
laboratuvar parametreleri. 

Veriler ortalama ± standart deviasyon veya yüzde olarak verilmiştir [n (%)]. BKİ, 

beden kitle indeksi; CRP, C-reaktif protein; HDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein; LDL, 

düşük yoğunluklu lipoprotein; LVEF, sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu; karotis arter 

darlığı oranı NASCET sistemine göre hesaplanmıştır. DKAGTKV, düşük kan akış 

geriliminde tam kan vizikositesi; YKAGTKV, Yüksek kan akış geriliminde tam kan 

vizikositesi. 

  

 
Değişkenler 

Kalsifiye plak grubu 
(n=67) 

Non- kalsifiye plak 
grubu (n=53) 

 
p değeri 

Yaş, yıl 59.62 ±9.94 57.57 ±10.06 0.259 

Kadın Cinsiyet, n(%) 29 (43.3%) 23 (43.4%) 0.990 

BKİ, kg/m2 28.36±2.85 28.97±2.58 0.254 

Diabetes Mellitus, n(%) 16 (23.9%) 6 (11.3%) 0.077 

Hipertansiyon, n(%) 27 (40.3%) 18 (34.0%) 0.570 

Hiperlipidemi, n(%) 24 (35.8%) 22 (41.5%) 0.524 

Sigara kullanımı, n(%) 20 (28.9%) 21 (39.6%) 0.262 

Koroner Arter Hastalığı, 
n(%) 

9 (13.4%) 5 (9.4%) 0.498 

Periferik Arter Hastalığı, 
n(%) 

6 (9.0%) 6 (11.3%) 0.668 

Karotis arter darlığı, (%) 47.42 ± 22.70 53.04 ± 23.16 0.185 

LVEF, % 58.0 ± 5.2 58.1± 5.8 0.841 

Glukoz, mg/dL 123.5 ± 55.1 119.6 ± 40.7 0.664 

Kreatinin, mg/dL 1.01 ± 0.26 0.99 ± 0.68 0.872 

Ürik Asit, mg/dl 5.91 ± 2.10 5.93 ± 2.13 0.955 

Beyaz kan hücresi ,10³/mm³ 8.5 ± 2.1 8.9 ± 2.7 0.274 

Hemoglobin, g/dL 13.7 ± 1.5 14.0 ± 1.7 0.290 

Platelet, 10³/mm³ 255.1 ± 82.6 253.2 ± 65.6 0.890 

CRP,mg/L 4.6 ± 3.5 4.3 ± 3.7 0.733 

Total kolesterol, mg/dL 192.6 ± 43.5 187.0 ± 54.0 0.531 

LDL-C, mg/dL 114.8 ± 39.3 115.6 ± 41.2 0.913 

HDL-C, mg/dL 47.3 ± 10.7 47.3 ± 12.7 0.975 

Trigliserid, mg/dL 147.2± 82.8 160.7± 117.0 0.464 

DKAGTKV 54.8 ± 17.5 60.3 ± 19.1 <0.001 

YKAGTKV 16.5  ± 1.4 17.7  ± 1.4 <0.001 
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PB04 

 
YAN DALDA JAİL OLAN TELE BAĞLI KOMPLİKASYONLAR VE YÖNETİMİ 

1Salih KILIÇ 

 
1Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep 

GİRİŞ: Koroner arter girişimlerinin yaklaşık onda birinde ana daldaki darlığa 
müdahale sırasında yan dalın da korunması gerekebilir. Bunun için sıklıkla yapılan 
ana dalla birlikte yan dalın tellenmesi ve gerektiğinde yan dala işlem yapılmasıdır. 
Yan dala gönderilen telin stent altında sıkışması sık olmakla birlikte çeşitli 
manevralarla sıkışan tel genelde komplikasyona neden olmadan çıkarılabilmektedir. 
Olgumuzda yan dala gönderilen telin sıkışması sonucu oluşan komplikasyonlar 
sinsilesi ve sonucu özetlenmiştir. 

OLGU: 67 yaşında erkek hasta yaklaşık 1 saatlik ağrı yakınması ile başvurduğu 
acilden akut inferior miyokardiyal enfarktüs tanısıyla acil perkutan koroner girişim 
(PCI) için kateter laboratuvarına alındı. Hastaya 7000U unfraksiyone heparin, 300mg 
aspirin ve 180mg tikagrelor yüklemesinden sonra sağ femoral arterden girişim yapıldı. 
Sağ koroner arter (RCA) proksimal segmentten total tıkalı olduğu saptandı (Figure-1). 
RCA lezyonu floppy tel ile geçildi ve 2.0*15mm semikompliyan balon ile predilastayon 
sağlandı. Balon sonrasında akım sağlandı ve RCA mid segmentte ciddi darlık izlendi. 
Gönderilen floopy telin acute margin dalda olduğu ve lezyon bölgesinden çıkan acute 
margin dalın iyi gelişmiş bir dal olması nedeniyle tel o dalda bırakıldı ve RCA’ ya yeni 
bir tel gönderildi. RCA lezyona 2,75*36 ilaç kaplı stent implante edildi ve nominal 
basınca kadar şişirildi. TIMI-III akım sağlandı. Acute margin dalındaki telin stent 
altında jail olduğu saptandı. Tel çeşitli manevralar biraz geriye çekildikten sonra telin 
radyoapak kısmından uzamaya ve tıpkı bir akordiyon gibi açılmaya başladığı fark 
edildi. Bu aşamada telin kopmasından endişe edilerek düşük profilli 1.20*20 (Ryujin 
balon,Teruma) balon stent altından hafif itilerek telin serbestleşmesine çalışıldı ancak 
tel serbeştleştirilemedi. Bu sırada acute margin dalında balonun zorlaması ile birlikte 
rüptür ve RCA proksimalde akımın zayıfladığı tespit edildi (Figure-4). Uzun bir süre 
balon şişirildi ancak rüptürün kapanmaması üzerine RCA’ ya greft stent implante 
edilmeye çalışıldı ancak hem RCA proksimalde hem de distalde greft stent takıldı ve 
birden çok denemeye rağmen ilerletilemedi. Bunun üzerine proksimal ve distal 
lezyonlar semikompliyan balonlarla dilate edildi. Yine de greft stent ilerletilemedi. Bu 
sırada hastanın hemodinamisinde bozulma başlaması üzerine önce RCA distaline 
sonra da proksimaline stent implante edildi. Stent implantasyonlarından sonra greft 
stent kolaylıkla ilerletilip şişirildi.  
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Uzun segment stent altında kalan tel üzerinden semikompliyan bir balon ilerletilerek 
geriye çekildi ve radyoopak kısmında tel koparıldı. Greft stent sonrasında RCA akım 
sağlandı acute margin dal akım tamamen kayboldu ve kopan tel parçası stent altında 
jail oldu (Figure 2-5). Lezyonlar baştan izlendiğinde acute margin dala gönderilen re-
use tellin radyoopak kısmında hasarlı olduğu ve olası sıkışma ve uzamanın buradan 
kaynaklandığı düşünüldü (Figure-3). 

SONUÇ: Koroner arter girişimlerinde önemli olduğu düşünülen yan dalın korunması 
önemlidir. Yan dala gönderilen ana dalın stentlenmesinden sonra çekilmesi genelde 
bir soruna neden olmaz. Ancak bizim vakamızda olduğu gibi yan dala gönderilen telin 
deforme bir tel olması durumunda istenmeyen komplikasyonlara neden olabilir. 
Olgumuzda sıkışan telin başta çeşitli manevralar ile geri çekilmeye çalışırken 
akordiyon gibi açılıp uzaması telin re-use olmasından kaynaklanmış olabilir. Bu tür 
olgularda yan dala gönderilen telin iyi seçilmesinin önemi olgumuzda gösterilmiştir. 

 

Figure-1 
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Figure-2 
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Figure-3 
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Figüre-4 
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Figure-5 
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PB05 

 
İNSİDENTAL SAPTANAN İNTERVENTRİKÜLER MEMBRANÖZ SEPTUM 

ANEVRİZMASI 

1Sinan VAROL, 1Orhan İNCE, 1Gökmen KUM, 1Ertuğrul OKUYAN 

 
1SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul 

GİRİŞ: İnterventriküler membranöz septum anevrizması (IVMSA) seyrek rastlanılan 
bir patolojidir. Konjenital kalp hastalığında %0,3 oranında, ventriküler septal 
defektlerin %19’unda gözlenmektedir (1). IVMSA genellikle asemptomatiktir, fakat 
tromboembolizm, ileti defektleri, rupture, sağ ventrikül obstrüksiyonu ile de beraber 
olabilir. 

OLGU: 24 yaşında erkek kliniğimize genel değerlendirme ve kardiyovasküler risk 
belirleme açısından yönlendirildi. Kardiyovasküler açıdan asemptomatik olup 
fonksiyonel kapasitesi iyiydi. Birinci ve ikinci derece yakınlarında prematür koroner 
arter hastalığı öyküsü mevcuttu. Kardiyak oskültasyonda kalp sesleri normal 
saptandı. Diğer fizik muayene bulgularında özellik yoktu. Elektrokardiyografi de 
normal idi. Transtorasik ekokardiyografide, sistolik hareketi sağ ventriküle yönelen 
IVMSA gözlendi. Transözefageal ekokardiyografi ile 1.4x1.8 cm olan IVMSA tanısı 
kesinleştirildi. Sağ ventrikül çıkış yolunda istirahatte veya dinamik gradient 
saptanmadı. Anevrizmanın titiz incelemesinde renkli doppler ile geçiş saptanmadı. 
Sağ kalp boşlukları normal sınırlarda ölçüldü. Ek kardiyak defekt saptanmadı. 

TARTIŞMA: İnterventriküler septumun dört parçası bulunmaktadır: membranöz 
septum, inlet, infundibular parça ve musküler septum. Septumun miyokard içermeyen 
mid segmenti membranöz septum olarak adlandırılır. Sağ ve non-koroner küspislerin 
bağlı olduğu aortik anulus kısmının altında bulunur ve musküler septumun inlet (girim 
yolu) ve outlet (çıkım yoku) kısmına uzanır (2). Ventriküler septum 5. gestasyon 
haftasında gelişmeye başlar, fibroz kısım 3 hafta sonra kapanır. Sonunda, birleşmiş 
aortopulmoner septum ve birleşmiş atrioventriküler yastıklar interventriküler septumun 
musküler kısmında birleşir (3, 4). Büyük arterlerin düzeltilmiş transpozisyonu, 2 
yaşından sonra spontan kapanan VSD’ler, infeksiyon ve travma ile ilişkili olabilir. 
Nadiren izole anomali olarak gözlenir (5,6,7).En sık semptomlar yorgunluk ve efor 
dispnesidir. VSD mevcutsa siyanoz gözlenebilir. Anevrizmal kesenin sağ ventrikül 
çıkış yoluna bombeleşmesi ile kardiyak üfürüm duyulabilir (5). Triküspid yetersizliği, 
aort yetersizliği, subpulmoner darlık, ventriküler taşikardi, dal bloğu, AV blok, 
tromboembolizm ve bakteriyel endokardit görülebilir (8,9).  
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Ayrıca sinus valsalva anevrizmasından ayrımı yapılmalıdır.Cerrahi girişim, 
ekokardiyografide thrombus gözlenmese de antikoagülan tedavi altında 
tromboembolizm görülen veya hayatı tehdit eden ventriküler aritmisi olan hastalarda 
düşünülebilir (9, 10). Eğer kardiyak ileti sisteminin tam lokalizasyonu yapılmazsa, 
operasyon sırasında tam kalp bloğu gelişebilir (11). 

SONUÇ: IVMSA nadir bir durumdur. Olguların çoğunda hemodinamik olarak anlamlı 
değildir. Tromboembolizm riski ve aritmi potansiyeli her zaman akılda tutulmalıdır. 
Olguların klinik takibi titizlikle yapılmalıdır. 

Resim Haritası:  

Resim-1: Transtorasik ekoda interventriküler memranöz septum anevrizması (IVMSA) 
gözlendi. 
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Resim-2: Transözefageal ekoda IVMSA doğrulandı. 

 

Referanslar (Kelime kısıtlaması nedeniyle kısaltılmış)1. doi: 10.1155/2012/324326. 
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TRANÖZAFAGİAL EKOKARDİYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEMEDE SOL ATRİYAL 
APENDİKSİN STRAİN DEĞERLENDİRMENİN TROMBOEMBOLİK OLAYLARI 

ÖNGÖRDÜRMESİ 

1Erhan SARAÇOĞLU, 1Salih KILIÇ 

1Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi, Gaziantep 

AMAÇ: Bu çalışmada, atriyal fibrilasyon (AF) hastalarında sol atriyal apendiksin 
(SAA) direkt strain ölçümleri değerlendirilerek tromboembolik olayların öngörülebilirliği 
araştırıldı. 

YÖNTEM: Çalışmaya, non-valvüler AF nedeniyle transözofageal ekokardiyografi 
(TEE) yapılan toplam 126 hasta alındı. SAA'ya uyarlanmış bir STE programı 
kullanılarak doğrudan SAA’in global ve bölgesel strain değerleri elde edildi. Hastalar 
CHA2DS2-VASc skoruna ve SAA'da spontan eko-kontrast (SEK) / trombüs varlığına 
göre alt gruplara ayrıldı. Tromboembolik olaylarda SAA global deformasyonunun 
prediktifliği bu alt gruplara göre değerlendirildi. 

BULGULAR: CHA2DS2-VASc skoru ≤1 olan hastaların strain değerleri (7.6 ± 2.1), 
CHA2DS2-VASc skoru ≥2 olan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 
yüksekti (her ikisi için p <0.001). SAA'da trombüs / SEC olan hastaların strain 
değerleri (5.9 ± 2.0), olmayanlara göre anlamlı düzeyde (7.4 ± 2.35) daha düşüktü (p 
<0.001). Apikal SAA duvarı diğer iki segmentten daha büyük deformasyon gösterdi. 
SAA'da trombüs / SEK riskini tahmin etmek için global strainin cut-off değeri % 94.38 
duyarlılık ve% 74.79 özgüllük ile ≥-8.73 idi. 

SONUÇ: TEE'den SAA fonksiyonunun speckle tracking ekokardiyografi (STE) ile 
değerlendirilmesi teknik olarak uygulanabilir ve AF hastalarında global SAA 
fonksiyonu hakkında doğru bilgiler sağlayabilir. Günlük pratikte kullanımı sınırlı 
olmakla birlikte, CHA2DS2-VASc skoru = 1 olan hastalar için LAA fonksiyonunu 
değerlendiren çalışmalarda SAA akım hızlarına tamamlayıcı bir teknik olarak yararlı 
olabilir. 
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