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Değerli Meslektaşlarımız,

2. Kardiyovasküler Akademi Derneği Kongresi 06 - 09 Ekim 2016 tarihi arasında Gloria Golf Otel 
Belek Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Bu yıl da önceliğimiz kardiyoloji camiasının geleceği olan genç hekimlerimizi, alanındaki önder 
öğretim üyeleri ile buluşturmak olacaktır. Tüm katılımcılarımız bilimsel platformda kendini 
ifade etme olanağı bulacak ve klinik pratikte karşılaştıkları zorlukları diğer meslektaşlarıyla 
paylaşarak çözüm bulma olanağı elde etmiş olacaktır.

Kardiyovasküler Akademi Derneğinin 2. Kongresi; klinik pratikte karşılaştığımız mesleki ve tıbbi 
sorunlarımızı gerçek hayattaki olgularla tartışarak, ilgi duyduğunuz alanlardaki kurslara katılarak 
kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeleri izleme imkanı sağlayacak 
ve güncel kılavuzların pratiğimizdeki karşılıklarına ışık tutacaktır. Aynı zamanda klinik araştırma 
sonuçlarınız ve olgu sunumlarınızla bilimsel programımıza katılma fırsatı bulacaksınız.

Derneğimizin amaçlarından biri olan ve gerçekleştirilmesinden büyük keyif aldığımız ulusal 
klinik araştırmaların sonuçlarının da açıklanacağı ikinci kongremizde sizleri aramızda görmekten 
büyük mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

 Prof. Dr. Oktay Ergene Prof. Dr. Ömer Kozan Prof. Dr. Mehdi Zoghi
 Başkan Onursal Başkan ve Bilim Kurulu Başkanı Genel Sekreter
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Dernek Yönetim Kurulu

Başkan : Dr. Oktay ERGENE

Onursal Başkan ve Bilim Kurulu Başkanı : Dr. Ömer KOZAN

Başkan Yardımcısı : Dr. Fatih Sinan ERTAŞ

Başkan Yardımcısı : Dr. Ilgın KARACA

Genel Sekreter : Dr. Mehdi ZOGHİ

Genel Sekreter Yardımcısı : Dr. Ertuğrul OKUYAN

Sayman : Dr. Rida BERİLGEN

Üye : Dr. Barış DÜZEL

Üye : Dr. Özgen ŞAFAK

Üye : Dr. Volkan EMREN



3  

BİLİMSEL
PROGRAM
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06 Ekim 2016 Perşembe

08:30-15:00 GİRİŞLER VE KAYIT İŞLEMLERİ

KURSLAR

10:30-14:30  SALON B 
Makale Yazım Kursu
Dr. Ahmet Akgül

13:00-14:45  SALON C 
Kardiyak Cihazların Programlanması
Dr. Ata Kırılmaz

13:00-14:45  SALON D 
Görüntüleme Yöntemlerini Kardiyovasküler Hastalarda Nasıl Kullanmalıyız?
Dr. Cengiz Yılmaz

13:00-14:45  SALON E 
Periferik Girişim Kursu
Dr. Batuhan Tamcı

13:00-14:45  SALON F 
İlginç Olgularla Eko Kardiyografi
Dr. Omaç Tüfekçioğlu

15:00-15:15 AÇILIŞ TÖRENİ

SALON A

15:15-15:30 Echo ve Narcissus: Bir Mitolojik Öykü
Konuşmacı: Dr. Mehmet Özkan

15:30-16:15 Hiperlipidemi Tedavisinde Zorluklar
Oturum Başkanı: Dr. Fatih Sinan Ertaş
Panelistler: Dr. Taner Şen, Dr. Evin Bozçalı Polat

15:30-15:41 LDL’yi düşürdüm ancak TG yükseldi
Dr. Ozan Gürsoy

15:41-15:52 Ailevi hiperkolesterolemi
Dr. Çiğdem Koca

15:52-16:03 Pratik hayatımızda PCSK9’lara gerçekten ihtiyaç var mı
Dr. Selcen Yakar Tülüce

16:03-16:14 TARTIŞMA

16:15-16:35 KAHVE MOLASI 
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06 Ekim 2016 Perşembe

SALON A

16:35-17:05 Uzmana Danış
Oturum Başkanları: Dr. Sedat Köse, Dr. Mesut Demir
Panelistler: Dr. Cegerğun Polat, Dr. Sinan Varol   

16:35-16:47 Her senkop araştırılmalı mıdır?
Dr.Orhan Doğdu

16:47-16:59 Lisanslı sporcu olabilme onayı için bir kardiyolog hangi tetkikleri yapmalı?
Dr. İpek Türkoğlu

16:59-17:05 TARTIŞMA

17:05-18:00 Karşıt Görüşler
Oturum Başkanları: Dr. Bülent Görenek, Dr. Mete Alp
Panelistler: Dr.Musa Bulut, Dr.Fahrettin Turna, Dr. Sefa Gül

AF’li Akut Koroner Sendrom Olgularında Karşıt Görüşler
17:05-17:15 (Y)OAK + ASA + KLOPİDOGREL kullanırım

Dr. Özge Kurmuş
17:15-17:25 (Y)OAK + ASA / KLOPİDOGREL kullanırım

Dr. Utku  Şenol

Halktan Gelen Sık Sorular
17:25-17:35 Bitkisel önerilerin hiperlipidemi tedavisinde yeri vardır

Dr. Ali Kemal Çabuk
17:35-17:45 Bitkisel önerilerin hiperlipidemi tedavisinde yeri yoktur

Dr. Mustafa Aytek Şimşek
17:45-18:00 TARTIŞMA

18:00-19:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMLARI
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06 Ekim 2016 Perşembe SÖZLÜ BİLDİRİLER

18:00-19:00
SALON-C: Epidemioloji, Genetik, Görüntüleme Yöntemleri, Prognoz

Oturum Başkanı: Dr. Hüseyin Şenocak

SB-1 ACE Gen Polimorfizminin Stent Açıklığı, Lezyon İlerlemesi ve Yeni Lezyon Gelişimi Üzerine Etkisi; İleriye Dönük Uzun 
Dönem Takip Çalışması
Köksal Ceyhan, Ataç Çelik

SB-2 Ratlarda Alt Extremite İskemi-Reperfüzyon Hasarında Karnozinin Miyokard Üzerine Etkisinin Araştırılması
Batur Gönenç Kanar, Aydın Keskin, Rayiha Görkem Kanar, Alper Kepez, Bülent Tünerir

SB-3 İvabradinin Sağ Ventrikül Fonksiyonlar Üzerine Orta Dönemde Etkisinin Speckle Tracking Ekokardiyografi Yöntemi ile 
Değerlendirilmesi
Sinan İnci, Gökhan Aksan, Serhat Sığırcı, Pınar Doğan

SB-4 İlaca Direnç - 1 [MDR1 P-GL, ABC] Gen Polimorfizmi Abdominal Aort Anevrizması Gelişimi İçin Bir Risk Faktörüdür
Bayram Yağmur, Ali İhsan Tekin, Mehmet Erdem Memetoğlu, Rasim Kutlu, Ersoy Karaca, Müslim Gül, Hasan Başçıl, Bahadır Şarlı, 
Öcal Berkan

SB-5 Türkiye’de Yeni Oral Antikuagülan Tedavi Alan Yaşlı Hastalarda İlaç Uyumu: NOAC-TR Alt Grup Çalışması  
Sadık Volkan Emren, Mehdi Zoghi, Oktay Şenöz, Murat Bilgin, Abdulla Aslan, Gönül Açıksarı, Uğur Taşkın, Özkan Karaca, 
Ilgın Karaca, Lale Dinç Asarcıklı, Ümit Yaşar Sinan, Lütfü Bekar

SB-6 ST Segment Yükselmesiz Miyokart Enfarktüs Hastalarında Advers Olayları için D-Dimer Testi, GRACE ve TIMI Skorla-
rının Prediktif Değeri
Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Sinem Ozbay Ozyılmaz, Mehmet Gul, Hayriye Ak Yıldırım, Osman Kayapınar, Kadir Goktürk, 
Huseyin Aksu, Korhan Erkanlı, Abdurrahman Eksik

SB-7 ST-segment Yükselmeli Miyokart Enfarktüs Hastalarında CHADSVASC Skorunun Uzun Dönem Mortaliteyi Ön Görme-
deki Değeri
Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Gökhan Aksan, Hakan Kilci, Şükrü Çetin, Serhat Sığırcı, 
Kadriye Kılıçkesmez

SB-8 Nicel ve Nitel Koroner Anjiyografinin Karşılaştırılması: Bilgisayar Göze Karşı
Taner Şen, Celal Kilit, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Lale Dinç Asarcıklı, Tolga Aksu, Habibe Kafes, Afşin Parspur, Basri Amasyalı

SB-9 Sağlıklı Genç Erişkinlerde Patent Foramen Ovale’nin Sistolik Pulmoner Arter Basıncına Etkisi
Hasan Kadı, Birol Özkan, Eyüp Avcı, Taha Gürbüzer, Tarık Yıldırım

SB-10 Sitesmik Lupus Eritamatozus Akut Miyokarditi Tanılı Olguda Tedavi Kararını Nasıl Vermeliyiz?
Emre Demir, Deniz Nart, Mehdi Zoghi, Sanem Nalbantgil
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06 Ekim 2016 Perşembe SÖZLÜ BİLDİRİLER

18:00-19:00
SALON D: Koroner Arter Hastalığı, Kalp Yetersizliği, Ko-morbid durumlar

Oturum Başkanı: Dr. Zeynep Tartan

SB-11 Hastaneye Yatan Kalp Yetmezliği Hastalarının Çoğunda Taburcu Olurken Kalp Hızı 70/dk’nın Üzerindedir ve Taburcu-
luk Kalp Hızı Hastaneden Taburcu Olurken Beta Bloker İlaç Reçete Edilmesiyle İlişkili Değildir
Ümit Yüksek, Filiz Akın

SB-12 Sol Ventrikül Destek Cihazı Trombüsünün İntraventriküler Kateter Aracılı Trombolitik Tedavisi
Mustafa Serkan Karakaş, Ali Yaşar Kılınç, Cemal Kemaloğlu, Refik Emre Altekin

SB-13 Tromboanjiitis Obliterans Tedavisinde Otolog Kemik İliği Kaynaklı Kök Hücre İmplantasyonunun Önemi
Ali İhsan Tekin, Mehmet Erdem Memetoğlu, Rasim Kutlu, Ümit Arslan, Osman Nuri Tuncer, Bayram Yağmur, Cengiz Türkay, 
Mehmet Coşkun

SB-14 Trimetazidin’in Koroner Yavaş Akımı Olan Hastalarda Ventriküler Repolarizasyon İndeksleri ve Sol Ventrikül Diyastolik 
Fonksiyonu Üzerine Etkisi
Arif Süner, Mustafa Çetin

SB-15 İvabradin Tedavisi Alan ve Almayan Sistolik Kalp Yetersizliği Hastalarının Özelliklerinin Karşılaştırılması
Hakkı Kaya, Osman Beton, Mehmet Birhan Yılmaz, On Behalf Of Treat Hf Investigators

SB-16 Sol Ventrikül Disfonksiyonu Olan Stabil Anjina Pektorisli Hastalarda İvabradin, Nebivolol, Trimetazidin Ve Ranolazin’in 
Tedavi Etkinlik Karşılaştırması
Rasim Kutlu, Mehmet Erdem Memetoglu, Tolkun Murataliev Muratalievic

SB-17 İskemik Mitral Kapak Yetmezliğinde Mitrofix™ Restorasyon Konsepti
Taylan Adademir, Arzu Antal Dönmez, Fuat Büyükbayrak, Cihangir Kaymaz, Mete Alp

SB-18 Akut Miyokard İnfarktüsünde Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığını ve Ciddiyetini Öngörmede Serum Alkalen Fosfa-
tazın Değeri
Celal Kilit, Mehmet Özgeyik

SB-19 Akut ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsünde TIMI- Trombüs Skoru, No-Reflow ve Hastane İçi Mortalite ile İlişkilidir
Fatih Kızkapan, Hasan Burak İşleyen, Serdar Kahyaoğlu, Orhan Kerimov, Sevil Tuğrul, Ekrem Bilal Karaayvaz, Sinan Varol, Rıfat 
Yıldırım, Ender Özal, Ertuğrul Okuyan

SB-20 Diabetes Mellitus Hastalarında Koroner Plak Yapısı ve Epikardiyal Adipoz Doku Volümü Arasında İlişki Var Mı?  
Gökhan Aksan, Serhat Sığırcı
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06 Ekim 2016 Perşembe SÖZLÜ BİLDİRİLER

18:00-19:00
SALON E: Nadir Görülen Olgular

Oturum Başkanı: Dr. Haşim Mutlu

SB-21 Torsade de Pointes Nedeniyle Ani Kardiyak Arrest Gelişen Miyokardit Olgusu
Kayıhan Karaman, Arif Arısoy

SB-22 Hipertansif ve Normotansif Bireylerde, Pateletkrit, Trombosit Dağılım Genişliği ve Kan Basıncı Değişkenliği Arasındaki 
İlişkisi
Ali Gökhan Özyıldız, Ali Çoner, Kaan Okyay, Akif Serhat Balcıoğlu, Haldun Müderrisoğlu

SB-23 Bonzai Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Koroner Sendrom
Adnan Doğan, Mehmet Özgeyik

SB-24 Bisoprolol İlişkili Diş Eti Hipertrofisi: Diş Eti Hipertrofisinin Çok Nadir Bir Nedeni
Fatih Altunkaş, Ataç Çelik

SB-25 Nadir Bir Arter Koroner Anomalisi:  Sağ Sinüs Valsalvadan Köken Alan Sol Ana Koroner Arter ve Sol Ön İnen Artere 
Başarılı Perkütan Koroner Girişim
Metin Karayakalı, Ataç Çelik

SB-26 Hidroklorotiazide Bağlı Hemolitik Anemi
Özlem Seçen

SB-27 Teklarlayan Senkobun Bir Nadir Nedeni: Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Konneksiyon
İnci Tuğçe Çöllüoğlu, Asım Oktay Ergene, Tuba Ekin

SB-28 Beklenmedik Bir Şekilde Farkedilen ve Bir Tanesi Kronik Total Tıkalı Olan Çift Sağ Koroner Arter 
Sadık Volkan Emren, Hakan Çakmak, Hale Çakmak

SB-29 Akut Anteroseptal Miyokard İnfarktüsünü Taklit Eden EKG Paterni ile Başvuran Nadir Bir ASD Vakası
Abdullah İçli, Mehmet Kayrak

SB-30 Akut Non-ST elevasyonlu Miyokart Enfarktüslü Hastalarda Epikardiyal Yağ Kalınlığı ile Koroner Arter Hastalığı Şiddeti 
Arasındaki İlişki
Ahmet Karakurt
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06 Ekim 2016 Perşembe POSTER BİLDİRİLER

16:25-16:45
Poster Bildiri Salonu: Koroner Arter Hastalığı

Oturum Başkanı: Dr. Haşim Mutlu
Tartışmacılar: Dr. Mehmet Ballı, Dr. Gürbey Söğüt

OP-1 Tekrarlayan Stent Trombozunda Varfarin
Abdulla Arslan, Erkan Alpaslan, Tuba Ekin, Mehmet Eyüboğlu, Asım Oktay Ergene

OP-2 Dipiridamol Koroner Yavaş Akımı Olan Hastalarda Sol Ventrikül Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonların Geliştirilmesinde 
Faydalı Mıdır?
Arif Süner, Mustafa Çetin

OP-3 Akut ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Geçiren Bir Türk Hasta Popülasyonunda Trombolitik Tedavi Kullanılmama-
sıyla İlişkili Faktörler
Ümit Yüksek, Filiz Akın, Mehmet Bozbay

OP-4 ST Yüksekli Miyokard İnfarktüsü Esnasında Eş Zamanlı Majör İki Koroner Arterin Tıkanması
Sadık Volkan Emren, Hakan Çakmak, Hale Çakmak, Muhammet Tahta, Zeynal Abidin Yetgin, Fatih Oğuz, Fatma Okuş

OP-5 Transradial Koroner Anjiyografi Sırasında Kılavuz Tele Bağlı İatrojenik Sağ Koroner Arter Diseksiyonu
Hatice Solmaz, Mustafa Kurşun, Ali Kemal Çabuk, Ahmet Sayın, Selim Ekinci, Cenk Ekmekçi, Barış Kılıçaslan, Öner Özdoğan

OP-6 Karotis Arter Stenozun Ciddiyeti Koroner Arter Hastalığı Yayınlığı ve Ciddiyetini Göstermektedir: Syntax ve Syntax-II 
Skorlarının Korelasyon Çalışması 
Erhan Saraçoğlu, Ertan Vuruşkan

OP-7 Koroner By-Passlı Bir Hastada Sol Subclavian Arter Tıkanması Sonrası Gelişen Vertebral ve Koroner Çalma Fenomeni 
Varlığının Anjiyografik Olarak Gösterilmesi
Ahmet Arif Yalçın, Ömer Çelik, Ali Birant, Aydin Rodi Tosu, Ömer Taşbulak, Aydın Yıldırım

OP-8 Yüksek Ortalama Trombosit Hacmi Koroner Baypas Sonuçları İçin Her Zaman Dezavantaj Mıdır? Her Zaman Olmaya-
bilir.
Safa Göde, Murat Sünbül, Kürşat Öz, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Serkan Aslan, Adem Reyhancan, İhsan Bakır, Mehmet 
Yeniterzi

OP-9 Koroner Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Preoperatif Serum NT-ProBNP Düzeylerinin Postoperatif Dönemde 
İnotropik Destek İhtiyacı Açısından Prognostik Önemi
Ahmet Öztekin, Mehmet Erdem Memetoğlu, Rasim Kutlu, Ali İhsan Tekin, Ozan Erbasan, Ümit Arslan, Ozan Erdem, Özgür Akkaya, 
Mustafa Şimşek, Murataliev Tolkun Muratalievic

OP-10 Kalp Kapak hastalığı Olan Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansının Değerlendirmesi 
Zeynep Emren, Sadık Volkan Emren, Barış Kılıçaslan, Hatice Solmaz, İbrahim Susam, Ahmet Sayın, Burçin Abud, Mehmet Aydın, 
Özgür Bayturan
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07 Ekim 2016 Cuma

SALON A

08:45-09:40 Sizin Görüşünüz Nedir?
Oturum Başkanları: Dr. Serdar Küçükoğlu, Dr. Alev Özkan Arat
Panelistler: Dr. Oktay Şenöz, Dr. Emre Demir

08:45-08:56 Pulmoner hipertansiyon tedavisinde yeni ilaçlar sonuçları değiştirdi mi?
Dr. Tarık Kıvrak 

08:56-09:07 Kriptojenik inmede PFO’yu kapatalım mı? Gerçekten kriptojenik mi?
Dr. İlke Akyıldız

09:07-09:18 Non invaziv görüntülemeler: Efor testi/sintigrafi negatif ise kesinlikle KAH değil midir?
Dr. Onur Aslan

09:18-09:29 Kalp hastasıyım gebe kalabilir miyim?
Dr. Uygar Çağdaş Yüksel

09:29-09:40 TARTIŞMA

09:40-10:10 UYDU SEMPOZYUM 
Ht Tedavisinde Ah demeyin, VAH deyin
Konuşmacılar: Dr. Giray Kabakçı, Dr. Cem Barçın

10:10-10:30 KAHVE MOLASI 

10:30-11:25 Katater Laboratuvarında Hekimi Terleten Durumlar 
Oturum Başkanları: Dr. Giray Kabakçı, Dr. Ceyhun Ceyhan
Panelistler: Dr. Eser Varış, Dr. Musa Bulut

10:30-10:41 LAD’deki balon şiştiği halde stent açılmazsa
Dr. Şenol Tayyar

10:41-10:52 CRT implantasyonu sırasında  sık yaşanan zorluklar ve yaklaşım
Dr. Uğur Önsel Türk

10:52-11:03 Transradial girişim sırasında radial arter tıkanırsa
Dr. Kamil Gülşen

11:03-11:14 Anjiyo laboratuvarında başımıza gelen felaketler ve çözüm yolları (görme kaybı, allerji, hava 
embolisi, radyel arter perforasyonu vb.)
Dr. Mehmet Ali Kobat

11:14-11:25 TARTIŞMA
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07 Ekim 2016 Cuma

SALON A

11:25-12:20 Bardağın Dolu ve Boş Tarafı
Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Şenocak, Dr. Cem Barçın
Panelistler: Dr.Gündüz Yıldız, Dr. Çağlar Özmen, Dr. Nail Bilen

11:25-11:36 Glitazonlar
Dr. Salih Kılıç

11:36-11:47 Ultrafiltrasyon
Dr. Hasan Güngör

11:47-11:58 Eriyen stentler
Dr. Seda Kürklü

11:58-12:09 Kalp yetersizliğinin eski dostu digoksin
Dr.Özlem Arıcan Özlük

12:09-12:20 TARTIŞMA

12:20-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30-14:25 Tedavide Zor Kararlar
Oturum Başkanı: Dr. Ramazan Özdemir, Dr. Enver Atalar
Panelistler : Dr. Serbülent Savcıoğlu, Dr. Selvi Öztaş

13:30-13:41 Müdahale edilemeyecek koroner darlıkları olup anjinası devam eden vakada antianjinal medikal 
tedavi 
Dr. Özgen Şafak

13:41-13:52 35 yaşında kadın, mixed tip senkopu bulunmakta, yaklaşımımız nasıl olmalı?
Dr. Işık Tekin

13:52-14:03 40 yaşında kadın, SPAP 40mmHg, PAH açısından nasıl yaklaşılmalı?
Dr. Fatih Aytemiz

14:03-14:14 Her erken vuru, ekstra mıdır? Yoksa önemli midir?
Dr. Uygar Çağdaş Yüksel

14:14-14:25 TARTIŞMA

14:25-14:55 UYDU SEMPOZYUM 
İskemik Kalp Hastalığı ve Kalp Yetersizliğinde Kılavuzlar ne öneriyor? Ben ne yapıyorum?
Moderatör: Dr. Oktay Ergene
Konuşmacılar: Dr. Mehdi Zoghi, Dr. Ali Nazmi Çalık

14:55-15:15 KAHVE MOLASI  
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07 Ekim 2016 Cuma

SALON A

15:15-16:05 Girişimsel Tedavide Karşıt Görüşler
Oturum Başkanları : Dr. Muzaffer Değertekin, Dr.  Alev Özkan Arat 
Panelistler : Dr. Fethullah Kayan , Dr. Nihat Pekel

Hastanın Yaşı Revaskülarüzasyon (Bypass, PTCA) 
15:15-15:25 Tercihimi etkiler

Dr. Çayan Çakır
15:25-15:35 Tercihimi  etkilemez

Dr. Özgür Kırbaş

İnferior STEMI + LMCA Hastalığında Sağ Koronere 
15:35-15:45 PCI yaparım, sol ana koroneri stentlerim

Dr. Ömer Şenarslan
15:45-15:55 Cerrahiye veririm

Dr. Onur Dalgıç
15:55-16:05 TARTIŞMA

16:05-16:20 KAHVE MOLASI 

16:20-16:50 UYDU SEMPOZYUM  
İki Ucu Keskin Bıçak: NVAF tedavisinde Etkinlik ve Güvenlilik
Oturum Başkanı: Dr. Muzaffer Değertekin
Konuşmacılar: Dr. Ahmet Çelik, Dr. Can Gönen

16:50-17:30 Kapak Değişimi Sorunun Çözümü Değil, Bizzat Kendisidir
Oturum Başkanı: Dr. Çetin Erol
Konuşmacı: Dr. Mehmet Özkan

17:30-19:00 Alternatif Sağlıklı Beslenme Önerileri
Konuşmacılar:  Dr. Bengi Başer, Dr. Zeynep Tartan

17:30-17:50 Bağırsak neden önemli?
Dr. Zeynep Tartan

17:50-18:00 Antiinflamatuar Diyet: Kalp sağlığında yeri
Dr. Bengi Başer

18:00-19:00 MUTFAK UYGULAMALARI

21:30 SOSYAL PROGRAM
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07 Ekim 2016 Cuma POSTER BİLDİRİLER

10:10-10:30 
Poster Bildiri Salonu: Görüntüleme, Prognoz 

Oturum Başkanı: Dr. Barış Kılıçaslan
Tartışmacı: Dr. Tarık Yıldırım

OP-11 Kırmızı Kan Hücre Dağılım Genişliği Ve Epikardiyal Yağın Kardiyopulmoner By-Pass Sonrası Atrial Fibrilasyonda Rolü
Kerem Özbek, Hüseyin Katlandur, Bilal Arık, Ahmet Kuzgun, Murat Yıldız, Ahmet Keser, Hüseyin Özdil

OP-12 Kardiyak Sendrom X ve Serum Prolidaz Aktiviesi Arasında Korelasyon 
Gönül Açıksarı, Bülent Demir, Kurtuluş Açıksarı, Turgut Uygun, Asuman Gedikbaşı, Nurşen Keleş, Orkide Kutlu, Osman Karakaya

OP-13 Elektif Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Pnömoperitoneumun Kardiyak Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi 
Gülçin Ercan, Aydın Zilan, Ramazan Kuşaslan, Asım Enhoş, Sinan Varol, Kamil Gülşen, Rıfat Yıldırım, Funda Gümüş, Ertuğrul 
Okuyan

OP-14 Hafif-Orta Derece Anemiye Sahip Kişilerde Maximal Egzersiz Testi Sonrasında Kalp Hızı Toparlanma İndeksi
Adnan Doğan, Dursun Çayan Akkoyun

OP-15 Çocukluk Çağı Obezitesi Atrial Ve Ventriküler Aritmi ile İlişkili Mi?
Metin Karayakalı, Samet Özer, Arif Arısoy, Kayıhan Karaman, Ataç Çelik

OP-16 Ortalama Trombosit Hacmi ile Koroner Ektazi Ciddiyeti Arasında İlişki Var Mıdır?
Kerem Özbek, Hüseyin Katlandur, Ahmet Keser, Şeref Ulucan, Hüseyin Özdil, Mehmet Sıddık Ülgen

OP-17 Koroner Arter Ektazisi Olan Hastalarda İstirahat Elektrokardiyografi Değişikliklerinin Prevalansı ve Koroner Arter 
Hastalığı İle İlişkisi 
Ahmet Keser, Kerem Özbek, Şeref Ulucan, Hüseyin Katlandur, Mustafa Bilgi, Hüseyin Özdil, İsmail Ateş

OP-18 Total Pulmoner Ven Çapı Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Atriyal Fibrilasyonun Güçlü Bir Ön gördürücüsüdür
Hüseyin Katlandur, Kerem Özbek, Hüseyin Özdil, Bilal Arık, Ahmet Kuzgun, Ahmet Keser, Şeref Ulucan, Mehmet Sıddık Ülgen

OP-19 Vazovagal Senkoplu Hastalarda Arteriyal Sertlik 
Erkan Alpaslan, Ebru Özpelit, Emre Özpelit, Sedat Taş, Abdulla Arslan, Reşit Yiğit Yılancıoğlu, Neryan Özgül, Asım Oktay Ergene

OP-20 İlginç ve Beklenmedik Bir Klinik  Senaryo: Sol Koroner Arterin Sağ Sinüs Valsalvadan Köken Alarak Arterlerarası 
Seyretmesi, RCA Kaynaklı Akut MI Sonrası Ortaya Çıkışı
Ersin Çağrı Şimşek, Sadık Volkan Emren, Mehmet Erdinç Arıkan, Emre Özdemir, Sedat Altay

OP-21 Kardiyovasküler Risk Tahmini İçin Pre- ve Post-Menapozal Hayatta Nötrofil/Lenfosit Oranı Değişikliklerinin Değerlen-
dirilmesi
Ahmet Karakurt, Cennet Yıldız

OP-22 Akut Koroner Sendromu Taklit Eden Bir Akut Pulmoner Emboli Olgusu
Fulya Avcı Demir, Yunus Okudan, Ahmet Altınbaş

OP-23 Anterior ST-segment Yükselmeli Akut Miyokart Enfarktüsünün Sağ Ventrikül Tutulumlu Akut Miyokart Enfarktüsü ile 
Birlikteliği
Gizem Türkel
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07 Ekim 2016 Cuma POSTER BİLDİRİLER

14:55-15:15 
Poster Bildiri Salonu: Kalp Yetersizliği, Aritmi

Oturum Başkanı: Dr. Dilek Yeşilbursa
Tartışmacılar: Dr. Sefa Gül, Dr. Ufuk Eryılmaz

OP-24 Tek Merkezdeki Bir Türk Kalp Yetmezliği Hasta Popülasyonunda, Düzensiz İlaç Kullanımı, Enfeksiyon ve Fazla Tuz 
Tüketimi, Dekompanzasyonun En Sık Sebebidir
Ümit Yüksek, Filiz Akın

OP-25 Kalp Yetmezliği Hastalarında Hastanede Yatış Süresi, Kısa ve Uzun Dönem Mortalite ve Rehospitalizasyonla İlişkili 
Değildir
Ümit Yüksek, Filiz Akın

OP-26 Polikistik Over Sendromu Olan hastalarda Tp-e İntervalı ve Tp-e/QT Oranının Değerlendirmesi
Arif Süner, Mustafa Kaplanoğlu

OP-27 Tam Kalp Bloğu Şeklinde Kliniğe Yansıyan Prostetik Mitral Kapak Endokarditi
Özlem Arıcan Özlük, Mustafa Yilmaz, Tezcan Peker, Faruk Toktas, Bedrettin Boyraz

OP-28 Karadeniz Balı Yenmesi Sonrası Gelişen Atriyoventriküler Blok: Deli Bal Zehirlenmesi
Elif İlkay Yüce, Burcu Yağmur, Mehdi Zoghi

OP-29 Koroner Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Kalp Hızı Değişikliğinin Mesai İçi ve Mesai Dışı Sırasında Karşılaştırıl-
ması
Taner Şen, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Celal Kilit

OP-30 Sistolik Kalp Yetersizliği Hastalarında Fonksiyonel Kapasite Sosyo-ekonomik ve Mediko-sosyal Durum ile İlişkilidir
Hakkı Kaya, Hasan Yücel, Mehmet Birhan Yılmaz, On Behalf Of Treat HF Investigators

OP-31 Arı Sokması Sonrası Ani Kardiyak Ölüm
Erkan Borazan, Mehmet Gülcan, Mesut Mehmet Özdemir, Çiğdem Sizer
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08 Ekim 2016 Cumartesi

SALON A

08:45-09:40 Avrupa Kardiyoloji Kongresinde Öne Çıkan Klinik Araştırmalar ve Güncellenen Kılavuzlar
Oturum Başkanları: Dr. Zeki Öngen, Dr. Seçkin Pehlivanoğlu

08:45-08:56 Atrial fibrilasyon rehberi
Dr. Ömer Kozan

08:56-09:07 Dislipidemi ve kardiyovasküler korunma rehberi
Dr. Oktay Ergene

09:07-09:18 Kalp yetmezliği rehberi
Dr. Ilgın Karaca

09:18-09:29 Öne çıkan klinik araştırmaların sonuçları
Dr. Fatih Sinan Ertaş

09:29-09:40 TARTIŞMA

09:40-10:10 UYDU SEMPOZYUM 
Tüm YOAK'lar aynı mı?
Moderatör: Dr. Ömer Kozan
Konuşmacılar: Dr. Ertuğrul Okuyan, Dr. Selcen Tülüce

10:10-10:30 KAHVE MOLASI 

10:30-11:25 Pandora’nın Kutusu
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Sancaktar, Dr. Oktay Ergene
Panelistler: Dr. Buğra Özkan, Dr. Eser Durmaz

10:30-10:41 Anterior STEMI ile başvuran hastada RCA kronik total oklude: LAD’ye sadece balon mu yapalım? 
Stentleyelim mi?
Dr. Selim Ekinci 

10:41-10:52 LAD kronik total okluzyon, diğer damarlar normal anginası var ve sintigrafide infarkt tespit 
edilmiştir. Ne yapalım?
Dr. Hatice Solmaz

10:52-11:03 LAD %50-60 darlık FFR sonucu non-kritik optimal medikal tedaviye rağmen anginası var.
Dr. Ahmet Taştan

11:03-11:14 Kime Neden Ne Zaman ARNI?
Dr. Bahadır Dağdeviren

11:14-11:25 TARTIŞMA
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08 Ekim 2016 Cumartesi

SALON A

11:25-12:20 Acil Serviste İzleyip Eve mi Göndereyim? Hastaneye Yatırayım mı? 
Oturum Başkanları: Dr. Tarkan Tekten, Dr. Serdar Bayata
Panelistler: Dr. Murat Harman, Dr. Emine Gazi

11:25-11:36 EKG değişikliği olmaksızın 6 saatten kısa sürede göğüs ağrısı olan hasta
Dr. Orkun Temizer

11:36-11:47 Sistolik KB 170 mmHg olan akut kalp yetersizliği hastası
Dr. Şefa Ökten 

11:47-11:58 42 yaşında, bilinen kardiyovasküler hastalığı olmayan ve senkop hastası
Dr. Selçuk Kanat

11:58-12:09 Supraventriküler Taşikardiler: Acil hekiminin algoritmi nasıl olmalıdır?
Dr. Özlem Seçen

12:09-12:20 TARTIŞMA

12:20-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30-14:25 Pratik Sorular ve Kısa Yanıtları
Oturum Başkanları: Dr. Nizamettin Toprak, Dr. Cem Nazlı
Panelistler: Dr. Ahmet Oğuz Baktır, Dr. Lütfü Bekar, Dr. Faruk Ertaş

13:30-13:36 Stent tipi ve DAPT süresi nasıl olmalı?
Dr. Erdal Gürsul

13:36-13:42 Her total oklüzyon açılmalı mı?
Dr. Volkan Emren

13:42-13-48 No-reflow nasıl yaklaşalım?
Dr. Barış Düzel

13:48-13:54 STEMI’de trombektominin halen yeri var mı?
Dr. Yeşim Hoşcan

13:54-14:00 KİN’den korunmada yeni bir şey var mı?
Dr. Eyüp Avcı

14:00-14:06 AKS olgularında Primer PCA esnasında sorumlu lezyona mı tüm lezyonlara mı girişim 
yapılmalı?
Dr. Ümit Yaşar Sinan

14:06-14:12 Warfarin kullanmakta olan AF olgumda genetik test yaptırayım mı?
Dr. Ezgi Kalaycıoğlu

14:12-14:18 AF ve YOAK kullanan olgularda karşılaşılan sorunlarda nasıl davranalım 
(AKS, GİS kanama , iç Kanama, selebral inme, INR yükselmesi)
Dr. Ataç Çelik

14:18-14:25 TARTIŞMA
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08 Ekim 2016 Cumartesi

SALON A

14:25-14:55 UYDU SEMPOZYUM 
Mantık bizi A noktasından F noktasına getirdi: Bir Antikoagülan Analojisi
Moderatör: Dr. Oktay Ergene 
Konuşmacı: Dr. Rida Berilgen

14:55-15:15 KAHVE MOLASI 

15:15-16:05 Günlük Pratiğimize Yansıtalım mı ?
Oturum Başkanları: Dr. Mehdi Zoghi, Dr. Murat Sezer
Panelistler :  Dr. İbrahim Ersoy , Dr. Ünal Öztürk, Dr. Lale Dinç Asarcıklı

AF Tedavisinde 
15:15-15:25 Ablasyon gereklidir.

Dr. Alper Kepez
15:25-15:35 Medikal tedavi yeterlidir.

Dr. Rida Berilgen
Hipertansiyonda Hedef Sistolik KB’da 
15:35-15:45 <140 mmHg yeterli

Dr. Bahadır Alan 
15:45-15:55 <120 mmHg hedeflenmeli

Dr. Özlem Arıcan Özlük
15:55-16:05 TARTIŞMA

16:05-16:20 KAHVE MOLASI 

16:20-16:50 UYDU SEMPOZYUM 
Akut Koroner Sendromda Güncel Yaklaşımlar
Moderatör: Dr. Oktay Ergene
Konuşmacı: Dr. Barış Kılıçaslan

16:50-17:10 Eriyen Stentler ve Sorunları
Oturum Başkanı: Dr. Türkay Özcan
Konuşmacı: Dr. Erdoğan İlkay

17:10-17:40 Alternatif Sağlıklı Beslenme Önerileri
Konuşmacılar:  Dr. Bengi Başer, Dr. Zeynep Tartan

17:10-17:30 Kalp damar hastalıklarında suplementlerin yeri
Dr. Bengi Başer

17:30-17:40 Besin grupları ve diyet
Dr. Zeynep Tartan

21:30 SOSYAL PROGRAM
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08 Ekim 2016 Cumartesi

SALON B

09:00-10:30 Kardiyovasküler Hastalıklarda Bakım Yönetimi
Oturum Başkanı: Dr. Fisun Şenuzun Aykar

09:00-09:30 Akut koroner sendromlar ve kanıt temelli bakım
Dr. Yasemin Yıldırım

09:30-10:00 Kalp yetersizliği ve kanıt temelli bakım 
Dr. Zeynep Özer

10:00-10:30 Kardiyopulmoner hastalıklar ve kanıt temelli bakım
Dr. Dilek Sezgin

10:30-11:00 KAHVE MOLASI 

11:00-12:30 TYD ve İKYD’de 2015 Kılavuzları Neler Diyor?
Oturum Başkanı:Dr.Zeynep Özer

11:00-11:30 TYD
Dr. Fisun Şenuzun Aykar

11:30-12:30 Ölümcül disritmiler 
Dr. Handan Sezgin

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30-14:30 Kardiyovasküler İlaçlar ve Yönetimi
Oturum Başkanı: Dr.Zeynep Özer

13:30-13:50 Kardiyovasküler hastalıklarda uyum
Dr. Nurten Terkeş

13:50-14:10 Kardiyovasküler hastalıklarda integratif yaklaşımlar
Dr. Yasemin Yıldırım

14:10-14:30 Kardiyovasküler hastalıklarda iyileştiricilik 
Dr. Fisun Şenuzun Aykar

14:30-14:45 KAHVE MOLASI 

14:45-16:20 Ritm ve İleti Bozukluklarının EKG Tanısı
Oturum Başkanı: Dr. Fisun Şenuzun Aykar

14:45-15:20 İnotropik, vazoaktif İlaç İnfüzyonlar,  diüretikler
Dr. Sinem Barış Albayrak

15:20-15:45 Trombolitik, antiagregan-antikoagülanlar
Dr. Gizem Aksekioğlu

15:45-16:20 Prostanoid tedaviler
Dr. Dilek Sezgin

16:20-16:30 ARA
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08 Ekim 2016 Cumartesi

SALON B

16:30-18:30 TAVI Meet the Experts Oturumları
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Kozan

   TAVI işlemlerinde başımıza gelenler
Dr. Oktay Ergene

  TAVI sistemi özellikleri
Dr. Ilgın Karaca

  Transfemoral TAVI prosedürü
Dr. Ahmet Taştan

  TAVI işleminin katater laboratuarında öncesi ve sonrası: Dikkat edilmesi gereken hususlar
Tuğrul Türkmen

Medtronic ve Abbott Vascular firmalarının koşulsuz desteği ile yapılmaktadır.

08 Ekim 2016 Cumartesi POSTER BİLDİRİLER

10:10-10:30

Poster Bildiri Salonu: Epidemiyoloji, Kardiyovasküler Risk ve Göstergeleri, Periferik 
Damar Hastalıkları, Cerrahi

Oturum Başkanı: Dr. Aytül Belgi
Tartışmacı: Dr. Hasan Güngör

OP-32 Stent Restenozunu Öngördürmede Eozinofil-Lenfosit Oranının Kullanışlılığı
Mehmet Zihni Bilik, Mehmet Ata Akıl, Halit Acet, Murat Yüksel, Mustafa Oylumlu, Nihat Polat, Adem Aktan, Sait Alan

OP-33 Varfarin Kullanan Hastalarda Majör Kanamalar Önlenebilir Mi? WARFARIN-TR Çalışması Verileri
Salih Kılıç, Ahmet Çelik, Hüseyin Altuğ Çakmak, Abdulmaecid Afşin, Ahmet İlker Tekkeşin, Gönül Açıksarı, Mehmet Erdem 
Memetoğlu, Fatma Özpamuk Karadeniz, Ekrem Sahan, Mehmet Hayrı Alıcı, Yüksel Dereli, Mehdi Zoghi

OP-34 Cerrahi ile Tedavi Edilen Septik Koroner Arter Embolisi 
Mustafa Kurşun, İnan Mutlu, Cüneyt Türkoğlu

OP-35 Yeni Oral Antikoagülanların Venöz Tromboembolisi Olan Hastalarda İlaç Uyumu: NOAC-TR alt grup çalışması 
Sadık Volkan Emren, Osman Beton, Oktay Şenöz, Yüksel Dereli, Uğur Taşkın, Hakan Çakır, Çağlar Özmen, Gönül Açıksarı, Abdulla 
Aslan, Barış Çelebi, Özkan Karaca, Mehdi Zoghi
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08 Ekim 2016 Cumartesi POSTER BİLDİRİLER

14:55-15:15 
Poster Bildiri Salonu: Nadir Görülen Olgular

Oturum Başkanı: Dr. Hasan Kudat
Tartışmacılar: Dr. Mete Yılmaz, Dr. Yeşim Hoşcan

OP-36 Tatlı Bilinen Acı Gerçekler
Onur Akhan, Elif İlkay Yüce, Süleyman Anıl Sarıca

OP-37 Primer İdiyopatik Şiloperikardiyum
Gizem Türkel

OP-38 Kalp Yetmezliğinin Nadir Bir Komplikasyonu: İskemik Hepatit
Serap Yadigar

OP-39 Can Sıkıcı Bir Komşu Olarak Kist Hidatik 
Özgen Şafak

OP-40 Enfekte Sol Ventrikül Yalancı Anevrizması
Ahmet Oğuz Baktır, Bahadır Şarlı, Mehmet Uğurlu, Hüseyin Arınç

OP-41 Ani Başlayan Nefes Darlığında Sol Atriyal Miksoma
Onur Akhan, Elif İlkay Yüce, Oğuz Yavuzgil

OP-42 Transtorasik Ekokardiyografide Görülemeyen Kalp 
Ahmet Oğuz Baktir, Bahadır Şarlı, Hüseyin Odabaş

OP-43 Tıkayıcı Serebrovasküler Olay ile Başvuran Kardiyak Fibroelastom Olgusu
Semih Sürmen, Murat Uğurlucan, Berrin Umman, Hasan Kudat

OP-44 Ebstein Anomali Hikayesi Olan Bir Hastada Triküspit Prostez Kapak Trombozu 
Ahmet Oğuz Baktir, Bahadır Şarlı, Hüseyin Odabaş, Eyüp Özkan

OP-45 Nadir Bir Olgu Sol Atriyal Miksoma İle Menengiom Birlikteliği
Zafer Yalım, Ersel Onrat, Önder Akci, Sümeyra Alan Yalım, Mustafa Aldemir

OP-46 Metalik Aort ve Mitral kapağı Olan Bir Hastada Büyük Bir Periaortik Abse
Kamil Gülşen, Gökmen Kum, Sinan Varol, Ertuğrul Okuyan

OP-47 Perikardiyal Efüzyonun Nadir Bir Sebebi: Silikozis Olgusu
Celal Kilit, Mehmet Özgeyik

OP-48 Takılabilen Kardiyoverter Defibrilatör Generatörünün Cilt Dışına Migrasyonun Bağlı Geç Cilt Erozyonu 
Cemil Zencir
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09 Ekim 2016 Pazar

SALON A

08:45-09:40 Adım Adım
Oturum Başkanları: Dr. Osman Akın Serdar ,  Dr. Aytül Belgi

08:45-08:56 Trans-septal ponksiyon
Dr. Oktay Ergene

08:56-09:07 Bifürkasyon lezyonunda PCI
Dr. Ertuğrul Okuyan

09:07-09:18 Yüksek pulmoner basınçlı septal defektli olguda tedavi
Dr. Murat Çelik

09:18-09:29 Elektriksel fırtına
Dr. Emin Evren Özcan

09:29-09:40 TARTIŞMA

09:40-10:35 Akut Kalp Yetersizliğinde Hipo- ve Hiper-Volemik Durumlar
Oturum Başkanları: Dr. Aytaç Öncül, Dr. Ertuğrul Okuyan
Panelistler: Dr. Hakkı Kaya, Dr. Hasan Kadı

09:40-09:51 Akut kalp yetmezliği ve hafif kreatinin yüksekliği olan olgu ACE-İ kesilmesine rağmen diüretik 
tedavi sonrasında kreatinin yüksekliği gelişiyor diüretik kullanmaya devam edeyim mi?
Dr. Ümit Yüksek

09:51-10:02 Kalp yetmezliği hastasında volüm yükü miktarını nasıl hesaplayalım vazodilatör tedavisiye ne 
zaman başlayalım?
Dr. Kamil Tülüce

10:02-10:13 Hipervolemik, diüretik tedavisi altında hiponatremi gelişirse tedavi yaklaşımı nasıl olmalı?
Dr. Efe Edem

10:13-10:24 Akut dekompanse kalp yetmezliği, hipotansiyon ve böbrek betmezliği birlikteliğinde çözüm 
önerileri
Dr. Nihan Kahya Eren

10:24-10:35 TARTIŞMA

10:35-10:55 KAHVE MOLASI
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09 Ekim 2016 Pazar

SALON A

10:55-11:40 Ulusal Klinik Araştırmalarımızın Sonuçları
Oturum Başkanları: Dr. Hakan Karpuz, Dr. Mehmet Eren
Panelistler : Dr. Nermin Bayar, Dr. İbrahim Ersoy, Dr. Fatih Aksoy

10:55-11:05 Agean-ACS
Dr. Selcen Yakar Tülüce

11:05-11:15 Warfarin TR
Dr. Ahmet Çelik 

11:15-11:25 JournayHF-TR 
Dr. Mehdi Zoghi 

11:25-11:35 NOAC-TR 
Dr. Volkan Emren

11:35-11:40 TARTIŞMA

11:40-12:35 Yoğun Bakımda Kardiyoloğun Bilmesi Gerekenler ve Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları:  Dr. Bengi Başer , Dr. Mustafa Kemal Bayar, Dr. Nurgül Keser
Panelistler: Dr. Serhat Sığırcı, Dr. Akif Ekinci, Dr. Kemal Aydın

11:40-11:51 Akılcı İlaç Kullanımı 
Dr. Yücel Balbay

11:51-12:12 Kan gazı değerlendirilmesi ve Ventilatör ayarları
Dr. Onat Bermede

12:12-12:21 Pozitif inotrop ve vazodilatör ilaçların uygun kullanımı
Dr. Nil Özyüncü

12:21-12:30 TARTIŞMA

KAPANIŞ TÖRENİ
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SB-01
ACE Gen Polimorfizminin Stent Açıklığı, Lezyon İlerlemesi ve Yeni 
Lezyon Gelişimi Üzerine Etkisi; İleriye Dönük Uzun Dönem Takip 
Çalışması
Köksal Ceyhan, Ataç Çelik
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD - TOKAT

GİRİŞ: Renin anjiotensin sisteminin (RAS) enflamatuar reaksiyon, trom-
boza eğilim, plak kalsifikasyonu, damar düz kas hücre proliferasyonu ve 
intimal fibrozis oluşmunda anahtar rol oynadığı bilinmektedir. Serum ve 
doku ACE düzeyleri ACE genindeki insersiyon/delesyon (I/D) polimorfiz-
miyle yakından ilişkilidir. ACE ve anjiyotensin II düzeyleri homozigot D 
aleline sahip kişilerde (DD genotip), heterozigot veya homozigot I alelli 
kişilere gore (ID veya II genotip) daha yüksektir. Yüksek miktarda serum 
ve doku ACE seviyeleri ateroskleroz gelişimini hızlandırmaktadır. Klinik 
çalışmalarda ACE gen polimorfizminin kardiyovasküler hastalıklar üzeri-
ne etkileri ile ilgili çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Birçok çalışma D aleline 
sahip kişilerde kardiyovasküler olay sıklığının I allel taşıyanlara göre daha 
fazla olduğunu göstermiş olsa da bazı çalışmalar bu sonuçları doğru-
lamamıştır. Türk toplumunda ACE gen polimorfizmi ve kardiyovasküler 
hastalıklarla ilgili daha önce yapılmış çeşitli yayınlar mevcuttur fakat stent 
restonozu ve koroner lezyon ilerlemesi ile ilişkisi üzerine yayınlanmış 
araştırmaya rastlamadık.

AMAÇ: Çalışmanın amacı Türk toplumunda ACE gen polimorfizminin 
kardiyovasküler olaylar, stent restenozu, lezyon ilerlemesi ve yeni koro-
ner lezyon gelişimi üzerine etkilerini araştırmaktır.

Yöntem: Koroner arter hastalığı şüphesiyle koroner angiografisi yapıla-
rak koroner arter hastalığı saptanan ve stent uyglanan toplam 268 hasta 
(98 K, 170 E) rastgele olarak çalışmaya dahil edildi. Bütün olguların ACE 
genotipleri analiz edildi, klinik ve laboratuar bulguları kaydedildi. Genotip 
tayini polimeraz zincir reaksiyonuyla (PCR) ve PCR materyalinin jel elekt-
roforeziyle değerlendirilmesi neticesi yapıldı. Tüm hastalar ileri dönük 
olarak takip edildi. Tüm hastalar 3 veya 6 aylık periyotlarla düzenli olarak 
takip edildi. Takip süresi 7±2 yıl idi. Çalışmada kardiyovasküler olaylar, 
stent içi restenoz, yeni lezyon gelişimi ve lezyon ilerlemesi sıklığı ile ACE 
genotipleri (DD, DI, II) arasındaki ilişki araştırıldı. 

SONUÇ: Çalışmaya alınan olguların ortalama yaşı 61 (± 7) ve 170’i er-
kekti. DD, DI ve II dağılım sıklığı sırasıyla %26, %51 ve %23 idi. DD 
genotipine sahip hastalarda ortalama sistolik kan basıncı ve serum ACE 
düzeyleri II genotipine sahip hastalara göre daha yüksekti (P<0.01). Gu-
ruplar arasında tüm nedenlere bağlı ölüm ve miyokard enfarktüsü sıklığı 
benzerdi fakat anstabil angina sıklığı II genotipine oranla DD genotip ta-
şıyanlarda anlamlı olarak daha yüksekti (OR=1.41; 95% CI, 1.22–1.64; 
P=0.021). Benzer şekilde stent restenozu (OR=1.12; 95 % CI, 0.94–1.39; 
P = 0.018) ve lezyon ilerlemesi oranları (OR=1.16; 95 % CI, 1.04–2.69; P 
= 0.012) DD genotipinde, II ve ID genotipine sahip hastalara oranla daha 
yüksek olarak bulundu. 

Özet: Sınırlı sayıda hastanın uzun dönem takip edildiği çalışmamızın so-
nuçlarına göre ACE gen polimorfizmi, koroner arter hastalığı olan hasta-
larda stent restenozu ve lezyon ilerlemesi ile ilişkili bulundu.

SB-02
Ratlarda alt extremite iskemi-reperfüzyon hasarında karnozinin 
miyokard üzerine etkisinin araştırılması
Batur Gönenç Kanar1, Aydın Keskin2, Rayiha Görkem Kanar2, Alper 
Kepez3, Bülent Tünerir4

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve araştırma Hastanesi
2Van Bölge Eğitim ve araştırma Hastanesi
3Marmara Ünv. Eğitim ve araştırma Hastanesi
4Eskişehir Osmangazi Üniverstitesi Tıp Fak.

GİRİŞ: Çalışmamızın amacı, sıçan infrarenal abdominal aortasında (İAA) 
oklüzyon - reperfüzyon sonrası miyokardial iskemi - reperfüzyon (İ-R) 
hasarına karnozinin etkisini araştırmaktır.

MATERYAL VE METOD: Çalışmada 30 adet Sprague - Dawley cinsi 
sıçan randomize olarak, eşit sayıda (n=10) üç gruba ayrıldı. Kontrol gru-
buna laparatomi ve İAA diseksiyonu yapıldı ancak oklüzyon uygulanma-
dı. Bu grupta diğer gruplardaki işlem süresine uygun süre beklendi. İ-R 
ve İ-R+Karnozin (KAR) gruplarına laparatomi ve İAA diseksiyonu yapıldı. 
İAA’ya mikrovasküler klemp konularak önce 30 dakika iskemi, ardından 
klemp kaldırılarak 60 dakika reperfüzyon sağlandı. 30 dakikalık iskemi 
süresinin bitmesine 10 dakika kala İ-R grubuna (İ-R + KAR grubunda 
verilen ilacın hacmi kadar) intraperitoneal (ip.) serum fizyolojik, İ-R + 
KAR grubuna 250 mg/kg ip. KAR verildi. İ-R sürelerinin sonunda sıçan-
lar sakrifiye edilerek kalp dokusu ve kan örnekleri alındı. Tüm miyokard 
doku kesitleri H-E ile boyandıktan sonra ışık mikroskobu ile 10X, 20X, 
40X’ lık büyütmelerle interstisiel ödem, miyokardial hücrelerde şişme, 
nötrofil infiltrasyonu ve nekroz yönünden değerlendirildi (figure-1).

BULGULAR: Histopatolojik incelemede kontrol grubu ile İ-R ve İ-
R+KAR grupları (p<0.001) arasında istatistiksel olarak anlamlı patolojik 
değişiklikler olduğu tesbit edildi (tablo-1 ve tablo-2). Biyokimyasal in-
celemede aspartat aminotransferaz (AST), kreatin kinaz (CK) ve laktat 
dehidrogenaz (LDH) enzim düzeyleri karşılaştırıldığında İ-R ve İ-R+KAR 
grupları arasında anlamlı derecede değişiklik olduğu (p<0.001) ve enzim 
düzeylerinin İ-R+KAR grubunda İ-R grubuna (p<0.001) kıyasla anlamlı 
derecede düşük olduğu tespit edildi (tablo-3 ve tablo-4).

SONUÇ VE TARTIŞMA: Sonuç olarak bizim çalışmamıza göre; kar-
nozinin biyokimyasal ölçümler göz önüne alınarak sıçanlarda miyokardi-
al İ-R hasarını engellemede etkili olduğu saptanmıştır. İstatiksel olarak 
anlamlı fark olmasa bile İ-R+KAR grubunda İ-R grubuna kıyasla olumlu 
histopatolojik bulgular saptanmıştır. Bu nedenle çalışmamızın bundan 
sonraki daha geniş kapsamlı araştırmalara yol gösterebileceğini düsün-
mekteyiz.

Figür 1: miyositlerin histopatolojik sınıflandırılması

A: normal miyokard dokusu, B: miyokardial hücrelerde şişme, C: nötrofil 
infiltrasyonu, D: İnterstisiel ödem
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Tablo 1: grupların histopatholojik olarak karşılaştırılması

0, değişiklik yok. 1, intertisyal ödem. 2, miyokardiyal hücrelerde 
şişme. 3, nötrofil infiltrasyonu. 4, Nekroz. n: number.

Tablo 2: Kruskall-Wallis testi ile histopatolojik skorlamanın 
karşılaştırılması

histopatoloji mediyan (25-75) p değeri

Kontrol (n:10) 0.00 (0.00-0.00) p<0.001ᵞᶲ

I-R (n:10) 1.50 (1.00-2.00) p<0.001ᵞᶲ

I-R+KAR (n:10) 1.00 (1.00-1.00) p<0.001ᵞᶲ

ᵞ: Kontrol ve İ-R gruplarının istatistiksel karşılaştırmasını ifade eder (1&2). ᶲ: 
Kontrol ve İ-R+KAR gruplarının istatistiksel karşılaştırmasını ifade eder (1&3).

Tablo 3: Kruskall-Wallis testi CK enzim düzeylerinin karşılaştırılması

Kreatin kinaz mediyan (25-75) p değeri

kontrol (n:10) 2979.50 (2841.00-3341.00) p<0.001ᵞᶲ

I-R (n:10) 6566.50 (4548.00-7018.00) p<0.001ᵞᶲ

I-R+KAR(n:10) 3889.00 (3387.00-4126.00) p<0.001ᵞᶲ

ᵞ: Kontrol ve İ-R gruplarının istatistiksel karşılaştırmasını ifade eder (1&2). ᶲ: 
İ-R ve İ-R+KAR gruplarının istatistiksel karşılaştırmasını ifade eder (2&3).

Tablo 4: One way ANOVA testi ile AST ve LDH enzim düzeylerinin 
karşılaştırılması

AST X±SD p değeri

Kontrol (n:10) 269.20±43.04 p<0.001ᵞᶲ³

I-R (n:10) 448.10±49.23 p<0.001ᵞᶲ³

I-R+KAR (n:10) 344.70±46.57 p<0.001ᵞᶲ³

LDH

Kontrol (n:10) 5298.40±258.99 p<0.001ᵞᶲ³

I-R (n:10) 6081.80±324.27 p<0.001ᵞᶲ³

I-R+KAR (n:10) 5487.30±322.33 p<0.001ᵞᶲ³

ᵞ: Kontrol ve İ-R gruplarının istatistiksel karşılaştırmasını ifade eder (1&2). ᶲ: 
Kontrol ve İ-R+KAR gruplarının istatistiksel karşılaştırmasını ifade eder (1&3). 
³: İ-R ve İ-R+KAR gruplarının istatistiksel karşılaştırmasını ifade eder (2&3). 
SD: standart deviation

SB-03
İvabradinin sağ ventrikül fonksiyonlar üzerine orta dönemde 
etkisinin speckle tracking ekokardiyografi yöntemi ile 
değerlendirilmesi
Sinan İnci1, Gökhan Aksan2, Serhat Sığırcı2, Pınar Doğan1

1Aksaray Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü,Aksaray
2Şişli Etfal Eğitim araştırma hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ: İvabradine antianginal etkisinin yanısıra sol ventrikül remodellin-
gi üzerine olumlu etkisi kalp yetersizliği hastalarında uzun dönem takipler 
sonrasında gösterilmiştir. Fakat bizim bilgilerimize göre ivabradine’nin 
sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisini inceleyen bir çalışma literatürde 
bulunmamaktadır. Çalışmamızda ivabradinin orta dönemde sağ ventri-
kül fonksiyonları üzerine olan etkisini konvansiyonel ekokardiyografi ve 
speckle tracking ekokardiyografi (STE) yöntemlerini kullanarak göster-
meyi amaçladık.

YÖNTEM-GEREÇLER: Normal sinus ritminde EF≤%35 olan konjestif 
kalp yetersizliği tanısı ile takip edilen 52 hastanın alındığı prospektif bir 
çalışma yapıldı (59% erkek, yaş: 64±12 yıl). Sağ ventrikül fonksiyonlar, 
ivabradine tedavisi öncesi, tedavi sonrası 1.ay ve 1.yılda Doku Doppler 
ekokardiyografi görüntüleme yöntemleri kullanılarak ölçüldü. Ekokardi-
yografik incelemeler, hasta ve kontrol grubuna sol lateral dekübit po-
zisyonunda medikal ultrasound sistem cihazı (EPIQ 7, Philips Medical 
System, USA) kullanılarak yapıldı. Sağ ventrikül longitudinal olarak 
4-boşluk görüntülerle mevcut software kullanılarak analiz edildi (QLAB 
6.0)(şekil-1).

BULGULAR: Sol ventrikül diyastol ve sistol sonu çap değerleri 1.ay ta-
kiplerinde anlamlı değişkenlik göstermezken, 1.yıl takiplerinde anlamlı 
olarak azalmıştı (p<0.001). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ise 1. Ay 
takiplerinde bazal değerlere göre anlamlılık göstermezken, 1.yıl takip-
lerinde anlamlı olarak artmıştı (p<0.001). Pulmoner arter basıncı, Sağ 
ventrikül miyokard performans indeksi, sağ ventrikül E peak and A peak 
değerleri hem 1.ay takiplerinde hemde 1.yıl takiplerinde bazal değerlere 
göre anlamlı değişiklik göstermedi. STE ölçümlerinde sağ ventrikülün 
hem sistolik hemde diyasyolik parametreleri (GLS, LSS, LSRs, LSRe 
ve LSRa) bazal değerlerle karşılaştırıldığında 1.ay takiplerinde anlamlı 
değişiklik olmamış fakat 1.yıl takiplerinde anlamlı olarak yükselmiştir 
(p<0.001)(tablo-1,2).

SONUÇ: Yeni doku doppler tekniği olan STE yöntemi kullanılarak kalp 
yetersizliği olan hastalarda ivabradine tedavisi sonrası 1 yıllık takiplerde 
sağ ventrikül fonksiyonlarında iyileşme tespit edilmiştir.

Şekil-1
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Tablo-1

parametreler bazal 1.ci ay 1.ci yıl

EF(%) 27.4±6.0 27.9±5.5 30.9±5.8 *

PAP, mmHg 46.23±16.93 45.84±15.24 45.75±14.69

TAPSE, mm 15.38±2.35 15.65±2.69 15.80±3.03

Miyokard performans 
indeksi 0.48±0.03 0.49±0.05 0.50±0.06

RVFAC, % 36.38±4.54 36.57±4.36 37.19±4.91
EF, ejection fraction; PAP, pulmonary artery pressure; RVFAC, RV fractional 
area change; TAPSE, tricuspid annular plane systolic excursion; * P<0.001 
bazal değerlerin 1.ci ay ve 1.yıl karşılaştırılması

Tablo-2

parametreler bazal 1.ci ay 1.ci yıl

GLS (%) 17.48±2.06 17.63±2.16 18.84±1.97 *

LS (%)

BAZAL(%) 16.44±2.03 16.57±2.20 17.78±1.81 *

MİD(%) 17.26±2.07 17.35±2.20 18.54±1.97 *

APİKAL(%) 18.19±2.06 18.25±2.34 19.60±1.99 *

LSRS

BAZAL 1/s 1.66±0.11 1.66±0.11 1.71±0.11 *

MİD 1/s 1.63±0.11 1.63±0.11 1.68±0.10 *

APİKAL 1/s 1.55±0.10 1.55±0.10 1.60±0.11 *

LSRE

BAZAL 1/s 1.87±0.12 1.87±0.12 1.90±0.13 *

MİD 1/s 1.89±0.12 1.89±0.12 1.92±0.13 *

APİKAL 1/s 1.75±0.14 1.73±0.15 1.78±0.16 *

LSRA

BAZAL 1/s 1.48±0.11 1.47±0.11 1.50±0.12 *

MİD 1/s 1.47±0.13 1.48±0.12 1.55±0.13 *

APİKAL 1/s 1.38±0.12 1.39±0.11 1.42±0.12 *
GLS:Global longitudinal systolic strain; LS:Longitudinal systolic strain; LSRS: 
Longitudinal systolic strain rate;LSRE: Longitudinal strain rate diastolic early 
filling;LSRA: Longitudinal strain rate diastolic late filling * P<0.001 bazal 
değerlerin 1.ci ay ve 1.yıl karşılaştırılması

SB-04
Multi-drug resistance – 1 [MDR – 1, P-GL, ABC] gene 
polymorphism is a risk factor for development of abdominal aortic 
aneurysm
Bayram Yağmur1, Ali İhsan Tekin1, Mehmet Erdem 
Memetoğlu2, Rasim Kutlu3, Ersoy Karaca4, Müslim Gül5, Hasan 
Başçıl5, Bahadır Şarlı1, Öcal Berkan6

1Kayseri Educating and Training Hospital, Department of 
Cardiovascular Surgery, Kayseri, Turkey.
2Dr.Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Hospital, 
Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey.
3Giresun University of Medical School, Department of Cardiology, 
Giresun, Turkey.
4Çorlu State Hospital, Department of Cardiovascular Surgery Tekirdağ, 
Turkey.
5Sivas Numune Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, 
Sivas, Turkey.
6Cumhuriyet School of Medicine, Department of Cardiovascular 
Surgery, Sivas, Turkey.

OBJECTIVE: Aim of this prospective study is to investigate the frequency 
of multi-drug resistance-1 [MDR-1,P-gl, ABC ] gene polymorphism in 
patients with abdominal aortic aneurysm (AAA) and their first degree 
relatives and to determine if this gene polymorphism is a risk factor for 
disease development in these patients.

METHOD: We scanned the MDR-1 gene polymorphisms of the75 pati-
ents (53 males (70.6 %), 22 females (29.4 %); mean age 65.34±7.29) 
who were surgically or medically treated and were followed-up for AAA 
at our institution (Group I), a group of 75 individuals (49 males (65.3 
%), 26 females (34.7 %); mean age 50.45±15.67) who were first degree 
relatives of patients volunteering to participate in this study (Group II) 
and a volunteer group of 75 healthy individuals (48 males (64 %), 27 
females (36 %); mean age 56.33±14.35) whose abdominal aortic diame-
ters were in the normal range in computerized tomographic examination 
were included in this study (Group III). Genomic DNAs were obtained of 
these individuals from the peripheral blood. The relationship between 
abdominal aortic aneurysm and MDR-1 C3435T gene polymorphism 
were investigated, along with heterozygous and homozygous mutations 
of DNAs of these groups with Cycler system Real Time PCR (polymerase 
chain reaction) techniques.

RESULTS: Gene mutations in groups I, II and III of MDR-1 CC (Wild 
Type), CT (Heterozygous) and TT (Homozygous) were compared. When 
the groups were evaluated according to the presence of MDR-1 TT (Ho-
mozygous) gene mutations and MDR-1 CT (Heterozygous) gene muta-
tions, MDR-1 TT (Homozygous) and MDR-1 CT (Heterozygous) Gene 
mutations were found to be significantly more frequent in Group I and 
II in comparison with Group III.(33.3% and 38.6% vs 8%, p<0.001). 
MDR-1 CT (Heterozygous) gene mutations were also significantly more 
frequent in Group I and Group II in comparison with the controls (44% 
and 42.6% vs 25.3%, p<0.01). 

CONCLUSION: The results of this study showed an association between 
patients with AAA, those patients’ first-degree relatives and MDR-1 gene 
polymorphism.
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SB-05
Türkiye’de Yeni Oral Antikuagülan Tedavi Alan Yaşlı Hastalarda 
İlaç Uyumu: NOAC-TR Alt Grup Çalışması 
Sadık Volkan Emren1, Mehdi Zoghi2, Oktay Şenöz3, Murat Bilgin4, 
Abdulla Aslan5, Gönül Açıksarı6, Uğur Taşkın7, Özkan Karaca8, Ilgın 
Karaca8, Lale Dinç Asarcıklı4, Ümit Yaşar Sinan9, Lütfü Bekar10

1Department of Cardiology, Afyonkarahisar State Hospital, 
Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, 
Turkey
3Department of Cardiology, Artvin State Hospital, Artvin, Turkey
4Department of Cardiology, Dısksapı Research and Education 
Hospital, Ankara, Turkey
5Department of Cardiology, Dokuz Eylül University Faculty of 
Medicine, Izmir, Turkey
6Department of Cardiology, Istinye State Hospital, Istanbul, Turkey
7Department of Cardiology, Akşehir State Hospital, Konya, Turkey
8Department of Cardiology, Fırat university Faculty of Medicine, 
Elazıg, Turkey
9Department of Cardiology, Istanbul University Institute of Cardiology, 
Istanbul, Turkey
10Department of Cardiology, Hitit University Faculty of Medicine, 
Çorum, Turkey

GİRİŞ: Bu çalışmada Türkiye’de yeni oral anikoagulan (YOAK) yaşlı has-
taların kendi beyanlarına dayalı ilaç uyum düzeyi değerlendirilmiştir. İlaç 
uyumuna etki eden faktörler ve ilaç uyumunun yan etki ve istenmeyen 
kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkisi değerlendirilmiştir.

YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmada Türkiye’de mevcut YOAK’ları (rivarok-
saban, apiksaban ve dabigatran) en az 3 aydır kullanan yaşlı hastalar ele 
alınmıştır. 65 yaş üzeri (ortalama yaş: 75.09 %59 kadın) valvuler olma-
yan atriyal fibrilasyonu olan 2059 hasta değerlendirilmiştir. İlaç uyumu-
nu ölçmek için 8 maddeli Morisky uyum ölçütü kullanılmıştır. Morisky 
skoru 6 ve üzeri olan hastalar uyumlu, 5 ve altı olan hastalar uyumsuz 
olarak değerlendirilmiştir.İlaç uyumunun yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 
sosyoekonomik düzey, hastalık hakkında bilgi, çift veya tek doz YOAK 
kullanımı, ek ilaç ve hastalıklar ile ilişkisi değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Hastaların %45,6’sı dabigatran, %38.7’si rivaroksaban 
ve%15.7’si apiksaban tedavisi almaktaydı. Ortalama CHA2DS2-VASc 
skoru dabigatran, rivaroksaban ve apiksaban kullanan hastalar için sı-
rasıyla 3.7±1.3, 3.7±1.2 ve 3.9±1.3 saptanmıştır. Hastaların %54’ünün 
ilaç uyum düzeyi düşük izlenmiştir. İlaç uyumuna etki eden faktörler 
köyde yaşam (RO (risk oranı):2.90 %95GA (güven aralığı):1.50-5.59 
P=0.001), demans (RO:2.67 %95GA:1.99-3.58 P<0.001), 3 veya daha 
fazla ilaç kullanımı (RO:1.78 %95 GA:1.24-2.57 P=0.002), depresyon 
(RO:1.68 %95GA:1.22-2.31 P=0.001), yan etki yaşanması (RO:1.48 
%95 GA:1.09-2.02, P=0.012), çift doz kullanımı (RO:1.42 %95 GA:1.18-
1.72, P<0.001), Üniversite eğitimi (RO:0,28 95% GA 0.14-0.58 P=0.001) 
olarak belirlenmiştir.

SONUÇLAR: Yaşlı hastaların YOAK’lara uyum düzeyi düşük izlenmiştir. 
Sosyoekonomik düzey, demografik ve klinik faktörlerin ilaç uyumuna etki 
ettiği belirlenmiştir. Bundan dolayı tedavi öncesi ilaç uyumuna etki ede-
bilecek hasta bazlı faktörlerin dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir.

SB-06 
ST segment elevasyonu olmayan myokard infarktüsü geçiren 
hastalarda istenmeyen sonuçlar açısından GRACE ve TIMI skoru ile 
D dimer ölçümlerinin öngördürücü değeri
Muhammet Hulusi Satılmışoğlu1, Sinem Ozbay Ozyılmaz1, Mehmet 
Gul1, Hayriye Ak Yıldırım2, Osman Kayapınar3, Kadir Goktürk4, Huseyin 
Aksu1, Korhan Erkanlı5, Abdurrahman Eksik1

1Kardiyoloji Bölümü,Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul
2Department of Biochemistry,Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 3Kardiyoloji ABD, 
Duzce Universitesi Tıp Fakültesi, Düzce
3Kardiyoloji ABD, Duzce Universitesi Tıp Fakültesi, Düzce
4Enfeksiyon hastalıkları Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul

AMAÇ: NSTMI(non-ST-segment elevation myocardial infarction) geçiren 
hastalarda;D-dimer ölçümünün, GRACE(Global Registry of Acute Coro-
nary Events) ve TIMI(Thrombolysis in Myocardial Infarction) risk skorla-
rının istenmeyen sonuçlar açısından öngördürücü değerini tanımlamak.

METOD: Kesitsel prospektif bu çalışmaya NSTEMI tanısı ile hastaneye 
yatırılan toplam 234 hasta (ortalama (SD) 57.2(11.7) yaş; %75,2’si er-
kek) hasta alındı. Hastaların karakteristik özellikleri kardiak girişimlsel 
işlemler,rutin kan tetkikleri, ve hemogram, D-dimer ölçümü, GRACE ve 
TIMI skorları hastaneye giriş esnasında kaydedildi. 14 ay takip süresince 
kardiak nedenli ölüm değerlendirildi ve mortaliteyi artıran risk faktörlerini 
tanımlamak için logistik regresyon analizi yapıldı.

BULGULAR: GRACE skoru hem D-dimer (r=0.215, p=0.01) hem de 
TIMI skoru (r=0.504, p=0.000) ile pozitif olarak korele idi. Multivariate 
logistic regression analizi ileri yaşın (OR, 1.286, 95% CI: 1.165 to 1.419, 
p=0.000), daha düşük diastolik arteriel kan basıncının (OR, 0.942, 95% 
CI: 0.899 to 0.988, p=0.014) ve sigara içmemenin(OR, 0.5671, 95% CI: 
1.169 to 27.523, p=0.031) daha yüksek GRACE risk skoru ve artmış ris-
kin öngördürücüleri olduğunu açığa çıkardı.Diğer yandan daha yüksek 
kreatinin seviyeleri (OR, 18.465, 95% CI: 1.059 to 322.084, p=0.046) 
artmış mortalite riskinin en önemli öngördürücüsü idi, 

SONUÇ: Sonuçta bizim bulgularımız ölen hastalarda yaşayanlara göre 
daha yüksek D-dimer seviyeleri olduğunu ve yüksek GRACE skorlu ha-
talarda yüksek D-dimer ve yüksek TIMI skoru olduğunu açığa çıkardı.
NSTEMI geçiren hastalarda D-dimer seviyeleri,GRACE veTIMI skorları 
mortalite riskinin öngördürücüsü olarak önemli değilken serum kreatinin 
seviyeleri mortalite riskinin tek bağımsız tanımlayıcısı idi.

figure1: Receiver operating characteristic (ROC) curve analysis for area 
under ROC curve (AUC) and optimal cut-off value of D-dimer to discri-

minate non-survivors from survivors in NSTEMI
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Table 1

Table 2

SB-07
The Value of CHADSVASC Score in Predicting Long-TermMortality 
in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Who 
Have Undergone Primary Percutaneous Coronary Intervention
Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Gökhan 
Aksan, Hakan Kilci, Şükrü Çetin, Serhat Sığırcı, Kadriye Kılıçkesmez
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BACKGROUND: Acute coronary syndrome is the most common cause of 
cardiac morbidity and death. Various scoring systems have been develo-
ped in order to identify patients who are at risk for adverse outcome and 
may benefit from more aggressive and effective therapies. 

OBJECTIVES: This study was designed to evaluate CHADSVASC sco-
re as a predictor of mortality in patients with ST-elevation myocardial 
infarction(STEMI) undergoing primary percutaneous coronary interven-
tion (p-PCI).

METHODS: We evaluated 300 patients diagnosed with STEMI who 
underwent p-PCI, and CHADSVASC scores were calculated for all pa-
tients. According to their CHADSVASC scores, patients were divided 
into three groups as follows: Group 1: 0–1 points(n=101), Group 2: 2–3 
points(n=129), and Group 3: 4–9 points(n=70). The mean, median, and 
minimum duration of follow-up were 21.7 ±9.4, 21, and 12 months, res-
pectively. All-cause mortality was defined as the primary end point of 
the study.

RESULTS: All-cause mortality occurred in 4% of patients with CHADS-
VASC=1, 8.5% of those with CHADSVASC= 2–3, and 27.1% of those 
with CHADSVASC≥4 (p < 0.001). Kaplan–Meier analysis showed that the 
CHADSVASC ≥ 4 group had a significantly higher incidence of death (p 
[log-rank] <0.001). CHADSVASC ≥ 4 was identified as an independent 
predictor of all-cause mortality (hazard ratio 3.18, 95% confidence inter-
val1.07–9.46 p = 0.03).

CONCLUSION: CHADSVASC score can be used for predicting both in-
hospital and long-term mortality in patients with STEMI who have un-
dergone p-PCI.

Figure-1

Rates of in-hospital and long term mortality according to the CHADSVASC 
score
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Figure-2

Kaplan Meier curves for all-cause death at long term follow-up

Table 4-a

Model A HR 95 % CI p 
value

Chi-square 
10,03

CHADSVASC ≥2 3,18 1,07-
9,46 0,03

Previous AF 1,47 0,19-
11,14 0,70

Serum glucose level on 
admission 1,00 0,99-

1,008 0,21

Hyperlipidemia 1,32 0,46-
3,81 0,61

Multivariable predictors of mortality, Model A AF: Atrial fibrillation, CI: 
Confidence interval, HR: Hazard ratio

Table 4-b

Model B HR 95 % CI p value Chi-square 41,20

Age 1,04 1,009-1,078 0,01

Female gender 2,25 1,04-4,88 0,04

Hypertension 1,15 0,48-2,75 0,75

Diabetes Mellitus 1,81 0,87-3,77 0,11

Previous HF 3,83 1,15-12,7 0,03

Previous stroke 1,97 0,53-7,34 0,31

Multivariable predictors of mortality, Model B CI: Confidence interval, HR: 
Hazard ratio, HF: heart failure

SB-08 
Comparison of Quantitative and Qualitative Coronary Angiography: 
Computer versus Eye
Taner Şen1, Celal Kilit1, Mehmet Ali Astarcıoğlu1, Lale Dinç Asarcıklı2, 
Tolga Aksu3, Habibe Kafes4, Afşin Parspur1, Basri Amasyalı1
1Dumlupinar University Kutahya Evliya Celebi Education and Research 
Hospital
2Diskapi Yildirim Beyazit Education and Research Hospital
3Derince Education and Research Hospital
4Ankara Yuksek Ihtisas Hospital

BACKGROUND: Many patients underwent coronary revascularization 
according to visual estimation of their coronary stenosis.Unfortunately, 
visual estimation may vary between operators. In this study we aim to 
investigate both inter observer variability and consistency between esti-
mation of an operator and quantitative coronary analysis (QCA) measu-
rements.

METHODS: 147 elective percutaneous coronary intervention patients 
and 155 lesions were enrolled in the study consecutively. These patients 
were evaluated for visual estimation of the lesion severity by 3 opera-
tors who were blinded to the estimation of each other. The lesions were 
also evaluated by QCA with a blind fashion. Reference diameter, mini-
mal lumen diameter, percent diameter stenosis, percent area stenosis 
and lesion length from proximal lesion free segment to distal lesion free 
segment in diameter were calculated using computerized QCA software 
program 

RESULTS: There was moderate degree concordance in the category of 
70-89% (k: 0.406) and 90-99% (k: 0.5813), in the category of <50% and 
50-69% while there was low degree concordance between the opera-
tors (k: 0.323) and (k: 0.261) respectively. Concordance between visual 
estimation and QCA was investigated with Kappa analysis. There was 
low-moderate grade concordance between categorized visual estimation 
and categorized percent area stenosis (k: 0.30). But there was not a con-
cordance between categorized visual estimation and categorized percent 
diameter stenosis (k: - 0.061). Also, there was a statistically significant 
difference between QCA parameters of percent diameter stenosis and 
percent area stenosis (58.4 ± 14.5% versus 80.6 ± 11.2 %)(p<0.001). 

CONCLUSION: Visual estimation may overestimate a coronary lesion 
and may lead to unnecessary coronary intervention. There is low con-
cordance in the category of <50% and 50-69% between the operators. 
Percent area stenosis had low-moderate grade concordance with visual 
estimation. Percent area stenosis more closely reflects the visual estima-
tion of lesion severity than percent diameter stenosis.

figure

Quantitative coronary analysis of a lesion in the left circumflex coronary artery.
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Table 1: Characteristics of the patients and lesions

Total: 147 patients/155 lesions
Age
Mean 64.7±11.3

Sex
Female
male

40 (27.2%)
107(72.8%)

Vessel
LAD
Cx
RCA
intermediate

68(46.4%)
39 (25.2%)
42(27.1%)
2 (1.3%)

Percent stenosis (%)
Mean
range

84
55-99

Intervention
Stent
Balloon

159
5

Stent type
BMS
DES
BMS+DES

92
56
2

Stent size (mm)
Length (mean)
Diameter (mean)

19.1 ± 6.6 
3.13 ± 0.49

QCA
Minimal lumen diameter (mm)
Mean
Range
Reference diameter (mm)
Mean
Range

1.19 ± 0.48 
0.09-2.53

2.90 ± 0.58
1.75-5.22

BMS; bare metal stent, DES; drug eluting stent, QCA; quantitative coronary 
analysis

Table 2:Visual estimations of three operators

Primary operator
Percent stenosis (mean)
Categorized percent stenosis
>50 %
50-69%
70-89%
90-99%

84.0%

0 (0%)
6 83.9%)
75 (48.4%)
74 (47.7%)

2nd operator
Percent stenosis (mean)
Categorized percen stenosis
<50%
50-69%
70-89%
90-99%

80.4%

3 (1.9%)
12 (7.7%)
82 (52.9%)
58 (37.4%)

3rd operator
Percent stenosis (mean)
Categorized percent stenosis
<50%
50-69%
70-89%
90-99%

80.4%

3 (1.9%)
20 (12.9%)
73 (47.1%)
59 (38.1%)

Table 3:Evaluation of concordance between operators with Kappa 
analysis

Group Kappa Concordance

<50% 0,261 low-moderate

50-69% 0,406 moderate

70-89% 0,581 moderate

90-99% 0,323 low-moderate

Total 0,458 moderate

Table 4: Comparison between quantitative analysis and visual estima-
tion

Mean Std deviation t p

percent visual
percent mla

84.01
80.61

10.846
11.229 3.996 0.000**

percent visual
percent mld

84.01
58.42

10.846
14.513 25.440 0.000**

stent diameter
refd

3.13
2.91

0.491
0.586 6.611 0.000**

stent length
lesion length

19.15
17.36

6.647
8.135 3.891 0.000**

percent area stenosis
percent diameter stenosis

80.61
58.42

11.229
14.513 60.500 0.000**

mla; minimal lumen area, mld; minimal lumen diameter, refd; reference 
diameter **:p<0,01

Table 5: Comparison of concordance between visual estimation and 
percent area stenosis with Kappa analysis

Percent 
area 
stenosis

Percent 
area 
stenosis

Percent 
area 
stenosis

Total Kappa p

Visual 
percent 
stenosis

50-69% N
%

2
33.3

4
66.7

0
0.0

6
100 0,300 0,000**

Visual 
percent 
stenosis

70-89% N 
%

17
22.7

53
70.7

5
6.7

75
100 0,300 0,000**

Visual 
percent 
stenosis

90-99% N 
%

6
8.1

32
43.2

36
48.6

74
100 0,300 0,000**

Total N
%

25
15.6

89
57.8

41
26.6

155
100

**:p<0,01

Table 6: Comparison of concordance between visual estimation and 
percent diameter stenosis with Kappa analysis

Percent 
diameter 
stenosis
<50%

Percent 
diameter 
stenosis
50-69%

Percent 
diameter 
stenosis
70-89%

Percent 
diameter 
stenosis
90-99%

Total Kappa p

Visual 
percent 
stenosis

<50% N
%

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0 -0.061 0,000**

Visual 
percent 
stenosis

50-
69%

N
%

3
50.0

3
50.0

0
0.0

0
0.0

6
100 -0.061 0,000**

Visual 
percent 
stenosis

70-
89%

N
%

29
38.7

42
56.0

4
53.0

0
0.0

75
100 -0.061 0,000**

Visual 
percent 
stenosis

90-
99%

N
%

11
14.9

31
41.9

27
36.5

5
6.8

74
100 -0.061 0,000**

Total N
%

43
27.7

76
49.0

31
20.0

5
3.2

155
100 -0.061 0,000**

**:p< 0,01
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SB-09 
Sağlıklı genç erişkinlerde patent foramen ovale’nin sistolik 
pulmoner arter basıncına etkisi
Hasan Kadı1, Birol Özkan2, Eyüp Avcı1, Taha Gürbüzer1, Tarık Yıldırım3

1Balıkesir Üniversitesi Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2Kartal Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
3Balıkesir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

GİRİŞ: Foramen ovale, intrauterin yaşamda atriyumlar arasında var olan 
normal bir bağlantıdır ve doğumdan hemen sonra ilk nefes almayla bera-
ber pulmoner vasküler direncin düşmesi sonucunda fonksiyonel olarak 
kapanır. Anatomik kapanma toplumun büyük çoğunluğunda hayatın ilk 
yılında gerçekleşir. Ancak, yaklaşık olarak her 4 yetişkinden 1’inde fora-
men ovalenin kapanması tam olarak gerçekleşmez ve “patent foramen 
ovale” (PFO) adı verilen klinik durum ortaya çıkar. Normal durumlarda, 
pulmoner vasküler yatağın kompliyans özelliklerinden dolayı ve sol at-
riyum basıncının sağ atriyum basıncından daha fazla olması nedeniyle 
PFO’lu bireylerde şantın yönü soldan sağa doğrudur. Soldan sağa doğ-
ru bu kronik şant nedeniyle pulmoner vasküler yatağın volüm yüküne 
maruz kalması pulmoner vasküler yatakta direnç artışına sebep olarak 
pulmoner arter basıncının yükselmesine yol açabilir.

AMAÇ: Çalışmamızın amacı; patent foramen ovalenin pulmoner arter ba-
sıncını artıp artmadığını araştırmaktır. 

METOD: Patent foramen ovale şüphesiyle transözefageal ekokardiyografi 
(TEE) yapılmış olan bireylerin kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Şu 
dışlama kriterleri uygulandı: 1) Kardiyovasküler veya sistemik hastalığı 
olanlar (hikaye, fizik muayene, EKG, laboratuar bulguları ve ekokardi-
yografik bulgulara göre), 2) Kardiyovasküler ilaç, sigara veya narkotik 
madde kullananlar, 3) Obezite (vücut kitle indeksi>36 kg/m²), 4) 18 yaş 
altı ve 40 yaş üstü bireyler, 5) Transtorasik ekokardiyografide trikuspid 
yetersizlik akımı saptanmayanlar, 6) Kayıtlarda, gerekli olan bilgileri eksik 
olanlar. Sistolik pulmoner arter basıncı (sPAP) modifiye Bernuolli formü-
lü kullanılarak, CW Doppler ekokardiyografi ile triküspid yetersizlik akımı 
üzerinden elde edilen maksimun triküspid gradientine (zirve triküspid 
yetersizlik hızının karesinin 4 katı) sağ atriyal basınç (tüm bireylerde 5 
mmHg) eklenerek hesap edildi. Patent foramen ovalenin tanısı TEE ile 
standart yöntem kullanılarak (periferik venden kontrast madde -ajite sa-
lin- verilerek Valsalva manevrası yaptırıldı) yapıldı. Kontrast maddenin 
sağ atriyumu tam olarak doldurmasından sonraki ilk 3 kardiyak siklus 
sırasında sol boşluklarda en az bir adet “air bubble” görülmesi PFO ola-
rak kabul edildi. Transözefageal ekokardiyografide PFO saptanan bireyler 
PFO (+), PFO saptanmayanlar PFO (-) olarak isimlendirildi.

BULGULAR: Çalışma ölçütlerimize uyan 66 birey çalışmaya alındı. PFO 
(-) grupta 43 ve PFO (+) grupta 23 birey vardı. Yaş, cinsiyet ve vücut 
kitle indeksi yönünden gruplar arasında fark yoktu. Ortalama triküspid 
yetersizlik akım zirve hızı (cm/sn) PFO (-) grupta 191±25 ve PFO (+) 
grupta 237±20 olarak bulundu. Ortalama sistolik pulmoner arter basın-
cı (mmHg) PFO (-) grupta 20.3±3.6 ve PFO (+) grupta 28±3.7 olarak 
bulundu. Sistolik pulmoner arter basıncı PFO (+) grupta daha fazla idi 
(p<0.001).

SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, PFO’lu genç erişkinlerdeki sPAP’nın, 
PFO olmayanlarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha fazla olduğunu 
göstermiştir.

Tablo 1: Her iki gruptakibireylerin demografik ve ekokardiyografik bul-
guları

Değişken/Grup PFO (-) Grup
n=43

PFO (+) Grup
n=23 p

Yaş, yıl (Ort± SS) 30.7±8 29.8±7.6 0.652

Kadın, n (%) 31 (72) 17 (74) 0.842

VKİ, kg/m2 (Ort±SS) 22.9±2.18 23.5±1.9 0.328

TRJPV, cm/sn (Ort±SS) 191±25 237±20 <0.001

sPAPmmHg (Ort± SS) 20.3±3.6 28±3.7 <0.001

Ort±SS: Ortalama±standart sapma, VKİ: Vücüt kitle indeksi, TRJPV: Triküspid 
yetersizlik akımı zirve hızı, sPAP: Sistolik pulmoner arter basıncı, PFO. Patent 
foramen ovale
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SB-10
Sitesmik Lupus Eritamatozus akut miyokarditi tanılı olguda tedavi 
kararını nasıl vermeliyiz?
Emre Demir1, Deniz Nart2, Mehdi Zoghi1, Sanem Nalbantgil1
1Ege Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilm Dalı, İzmir
2Ege Üniveresitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ: Sistemik lupus eritamatozus (SLE) hastalığında %50 oranında 
kardiyak tutulum görülmektedir ve en sık perikardiyal tutulum izlenmek-
tedir. SLE nedenli miyokardit %10 oranınında görülmektedir, antikor iliş-
kili otoimmün reaksiyon sonucu gelişmektedir. SLE’de renal ve kardiyak 
tutulum prognozda önemli belirteçlerdir. 

OLGU: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümüne başvuran, 
altı yıldır SLE tanısı ile izlenen, mezangioproliferatif glomerülonefrit ne-
denli kronik böbrek yetmezliği gelişen ve hemodiyaliz tedavisi altında 
olan 19 yaşında kadın hasta, son iki aydır giderek artan nefes darlığı, 
çabuk yorulma ve bacaklarda şişlik yakınması ile başvurdu. Fizik muaye-
nesinde dispneik görünümde ve kardiyovasküler sistem muayenesinde 
S3+, juguler venöz dolgunluk ve +1 pretibiyal ödem saptandı. Elektro-
kardiyografisinde sinüs taşikardisi ve D1-AVL-V5-V6 da 1mm ST dep-
resyonu saptandı. Ekokardiyografide her iki ventrikül fonksiyonları bas-
kılanmış bulundu. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %32, orta derecede 
mitral yetmezliği ve sol ventrikül içinde spontan eko kontrast saptandı. 
SLE miyokarditi düşünülen, reversibilite kararı verebilmek amaçlı kardi-
yak MR görüntülemesi yapıldı. Kardiyak MR sonucunda geç gadolinyum 
tutulumu ve fibrozis saptanmadı. Koroner vaskülopati açısından koroner 
anjiyografisi yapıldı ve koroner segmentler normal olarak saptandı. Ak-
tif miyokardit bulgularını göstermek amacıyla endomiyokardiyal biyop-
si (EMB) örnekleri değerlendirildi, aktif miyokardit bulgusu ve masson 
trikrom boyama ile fibrozis bulgusu izlenmedi. Bu bulgular ile hastada 
kardiyak MR’da geç gadolinyum tutulumu saptanmaması, fibrozis izlen-
memesi ve EMB’de fibrozis bulgusu görülmemesi nedeni ile miyokardit 
tablosunun geri gönüşlü olabileceği düşünülerek pulse steroid başlama 
kararı verildi. Hastanın birinci hafta kontrolünde sol ventrikül sistolik 
fonksiyonlarında iyileşme izlendi ve birinci ay sonunda LVEF %60 olarak 
bulundu. Hastada tedaviye cevap alınması nedeni ile SLE’nin aktif tabloda 
olduğunun kanıtı olarak düşünülerek, antikor ilişkili otoimmün hastalık-
ların tedavisinde nonspesifik ajan olarak kullanılabilen, CD20 antikoru 
rituximab başlandı. Hastanın izlem ve tedavisine devam edildi. 

TARTIŞMA: Bu olguda tedavi seçenekleri arasında sadece medikal 
tedavi, medikal tedavi ile birlikte primer profilaksi amaçlı ICD implantas-
yonu veya medikal tedaviye rağmen kötüleşme durumunda kalp trans-
plantasyonu veya mekanik sirkülatuvar destek cihazı planlanabilirdi. Te-
davide kardiyak MR ve EMB’de aktif miyokardit bulgusu saptanmaksızın, 
fibrozis gelişmemiş olması yönlendirici olmuş, immünmodülatör tedavi 
başlanmıştır ve başarı sağlamıştır. Viral miyokarditlerin aksine otoim-
mün miyokarditlerde aktif miyokardit bulgusu saptanmayabilir ve bu 
durum otoimmün hastalığın atkivitesinin olmadığı anlamına gelmemek-
tedir. Kronik miyokardiyal hasar bulgusu fibrozis saptanmadığı süreçte 
immünmodülatör tedavi verilebilir ve olumlu sonuçlar elde edilebilir.

Ekokardiyografi tedavi öncesi

Sol ventrikül sistolik disfonksiyon LVEF %32

Ekokardiyografi Tedavi sonrası 1. Ay

LVEF % 60

Endomiyokardiyal biyopsi

Aktif miyokardit bulgusu ve fibrozis saptanmadı. İntertisyel ödem 
izlendi.

Kardiyak MR

Kardiyak MR görüntülemede geç gadolinyum tutulumu izlenmedi.
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SB-11 
Hastaneye yatan kalp yetmezliği hastalarının çoğunda taburcu 
olurken kalp hızı 70/dk’nın üzerindedir ve taburculuk kalp hızı 
hastaneden taburcu olurken beta blokör ilaç reçete edilmesiyle 
ilişkili değildir
Ümit Yüksek1, Filiz Akın2

1Odemis State Hospital, Izmir
2Carsamba State Hospital, Samsun

AMAÇ: Kalp yetmezliği (KY) hastalarında, artmış kalp hızı (KH), kötü kar-
diyovasküler sonuçların belirtisidir. Hastaneye yatan KY hastalarında, ta-
burcu olmadan önce KH kontrolünün iyi olup olmadığını araştırdık. Ayrı-
ca, taburcu olurken kötü KH kontrolünün ve beta-blokör ilaç(BBİ) reçete 
edilmesinin hangi faktörlerle ilişkili olduğunu bulmaya çalıştık.

METODLAR: 2010 yılı Aralık ayı ile 2011 yılı Aralık ayı arasında ardışık 
olarak hastanemize yatan 214 KY hastası çalışmaya dahil edildi. KH de-
ğerleri, laboratuar ölçüm sonuçları, demografik ve ekokardiyografik pa-
rametreler kaydedildi. Yüz otuz üç (%62) hastada sistolik KY, 21 (%10) 
hastada diyastolik KY, 31(%14) hastada sağ KY ve 29 (%14) hastada 
da kapak hastalığına bağlı KY mevcuttu. Hastaların ortalama yaşı 72 idi. 
Ortalama ejeksiyon fraksiyonu %42 (15-65) idi. Ejeksiyon fraksiyonu-
nun medyan değeri ise %45’ti. Yüz on iki (%52) hasta erkek, 102 (%48) 
hasta ise kadındı. İki yüz on hastanın dosyalarında taburcu olurken kalp 
hızı kaydı vardı. Hastalar taburcu olurken BBİ reçete edilip edilmediği, 
tüm hastalarda dosyalarda kaydedilmişti. Hastalar, taburcu olurkenki KH 
göre 2 gruba ayrıldı: ilk gruptaki hastaların taburculuk KH≥70/dk, ikinci 
gruptakilerin ise <70/dk idi. Pek çok faktörün, taburcu olurken KH ≥ 70/
dk olmasıyla (kontrolsüz taburculuk KH) ilişkisi araştırıldı. Ayrıca taburcu 
olurken BBİ reçete edilmesiyle ilişkili faktörleri de araştırdık. 

BULGULAR: Yirmi altı (%12) hastanın taburculuk KH<70/dk, 184 (%88) 
hastanın taburculuk KH ≥ 70/dk idi. Ortalama taburculuk KH 77/dk (60-
102) idi. Medyan taburculuk KH değeri ise 78/dk idi. Pekçok faktörün ta-
burculuk KH ilişkisi araştırıldı (hastanede yatış süresi, KY çeşidi, yaş, si-
gara kullanımı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı öyküsü, guatr öyküsü, 
BBİ kullanım öyküsü, ef, hastaneye başvurudaki KH, serum glukoz, he-
moglobin değeri vb.). Sadece kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) 
öyküsü (p=0.03) ve ef (p=0.03), taburculuk KH ilişkili bulundu. KOAH 
hastalarında ve ayrıca ejeksiyon fraksiyonu daha az deprese olanlarda, 
taburculuk KH kontrolsüzdü. Seksen bir (%42) hastaya hastaneden ta-
burcu olurken BBİ reçete edilmişti, 125 (%58) hastaya ise BBİ reçete 
edilmemişti. Ejeksiyon fraksiyonu (BBİ reçete edilenler daha düşük ef’si 
olan hastalardı), ekokardiyografide sol ventrikül diyastol sonu çapı (BBİ 
reçete edilmiş hastaların daha dilate sol ventrikülleri vardı), KY çeşidi 
(sistolik KY hastalarına BBİ daha sık reçete edilmişti), KOAH (KOAH has-
talarında BBİ daha az reçete edilmişti), BBİ kullanım öyküsü (daha ön-
ceden BBİ kullananlara hastaneden taburcu olurken daha sık BBİ reçete 
edilmişti) taburculukta BBİ reçetelenmesiyle ilişkili bulundu. Taburculuk 
KH, BBİ reçetelenmesiyle ilişkili değildi. 

SONUÇ: Hastaneye yatan KY hastalarının pek çoğunun taburculuk sıra-
sında kalp hızları kontrolsüzdür ve ayrıca çoğu taburcu olurken BBİ alma-
maktadır. Bu hastalarda taburcu olurken kalp hızına ve BBİ yazılmasına 
daha fazla özen gösterilmelidir.

SB-12 
Sol ventrikül destek cihazı trombüsünün intraventriküler kateter 
aracılı trombolitik tedavisi
Mustafa Serkan Karakaş1, Ali Yaşar Kılınç1, Cemal Kemaloğlu2, Refik 
Emre Altekin1

1Akdeniz Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

OLGU TANIMLAMASI: 49 yaşında erkek hasta iskemik kardiyomiyopati 
ile takipli, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %20 olan hastaya 4 yıl önce 
sol ventrikül destek cihazı(LVAD) implantasyonu yapılmış.2015 yılı içe-
risinde iki kez cihaz trombüsü nedeni ile intravenöz trombolitik tedavi 
almış. Hastanın ikinci trombozu,serebrovasküler olay ile tanınmış.Hasta 
bu kez cihazın uyarı vermesi sebebi ile kalp damar cerrahisi bölümüne 
başvurmuş. 

BULGULAR: Başvuru INRdeğeri 1.8, LDH düzeyi 1276 U/L(referans 
değer:120-246 U/L) iken diğer laboratuar parametreleri normaldi.Baş-
langıçta ölçülen LVAD hızı 2600 rpm(revolutions per minute) iken tah-
mini akım 9.5(olması gereken 3,5-5,5) L/dakika ve güç harcaması 7(ol-
ması gereken değerler 3.9-4.1) wattsdı.Hastada tekrar cihaz trombüsü 
düşünüldü,cihazın cerrahi değişimi çok yüksek riskli olması nedeniyle 
fibrinolitik tedavi planlandı ve heparin tedavisi ile 100 mg alteplaz int-
ravenöz verildi fakat bu tedavi ile cihaz güç harcaması ve tahmini akım 
azalmadığı için kateter aracılı trombolitik tedavi planlandı.Hasta koroner 
anjiyografi laboratuarına alındı. 6F sheat femoral artere yerleştirildikten 
sonra 0.38 guidewire ve pigtail ile sol ventrikül içerisine girildi.Fibrino-
litik ajanın direk inflow kanülüne verilmesi için pigtail katater değişim 
teli kullanılarak sağ Judkins kateter ile değiştirildi(Resim 1).LVAD inf-
low kanulune kateter aracılığı ile 1 saatte 45 mg alteplaz uygulandı.İş-
lem sonrası LVAD değerleri normale yaklaşması üzerine hasta heparin 
infüzyonu planlanarak yoğun bakıma alındı.Yoğun bakım takiplerinde 
cihaz akım hızlarının tekrar artması üzerine cihaz trombüsünün tekrar-
ladığı düşünüldü,intravenöz heparin tedavisi ile birlikte varfarin tekrar 
başlandı,INR 2’ye yükselmesi sonrası 25 mg alteplaz aynı yöntemle int-
raventriküler uygulandı.İşlem sonrası cihaz güç harcaması 3,9 watts’a, 
tahmini akım 5,3 L/dakika’ya düştü ve LDH düzeyinde normale dönüş 
olduğu ve takip değerlerinin normal seyrettiği görülen hasta şifa ile ta-
burcu edildi.

SONUÇ VE TARTIŞMA: LVAD ileri dönem kalp yetmezliği olan hastalarda 
nakile köprüleme veya hedefe yönelik tedavi olarak kullanılmaktadır.Gü-
nümüzde kullanılan sürekli akım destek cihazlarda koagülasyon sistemi 
aktive olduğundan,cihaz trombozu riskini minimalize etmek için varfarin 
tedavisi önerilmektedir.LVAD trombüs görülme sıklığı %2-4 arasında 
değişmektedir.Serum LDH düzeyinin cihaz trombüsünü belirlemede ve 
tedavi sonrası takibinde önemli yerinin olduğu gösterilmiştir.Cihaz trom-
bozu cerrahi olarak LVAD değişimini gerektirebilir.Cerrahi değişimin yük-
sek riskli olduğu hastalarda cerrahiye alternatif olarak sistemik fibrinolitik 
tedavi uygulanabilmektedir.Son zamanlarda cihaz trombüsünün, kateter 
aracılı tek doz intraventriküler fibrinolitik tedavi ile rezolüsyonu rapor-
lanmıştır.Bu yazıda,cihaz trombüsü olan ve sistemik fibrinolitik tedaviye 
cevapsız bir hastanın kateter aracılı trombolitik tedavi ile cerrahi değişime 
gerek kalmadan trombüs rezolüsyonunun sağlandığı bir olguyu sunduk.

Resim 1

 
Fibrinolitik ajanın sağ Judkins kateter ile inflow 
kanülüne verilmesi
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SB-13 
Autologous Bone Marrow Stem Cell Implantation In Treatment of 
Thromboangiitis Obliterans
Ali İhsan Tekin1, Mehmet Erdem Memetoğlu2, Rasim Kutlu3, Ümit 
Arslan4, Osman Nuri Tuncer5, Bayram Yağmur1, Cengiz Türkay5, 
Mehmet Coşkun2

1Kayseri Educating and Training Hospital, Department of 
Cardiovascular Surgery, Kayseri, Turkey.
2Dr.Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Hospital, 
Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey.
3Giresun University of Medical School, Department of Cardiology, 
Giresun, Turkey.
4Erzurum State Educating and Training Hospital, Department of 
Cardiovascular Surgery, Erzurum, Turkey.
5Akdeniz University of Medical School, Department of Cardiovascular 
Surgery, Antalya, Turkey.

OBJECTIVE: The aim of this study was to assess the effectiveness and 
safety of autologous bone marrow stem cell (ABMMNC) treatment in 
patients with thromboangiitis obliterans (TAO, Buerger’s disease).

MATERIALS-METHODS: In this prospective study, twenty-two male pa-
tients with TAO were treated with ABMMNC implantation. All patients 
were Class II and III according to Rutherford Classification with a mean 
age of 48.27 ±11.55 years. The mean follow up period was 30±22.12 
(range 9-64) months. Control visits were at weeks 4, 12 and 24. At each 
control visit, collateralization scores with digital substrat angiography 
(DSA) or computerised tomography (CT) angiography, treadmill maxi-
mum walking distance test, ankle brachial pressure index (ABPI) mea-
surement and visual analogue scale (VAS) evaluation were performed.

RESULTS: The treadmill painless walking distance test was found 
272.27 ± 164.96 meter (m) before implantation, and 310 ± 172.54 m, 
six months after the ABMMNC implantation (p=0.003*, p<0.008); the 
mean VAS scores before implantation, and after 6 months were 6.25 
±1.50, and 5.01±0.86. (p=0.003*, p<0.008). The mean ABPI (demons-
trating the tissue perfusion) before and 6 months after implantation were 
0.507 ±0.06 and 0.66 ±0.1 (p=0.003*, p<0.016). Six months after imp-
lantation, new collateral development was evaluated by angiography and 
collateralization scores were +3 in 8 patients, +2 in 4 patients, +1 in 8 
patients and +0 in 2 patients.

CONCLUSION: The findings of this study suggests that ABMMNC imp-
lantation in the treatment of patients with TAO might be safe and effecti-
ve option for treating ischaemic limbs.

SB-14
Trimetazidin’in Koroner Yavaş Akımı Olan Hastalarda Ventriküler 
Repolarizasyon İndeksleri ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonu 
Üzerine Etkisi 
Arif Süner, Mustafa Çetin
Department of Cardiology, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey

AMAÇLAR: Koroner yavaş akım (KYA) artmış kardiyovasküler olaylar 
ile ilişkilidir. Önceki çalışmalar KYA hastalarında, sol ventrikül diyasto-
lik bozulmaya ilave olarak, P dalgası ve QT dispersiyonun, Tp-e aralığı 
ile Tp-e/QT oranının arttığını göstermişlerdir. Biz bu çalışmamızda KYA 
hastalarında trimetazidin’in (TMZ) bu aritmi öngörücüleri ve sol ventrikül 
diyastolik fonksiyonu üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.

METODLAR: Çalışmamıza 30 KYA hastası ve 30 normal koroner anatomi 
ve akıma sahip birey alındı. Trimetazidine tedavi öncesi ve 4 haftalık teda-
vi sonrası hastaların elektrokardyografi ve ekokardiyografi parametreleri 
değerlendirildi.

BULGULAR: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında KYA hastalarında dü-
zeltilmiş P dispersionu (29.3+/-9.1’e karşın 22.9+/-11.6, P=0.022), dü-
zeltilmiş QT dispersionu (32.3+/-11.1’e karşın 27.4+/-6.8, P=0.032), dü-
zeltilmiş Tp-e mesafesi (103.1+/-18.6’e karşın 93.4+/-11.5, P=0.017), ve 
Tp-e/QT oranı (0.236+/-0.03’e karşın 0.210+/-0.02, P=0.001) önemli bir 
derecede daha uzunken E/A oranı (0.905+/-0.16’e karşın 0.986+/-0.12, 
P=0.037) ve ortalama Em/Am oranı (0.918+/-0.19’e karşın 1.095+/-0.20, 
P=0.006) daha düşük bulundu. TMZ tedavisi sonrası düzeltilmiş Pd, 
düzeltilmiş Tp-e mesafesi ve Tp-e/QT oranı önemli derecede azalırken 
(29.3+/-9.12’e karşın 22.5+/-9.20, P=0.022; 97.3+/-16.6’e karşın 88.2+/-
16.4, P=0.031; 0.22+/-0.03’e karşın 0.20+/-0.31, P=0.042 sırasıyla), 
sol ventrikül mitral halka ortalama Em/Am oranı önemli derecede arttı 
(0.918+/-0.19’e karşın 1.095+/-0.20, P=0.017).

SONUÇ: KYA bozulmuş diyastolik doluşa ilave olarak, P dalga ve QT 
dispersiyonu, uzamış Tp-e mesafesi ile uzamış Tp-e/QT oranı ile ilişkili 
olabilir. TMZ bu değerleri düzeltmede faydalı olabilir.

Figure 1

Error bars graphic showing the mean values for pre-Em/Am and post-Em/Am 
ratio (A). Multiple line graphic showing the mean values of pre-Em/Am and 
post-Em/Am ratio for each participant (B). CI, confidence interval.

Figure 2

Error bars graphic showing the mean values for pre-cTp-e and post-cTp-e 
interval (A). Multiple line graphic showing the mean values of pre-cTp-e and 
post-cTp-e interval for each participant (B). CI, confidence interval.
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Figure 3

Error bars graphic showing the mean values for pre-Tp-e/QT and post-Tp-e/
QT ratio after treatment (a). Multiple line graphic showing the mean values of 
pre-Tp-e/QT and post-Tp-e/QT ratio for each participant (b). CI, confidence 
interval.

Table 1 Clinical characteristics and angiographic findings of groups

Variables Patients with CSF
(N=30)

Control group
(N=30) P value

Age (years) 51.3 ± 8.9 51.5 ± 4.5 0.863

Sex (male/female) 19/11 21/13 0.585

BMI (kg/m2) 27.0 ± 3.4 26.5 ± 3.0 0.835

Diabetes mellitus 10 (33.3) 9 (30) 0.785

Hypertension 9 (30) 7 (23.3) 0.560

Cigarette smoking 14 (46.6) 10 (33.3) 0.297

Heart rate (beats/min) 79.8 77.6 0.594

Systolic blood pressure
(mmHg) 129.8 ± 7.5 127.9 ± 6.8 0.112

Diastolic blood pressure
(mmHg) 71.7 ± 4.8 73.3 ± 4.7 0.673

TIMI frame count (frame/s)

Left anterior
descending artery 49.8 ± 13.5 29.9 ± 5.1 <0.001

Left circumflex artery 31.6 ± 10.7 20.5 ± 2.7 <0.001

Right coronary artery 39.9 ± 8.2 19.7 ± 1.7 <0.001

Mean TIMI frame
count 37.7 ± 7.4 22.8 ± 2.1 <0.001

Data are presented as mean ± SD and numbers (%). CSF, coronary slow flow; 
TIMI, thrombolysis in myocardial infarction.

Table 2 Electrocardiographic and echocardiographic findings of 
groups

Variables
Patients with 
CSF
(N=30)

Control 
group
(N=30)

P value

LV end diastolic diameter
(mm) 47.7 ± 2.5 47.0 ± 2.4 0.665

LV end systolic diameter
(mm) 32.1 ± 2.1 32.6 ± 2.6 0.589

LV ejection fraction (%) 60.9 ± 1.7 62.8 ± 2.8 0.121

Septum wall thickness
(mm) 10.8 ± 1.0 10.5 ± 0.8 0.127

Posterior wall thickness
(mm) 8.13 ± 1.1 7.8 ± 1.3 0.315

CDI findings

IVRT (ms) 78.5 ± 7.2 80.1 ± 8.5 0.131

E (cm/s) 67.8 ± 11.4 76.1 ± 11.3 0.006

A (cm/s) 75.4 ± 7.1 77.2 ± 6.1 0.293

E/A ratio 0.905 ± 0.16 0.986 ± 0.1 0.037

DT (ms) 231.16 ± 2.8 219.13 ± 25 0.590

TDI findings of mitral 
annulus

Mean Em (cm/s) 10.5 ± 0.8 11.5 ± 1.5 0.005

Mean Am (cm/s) 11.7 ± 1.5 10.9 ± 1.7 0.044

Mean Em/Am ratio 0.918 ± 0.19 1.095 ± 0.20 0.006

ECG examination

Corrected P
dispersion 29.3 ± 9.1 22.9 ± 11.6 0.022

Corrected QT
dispersion 32.3 ± 11.1 27.4 ± 6.8 0.032

Corrected Tp-e
interval 103.1 ± 18.6 93.4 ± 11.5 0.017

Tp-e/QT ratio 0.236 ± 0.03 0.210 ± 0.02 0.001

Data are presented as mean ± SD and numbers (%). A, mitral inflow 
contraction velocity; Am, atrial contraction wave using TDI; CDI, conventional 
Doppler imaging; CSF, coronary slow flow; DT, deceleration time; E, mitral 
velocity of early diastolic filling from transmitral flow; Em, early diastolic filling 
using TDI; IVRT, isovolumic relaxation time; LV, left ventricle; TDI, tissue 
Doppler imaging; Tp-e, between the peak and the end of the T wave.
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Table 3 Pretreatment and post-treatment echocardiographic parame-
ters of the study groups

TMZ
(N=30) Control (N=30)

Basline Follow-up P Basline Follow-up P

CDI findings

IVRT (ms) 78.5 ± 7.23 77.3 ± 7.22 0.46 80.1 ± 8.51 81.4 ± 7.81 0.55

E (cm/s) 75.4 ± 7.11 68.4 ± 11.3 0.83 76.1 ± 11.3 77.1 ± 11.3 0.45

A (cm/s) 75.4 ± 7.11 74.1 ± 6.4 0.70 77.2 ± 6.1 76.2 ± 6.1 0.74

E/A ratio 0.90 ± 0.16 0.92 ± 0.15 0.71 0.986 ± 0.1 0.976 ± 0.2 0.35

DT (ms) 230.2 ± 23.4 230.0 ± 21.8 0.93 393.2 ± 22.6 391.5 ± 23.4 0.71

TDI findings

Inferior Em/Am 0.97 ± 0.17 1.08 ± 0.17 0.020 369.0 ± 22.1 367.8 ± 21.9 0.84

Anterior Em/Am 0.85 ± 0.20 1.01 ± 0.21 0.004 418.7 ± 39.9 417.5 ± 40.4 0.90

Lateral Em/Am 0.97 ± 0.26 1.08 ± 0.24 0.059 24.2 ± 4.51 23.6 ± 6.55 0.74

Septal Em/Am 0.90 ± 0.20 1.08 ± 0.24 0.006 27.4 ± 6.85 26.7 ± 7.34 0.72

Mean Em/Am 0.918 ± 0.19 1.095 ± 0.20 0.017 82.5 ± 9.96 82.5 ± 9.96 0.35

Data are presented as mean ±SD. A, mitral inflow contraction velocity; Am, 
atrial contraction wave using TDI; CDI, conventional Doppler imaging; DT, 
eceleration time; E, mitral velocity of early diastolic filling from transmitral 
flow; Em, early diastolic filling using TDI; Em/Am, diastolic myocardial motion 
velocities using TDI (early and late phase); IVRT, isovolumic relaxation time; 
TDI, tissue Doppler imaging; TMZ, trimetazidine.

Table 4 Pretreatment and post-treatment ECG parameters of the 
study groups

TMZ
(N=30)

Control
N=30)

Basline Follow-up P Basline Follow-up P

Heart rate 79.8 ± 10.5 78.9 ± 11.0 0.871 77.5 ± 8.52 77.6 ± 8.01 0.961

P minimum 79.8 ± 13.5 80.1 ± 12.3 0.913 80.1 ± 8.51 81.4 ± 7.82 0.550

P maximum 107.5 ± 14.3 100.0 ± 14.3 0.020 100.2 ± 8.71 99.1 ± 8.11 0.592

P dispersion 25.6 ± 8.31 20.4 ± 8.11 0.081 20.1 ± 9.92 17.6 ± 9.91 0.340

cPd 29.3 ± 9.12 22.5 ± 9.20 0.022 22.9 ± 11.6 20.1 ± 11.5 0.352

QT maximum 411.3 ± 24.2 408.4 ± 24.3 0.650 393.2 ± 22.6 391.5 ± 23.4 0.711

cQTmax 459 ± 34.3 456.4 ± 34.2 0.721 446.2 ± 41.6 444.3 ± 42.3 0.861

QT minimum 386.2 ± 26.5 375.9 ± 29.0 0.160 369. 0 ± 22.1 367.8 ± 21.9 0.841

cQTmin 429.7 ± 36.6 413.6 ± 41.5 0.122 418.7 ± 39.9 417.5 ± 40.4 0.900

QT dispersion 28.0 ± 9.71 25.8 ± 5.92 0.272 24.2 ± 4.55 23.6 ± 6.51 0.741

cQTd 32.9 ± 11.1 28.3 ± 20.1 0.180 27.4 ± 6.82 26.7 ± 7.32 0.722

Tp-e interval 87.1 ± 14.5 74.7 ± 10.4 <0.001 82.5 ± 9.93 80.2 ± 8.31 0.352

cTp-e interval 97.3 ± 16.6 88.2 ± 16.4 0.031 93.4 ± 11.5 90.9 ± 10.4 0.381

Tp-e/QT ratio 0.22 ± 0.03 0.20 ± 031 0.042 0.20 ± 0.03 0.20 ± 0.02 0.543

Increased Tp-e defined as >85 ms and increased Tp-e/QT ratio defined 
as >0.21. cPd, corrected P dispersion; cQT, corrected QT interval; cTp-e, 
corrected transmural dispersion of repolarization; QTmin, minimum QT 
duration; QTmax, maximum QT duration; Tp-e interval, transmural dispersion 
of repolarization; TMZ, trimetazidine.

SB-15 
İvabradin Tedavisi Alan ve Almayan Sistolik Kalp Yetersizliği 
Hastalarının Özelliklerinin Karşılaştırılması
Hakkı Kaya, Osman Beton, Mehmet Birhan Yılmaz, On Behalf Of Treat 
Hf Investigators
Cunhuriyet University, Department of Cardiology,Sivas, Turkey

GİRİŞ: Azalmış ejeksiyon fraksiyonlu kronik kalp yetersizliği; tedavisinde 
zaman içerisinde önemli gelişmeler olmasına rağmen halen ilerleyici bir 
hastalıktır. İvabradin; kalp yetersizliği (KY) tedavisinde; ESC tarafından 
önerilen ve yakın zamanda FDA tarafından kabul edilen bir ajandır.

YÖNTEMLER: Türk Araştırma Ekibi Kalp Yetersizliği (TREAT-HF), ayak-
tan başvuran KY hastalarının ilaç kullanım öykülerinin yanı sıra çeşitli 
yönlerini bir anket yardımı ile değerlendirerek çok merkezli gözlemsel 
çalışmalar yapan bir bilgi ağıdır. TREAT-HF 1. ve 2. Kohortlarına 2013 
ve 2014 yıllarında toplamda 17 merkezden 975 ayaktan başvuran sistolik 
KY hastası kaydedilmiştir. Bu hastaların 884 ünün ivabradin kulanımı ile 
ilişkili kayıtları mevcuttur.

BULGULAR: Anket sonuçlarına göre 884 hastanın 109 u (%12.3) ivabra-
din tedavisi altındadır. Tüm grubun yaş ortalaması 62.1±13.4 olup orta-
lama EF si %31.8 dir. Ivabradin kullanan hastalar kullanmayanlara göre 
daha genç (58±14 - 63±13, p=0.003) olup EF leri daha düşüktür (%29±8 
- 31±9, p=0.002). İki grup arasında; cinsiyet ve NYHA sınıfı dağılımları, 
BUN, kreatinin, sodyum, hemoglobin değerleri benzerdi. İvabradin kul-
lanan hastalarda arasında; hastalıkları (%72 - %56, p=0.038) ve ilaçları 
(%82 - %73, p=0.034) hakkında; doktorları tarafından bilgilendirilenlerin 
oranı ve hastalığı hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünenlerin 
oranı ivabradin kullanmayanlarınkine göre daha yüksekti (%57- %46, 
p=0.048). Ayrıca, ivabradin tedavisi altındaki hastalarda KY yi tehlikeli 
bir hastalık olarak görme oranı daha yüksekti (%86 - %66, p<0.001). 
Bunun yanı sıra ivabradin kullanan hastalarda kullanmayanlara göre dü-
zenli doktor kontrolüne gitme (%84 - %74, p=0.034), düzenli kilo takibi 
yapma (%64 -% 45, p=0.001), düzenli fiziksel aktivite yapma (%33 - 
%21, p=0.015) oranları daha yüksekti. İvabradin kullanan hastalar kul-
lanmayanlara göre daha fazla oranda; medyanın hastalık yönetimlerini 
etkilediğini belirttiler (%14 - %7, p=0.008).

SONUÇ: 884 azalmış ejeksiyon fraksiyonlu ayaktan KY hastasndan olu-
şan bir kohortta; ivabradin kullanımının arzu edilen hasta davranışları ve 
daha iyi hasta farkındalığı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
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SB-16 
Sol ventrikül disfonksiyonu olan stabil anjina pektorisli hastalarda 
ivabradin, nebivolol, trimetazidin ve ranolazin’in tedavi etkinlik 
karşılaştırması
Rasim Kutlu1, Mehmet Erdem Memetoglu2, Tolkun Murataliev 
Muratalievic3

1Giresun Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Giresun
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi E.A Hastanesi., Kalp 
Damar Cerrahisi ABD, İstanbul,Turkey.
3Kırgızistan Devlet Tıp Akademsi, Ulusal Kardiyoloji Tıp 
Enstitüsü,Kardiyoloji ABD Biskek, Kırgızistan.

AMAÇ: Sol ventrikul ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) 40% ve altında olan 
stabil angina pektoris’li (SAP) hastalarda, İvabradin, Nebivolol, Trimeta-
zidin ve Ranolazin’in mono tedavide etkinliklerini karşılaştırmayı amaç-
ladık.

YÖNTEM: Kardiyoloji departmanımıza başvuran toplam 140 hastada; 
İvabradin, Nebivolol, Trimetazidin ve Ranolazin’in antianginal, antiiske-
mik, antitaşikardik, LVEF, metabolik eşdeger (MET), diyastolik fonksiyon 
parametreleri üzerine etkinlik karşılaştırmaları yapıldı. Ayrıca bu hasta-
ların Seattle SAP (SAQ) anketi ile yaşam kaliteleri ölçüldü. Hastaların 
tedavi süresince hastaneye yatış oranları heasaplandı. Ayrıca İvabradin, 
Nebivolol, Trimetazidin ve Ranolazin’in ilaç etkileşimi, güvenilirliği ve yan 
etki profili araştırıldı.

BULGULAR: Veri sonuçlarına göre her grup semtomatik olarak yaşam 
kalitesinde düzelmeler göstermekle beraber ilaçlar arasında tedavi enkin-
ligi açısından istatistik olarak bir grub digerine göre bir üstünlük göster-
medi. Hastaların tedavi öncesi ve altı ay sonrasında LVEF karşılaştırması 
yapıldı Nebivolol grubunda (3%), İvabradin (3%), Trimetazidin (1%), Ra-
nolazin (2%) olarak gözlendi. LVEF görülen bu düzelme istatistik açıdan 
anlamlı (P< 0.05) bulunmadı. Hastaların, gruplar arası hastaneye yatış 
oranları karşılaştırıldı. Her grup için hastaneye yatışta azalma gözlendi 
bu degişim Nebivolol, İvabradin kullanan hastalarda (P< 0.01) anlamlı, 
Trimetazidin ve Ranolazin kullanan hastalarda (P< 0.05) istatistik ola-
rak anlamsız bulundu. Tedavi öncesi ve sonrasında gruplar arası yapılan 
karşılaştırmada mevcut diastolik indekslerde anlamlı düzelme oldugu 
gözlendi. Buna göre Nebivolol, İvabradin kullanan hastalarda (P< 0.01) 
anlamlı, Trimetazidin ve Ranolazin kullanan hastalarda (P< 0.05) istatis-
tik olarak anlamsız bulundu. Efor testi sonucuna göre yapılan MET ana-
lizinde çalışmaya dâhil ettiğimiz tüm gruplarda düzelme izlendi. Gruplar 
arası karşılaştırmalara göre Nebivolol İvabradin Ranolazin ve Trimeta-
zidin kullanan hastalarda MET degerindeki bu degişim istatistik olarak 
olarak anlamlı bulundu (P< 0.01). Tedavi öncesi ve altı aylık periyotta 
takip ettigimiz hastalarda grubların kardiyak ritme olan etkinlerine bakıl-
dı buna göre: Nebivolol ve İvabradin kullanan hastalarda ki degişim (P< 
0.01) anlamlı, Trimetazidin ve Ranolazin kullanan hastalardaise kardiyak 
ritmdeki degişiklik, istatistik olarak anlamsız (P< 0.05) bulundu. 

SONUÇ: Nebivolol, İvabradin,’in sol ventrikül sistolik ve diyastolik dis-
fonksiyonu olan SAP’lı hastalarda antiiskemik, antianginal, antitaşikardik 
etkinlik açısından degerlendirilebilir. Trimetazidin ve Ranolazin, sol vent-
rikuler sisto-diyastolik disfonksiyondan bagımsız antiiskemik, antiangi-
nal, ilaçlar olarak güvenle kullanılabilir ajanlar olabilecekleri düşünülebilir.

SB-17 
İskemik Mitral Kapak Yetmezliğinde Mitrofix™ Restorasyon 
Konsepti 
Taylan Adademir1, Arzu Antal Dönmez1, Fuat Büyükbayrak1, Cihangir 
Kaymaz2, Mete Alp1

1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Kosuyolu Heart and 
Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu Heart and Research 
Hospital, Istanbul, Turkey

AMAÇ: İskemik mitral yetmezliğin uygun tedavisine ilişkin süregelen 
klinik çelişki halen devam etmektedir. Komplet revaskülarizasyon, mit-
ral kapak annulusunun yeniden yapılandırılması ve annuloplasti uygu-
lanması standart cerrahi yaklaşımdır. Bu cerrahi yaklaşımın sonrasında 
sol ventrikülde devam eden remodelling süreci özellikle posterior leaflet 
üzerinde çekilmeye yol açarak, kapakta yapısal bozukluk olmaksızın ko-
aptasyon kusuruna yol açmaktadır. 

Mitroflow™ kullanılarak mitral kapağın monoküspidizasyonu konsepti-
nin, iskemik mitral yetmezliğin tedavisi için alternatif bir teknik olabilece-
ği düşünülmektedir. Mitral kapağın, sabit bir biyo-posterior leaflet ile res-
torasyonu teorik olarak, ilerleyen nativ posterior leaflet gerimine rağmen 
korunan anterior leaflet ile protez biyo-posterior leaflet arasında sağlanan 
yeterli koaptasyonu sağlamaktadır. Sol ventrikül remodelling sürecinin, 
sabit biyo-posterioru etkilemeyeceği ve anterior leaflette sorun olmadık-
ça mitral kapağın etkin şekilde fonksiyon göstermeye devam edeceği dü-
şünülerek mitral yetmezlik rekürrensinin daha az olması beklenmektedir. 
Çalışmamızda Mitroflow™ cihazı ile tedavi edilmiş hastaların 2 yıllık takip 
sonuçlarını sunduk.

METOD: Çalışmamıza Temmuz 2013 ve Şubat 2014 tarihleri arasında 
tarafımıza koroner arter baypas greftleme için refere edilen ve preoperatif 
dönemde orta ve ileri iskemik fonksiyonel mitral yetmezlik tanılı hastalar 
dahil edildi. Yapısal mitral kapak patolojisi bulunan hastalar intraoperatif 
tespit edilerek çalışmadan dışlandı. Klinik ve ekokardiyografik seri takip-
lerden edinilen verier 2 yıl boyunca toplandı.

SONUÇLAR: Cihaz 6 hastaya başarı ile implante edildi. 5 hastada intra-
operatif ve erken postoperatif ekokardiyografiler en çok eser mitral yet-
mezlik tespit etti, 1 hastada ise 1-2 + mitral yetmezlik görüldü. Taburcu-
luk öncesi ilk kontrol ekokardiyografilerde ölçülen ortalama efektif orifis 
alanı (EOA) 2.26 cm² ve ortalama gradyent 4.5 mmHg idi. Takip süresi 
içinde 2 hasta öldü, 2 hastada da mortalitenin kapak ile ilişkili olmayan 
patolojilerden kaynaklandığı tespit edildi. Kalan 4 hastanın hiçbirinde ta-
kip süresince cihaz yetmezliği, mitral yetmezliğin tekrarlaması, kalp yet-
mezliği ile başvuru veya mitral kapağa yönelik reoperasyon yaşanmadı. 
Preoperatif, erken postoperatif ve 2. Yıl kontrol ekokardiyografilere ilişkin 
veriler tablo 1’de gösterilmiştir. Sağkalan 4 hasta takipleri boyunca NYHA 
1 veya 2 yetmezlik kliniğinde izlenmiştir.

SONUÇ: Her ne kadar cihaz şu an piyasada olmasa da, bu kısıtlı çalış-
madan elde çıkarılan sonuçlar, iskemik mitral yetmezliğin tedavisindeki 
yenilik ve gelişmeler için önem taşımaktadır. Mitroflow™ uzun dönemde 
teorik avantajlar sağlamaktadır. İleri takipler sürdürülmelidir.
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Operative and follow up data of the patients.

Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5 Patient 6
Age (years) 68 73 50 67 79 65

Operation
CABGx3
Mitrofix
(32)

CABGx4
Mitrofix
(34)

CABGx4
Mitrofix
(30)

CABGx2
Mitrofix
(34)

CABGx3
Mitrofix
(32)

CABGx1
Mitrofix
(34)

EF% Preop 55 40 35 30 35 35
Postop 55 45 65 40 40 35
2 years 50 n/a 55 40 n/a 35

MR Preop 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4
Postop trace mild none 1-2 none mild
2 years 1 n/a trace 1-2 n/a mild

LV
EDD/
ESD(cm)

Preop 5.0/4.1 6.6/4.9 6.2/4.7 5.4/4.1 5.8/3.7 5.5/4.7

2 years 4.8/3.2 n/a 5.2/3.6 5.3/4.3 n/a 5.6/4.3

EF: Ejection fraction, MR: Mitral regurgitation, LV: Left ventricule, EDD: End 
diastolic diameter, ESD: End sistolic diameter.

SB-18
Akut miyokard infarktüsünde koroner arter hastalığının yaygınlığını 
ve ciddiyetini öngörmede serum alkalen fosfatazın değeri
Celal Kilit, Mehmet Özgeyik
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 
Kütahya

GİRİŞ: Serum alkalen fosfataz (ALP) seviyesi, vasküler kalsifikasyon 
üzerine olan tetikleyici etkisinden dolayı akut miyokard infarktüsünde ve 
stabil koroner arter hastalığında prognostik bir faktör olarak gösterilmiş-
tir. Yüksek ALP seviyeleri, stabil koroner arter hastalarında koroner arter 
hastalığının daha ileri formlarıyla ilişkili bulunmuştur. Çalışmanın amacı, 
akut miyokard infarktüsü hastalarında serum ALP seviyelerini değerlen-
dirmek ve koroner arter hastalığının yaygınlığı ve ciddiyetini öngörmede-
ki değerini saptamaktır.

HASTALAR ve YÖNTEM: Çalışmaya akut miyokard infarktüsü geçiren 
toplam 200 hasta (140 erkek, yaş ortalaması 63.8 ± 12.2 yıl, yaş aralığı 
33 ile 91 yaş) dahil edildi. Koroner arter hastalığının yaygınlığı ve cid-
diyeti, Gensini skoru ve hasta damar sayısı ile değerlendirildi. Hastalar 
Gensini skorlarına göre 2 gruba ayrıldı (Gensini skoru ≤40 ve Gensini 
skoru >40). Gensini skoru 40’ın üzerinde olan hastalar, ilerlemiş koroner 
arter hastalığı grubunu oluşturdu.

BULGULAR: Çalışma popülasyonunda medyan Gensini skoru 52 idi. 
Hastaların %71›i (n=142), Gensini skoruna göre ilerlemiş koroner arter 
hastalığına sahipti (Gensini skoru >40). Medyan ALP seviyesi 80 IU/l idi 
(3 ile 349 U/l arasında). Normal sınırlar dışı (<30 veya >120 IU/l) ALP dü-
zeyi, 26 hastada (%13) saptandı (3 hastada ALP <30 IU/l ve 23 hastada 
ALP >120 IU/l). Çalışma popülasyonunda ALP düzeyi ve Gensini skoru 
arasında ilişki saptanmadı (Figür 1). Hasta damar sayılarına göre hastalar 
gruplandırıldıklarında da (1, 2 veya 3 damar hastalığı) gruplar arasında 
ALP düzeyi açısından fark gözlenmedi (Figür 2). Gensini skoruna göre 
yapılan gruplandırmada iki grup arasında ALP düzeyleri açısından fark 
yoktu (Tablo 1). Bununla birlikte ilerlemiş koroner arter hastalığı olan 
grupta hastalar daha yaşlıydı, STEMI daha sıktı, nötrofil sayısı ve parat-
hormon düzeyleri daha yüksekti. NSTEMI›lı hastalar, STEMI hastalarına 
göre anlamlı derecede daha yüksek ALP düzeylerine sahipti [8 (71-110) 
IU/l vs. 77 (64-97) IU/l, p=0.015)]. Gensini skoru >40 olan hasta grubun-
da 1 damar hastalığı daha az, 2 ve 3 damar hastalığı daha sık gözlendi. 
Hastalar diyabet varlığına göre gruplandırıldığında gruplar arasında Gen-
sini skoru açısından fark yoktu (Tablo 2). Diyabetik hastalarda serum 
ALP seviyesi daha yüksek, 25(OH)D vitamini düzeyi daha düşüktü. 

SONUÇ-TARTIŞMA: Serum ALP düzeyi, akut miyokard infarktüslü has-
talarda koroner arter hastalığı yaygınlığı ve ciddiyetini göstermemektedir. 
Bununla birlikte ALP düzeyleri, diyabetik hastalarda ve STEMI hastalarıy-
la kıyaslandığında NSTEMI hastalarında daha yüksektir. Yüksek parat-
hormon düzeyi ve nötrofil sayısı, akut miyokard infarktüsünde koroner 
arter hastalığı yaygınlığı ve ciddiyeti ile ilişkilidir.
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Figür 1

Çalışma popülasyonunda alkalen fosfataz düzeyleri ile Gensini skoru arasındaki ilişki

Tablo 1

Parametreler Gensini ≤40
(n = 58)

Gensini >40
(n = 142) p değeri

Yaş (yıl) 60,9 ± 13,1 65,0 ± 11,7 0,040
Erkek cinsiyet (n) 44 (%76) 96 (%68) 0,248
Hipertansiyon (n) 28 (%48) 63 (%44) 0,705
DM (n) 25 (%43) 60 (%42) 0,949
Sigara (n) 20 (%34) 54 (%38) 0,392
STEMI (n) 25 (%43) 89 (%63) 0,024
Glukoz (mg/dl) 129 (102-199) 143 (114-210) 0,105
HbA1c (%) 6,0 (5,5-8,3) 6,1 (5,7-7,7) 0,762
Kreatinin (mg/dl) 0,92 (0,77-1,10) 0,95 (0,40-1,07) 0,265
Ürik asit (mg/dl) 5,4 (4,4-5,9) 5,3 (4,7-6,4) 0,439
Kalsiyum (mg/dl) 9,4 (8,9-9,6) 9,2 (8,9-9,5) 0,546
Fosfor (mg/dl) 3,1 ± 0,7 3,1 ± 0,7 0,749
Total kolesterol (mg/dl) 194 (165-218) 191 (166-236) 0,734
Trigliserid (mg/dl) 171 (100-248) 152 (93-194) 0,422
HDL (mg/dl) 36 (30-44) 38 (33-51) 0,716
LDL (mg/dl) 120 ± 36 125 ± 38 0,389
hs-CRP (mg/l) 2,9 (0,4-6,6) 2,8 (1,0-6,1) 0,795
Hemoglobin (g/dl) 14,2 ± 1,6 14,0 ± 1,7 0,286
Hematokrit (%) 42,9 ± 4,4 41,9 ± 4,9 0,153
Platelet (x1000/µl) 253 (196-290) 241 (199-300) 0,956
Nötrofil (x1000/µl) 6,0 (4,7-8,3) 7,3 (5,3-9,7) 0,034
Lenfosit (x1000/µl) 1,9 (1,4-2,8) 2,0 (1,4-2,7) 0,573
Nötrofil-lenfosit oranı 3,31 (1,74-5,11) 3,60 (2,00-6,40) 0,373
Alkalen fosfataz (IU/l) 80 (63-102) 81 (69-100) 0,906
Parathormon (pg/ml) 48 (33-63) 54 (39-80) 0,030
25(OH)D (ng/ml) 9,0 (6,4-14,0) 10,0 (6,0-17,0) 0,551
1 damar hastalığı (n) 41 (%71) 34 (%24) <0,001
2 damar hastalığı (n) 15 (%26) 58 (%41) 0,046
3 damar hastalığı (n) 2 (%3) 50 (%35) <0,001

Gensini skoruna göre hastalarının klinik ve demografik özelliklerinin 
karşılaştırılması

Figür 2

Hasta damar sayılarına göre alkalen fosfataz standart hata düzeyleri

Tablo 2

Parametreler DM olan hastalar
(n = 85)

DM olmayan hastalar
(n = 115)

p 
değeri

Yaş (yıl) 65.2 ± 11.2 62.9 ± 12.9 0.183

Erkek cinsiyet (n) 51 (%60) 89 (%77) 0.008

Hipertansiyon (n) 56 (%66) 35 (%30) <0.001

Sigara (n) 26 (%31) 45 (%39) 0.048

STEMI (n) 42 (%49) 67 (%58) 0.214

Nötrofil (x1000/µl) 7.4 (5.5-9.5) 6.4 (4.8-9.2) 0.184

Lenfosit (x1000/µl) 2.1 (1.5-2.8) 1.9 (1.3-2.6) 0.339

Nötrofil lenfosit oranı 3.6 (1.9-6.0) 3.5 (2.1-5.6) 0.865

Alkalen fosfataz (IU/l) 86 (71-110) 78 (65-96) 0.022

Parathormon (pg/ml) 53 (35-80) 53 (39-73) 0.777

25(OH)D (ng/ml) 7.8 (5.0-11.8) 11.0 (7.3-18.5) <0.001

Gensini skoru 52 (38-76) 53 (39-80) 0.964

Gensini skoru >40 (n) 60 (%71) 82 (%71) 0.912

Diyabet varlığı göre hastaların klinik ve demografik özellikleri
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SB-19
Akut ST Yükselmeli miyokard İnfarktüsünde TIMI- Trombüs Skoru, 
No-reflow ve Hasatane içi mortalite ile ilişkilidir.
Fatih Kızkapan, Hasan Burak İşleyen, Serdar Kahyaoğlu, Orhan 
Kerimov, Sevil Tuğrul, Ekrem Bilal Karaayvaz, Sinan Varol, Rıfat 
Yıldırım, Ender Özal, Ertuğrul Okuyan
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Akut koroner sendrom(AKS)’dan sorumlu lezyonlarda 
genellikle trombüs bulunur.Trombüs miktarı bu lezyonlara yapılan per-
kütan koroner girişim başarısını (PKG) etkileyen önemli bir faktördür.
İşlem esnasında distal trombüs embolizasyonu,mikrovasküler yatağı tı-
kayarak infarkt alanının artmasına ve ventrikül fonksiyonlarının bozulma-
sına neden olmaktadır.Ayrıca distal trombüs embolizasyonu mortaliteyi 
ve stent trombozu riskini artırmaktadır. Bu çalışmada, akut ST yükselmeli 
miyokard infarktüsü(STYMI) hastalarında TIMI trombüs Grade (TTG) ile 
no-reflow gelişimi ve hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmayı 
amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza STYMI tanısı ile başvuran 223 hasta da-
hil edildi. Sorumlu lezyondaki trombüs yükü Gibson ve arkadaşlarının 
tanımladığı TİMİ Trombüs Grade Skorlaması yöntemi ile derecelendi-
rildi.Ayrıca her hastanın koroner akımın objektif göstergesi olan TİMİ 
Pencere Sayısı(TFC) ve miyokardial perfüzyonu gösteren miyokardi-
al yıkanma skoru(MBG) hesaplandı.Hastaların koroner arter hastalı-
ğı için geçerli risk faktörleri kayıt edildi.Hastaların KİLLİP Skorlaması 
hesaplandı.Ayrıca her hastanın rutin tam kan sayımı,kolesterol paneli, 
kardiak biyomarker değerleri kayıt edildi..Perkütan koroner girişim es-
nasında tüm hastaların TİMİ Trombüs Grade Skorlamaları, uygulanan 
tedavi yöntemleri(Trombüs aspirasyonu,Intrakoroner aggrastat,acil 
cerrahi,stent implantasyonu),miyokardial yıkanma dereceleri(MBG) de-
ğerlendirildi.

BULGULAR: Akut STYMI ile başvuran 223 hastanın değerlendirildiği bu 
çalışmada 23 hasta hastane içi tedavi döneminde kaybedilmiştir. Ölen 
hasta grubunda klinik risk faktörlerinden Diabetes Mellitus(DM) varlı-
ğı, sağ kalan grupta istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek çıkmıştır.
(p=0,034) Ölen hasta grubunda TİMİ trombüs grade (TTG) ortalamala-
rı, istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur(p=0,0001). 
Ölen hasta grubunda TİMİ Skor ortalamaları, yaşayan hasta grubundan 
istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur.(p=0,0001) Ölen 
hasta grubunu etkileyen faktörleri belirlemek için Diabetes Mellitus,CPR, 
No-Reflow,Killip skoru,Ejeksıyon Fraksiyonu,TTG 2,TİMİ Skor 2 de-
ğişkenleri ile lojistik regresyon analizi yapıldı.No-reflow(p=0,015),TTG 
Trombüs 2(p=0,038),TİMİ Skor 2 (p=0,013)değişkenleri istatiksel olarak 
anlamlı derecede etkili faktörler olarak belirlenmiştir. Ölümü öngörme-
de TIMI Skor 1,TİMİ Skor2,TİMİ Değişim%, TTG Trombüs Grade 1,TTG 
Trombüs Grade 2,TTG Değişim % değişkenlerinin ROC eğrisi altında ka-
lan alanları hesaplanmıştır.TIMI Skor 2,TTG Trombüs Grade 2 ve TTG 
Değişim% hastane içi dönemde ölümü öngörmede en değerli paramet-
reler olarak bulunmuştur.

SONUÇ: Akut STYMI tüm dünyada ve ülkemizde en sık ölüm nedenidir.
Bu hastalarda hastane içi mortalite ve No-Reflow fenomeni karşılaşılabi-
lecek bir durumdur. Mortaliteyi öngörmede TIMI Akım Skorlaması, TİMİ 
Trombus Grade Skorlaması ve TTG Değişim %,No-Reflow fenomeni et-
kili faktörler olarak belirlenmiştir.

SB-20
Diabetes Mellitus Hastalarında Koroner Plak Yapısı ve Epikardiyal 
Adipoz Doku Volümü Arasında İlişki Var Mı?  
Gökhan Aksan, Serhat Sığırcı
Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital

GİRİŞ: Epikardiyal yağ dokusu (EYD) koroner arter hastalığı (KAH) geli-
şimi ve ilerlemesinde rol oynamaktadır. Biz bu çalışmamızda, diyabetik 
hastalarda EYD volümü ile koroner ateroskleroz, koroner plak yükü ve 
plak yapısı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. 

Materyal ve METHOD: KAH şüphesi araştırılması için 128 kesitli bilgi-
sayarlı tomografik koroner anjiografi ile değerlendirilen 196 diyabetes 
mellitus (DM) hastası çalışmaya dahil edildi. Toplam plak yükü, hasta 
damar segmenti sayısı, plak karakteristikleri ve EYD volümü BT anjiografi 
ile değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı [KAH olan grup (Grup I) ve 
KAH olmayan grup (Grup II)]. Her segmentte plak karakteristikleri ayrı 
ayrı analiz edildi.

BULGULAR: EYD volümü, KAH olan DM hastalarında KAH olmayan DM 
hastalarına göre anlamlı derecede yüksek bulundu (138.7±49.1 ml vs 
98.6±34.7 ml, p<0.001). Korelasyon analizinde EYD volümü, vücut kitle 
indeksi (VKİ) (r=0.369, p<0.001), toplam plak yükü (r=0.424, p<0.001), 
miks plak (r=0.454, p<0.001), kalsifik olmayan plak (r=0.369, p<0.001), 
kalsifik plak (r=0.191, p=0.007) ve hasta damar segmenti sayısı (r=0.449, 
p<0.001) ile anlamlı pozitif korelasyon göstermekte idi. Ayrıca, multivar-
yant lojistik regresyon analizinde, EYD volümünün DM hastalarında KAH 
varlığı için önemli ve bağımsız bir prediktör olduğu saptandı (OR=1.023, 
95% CI: 1.014-1.032; p<0.001).

SONUÇ: DM hastalarında KAH varlığı için EYD volümünün bağımsız bir 
prediktör olduğunu saptadık. Dahası, EYD volümü toplam plak yükü ve 
miks ve kalsifik olmayan plak sayısı ile orta derece korelasyon göster-
mekte iken, kalsifik plak sayısı ile zayıf korelasyon göstermekte idi.

Correlation between epicardial adipose tissue (EAT) volume and 
mixed plaques
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Correlation between epicardial adipose tissue (EAT) volu-
me and non calcified plaques

Epicardial adipose tissue volume in CAD group (Group 
I) and non CAD group (Group II) in patients with diabetes 

mellitus

CAD, coronary artery disease.

Baseline clinical and biochemical characteristics of study groups

Variables Group I (N=114) Group II (N=82) P value

Age (years) 56.5±9.4 54.2±9.7 0.080

Male sex, n (%) 54 (47.4) 31 (37.8) 0.183

BMI (kg/m2) 29.1±4.5 27.8±4.8 0.075

Hypertension, n (%) 70 (61.4) 47 (57.3) 0.565

Smoking, n (%) 28 (24.6) 22 (26.8) 0.719

White blood cell (x103/
mm3) 7.6±2.0 7.7±1.9 0.960

Hemoglobin (g/dL) 13.2±1.5 13.3±1.6 0.544

Platelet (x103/mm3) 251.5±60.7 241.9±58.3 0.269

Serum glucose (mg/dL) 147.3±50.5 148.3±62.6 0.898

Serum creatinine (mg/dL) 0.86±0.23 0.85±0.22 0.853

HbA1c (%) 7.2±1.3 7.2±1.4 0.951

Triglyceride (mg/dL) 171.4±86.1 179.9±104.1 0.533

Total cholesterol (mg/dL) 210.8±48.5 202.6±39.9 0.210

LDL- C (mg/dL) 128.4±40.3 122.8±31.5 0.292

HDL-C (mg/dL) 44.9±12.4 43.8±10.8 0.524

EAT volume (ml) 138.7±49.1 98.6±34.7 <0.001

CCTA findings

Number of plaques 4.59±2.42

Distribution of plaque 
sub-types

Mixed type, n (%) 184/524 (35.1)

Non calcified type, n (%) 157/524 (29.9)

Calcified type, n (%) 183/524 (34.9)

Medical treatments

ACE inh./ARB, n (%) 55 (48.2) 29 (35.4) 0.072

B-blocker, n (%) 39 (34.2) 27 (32.9) 0.851

Statin, n (%) 29 (25.4) 19 (23.2) 0.716

Correlation analysis between Epicardial Adipose Tissue Volume and 
various parameters in patients with coronary artery disease

Variables r value p value

Age 0.127 0.077

Male sex -0.186 0.009

BMI 0.369 <0.001

HbA1c -0.053 0.464

Total plaque burden 0.424 <0.001

Mixed plaques 0.454 <0.001

Non calcified plaques 0.369 <0.001

Calcified plaques 0.191 0.007

Number of diseased segment 0.449 <0.001
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SB-21 
Torsade de Pointes Nedeniyle Ani Kardiyak Arrest Gelişen 
Miyokardit Olgusu
Kayıhan Karaman, Arif Arısoy
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 
Tokat

GİRİŞ: Miyokardit, kalp kasının akut ya da kronik inflamasyonu ile ka-
rakterize bir hastalık olup, çocuklardaki ani ölüm ile akut miyokardiyal 
disfonksiyonun iyi bilinen bir sebebidir. Genellikle non-iskemik kökenli 
olup farklı infektif ajanlar, sistemik hastalıklar ve toksik maddelere maru-
ziyet sonucu gelişir. Miyokarditli hastalar sıklıkla göğüs ağrısı, geçici EKG 
değişiklikleri ve hatta hayatı tehdit eden kardiyojenik şok ya da ventriküler 
aritmi ile prezente olurlar.

OLGU: 16 yaşında çocuk, 2 gündür olan göğüs ağrısı ve çarpıntı 
şikâyetleri ile ilçe devlet hastanesinde başvurmuş. Çekilen EKG’sinde 
sinüs ritmi, sağ aks sapması ve süreksiz ventriküler taşikardi (VT) atak-
ları izlenmiş (Şek-1a). Hasta hemodinamik olarak stabil olduğu için 300 
mg amiodarone IV/30 dk infüzyon başlanıp kurumumuza sevk edilmiş. 
Yoğun bakımda genel durumu iyi, vital bulguları stabil idi. Göğüs ağrısı 
tariflemiyordu. Son 1 ay içerisinde aktif gribal enfeksiyon ve ilaç kulla-
nım öyküsü yoktu. EKG’de sinüzal taşikardi (120/dk) ve ventriküler erken 
vuru (VEV) hakimdi (QT /QTc= 380/535 msn) (Şek-1b). EKO değerlen-
dirmesinde sol ventrikül çapları sınırda dilate, septum hipokinetikti ve 
ejeksiyon fraksiyonu %50 ölçüldü. Geliş TnT: 1630 pg/ml, kütle CK-MB: 
8,2 mg/ml, elektrolit (Ca, K, Mg) düzeyleri normal sınırlarda, beyaz küre 
sayısı 17.000 103/ml, sedim ve CRP hafif artmış, prokalsitonin seviyesi 
normaldi. Erken vuruların baskılanmış olmasından ve uzamış QT me-
safesinden dolayı amiodarone tedavisi durduruldu. Yerine yüksek doz 
β-bloker (metoprolol sabah 100 mg, akşam 50 mg) tedavisi başlandı. 
Akut miyokardit ön planda düşünüldüğü için ibuprofen 600 mg tb 2x1 
tedaviye eklendi. İlk gün takibinde süreksiz VT ve bigemine VEV atakları 
oldu (Şek-1c). Koroner anomali- vazospam-trombüs, müskuler köprü-
leşmeyi ekarte etmek için 2. gün takibinde koroner anjiografi yapıldı. 
Koroner bir patoloji izlenmedi (Şek-2). Günlük alınan EKG örneklerinde 
QT ve QTc mesafeleri anlamlı uzun ölçüldü (400/515 msn)(Şek-3a). Ta-
kibinin 5. gününde sabaha karşı uyku esnasında bigemine VEV zemi-
ninde ventriküler erken vurunun tetiklediği polimorfik VT (Torsade de 
pointes) ve hemen devamında ventriküler fibrilasyon gelişti (Şek-3b). 
Yaklaşık olarak 2. dakikada 200 j ile defibrilasyon yapıldı. Sinüs ritmi 
sağlandı. Bilinç ve motor fonksiyonlar sekelsiz olarak geri döndü. 300 
mg amiodarone 30 dk IV verildi. 1 saat sonra çekilen EKG’de QT/QTc: 
480/610 msn olarak ölçüldü (NSR, erken vuru yoktu) (Şek-3c). Medikal 
tedaviye devam edildi. Genel durumu iyi vital bulguları stabil olan has-
ta endomiyokardiyal biyopsi, kanalopati sendromlarının araştırılması ve 
elektrofizyolojik çalışma yapılması amacıyla dış merkeze sevk edildi. 1 
ay sonra poliklinik kontrolünde alınan EKG’de QT ve QTc mesafelerinin 
normal sınırlara döndüğü (Şek-3d), EKO’da ise septumdaki hipokinezinin 
normalize olduğu görüldü.

SONUÇ: Ventriküler repolarizasyon evresinin etkilendiği miyokardit olgu-
ları, diğer olgulara nazaran daha yakından izlenmelidir.

1a-b-c

a)Dış merkez başvuru EKG’si; b) Kurumumuza kabulu anında alınan EKG; c) İlk 
gün monitör kaydından alınan devamsız ventriküler taşikardi örneği

2

Sol ve sağ koroner anjiografi görüntüleri

3a-b-c-d

a)Takibin 4. gününde alınan EKG örneği; b) Torsade de pointes sonrası gelişen 
ventriküler fibrilasyon kayıdı; c) Ventriküler fibrilasyondan 1 saat sonra alınan 
EKG örneği; d) Taburculuk sonrası 1. ayda alınan EKG örneği
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SB-22
Hipertansif ve Normotansif Bireylerde, Pateletkrit, Trombosit 
Dağılım Genişliği ve Kan Basıncı Değişkenliği Arasındaki İlişkisi 
Ali Gökhan Özyıldız1, Ali Çoner2, Kaan Okyay1, Akif Serhat Balcıoğlu2, 
Haldun Müderrisoğlu1

1Department of Cardiology, Baskent University, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Baskent University Alanya Training and 
Research Center, Antalya, Turkey

AMAÇ: Plateletkrit (PCT) ve trombosit dağılım genişliğinin (PDW) inf-
lamatuar süreç ve metabolik hastalıkların tanı ve takibinde yararlı ola-
bileceği bildirilmiştir. Kan basıncı değişkenliği ve gece kan basıncı dü-
şüşünün olmaması kardiyovasküler prognozun iyi birer belirleyicisidir. 
Bu çalışmada, hipertansif ve normotansif bireylerde sol ventrikül kitle 
indeksi (LVMI) ile PCT, PDW ve kan basıncı değişkenliği arasındaki iliş-
kiyi incelemeyi amaçladık.

ÇALIŞMA PLANI: Bu çok merkezli klinik çalışmada, Mart 2012 ve Nisan 
2015 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğine başvurmuş 668 hastanın 
ambulatuar kan basıncı (AKB) ölçümlerini geriye yönelik olarak incele-
dik. AKB değerlerine göre hastalar 3 gruba ayrıldı; normotansif (n = 91), 
dipper hipertansif (n = 188) ve non-dipper hipertansif (n = 389). PCT ve 
PDW değerleri hasta dosyalarından kaydedildi ve LVMI regresyon denk-
lemi kullanılarak hesaplandı.

BULGULAR: PCT (p = 0.103) ve PDW (p = 0.480) düzeyleri gruplar ara-
sında istatistiksel anlamlı değidi. LVMI ve 3 kategorik grup arasında ise 
anlamlı bir ilişki vardı (p <0.001). Ancak, bu ilişki dipper ile normotansif 
grup arasında (p = 0.198) istatistiksel anlamlı değildi. PCI ve LVMI ara-
sında hafif derecede korelasyon mevcuttu (r = -0.137, p = 0.056). PDW 
ve LVMI arasında ise ilişki yoktu (r = -0.064, p = 0.377).

SONUÇ: PCT ve PDW, hipertansif ve normotansif bireylerde kan basıncı 
değişkenliği ile ilişkili olmayabilir.

SB-23
Bonzai kullanımı sonrası gelişen akut koroner sendrom
Adnan Doğan, Mehmet Özgeyik
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 
Kütahya

OLGU: Bonzai özellikle son yıllarda kullanımında hızla artış görülen 
sentetik kannabinoid (SK) türevidir. SK olarak tanımlanmakla birlikte içe-
riği ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bonzai daha çok gelişmiş 
ülkelerde kullanılmasına rağmen gelişmekte olan ülkeler ve geri kalmış 
toplumlarda da ucuz olmasından dolayı kullanım oranı hızla artmaktadır. 
Bonzai keyif verici özelliğinin yanında varsanılar, algıda zayıflama, duygu 
durum değişikliği, bağımlılık, kan basıncında artma, çarpıntı ve yeni yeni 
bildirilen miyokard enfarktüsüne neden olmaktadır. 29 yaşında erkek 
hasta sol kola yayılan baskı tarzında göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile acil 
servise başvurdu. Sigara kullanım öyküsü mevcuttu. DM, HT, obezite, ai-
lesel risk faktörü ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Arteriel kan basıncı 85/50 
mmHg olarak ölçüldü. EKG’de sinüs bradikardisi, V4-6 derivasyonlarında 
T negatifliği ve V2-V3 derivasyonlarında 1 mm ST elevasyonu olduğu 
görüldü (şekil 1). Yapılan biyokimyasal testler ve kan hücre sayımında 
patoloji saptanmadı. Kardiyak enzim değerleri normal sınırlarda idi. Tipik 
angina ve ekg de iskemiyi düşündüren ST-T değişikliği olması nedeniy-
le ST yükselmesiz akut koroner sendrom ( karasız angina) ön tanısıyla 
koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yapılan koroner anjiografide 
LAD’de ciddi darlık oluşturmayan miyokardiyal bridge görüldü, CX ve 
RCA normal olarak izlendi (Şekil 2, 3). Eko’da sol ventrikül duvar hare-
ketleri normal idi. Mevcut klinik tabloyu açıklayacak sebep bulunamadı-
ğı için hastadan tekrar ayrıntılı anamnez alındı. Hasta bonzai kullanıcısı 
olduğunu ve hastaneye başvurmadan yaklaşık 6 saat öncesinde bonzai 
kullandığını ifade etti. Hastaya 100 mg asetilsalisilikasit ve verapamil 120 
mg 2x1 başlandı. Takiplerinde göğüs ağrısı geriledi ve kontrol ekg de 
ST-T değişikliklerinin düzeldiği görüldü (Şekil 4). Hasta mevcut tedavi ile 
taburcu edildi. 1. ve 6. ay kontrollerinde bonzai kullanmadığını ve ağrısı-
nın olmadığını ifade etti.

TARTIŞMA: Bonzai başlangıçta deneysel amaçlı kullanım için üretil-
miş bir esrar türevidir. SK’lerin çeşitli oranlarda karıştırılması ile elde 
edilmektedir. Bu karışım içerisinde en sık bulunan kannabinoid JWH-
018’dir. SK’ler CB1 ve CB2 isimli kanabinoid reseptörlerine bağlanarak 
esrarın etken maddesi olan tetrahidrokanabinol benzeri etkiler gösterir-
ler. Bu reseptörler başlıca periferik ve santral sinir sisteminin yanı sıra 
kalp, karaciğer, böbrek, bağışıklık sistemi gibi birçok hayati organda bu-
lunmaktadır. SK’ lerin kardiyovasküler sistem üzerindeki başlıca etkileri; 
taşikardi, bradikardi, hipertansiyon, hipotansiyon, senkop, göğüs ağrısı, 
EKG değişiklikleri ve kardiyak iskemidir. Ancak bu etkilerin mekanizması 
hakkında bilgilerimiz sınırlıdır.

Sonuç olarak özellikle genç yaşta akut koroner sendrom düşünülen 
hastalarda kullanım sıklığının artması nedeniyle bonzai kullanımının da 
bir risk faktörü olarak sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.
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şekil 1.

Göğüs ağrısı esnasındaki elektrokardiyografi

şekil 2.

Sol koroner sistemin anjiyografik görüntüsü

şekil 3.

Sağ koroner arterin anjiyografik görüntüsü.

şekil 4.

Ağrı geçtikten sonra elektrokardiyografi.
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SB-24
Bisoprolol İlişkili Diş Eti Hipertrofisi; Diş Eti Hipertrofisinin Çok 
Nadir Bir Nedeni
Fatih Altunkaş, Ataç Çelik
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 
Tokat

65 yaşındaki koroner arter hastalığı nedeniyle takipli kadın hasta kontrol 
amacı ile kliniğimize başvurdu. Hastanın mevcut şikâyeti yoktu. Bilinen 
ek hastalığı olmayan ve asetilsalisilik asit 100 mg, atorvastatin 20 mg, bi-
soprolol 10 mg kullanan hastanın yapılan fizik muayenesinde diş etlerinin 
belirgin derecede şiş ve kırmızı olduğu görüldü. Mevcut durumun yakla-
şık 1 yıl önce başladığı ve zamanla artış gösterdiği öğrenildi. Hasta pe-
riodontoloji kliniğine yönlendirildi. Takiplerinde diş eti hipertrofisi (DEH) 
gerilemeyen hastanın mevcut durumunun ilaç yan etkisi olabileceği düşü-
nülerek tarafımıza yeniden konsülte edildi (Resim 1). Kardiyak bir şikâyeti 
olmayan hastada bisoprolol dozu yarıya düşürüldü. 1. ay kontrolünde 
şikâyetlerinin gerilemesine rağmen devam etmesi üzerine ilaç tamamen 
kesildi. 4. ay sonunda DEH in belirgin derecede azaldığı gözlendi (Resim 
2). TARTIŞMA: Literatürde DEH yapabilecek 20 den fazla ilaç bildirilmiş-
tir Fenitoin, cyclosporin A ve kalsiyum kanal blokerleri (CCb) (nifedipin,
nitrendipin,felodipin,diltiazem,verapamil) DEH yapabildiği gösterilmiş en 
iyi bilinen ilaç gruplarıdır. İlk defa Kimball ve arkadaşları tarafından kronik 
fenitoin kullanan bir hastada tanımlanmasından bu yana patogenezi açık-
lamaya yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Histolojik olarak artmış kon-
nektif doku elemanları ile karakterize bu durumdan genetik polimorfizim, 
artmış epidermel büyüme faktör reseptörleri, bozulmuş apoptotik denge 
gibi inflamatuar ve non inflamatuar mekanizmaları içeren çok yönlü bir 
etkileşimin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Literatürde sıklığı ile alaka-
lı kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bir çalışmada ilaç ilişkili DEH sıklığının 
%3-20 olduğunu bildirmişlerdir. Bhatia ve arkadaşları amlodipin e bağlı 
DEH sıklığını %3,3 olarak bildirmesine rağmen ALLHAT ve INSIGHT gibi 
çalışmalarda amlodipin ve nifedipin e bağlı DEH vakası bildirilmemiştir. 
Kan ilaç seviyesi, yaş, cinsiyet ve ilave hastalık varlığı kliniğin ciddiyeti ile 
ilişkilidir. Literatürde farklı yaş ve cinsiyet gruplarındaki sıklığı ile alakalı 
sınırlı sayıda bilgi mevcuttur. Çalışmalarda nifedipin ile ilişkili DEH sıklı-
ğının erkek cinsiyette 5 kat daha fazla olduğunu, cyclosporin e bağlı DEH 
in özellikle gençlerde daha sık olduğunu bildirmişlerdir. İlaç ilişkili DEH 
tedavisinde en önemli basamak ilacın kesilmesi veya değiştirilmesidir. 
Ağız hijyeni tedavinin önemli bir adımını oluşturmaktadır. Bütün bunla-
ra rağmen estetik bozukluk ve fonksiyonel kısıtlama olması durumunda 
cerrahi seçilebilecek diğer bir tedavi yöntemidir. Atenolol ve propranolol 
DEH yapabileceği bildirilmiş β-bloker ilaçlardır. Ancak bisoprolol ile iliş-
kili DEH daha önce bildirilmemiştir. SONUÇ: Klinik pratikte çok sık olarak 
kullandığımız β-bloker ve CCb lerinin DEH yapabileceği mutlaka akılda 
tutulmalıdır. Estetik ve işlevsel yetersizliklere yol açabilen bu yan etkinin 
gözden kaçırılmaması için hastalara anamnez ve fizik muayenede de oral 
kavitenin değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

Resim 1

Diş eti hipertrofisi( Bisoprolol 10 mg kullanırken.)

Resim 2

İlaç tedavisi kesildikten 4 ay sonra diş eti hipertrofisinde belirgin azalma.
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SB-25 
Nadir bir arter koroner anomalisi; Sağ sinüs valsalvadan köken 
alan sol ana koroner arter ve sol ön inen artere başarılı perkütan 
koroner girişim
Metin Karayakalı, Ataç Çelik
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

OLGU: 66 yaşında erkek hasta angina ve nefes darlığı şikayeti ile başvur-
du. Koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörü olarak sadece ailede KAH 
öyküsü mevcuttu. Elektrokardiyografide atrial fibrilasyon ve anterior de-
rivasyonlarda T negatifliği izlendi. Kardiyak troponin-T yüksek saptandı. 
Transtorasik ekokardiyografide duvar hareket kusuru izlenmedi. Hasta 
akut koroner sendrom (ACS) tanısıyla yatırıldı. 

BULGULAR: Hastaya koroner anjiografi yapıldı. Sağ koroner arter domi-
nant izlendi ve darlık yoktu (Res-1B). Ardından sol ana koroner (LMCA) 
orjinini belirlemek için RAO ve LAO pozisyonda aortografi yapıldığında 
LMCA’nın sağ sinüs valsalvadan farklı bir orginle ayrıldığı ve retoaortik 
seyir izlediği tespit edildi (Res-1A). Standart 6F sağ Judkins tanısal ka-
teter ile LMCA kanüle edildi. Farklı açılardan alınan pozlarda sol ön inen 
arter (LAD) proksimalinde %90 darlık tespit edildi (Res-1C,D). Lezyon 
özellikleri ve LMCA seyri göz önüne alındığında perkütan koroner girşime 
(PCI) uygun görüldü. Lezyon 0,014 F kılavuz tel (HI Torque Pilot 50) ile 
geçildi. Takiben 2,75x18 mm ilaç kaplı stent (Xience, Abbott) 12 atm 
basınçta başarlı bir şekilde yerleştirildi. İşlem komplikasyonsuz ve distal 
TIMI-III akım ile sonlandırıldı (Res-1E, F). 

Tartışma ve SONUÇ: Koroner arter anomalileri (KAA) nadirdir fakat bazı 
tiplerinin myokard iskemisi ve ani kardiyak ölüm ile ilişkili olması sebe-
biyle çok önemlidir. Genel CAA insidansı ve orijin ve dağılım anomalileri 
alt gurplarının insidansı sırasıyla %1,33 ve %1,15 dir. Vakamızda olduğu 
gibi sağ sinüs valsalvadan ayrılan LMCA %0,017 insidansla oldkça nadir 
anomalilerdendir. Bu anomali aorta ve pulmoner trunkus ile olan seyir 
ilişkisine göre 4 sınıfa ayrılır; interarteryel yada preaortik, posterior yada 
retroaortik, prepulmonik yada anterior, septal yada subpulmonik olarak. 
İnterarteryel seyirde cerrahi tedavi ön plandadır fakat diğer tiplerde te-
davi ile ilgili güncel kılavuzlarda açık bilgi yoktur. Anormal LMCA orjini 
olan hastalarda vaka bildirimi şeklinde literatürde bazı vakalar mevcut 
ancak bunlar içinde akut koroner sendrom kliniği ile başvuran hasta sa-
yısı oldukça azdır. Bizim hastamızın kliniği Non-STEMİ olup LAD prok-
simalinde ciddi darlık mevcuttu. Lezyon özellikleri ve anormal LMCA’nın 
retroaortik seyri dolayısıyla PCI için uygun görüldü ve başarılı direkt stent 
implantasyonu yapıldı. Özetle nadir bir CAA anomalisi olan sağ sinüs val-
salvadan orjin alan anormal LMCA ve Non-STEMİ kliniğinde başarılı bir 
stent implatasyonu vakası sunduk. Böylece sağ sinüs valsalvadan orjin 
alan ve retroaortik seyre sahip anormal LMCA vakalarında ACS duru-
munda bile PCI’ın uygulanabilir ve güvenilirdir. 

Koroner Anjiografi Görüntüleri

Hastaya ait video şeklinde görüntüler de mevcuttur. Sunum sırasında 
gösterilmesi planlandı veya istenildiği takdirde gönderebilirim.

SB-026
Hidroklorotiazide Bağlı Hemolitik Anemi
Özlem Seçen
ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ELAZIĞ

GİRİŞ: İlaçlara bağlı hemolitik anemiler oldukça nadir görülür. Hidroklo-
rotiazidler, diüretik ve antihipertansif olarak yaygın kullanılan ajanlardır. 
Bu bildiride, hipertansiyon tedavisi için anjiotensin reseptör blokeri ve 
hidroklorotiazid kombinasyonu kullandıktan 20 gün sonra hemolitik ane-
mi gelişen bir hastayı sunmaya çalıştım.

OLGU: Seksen yaşında erkek hasta yirmi gün önce başlayıp giderek ar-
tan nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, göğüs ağrısı şikâyeti nedeniyle acil 
servise başvurdu. Anamnezinde 15 yıl önce aorto koroner by-pass ve 3 
yıl önce stent takıldığı öğrenildi. EKG sinde V1-V6 derivasyonlarda ST 
depresyonu vardı. Troponin değeri 0,01 µg/L ile normaldi. Hasta akut 
koroner sendrom tanısıyla koroner yoğun bakıma yatırıldı. Anti iskemik 
tedavi başlandı. Hemoglobin (Hb) düzeyi 7,5 g/dL (normal değer: 13,2-
17,4 g/dL), hemotokrit (Hct) %21 (normal değer: %39-51) idi. Hastaya 1 
ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Hb 9,6 g/dL, hemotokrit % 24,6 ula-
şıldı. İkinci eritrosit süspansiyonu sonrası Hb 10,7 g/dL, Hct %26,8 idi. 
Vitamin B12 değeri 242 pg/ml ile normal (normal değer 191-663 pg/ml), 
folat 4,5 ng/ml ile düşük (normal değer 4,6-18,7 ng/ml), ferritin 1080 ng/
ml (30-400) yüksek tespit edildi. İkinci gün kontrol tam kan sayımında 
Hb 8,5 g/dL, Hct %22,1 idi. Dahiliye kliniğinden konsultasyon istendi. 
Gaitada gizli kan negatif idi. Gastrointestinal kanamayı ekarte etmek için 
endoskopi yapıldı. Aktif gastrointestinal kanama ekarte edildi. Batın ultra-
sonografi yapıldı. Batın içi hematom, kitle, hepatomegali ve splenomegali 
tespit edilmedi. İndirekt coombs testi negatif, direkt coombs testi IgG 
+2 pozitif idi. Laktik dehidrogenez 741 U/L (normal değer 240-480) ile 
yüksekti. Haptoglobilin < 0,3 g/L (normal değer: 0,3-2) ile düşüktü. To-
tal bilirubin 1,54 mg/dL (normal değer: 0-1,2) direkt bilirubin 0,70 mg/
dL (normal değer: 0-0,3) ile yüksekti. ANA serum dilusyon negatif idi. 
Hastanın 20 gün önceki arşiv kayıtlarında hemoglobin düzeyinin 13,1 g/
dL ve Hct değeri %38,7 olduğu öğrenildi. Hastanın öyküsü sorgulandı-
ğında aynı tarihte tansiyon ilacı irbesartan 150 mg/hidroklorotiazid 12,5 
mg başlanıldığı öğrenildi. Hasta mevcut bulgularla tiazide bağlı hemolitik 
anemi düşünülerek dahiliye kliniğine devr edildi.

SONUÇ: İlaca bağlı otoimmun hemolitik anemiler yaklaşık bir milyon in-
sanda bir görülür. Letal olabilmesine rağmen olasılıkla tanı konulamaz. 
Diüretik ve antihipertansif olarak yaygın kullanılan ajanlardan hidrokloro-
tiazidlere bağlı hemolitik anemi gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Hastanın laboratuvar değerleri

GÜN Hb (g/
dL)

Hct 
%

RBC
10^6/
µL

Total 
bilirubin
(mg/dL)

Direkt 
bilirubin
(mg/dL)

LDH
(U/L)

20 gün 
önce 13,1 38 4,00 0,35 0,35 294

1.gün 7,5 21 2,07 1,54 0,70 322

2.gün 9,6 26,8 2,41

3.gün 10,7 29,8 2,69 255

4.gün 8,5 22,1 2,18 2,99 1,14 347

5.gün 9,5 24,2 2,40 2,46 741

3 ay sonra 13,3 40,5 3,87 0,55 0,21 382
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SB-27
Tekrarlayan Senkobun Nadir Bir Nedeni:Parsiyel Pulmoner Venöz 
Dönüş Anomalisi
İnci Tuğçe Çöllüoğlu, Asım Oktay Ergene, Tuba Ekin
Department of Cardiology,Dokuz Eylül University,İzmir,Turkey

GİRİŞ: Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi(PPVDA) nadir görü-
len konjenital bir hastalıktır ve hemodinamik açıdan intrakardiyak sol-
dan sağa şant gibi davranır. Hastalar çoğunlukla asemptomatiktir.Klinik 
bulgular genellikle egzersiz toleransı,dispne,atriyal aritmilerdir ve ileri 
evrelerde sağ kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon olarak karşı-
mıza gelebilir.Ancak,senkop erken evrede nadir görülen bir bulgudur.
Bu raporda, tekrarlayan senkop ataklarıyla başvuran ancak hemodina-
mik olarak ciddi sağ yüklenme bulguları göstermeyen bir PPVDA olguyu 
sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU: 49 yaşında erkek hasta birkaç haftadır tekrarlayan sen-
kop ataklarıyla kliniğimize başvurdu.Yaklaşık birkaç hafta önce senkop 
atağıyla dış merkez başvurmuş,yapılan tetkiklerde hafif pulmoner hiper-
tansiyon dışında başka bir anormal bulgu saptanamamış.Ancak hastanın 
şikayeti devam etmesi üzerine kliniğimize yönlendirilmiş.Fizik muayenesi 
normal olan hastanın başvuru elektrokardiyografisinde inkomplet sağ dal 
bloğu ve nonspesifik T dalga değişiklikleri mevcuttu.Yapılan transtorasik 
ekokardiyografisi ve transözefagial ekokardiyografisinde trabeküler ka-
lınlaşma ile birlikte sağ ventrikül dilatasyonu mevcuttu ancak intrakar-
diyak şant tespit edilmedi.Sol kalp kateterizasyonu normal olarak değer-
lendirildi.Sağ kalp kateterizasyonunda kalp boşluklarının satürasyonunu, 
Qp/Qs oranını,kardiyak debiyi ve hafif pulmoner hipertansiyonu tespit 
ettik(Tablo 1,2).Pulmoner venöz kateterizasyon,çok kesitli bilgisayarlı 
tomografi ve kardiyak MR’da sağ üst pulmoner venin iki dalının supe-
rior vena kava’ya drene olduğu ve sağ kalp boyutlarının dilate olduğu 
görüldü(Resim 1A,1B,2A,2B,2C).Hastanın kliniğinin persiste etmesi üze-
rine, kalp takımı tarafından cerrahi olarak PPVDA düzeltme kararı alındı.
Tanıdan bir hafta sonra konjenital anomali cerrahi ekip tarafından başarılı 
olarak düzeltildi.

TARTIŞMA: PPVDA nadir görülen konjenital bir hastalıktır.PPVDA’sine 
sahip bireyler genellikle normal yaşam süresine sahiptirler.Semptomlar 
anormal venlerin sayısına, lokalizasyonuna ve eşlik eden kalp anomalisi-
ne ve Qp/Qs oranına bağlı olarak değişir.Senkop atakları genellikle arit-
mik nedenlere ikincil olarak geliştiği düşünülse de;senkop etyopatogenezi 
tam aydınlatılamamıştır.Bize başvuran hastada ilginç olan durum;hiçbir 
bradiaritmik ya taşiaritmik atak tariflememesi ve ciddi sağ kalp yetmezliği 
bulgularının mevcut olmamasıydı.Halbuki,ileri evre sağ kalp yetmezliği 
ve ciddi pulmoner hipertansiyonu olmayan hastalarda tekrarlayan sen-
kop atakları sık gözlenen bir durum değildir.Ayrıca,hastamızda cerrahi 
düzeltme operasyonundan sonra hiçbir senkop atağı gelişmedi.Sonuç 
olarak,tekrarlayan senkop ile başvuran ve yapılan ekokardiyografilerde 
dilate sağ kalp yapılarının ve pulmoner hipertansiyonun intrakardiyak 
şant ile açıklanamadığı olgularda PPVDA akla getirilmelidir.Belki yayın-
lanan benzer olgu sunumları ile birlikte PPVDA’ne ikincil gelişen senkop 
ataklarının patofizyolojisi kesin olarak aydınlatılabilir.

Figure 1A

C-MRI showing right ventricular enlargement

Figure 1B

C-MRI showing anomalous right upper pulmonary vein (RUPV) and right 
middle pulmonary vein (RMPV) return to superior vena cava (SVC)

Figure 2A

MCTA showing anomalous RUPV return to SVC
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Figure 2B

MCTA showing anomalous RMPV return to SVC

Figure 2C

MCTA showing RMPV, SVC, RA

Table 1

Pressure (mmhg) Saturation O2 (%)

IVC 79.6

SVC 69.3

RA-upper 11/10 (8) 93.6

RA-lower 11/10 (8) 78.0

RV 44/2 (9) 83.4

PA 34/10 (22) 82.7

PCW 8

LV 95.9

Table 1 depicts measurements of cardiac pressures and oxygen-saturation 
sampling

Table 2

Thermodilution Method Fick Method

Cardiac Output (L/min) 5.1 4.96

Table 2 depicts cardiac output measurements by Thermodilution method and 
Fick method

SB-28
Beklenmedik Bir Şekilde Farkedilen ve Bir Tanesi Kronik Total 
Tıkalı Olan Çift Sağ Koroner Arter 
Sadık Volkan Emren, Hakan Çakmak, Hale Çakmak
Department of Cardiology, Afyonkarahisar State Hospital, 
Afyonkarahisar, Turkey

OLGU: Özgeçmişinde tip 2 diabetes mellitus ve hipertansiyon öyküsü 
olan 50 yaşında erkek hasta üç aydır devam eden stabil angina kliniği 
ile kardiyoloji kliniğine başvurdu. Kardiyovasküler sistem muayenesin-
de anormal bulgu saptanmadı. Kan basıncı 140/80 mmHg, nabzı 80 dk 
hızında ritmik ve dolgun izlendi. Elektrokardiyogramda DII, DIII ve AVF 
derivasyonlarında Q dalgası izlendi. Troponin değeri normal sınırlar için-
de gözlendi. Açlık kan şekeri 175 mg/dl ölçüldü, bunun dışında diğer 
laboratuar parametrlerinde anlamlı patoloji izlenmedi. Transtorasik iki 
boyutlu ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %50, inferior ve poste-
rior duvarda hipokinezi izlendi. Hasta kateter laboratuarına alındı. Sağ 
femoral arterden yapılan selektif koroner anjiyografide sol inen arterde 
(LAD) ve sirkumfleks arterde plak izlendi. LAD’den sağ koroner arteri 
(RCA) dolduracak şekilde retrograd akım izlendi. Sağ koroner arter ka-
teterizasyon işlemi esnasında total tıkalı RCA beklenirken umulmadık bir 
şekilde başka bir ostiyumdan çıkan, orta bölgede plak formasyonun eşlik 
ettiği ikinci bir RCA izlendi. Diğer RCA’nın ise osteal bölgeden tıkalı ol-
duğu saptandı. Sağ koroner arterin kronik tıkalı olması nedeniyle giri-
şim kararı verebilmek için miyokard perfüzyon sintigrafisi ile canlı doku 
veya iskemi araştırıldı. Fakat miyokard sintigrafisi ile sağ koroner arterin 
beslediği alanda enfarkt tespit edildi. Bu nedenle hasta öncelikle medikal 
tedavi ile izlenerek takip altına alındı.

TARTIŞMA: Konjenital koroner arter anomalileri genel toplumda %0.2-
1.4 arasında gözlenmektedir. Çift sağ koroner arter ise oldukça nadir gö-
rülen bir konjenital anomali olup konvansiyonel koroner anjiyografilerin 
%0.001’inde gözlenmektedir. Çift sağ koronerin standart kabul edilen bir 
tanımı yoktur. Genel kabul edilen görüş sağ koroner arterin iki dal halinde 
gözlenmesi ve bu dalların kalibrasyonunun birbirine yakın olmasıdır. Bu 
dallardan biri aynı veya farklı ostiyumdan çıkabilmektedir. Çift RCA ge-
nellikle anjiyografi esnasında kazara tespit edilmektedir. Hastanın kliniği 
aterokslerotik lezyonun ciddiyetine bağlı olarak stabil angina olabileceği 
gibi akut koroner sendrom şeklinde de olabilir. Angina kliniği olan ve 
ekokardiyografide segmenter hareket kusuru olan hastalarda LAD, CX 
ve RCA’da ciddi bir darlık tespit edilmese dahi çift sağ koroner gibi ek 
konjenital koroner arter anomaliler araştırılmalıdır.

Figure 1

Figure: 1a: Left angiogram showed LAD filling the distal RCA retrogradely. 
1b: RCA is occluded from osteal region. 1c: The other non-occluded RCA is 
arising from different ostium 1d: Both these right sided arteries are arising 
from different ostium.
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SB-29
Akut Anteroseptal Miyokard İnfarktüsünü Taklit Eden EKG Paterni 
ile Başvuran Nadir Bir ASD Vakası 
Abdullah İçli, Mehmet Kayrak
Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty

Akut miyokard infaktüsü (Mİ) tanısında elektrokardiyogram sıklıkla kul-
lanılan ilk tanı metodlarındandır. İnfarktdan sorumlu arterin belirlenme-
sinde başlangıç EKG’sinde önemli ipuçları vardır. Ancak kalbin farklı hem 
morfolojik hemde pozisyonel Atriyal septal defekt (ASD) gibi morfolojik 
değişikliklerin olduğu patolojik durumlarda EKG de psödo değişiklikler 
olabilmektedir.Bu vakada hastanemize EKG’de akut anteroseptal Mİ pa-
terni ile başvuran ASD’li bir akut koroner sendromlu hastayı sunmakta-
yız. Hastaya girişim yapmak üzere koroner anjiyografisi yapıldığında İRA’ 
in sağ koroner arter olduğu tespit edildi. EKG lokalizasyonu ile İRA ara-
sındaki uyumsuzluğu sonra yapılan ekokardiyografide cribriform ASD’ in 
yol açtığı ileri sağ ventrikül dilatasyonuna bağlı olabileceğini düşündük. 
Özellikle İRA ile EKG uyumsuzluğunda detaylı hasta muayensinin gözardı 
edilmemesi gerekir. 

VAKA: 56 yaşında erkek hasta hastanemiz acil servisine 2 saatlik sıkış-
tırıcı göğüs ağrısı ile başvurdu.Başvuru EKG’sinde a 1mmST elevation 
in V1–4 and D3-AVF mevcuttu(Fig. 1). Yapılan koroner anjiyografisinde 
rekanalize ve tromboze RCA lezyonu tespit edilerek stent implantasyonu 
yapıldı (Fig. 2). Hastanın takibinde tekraralayıcı göğüs ağrısı olması üze-
rine kontrol aniyografi sonucuna göre tekrar işlemle İRA açıklığı sağlandı 
(Fig.3). Hastaya yapılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu (EF) 
%50, ileri sağ ventrikül dilatasyonu,2° triküspid yetmezliği ve sistolik 
tahmini pulmoner arter basıncı 35 mmHg bulundu. Daha sonra yapılan 
transözefagiyal ekokardiyografisinde cribriform ASD ve Qp/Qs = 1.7 bu-
lunması üzerine Mİ’den 30 gün sonrasında peruktan olarak kapatıldı (Fig. 
5).

TARTIŞMA: Miyokard infarktüsünde başvuru EKG’sinde hem inferior 
hem anterior lokalizasyonlarda ST elevasyonu nadir olarak görülür buda 
genellikle apeksi dönen distal LAD lezyonlarına atfedilir. Yip ve ark yaptığı 
bir çalışmada 924 hastanın 37 (%4)’ünde hem inferior hemde anteri-
or lokalizasyonda ST elevasyonlu Mİ bulunmuş bu 37 hastanın 8’inde 
(%21) apeksi dönen LAD tespit edilmiştir. Yine nondominant RCA lez-
yonlarında da V1-3 ST elevasyonu Kinch and Ryan ark’ıda V1-4 ST ele-
vasyonun izole sağ ventrikül Mİ olabileceğini göstermişlerdir. Literatürde 
ASD’in eşlik ettiği Mİ vakaları bildirilmiştir. Özellikle sağ ventrikül Mİ’de 
sağdan sola şantlı ASD vakaları bildirilmiştir. Bu vakamızda hem anterior 
hem inferior ST elevasyonu olan hastada İRA’nın RCA olduğunu tespit 
ettik. Bunun sonradan yaptığımız ekokardiyografide gördüğümüz üzere 
cribriform ASD sekonder olarak sağ ventrikül dilatasyonu sonucu kalbin 
hem morfoljik hemde rotasyonel olarak değişmesinin anteriordeki ST 
değişikliklerine neden olabilceğini düşünmekteyiz.

SONUÇ: EKG Mİ’nin başlangıç tanı metodu olmasına rağmen infarkt so-
rumlu arterin belirlenmesinde yeterli olamamaktadır. Özelliklede kalbin 
morfoljik ve rotasyonel değişikliklerinin olabileceği klinik durumlarda 
EKG’in belirleyiciliği azaldığından daha detaylı muayene yapılmalıdır.

Figure 1: Coronary angiographic images: A: Right anterior oblique-ca-
udal angle; B: Right anterior oblique-cranial angle; C: Underlying lesion 

in RCA; D: Angiographic image after stent implantation in RCA.

Figure 1: Coronary angiographic images: A: Right anterior oblique-caudal 
angle; B: Right anterior oblique-cranial angle; C: Underlying lesion in RCA; D: 
Angiographic image after stent implantation in RCA.

Figure 2: Echocardiographic images: A: Enlarged right ventricles in 
parasternal long axis image; B: Color transition with the use of interatri-
al Doppler in the subcostal examination; C: Positive contrast transition 

in the contrast examination; D: Neg

Figure 2: Echocardiographic images: A: Enlarged right ventricles in parasternal 
long axis image; B: Color transition with the use of interatrial Doppler in 
the subcostal examination; C: Positive contrast transition in the contrast 
examination; D: Negative contrast transition in the contrast examination.

Figure 3: Amplatz catheter was placed in the interatrial septal defect. 
Angiographic and TEE images are seen.

Figure 3: Amplatz catheter was placed in the interatrial septal defect. 
Angiographic and TEE images are seen.
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SB-30
Akut non-ST elevasyonlu miyokart enfarktüslü hastalarda 
epikardiyal yağ kalınlığı ile koroner arter hastalığı kompleksitesi 
arasındaki ilişki.
Ahmet Karakurt1, Cennet Yıldız2

1Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars
2Tekden Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, epikardiyal yağ kalınlığının (EYK) akut non-ST 
elevasyonlu miyokart enfarktüslü (NSTEMI) hasta gurubunda görülen 
koroner arter hastalığı kompleksitesini Syntax skor (SS) algoritmasını 
kullanarak, 2 boyutlu ekokardiyografi ile değerlendirmeyi amaçladık.

METOT: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmaya, 328 hasta dahil edil-
di. Hastalar SS göre, düşük syntax skoru (SS ≤ 17; Düşük-SSG ), orta 
syntax skoru (SS = 18 - 28; Orta-SSG) ve yüksek Syntax skoru olanlar 
(SS ≥ 29; Yüksek-SSG) olarak 3 gruba ayrıldı. Epikardiyal yağ kalınlığı 
(EYK), nötrofil lenfosit oranı (NLO) mutlak değeri ve kan hücreleri (nötro-
fil, lenfosit, trombosit), Syntax skorou ve kritik koroner arter lezyonların 
dağılımı her grup için ayrı ayrı kaydedildi. EYK, 2 boyutlu transtorasik 
ekokardiyografi ile ölçüldü ve dijital depolama cihazında kaydedildi (Fi-
güre 1).

BULGULAR: Yüksek-SSG’daki EYK (6.65±0.82 mm), Düşük-SSG 
(5.12±1.13 mm) ve Orta- SSG (5.79±0.83 mm) ile karşılaştırıldığında 
önemli oranda artmış olduğu (p < 0,001) ve SS ile önemli pozitif kore-
lasyon gösterdiği saptandı [(r = 0.607, p < 0.001), (Tablo 1, Figüre 2)]. 
Ayrıca EYK, sol anterior descending arteri (LAD), circumflex arteri (Cx) 
ve sağ koroner arterinde (RCA) görülen kritik koroner lezyon dağılımı ile 
pozitif korelasyon gösterdiği saptandı (sırasıyla, r = 0.260, p < 0.001; r = 
0.213, p= 0.001; r = 0,275, p < 0.001). Fakat EFT ile NLO (r = 0.081, p = 
0.145), nötrofil sayısı (r = 0.047, p = 0.373), lenfosit sayısı (r = -0.051, p 
= 0.354) arasında bir ilişki saptanmadı (Tablo 2). 

SONUÇ: Bu sonuçlara göre EYK, NSTEMI hasta gurubunda, koroner 
arterlerdeki lezyonların kompleksliği ile önemli ölçüde ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Artmış EYK, bu hasta grubunda bir risk belirteci olarak 
kullanılabilir.

Figür 1: İki boyutlu ekokardiyografide parasternal uzun ve kısa aks 
görüntülerinde EYK ölçümü. İki başlıklı beyaz ok, perikardiyum ve sube-

pikardiyum arasındaki EYK göstermektedir.

EYK (EFT): Epikardiyal yağ kalınlığı; LV: Sol ventrikül; RV: Sağ ventrikül; LA: 
Sol atriyum; Ao: Aorta

Figür 2: Akut non-ST elevasyonlu miyokart enfarktüslü hastalarda, 
düşük, orta ve yüksek syntax skor gurupları arsındaki EYK mean değer-

leri karşılaştırılması.

 

EYK (EFT): Epikardiyal yağ kalınlığı, 
Low-SSg: Düşük Syntax skorlu gurup; 
Intermediate-SSg: Orta Syntax skorlu 
gurup; Hight-SSg: Yüksek Syntax 
skorlu gurup

Tablo1: Akut non-ST elevasyonlu miyokart enfarktüslü hastalarda, 
düşük, orta ve yüksek syntax skoru grupları arasında, EYK ile biyokim-

yasal parametreler, syntax skoru, kritik koroner lezyonların dağılımı 
karşılaştırılması.

 Düşük-SSG
(n:177)

Orta-SSG
(n:101)

Yüksek-SSG
(n:50) p

EYK (mm) 5.12±1.13 5.79±0.83 6.65±0.82 <0.001

WBC (103/mm3)
Log-WBC

9203±1663
3.95±0.13

8444±2722
3.9±0.14

9303±2711
3.95±0.14 0.032

LS (103/mm3)
Log-LS

2303±904
3.3±0.17

2110±1007
3.27±0.22

1946±977
3.23±0.24 0.003

NS (103/mm3)
Log-NS 2.61 (1.77-3.73) 2.48 (1.84-3.42) 3.15 (2.06-5.68) 0.027*

CRP (mg/L) 0.52 (0.35-0.9) 0.7 (0.5-1.0) 1.1 (.84-1.43) <0.001*

SS 13.8 (10.2-15) 22 (19.5-25) 30.8 (29.4-35.3) <0.001*

Kritik koroner 
lezyon dağılımı

LMCA, (%) 1 (0.6) 1 (1) 4 (8) 0.002

LAD, (%) 79 (44.6) 77 (76.2) 48 (96) <0.001

LADD1, (%) 18 (10.2) 39 (38.6) 26 (52) <0.001

LADD2, (%) 1 (0.6) 11 (10.9) 11 (22) <0.001

Cx, (%) 46 (26) 52 (51.5) 38 (76) <0.001

CxOM1, (%) 1 (0.6) 7 (6.9) 6 (12) 0.001

CxOM2, (%) 12 (6.8) 15 (14.9) 12 (24) 0.002

CxOM3, (%) 1 (0.6) 3 (3) 3 (6) 0.050

RCA, (%) 57 (32.2) 49 (48.5) 45 (90) <0.001

AKG: Açlık kan glikozu; HbA1C: Hemoglobin A1C; HDL-K: High-density 
lipoprotein kolesterol; TG: Trigliserit; CRP: C-reactive protein; WBC: Beyaz 
kan hücre sayısı; LS: Lenfosit sayısı; NS: Nötrofil sayısı; NRO: Nötrofil-lenfosit 
oranı; Tr-I: Troponin-I; LMCA: Sol mean coronary artery; LAD: Sol anterior 
descending; LADD1: Sol anterior descending diagonal 1; LADD2: Sol anterior 
descending diagonal 2; Cx: Circumflex artery; CxOM1: Circumflex obtuse 
marginal 1; CxOM2: Circumflex obtuse marginal 2; CxOM3: Circumflex obtuse 
marginal 3; RCA: Sağ coronary artery; SS: Syntax skoru. Veriler, mean veya n 
(%) olarak sunulmuştur. “*” ile işaretli veriler ise medyan (IQR: interquartile 
range) değerlerini göstermektedir.

Tablo 2: Akut non-ST elevasyonlu miyokart enfarktüslü hastalarda 
EYK’nin syntax skoru, kritik koroner lezyon dağılımı ve diğer parametler 

ile univariate korelasyon analizi.

r p r p

Age (years) 0.198 0.001 LMCA 0.067 0.227

AKG (mg/dL) 0.248 <0.001 LAD 0.260 <0.001

HbA1C (mg/dL) 0.289 0.001 LADD1 0.158 0.004

HDL-K (mg/dL) -0,136 0,014 LADD2 0.158 0.004

TG (mg/dL) 0,162 0,003 Cx 0.213 0.001

CRP (mg/L) 0.607 <0.001 CxOM1 0.058 0.292

WBC, (103/mm3) 0.041 0.461 CxOM2 0.135 0.015

LS (103/mm3) -0.051 0.354 CxOM3 0.065 0.243

NS (103/mm3) 0.049 0.373 RCA 0.275 <0.001

NLO 0.081 0.145 SS -0.143 0.009

Tr-I (ng/ml) 0.181 <0.001 LVEF (%) 0.607 <0.001

AKG: Açlık kan glikozu; HbA1C: Hemoglobin A1C; HDL-K: High-density 
lipoprotein kolesterol; TG: Trigliserit; CRP: C-reactive protein; WBC: Beyaz 
kan hücre sayısı; LS: Lenfosit sayısı; NS: Nötrofil sayısı; NRO: Nötrofil-lenfosit 
oranı; Tr-I: Troponin-I; LMCA: Sol mean coronary arteri; LAD: Sol anterior 
descending arteri; LADD1: Sol anterior descending diagonal 1; LADD2: Sol 
anterior descending diagonal 2; Cx: Circumflex arteri; CxOM1: Circumflex 
obtuse marginal 1; CxOM2: Circumflex obtuse marginal 2; CxOM3: Circumflex 
obtuse marginal 3; RCA: Sağ coronary arteri; SS: Syntax score; LVEF: Sol 
ventricle ejection fraction.
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OP-01
Tekrarlayan Stent Trombozunda Varfarin
Abdulla Arslan1, Erkan Alpaslan1, Tuba Ekin1, Mehmet Eyüboğlu2, 
Asım Oktay Ergene1

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, izmir
2Avrupa Tıp Merkezi, İzmir
62 yaşında erkek, hastaneye ST elevasyonlu MI (STEMI) ile kabul edildi. 
Primer perkutan koroner girişim (PKG) sonrası hastane yatışı boyunca 
hastada 3 kez trombotik komplikasyon gelişti. Tikagrelor ve prasugrel 
kullanımı sırasında gelişen stent trombozu (ST) de varfarin ile sempto-
matik kontrolün sağlandığı ilginç bir vaka tanımladık.
OLGU: Akut Anterior STEMI ile başvurusunda hastaya yapılan koroner 
anjiografide (KAG) LAD proximalden oklüde, LCX VE RCA plaklı saptan-
dı. Proksimal LAD ye 3.5x9 mm bare metal stent (BMS), mid bölgesine 
3.5x28 mm BMS implante edildi. 3,5X15 non complian balon (NCB) ile 
iki stente postdilatasyon uygulandı. İşlemde hastaya 180 mg tikagrelor 
ve 300 mg asetilsalisilat, intravenöz clotinab verildi. Post MI izleme bı-
rakılan hastada 2 gün sonra tekrar anjinal yakınmalar başladı ve EKG de 
önyüzde STEMI bulguları gelişti, hastaya yeniden KAG yapıldı. Proksi-
maldeki stentin tromboze olduğu saptandı, 4x18 mm NCB ile dilate edil-
di. Tirofiban intrakoroner ve sistemik başlandı, tikagrelor kesildi ve 60 
mg prasugrel verildi. Hasta stabil şekilde yoğun bakıma verildikten 1 gün 
sonra tirofiban infüzyonu kesildi. Hastada 2 gün sonra tekrar göğüs ağrı-
sı ve EKG de önyüzde 1mm st elevasyonu gelişince hasta KAG ye alındı. 
Proksimaldeki stentin oklüde olduğu saptandı, 1.5x15mm balon ardın-
dan 4x18 NCB ile yeniden dilatasyon yapıldı, stent distalinde trombüs 
görünümü saptanınca 3.5x20 mm BMS implante edildi. Tromboz yat-
kınlığı açısından lupus antikoagülanı, kardiyolipin ve beta2 glikoprotein 
antikorları, anti nükleer antikor (ANA), homosistein, protein C aktivitesi, 
faktör VIII, aktive protein C rezistansı (APC), faktör IX, faktör X, faktör VII 
ve XIII tetkikleri yollandı. Tromboza yatkınlık oluşturan bir hastalık yada 
durum saptanmadı. Hastaya IVUS planlandı. IVUS ile stentin lümene ex-
pansiyonu değerlendirildi. Stent proksimalinin yeterli derecede ekspanse 
olmadığı ve malapoze olduğu saptandı.(resim1) 4.5x15 mm lik NCB ile 
yeniden dilate edildi. IVUS ile kontrol edildi ve lümene iyice expanse ol-
duğu olduğu izlendi. Ancak stentin içinde trombüs izlendi (resim 2) ve 
trombektomi yapıldı, tirofiban başlanarak yoğun bakıma alındı. Tirofiban 
kesilmesinden 8-10 saat sonra hastada yeniden anjina ve EKG değişikli-
ği saptandı. Tirofiban yeniden başlandı, ağrısı geriledi, ardından hastaya 
yeniden yapılan KAG de LAD de instent trombüs izlendi, ancak TIMI 3 
akım olduğu görüldü. Hastaya varfarin başlanması kararı alındı ve pra-
sugrel kesilip klopidogrele geçildi. Takiplerinde hastada anjina gelişmedi, 
EKG takiplerinde st değişikliği saptanmadı, hasta önce servise çıkarıldı 
ve ardından taburcu edildi. 3. ay kontrolünde hasta asemptomatikti, EKG 
kontrolünde de taburculuktakine göre değişiklik yoktu. 
SONUÇ: Yoğun Glikoprotein 2b3a antagonistleri, yeni antiplatelet ajan-
lar ve IVUS kullanılmasına rağmen hastada trombotik süreç devam etti. 
Bizim vakamızda da görüldüğü gibi böyle durumlarda varfarin kullanımı 
bir çözüm olabilir

OP-02
Dipiridamol Koroner Yavaş Akımı Olan Hastalarda Sol Ventrikül 
Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonların Geliştirilmesinde 
Arif Süner, Mustafa Çetin
Department of Cardiology, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey

AMAÇ: Koroner yavaş akım (KYA) tıkayıcı koroner hastalık olmaksızın 
verilen opak maddenin distal koronere geç ulaşması ile karakterize anji-
yograk bir bulgudur. Daha önce yapılan çalışmalarda KYA'ın sol ventrikül 
sistolik ve diyastolik fonksiyon bozukluğu ile ilişkisi gösterilmiştir. Biz bu 
çalışmamızda dipiridamol'ün KYA olan hastalarda bu fonksiyonlar üzeri-
ne etkisini incelemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER: Çalışmamıza koroner anjiyografi esnasınada tespit edilen 
40 KYA hastası ile normal koroner anatomi ile beraber normal koroner 
akıma sahip 40 bireyi dahil ettik. Dipiridamol tedavisinden önce ve te-
daviden iki ay sonraki sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını 
değerlendirmek için konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi me-
todları kullanıldı.

BULGULAR: Konvansiyonel Doppler metodunu kullanarak erken dias-
tolik velositenin (E) ve E/A oranının KYA olanlarda önemli bir derecede 
daha küçük olduğunu tespit ettik.Aynı metod ile geç diastolik velosite-
nin (A), izovolemik gevşeme zamanının ve miyokardiyal perfonmans 
indeksinin kontrol gurubu ile karşılaştırıldığında KYA gurubunda önemi 
derecede daha yüksek olduğunu tespit ettik. Benzer şekilde doku Dopp-
ler ölçümlerine göre, erken miyokardiyal velosite (Em) ve Em/Am oranı 
önemli oranda daha düşükken, geç miyokardiyal velesite (Am), izovole-
mik gevşeme zamanının ve miyokardiyal perfonmans indeksinin kont-
rol gurubu ile karşılaştırıldığında KYA gurubunda önemi derecede daha 
yüksek olduğu görüldü. Dipiridamol tedavisi ile konvansiyonel Doppler 
parametrelerinde önemli bir düzelme gözükmediği halde, doku Doppler 
parametrelerinde önemli bir iyileşme gözlemlenmiştir.

SONUÇ: Sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları KYA tarafından 
olumsuz olarak etkilenebilir. Dipiridamol tedavisi bu fonksiyonları özellik-
le doku sevyesinde düzeltebilir.

Figure 1

Multiple line graphic showing the mean values of LV peak systolic myocardial 
velocity before and after treatment for each subject (A). Box-plot graph 
showing the mean values for Sm velocity before and after treatment (B). LV = 
left ventricle; Sm = peak systolic myocardial velocity.

Figure 2

resim 1

Stent proksimalinin yeterli derecede 
ekspanse olmadığı IVUS görüntüsü

resim 2

IVUS sonrası stentin apoze olduğu, iyice 
lümene expanse olduğu izlendi. Ancak 
lümen içi trombüs görüldü. Kırmızı okla 
trombüs gösterilmektedir.
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Multiple line graphic showing the mean values of LV Em/Am ratio before and 
after treatment for each subject (A). Box-plot graph showing the mean values 
for Em/Am ratio using TDI, before and after treatment (B). Em/Am = diastolic 
myocardial motion velocities; LV = left ventricle; TDI = tissue Doppler imaging.

Figure 3

Multiple line graphic showing the mean values of LV miyocardial performance 
index using TDI before and after treatment for each subject (A). Box-plot graph 
showing the mean values for MPI using TDI before and after treatment (B). 
LV = left ventricle; MPI = miyocardial performance index; TDI = tissue Doppler 
imaging.

Table 1 Clinical characteristics and angiographic findings of groups

Variables Patients with CSF
(n = 40)

Control group
(n = 40) P value

Age (years) 47.2 ± 7. 4 46.7 ± 5.3 0.950

Gender (male) 32 28 0,632

Body mass index (kg/m›) 24.5 ± 5.2 24.1 ± 3.3 0.911

Diabetes mellitus n (%) 12 (30) 10 (25) 0.815

Hypertension n (%) 13 (32.5) 10 (25) 0.760

Cigarette smoking n (%) 19 (47.5) 14 (35) 0.151

Heart rate (beat/min) 76.5 ± 10.3 77.8 ± 9.3 0.771

Systolic blood pressure 
(mmHg) 137.8 ± 5.9 131.8 ± 7.4 0.323

Diastolic blood pressure 
(mmHg) 74.5 ± 9.3 72.3 ± 4.1 0.458

TIMI frame count (frame/s)

Left anterior descending 
artery 48.6 ± 13.4 32.9 ± 3.3 <0.001

Left circumflex artery 33.2 ± 11.5 21.5 ± 1.9 <0.001

Right coronary artery 36.9 ± 6.2 20.7 ± 1,1 <0.001

Mean TIMI frame count 
(frame/s) 36.7 ± 7.2 25.5 ± 4.1 <0.001

Data are presented as mean ± standard deviation and numbers (percentages).

Table 2 Eelectrocardiographic and echocardiographic findings of 
groups

Variables Patients with CSF
(n = 40)

Control group
(n = 40) P value

LV end diastolic diameter (mm) 47.9 ± 3.5 46.5 ± 3.5 0.503

LV end systolic diameter (mm) 33.7 ± 3.2 32.9 ± 3.8 0.687

LV ejection fraction (%) 61.8 ± 2.5 62.0 ± 2.0 0.786

Septum wall thickness (mm) 10.5 ± 1.1 10.1 ± 0.7 0.765

Posterior wall thickness (mm) 8.18 ± 1.0 8.02 ± 1.1 0.860

Left atrial diameter (mm) 33.0 ± 2.1 33.2 ± 2.3 0.652

CDI findings

E (cm/s) 70.0 ± 11.2 76.7 ± 12.1 0.015

A (cm/s) 78.4 ± 7.1 75.2 ± 6.0 0.045

E/A ratio 0.897 ± 0.15 1.02 ± 0.7 0.001

IVRT (ms) 96.5 ± 8.2 90.7 ± 8.1 0.002

DT (ms) 224.1 ± 21.0 216.0 ± 26.4 0.135

MPI 0.523 ± 0.04 0.493 ± 0.04 0.003

TDI findings of Mitral Annulus

Sm (cm/s) 8.44 ± 0.8 9.16 ± 0.9 0.001

Em (cm/s) 7.36 ± 0.6 7.91 ± 0.54 <0.001

Am (cm/s) 9.96 ± 0.9 9.27 ± 1.0 0.003

Em/Am ratio 0.74 ± 0.0 0.86 ± 0.1 <0.001

IVRT 76.2 ± 4.6 73.8 ± 4.21 0.018

MPI 0.470 ± 0.02 0.458 ± 0.02 0.043

Data are presented as mean ± standard deviation and numbers (percentages). 
A = mitral inflow contraction velocity; Am = atrial contraction wave using 
TDI; CDI = conventional Doppler imaging; DT = deceleration time; E = mitral 
velocity of early diastolic filling from transmitral flow; Em = early diastolic 
filling using TDI; IVRT = isovolumic relaxation time; MPI = Miyocardial 
performance index; LV = left ventricle; Sm = systolic wave using TDI; TDI = 
tissue Doppler imaging.

Table 3 Pretreatment and posttreatment echocardiographic parame-
ters of the study groups

Dipyridamol 
(n = 40)

Control
(n = 40)

Basline Follow-Up P Basline Follow-up P

CDI Findings

E (cm/s) 70.0 ± 10.1 71.1 ± 11.2 0.641 76.7 ± 12.9 77.0 ± 12.9 0.839

A (cm/s) 78.6 ± 8.5 77.6 ± 8.6 0.597 75.2 ± 6.03 74.9 ± 6.00 0.839

E/A ratio 0.89 ± 0.15 0.92 ± 0.15 0.431 1,02 ± 0.17 1.03 ± 0.17 0.843

IVRT (ms) 96.4 ± 8.05 93.8 ± 8.02 0.153 90.7 ± 7.81 89.9 ± 7.74 0.637

DT (ms) 224.0± 21.0 224.5 ± 22.3 0.922 216.0 ± 26.4 215.4 ± 26.0 0.929

MPI 0.523± 0.04 0.515 ± 0.04 0.409 0.493 ± 0.04 0.492 ± 0.04 0.868

TDI Findings

Sm 8.44 ± 0.84 8.71 ± 0.85 0.030 9.16 ± 0.98 9.21 ± 0.95 0.818

Em 7.36 ± 0.67 7.83 ± 0.64 0.002 7.91 ± 0.54 7.95 ± 0.53 0.725

Am 9.96 ± 0.92 9.42 ± 0.86 0.005 9.27 ± 1.07 9.13 ± 1.02 0.566

Em/Am 0.74 ± 0.89 0.83 ± 0.95 <0.001 0.86 ± 0.11 0.88 ± 0.11 0.520

IVRT 76.2 ± 4.69 72.7 ± 4.71 0.001 73.8 ± 4.21 74.1 ± 7.74 0.352

MPI 0.462 ± 0.02 0.447 ±0.02 0.010 0.458 ± 0.02 0.454 ± 0.03 0.609

Data are presented as mean ± standard deviation and numbers (percentages). 
A =mitral inflow contraction velocity; Am = atrial contraction wave using TDI; 
CDI = conventional Doppler imaging; DT = deceleration time of mitral valve; 
E = mitral velocity of early diastolic filling from transmitral flow; Em = early 
diastolic filling using TDI; Em/Am: Diastolic myocardial motion velocities 
using TDI (early and late phase); IVRT = isovolumic relaxation time; MPI = 
miyocardial performance index; Sm = systolic wave using TDI; TDI = tissue 
Doppler imaging.
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OP-003
Akut ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Geçiren Bir Türk Hasta 
Popülasyonunda Trombolitik Tedavi Kullanılmamasıyla İlişkili 
Faktörler 
Ümit Yüksek1, Filiz Akın2, Mehmet Bozbay3

1Odemis State Hospital, Izmir
2Carsamba State Hospital, Samsun
3Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, 
Istanbul

AMAÇ: Koroner anjiyografi ünitesi olmayan (ve en yakın koroner anji-
yografi ünitesi 2 saatten uzak mesafede olan) tek bir merkezde akut ST 
yükselmeli miyokard enfarktüsü geçiren bir Türk hasta popülasyonunda, 
trombolitik tedavi kullanım sıklığını ve trombolitik tedavi kullanılmama-
sıyla ilişkili faktörleri saptamayı amaçladık. 

METODLAR: 2010 yılı Aralık ayı ile 2011 yılı Aralık ayı arasında hastane-
mize yatan 201 ardışık akut ST yükselmeli miyokard enfarktüsü hastası 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 62 (21-90) idi. Yüz elli 
dört (%77) hasta erkekti ve 47 (%23) hasta ise kadındı. Trombolitik te-
davi kullanım durumu hastaların dosyalarından öğrenildi ve kaydedildi. 
Trombolitik tedavi kullanılmamasıyla ilişkili olabilecek bazı faktörler araş-
tırıldı. Bu faktörler şunlardı: yaş, göğüs ağrısının başlamasından acilimi-
ze başvuruya kadar geçen süre, cinsiyet, sigara kullanım öyküsü, kronik 
böbrek yetmezliği öyküsü, kronik obstrüktif akciğer hastalığı öyküsü, 
koroner arter hastalığı öyküsü, diyabet öyküsü, serebrovasküler hastalık 
öyküsü, hipertansiyon öyküsü, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basın-
cı, nabız basıncı, başvuru kalp hızı, ekg’deki st elevasyon miktarı, serum 
troponin, kreatinin ve hemoglobin değerleri. Analizler için ki-kare analizi, 
Mann-Whitney U testi ve bağımsız örneklem t-testi kullanıldı. 

BULGULAR: Yüz on bir (%55.2) hasta trombolitik tedavi almıştı. Dok-
san (%44.8) hastaya trombolitik tedavi verilmemişti. Elli dokuz (%29) 
hasta alteplaz, 52 (%26) hasta tenekteplaz almıştı. Doksan dört (%47) 
hastanın dosyasında göğüs ağrısı başlangıcından acilimize başvurana 
kadar geçen sürenin kaydı mevcuttu. Ortalama hastaneye başvuru sü-
resi 4 saatti (0.5-13 saat). Medyan süre 3.75 saat bulundu. Trombolitik 
tedavi kullanılmamasıyla ilişkisi araştırılan faktörler içinde, yaş (yaş art-
tıkça trombolitik tedavi daha az alıyorlardı, p=0.004), cinsiyet (kadınlar, 
erkeklere göre daha nadiren trombolitik tedavi aldılar, p=0.001), koroner 
arter hastalığı öyküsü (koroner arter hastalığı öyküsü olanlar bu tedaviyi 
daha az sıklıkla aldılar, p=0.005), serum hemoglobin değeri (serum he-
moglobin değeri daha düşük olanlar trombolitik tedaviyi daha az sıklıkla 
aldılar, p=0.006), diyastolik kan basıncı (diyastolik kan basıncı daha dü-
şük olanların trombolitik tedavi alma ihtimali de daha düşüktü, p=0.005) 
ve ekg’de st elevasyon miktarı (ekg’de st elevasyon miktarı daha düşük 
olanların trombolitik alma ihtimali de daha düşüktü, p<0.001), akut st 
yükselmeli miyokard enfarktüsü hastalarında trombolitik tedavi kulla-
nılmamasıyla ilişkili bulundu. Diğer faktörlerin hiçbiri trombolitik tedavi 
kullanımıyla ilişkili değildi. 

SONUÇ: Bu akut ST yükselmeli hasta popülasyonundaki pek çok hasta 
trombolitik tedavi almadı. Yaş, cinsiyet, koroner arter hastalığı öyküsü, 
serum hemoglobin değeri, diyastolik kan basıncı ve ekg’deki st elevas-
yon miktarı, trombolitik tedavi kullanılmamasıyla ilişkili faktörler olarak 
saptandı.

OP-004
ST Yüksekli Miyokard İnfarktüsü Esnasında Eş Zamanlı Majör İki 
Koroner Arterin Tıkanması
Sadık Volkan Emren, Hakan Çakmak, Hale Çakmak, Muhammet Tahta, 
Zeynal Abidin Yetgin, Fatih Oğuz, Fatma Okuş
Department of Cardiology, Afyonkarahisar State Hospital, 
Afyonkarahisar, Turkey

OLGU: 37 yaşında erkek hasta üç saatti süren şiddetli göğüs ağrısı ile 
acil servise başvurdu. Öyküsünde günde 1 paket sigara içimi mevcuttu. 
Kardiyak muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Kan basıncı 130/80 
mmHg ve nabız 75/dk hızında ritmik ve dolgun izlendi. Elektrokardiyog-
rafide anterolateral derivasyonlarda ST segment elevasyonu gözlendi. 
Hasta anterolateral ST segment yüksekli miyokard infarktüsü (STEMİ) 
tanısı acil olarak kateter laboratuarına alındı. Sağ femoral arterden ya-
pılan koroner anjiyografide sağ koroner arter plaklı izlendi. Sol koroner 
anjiyografide sol kol kaudal pozisyonda sol ön inen arterin (LAD) prok-
simalinde tıkanıklık izlendi, sirkumflex arterin (CX) ise distal bölümüne 
kadar ciddi darlık saptanmadı. LAD miyokard infarktüsünden sorumlu 
damar olarak belirlenerek LAD’ye müdahele edildi. Lezyon tel yumuşak 
uçlu kılavuz tel ile geçildi. Sağ kaudal poziyondan alınan kontrol görün-
tüde CX distal bölgesinde tıkanıklık olduğu fark edildi. İşlem esnasında 
6500 ünite fraksiyone olmayan heparin uygulandı, 180 mg tikagrelor ve 
300mg asetilsalisilik asit oral verildi. LAD sorumlu lezyona 3.0*24 mm 
çıplak kaplı stent implante edildi. Eş zamanlı CX lezyonu yumuşak uçlu 
kılavuz tel ille geçilerek balon kateter ile predilatasyon uygulandı. Ardın-
dan 2.75*16 ve 2.5*12 mm çıplak metal stentler distalden proksimale 
overlap yapacak şekilde implante edildi. Hasta başvurusu sonrası 4 gün 
süreli hastanede takip edildi ve ardından 100 mg asetilsalisilik asit, ti-
kagrrelor 90mg günde çift doz, atorvastatin 20 mg, ramipril 2.5mg ve 
metoprolol 50mg ile taburcu edildi.

TARTIŞMA: STEMi kliniği olan hastaların yaklaşık %40-50’sinde çok da-
mar hastalığı mevcuttur. Fakat eş zamanlı her iki damarın STEMİ’ye ne-
den olması çok nadir görülen bir durumdur. STEMİ’nin plak yırtılmasına 
bağlı trombosit aktivasyonu sonucu oluşan trombüs tıkacı ile oluştuğu 
düşünülmektedir. Değişik bölgelerdeki aterosklerotik plakların yaygın 
koroner damar inflamasyonuna bağlı zayıflayabileceği, koagulasyonda 
hızlı artış ve vazospazmın diğer koroner arterde plak yırıtılmasına sebep 
olabileceği düşünülmektedir. Yaygın bir alandan miyokard infarktüsü 
geçiren hastalarda sorumlu damarın birden fazla olabileceği göz ardı 
edilmemelidir 

Figure 1

Figure 1a: Non-significant stenosis with atherosclerotic plaque formation 
in right coronary artery 1b: Proksimal occlusion of left anterior descending 
artery 1c: Simultenous occlusion of distal circumflex artery 1d: Final coronay 
angiography showed succesfully revascularized circumflex and left anterior 
descending artery
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OP-005
Iatrogenic right coronary artery dissection by guidewire during 
transradial coronary angiography
Hatice Solmaz, Mustafa Kurşun, Ali Kemal Çabuk, Ahmet Sayın, Selim 
Ekinci, Cenk Ekmekçi, Barış Kılıçaslan, Öner Özdoğan
Tepecik Training and Research Hospital

Case Report: Fifty-eight year-old male patient was referred to our clinic 
with exertional angina in the last two months. Exercise stress testing 
was positive and the patient was hospitalised for coronary angiography. 
Angiography of the right coronary artery showed a non-significant athe-
rosclerotic plaque.(Image 1) While advancing the diagnostic catheter for 
cannulation of the left coronary system, 0.38 inch guidewire penetrated 
the right coronary artery and was suddenly pulled back to the root of 
the aorta. Following cannulation of the ostium of the left main coronary 
artery, angiography showed critical stenosis of proximal segments of 
the left anterior descending and circumflex arteries. Thus, coronary ar-
tery by-pass grefting surgery was planned and the patient was taken out 
of angiography laboratory without any complaint. Five minutes after the 
procedure, the patient suffered retrosternal pain. Arterial blood pressu-
re was 85/50 mmHg, and the electrocardiogram showed ST segment 
elevation in the inferior derivations and ST segment depression in the 
anteroseptal derivations. Coronary angiography was re-performed and 
dissection was detected in the proximal portion of the right coronary 
artery.(Image 2) Successful intervention was performed with bare metal 
stent implantation and final TIMI 3 flow.(Image 3) In the follow up, the 
patient did not suffer any complaint and was discharged for elective co-
ronary surgery.

Discussion: Transradial approach for coronary angiography and percu-
tanous coronary intervention is accepted as a practical alternative for 
transfemoral approach due to less bleeding and access site complica-
tions, thereby less cardiac morbidity and mortality.(1,2) This approach 
is recommended especially in patients with STEMI by American and 
European guidelines.(3,4) Several advantages of radial approach for co-
ronary interventions such as less adverse clinical events, and shorter 
intensive care unit and hospital stays may be negated by anatomical and 
technical difficulties. These include significant tortuosity, considerable 
dilatation and distortion of radial or brachial arteries. These difficulties 
may necessitate some specific catheter manipulations, torque maneu-
vers and hand-eye coordinations which operator needs to simply look at 
the screen.(5) This approach is associated with a learning curve and it 
is well known that success rate depends on the experience of the opera-
tor. Therefore, indications for this approach should always be carefully 
evaluated by considering complications; which remain rare but unless 
managed urgently, may cause life threatening complications such as co-
ronary artery dissection.

Conclusion: We report a case of iatrogenic right coronary artery dissec-
tion by 0.38 inch guidewire during coronary angiography via transradial 
route, managed invasively without any sequela.

OP-006
Carotıd artery stenosıs severıty predıcts extensıon and severıty 
of coronary artery dısease: syntax and syntax-ıı score correlatıon 
study
Erhan Saraçoğlu, Ertan Vuruşkan
dr. ersin arslan eğitim araştırma hastanesi

INTRODUCTION: Atherosclerosis is a panvascular phenomenon affecting 
all the arterial vasculature. Carotid artery disease is a well-established 
risk factor for concomitant coronary artery disease (CAD).

AIM: There are studies in the literature which investigated the carotid ar-
tery disease prevalance in multivessel coronary artery patients. But there 
is no published data comparing both Syntax and Syntax-II scores in the 
same patient population for estimating predictive value and correlation 
of carotid artery lesions to coronary artery patients.

MATERIAL-METHODS: The study population consisted of 155 patients 
who underwent carotid diagnostic angiography for assessment of caro-
tid artery disease and had no previously known diagnosis of CAD. Co-
ronary angiography was done in all patients at the same session and 
Syntax and Syntax II scores were calculated. 

RESULTS: We found significant positive correlation between carotid ste-
nosis severity and Syntax score and surprisingly a less prominent but 
positive correlation for the Syntax-II score (p<0.001). A cut-off value of 
‘’62%’’ for carotid stenosis severity was found for estimating high risk 
Syntax subgroup (85% sensitivity, 51% specificity, p<0.001). Left main 
stenosis patients had clearly higher carotid lesion severity. Symptomatic 
neuroliogical patients also found to have higher Syntax and Syntax-II 
scores compared to asymptomatic ones.

CONCLUSION: We strongly recommend to perform coronary angiog-
raphy for the symtomatic carotid and severe carotid lesions. A carotid 
stenosis severity of more than ‘’62%’’ is the useful cut-off value. More 
severe carotid lesions seem to have the possibility of sever left main 
lesions.
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OP-007
Koroner by-passlı bir hastada sol subclavian arter tıkanması 
sonrası gelişen vertebral ve koroner çalma fenomeni varlığının 
anjiyografik olarak gösterilmesi
Ahmet Arif Yalçın, Ömer Çelik, Ali Birant, Aydin Rodi Tosu, Ömer 
Taşbulak, Aydın Yıldırım
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve 
araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

OLGU TANIMLAMASI: Elli yaşında erkek hasta son 3 aydır olan efor angi-
nası ve hafif derecede baş dönmesi şikayetleri ile kardiyoloji polikliniğine 
başvurdu. Hastanın hikayesinden 2014 yılında 3 damar koroner bypass 
operasyonu geçirdiği ve asemptomatik karotis arter darlığı nedeni ile sol 
ana karotis arterine 2015 yılında stent takıldığı öğrenildi. FM' de sağ kol-
da TA: 140/85, sol kolda TA: 115/65 ölçüldü. EKG ve ekokardiyografik 
incelemesi normal bulunan hastanın, Tc-99m MPS incelemesinde inferi-
or duvarda sabit hipoperfüzyon (nontransmural MI), anterior duvarda ve 
apikalde iskemi ile uyumlu bulgular elde edilmesi üzerine KAG yapılması 
planlandı.

BULGULAR-SONUÇ: Yapılan KAG' de LMCA: normal, proksimal LAD de 
%70-80 darlık, OM1 dalında %90 ve RCA da %90 darlıklar izlendi. Ao-
OM1 safen grefti açık, Ao-RCA safen grefti ise tıkalı izlendi. LAD’ den 
retrograd olarak dolan LIMA grefti görüldü. Sol subclavian arterin proksi-
malden tıkalı olduğu izlendi. Sağ vertebral arterin ise iyi gelişmiş olduğu 
ve sol vertebral arterin sağdan retrograd olarak dolduğu görüldü. 

TARTIŞMA: Subclavian çalma sendromu baş dönmesi, senkop gibi ver-
tebrobaziler yetmezlik semptomlarına yol açarken ipsilateral üst ekstre-
mite de ise kol klaudikasyosu olabilmektedir. Bizim hastamızda olduğu 
gibi İMA grefti kullanılmış olan bypasslı hastalarda ise ipsilateral kritik 
subklavian stenoz veya oklüzyon varlığı klinikte koroner-subklavian çal-
ma fenomeni olarak bilinen miyokard iskemisine neden olabilmektedir. 
Bizim olgumuzda sol üst ekstremite iskemisi ile ilgili belirgin yakınma 
mevcut değildi. Ancak hem sol üst ekstremite lehine olmak üzere LAD’ 
den LIMA’ a doğru retrograd kan akımı varlığı ile gösterdiğimiz ve angina 
kliniğini açıklayan koroner çalma sendromu, hem de üst ekstremite lehi-
ne olmak üzere sol vertebral arterde olan retrograd akımı göstererek or-
taya koyduğumuz ve posterior serebral dolaşımla ilgili baş dönmesi gibi 
semptomları açıklayan subklavian çalma sendromu mevcuttu. Vertebral 
arterlerde bu şekilde unilateral total oklüzyon durumlarında kontrlateral 
vertebral arter genişleyebilmekte ve tek başına yeterli kan akımını sağla-
yabilmektedir. Bu hastaların öncelikli tedavisinde subklavian oklüzyonun 
mümkünse endovasküler yolla açılarak hem ekstremite, hem koroner 
hem de posterior serebral dolaşımın normale gelmesini sağlamak ön 
planda düşünülmelidir. Biz bu hastamızda serebral ve sol üst ekstremite-
ye ait semptomlarının silik olması nedeniyle nativ LAD ve RCA’e perkütan 
koroner anjiyoplasti kararı aldık. Her iki damarın başarılı stentlenmesi 
sonrasında hastanın göğüs ağrısı tamamen kayboldu. 

Subclavian obstrüksiyonu olanlarda LIMA’ nın retrograd dolumunu 
ile koroner çalma fenomeni ve kontrlateral vertebral arterden görün-
tüleme ile geç fazda ipsilateral vertebral arterdeki retrograd akımın 
gösterilmesi ile subclavian çalma fenomeni anjiyografik olarak gös-
terilebilir.

LAD' den LIMA' nın retrograd doluşu

LAD' den LIMA' nın retrograd doluşu

oklüde sol subclavian arter

oklüde sol subclavian arter
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Sağ vertebral arter anjiyografisi

geç fazda sol vertebral arterin retrograd doluşu

Sağ vertebral arter anjiyografisi

mid faz görüntü

Sağ vertebral arter anjiyografisi

erken faz görüntü

OP-008
Yüksek ortalama trombosit hacmi koroner baypas sonuçları için her 
zaman dezavantaj mıdır? Her zaman olmayabilir.
Safa gode1, Murat Sünbül2, Kürşat Öz1, Muhammet Hulusi 
Satılmışoğlu3, Serkan Aslan4, Adem Reyhancan1, İhsan Bakır1, 
Mehmet Yeniterzi1
1Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy 
Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, 
İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Medical Faculty of Marmara University, 
İstanbul, Turkey
33Departments of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic 
and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, 
Turkey
4Department of Cardiology, Medicana Bahcelievler hospital, İstanbul, 
Turkey

AMAÇ: Yüksek ortalama trombosit hacmi (OTH), artmış trombosit akti-
vitesi ve trombotik olaylarla ilişkilidir. Dolayısı ile bu durum, koroner ar-
ter baypas hastalarında kötü prognostik gösterge olabilir. Bu çalışmanın 
amacı, koroner baypas sonrası hastalarda ortalama trombosit hacmi ile 
plevral efüzyon gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

MATERYAL-METOD: Bu çalışma ocak 2012 ile ocak 2013 arasında yapıl-
mıştır. Ameliyat sonrası ikinci haftada çekilen kontrol akciğer grafisinde 
plevral efüzyonu olmayan 85 hasta ile plevral efüzyonu olan 71 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Plevral efüzyon grubu ile plevral efüzyon olmayan 
grup, klinik, laboratuvar ve ameliyat sonrası parametreler açısından ista-
tistiksel olarak karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Kadın cinsiyet (p = 0.033) ve OTH değeri (p < 0.001) plevral 
efüzyon olmayan grupta anlamlı olarak yüksekti. Diğer klinik, laboratuvar 
ve ameliyat sonrası parametreler açısından plevral efüzyon olan ve plev-
ral efüzyon olmayan gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Multivariate 
logistic regression analizinde ise ameliyat sonrası plevral efüzyonun az 
olmasında sadece yüksek OTH değerinin bağımsız değişken olduğunu 
gösterilmiştir. (odds ratio [OR] 0.375, 95% confidence interval [CI] 
0.248-0.567, p < 0.001).

SONUÇ: Başvuru sırasındaki yüksek OTH değeri, koroner baypas hasta-
larında ameliyat sonrası erken dönemde gelişen plevral efüzyon sıklığının 
azalmasıyla bağımsız olarak ilişkilidir. Basit ve kolayca ulaşılabilen OTH, 
koroner baypas sonrası plevral efüzyon gelişimini öngörmede yardımcı 
olabilir.
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OP-009
The Predictive Value Of Preoperative Serum NT-proBNP Levels 
For The Need For Inotropic Support In The Postoperative Period In 
Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Operation
Ahmet Öztekin1, Mehmet Erdem Memetoğlu2, Rasim Kutlu3, Ali İhsan 
Tekin1, Ozan Erbasan1, Ümit Arslan4, Ozan Erdem1, Özgür Akkaya1, 
Mustafa Şimşek2, Murataliev Tolkun Muratalievic5

1Akdeniz University School of Medicine, Department of Cardiovascular 
Surgery, Antalya,Turkey
2Dr.Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Hospital, 
Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey.
3Giresun Universty, Department of Cardiology, Giresun, Turkey.
4Erzurum State Educating and Training Hospital, Department of 
Cardiovascular Surgery, Erzurum, Turkey.
5National Cardiology and Internal Medicine Institude, Department of 
Cardiology, Bishkek, Kyrgyzstan.

OBJECTIVE: To investigate the predictive value of serum NT-proBNP le-
vels undergoing coronary artery bypass operation for the need for inot-
ropic support.

Patients and METHOD: In this prospective study, preoperative serum 
NT-proBNP levels were obtained in 51 patients [80.4% (n=42) were 
males and 19.6% (n=9) were females] undergoing isolated coronary 
artery bypass operation. The study patients were divided into three gro-
ups depending on NT-proBNP levels as low NT-proBNP (<100 pg/ml, 
Group-1, 29.4%, n=15) group, moderately high NT-proBNP (NT-proBNP 
<500 pg/mL and >100 pg/mL, Group-2, 29.4%, n=15) group, and high 
NT-proBNP (>500 pg/mL, Group-3, 41.2%, n=21) group. The mean NT-
proBNP level was 920.69±1497.11 pg/mL in the whole study group, 
42.41±15.25 pg/ml (maximum value: 68 pg/mL, minimum value: 20.69 
pg/mL) in Group 1, 221.87± 131.96 pg/mL (maximum value: 494 pg/
mL, minimum value: 100 pg/mL) in Group 2, and 2047.17±1820 pg/mL 
(maximum value: 7249 pg/mL, minimum value: 503 pg/mL) in Group 3. 

RESULTS: At postoperative day 0, the mean adrenalin, dopamine, do-
butamin, and noradrenalin consumptions were 0.1±0.7 microgram/kg/
min, 0.08±0.56 microgram/kg/min, 2.1±3.01 microgram/kilogram/min, 
and 1.35±3.45 microgram/kg/min, respectively. There were no statis-
tically significant differences between the groups in terms of the use 
of adrenalin (p=0.50, p>0.05), dopamine (p=0.31 p>0.05), dobutamine 
(p=0.59 p>0.05), and noradrenalin (p=0.24 p>0.05) at postoperative day 
0. The doses of inotropic agents used at postoperative days 1 and 2 
did not show significant differences between the groups for the three 
inotropic agents.

CONCLUSION: Preoperative serum NT-proBNP levels in patients under-
going coronary artery bypass operation are not associated with the need 
for inotropic support in the postoperative period.

OP-010
Kalp Kapak hastalığı Olan Hastalarda Koroner Arter Hastalığı 
Prevalansının Değerlendirmesi 
Zeynep Emren1, Sadık Volkan Emren2, Barış Kılıçaslan3, Hatice 
Solmaz3, İbrahim Susam3, Ahmet Sayın3, Burçin Abud4, Mehmet 
Aydın3, Özgür Bayturan5

1Department of Cardiology,Sandıklı State Hospital, Afyonkarahisar, 
Turkey
2Department of Cardiology, Afyonkarahisar State Hospital, 
Afyonkarahisar, Turkey
3Department of Cardiology,Izmir Tepecik Research and Training 
Hospital, İzmir,Turkey
4Department of Cardiovascular surgery,Izmir Tepecik Research and 
Training Hospital, İzmir,Turkey
5Department of Cardiology, Manisa Celal Bayar University Medical 
Faculty Hafsa Sultan Research Hospital Manisa/Turkey

AMAÇ: Biz bu çalışmada retrospekif olarak ciddi kalp kapak hastalığı 
nedeniyle operasyon yapılan hastalarda kapak hastalığına eşlik eden 
koroner arter hastalığı sıklığını ve kapak hastalığının tipi ile bağlantısını 
araştırmayı amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 123’ü kadın (%51), 241 tane kalp kapak 
ameliyatı olmuş hasta alındı. Sadece tek bir kalp kapağından ameliyat 
olmuş hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar; ciddi mitral darlığı, ciddi 
mitral yetmezliği, ciddi aort darlığı, ciddi aort yetmezliği nedeni ile protez 
kapak replasmanı yapılmış hastalar olarak 4 grup halinde incelendi. KAH 
risk faktörleri olarak yaş, DM, HT, sigara içme öyküsü ve LDL değeri her 
hasta için kaydedildi. 

BULGULAR: Ciddi mitral stenoz nedeni ile MVR yapılmış 72 has-
ta (%29,8), ciddi mitral yetmezlik nedeni ile MVR yapılmış 93 hasta 
(%38,5), ciddi aort darlığı nedeni ile AVR yapılmış 40 hasta (%16,5), 
ciddi aort yetmezliği nedeni ile AVR yapılmış 36 hasta (%14,9) saptandı. 
Mitral darlıklı hastaların %26,4’ ünde, aort darlıklı hastaların %57,7’sinde 
KAH saptandı. Mitral yetmezlikli hastaların %41,9’unda, aort yetmezlikli 
hastaların %44,4’ünde KAH saptandı.

SONUÇ: MD ile AD grupları KAH varlığı açısından karşılaştırıldığında AD 
grubunda KAH istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek saptan-
di. MY ile AY grupları KAH varlığı açısından karşılaştırıldığında istatistik-
sel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. MD ile MY grupları KAH varlığı 
açısından karşılaştırıldığında MY grubunda KAH istatistiksel olarak an-
lamlı derecede daha yüksek saptandı. Ayrıca bu iki grup hasta koroner 
arter hastalığının yaygınlığı bakımından karşılaştırıldığında Gensini skoru 
MY grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek saptandı. 
DM, HT ve LDL değeri KAH ile ilişkili bulundu, kurulan çok değişkenli 
denklemde KAH ile en ilişkili DM olduğu saptandı.

Table 1

The results of CAG in the study patients.
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OP-011
Role of Red Blood Cell Distribution Width and Epicardial Fat in 
Atrial Fibrillation After Cardiopulmonary Bypass
Kerem Özbek, Hüseyin Katlandur, Bilal Arık, Ahmet Kuzgun, Murat 
Yıldız, Ahmet Keser, Hüseyin Özdil
Mevlana University Medicine School

Objectives: Postoperative atrial fibrillation (POAF) is a common comp-
lication after cardiac surgery, and it remains a challenge for cardiac sur-
geons despite advances in medicine. A number of studies have been 
performed to examine various parameters to predict which patients will 
develop POAF. The present study was performed to investigate the roles 
of epicardial adipose tissue (EAT) volume and red blood cell distribution 
width (RDW) as predictors of POAF.

Methods: The medical records of 350 patients undergoing coronary ar-
tery bypass grafting in one or more vessels at the Tertiary Cardiac Center, 
Cardiovascular Surgery Department, Mevlana (Rumi) University Private 
Hospital (Konya, Turkey), were screened between December 2011 and 
May 2015. The study population consisted of 149 patients fulfilling the 
inclusion criteria and undergoing a preoperative evaluation by computed 
chest tomography. All patient demographics and laboratory parameters 
were obtained from medical records.

Results: A total of 350 patients who underwent cardiopulmonary bypass 
surgery between December 2011 and May 2015 at the Tertiary Cardiac 
Center, Cardiovascular Surgery Department, Mevlana University Hospi-
tal, were screened. After excluding 201 patients according to the criteria 
outlined above, 149 patients were enrolled in this retrospective cross-
sectional study (Figure 2). The baseline characteristics and procedural 
differences between patients that developed POAF and those that ma-
intained sinus rhythm are shown in Table 1. Age, postoperative RDW, 
and tomography variables, including the left atrial volume, left atrial 
horizontal diameter, and EAT volume, were significantly higher while 
the hemoglobin level and hematocrit were significantly lower in patients 
developing atrial fibrillation after cardiopulmonary bypass. The preope-
rative hematological and biochemical parameters, as well as the radiolo-
gical parameters, of the groups are summarized in Table 2. The patients 
that developed POAF had a significantly greater left atrium (LA) diameter, 
LA volüme and EAT volume.Postoperative hematological parameters 24 
hours after cardiopulmonary bypass are summarized in Table 3. The 
postoperative RDW ratio was significantly higher in the POAF group than 
the sinus rhythm group (14.46 ± 1.79 vs. 13.60 ± 1.37, respectively, p 
= 0.004). A logistic multivariate regression analysis was performed on 
age, postoperative RDW, and tomography variables, including left atrial 
volume, left atrial horizontal diameter, and EAT volume. Only age (OR 
1.0731, 95% CI 1.012–1.138; p = 0.018) was an independent predictor 
of the development of POAF. (Table 4)

Conclusions: Although the EAT volume was high in patients developing 
atrial fibrillation after surgery, age was the only significant predictor of 
POAF on multivariate analysis. Additional studies regarding the predicti-
ve roles of epicardial fat and RDW in POAF are needed.

Study Flow Diagram

Tomographic measurement of epicardial adipose tissue volume. 
Pericardial fat was highlighted in orange after three-dimensional 

reconstruction

Tomographic measurement of epicardial adipose tissue volume. Pericardial fat 
was highlighted in orange after three-dimensional reconstruction
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Table 1 Baseline characteristics and procedural differences between 
patients that developed POAF and those with maintenance of sinus 

rhythm

Variables POAF 
(n:35)

Sinus Rhythm 
(n:114) P

Baseline Characteristics

Age (years) 69.2 ± 8.3 62,1 ± 9.1 <0.01

Sex; Female n (%) 12 (34.3) 23 (20.2) 0.465

Diabetes mellitus n (%) 12 (34.3) 49 (43) 0.362

Hypertension n (%) 21 (60) 62 (54.4) 0.492

BMI (kg/m2) 29,3 ± 5.8 28,1 ± 3,9 0.460

LVEF (%) 54±13 56±11 0.498

Beta blocker therapy n (%) 27 (77) 74 (64) 0.965

Operative and post-operative 
variables

Off-pump Bypass n (%) 3 (8.6) 23 (20.2) 0.115

RCA Bypass n (%) 19 (54.3) 61 (53.5) 0.355

Cross Clamp Time (minutes) 69.7 ± 37.3 59.3 ± 24.3 0.697

Pump Time (minutes) 94.7 ± 47.4 84.5 ± 32 0.697

Number of grafts 2.73±1.12 2.90±1.06 0.413

Stay in hospital (Days) 11 ± 3.9 9.4 ± 3 0.03

ICU period (Days) 1.9 ± 0.8 3.3 ± 2.9 <0.01

Transfusion (Erythrocytes, U) 1.09±0.78 0.77±0.93 0.072

LVEF; Left ventricle ejection fraction, BMI: Body Mass Index, RCA; Right 
coronary artery, ICU: Intensive care unit Bolded data indicate significance

Table 2 Preoperative hematological and biochemical parameters, 
and the radiological parameters of the two groups

POAF (n:35) Sinus Rhythm (n:114) P

Hematological and 
biochemical parameters

Glucose (mg/dl) 129.33±63.03 155.48±85.58 0.060

Urea (mg/dl) 20.05±10.70 18.19±7.90 0.348

Creatinine (mg/dl) 0.88±0.39 0.98±0.56 0.251

WBC (x103) 8.04±2.71 7.93±1.72 0.076

Hemoglobin (g/dl) 13.62±1.38 14.14±1.73 0.299

Hematocrit (%) 40.68±3.90 41.49±4.46 0.299

Platelet (x103) 251.49±68.38 239.21±57.48 0.341

Neutrophil (x103) 5.27±2.54 4.94±1.76 0.474

MPV (fL) 10.38±0.85 10.25±0.93 0.454

RDW (%) 13.73±1.14 13.40±0.93 0.160

CRP 7.74±11.64 7.36±11.55 0.880

Radiologic Parameters

EAT vol (cm3) 135.71±46.78 118.71±42.85 0.046

LA Horizontal (d) mm 47± 8.3 41 ± 6.2 <0.001

LA Vertical (d) mm 60.51±8.06 54.42±7.65 <0.001

LA (vol) mm3 72.9±27.2 56.8 ± 15.2 0.030

WBC: White blood cell, MPV: Mean platelet volume, RDW: Red cell distribution 
width, CRP: C-reactive protein, EAT; Epicardial adipose tissue; LA: Left atrium, 
(d): diameter mm (vol): volume Bolded data indicate significance

Table 3 Hematological parameters 24 hours after cardiopulmonary 
bypass

POAF
(n:35) Sinus Rhythm (n:114) P

Hematologic 
Parameters

WBC 14.65±6.40 14.58±4.82 0.947

Hemoglobin 9.14±1.35 9.95±1.42 0.003

Hematocrit 26.85±3.65 29.16±4.13 0.004

Platelet 177.66±63.11 192.72±52.33 0.220

Neutrophil 12.31±5.42 12.52±4.63 0.823

MPV 10.67±0.89 10.39±0.92 0.115

RDW 14.46±1.79 13.60±1.37 0.004

WBC: White blood cell, MPV: Mean platelet volume, RDW: Red cell distribution 
width Bolded data indicate significance

Table 4 Independent predictors of postoperative atrial fibrillation in a 
multivariate logistic regression analysis

Multivariate Analysis

Variables OR %95 CI P

Age 1.073 1.012-1.138 0.018

EAT volume 1.008 0.997-1.019 0.139

LA volume 0.994 0.952-1.038 0.789

LA vertical (d) 1.052 0.958-1.155 0.288

LA horizontal (d) 1.065 0.969-1.170 0.190

RDW (post-op) 1.215 0.873-1.691 0.248

RDW: Red cell distribution width, EAT; Epicardial adipose tissue; LA: Left 
atrium, (d): diameter mm, (vol): volume Bolded data indicate significance, OR; 
odds ratio; CI; confidence interval
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OP-012
Correlation Between Cardiac Syndrome X and Serum Prolidase 
Activity
Gönül Açıksarı1, Bülent Demir2, Kurtuluş Açıksarı3, Turgut Uygun2, 
Asuman Gedikbaşı4, Nurşen Keleş1, Orkide Kutlu5, Osman Karakaya2

1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Kardiyoloji, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, 
İstanbul
3Medeniyet Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
4Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, 
İstanbul
5Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye, İstanbul

AIM: We aimed to evaluate the association between Cardiac Syndrome 
X (CSX) and Serum Prolidase Activity (SPA), which is suggested to be 
related to microvascular dysfunction and endothelial dysfunction in the 
etiopathogenesis of the CSX.

MATERIALS-METHODS: Our study involved 62 CXS patients (37 were 
female, 25 were male and the average age was 55,03±8,82) and cont-
rol group consisted of 61 healthy volunteers (30 were female, 31 were 
male and the mean age was 42±8.07). Serum prolidase activities of both 
groups were detected by Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay test 
(ELİSA). 

RESULTS: In the comparison of patient and control groups, the mean 
age, the frequency of diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidaemia 
and SPA were found to have statistically significant different in the pa-
tient group. In reduced multivariate model SPA has been shown to be 
significantly and independently effective in distinguishing CSX patients 
and control groups.

DISCUSSION: As a result in patients with CSX, SPA was significantly inc-
reased. To define the role of SPA in pathogenesis of CSX patients more 
clearly, further large-scaled randomised studies are needed.

Figure 1. Comparison of serum prolidase activity (SPA) between 
cardiac syndrome X patient group and control group.

Table 1. Demographic, clinical, laboratory and echocardiographic 
characteristics of the study participants.

CSX Group
(n=62)

Control Group
(n=61) P value

Gender (n) Male 25 31 0.242
Female 37 30 0.242

Age (years), mean (SD) 55.03±8.82 43.42±8.07 0.000
BMI (kg/m2), mean (SD) 27.04±3.58 25.40±2.09 0.002
Systolic BP (mmHg), mean 
(SD) 123.63±17.28 110.98±12.24 0.000

Diastolic BP (mmHg), 
mean (SD) 75.48±10.59 69.34±9.15 0.001

Hypertension (n), (%) 32 (%51.6) 0 (% 0.0) 0.000
Diabetes mellitus (n), (%) 31 (%50.0) 0 (% 0.0) 0.000
Hyperlipidemia (n), (%) 32 (%51.6) 7 (%11.5) 0.000
Smoking (n), (%) 9 (%22.5) 8 (%20) 0.320
Family history of CAD (n), 
(%) 16 (%25.8) 0 (% 0.0) 0.000

LVEF (%), mean (SD) 62.44 ± 3.32 62.47 ± 3.36 0.733

CSX, cardiac syndrome X; CAD, coronary artery disease; BP, blood pressure; 
BMI, body mass index; LVEF, left ventricular ejection fraction. Values are 
express as mean ± SD.

Table 2. Comparison of laboratory data between cardiac syndrome X 
patient and controls.

CSX Group
(n=62)

CSX Group
(n=62)

CSX 
Group
(n=62)

Total cholesterol (mg/dl), mean (SD) 188.84 ±37.87 175.77 ±46.43 0.090
LDL-cholesterol (mg/dl), mean (SD) 118.16±32.79 105.20±45.40 0.073
HDL-cholesterol (mg/dl), mean (SD) 44.98 ±23.55 40.90 ±7.55 0.200
Triglycerides (mg/dl), mean (SD) 160.56±95.91 139.92±69.01 0.174
Urea (mg/dl), mean (SD) 30.58± 7.54 31.95± 7.68 0.320
Creatinine (mg/dl), mean (SD) 0.72± 0.10 0.87± 0.29 0.000
Fasting plasma glucose (mg/dl), 
mean (SD) 110.84±36,60 90.90±12.86 0.000

Gamma-glutamyltransferase (U/L), 
mean (SD) 33.13±31.30 21.16±8.40 0.018

Aspartate transaminase (U/L), mean 
(SD) 19.44±7.64 19.85±5.92 0.117

Alanine transaminase (U/L), mean 
(SD) 21.97±13.73 22.95±11.60 0.295

Hemoglobin (g/dl), mean (SD) 12.98±1.38 14.10±1.35 0.000
Platelet (x103), mean (SD) 245.69±61.77 255.44±47.47 0.330
Mean platelet volume (fL), mean (SD) 8.31±1.34 8.88±0.93 0.007
Sedimentation (mm), mean (SD) 27.49±15.89 11.39±9.18 0.000
C-Reactive Protein ( mg/dl), mean 
(SD) 0.73±1.12 0.39±0.47 0.017

Serum Prolidase Activity (U/L), mean 
(SD)

908.23± 
623.92 381.98± 228.50 0.000

Values are express as mean ± SD.
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OP-013
The effects of Pneumoperitoneum on cardiac functions during 
elective laparoscopic cholecystectomy
Gülçin Ercan1, Aydın Zilan2, Ramazan Kuşaslan2, Asım Enhoş1, Sinan 
Varol1, Kamil Gülşen1, Rıfat Yıldırım1, Funda Gümüş3, Ertuğrul 
Okuyan1

1Department of Cardiology, Bagcilar Training and Research Hospital, 
Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Bagcilar Training and Research 
Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology, Bagcilar Training and Research 
Hospital, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: Several authors described the cardiovascular changes 
as consequence of the pneumoperitoneum (Pnp) during laparosco-
pic procedures. Increases in heart rate, mean arterial pressure (MAP), 
systemic and pulmonary vascular resistances and a decrease in cardiac 
index have been described, but its effects on the cardiac performance 
are less known. We aimed to evaluate the cardiac effects of Pnp in a 
group of otherwise healthy subjects undergoing elective laparoscopic 
cholecystectomy.

MATERİALS AND METHODS: We included 47 patients with American 
Society of Anesthesiologists (ASA) physical status I or II; age over 18 
years undergoing elective laparoscopic intervention who successfully 
completed the surgery with no immediate apparent surgical complicati-
ons. Specifically, the patients with known significant systemic or cardi-
opulmonary disease were excluded. Echocardiography recordings were 
carried out at the beginning of anesthesia and after induction of PnP and 
CO2 evacuation and a 24-h period postoperatively. Transthoracic echo-
cardiography (TTE) examinations were performed with a 3.5-MHz trans-
ducer (Philips HD15). All echocardiographic measurements were carried 
out according to the criteria of the American Society of Ecocardiography.

RESULTS: After the creation of Pnp, we found that MAP increased and 
stroke volume decreased. At he same time LVEDV significantly diminis-
hed (p=0.002). Significant variation was also found regarding the cardiac 
output (CO), HR and EF. We observed that capnoperitoneum led to a 
significant reduction of EF (from 62.5±3.5 to 59.5±2.7 %, p < 0.05).

CONCLUSION: Our results suggested that the augmented intraabdomi-
nal pressure during Pnp adversely affects left ventricular performance 
leading to an increase afterload and decrase in cardiac output and left 
ventricular ejection fraction.

These cardiac consequences appear to be reversible since all 
the echocardiographic parameters are normalized at the end 
of surgery. But physicians must be carefull while performing 
laporoscopic surgery in patients with low baseline EF.

OP-014
Hafif-Orta Derece Anemiye Sahip Kişilerde Maximal Egzersiz Testi 
Sonrasında Kalp Hızı Toparlanma İndeksi
Adnan Doğan1, Dursun Çayan Akkoyun2

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 
Kütahya
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 
Tekirdağ

GİRİŞ: Kalp hızı toparlanma indeksi (KHTİ) sağlıklı bireylerde maksimum 
kardiyopulmoner egzersiz test sonrası ilk 30 saniye içinde kalp hızında 
daha yavaş bir azalmanın takip ettiği hızlı bir azalma olarak tanımlanır. 
Bu indeksteki bozulma, otonom sinir sistemi fonksiyon bozukluğunun 
bir göstergesi ve genel popülasyonda kardiyovasküler morbidite ve mor-
taliteyi yansıttığı gösterilmiştir. Buna ek olarak, egzersiz sonrasında kalp 
hızındaki azalmanın gecikmesi bağımsız olarak koroner arter hastalığı yo-
ğunluğunun ve mortalitenin bir göstergesi olduğu belirlenmiştir. Anemisi 
olan kişilerde kardiyovasküler riskin arttığı biliniyor olsa da, literatürde 
bu bireylerde, kardiyovasküler mortalitenin bir göstergesi olan KHTİ in-
celenmemiştir. Bu çalışmada hafif-orta derece anemiye sahip bireylerde 
kardiyak otonomik işlevin göstergesi olan KHTİ’ yi incelemeyi amaçladık.

GEREÇLER- YÖNTEM: Hafif-orta derece anemi tanısı almış 101 birey ve 
99 anemisi olmayan birey olmak üzere toplam 200 egzersiz testi yapılmış 
birey geriye dönük olarak çalışmaya alındı. Egzersiz sırasında ulaşılan 
maksimal kalp hızından toparlanma dönemi 1. ve 2. dakika kalp hızları 
çıkartılarak KHTİ1 ve KHTİ2 hesaplandı. İki grup arasındaki kan sayımı 
parametreleri karşılaştırıldı.

BULGULAR: Her iki grubun temel demografik özelliklerinden, yaş, cin-
siyet, hipertansiyon, diyabet, vücut kitle indeksleri birbirine benzerdi. 
Ayrıca, maksimum kalp hızı, bazal kalp hızı, istirahat sistolik kan basıncı 
ve maksimal sistolik kan basıncı iki grupta benzerdi (p> 0.05;). Egzersiz 
kapasitesi anemi grubunda kontrol grubuna göre daha düşüktü [anemi 
grubunda 9.3 (4-12.5) MET ml/kg/dk' a karşılık kontrol grubunda 11.5 
(4.1-14.2) MET ml/kg/dk, p<0.001]. KHTİ1 [anemi grubunda 20 (1-64) 
atım' a karşılık kontrol grubunda 21 (3-85) atım, p=0.246], KHTİ2 [anemi 
grubunda 52 (10-115) atım' a karşılık kontrol grubunda 48 (4-101) atım, 
p=0.126], kalp hızı rezervi [anemi grubunda % 89.5 ± 10.7' ye karşı-
lık kontrol grubunda % 91 ± 11.7, p=0.386], bakımından her iki grup 
arasında anlamlı fark yoktu. Ayrıca maksimum kalp hızı, bazal kalp hızı, 
istirahat sistolik kan basıncı ve maksimal sistolik kan basıncı da her iki 
grupta benzerdi (p>0.005). Düşük egzersiz kapasitesi ve yüksek ürik asit 
seviyesi parametreleri KHTİ ile ilişkili bulunmuştur.

SONUÇ-TARTIŞMA: Çalışmamıza göre, kardiyak otonomik işlevin gös-
tergesi olan KHTİ, hafif-orta derecede anemiye sahip bireylerde etkilen-
memiştir. KHTİ çalışmamızda sadece METS değeri ve ürik asit değerleri 
ile ilişkili bulunmuştur. Ürik asit ve kardiyovasküler olaylar arasındaki 
ilişki daha önce çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak, KHTİ ve ürik 
asit düzeyleri arasındaki ilişki hakkında hiçbir çalışma yoktur. Çalışmamız 
şaşırtıcı bir şekilde ürik asit düzeyleri ve KHTİ arasında negatif bir ilişki 
olduğunu göstermiştir. Bu ilişkiyi araştırmak için daha büyük çalışmalara 
ihtiyaç vardır.
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OP-015

Çocukluk çağı obezitesi atrial ve ventriküler aritmilerle ilişkili mi ?
Metin Karayakalı1, Samet Özer2, Arif Arısoy1, Kayıhan Karaman1, Ataç 
Çelik1

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri A.D.

AMAÇ: Obezitenin atrial ve ventriküler aritmi parametreleri üzerine etkisi 
önceki çalışmalarda değerlendirilmiştir fakat erişkinlerdeki verilerin aksi-
ne çocuklarda bazı çelişkili veriler mevcuttur. Atrial aritmi parametreleri 
özellikle de P dalga dispersiyonu (PD) atrial fibrilasyon (AF) ile ilişkilidir. 
Ventriküllerin depolarizasyon ve repolarizasyonunu gösteren; QT süresi 
(QT), düzeltilmiş QT (QTc), T dalgası peak to end interval (Tp-e), Tp-e/
QTc ve QT dispersiyonu (QTD) ventriküler aritmiler ile ilişkilidir. Çalışma-
mızın amacı çocuklarda PD, QT, QTc, QTD, QTcD, Tp-e, Tp-e/QT ve Tp-e/
QTc parametrelerini kullanarak obezitenin atrial ve ventriküler aritmiler 
üzerine olan etkisini değerlendirmektir. 

METOD: 34 obez ve 31 normal kilolu ve sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. 
Tümüne elektrokardiyografik ve antropometrik ölçümler alındı. 12 kanal 
EKG üzerinden PD, QT,QTc, Tp-e, Tp-e/QT, Tp-e/QTc, QTD and QTcD 
parametreleri ölçüldü ve iki grup karşılaştırıldı. 

SONUÇLAR: Vücut kitle indeksi (VKİ) obez çocuklarda ortalama ± SD 
olarak 28,7±5,1 ve kontrol grubunda 19±2,8. İki grup arasında yaş, cin-
siyet, KH, QT, QTc, Tp-e, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc açısından iki grup arasın-
da fark saptanmadı. Ancak obez çocuklarda PD, QTD ve QTcD anlamlı 
olarak yüksek saptandı. PD [25,2±6,9 ms vs. 18,5±6,8 milliseconds 
(ms), p <0,001], QTD (19,8±6,7 ms vs. 31,5±10,6 ms, p <0,001), QTcD 
(24,8±8,7 ms vs. 38,9±12,7 ms, p=<0,001). Ayrıca PD, QTD ve QTcD’nin 
VKİ ile anlamlı olarak korrele olduğu görüldü. (r=0,355 p=0,004; r=0,400 
p=0,001; r=0,358 p=0,003 sırasıyla )

SONUÇ: Sağlıklı ve normal kilolu çocuklarla karşılaştırıldığında obez ço-
cuklarda PD, QTD ve QTcD anlamlı derecede artmış olduğu tespit edildi. 
Ayrıca PD ve QTD’nin VKİ ile anlamlı düzeyde korrele olduğu görüldü. 
Ancak QT, QTc, Tp-e, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc gibi bazı diğer ventriküler 
aritmi parametreleri açısıdan iki grup arasında anlamlı fark saptanamadı. 
Bu sonuçlar AF ve ventriküler aritmi riskinin obez çocuklarda artmış ola-
bileceğini düşündürmektedir.

Klinik Karakteristikler ve Elektrokardiyografik Bulgular

BMI = Vücut kitle indeksi; KH: Kalp Hızı; ms= milliseconds; QT = QT interval; 
QTc = corrected QT; Tp-e = T wave peak-to-end interval; PD=P dispersion; 
QTD=QT dispersion; QTDc= corrected QT dispersion. Data are presented as 
mean ± SD, or n (%). Statistically significant p values shown in bold.

VKİ göre Pearson korrelasyon analizi

msc: Milliseconds; r; Correlation coefficient; PD: P-wave dispersion; QTD: QT 
dispersion.
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OP-016
Is there a relationship between mean platelet volume and the 
severity of coronary ectasia?
Kerem Özbek, Hüseyin Katlandur, Ahmet Keser, Şeref Ulucan, 
Hüseyin Özdil, Mehmet Sıddık Ülgen
Mevlana University Medicine School

OBJECTIVES: Mean platelet volume (MPV) is an indicator of platelet ac-
tivation that is elevated in patients with coronary artery ectasia (CAE). 
This study investigated the relationship between MPV and the severity 
of coronary ectasia.

MATERIALS-METHODS: The reports of 6,377 patients who underwent 
elective coronary angiography screening between January 2011 and Ja-
nuary 2015 were reviewed. After exclusion, 117 patients with isolated 
CAE were included in this study. The severity of CAE was divided into 
four types according to the Markis classification.

RESULTS: Table 1 summarizes the baseline characteristics and labora-
tory parameters of 117 patients with CAE and 70 age- and sex-matched 
patients with normal coronary angiograms. The baseline age, sex, diabe-
tes mellitus, hypertension, smoking, hyperlipidemia, and family history 
were statistically similar in the CAE and normal groups, as were gluco-
se, blood urea nitrogen, creatinine, AST, ALT, white blood cell count, 
hemoglobin (Hb), hematocrit, red blood cell count, and platelet count. 
The MPV and red blood cell distribution width (RDW) were significantly 
higher in the CAE group than the normal coronary artery group (both 
P<0.001).

After classifying the patients with CAE into four types according to the 
Markis classification, there were 48 (41%), 39 (33.3%), 6 (5.1%), and 
24 (20.55%) patients with types 1 to 4, respectively (Table 2). The CAE 
most frequently involved the RCA (80 patients, 68.4%), and CAE affected 
two vessels in 50.4% of patients (Table 3).

The MPV was similar in Markis types 1 and 2 (P=0.089), types 1 and 3 
(P=0.09), types 2 and 3 (P=0.195), and types 3 and 4 (P=1.0). The MPV 
was significantly higher in type 1 than in type 4 and in type 2 than in type 
4 (both P<0.001) (Figure 2).

In the multiple logistic regression analysis, MPV (OR=3.555, 95% CI 
2.282–5.538, P<0.01) and RDW (OR=2.393, 95% CI 1.573–3.639, 
P<0.01) were identified as independent predictors of CAE (Table 4). 
Receiver operating characteristic (ROC) curve analyses were performed 
for MPV and RDW. The MPV cutoff value was 10.85 fL (AUC=0.864, 
P<0.001, 95% CI 0.812–0.916, 82.1% sensitivity, 81.8% specificity). 
The RDW cutoff value was 13.85 (AUC=0.800, P<0.001, 95% CI 0.739–
0.861, 69.2% sensitivity, 69.6% specificity) (Figure 3). There was a 
strong, significant positive correlation between MPV and RDW (r=0.282, 
P<0.01).

CONCLUSIONS: MPV and RDW are both increased in CAE. MPV and 
RDW are positively correlated with each other. An increased MPV is as-
sociated with the severity of CAE. MPV values >10.85 fL may indicate 
the presence of CAE.

Figure 1: Study Flow Diagram

Figure 2: Mean platelet volume (MPV) and severity types of coronary 
artery ectasia according to the Markis classification

Between types 1&2, P=0.089; types 1&3, P=0.090; types 1&4, P<0.001; types 
2&3, P=0.195; types 2&4, P<0.01; and types 3&4, P=1.00.

Figure 3: Receiver operating characteristics (ROC) curve analysis of the 
mean platelet volume (MPV) and red cell distribution width (RDW)

AUC (area under the curve).
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Table 1: Baseline characteristics and laboratory parameters of patients 
with coronary artery ectasia and normal coronary angiograms

Variables Ectasia (n=117) Normal (n=70) P values

Age 64.32±10.42 65.39±10.46 0.502

Sex n (%)

Male 50 (42.7) 31 (44.3) 0.836

Female 67 (57.3) 39 (55.7) 0.956

Diabetes mellitus n (%) 35 (29.9) 19 (27.1) 0.741

Hypertension n (%) 83 (70.9) 43 (61.4) 0.119

Hyperlipidemia n (%) 42 (35.9) 26 (37.1) 0.410

Smoking n (%) 31 (26.5) 10 (14.3) 0.670

Family History n (%) 37 (31.6) 17 (24.3) 0.320

BMI (kg/m2) 25.8±2.6 25.6±2.5 0.770

Glucose (mg/dl) 117.09±44.53 115.20±41.22 0.773

Urea (mg/dl) 19.18±9.11 19.37±10.86 0.889

Creatinine (mg/dl) 0.83±0.33 0.80±0.38 0.713

AST (U/L) 24.38±29.82 26.98±40.17 0.632

ALT (U/L) 22.11±14.45 23.72±18.22 0.520

WBC (x103) 8.06±2.17 7.91±2.18 0.660

Hemoglobin (g/dl) 14.07±1.58 14.24±1.48 0.479

Hematocrit (%) 42.37±4.31 42.42±3.98 0.937

RBC (x106) 4.88±0.58 4.86±0.51 0.839

Platelet (x103) 233.18±63.91 236.86±66.54 0.709

MPV (fL) 11.14±1.13 9.82±0.90 <0.001

RDW (%) 15.02±1.89 13.41±0.72 <0.001

BMI: body mass index, Family history: for coronary artery disease, AST: 
aspartate amino transferase ALT: alanine amino transferase WBC: White 
blood cell, RBC: Red blood cell, MPV: Mean platelet volume, RDW: Red cell 
distribution width, SD, standard deviation, Bolded data indicate significance

Tablo 2: Classification of the severity of coronary ectasia

Markis classification n (%)

Type 1 Diffuse ectasia of two or three vessels 48 (41

Type 2 Diffuse ectasia in one vessel and localized disease 
in another 39 (33.3)

Type 3 Diffuse ectasia in one vessel only 6 (5.1)

Type 4 Localized or segmental involvement 24 (20.5)

Table 3: Number and distribution of coronary vessels with ectasia

Number of ectasic vessels n %

1 vessel 30 25.6

2 vessels 59 50.4

3 vessels 28 23.9

Distribution of ectasic vessels n %

LMCA 49 41.9

LAD 68 58.1

LCX 51 43.6

RCA 80 68.4

LMCA: Left main coronary artery, LAD: Left anterior descending artery, LCx: 
left circumflex artery, RCA right coronary artery

Table 4: Independent predictors of coronary artery ectasia in the multi-
variate logistic regression analysis

Multivariate Analysis

Variables OR %95 CI P value

Hypertension 2.577 0.996-6.668 0.51

Smoking 3.584 1.171-10.973 0.24

MPV 3.555 2.282-5.538 <0.01

RDW 2.393 1.573-3.639 <0.01

MPV, Mean platelet volume; RDW, Red blood cell distribution width; OR, odds 
ration; CI, confidence interval
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OP-017 
Prevalence of resting electrocardiography changes in patients with 
coronary artery ectasia and their relationship with coronary artery 
disease severity
Ahmet Keser1, Kerem Özbek1, Şeref Ulucan1, Hüseyin Katlandur1, 
Mustafa Bilgi2, Hüseyin Özdil1, İsmail Ateş3

1Mevlana University Medicine School, Department of Cardiology
2Mevlana University Medicine School, Department of Internal 
Medicine
3Antalya Medical Park Private Hospital, Cardiology Department

Objectives: Coronary artery ectasia (CAE) is defined as abnormal dilata-
tion of the normal adjacent segment of coronary arteries (≥ 1.5 times). 
The relationship between the prevalence of abnormalities from routine 
12-lead ECG in CAE patients and CAE remains unknown. Therefore, we 
aimed to examine the relationship between CAE and abnormal 12-lead 
ECG results, as well as determine the prevalence of CAE in patients with 
coronary artery disease suspicion who underwent diagnostic CAG.

Materials and methods: A total of 6,875 patients were admitted to the 
cardiology clinic of our hospital due to angina, equivalent symptoms, 
and/or identified signs of ischemia upon CAG between 2011 and 2015. 
Of these, 112 (1.63%) patients with CAE, as determined by retrospective 
scanning, were included in this study. CAG results were evaluated by two 
experienced cardiologists who were blinded to patient information and 
who were selected according to the study aims and patient characteris-
tics. The Markis classification was used to determine CAE distribution. 
ECG findings were classified according to the Minnesota coding system.

Results: Of the 112 patients, 48 (43%) were female and 64 were male 
(53%), and the mean age was 64 ± 11 years. When the CAG results were 
evaluated according to the Markis classification [9], 52 patients (46.4%) 
were classified as type 1, 20 patients (17.9%) were classified as type 2, 
16 patients (14.3%) were classified as type 3, and 24 patients (21.4%) 
were classified as type 4 (Table1). There were no significant differences 
between the demographic features of all groups (Table 2). The coronary 
ectasia types grouped according to the Markis classification, and the 
frequency and types of abnormal findings from the resting 12 deriva-
tive ECG were evaluated according to the Minnesota classification. ECG 
results were normal in almost half of all patients, apart from patients in 
the type 2 category, and atrial fibrillation and ST-T changes were similar 
in all groups. Bundle branch block prevalence was similar in type 1 and 
type 4 patients, with no prevalence in type 3 patients (Table 2). Although 
the prevalence of bundle branch block differed between groups, the dif-
ference was not significant. Left bundle branch block was observed most 
frequently in type 1 patients (9.6%). The majority of patients with bundle 
branch block were male, and the majority of patients with ST-T changes 
and atrial fibrillation (AF) were female; these differences were significant 
(P = 0.015). The rates of ST depression (35%) and T negativity (25%) 
were seen mostly in type 2 patients, while ventricular extra beats were 
observed mostly in type 1 and type 4 patients (5.8% and 4.5%, respec-
tively) (Table 3).

In conclusion, the prevalence of AF, ST-T changes, pathological Q-wave 
and R amplitude values, and different levels of bundle branch block was 
higher in CAE patients in our study compared with that of studies on 
nonselective populations.

Table 1: Description and prevalence of coronary ectasia types accor-
ding to Markis classification

Markis Classification n (%)

Type 1 Diffuse ectasia of two or three vessels 52 (46.4)

Type 2 Diffuse ectasia in one vessel and localized 
disease in another 20 (17.9)

Type 3 Diffuse ectasia in one vessel only 16 (14.3)

Type 4 Localized or segmental involvement 24 (21.4)

Table 2: Comparing the demographical characteristics of the groups 
that are formed according to the severity of coronary artery ectasia

Group 1 
(n=52) *

Group 2 
(n=20) *

Group 3 
(n=16) *

Group 4 
(n=24) * P

Age (Years) 63±10 67±9.0 65±13 61±9.0 0.143**

Sex, Female, 
n (%) 21 (43.8) 13 (27.1) 8 (16.7) 6 (12.5) 0.055

Smoking 
(n, %) 10 (45.5) - 6 (27.3) 6 (27.3) 0.036

Hyperlipidemia 
(n, %) 18 (43.9) 13 (31.7) 4 (9.8) 6 (14.6) 0.024

Hypertension 
(n, %) 34 (47.2) 5 (20.8) 9 (12.5) 14 (19.4) 0.605

DM (n, %) 14 (58.3) 3 (12.5) 4 (16.7) 3 (12.5) 0.443

Family History 
(n, %) 20 (62.5) 2 (6.3) 3 (9.4) 7 (21.9) 0.085

SAP (n, %) 15 (46.9) 5 (15.6) 6 (18.8) 6 (18.8) 0.825

USAP (n, %) 36 (46.8) 13 (16.9) 10 (13.0) 18 (23.4) 0.834

ACS 3 (50) 2 (33.3) 1 (16.7) - 0.522

CRF 4 (66.7) 1 (16.7) 1 (16.7) - 0.583

DM: diabetes mellitus, Family history; family history of coronary artery 
disease, SAP; Stable angina pectoris, USAP; unstable angina pectoris, ACS; 
Acute coronary syndrome, CRF; Chronic renal failure *Chi-square test, 
according to MARKIS classification that shows the severity of coronary artery 
ectasia **One Way ANOVA test

Table 3: ECG changes at the groups that are formed according to the 
severity of coronary artery ectasia

ECG (Minnesota) Type 1 
(n=52)

Type 2 
(n=20)

Type 3 
(n=16)

Type 4 
(n=24)

Total=112 
(%)

Normal ECG (n, %) 25 (48.1) 2 (10) 10 (62.5) 10 (41.7) 47 (42.0)

(8.3.1) Atrial fibrillation (n, %) 4 (7.7) 2 (10) 1 (6.3) 2 (8.3) 9 (8.0)

(4.2) ST-segment depression 
(n, %) 4 (7.7) 7 (35.0) 2 (12.5) 4 (16.7) 17 (15.2)

(5.2) T negativity (n, %) 6 (11.5) 5 (25.0) 1 (6.3) 3 (12.5) 15 (13.4)

(1.1) Pathological Q waves 
(n, %) - - 1 (6.3) 2 (8.3) 3 (2.7)

(8.1.2) Ventricular extra-systole 
(n, %) 3 (5.8) 1 (5) - 1 (4.2) 5 (4.5)

(9.1) Low QRS voltage (n, %) 2 (3.8) - - - 2 (1.8)

(7.1.1) Complete left bundle 
branch block (n, %) - 1 (5) 1 (6.3) - 2 (1.8)

(7.6) Partial left bundle branch 
block (n, %) 5 (9.6) - - - 5 (4.5)

(3.1) High amplitude R (n, %) 2 (3.8) - - 1 (4.2) 3 (2.7)

(7.2.1) Complete right bundle 
branch block (n, %) - 2 (10.0) - 1 (4.2) 3 (2.7)

(8.8) Sinus bradycardia (n, %) 1 (1.9) - - - 1 (0.9)
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OP-018
Total pulmonary vein Diameter is strong predictor of atrial 
fibrillation after coronary artery bypass graft surgery
Hüseyin Katlandur1, Kerem Özbek1, Hüseyin Özdil1, Bilal Arık2, Ahmet 
Kuzgun3, Ahmet Keser1, Şeref Ulucan1, Mehmet Sıddık Ülgen1

1Department of Cardiology, Mevlana University, Konya, Turkey
2Department of Radiology, Mevlana University, Konya, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Mevlana University, Konya, 
Turkey

OBJECTIVE: Recent studies have shown that the pulmonary veins are 
important in atrial fibrillation (AF). This study evaluated the relationship 
between total pulmonary vein diameter and postoperative AF in on-pump 
coronary artery bypass graft (CABG) patients.

MATERİAL AND METHODS: Our study enrolled 149 patients undergo-
ing on-pump CABG. The primary endpoint was defined as postopera-
tive new-onset in-hospital AF. All patients underwent preoperative non-
contrast tomography to measure pulmonary vein diameter.

RESULTS: The study enrolled 149 patients undergoing CABG requiring 
CPB for the first times. The average patient age was 63.8 ± 9.4 (range 
41–87) years; the average BMI was 28.3 ± 4.4 (range 17–48) kg/m2. The 
study population included 35 (23.5%) women. The average duration of 
ICU follow-up was 2.2 ± 1.7 (range 1–17) days, the average total hospi-
talization was 9.8 ± 3.3 (range 5–24) days, and the average cross-clamp 
duration was 55.9 ± 16.8 (range 22–98) minutes. In our study populati-
on, AF developed in 35 (23%) patients and the remaining 114 (77%) pa-
tients remained in sinus rhythm. Baseline characteristics, operative and 
radiological variables stratified by the development of AF are summari-
zed in Table I. The patients who developed AF had a significantly greater 
total pulmonary vein diameter (54.5 ± 6.5 vs. 49.9 ± 5.5 mm, p = 0.0001) 
and were older (69.2 ± 8.3 vs. 62.1 ± 9.1 years, p = 0.0001) than those 
who remained in sinus rhythm. Demographic variables such as diabetes 
and hypertension and procedural factors such as the cross-clamp time, 
pump time, number of bypass grafts, duration of hospitalization, and 
ICU stay were similar in both groups. Receiver operator characteristic 
curve analysis revealed a cutoff of 51.15 mm (95% Confidence Interval 
0.627–0.810, area under the curve 0.712, p = 0.0001) of the total pulmo-
nary vein diameter for predicting the development of new-onset AF with 
71% sensitivity and 61% specificity (Figure 2). A logistic multivariate 
regression analysis was performed on tomography variables, including 
the left atrial volume, left atrial horizontal diameter, and total pulmonary 
vein horizontal diameter. Only the total pulmonary vein diameter (OR 
1.084, 95% CI 1.084–1.003; p = 0.042) was an independent predictor of 
the development of new-onset AF. (Table II)

CONCLUSION: To our knowledge, this is the first report of an association 
between total pulmonary vein diameter and the development postope-
rative AF. The identification of high-risk patients using pulmonary vein 
diameters should facilitate preventive measures.

 

Figure 2: 
ROC curve illustrating sensitivity 
and specificity rates at all pos-
sible cut-off levels to assess the 
performance of total pulmonary 
vein diameter to predict posto-
perative CABG AF.

Table 1: Baseline Characteristic’s, operative and radiologic variables 
stratified by development of new onset Atrial Fibrillation

Variables Atrial Fibrillation 
(n=35)

Sinus 
Rhythm 
(n=114)

P value

Age (years) 69.2 ± 8.3 62.1 ± 9.1 0.001

Age>70 years old 17/42 18/107

Male / Female 26 / 19 30 / 16 0.46

Body Mass Index (kg/m2) 28.4 ± 0.6 29.6 ±.9 0.46

Operative and postoperative 
variables

Cross Clamp Time 
(minutes) 69.7 ± 37.3 59.3 ± 24.3 0.35

Pump Time (minutes) 94.7 ± 47.4 84.5 ± 32 0.69

Stay in hospital (days) 11 ± 3.9 9.4 ± 3 0.003

Intensive Care Unit period 
(days) 3.3 ± 2.9 1.9 ± 0.8 <0.001

Number of bypass grafts

1 7 10

2 9 34

3 11 41

4 6 19

5 2 10

Radiologic Parameters

Total Pulmonary Vein 
Diameter (mm) 54.5 ± 6.5 49.9 ± 5.5 <0.001

Left Atrial Diameter (mm) 47 ± 8.3 41 ± 6.2 0.001

Left Atrial volume (mm3) 72.9 ±27.2 56.8 ± 15.2 0.003

Bolded data are statistically significant

Table 2: Tomographic variables examined in the multivariate logistic 
regression analysis

Variables OR 95% CI P value

Total Pulmonary vein diameter (mm) 1.084 1.003-1.171 0.042

Left atrium volume (mm3) 1.013 0.984-1.043 0.391

Left Atrium Diameter (mm) 1.061 0.978-1.151 0.153

OR: Odds Ratio, CI: Confidence Interval Bolded data are statistically 
significant
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OP-019
Arterial Stiffness Parameters in Patients With Vasovagal Syncope
Erkan Alpaslan1, Ebru Özpelit1, Emre Özpelit2, Sedat Taş3, Abdulla 
Arslan1, Reşit Yiğit Yılancıoğlu1, Neryan Özgül1, Asım Oktay Ergene1

1Department of Cardiology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department of Cardiology, İzmir University, İzmir, Turkey
3Department of Cardiology, Soma State Hospital, Manisa; Turkey

INTRODUCTION: Vasovagal syncope (VVS) is by far the most common 
cause of syncope in people without structural heart disease, but the 
exact mechanisms for these neural pathways and their variations among 
individuals remain unclear. Fall in cardiac output and peripheral vascular 
resistance with coincident vasodilatation occurs in the majority of cases. 
Whether any hemodynamic or structural background exists is not known 
exactly. In this study we aimed to evaluate the arterial stiffness parame-
ters in patients with VVS

MATERIALS-METHODS: 42 consecutive patients with recurrent VVS and 
a positive tilt table test were compared to 41 age- and sex-matched cont-
rols with a negative tilt table result and no history of syncope. Central 
aortic pressure parameters including augmentation index, central pulse 
pressure and carotid to radial pulse wave velocity as markers of aortic 
stiffness were generated noninvasively by applanation tonometry.

RESULTS: Peripheral systolic (SBP) and diastolic blood pressures 
(DBP) were similar in VVS and control groups. Central systolic blood 
pressures and central augmentation pressures also did not significantly 
differ between groups. No difference in aortic augmentation index was 
observed between groups. However, in patients with vasovagal syncope 
the pulse wave velocity was significantly lower than the healthy controls.

CONCLUSION: The findings of present study indicate the presence of 
less stiff arteries in patients with VVS compared to healthy controls. Furt-
her studies are needed to confirm this finding. Whether this lower arterial 
stiffness is a cause or consequence in these patients is another concern 
to be investigated.

Stiffness Parameters and Blood Pressure of Control group and 
Patients with Vasovagal Syncope

Patient Control P value

Age (years) 34.3±10.0 31,4±5.7 0,115

SBP (mmHg) 125 ±16,6 121,1 ± 14.9 0,318

DBP (mmHg) 79,6±8,9 77,7 ± 9,7 0,379

Central BP (mmHg) 98 (13) 93 (14) 0,105

Augmentation pressure
(mmHg) 8,5 ±10,1 6,2 ± 8,6 0,274

Augmentation Index (%) 21 (21,5) 14 (25,5) 0,225

Pulse Wave Velocity (m/s) 5,4 (1,4) 5,9 (1,8) 0,046

OP-020
An Interesting and Unusual Clinical Scenario; Anomalous Origin 
of the Left Coronary Artery from the Right Sinus of Valsalva with 
Interarterial Course, Presented as Acute Myocardial Infarction 
Caused by the RCA
Ersin Çağrı Şimşek1, Sadık Volkan Emren2, Mehmet Erdinç Arıkan3, 
Emre Özdemir3, Sedat Altay3

1Tepecik Education and Research Hospital, Izmir,Turkey
2Afyonkarahisar State Hospital, Afyon, Turkey
3Katip Celebi University Ataturk Education and Research Hospital, 
Izmir,Turkey
Introduction: Coronary artery anomalies are potentially life-threatening 
anatomic variants that occur in approximately 1% of patients. Among 
all the congenital coronary anomalies, an anomalous origin of the left 
coronary artery (LCA) from the right sinus of Valsalva is extremely rare 
approximate prevalence, 0.15%).
Case Report: A 53-year-old man with a history of smoking was admitted 
to the emergency department with severe chest pain which lasted for 1 
hour. The initial ECG showed acute inferolateral and right myocardial 
infarction. The patient was referred for primary PCI. At first, temporary 
pacemaker was inserted from the femoral vein. Then, we tried to per-
form left coronary angiography, but we could not find the orifice of the 
left coronary artery(LCA).Right coronary artery was occluded from the 
proximal, two bare-metal stents (5.0 mm×28 mm, 4.5mm×20 mm ) were 
implanted to the proximal and midportion of the RCA with an excellent 
result. As LCA could not be engaged with stand technique, a JR-4 right 
guiding catheter was used to seek the anomalous LCA. As expected LCA 
took origin from the right and showed a critical stenosis on the proximal 
LCX. Multislice CT revealed an interarterial course between the pulmo-
nary artery and the aorta. After a consensus with the surgeons, the pati-
ent was scheduled for CABG one month later.
Discussion: Anomalous origin of the left coronary artery in the right si-
nus of Valsalva is an uncommon malformation. The anomalous artery 
can have various courses; however, the interarterial course between 
the aorta and pulmonary artery is the one most frequently associated 
with sudden death, particularly during or immediately after strenuous 
physical exercise.The outward expansion of the aortic root and pulmo-
nary trunk during exertion in addition to the external compression of the 
vessel, also increases the angulation at the LMCA ostium can result in 
acute myocardial infarction or sudden cardiac death. When the anomaly 
is associated with obstructive coronary lesions, treatment planning in 
these cases may be complex. Guidelines recommends surgical coro-
nary revascularization in patients with anomalous left coronary artery 
arising from the right sinus of Valsalva and coursing between the aorta 
and pulmonary artery. About half of the patients with anomalous LCA 
arising from the right coronary sinus die before the age of 20 years, and 
usually during or shortly after vigorous exertion. However, this patient 
did not have any cardiac symptoms until the age 53 years eventhough 
there was a significant atherosclerotic change in the LCx. Culprit lesion 
was RCA and the cause of AMI might be related to coronary artery risk 
factors such as smoking. Suprisingly, in this case; cause of MI was an 
atherosclerotic lesion of RCA which had a normal course, instead of the 
anomalous coronary artery.

figure-1

Ecg, Coronary 
Anjiyogram and 
Multislice CT
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OP-021
Kardiyovasküler risk tahmini için pre- ve post-menapozal hayatta 
nötrofil/lenfosit oranı değişikliklerinin değerlendirilmesi.
Ahmet Karakurt1, Cennet Yıldız2

1Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars
2Tekden Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Birçok klinik çalışmada nötrofil lenfosit oranının (NLO), artmış 
aterosiklerotik kardiyovasküler risk belirlemede prognostik değerinin bi-
linmesine rağmen, postmenopozal sağlıklı kadınlarda ki pognostik değeri 
bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, pre- ve post-menopozal sağlıklı 
kadınlar arasında NLO değerlendirmektir. 

Yöntem: Mart 2013 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında kardiyoloji polik-
liniğine kontrol maksatlı başvuran ve herhangi bir kardiyak yakınması 
olmayan peremenopozal 295 (ortanca yaş 37 yıl, dağılım 33-42 yıl) ve 
postmenopozal 153 kadın (ortanca yaş 56 yıl, dağılım 52-62 yıl) çalış-
maya alındı. Tüm hastaların tam kan hücre sayıları kaydedildi. İki gurup 
arasında rutin kan sayım parametreleri nötrofil, lenfosit ve nötrofil lenfost 
oranı (mutlak nötrofil sayısının ve mutlak lenfosit sayısına oranı) karşı-
laştırıldı. 

Bulgular: Pre- ve post-menopozal hayata nötrofil-lenfosit oranı açısın-
dan istatistiksel fark saptanmadı [sırasıyla medyan: 1.77, interquartil ran-
ge (IQR): 1,38-2,25 ve 1,68 (IQR: 1,24-2,07), p = 0.240]. Benzer şekilde, 
lökosit ve lenfosit sayıları arasında da istatistiksel fark saptanmadı [sıra-
sıyla medyan: 3,7x103/mm3 (IQR: 3,04-4,50) kr. 3,63x103/mm3 (IQR: 
2,79-4,33), p = 0.393 ve 2,12 (IQR: 1,79-2,52) kr. 2,10 (IQR: 1,70-2,60), 
p = 0.624]. 

Sonuç: Bu çalışma, NLO postmenopozal dönem ile premenopozal dö-
neme arasında fark olmadığı göstermiştir. Ayrıca bu sonuçlar, nörofil, 
lenfosit sayılarının ve NLO postmenopozal dönemde farklılık gösterme-
diğini ve ateroskleroz riski belirteci olarak kullanılamaz olduğunu ortaya 
koymuştur.

Tablo 1. Pre- ve post-menopoz hayatta, nötrofil-lenfosit oranı (NLO) 
ve diğer kan hücre sayılarının karşılaştırılması

Parametereler Premenopausal
(n=295) Postmenopausal (n=153) p

WBC (103/mm3) 6.58 (5.63-7.84) 6.23 (5.47-7.51) 0.075

Ns (103/mm3) 3.70 (3.04-4.50) 3.63 (2.79-4.33) 0.393

Ls (103/mm3) 2.12 (1.79-2.52) 2.10 (1.70-2.60) 0.624

NLO 1.77 (1.38-2.25) 1.68 (1.24-2.07) 0.240

Ps (103/mm3) 261 (220-306.75) 257 (225.50-288) 0.508

MPV (µm3) 10.36 ± 1.20 10.39 ± 0.92 0.781

RDW (%) 14.02 ± 2.08 13.80 ± 1.78 0.284

WBC: Beyaz kan hücre sayısı; Ns: Nötrofil sayısı; Ls: Lenfosit sayısı; NLO: 
Nötrofil-lenfosit oranı; Ps: Platelet sayısı; MPV: Ortalama platelet volumü. 
RDW: Eritrosit dağılım genişliği. Veriler, mean ± SD veya medyan [interquartil 
range (IQR) (25th-75th)] olarak karşılaştırıldı. P değeri < 0,05 olan değerler 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Tablo 2. Pre- ve post-menopozla hayatta nötrofil-lenfosit oranı (NLO) 
ile kan parametreleri asındaki korelasyon ilişkisi.

Pre- and post-menopausal groups (n=448)

Parametreler r p

AKŞ (mg/dL) -0.114 0.016

Hb (g/dL) -0.100 0.035

MCHC (g/dL) -0.120 0.011

RDW (%) -0.094 0.048

TK (mg/dL) -0.109 0.021

LDL (mg/dL) -0.093 0.049

TG (mg/dL) -0.109 0.021

LDL/HDL -0.105 0.026

TK/HDL -0.122 0.010

AKŞ: Açlık kan şekeri; Hb: Hemoglobin; MCHC: Ortalama eritrosit hemoglobin 
konsantrasyonu; RDW: Eritrosit dağılım genişliği; TK: Total kolesterol; LDL: 
Düşük dansiteli lipoproteyin; TG: Trigliserit; HDL: Yüksek dansiteli lipoproteyin.
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OP-022
Akut Koroner Sendromu Taklit Eden Bir Akut Pulmoner Emboli 
Olgusu 
Fulya Avcı Demir1, Yunus Okudan2, Ahmet Altınbaş2

1Department of Cardiology, Isparta State Hospital, Isparta, Turkey
2Department of Cardiology, Süleyman Demirel University, Isparta, 
Turkey

GİRİŞ: Pulmoner emboli (PE)klinik ve elektrokardiyografik(EKG) olarak 
spesifik bulgulara sahip olmadığı için kolaylıkla akut koroner sendrom 
(AKS) ile karışabilir. Biz burada 56 yaşında başvuru şikayeti göğüs ağrısı 
ve bulantı olan bir bayan hastanın EKG değişiklikleri ve yükselmiş olan 
troponin değeri sebebiyle başlangıçta AKS tanısı aldığı bir pulmoner em-
boli olgusu sunuyoruz.

VAKA: 56 yaşında, sigara öyküsü olan diyabetik, hipertansif, obez kadın 
hasta göğüs ağrısı ve bulantı şikayeti ile acil servise başvurdu. Eşlik eden 
başka bir şikayeti yoktu. Oryante ve koopere olan hastanın kardiyovaskü-
ler ve solunum sistemi muayenesinde de patolojik bulgusu yoktu.Nabzı 
düzenli, 93 atım / dakika, kan basıncı 142/89mmHg ve solunum hızı 18/ 
dakika idi. Oda havasında oksijen satürasyonu % 99 du, troponin dışın-
daki bütün laboratuar parametreleri normaldi. Troponin değeri: 0.98 ng 
/ ml (normal <0.06 ng / ml). Hastanın 12-lead EKG sinde ritm sinüstü, 
V3-V6 derivasyonlarında ST segment depresyonu, anterior ve inferior 
derivasyonlarda yaygın T dalga negatifliği, AVR de minimal ST yüksel-
mesi vardı.(Şekil 1) Hastaya ST yükselmesiz miyokard infarktüsü tanısı 
kondu ve göğüs ağrısı devam eden hasta invaziv koroner değerlendirme 
için sevk edildi. Koroner anjiyografide koroner arterler normal izlendi. 
Transtorasik ekokardiyografisinde sol ventrikül (LV) sistolik fonksiyonla-
rı normaldi; fakat sağ ventrikül (RV)dilate izlendi. Orta derecede triküspit 
yetmezliği tespit edildi, sistolik pulmoner arter basıncı 45 mmHG olarak 
hesaplandı. Bu sebeple hastanın bilgisayarlı toraks tomografisi çekildi. 
Tomografide sağ ve sol pulmoner arterde yaygın olarak bulunan ve 
distale doğru lobar, segmenter ve subsegmenter dallara kadar uzanan 
trombüs izlendi. (Şekil 2 )Pulmoner emboli tanısı konan hastanın alt eks-
tremite venöz dopplerinde derin ven trombozu izlenmedi ve thrombofili 
paneli normaldi. Hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin ile birlikte War-
farin tedavisi başlandı.

SONUÇ: Yaygın T-dalga negatifliği ile başvuran PE AKS yi taklit edebilir 
ve tanısal yaklaşım aşamasında yanıltabilir. Anterior ve inferior derivas-
yonlardaki eşzamanlı T-dalga negatifliği PE düşündüren önemli ipuçla-
rındandır. PE nin en yaygın EKG bulguları komplet veya inkomplet sağ 
dal bloğu ile birlikte anteroseptal derivasyonlardaki T-dalga negatifliği, 
ST yükselmesi veya depresyonu, sinüs taşikardisi, QRS kompleksinde 
düşük voltaj, S1Q3T3 paterni ve sağ aks sapmasıdır. İskemi göstergesi 
gibi yorumlanan EKG değişikliklerinin nedenleri ani RV strain, hipoksemi 
ve katekolaminerjik aktivitedir. Bu yüzden pulmoner embolinin iskemik 
EKG değişiklikleri ile prezente olabileceğini her zaman akılda bulundur-
malı ve ayırıcı tanı aşamasında dikkatli olmalıyız. Çünkü pulmoner em-
boli tanısı atlanır ve hastaya uygun tedavi kısa sürede başlanmazsa hasta 
mortalitesi artacaktır.

Figure 1

12-lead electrocardiogram on admission

Figure 2

Pulmoner embolism seen on pulmoner CT angiogram
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OP-023
Anterior ST-segment Yükselmeli Akut Miyokart Enfarktüsünün Sağ 
Ventrikül Tutulumlu Akut Myokart Enfarktüsü İle Birlikteliği
Gizem Türkel
Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı,Manisa

OLGU TANIMLAMASI: Akut koroner sendromda elektrokardiyografi 
(EKG) tanı konulmasının yanında, enfarktüs lokalizasyonun saptanması, 
riskin belirlenmesi, tedavinin yönlendirilmesi ve tedavi başarısının tespi-
tinde ilave katkılar sağlar.(1)EKG de inferior derivasyonlarda ST yüksel-
mesi izlendiğinde sorumlu lezyon kesin olmamakla birilke genelde sağ 
koroner arterdir; oklüzyon sol ön inen arterde ise ST segment yükselmesi 
prekordiyal derivasyonlarda tezahür eder. Ekg Sol ön inen koroner arter 
(LAD) ile sağ koroner arter (RCA) tıkanmalarını, sirkumfleks arter (Cx) tı-
kanmalarına göre daha yüksek bir duyarlılıkla ortaya koyabilmektedir (2). 

Sağ ventrikül miyokart enfarktüsü (Sğ V ME), akut inferior miyokard 
enfarktüslü hastaların %23-53’ünde görülmektedir(3). Sağ V ME’ünde 
hemodinamik bozukluklar erken ortaya çıktığı için olguların erken tanınıp 
uygun intravenöz volüm yüklenmesiyle tedavi edilmesi önemlidir. SğV 
Mİ tanısında V4R-V6R de 0,5-1mm üstünde ST segment elevasyonunun 
tanı koyduracağı, V1R-V3R nin de tanıya yardımcı olabileceği bildirilmiş-
tir(4). V4R de ST segment elevasyonu bunlardan en çok kullanılanıdır.

BULGULAR:  Öyküsünde diabetes mellitus,dislipidemi ve sigara içme öy-
küsü olan 45 yaşındaki erkek hasta sıkıştırıcı tarzda göğüs ağrısı,terleme 
ve baş dönmesi şikayeti ile başvuruyor.Hastanın çekilen EKG de anterior 
derivasyonlarda ve sağ derivasyonlarda ST segment yüksekliği bulun-
ması ve ritmin atrıyoventriküler tam blok(AV tam blok) ile uyumlu olması 
nedeniyle primer perkutan koroner girişim (PKG) ihtiyacı açısından dış 
merkezden tarafımıza yönlendirildi.Hasta primer PKG planlanması ama-
cıyla katater laboratuarına alındı.Hastanın ritminin AV tam blok ile uyum-
lu olması nedeniyle öncelikli olarak hastaya geçici pacemaker takıldı.
Hastanın çekilen koroner anjiografisinde;RCA %100 ve LAD Diagonal 1 
sonrası %99,Cx'in %70,%80 tıkalı olduğu görüldü.Hastanın kliniğinden 
iki lezyonun sorumlu olduğu düşünüldü.Ardından hastanın LAD %99 ve 
RCA %100 lezyonuna başarılı primer PKG yapıldı. İşlem sonrası çekilen 
EKG’de ST segment elevasyonunda ve hastanın göğüs ağrısında anlamlı 
azalma olduğu görüldü.Takibinde hastanın ritminin sinüs ritmine dön-
düğü izlendi.

SONUÇ VE TARTIŞMA: Sğ V ME, akut inferior miyokard infarktüslü 
hastaların %23-53’ünde görülmektedir.Bizim olgumuzda anterior ST-
segment yükselmeli akut miyokart enfarktüsüne sağ ventrikül tutulumlu 
akut myokart enfarktüsü birlikteliği mevcuttu.Ritm de daha çok inferior 
STYME de karşılaştığımız AV tam blok ile uyumluydu.Kateter laboratu-
arına alınan hastada iki sorumlu lezyon (RCA %100, LAD %99) izlen-
di.Hastanın kliniğinden hem RCA'nın hem de LAD'nin sorumlu olduğu 
düşünüldü ve her iki lezyona başarılı primer PKG uygulandı.Sonuç 
olarak;Anterior STYME tanısı ile başvuran hastada eş zamanlı Sğ V MI 
ve av tam blok olması literatürde nadir rastlanan bir durum olması nede-
niyle paylaşmak istedik.Ayrıca STYME kliniğinden eş zamanlı birden fazla 
lezyonun sorumlu olabileceği de unutulmamalıdır.

  
ANTERİOR STYME VE AV 
TAM BLOK BİRLİKTELİĞİ

  
RCA'NIN %100 OLDUĞU KORONER 
ANJİYOGRAFİ GÖRÜNTÜSÜ

  

LAD'NİN %99 OLDUĞU 
KORONER ANJİYOGRAFİ 
GÖRÜNTÜSÜ

  
RCA'NIN PRİMER PKG 
SONRASI GÖRÜNÜMÜ

  

SAĞ VENTRİKÜL TUTULUMLU 
MYOKART ENFARKTÜSÜNÜN 
EKG BULGUSU
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OP-024
Tek Merkezdeki Bir Türk Kalp Yetmezliği Hasta Popülasyonunda, 
Düzensiz İlaç Kullanımı, Enfeksiyon ve Fazla Tuz Tüketimi, 
Dekompanzasyonun En Sık Sebebidir 
Ümit Yüksek1, Filiz Akın2

1Odemis State Hospital, Izmir
2Carsamba State Hospital, Samsun

AMAÇ: Türk kalp yetmezliği hastalarında dekompanzasyonu tetikleyen 
faktörleri bulmayı amaçladık. Ayrıca bu tetikleyici sebeplerin kalp yetmez-
liğinin çeşidine göre değişip değişmediğini merak ettik.

METODLAR: 2010 yılı Aralık ayı ile 2011 yılı Aralık ayı arasında hasta-
nemizde yatan 235 ardışık kalp yetmezliği (KY) hastası çalışmaya dahil 
edildi. Yüz elli (%64) hastada sistolik KY, 21 (%9) hastada diyastolik 
KY, 31 (%13) hastada sağ KY ve 33 (%14) hastada da kapak hastalığına 
bağlı KY mevcuttu. Hastaların ortalama yaşı 72 idi. Yüz yirmi iki (%52) 
hasta erkek, 113 (%48) hasta ise kadındı. Hastalar hastaneye yatırıldığın-
da dekompanzasyonun sebepleri öğrenildi. Bu tetikleyici faktörlerin KY 
çeşidine göre değişip değişmediğini anlamak için çapraz tablolar yaptık 
ve ki-kare testini kullandık.

BULGULAR: Dekompanzasyonun en sık sebebi düzensiz ilaç kullanımıy-
dı (hastaların %72’sinde). İkinci en sık neden enfeksiyondu (hastaların 
%66’sında) [en sık olarak da solunum yolu enfeksiyonları]. Üçüncü sıra-
da gelen sebep ise Türk hastalarında önemli bir problem olduğu bilinen 
fazla tuz tüketimiydi (hastaların %61’inde). Ayrıca hastaların %26’sında 
kontrolsüz aritmi, %14’ünde kontrolsüz hipertansiyon vardı. Sekiz (%3) 
hastada hiper/hipotiroidi mevcuttu, 2 (%1) hastada ise dekompanzasyon 
sırasında akut koroner sendrom mevcuttu. On (%4) hastada diğer se-
bepler mevcuttu (anemi vb.). Kalp yetmezliği çeşidine göre bu sebepler 
arasında fark olup olmadığını anlamak için ki-kare analizini uyguladık ve 
KY çeşitleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulmadık.

SONUÇ: Bu terk merkezli çalışmaya göre Türk kalp yetmezliği hastaları 
en çok düzensiz ilaç kullanımı, enfeksiyon ve aşırı tuz tüketimine bağlı 
olarak dekompanse olurlar. Dekompanzasyonu tetikleyen faktörler KY 
çeşidine göre değişim göstermemektedir.

OP-025
Kalp Yetmezliği Hastalarında Hastanede Yatış Süresi, Kısa ve Uzun 
Dönem Mortalite ve Rehospitalizasyonla İlişkili Değildir 
Ümit Yüksek1, Filiz Akın2

1Odemis State Hospital, Izmir
2Carsamba State Hospital, Samsun

AMAÇ: Kalp yetmezliği hastalarında hastanede yatış süresi Batı ve Doğu 
Avrupa ülkelerinde ve ayrıca ABD’de birbirinden farklıdır. Geniş bir kalp 
yetmezliği hasta popülasyonunda, hastanede yatış süresinin, kısa ve 
uzun dönem mortalite ve rehospitalizasyonu öngörüp öngörmediğini 
araştırdık.

METODLAR: 2010 yılı Aralık ayı ile 2011 yılı Aralık ayı arasında ardışık 
olarak hastanemizde yatan, hayatta kalan ve taburcu edilen 214 kalp yet-
mezliği (KY) hastasının bilgileri toplandı. Her hasta için hastanede yatış 
süresi kaydedildi. Yüz otuz üç (%62) hastada sistolik KY, 21 (%10) has-
tada diyastolik KY, 31(%14) hastada sağ KY ve 29 (%14) hastada da 
kapak hastalığına bağlı KY mevcuttu. Hastaların ortalama yaşı 72 idi. Yüz 
on iki (%52) hasta erkek, 102 (%48) hasta ise kadındı. Takip süresi 2 
yıldı. 6 ayın sonunda ve sonra her yılın sonunda (1. ve 2. yılın sonunda) 
hastalar arandı ve hastaların hayatta olup olmadıkları ve rehospitalizas-
yon durumları öğrenildi. 6 ay sonunda 165 hastaya, 1 yıl sonunda 151 
hastaya, 2 yıl sonunda ise 142 hastaya (veya yakınlarına) ulaşılabildi. 
Hastanede yatış süresinin simetrik dağılıp dağılmadığını anlamak için 
Kolmogorov-Smirnov analizi kullanıldı ve dağılımın simetrik olmadığı gö-
rüldü. Bu nedenle kıyaslamaları yapmak için Bağımsız Örneklem Mann-
Whitney U testi (Independent Samples Mann-Whitney U test) kullanıldı.

BULGULAR: Ortalama hastanede yatış süresi 4.9 gündü (dağılım 1-19 
gün). Hastanede yatış süresinin medyan değeri 4 gündü. Hastaların 
%25’i hastanede 3 gün, %24’ü de 4 gün yatmıştı. Hastaların %75’inde 
hastanede yatış süresi ≤ 5 gündü. Hastaların sadece %25’i hastanede 5 
günden uzun yattı. Hastanede yatış süresiyle 6 ay, 1 yıl, 2 yıllık mortalite 
ve rehospitalizasyon durumu, Bağımsız Örneklem Mann-whitney U testi 
kullanılarak ayrı ayrı değerlendirildi. Hastanede yatış süresiyle, kısa, uzun 
dönem sağkalım ve rehospitalizasyon arasında hiçbir ilişki bulunmadı.

SONUÇ: Kalp yetmezliği hastalarında, hastanede yatış süresi, kısa, uzun 
dönem mortalite ve rehospitalizasyonla ilişkili değildir.

P values for associations between length of hospital stay and short 
and long-term survival and rehospitalization

Follow-up parameter P value

6 months survival 0,100

6 months rehospitalization 0,998

1-year survival 0,107

1-year rehospitalization 0,416

2-year survival 0,104

2-year rehospitalization 0,418
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OP-026
Polikistik Over Sendromu Olan hastalarda Tp-e İntervalı ve Tp-e/QT 
Oranının Değerlendirmesi 
Arif Süner1, Mustafa Kaplanoğlu2

1Department of Cardiology, Adiyaman Univercity, Adiyaman, Turkey
2Department of Gynecology and Obstetrics, Adiyaman Univercity, 
Adiyaman, Turkey

AMAÇ: Polikistik over sendromunda (PCOS) atriyal ve ventriküler taşi-
aritmi gibi bazı kardiyovasküler olaylarda artış gözlemlenmiştir. Önceki 
çalışmalarda PCOS’u olan hastalarda P dalga dispersiyonu (Pd) ve QT 
dispersiyonununda (QTd) uzama tespit edilmiştir. Tp-e mesafesi ve Tp-e/
QT oranı yeni ventriküler aritmi indeksleridir. Biz PCOS’u olan hastalarda 
bu yeni indeksleri değerlendirmeyi amaçladık.

METODLAR: Çalışmamıza yaş ortalamaları 28 olan 42 PCOS’lu hasta ile 
yaş ortalaması 24 olan 40 gönüllü bireyi aldık. PCOS tanısı oligo veya 
unovulasyon, hiperandrojenizim ve polikistik overlerin olduğu üç kriter-
den en az ikisinin varlığına dayanan Roterdam kriterlerine göre konuldu. 
Tp-e mesafesi ve Tp-e/QT oranı 12 kablolu EKG kullanılarak ölçüldü. Bu 
parametreler iki grup arasında karşılaştırıldı.

BULGULAR: Kontrol gurubu ile karşılaştırıldığında PCOS hastalarında 
Tp-e mesafesi ve Tp-e/QT oranı önemli derecede daha yüksek tespit 
edildi (91 ± 11’e karşın 78 ± 5, P < 0.001, 0.24 ± 0.02’e karşın 0.20 ± 
0.01, P < 0.001 sırasyla). Çokdeğişkenli analizde uzamış Tp-e mesafesi 
ve uzamış Tp-e/QT oranının PCOS için bağımsız göstergeler oldukları 
gösterildi. 

SONUÇ: Bizim çalışmamız uzamış Tp-e mesafesi ve Tp-e/QT oranın 
PCOS hastalarında aritmi öngörücüleri olarak kullanılabileceğini göster-
miştir.

Table 1: Clinical Characteristics, Laboratory and Echocardiographyc 
Findings of the Study Population

Variables PCOS group
(n=42)

Healty group
(n=40) P value

Age, years 28.7±4.2 23.7±3.7 0.261

BMI, kg/m2 29.1±3.8 27.1±3.2 0.016

SBP, mm Hg 127.6±7.2 126.5±5.2 0.566

DBP, mm Hg 83.2±10.2 79.5±6.0 0.061

Fasting glucose, mg/dL 97.0±13.2 92.6±5.2 0.055

Total cholesterol, mg/dL 178.2±25.6 172.3±22.1 0.850

LDL cholesterol, mg/dL 116.4±41.2 116.6±27.6 0.977

HDL cholesterol, mg/dL 38.6±10.2 44.2±9.5 0.013

Triglyceride, mg/dL 179.4±71.5 146.2±42.1 0.012

WBC, 103/mL 7.03±1.1 7.4±1.2 0.093

Hemoglobin, g/dL 12.9±1.0 12.7±1.0 0.235

LVEDD, mm 47.1±2.1 46.9±2.6 0.720

LVESD, mm 32.8±2.1 32.4±2.6 0.477

PW, cm 8.0±1.0 8.0±1.3 0.388

IVS, cm 10.7±0.8 10.5±0.7 0.216

LVEF, % 60.9±2.9 61±3.6 0.214

Table 2: Electrocardiographic Findings of the Study Groups

Variables PCOS group
(n=42)

Healty group
(n=40) P value

Heart rate, beat/min 81.0±8.3 76.1±6.0 0.013

Pd, ms 24.6±6.9 19.9±5.1 0.001

QTd, ms 27.6±8.0 22.5±6.5 0.002

cQTd, ms 29.6±9.4 24.8±6.6 0.010

Tp-e, ms 90.9±11.3 78.2±5.2 <0.001

Tp-e/QT, ms 0.24±0.02 0.20±0.01 <0.001

Table 3: Multivariate Logistic Regression Analyses of Independent Vari-
ables for Polycyctic Ovary Syndrome

Variables OR %95 CI or OR
Lower

%95 CI or OR
Upper P value

Fasting glucose, mg/dL 0.99 0.91 1.07 0.683

BMI 0.92 0.74 1.10 0.464

Heart rate, beat/min 0.92 0.85 1.11 0.092

HDL cholesterol, mg/
dL 1.08 0.91 1.02 0.945

Triglyceride, mg/dL 0.99 0.97 1.00 0.124

Pd 0.89 0.79 1.03 0.185

QTd 0.92 0.80 1.05 0.221

Tp-e 0.88 0.80 0.91 0.032

Tp-e/QT 1.08 1.02 1.14 0.027
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OP-027
Tam kalp bloğu şeklinde kliniğe yansıyan prostetik mitral kapak 
endokarditi
Özlem Arıcan Özlük1, Mustafa Yılmaz1, Tezcan Peker1, Faruk Toktas2, 
Bedrettin Boyraz1

1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 
Bölümü, Bursa, Türkiye
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar 
Cerrahisi Bölümü, Bursa, Türkiye

GİRİŞ: İnfektif endokardit, geniş bir komplikasyon yelpazesine sahip bir 
tablodur. Bu yazıda, tam atriyoventriküler (AV blok) ile klinik veren pros-
tetik mitral kapak endokarditi olgumuzu sunduk.

OLGU: 53 yaşında erkek hasta, yorgunluk şikayeti ile hastanemiz kardi-
yoloji polikliniğine başvurdu. Hastanın tıbbi hikayesinde, 8 ay önce dış 
merkezde mitral yetmezlik nedeni ile mitral kapak replasmanı hikayesi 
mevcut. Dış merkezde iki hafta önce çekilen 24 saatlik Holter EKG kay-
dında total AV blok olduğu tespit edilip kalıcı kalp pili önerildiği hastanın 
kabul etmediği öğrenildi. Fizik muayenede, kalp sesleri aritmik,metalik 
kapak sesi oskülte edildi. Ek patolojik bulgu saptanmadı. Arterial kan 
basıncı 160/ 80 mmHg olarak ölçüldü. Elektrokardiyografisinde, 48/ Dk 
hızında dar QRS kompleksine sahip tam kalp bloğu ritmi izlendi (Resim 
1). Vücut ateşi 38.2 C olarak ölçüldü. Laboratuar bulguları, eritrosit se-
dimentasyon hızı 48 /saat, C-reaktif protein 124mg /l, beyaz kan hücresi 
12100 /mm3, hemoglobin 10.4 g/ dl, platelet 215000/mm3, kreatinin 0.6 
mg/dl, and INR 2.4 olarak ölçüldü.

Yapılan transözofagiyal ekokardiyografisinde prostetik mitral kapak 
üzerinde 2.5 x 1.8 cm düzensiz, hareketli, vejetasyon düşündüren kit-
le izlendi; transmitral gradiyentler pik/ ortalama: 20 / 11 mmHg olarak 
ölçüldü ( Resim 2 ). Perivalvüler dokuda abse formasyonu ile uyumlu 
bulgu izlenmedi. Hastanın gönderilen tüm kan kültürlerinin hepsinde me-
tisillin dirençli S. Aureus üremesi saptandı. Prostetik kapak endokarditi 
kabul edilen hastaya, tam AV bloğu olması nedeni ile erken cerrahi öne-
rildi ancak hasta red etti. Vankomisin, gentamisin ve rifampinden oluşan 
üçlü antibiyotik tedavi uygulandı. Tedavinin 3. Haftasında halen bloğu 
devam eden ve kapak disfonksiyonu devam eden hasta ameliyatı kabul 
ederek,başarılı prostetik kapak replasmanı uygulandı, Operasyon sonrası 
ritmi, atrial fibriloflatter olarak izlendi, kalp pili ihtiyacı olmadı. Hasta me-
dikal tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.

TARTIŞMA:  Prostetik kapak endokarditi, ölümcül komplikasyonlara yol 
açabilecek ciddi bir tablodur. Mikroorganizmalar, protez–annulus ara-
sındaki epitelize olmayan stür hattına ve perivalvüler dokuya doğrudan 
yayılım gösterebilir. Kalp ileti sorunlarının gelişmesi, infeksiyonun valvü-
ler yaprakçıklardan çevre miyokardiyal dokuya yayıldığının bir işaretidir. 
Tam kalp bloğu gelişen endokardit olgularının çoğunu, aort kapak endo-
kardit vakaları oluşturmaktadır. Mitral kapak endokarditine ikincil tam AV 
blok gelişimine dair literatürde bildirilen oldukça az olgu bulunmaktadır. 
Rapor edilenlerin tümü doğal mitral kapak endokarditidir. Bu bağlamda 
olgumuz, literatürde bildirilen ilk vaka olma özelliğini taşımaktadır. Endo-
kardit hastaların kliniği, bizim hastamızda olduğu gibi silik olabilir. Elekt-
rokardiyografi, hastaların poliklinik kontrollerinde mutlaka dikkatli bir şe-
kilde incelenmeli ve yeni gelişen ileti problemlerinde hastanın endokardit 
olasılığı akla getirilip mutlaka bu amaçla incelenmelidir.

Resim 1

Dar QRS kompleksine sahip tam atriyoventriküler bloğu gösteren 12 kanallı 
elektrokardiyografi kaydı)

Resim 2

Prostetik kapak üzerinde vejetasyonun izlendiği transözofagiyal ekokardiyografi 
görüntüsü
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OP-028
Karadeniz Balı Yenmesi Sonrası Gelişen Atriyoventriküler Blok: 
Deli Bal Zehirlenmesi
Elif İlkay Yüce, Burcu Yağmur, Mehdi Zoghi
Ege Üniversitesi, Kardyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ: Deli Bal Zehirlenmesi, Rhododendron polenleriyle beslenen arıla-
rın ürettiği taze balın tüketilmesi ile görülen bir besin zehirlenmesi tab-
losudur. Toksik etkileri balın içerdiği grayanotoksin nedeniyle meydana 
gelir.Zehirlenme tablosunda gastrointestinal, kardiyovasküler ve nörolo-
jik sistem bulguları görülmekte olup AV tam blok ve kardiyovasküler kol-
laps gibi hayati tehdit edici etkileri olabilir.Bu olguda karadeniz balı yeme 
sonrası zehirlenme semptomlarıyla başvuran hastanın tanı ve tedavisini 
sunmayı amaçladık.

OLGU: 44 yaşında bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan erkek hasta 
acil servise ani başlayan bulanık görme,baş dönmesi ve halsizlik hissi ile 
başvurmuş.Hastanın öyküsünde Karadeniz bölgesinden getirttiği bir bal-
dan 3-4 tatlı kaşığı yedikten, yaklaşık 30dk sonra şikayetlerinin başladığı 
öğrenildi.başvuru sırasındaki fizik muayenesinde bilinci acık, genel duru-
mu orta tansiyonu 80/50mmHg kalp hızı:39/dk ve diğer sistem muayene-
leri ve biyokimyasal değerleri olağandı.Acil serviste çekilen ilk EKG sinde 
atriyoventriküler blok (resim1,2) gözlenen hastaya 0,5mg atropin yapıldı 
ve %0.9 NaCl infüzyonu başlanarak hasta kardiyoloji yoğun bakıma alın-
dı.yapılan EKO da Ef'leri normal, major kapak patolojisi ve bölgesel duvar 
hareket kusuru yoktu.İzlemde hastaya holter EKG takıldı, holter EKG de 
2:1 ve 2:2 atriyoventriküler bloklar izlendi.Hastanın pacemaker ihtiyacı 
olmadı.İzlemde kendiliğinden sinüs ritmine (resim3) döndü. Göz bakısı 
normal saptandı.3 günlük izlem sonrası hasta şifa ile taburcu edildi.

TARTIŞMA: Deli Bal Zehirlenmesine grayanotoksin adlı toksini içeren 
bitkiler neden olmaktadır.Grayanotoksin hücre membranındaki sodyum 
kanalına bağlanıp eksitabl membranlarda sodyum iyonlarının permeabi-
litesini arttırır ve nervus vagusu innerve eder.Repolarizasyonu engelleye-
rek hücre membran depolarizasyonunu devam ettirir.Bu sinüs nodunda 
disfonksiyona sebep olur.Zehirlenmede hipotansiyon ve bradikardi en 
sık görülen semptomlardır ve olguların yaklaşık % 90’ında görülür.te-
davisi semptomatiktir.Bradiaritmi için atropin sülfat, hipotansiyon içinse 
i.v. %0,9 NaCl infüzyonu verilebilir.Nadiren ileri kardiyak yaşam desteği 
ve pacemaker gerekebilir.Genelde semptomlar bal yedikten dakikalar ve 
saatler içerisinde ortaya çıkar ve 24 saat içinde etkisi ortadan kalkar.So-
nuç olarak hastanın bilinen kardiyovasküler hastalığı olsa da olmasa da 
eğer hipotansiyon ve bradikardi ile beraber gastrointestinal şikayetler, 
baş dönmesi, senkop, halsizlik, çift görme, bulanık görme gibi bulgular-
dan biri ya da bir kaçı bir arada olduğunda deli bal zehirlenmesi ihtimali 
göz önünde bulundurulmalı ve anamnez alınırken bal yeme öyküsü 
sorgulanmalıdır

resim1

Acil Servise geldiğinde çekilen ilk EKG'si

resim 2

Acil Servise geldiğinde çekilen ilk EKG'si

resim 3

hastaneden çıkış EKG'si
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OP-029
Comparison of heart rate variability of the nurses working in 
coronary care unit during working and resting time
Taner Şen, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Celal Kilit
Dumlupinar University Kutahya Evliya Celebi Education and Research 
Hospital

Backgrounds: Heart rate variability (HRV) is a noninvasive measure 
of autonomic modulation of the heart. Medical personnels working in 
emergency care have high mental and physical work related stress. In 
this study, we investigated HRV of nurses working in coronary care unit 
to examine whether or not the circadian rhythm and HRV variables differ 
between working and nonworking days.

METHODS: 19 nurses working in coronary care unit were included into 
the study. The study was performed when the subjects were on 24-hour 
weekend shift. Subjects were underwent 24 hours 3 channel ambula-
tory rhythm Holter from 08:00-08:00 o'clock twice, once during their 24 
hours shift and once during normal nonworking day. HRV analysis was 
performed by using same Holter software system. 

RESULTS: Only mean values of SDNN and SDANN of the entire day 
were statistically different between working and nonworking days. The 
24 hour trend of mean NN intervals indicated very similar pattern in 
working and nonworking days. VLF, HF, and HFnu which reflect mainly 
parasympathetic activity of the heart were significantly lower in the pe-
riod while LFnu and LF/HF ratio which shows sympathetic activity and 
sympathovagal balance respectively were significantly higher in the day 
period than in the night period in the working day group. HFnu parameter 
during working day showed sudden decrease whereas LFnu parameter 
exhibited slight increase during 03:00-05:00 o'clock.

CONCLUSION: First of all, HRV parameters generally shows circadian 
pattern irrespective of the working status of the participants. Second, in 
the working day group, sympathetic activity was significantly higher in 
the day period than the night period but there was no difference within 
nonworking group. Third, sympathetic system activity was slightly inc-
reased and parasympathetic activity was markedly decreased during 03 
to 05 o’clock in working day group.

figure 1

Twenty-four hour trends in mean NN, Standard deviation of NN (SDNN) and 
total power (TP) values

figure 2

Twenty-four hour trends in mean very low frequency power (VLF), low 
frequency power (LF), high frequency power (HF), normalized low frequency 
(LFnu), normalized high frequency (HFnu) and LH/HF ratio parameters.

Table 1: Characteristics of the participants

Characteristics Mean ± SD (range) Number(%)

Age (year) 28,53 ± 6,13 (21-41)

Weight (kg) 67,05 ± 14,53 (53-98)

Height (cm) 166,47 ± 9,57 (151-187)

Sex
Male
Female

6(31,6)
13(68,4)

Working time (month) 25,05 ± 15,25 (9-84)

Marital status
Single
Married

10(52,6)
9(47,4)
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Table 2: Mean values of HRV parameters over 24 hours during working 
and nonworking days

Working day Nonworking day p value

NN total
NN day
NN night

732,47 ± 71,58
720,68 ± 93,61
785,37 ± 83,09

782,37 ± 105,57
773,58 ± 111,74
857,56 ± 162,44

0,097
0,122
0,095

SDNN total
SDNN day
SDNN night

121,53 ± 26,71
116,05 ± 88,75
129,58 ± 33,16

153,53 ± 45,54
119,32 ± 44,25
116,22 ± 41,20

0,012
0,887
0,284

SDANN total
SDANN day
SDANN night

105,42 ± 26,07
73,06 ± 24,36
108,00 ± 32,32

134,00 ± 43,06
89,00 ± 44,67
84,78 ± 37,24

0,018
0,190
0,02

RMSSD total
RMSSD day
RMSSD night

37,74 ± 15,69
35,79 ± 14,41
43,47 ± 20,06

45,74 ± 21,58
44,95 ± 25,33
50,39 ± 26,73

0,200
0,179
0,378

pNN50 total
pNN50 day
pNN50 night

12,56 ± 9,73
11,34 ± 8,32
16,86 ± 12,83

17,51 ± 12,39
17,63 ± 14,65
23,04 ± 16,77

0,179
0,112
0,215

TP total
TP day
TP night

3604,05 ± 2114,42
3139,06 ± 1583,53
4205,11 ± 2824,85

4395,16 ± 3045,88
4300,05 ± 2909,55
5508,28 ± 5053,86

0,359
0,144
0,336

VLF total
VLF day
VLF night

1722,74 ± 848,67
1540,78 ± 720,82
2011,89 ± 1162,23

2155,21 ± 1351,72
2001,89 ± 1325,51
2780,67 ± 2384,15

0,245
0,201
0,217

LF total
LF day
LF night

1240,42 ± 780,75
1136,00 ± 616,04
1381,79 ± 1033,76

1305,63 ± 964,74
1305,74 ± 964,74
1604,83 ± 1558,30

0,820
0,531
0,609

HF total
HF day
HF night

640,84 ± 613,16
493,83 ± 439,79
795,05 ± 827,07

934,47 ± 1006,54
1044,16 ± 1315,84
1097,83 ± 1336,50

0,285
0,101
0,410

LFnu total
LFnu day
LFnu night

69,42 ± 10,33
74,07 ± 10,12
66,15 ± 10,42

63,85 ± 13,86
66,97 ± 14,18
63,31 ± 13,00

0,169
0,090
0468

HFnu total
HFnu day
HFnu night

30,57 ± 10,33
25,41 ± 10,44
33,67 ± 10,21

36,24 ± 13,79
33,02 ± 14,18
36,70 ± 12,94

0,160
0,073
0,433

LH/HF total
LF/HF day
LF/HF night

2,77 ± 1,81
4,38 ± 2,21
3,41 ± 1,96

2,22 ± 1,59
3,78 ± 3,10
2,64 ± 1,65

0,334
0,507
0,206

NN; RR interval, SDNN;Standard deviation of NN, SDANN; Standard deviation 
of the average NN intervals for all of the five-minute intervals,RMSSD; Root 
mean square of differences between successive NN intervals, pNN50; Percent 
NN intervals >50, TP; total power, VLF; very low frequency power, LF; low 
frequency power, HF; high frequency power, LFnu;normalized low frequency, 
HFnu; normalized high frequency,LF/HF;the ratio of low frequency (LF)/high 
frequency (HF) component Statistical significance p<0,05

Table 3: Mean values of HRV parameters over 24 hours within working 
and nonworking days

Working Working p Nonworking Nonworking p

mean 
HRV day night day night

NN 720,68 ± 
93,61

785,37 ± 
83,09 0,016 784,39 ± 

104,25
857,56 ± 
162,44 0,075

SDNN 116,05 ± 
88,75

129,58 ± 
33,16 0,579 122,39 ± 

43,40
116,22 ± 
41,20 0,556

SDANN 73,06 ± 24,36 111,17 ± 
30,07 0,000 91,50 ± 44,58 84,78 ± 37,24 0,433

RMSSD 35,79 ± 14,41 43,47 ± 20,06 0,077 46,22 ± 25,43 50,39 ± 26,73 0,396

pNN50 11,34 ± 8,32 16,86 ± 12,83 0,020 18,38 ± 14,70 23,04 ± 16,77 0,175

TP 3139,06 ± 
1583,53

4359,72 ± 
2822,81 0,020 4439,11 ± 

2928,21
5508,28 ± 
5053,86 0,267

VLF 1540,78 ± 
720,822

2075,00 ± 
1161,95 0,033 2079,28 

±1319,03
2780,67 ± 
2384,15 0,248

LF 1136,00 ± 
616,04

1440,94 ± 
1030,11 0,085 1327,89 ± 

989,01
1604,83 ± 
1558,30 0,248

HF 493,83 ± 
439,79

826,56 ± 
839,23 0,012 1086,56 ± 

1340,57
1097,83 
±1336,50 0,948

LFnu 74,07 ± 10,12 66,07 ± 10,72 0,001 66,41 ± 14,38 63,31 ±13,00 0,364

HFnu 25,41 ± 10,44 33,74 ± 10,50 0,001 33,58 ± 14,38 36,70 ± 12,94 0,363

LF/HF 4,38 ± 2,21 3,46 ± 2,01 0,003 3,77 ± 3,19 2,64 ± 1,65 0,053

NN; RR interval, SDNN;Standard deviation of NN, SDANN; Standard deviation 
of the average NN intervals for all of the five-minute intervals,RMSSD; Root 
mean square of differences between successive NN intervals, pNN50; Percent 
NN intervals >50, TP; total power, VLF; very low frequency power, LF; low 
frequency power, HF; high frequency power, LFnu;normalized low frequency, 
HFnu; normalized high frequency,LF/HF;the ratio of low frequency (LF)/high 
frequency (HF) component The significance level is 0.05
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OP-030
Sistolik Kalp Yetersizliği Hastalarında Fonksiyonel Kapasite Sosyo-
ekonomik ve Mediko-sosyal Durum ile İlişkilidir
Hakkı Kaya, Hasan Yücel, Mehmet Birhan Yılmaz, On Behalf Of Treat 
Hf Investigators
Department of Cardiology, Cumhuriyet University,Sivas, Turkey

GİRİŞ: New York Kalp Cemiyeti (NYHA) sınıflaması Kalp Yetersizliği 
(KY) hastalarının fonksiyonel durumlarını değerlendirmek için kullanıl-
makta olup NYHA fonksiyonel sınıfı etkileyen parametreler; bu hastaların 
prognozlarının değerlendirmesi için önemli olabilir. Biz bu çalışmamızda 
azalmış ejeksiyon fraksiyonlu KY hastalarında; sosyo-ekonomik ve me-
diko-sosyal durumun NYHA fonksiyonel sınıfını etkileyip etkilemediğini 
değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER: Türk Araştırma Ekibi Kalp Yetersizliği (TREAT-HF) KY 
hastalarının çeşitli yönlerini incelemeyi amaçlayan, anket (52 sorudan 
oluşan) temelli bir prospektif kohort çalışmasıdır. TREAT-HF 2013-2014-
2015 kohortlarına toplamda Türkiye’deki 18 merkezden 1001 azalmış 
ejeksiyon fraksiyonlu stabil KY hastası dahil edildi. Hastalar; hafif semp-
tomları olup NYHA fonksiyonel sınıfı I-II olanlar (Grup 1) ve NYHA fonk-
siyonel sınıfı III-IV olanlar (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı ve bu gruplar; 
sosyo-ekonomik ve mediko-sosyal özellikleri açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR: %28 i kadın %72 si erkek olan hastaların ortalama yaşları 
59±14 dü. Tüm hasta grubunda NYHA fonksiyonel sınıflarının dağılımları 
NYHA sınıf I-II-III-IV için sırasıyla; %13-%49-%34-%4 şeklindeydi. Ka-
dınların, erkeklerin ve tüm hastaların NYHA sınıflarına göre klinik, sosyo-
ekonomik, mediko-sosyal özellikleri Tablo 1 de sunuldu.

SONUÇ: Azalmış ejeksiyon fraksiyonlu ayaktan KY hastalarında fonksiyo-
nel kapasite bazı faktörlerden etkilenebilmektedir. Fonksiyonel kapasitesi 
iyi olan hastaların prognozlarının da daha iyi olmasının bu faktörlerle iliş-
kili olabileceği akılda tutulmalıdır.

Baseline, socio-economic and medico-social characteristics of ma-
les, females and all patients according to NYHA classes
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OP-031
Arı sokması sonrası ani kardiyak ölüm.
Erkan Borazan, Mehmet Gülcan, Mesut Mehmet Özdemir, Çiğdem 
Sizer
Konya Numune Hastanesi

GİRİŞ: Arı sokmalarının değişik lokal ve sistemik reaksiyonlarla ilişkisi 
uzun zamandır bilinmektedir. Arı zehirinin insan vücudunda birçok farklı 
etkisi vardır. Arı zehirleri trombojenik maddeler içerir, bu nedenle özellik-
le koroner arter hastalığı olanlarda, kardiyovasküler olaylar için sorumlu 
olabilmektedir. Arı zehiri gibi kimyasal bir madde maruziyet sonrası mi-
yokart enfarktüsü (MI) gelişen ancak koroner anjiyografide kritik lezyon 
saptanmayan tablo, Tip 2 Kounis sendromu olarak adlandırılır. Bizim va-
kamızda ise arı sokması sonrası gelişen anaflaktik reaksiyonların, muhte-
melen var olan aterosklerotik zemini agreve ettiğini ve ani kardiyak ölüm 
tablosunu tetiklediğini düşünmekteyiz. 

OLGU: Öncesinde koroner arter hastalığı olmayan, Tip DM hastası, 74 
yaşında erkek hasta bahçesinde çalışırken arı sokmasına maruz kalıyor. 
Ardından nefes daralması ve göğüs ağrısı başlıyor. komşularına arı sok-
ması sonrası fenalaştığını belirterek yardım istiyor. İlk sağlık teması ku-
ran ekip hipotansif, taşikardik ve dispneik hastada yoğun larinks ödem 
ve bronkospasm saptıyor. Adrenalin ve metilprednizolon injeksiyonu 
uyguluyor. Hastada takiben kardiyopulmoner arrest gelişiyor ve CPR uy-
gulanarak resusitasyonu sağlanıyor. EKG de sağ dal bloğu paternli sinus 
taşikardisi olan hastanın kardiyak enzim yüksekliği tespit edildi. Koroner 
anjiyografi işlemine alınan hastanın LAD mid bölgede subtotal düzeyde 
darlığı mevcuttu. Uygun stent implantasyonu yapılan hastanın kardiyak 
enzim takibinde gerileme izlendi. Hipoksik ensefalopati nedeniyle reani-
masyon ünitesinde takibine devam edilmektedir.

TARTIŞMA: Anaflaktik reaksiyonda kan dolaşımna salınan sitokinler ve 
sempatik sistem aktivasyonunun koroner olay gelişimini tetikleyebileceği 
bilinmektedir. Mevcut olan aterosklerotik plağın rüptürü, vakamızda izle-
nen akut MI gelişimi ve ani kardiyak ölüm tablosunu oluşturabilir.

LAD diagonal dal sonrası subtotal okluzyon

LAD diagonal dal sonrası subtotal okluzyon: LAO cranial

OP-032

Stent restenozunu öngördürmede eozinofil-lenfosit oranının kullanış-
lılığı
Mehmet Zihni Bilik, Mehmet Ata Akıl, Halit Acet, Murat Yüksel, 
Mustafa Oylumlu, Nihat Polat, Adem Aktan, Sait Alan
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Stent içi restenoz (SR), perkütan koroner girişimin (PKG) önemli 
komplikasyonlarından biridir. Eozinofil ile SR arasındaki ilişkiyi ortaya çı-
karan çok sayıda çalışma olmasına rağmen, literatürde eozinofil-lenfosit 
oranı (ELO)’nın SR gelişimi ile ilişkisi hakkında veri bulunmamaktadır. 
Bu çalışmada, hastaların başvuru ELO değerlerinin SR ile ilişkisini araş-
tırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER: Çalışmaya, daha önce koroner stent takılmış olup hasta-
nemize stabil angina nedeniyle başvuran ve tekrar koroner anjiyografisi 
yapılan 314 hasta dahil edildi. Hastaların verileri retrospektif olarak ince-
lendi. Anjiyografik olarak SR tespit edilen 197 kişi hasta grubuna alındı, 
stentleri açık olan 117 hasta ise kontrol grubuna dahil edildi.

BULGULAR: Yaş, cinsiyet, hipertansiyon, diabetes mellitus, LDL-
kolesterol, HDL-kolesterol, platelet sayısı, platelet-lenfosit oranı (PLO), 
hemoglobin düzeyleri ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) öl-
çümleri bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Başvuruda 
bakılmış olan kan beyaz küre sayısı (WBC), nötrofil, eozinofil, C-reaktif 
protein (CRP), ELO ve nötrofil-lenfosit oranı (NLO) değerleri SR grubun-
da kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek 
lenfosit değerleri daha düşüktü. Tüm hastalar ELO düzeylerine göre iki 
gruba ayrıldığında, yüksek-ELO grubunda düşük-ELO grubuna kıyasla 
daha sık SR görüldü. Başvuru ELO değerinin ≥0,745 olması durumunda, 
SR’u %64 sensitivite ve %61 spesifite ile öngördürebildiği saptandı.

SONUÇ: Bu çalışmada ELO değerleri kontrol grubuna kıyasla SR grubun-
da anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Çalışmadan elde ettiğimiz bul-
gular ışığında kolay ve ucuz bir yöntem olan ELO, SR açısından yüksek 
riskli hastaların belirlenmesine yardımcı olabilir ve yüksek ELO, SR için 
bir öngördürücü olarak kullanılabilir.

Şekil

Eozinofil-lenfosit oranı (ELO) için ROC eğrisi analizi. AUC, eğri altında kalan 
alan; CI, güven aralığı (confidence interval)
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Tablo 1

SR grubu (n=197) Kontrol grubu 
(n=117) p

Yaş, yıl 63±11 64±12 0,661

Erkek cinsiyet, n(%) 131 (66) 73 (62) 0,466

Hipertansiyon, n (%) 82 (41) 43 (33) 0,287

Diabetes mellitus, n (%) 53 (27) 29 (25) 0,405

Sigara, n (%) 74 (38) 38 (32) 0,216

Glukoz, mg/dl 138±70 156±106 0,108

Trigliserid, mg/dl 185±124 180±85 0,721

Total kolesterol, mg/dl 172±43 176±38 0,527

LDL-kolesterol, mg/dl 101±36 101±30 0,925

HDL-kolesterol, mg/dl 36±9 38±12 0,145

CRP, mg/dl 2,6±1,5 1,1±0,6 <0,001

Hemoglobin, g/dl 13,3±2,1 13,1±2,2 0,352

WBC, x103/µl 9,1±2,1 8,1±1,7 <0,001

Nötrofil, x103/µl 6,1±2,0 4,9±1,6 <0,001

Lenfosit, x103/µl 2,1±0,7 2,4±0,9 <0,001

Eozinofil, x103/µl 0,268±0,21 0,165±0,13 <0,001

Platelet, x103/µl 256±67 252±84 0,657

ELO 0,146±0,14 0,067±0,04 <0,001

NLO 3,61±2,84 2,89±2,32 0,045

PLO 148±141 131±118 0,279

LVEF, % 51,2±11,2 51,7±11,4 0,664

Çalışmaya dahil edilen hasta gruplarının demografik ve laboratuvar bulguları 
Kısaltmalar: CRP, C-reaktif protein; ELO, eozinofil-lenfosit oranı; HDL, yüksek 
yoğunluklu lipoprotein; LDL, düşük yoğunluklu lipoprotein; NLO, nötrofil-
lenfosit oranı; PLO, platelet-lenfosit oranı; SR, stent restenozu; LVEF, sol 
ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; WBC, beyaz küre sayısı (white blood count)

Tablo 2

Düşük ELO grubu
n=135

Yüksek ELO 
grubu
n=179

p

Stent restenozu yok, n (%) 63 (47) 54 (30) 0,002

Stent restenozu var, n (%) 72 (53) 125 (70) 0,002

Yüksek ve düşük ELO gruplarında SR görülme sıklığı

P-033
Varfarin kullan hastalarda majör kanamalar önlenebilir mi? 
WARFARIN-TR çalışması verileri
Salih Kılıç1, Ahmet Çelik2, Hüseyin Altuğ Çakmak3, Abdulmaecid 
Afşin4, Ahmet İlker Tekkeşin5, Gönül Açiksari6, Mehmet Erdem 
Memetoğlu5, Fatma Özpamuk Karadeniz7, Ekrem Sahan8, Mehmet 
Hayri Alici9, Yüksel Dereli10, Mehdi Zoghi1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ad, İzmir
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ad, Mersin
3Rize Kaçkar Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Rize
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ad, Malatya
5Siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, 
İstanbul
6İstinye Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
7Balıklıgöl Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Şanlıurfa
8Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 
Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Ankara
925 Aralik Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Gaziantep
10Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp fakültesi Kalp Damar 
Cerrahisi Ad, Konya

GİRİŞ: Varfarin kullanan hastalarda en büyük endişe majör kanama 
komplikasyonunun gelişmesidir. Bu hem hastalar hem de takip eden he-
kimler için arzu edilmeyen bir durumdur.

Bu çalışmada; WARFARİN-TR çalışmasına alınan hastalarda bir yıllık sü-
rede gelişen majör kanamaların ve engellenebilir risk faktörlerinin araştı-
rılması amaçlanmıştır.

BULGULAR: WARFARİN-TR çalışmasına alınan 4987 (%55,1 kadın) 
hastanın %3,2’ ünde (n=158) majör kanama (Gastrointestinal kanama 
%63,2, intrakranial kanama% 26,8 ) saptandı.

Kanaması olan hastaların daha sık anti-agregan kullanımı olduğu sap-
tandı. Ayrıca kanaması olanlarda, Atriyal fibrilasyon (AF) kalp yetmezliği 
(KKY), serebrovasküler olay (SVO) ve kronik böbrek yetmezliği (KBY) ve 
hemodiyaliz öyküsü anlamlı olarak daha sıktır.(Tablo)

Kanama olan grupta farkındalığın belirgin olarak daha düşük olduğu sap-
tandı. Varfarin kullanım sebebini bilmeyen ve gıda-ilaç etkileşimi hak-
kında bilgi sahibi olmayan hastaların oranları majör kanama grubunda 
anlamlı olarak daha yüksek saptandı. 

Kanaması olan hastaların TTR oranlarının istatistiksel fark olmasa da 
daha düşük olduğu saptandı. Kanama skoru olan HASBLED skoru major 
kanama grubunda anlamlı olarak yüksek saptandı. 

Varfarin kullanım süreleri ve bir yılda bakılan INR sayısı açısından kana-
ma grubu ile kanama olmayan grup arasında fark saptanmadı.

SONUÇ: Varfarin kullanan ve majör kanama gelişen hastalarda anti-ag-
reganın fazla kullanımı ile birlikte özellikle farkındalığın belirgin düşük 
olması önemlidir. Uygun girişim (Eğitim) ile kolaylıkla bu risk faktörleri 
modifiye edilebilir.
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Bazal özellikler

ÖZELLİK Majör kanama var 
(N=158)

Majör 
kanama 
yok
(N=4829) p

p

Anti-agregan kullanımı % 32.9 23.9 0.011

Kadın % 51.9 55.2 0.4

Hipertansiyon % 54.4 55.3 0.8

Diabetes mellitus % 24.1 20.7 0.3

Sigara% 22.2 20.7 0.6

Atriyal fibrilasyon % 66.5 57.3 0.022

Kalp yetmezliği % 32.3 24.2 0.024

Kroner kalp hastalığı % 24.1 23.2 0.7

Serebrovasküler olay % 25.9 8.8 <0.001

Kronik böbrek yetmezliği 
% 10.8 5.9 0.026

Hemodiyaliz % 4.4 2.1 0.08

INR>8 % 69.6 64.7 0.2

Varfarin kullandığını bilen 
% 88 93.9 0.006

Varfarin kullanma sebebini 
bilen % 75.9 82.1 0.047

Gıda-İlaç etkileşimi bilen 
% 46.2 55.3 0.028

Varfarin ≤5MG% 57 65.1 0.042

TTR % 47.9 ± 22,4 49.5 ± 22.9 0.3

HASBLED skoru 2.3 ± 1,6 1.6 ± 1,2 <0.001

Warfarin kullanım süre 
(AY) 55 ± 52.8 47.6 ± 45.5 0.08

OP-034
Septic coronary artery embolism treated surgically
Mustafa Kurşun1, İnan Mutlu2, Cüneyt Türkoğlu2

1Department of Cardiology, Tepecik Training and Research Hospital, 
İzmir, Turkey
2Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, 
Turkey

Case Report: A 55-year old male patient was admitted to our cardiology 
clinic with acute dyspnea. The echocardiogram showed severe mitral re-
gurgitation and normal ejection fraction, and no vegetation was detected. 
The inflammatory biomarkers were normal and the body temperature 
was normal. The patient was consulted with cardiovascular surgery clinic 
and mitral valve surgery was planned. Before the surgery, coronary an-
giography was performed and showed no stenosis in coronary arteries.
(Image 1-2) Diuretic treatment was started prior to surgery for symptom 
relief. However, under diuretic therapy, the patient complained of chest 
pain and temporary loss of consciousness. The electrocardiogram sho-
wed ST segment elevation in anterior derivations and cranial compute-
rised tomography showed acute infarction in multiple cerebral regions. 
Coronary angiogram and bedside echocardiogram were reporformed 
and showed total occlusion of left anterior descending artery(Image 3) 
and low ejection fraction of 30% with akinetic myocardial segments. 
Mitral valve replacement with coronary artery bypass grafting surgery 
was planned and performed after neurological stabilization. Pathological 
evaluation of mitral valve material showed calcification and endocarditis, 
and Candida albicans and Corynebacterium urealyticum were detected in 
blood as causative agents of endocarditis. Thus, patient was diagnosed 
as septic coronary and cerebral embolism originated from mitral valve 
endocarditis. Despite medical and surgical therapies, the patient expired 
one month after surgery due to heart failure and arrhythmia.

Discussion: Septic coronary artery embolism is a rare cause of acute 
myocardial infarction and there are various treatment strategies to treat 
this condition. These strategies include primary percutaneous coronary 
intervention, aspiration of septic material and coronary artery bypass 
grafting surgery

Conclusion: We present a septic coronary artery embolism originating 
from mitral valve endocarditis case presenting with acute myocardial in-
farction and treated with valve replacement and coronary artery bypass 
grafting surgery. This case report highlights the feasibility of coronary 
artery bypass grafting surgery and valve replacement as a treatment op-
tion for septic coronary artery embolism.

Image 1

Angiogram of Right Coronary Artery prior to embolisn
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Image 2

Angiogram of Left Coronary System prior to embolism

Image 3

Angiogram of Left Coronary System after embolism

OP-035
Drug Adherence to New Oral Anticoagulant Agents in Patients with 
Venous thromboembolism: NOAC-TR Subgroup Study
Sadık Volkan Emren1, Osman Beton2, Oktay Şenöz3, Yüksel Dereli4, 
Uğur Taşkın5, Hakan Çakır6, Çağlar Özmen7, Gönül Açıksarı8, Abdulla 
Aslan9, Barış Çelebi10, Özkan Karaca11, Mehdi Zoghi12

1Deparment of Cardiology, Afyonkarahisar State Hospital, 
Afyonkarahisar, Turkey
2Deparment of Cardiology, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, 
Sivas, Turkey
3Deparment of Cardiology, Artvin State Hospital, Artvin, Turkey
4Deparment of Cardiovascular Surgery, Necmettin Erbakan University, 
Konya, Turkey
5Deparment of Cardiology, Akşehir State Hospital, Konya, Turkey
6Deparment of Cardiology, Darıca Farabi State Hospital, Kocaeli, 
Turkey
7Deparment of Cardiology,Pazarcık State Hospital, Kahramanmaraş 
Turkey
8Deparment of Cardiology,Istinye State Hospital, Istanbul, Turkey
9Deparment of Cardiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, 
Izmir, Turkey
10Deparment of Cardiology, Silifke State Hospital, Mersin, Turkey
11Deparment of Cardiology, Fırat University Faculty of Medicine, 
Elazığ, Turkey
12Deparment of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, 
Turkey

GİRİŞ: Yeni oral antikoagulanlar (YOAK) venöz ve arteryel tromboembo-
lik hastalıkların tedavisinde kullanılan etkin güncel ilaçlardır. Fakat kısa 
yarı yarılanma ömrüne sahip olmaları ve laboratuar monitörizasyonu 
gerektirmemesi gibi nedenlere bağlı olarak ilaç uyumunun önemi gün-
deme gelmiştir. YOAK’lara uyumun değerlendirildiği yeterli gerçek dünya 
çalışması yoktur. Bu çalışmada venöz tromboemboli nedeniyle YOAK 
kullanan hastaların ilaç uyumu ve ilaç uyumuna etki eden faktörler araş-
tırılmıştır.

YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmada venöz tromboemboli nedeniyle en az üç 
aydır YOAK kullanan 18 yaş ve üzeri (ortalama yaş: 62 yaş aralığı:23-90, 
%59 kadın) toplam 134 hasta ele alınmıştır. İlaç uyumunu değerlendir-
mek için 8 maddelik Morisky uyum skalası uygulanmıştır. Morisky skoru 
3 ve üzeri olanlar uyumsuz, 2 ve altı olanlar uyumlu saptanmıştır. İlaç 
uyum düzeyinin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey, has-
talık bilgisi, günlük tek ve çift doz kullanımı, ek ilaç ve hastalıklar ile ilişkisi 
değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Hastaların 104 (%78)’ü derin ven trombozu, 67 (%50)’si 
pulmoner emboli, 37’si (%28) her iki hastalık nedeniyle kullanmaktay-
dı. 52 (%39) hastada ek olarak atriyal fibrilasyon mevcuttu. Hastaların 
%45,6’sı Dabigatran, %38,7’si rivaroksaban ve %15’si apiksaban kul-
lanmaktaydı. Hastaların %40’ı ilaca uyumsuz izlenmiştir. İlaç uyumu-
na etki eden faktörler unutkanlık (risk oranı(RO):3.26 %95 GA (güven 
Aralığı):1,16-9,10 p=0,024), depresyon (RO:4,54 %95 GA:1,33-15,48 
p=0,016) ve kalp yetmezliği(RO:6,78 %95GA1,14-40,35 p=0,035) olarak 
belirlenmiştir.

TARTIŞMA: Günde çift doz kullanımı ve ek ilaç kullanımı ilaç uyumuna 
etkilemediği belirlenmiştir. Fakat klinik, psikososyal ve sosyoekonomik 
faktörlerin ilaç uyumunu olumsuz etkilediği belirlenmiştir.Bu nedenle 
YOAK başlamadan önce hasta bazlı risk faktörlerin değerlendirilmesi 
gerekmektedir
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OP-036
Tatlı Bilinen Acı Gerçekler
Onur Akhan, Elif İlkay Yüce, Süleyman Anıl Sarıca
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ: Rhododendron familyası bitkileriyle beslenen arıların ürettiği ve 
içerisinde grayanotoksin bulunduran bal, ülkemizde deli bal, tutar bal 
veya acı bal olarak bilinir. Bu balın yenmesi sonrasında doza bağımlı 
olarak insanlarda hafif sindirim sistemi irritasyon bulgularından, yaşamı 
tehdit edebilen bradiaritmiler, hipotansiyon ve santral sinir sistemi etki-
lenmesine kadar birçok semptoma sebep olabilir. Grayanotoksinler(GT), 
nitrojen içermeyen polihidroksisiklik hidrokarbonlardır ve lipidde çözü-
nen toksinlerdir. Deli bal zehirlenmesinde kardiyak etkilerden sorumlu 
ana toksin GT I’dir. Zehirlenmeye ait bulgular GT I hücre membranındaki 
sodyum kanallarını bloke ederek periferik vagal tonusu artırmasına bağ-
lıdır. Semptomlar deli balın yenmesinden 30dk ile 2 saat arasında başlar. 
Semptomların şiddeti yenilen balın içerdiği toksinin miktarına bağlıdır. 
Zehirlenmede hipotansiyon ve bradikardi en sık görülen semptomlar-
dır ve olguların yaklaşık % 90’ında görülür. Zehirlenmede semptomlar 
korkutucu olsa da elektrokardiyografik monitörizasyon, normal salin in-
füzyonu ve intra-venöz atropin tedavisinden oluşan destekleyici bakım 
genelde yeterlidir. Çok nadir olarak pacemaker takılması gereken olgular 
da literatürde vardır. Biz bu olgumuzda; bal yeme sonrası acil servise 
bayılayazma ve hipotansiyonla başvurup nodal ritm saptanan hastayı 
sunmaya çalıştık.

OLGU: 63 yasında bilinen hipertansiyon ve hiperlipidemi dışında kronik 
hastalık öyküsü olmayan erkek hasta. Acil servise fenalık hissi, bayılayaz-
ma şikayetiyle getirilmiş. Gelişinde tansiyonları manuel olarak alınama-
mış ve hastanın çekilen EKG’sinde nodal ritm, kalp hızı:37/dk saptanması 
üzerine hastaya 1 mg atropin yapılarak, dopamin infüzyonu başlanmış. 
İzlemde normal sinüs ritmine dönen hastanın tansiyonu 90/55 olunca 
dopamin infüzyonu kesilmiş. Hastanın öyküsü derinleştirildiğinde; acil 
servis başvurusundan yaklaşık 45 dk önce kahvaltıda 2 kaşık karadeniz 
yöresinden gelen tadının acı olduğunu tariflediği bal yeme öyküsü oldu-
ğu öğrenildi. Hasta kardiyoloji koroner yoğun bakıma yatırıldı. Gelişinde 
yapılan fizik muayenesi olağandı. Kalp hızı:50/dk idi. Yapılan ekokardi-
yografisinde LVEF:Normal RVEF:Normal, duvar hareket kusuru saptan-
madı ve majör kapak patolojisi izlenmedi. Hastanın izlem süresi boyunca 
pacemaker ihtiyacı olmadı. Kardiyak enzim takiplerinde artış gözlenmedi, 
biyokimyasal parametreleri normal sınırlardaydı. Hastanın bakılan Holter 
EKG’sinde bradikardi ve aritmi saptanmadı. Hastaya talyum sintigrafisi 
yapıldı, iskemi saptanmadı. LDL:166mg/dl olan hastaya atorvastatin baş-
lanarak hasta şifa ile taburcu edildi.

Sonuç olarak hastanın bilinen kardiyovasküler hastalığı olsa da olmasa 
da eğer hipotansiyon ve bradikardi, atriyoventriküler ileti bozuklukları ile 
beraber gastrointestinal şikayetler, baş dönmesi, senkop, halsizlik gibi 
bulgulardan biri ya da birkaçı bir arada olduğunda deli bal zehirlenmesi 
ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve anamnez alınırken bal yeme öy-
küsü sorgulanmalıdır.

Hastanın Acil Servis Başvuru Elektrokardiyogramı

Hastanın acil servis başvurusu sırasında çekilen nodal ritim ile uyumlu 
düşünülen EKG Kaydı

Hastanın Taburculuk Öncesi Elektrokardiyogramı

Hastanın taburculuk öncesi çekilen sinüs ritmi uyumlu EKG Kaydı 
gösterilmiştir.
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OP-037
Primer İdiyopatik Şiloperikardiyum
Gizem Türkel
Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı,Manisa

GİRİŞ: Perikardiyal kavite içerisinde şilöz sıvı toplanması olarak bilinen 
şiloperikardiyum perikardiyal efüzyonun nadir görülen ancak hayatı tehtit 
edebilen bir formudur.Etyolojisi tam açıklanamamasına rağmen konjeni-
tal ve edinsel sebeblere bağlı olabilmektedir.Şiloperikardiyum primer (idi-
yopatik ) olabileceği gibi, sıklıkla sekonder sebeblere bağlı oluşabilmek-
tedir.Seconder sebelere bağlı en sık karşılaşılan durumlar ise göğüs ve 
ya kalp cerrahisi sonrası,travma,konjenital lenfanjiomatozis,radyoterapi 
öyküsü,subclavien ven trombozu,enfeksiyon (tbc ),mediastinel lenfoma 
gibi durumlar yer almaktadır.

OLGU: 30 yaş kadın hasta dış merkez kardiyoloji polikliniğinde perikardit 
nedeniyle tedavi olmuş ancak hastanın şikayetlerinde gerileme olmaması 
ve nefes darlığı şikayetin giderek artması üzerine tarafımıza başvurdu.
Hastanın çekilen elektrokardiyografisnde(EKG) voltaj kaybı mevcuttu..
Hastaya ekokardiyografi(EKO) ve akciğer grafisi planlandı.Çekilen ak-
ciğer grafisi normal olarak değerlendirildi.Hastanın yapılan EKO'sunda 
RV çevresinde diastolde bası bulgusuna yol açan 3,4 cm perikardiyal 
efüzyon saptanması üzerine hastaya perikardiyosentez planlandı.750 
cc şiloz karekterde perikardiyal sıvı boşaltıldı. Alınan sıvıdan gönderilen 
örnekte TG:2217 mg/dl,kolesterol /TG oranı <1 olarak hesaplandı.Kültür-
lerde bakteriyel üreme olmadı.Hastanın rutin laboratuar tetkiklerinde kan 
sayımı, elektrolitler, karaciğer fonksiyon, lipid profili, serum üre, serum 
kreatinin, serum kalsiyum ve laktat dehidrogenaz değerleri normal olarak 
saptandı.C-reaktif protein, toplam lökosit sayısı,eritrosit sedimantasyon 
hızı,antinükleer antikor ve romatoid faktör değerleri de normal olarak iz-
lendi.

Çekilen göğüs tomografisinde kalınlaşmış perikard ve perikardiyal efüz-
yon dışında bir özellik mevcut değildi. Perikard sıvısının kültürlerinde 
bakteriyel üreme saptanmadı.Tüberküloz taraması açısından hastadan 
balgam kültüründe üreme olmadı. Mantoux testi negatif olarak sonuç-
landı ve alınan perikardiyal sıvı kültürlerinde micobacterium tüberkülosis 
complexine rastlanmadı. 

Hastaya çekilen görüntüleme tetkiklerinde mediastinel lenfoma,tüberküloz 
ve diğer maligniteler lehine anlamlı sonuç elde edilemedi.

Hastaya mevcut sonuçlarla idiyopatik şiloperikardiyum tanısı konuldu.
Hasta takibinde yakın poliklinik kontrolü ile izleme alındı. Hastaya orta 
zincirli trigliserid tedavisi başlandı.Hasta poliklinik kontrolüne çağırıldı.

SONUÇ VE TARTIŞMA: Şiloperikardiyum perikardiyal efüzyonun nadir 
görülen ancak hayatı tehtit edebilen bir formudur.

Primer idiyopatik şiloperikardiyum orta zincirli trigliserid ile zenginleş-
tirilmiş düşük yağlı diyet içeren tedavi olabilen nadir bir durumdur. Bu 
konservatif yaklaşım başarısız olursa, cerrahi ligasyon ve perikardiyal 
pencere oluşturulması gereklidir.

Bu olguyu da şilöz perikardiyumla karşılaşılması durumunda tanıya gi-
dilmesi ve altta yatan sebeblerin araştırılması konusunda yol gösterici 
olacağını düşündüğümüz için paylaşmak istedik.

AKCİĞER GRAFİSİ

EKG

EKOKARDİYOGRAFİDE PERİKARDİYAL SIVI GÖRÜNÜMÜ

ŞİLÖZ GÖRÜNÜMDE PERİKARDİYAL SIVI ÖRNEKLERİ
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OP-038
KALP YETMEZLİĞİNİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU:İSKEMİK 
HEPATİT
Serap Yadigar
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, İç hastalıkları, İstanbul

Olgu Tanımlaması: 74 yaşında bilinen hipertansiyon, tip 2 
diyabet,koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı ve kalp yetmezliği 
tanıları olan erkek hasta acil servisimize 3 saattir olan artmış nefes darlığı 
ile başvurdu. Dekompanse kalp yetmezliği tanısıyla diüretik ve oksijen 
tedavisi acil serviste yapılan ve 6 saat süreyle gözlenen hastanın yapılan 
tetkiklerinde ALT ve AST değerleri 30 kat yüksek saptanması nedeniyle 
dahiliye servisine iskemik hepatit ön tanısıyla yatırıldı. 

BULGULAR: Hastanın fizik muayenesinde bilinci açık koperasyon ve 
oryantasyonu tamdı TA:120/80mmhg solunum seslerinde bilateral orta 
zona kadar ralleri vardı. Dakika nabız sayısı 105 ti. Kardiyak üfürüm du-
yulmadı. Batında asit mevcuttu.Hepatojuguler reflü pozitifti. Hastanın ya-
pılan labaratuvar tetkiklerinde wbc:8800, hgb:12,3, hct:37, plt:320.000, 
üre:48 cre:1,2 ALT:3348 AST:2853 ALP:78, GGT:58, Albumin:3,2g/dl, 
INR: 1,8 di. Hastanın yapılan transtorasik ekokardiyografisinde ejeksiyon 
fraksiyonu %20 saptandı. Hastanın diğer akut hepatit etyolojileri açısın-
dan viral serolojik testleri istendi negatif bulundu. Batın Usg de karaciğer-
de grade 2 hepatosteatoz ve asit saptandı. Hastanın ilaç sorgulamasında 
belirgin hepatotoksik ilaç saptanmadı. Hastaya aldığı ve çıkardığı sıvı 
takibi yapılarak günde 80 mg furosemid, intravenöz yoldan verildi. Ayrı-
ca günde 100mg spiranolakton oral verildi. Hastanın önceden kullandığı 
mevcut kalp yetmezliği, periferik arter hastalığı, hipertansiyon ve insü-
lin tedavisine devam edildi. Hastanın tedavinin 5. gününde ALT ve AST 
değerleri 3 kat yüksekliğe kadar indi. INR değeri 1,2 ye geriledi. Genel 
durumu düzelen hastanın kontrol batın usg de asit saptanmadı. Hastanın 
tedavinin 10. gününde yapılan kontollerinde karaciğer fonksiyon testleri-
nin tamamen düzeldiği ve genel durumunun da iyileştiği izlenmesi üzeri-
ne taburcu edildi. Hasta dekompanse kalp yetmezliği sonrasında gelişen 
iskemik hepatit nedeniyle halen polikliniğimizden takip edilmektedir.

SONUÇ: İskemik hepatit, karaciğerde dolaşım yetmezliği sonucu, 24 saat 
içinde serum transaminaz seviyelerinin normale göre 75-100 katı kadar 
yükselip, 7-10 gün içinde tekrar normale dönmesi ile karakterize klinik 
bir tablodur. Olgularda hipotansiyonun en sık nedeni kardiyovasküler 
hastalıklardır. Bu vakada bilinen kalp yetmezliği tanılı hastanın kardiyak 
dekompansasyon sonucu karaciğer enzimlerinde ani ve belirgin yüksel-
me ve sonrasında hızlı düşme ile ortaya çıkan iskemik hepatitli bir ol-
guyu sundum.Kardiyovaskuler hastalıklar sonrası gelişen akut dolaşım 
yetmezliği sonrasında hepatik transaminazlarda ani, belirgin yükselme ve 
hızla normale dönme söz konusu olduğunda iskemik hepatit ayırıcı tanı-
da göz önünde bulundurulmalıdır. Ciddi olgularda, biyokimyasal verilerin 
sık monitorize edilmesi bu tür olguların daha sık tanınmasını sağlayabilir.

OP-039
Cyst hydatid as annoying neighbour
Özgen Şafak
Department of Cardiology, Burdur State Hospital, Burdur Turkey

INTRODUCTION: Hydatid disease is a human infection caused by the lar-
val stage of Echinococcocus granulosus, which is still endemic in many 
cattle-raising areas. Infection involves cyst formation in many sites of 
the body. Clinical signs and symptoms vary according to the number, 
size, site and effect of the cysts.

CASE: A 19 year-old boy was admitted to our hospital with complaint 
of palpitation. Before admitted to our hospital he examined by a cardio-
logist of another state hospital and they said his echocardiography and 
EKG were normal. But when we put the prope of Echo to his chest wall, 
we saw an annoying neighbour, that was the spleen with a large cyst. 
Patient had an ECG with four monomorphic right ventricular originated 
extrasystole. We detected that they were frequent (≥60/min) when we 
examined his 24 hour holter ECG. His abdominal USG revealed large 
septated cyst and CT affirmed it(Figure-1). We reffered him to a surgeon, 
and treated with medically and surgically. After that his complaints never 
exist.

DISCUSSION: Echinococcocus granulosus is stil an important parasi-
tic health problem of undeveloped and developing countries. Ususally 
sheep is intermediate, dog is definitive host for this tapeworm, but man 
is a common accidental host. Adult helminths mature in the intestinal 
mucosa of the final host, who ate the uncooked, cyst-containing meat 
from the intermediate host. Hydatid disease primarily affects the liver 
and typically demonstrates well-known, characteristic imaging findings. 
However, there are many potential local complications, and secondary 
involvement due to hematogenous dissemination may be seen in almost 
any anatomic location, such as spleen. All neighbours of the heart can 
irritate and can cause arrhythmias as seen in our patient. A splenectomy 
remains the treatment of choice.
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OP-040
Enfekte Sol Ventrikül Yalancı Anevrizması
Ahmet Oğuz Baktır, Bahadır Şarlı, Mehmet Uğurlu, Hüseyin Arınç
Department of Cardiology, Kayseri Education and Research Hospital, 
Kayseri, Turkey

63 yaşında erkek hasta enfeksiyon hastalıkları kliniğinde nedeni bilinme-
yen ateş tanısı ile takip edilirken, hemodinamik bozulma olması üzerine 
kliniğimiz tarafından konsülte edildi. Özgeçmişinde 6 ay önce geçirilmiş 
ön duvar enfarktüs vardı. Fizik muayenede; hasta uykuya meyilli, uzuvları 
soğuk, nabız zayıf ve hızlı saptandı. Kan basıncı 80/50 mmHg, kalp hızı 
110/dk idi. Elektrokardiyografide; sinüs ritmi ve V1-4 Q dalgası vardı. 
Yatış kan biyokimyasında hemoglobin 7,8 g/dl, beyaz küre 15490 µl, 
nötrofil oranı % 86.7, CRP 152 mg/L, sedimentasyon 110 mm/h idi. Ya-
pılan ekokardiyografide apikal bölgede perikard ve trombüs yapıları ile 
sınırlanmış, sol ventrikül ile ilişkili, sistolde yırtılmış dar boyun bölgesinin 
açılıp, diyastolde valf gibi kapandığı yalancı anevrizma izlendi. (Resim 1) 
Çekilen bilgisayarlı tomografide perikardiyal boşluk içinde hava görünü-
mü vardı. (Resim 2) koroneranjiyografide sol ön inen arterde stent içi 
%100 tıkalı, sağ ve sirkümflex arter normal olarak saptandı.

Hastaya acil cerrahi onarım kararı verildi. Yalancı anevrizma bölgesi 
kesip çıkarılarak Dacron yama ile sol ventrikül onarımı yapıldı. Perikard 
içerisindeki sıvı ve fibrin materyallerden mikrobiyoloji ve patoloji için ör-
nekler alındı. Kültürde üreme olmadı, patoloji raporunda trombüs üzerine 
binmiş enfeksiyon ve süpüratif apse izlendi. Kültürde üreme olmaması 
hastanın uzun süredir antibiyotik tedavisi alması nedeniyle olabilir. 

Sol ventrikül yalancı anevrizması myokard duvar yırtılması sonrasında 
oluşan perikardla sınırlanmış, mural pıhtı ve yapışık doku içeren yapı-
dır. Yaklaşık %45 yırtılma riski vardır. Sol ventrikül yalancı anevrizması 
içerisindeki materyalin enfeksiyonu ise çok nadir görülen bir kompli-
kasyondur. Literatürde sınırlı sayıda enfekte yalancı anevrizma bildirisi 
bulunmaktadır.

Resim 1

Apikal bölgede perikard ve trombüs yapıları ile sınırlanmış yalancı anevrizma. 
1A-C sistol. 1B-D diyastol

Resim 2

3D Transtorasik ekokardiyogram, yakınlaştırılmış. 2A diyastol. 2B sistol.

Resim 3

Bilgisayarlı tomografide perikardiyal boşluk içinde hava görünümü (Kırmızı ok)
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OP-041
Ani Başlayan Nefes Darlığında Sol Atriyal Miksoma
Onur Akhan, Elif İlkay Yüce, Oğuz Yavuzgil
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ: Kardiyak tümörler diğer kardiyak hastalıklara göre daha nadir 
görülür. En sık görülen kardiyak tümörler metastatik kitleler olmakla 
birlikte. Kardiyak miksomalar, kalbin en sık rastlanan iyi huylu kardiyak 
tümörleridir. En sık 3. ve 6. dekadlar arasında görülür. Nefes darlığı, sen-
kop ve çarpıntıya yol açarak mitral darlığını, çarpıntı ve çabuk sinirlenme 
gibi semptomlar ile hipertiroidiyi taklit ederler.Tanı hastaların tamamına 
yakınında ekokardiyografi ile konur. Miksomatöz kitlenin büyüklüğü has-
tada var olan semptomlar ile doğrudan ilişkilidir. Miksomaların %80-90'ı 
sol atriyumda yerleşir. Miksomanın tedavisi cerrahidir. Geniş bir tabanla 
ve etrafında sağlam bir doku ile miksomanın cerrahi eksizyonu yapılır.Bu 
olgumuzda, ani başlayan nefes darlığı ile başvurup yapılan ekokardiyog-
rafisinde sol atriyumda kitle saptanan hastadan bahsedilecektir. 

OLGU: 56 yaşında bilinen hiperlipidemi ve gastrik ülser tanıları olan ka-
dın hasta yaklaşık 2 hafta önce başlayan ani nefes darlığı ve halsizlik 
semptomlarıyla başvurdu. Yapılan ekosunda sol atriyumda kitle? veje-
tasyon? olması üzerine kalp damar cerrahisi tarafından operasyon plan-
landı. Hasta cerrahi öncesi ayrıntılı değerlendirme için yatırıldı. Hastanın 
elektrokardiyogramı normal sinüs ritmi uyumlu olarak bulundu. Hastanın 
yapılan ekosu 'LVEF normal, RVEF normal, LV diastolik disfonksiyon, LA 
içinde değişik kesitlerden 4.3*2.0 cm, 1.9*3.6 cm, 2.1*2.7 cm, 3.6*1.9 
cm boyutlarında diastolde sol ventrikül içine girip çıkan saplı miksomaya 
ait olabilecek hiperekojen görünüm izlendi.(Mevcut kitlenin sapının inte-
ratriyal septumda olduğu düşünüldü.)' şeklinde raporlandı. Vejetasyon 
açısından hastadan 3 set ardışık periferik kan kültürü alındı. Kan kültür-
lerinde üreme olmadı. Hastanın yatışında bakılan biyokimyasal paramet-
relerinde enfeksiyon parametreleri normal sınırlardaydı. hastada vejetas-
yon ekarte edildi. Yatısındaki tiroid fonksiyon testleri olağandı. Hastanın 
yapılan koroner anjiografisinde normal koronerler saptandı. Hasta ope-
rasyon planı ile kalp damar cerrahisine transfer edildi. Transseptal yol 
ile sol atriuma ulaşıldı. Miksoma ile uyumlu kitle gözlendi. Eksize edildi. 
Interatriyal septum ise taze otolog perikard ile onarıldı. İzlemde hasta 
asetilsalisilik asit ve atorvastatin tedavisi ile taburcu edildi.

TARTIŞMA: Erişkin çağda kalbin primer tümörleri nadir olmasına karşın 
miksomalar en sık rastlanan iyi huylu tümördür. Tüm kardiyak semptom-
ları taklit edebilir. Büyük miksomalar daha çok kalp yetmezliği ve mitral 
darlığı taklit ederken, küçük ve düzensiz yüzeyli polipoid miksomalar 
daha çok emboli ile başvurur. Nadir olsa da mitral kapağı ve sol ventrikül 
çıkış yolunu tıkayan tümörler ani ölüme neden olabilir. Miksomalarda 
metastaz nadir görülür. Tedavisi cerrahidir. Nefes darlığı başvuran olgu-
larda miksoma akıla getirilecek tanılar arasında yer almalıdır.

Cerrahi Sırasında Çıkarılan Miksomanın Makroskopik Görüntüsü

Cerrahi sırasında çıkarılan miksomanın makroskopik görüntüsü gösterilmiştir.

TTE A4B Görüntüsü

TTE A4B görüntüsünde diastolde sol ventrikül içine girip çıkan miksomaya ait 
olabilecek hiperekojen kitle gösterilmiştir.

TTE PSUA Görüntüsü

TTE PSUA görüntüsünde miksomaya ait olabilecek hiperekojen kitle 
gösterilmiştir.
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OP-042
Unvisible Heart In Transthoracic Echocardiography
Ahmet Oğuz Baktir, Bahadır Şarlı, Hüseyin Odabaş
Department of Cardiology, Kayseri Education and Research Hospital, 
Kayseri, Turkey

Introduction: Transthorasic echocardiography (TTE) is the primary no-
ninvasive imaging method for the evaluation of heart. It provides detailed 
anatomic and functional information of cardiac disease. Altough the use 
of new imaging modalities and echocardiographic platforms have imp-
roved two dimensional imaging, some TTE images may be suboptimal. 
Present case report represents a patient without any echocardiographic 
window because of constrictive pericarditis due to heavy viseral and pa-
rietal pericardial calcification.

Case Presentation:  A 38-year-old refugee male was admitted to coro-
nary care unit with supraventricular tachycardia and high troponin level 
after fracturing of radius (Figure 1). Patient history revealed endstage 
renal disease on hemodialysis and recurrent ascites. In the physical exa-
mination, decreased heart sounds, jugular venous distention and ascites 
were seen. Laboratory evaluations showed creatinine 11,3 mg/dL, PTH 
>3482 pg/mL, phosphor 10,5 mg/dL, troponin 3,1 ng/mL. There was 
no visible acoustic view in apical, parasternal and subcostal windows 
in transthoracic echocardiography. Computed tomography (CT) perfor-
med to assess pulmonary vascular and heart structure. CT scan showed 
pericardial thickening and extreme calcification of parietal and visceral 
pericardium (Figure 2). Dissociation of two pericardial layers were pro-
minent which was suggestive of pericardial effusion due to renal disease 
and markedly calcification of pericardial layers in time. Patient refused 
any further diagnostic and treatment modality such as transesophageal 
echocardiography and pericardiectomy and discharged at own request.

Conclusion: Constrictive pericarditis is the result of scarring and con-
sequent loss of the normal elasticity of the pericardial sac. Usually, the 
symptoms are similar to those associated with right-side congestive 
heart failure. The initial diagnostic tool is TTE in these patients. Loss of 
visible acoustic view due to whole calcification of pericardial layers is 
very rare. CT scan can guide the diagnose.

Figure 1

1A Sinus ritm, low voltage altough left ventricular hypertrophy. 1B Initial 
supraventricular tachycardia.

Figure 2

2A lateral graphy, pericardial calsification. 2B antero-posterior graphy, 
pericardial calsification. 2C,D,E Transvers CT sections of heart from aorta and 
pulmonary arteries to right and left ventricle. 2F Coronal CT section of heart.
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OP-043
Tıkayıcı Serebrovasküler Olay ile Başvuran Kardiyak Fibroelastom 
Olgusu
Semih Sürmen1, Murat Uğurlucan2, Berrin Umman1, Hasan Kudat1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim 
Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 
Ana Bilim Dalı, İstanbul

Papiller fibroelastom nadir görülen, endokard tutulumlu, benign bir tü-
mördür. Miksomaların ardından en sık görülen 2. Kardiyak tümördür.. 
Bu tümörlerin çoğu kardiyak görüntülemedeki ilerlemelerin bir sonucu 
olarak rapor edilmektedir. Kardiyak fibroelastomlar aortik kapak, sol 
ventrikül çıkış yolu ve anterior mitral kapakçığı etkilemeye meyillidir. 
Papiller fibroelastom tedavisi klinik prezentasyona göre belirlenmelidir. 
Takip ve cerrahi tedavi tercih edilen yöntemlerdir.

Yetmiş yaşında kadın hasta hipertansiyon, romatoid artrit, osteoporoz, 
astım bronşiale ve talasemi minör tanıları ile takipliydi. 1 yıl önce yüzde 
uyuşma ve baş ağrısı şikayeti ile başvurduğu nöroloji biriminde yapılan 
kranial MR tetkikinde frontal bölgede belirgin olmak üzere bilateral, late-
ral ventrikül anterior ve posterior hornlarda iskemik lezyonlar saptanmış. 
Bunun üzerine iskemik inme nedeniyle etyolojiye yönelik tetkiklerine baş-
lanmış ve tarafımıza yönlendirilmiş. Fizik muayenesinde belirgin bulgu 
yoktu. 24 saatlik Ritm Holter’de atriyal fibrilasyon izlenmedi. EKO'da nor-
mal sol ventrikül sistolik fonksiyonu, sol ventrikül hipertrofisi ve apiko-
septuma tutunmuş 1.1 x 1.3 cm boyutlarında hareketli uzantılar gösteren 
homojen dansitede trombüs ile uyumlu kitle saptandı. Ardından hasta-
ya TEE yapıldı. TEE’de, sol atriyal appendiksin açık oluşu, sol ventrikül 
apeksinde 1.5 x 1.7 cm boyutlarında kitle saptandı. Bu bulgularla iskemik 
inme nedeni olarak kalpteki trombüs düşünülerek hastaya warfarin te-
davisi başlandı. INR düzeyi 2.0-3.0 seviyelerinde tutuldu. Ancak yapılan 
seri EKO tetkiklerinde hastanın apikal bölgedeki kitlesinin değişmediği 
gözlendi. Bu nedenle Hematoloji birimine danışıldı ve antikardiyolipin 
antikorları, Faktör V Leiden gen mutasyonu, Homosistein, Protrombin 
gen mutasyonu bakıldı. Bu tetkikler negatif saptandı. Kardiyak MR gö-
rüntüleme apikoseptumda trombüs ile uyumlu kitle, sol ventrikül lateral 
duvarda geçirilmiş miyokardit ile uyumlu görüntü şeklinde raporlandı. 
Bir süre daha warfarin tedavisi altında takip edilen hastada karın ağrısı 
gelişmesi üzerine yapılan USG tetkikinde dalakta 11 x 10 cm boyutunda 
hematom ile uyumlu kitle izlendi. Genel Cerrahi tarafından cerrahi tedavi 
önerilmeyip takip önerildi. Hastaya seri EKO takipleri yapıldı ancak kitle-
de küçülme olmaması üzerine kitlenin trombüs olmadığı yönünde görüş 
birliği sağlandı. Kitlenin eksizyonu planlandı. Öncesinde hastaya koroner 
anjiyografi yapıldı. Koroner anjiyografide anlamlı darlık yapmayan plak-
lar saptandı. Hastaya yapılan açık kalp cerrahisinde kitle eksize edildi ve 
patolojiye gönderildi. Patoloji sonucu kardiyak papiller fibroleastom şek-
linde raporlandı. Hastanın antikoagülan tedavisi kesildi. Koroner arterle-
rinde anlamlı darlık yapmayan plakları olması nedeniyle Asetilsalisilik asit 
100 mg başlanarak ve diğer almakta olduğu tedavilere devam edilerek 
şifa ile taburcu edildi. Takiplerinde dalaktaki hematomun rezorbe olduğu 
izlendi ve seri EKO takiplerinde kalpte kitlesel bir oluşum gözlenmedi.

Kardiyak MR

Kitlenin kardiyak MR görüntülemesi

Kitle

Kitlenin apikal 4 boşluk görüntülemesi

Operasyon sonrası

Operasyon sonrası apikal 4 boşluk görüntüleme
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OP-044
Tricuspid Prosthetic Valve Thrombosis of a Patient with a History of 
Ebstein Anomaly
Ahmet Oğuz Baktir, Bahadır Şarlı, Hüseyin Odabaş, Eyüp Özkan
Department of Cardiology, Kayseri Education and Research Hospital, 
Kayseri, Turkey

Case Presentation: A 37 year old woman was consulted at outpatient 
clinic for abdominal distention and pain of several weeks duration. This 
refugee woman had undergone tricuspid valve surgery and permanent 
epicardial pacemaker placement in her country. Anamnesis pointed 
inappropriate international normalized ratio (INR) levels for several 
months, altough INR value was high at admission. 

Findings: History revealed right upper quadrant abdominal discomfort 
and minimal fatigue but she was not dyspneic. On physical examination, 
prosthetic heart sounds were absent and there were diastolic murmur 
low in frequency heard at the lower left sternal border increasing with 
inspiration. There were no peripheral edema and ascites. Her INR was 
5.8, but previous INR records of last two months were 1.5 and 1.5. 
Transthoracic echocardiogram (TTE) revealed normal left ventricular 
function, a severely dilated right ventricle, mean tricuspid valvular gra-
dient 9-10 mmhg and the mechanical valve leaflets appeared thickened 
and immobile (Figure 1). Cinefluorography showed immobile valve leaf-
lets (Figure 2). The diagnosis was either thrombus or pannus formation. 
Treatment options were surgery or thrombolytic treatment for mecha-
nical tricuspid valve obstruction. Discussion with cardiac surgens and 
patient resulted in the decision to use thrombolytic. 6-h infusion of 25 
mg recombinant tissue plasminogen activator (rTPA) without a bolus, 
repeat once 24 h later up to 6 times if needed was the infusion proto-
col. Three times of 25 mg/day 6 hours infusion of rTPA administered to 
patient. After first infusion headache occured but norologic examination 
and computed cranial tomography were normal, therefore second and 
third infusions administered in the following days. After third infusion 
one leaflet recovered its function and mean tricuspid gradient falled to 3 
mmhg on TTE and cinefluorography (Figure 3) Hepatic vein congestion 
diminished and right upper quadrant abdominal discomfort recovered 
(Figure 4) Warfarin therapy started bridging with unfractionated heparin. 
Discharge INR value was 3.5. Follow up INR values are appropriate and 
patient is without compliant.

Conclusion and Discussion: The use of thrombolysis has been mainly 
described on mitral or aortic prosthetic valves. Prosthetic valve throm-
bosis (PVT) is a life threating complication and prevalans is as high as 
20% in mechanical tricuspid valves. Because tricuspid valve replace-
ment counts less than 2% of all mechanical valve implantations, signs of 
tricuspid valve obstruction can be subtle and as in this case INR values 
may be normal or high. Low-dose slow infusion of rTPA repeated as 
needed without a bolus provides effective and safe thrombolysis in pa-
tients with PVT.

Figure 1

  

Mechanical valve 
leaflets appeared 
thickened and 
immobile. 1A-B 
transthoracic 
echocardiogram. 1C-D 
3D echocardiogram of 
systole and diastole.

Figure 2

Cinefluorography of immobile valve leaflets in systole and diastole.

Figure 3

One leaflet recovered its function on 3D transthoracic echocardiogram and 
cinefluorography. 3A-B 3D transthoracic echocardiogram diastole and systole. 
3C-D cinefluorography systole and diastole

Figure 4

Hepatic vein congestion diminished. 4A-Before rTPA. 4B-After rTPA
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OP-045
Nadir bir olgu sol atriyal miksoma ile menengiom birlikteliği
Zafer Yalım1, Ersel Onrat1, Önder Akci1, Sümeyra Alan Yalım2, Mustafa 
Aldemir3

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 
AFYONKARAHİSAR
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, AFYONKARAHİSAR
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR

GİRİŞ: Primer kardiyak tümörlerin %70’i benigndir ve yarıdan fazlası 
miksomadır. Kalbin primer tümörlerin görülme insidansı % 0,03 ile % 
0,1 dir. Primer kardiyak miksomalar sıklıkla sol atriyum(%75) ve inte-
ratriyal septuma yerleşirler. Tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte en 
çok 3. ve 6. dekatlar arasında görülür. Miksomalar sıklıkla şu üç klinik 
durum ile kendini gösterir;intrakardiyak obstrüksiyon, sistemik emboliler 
ve dispne-platipne gibi semptomlardır. 

OLGU: Olgumuz 49 yaşında bayan hasta idi. Kliniğimize nefes darlığı 
ve senkop yakınmaları ile başvurdu. Ekokardiyografi ile sol atriyumda 
30x60 mm boyutlarında diyastolde mitral anteriyor leaflete bası yapan 
üzerinde trombüs ile uyumlu ekojenite veren kitle saptandı. Kitle cerrahi 
olarak çıkarıldı ve patolojik tanısı miksoma idi. Hastanın nörolojik semp-
tomları nedeniyle yapılan Beyin MR incelemesinde; Foramen magnum 
düzeyinde kalsifiye menenjiom ile uyumlu kitle tespit edildi. Cerrahi ek-
sizyon sonucunda histopatolojik tanısı meningioma ( Psammomatöz tip 
) olarak tespit edildi. 

TARTIŞMA: Kalbin primer tümörleri oldukça nadirdir ve otopsi serile-
rinde görülme insidansı % 0,03 ile % 0,1 arasındadır. Kardiyak mikso-
malar ise en sık görülen benign karakterli intrakardiyak tümörlerdir ve 
sıklıkla sol atriyumda yerleşirler Meningiomlar en sık görulen primer 
beyin tümorlerindendir. Genel olarak tüm serilerde meningiom insidansı 
100.000’de 1-6 arasında değişmektedir. Meningiomlar 5. ve 6 dekatlarda 
sık olup bayanlarda daha fazla görülmektedir. Hastanın kardiyak mikso-
maya eşlik eden menengiom olması bize Carney komplex düşündürdü. 
Ancak yapılan endokrinolojik incelemede ve ayrıntılı fizik muayenede cilt 
lezyonlarının olmaması bizi Carney komplex’ inden uzaklaştırdı. Yapılan 
aile taramasında da herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Meningiom ve 
miksoma nadir görülmesi nedeniyle şimdiye kadar ikisinin birlikte oldu-
ğu bir olgu bildirilmemiştir. Hastamız literatürde sol atriyal miksoma ile 
birlikte menengiomu olan ilk vakadır.

Foramen magnum düzeyinde spinal kord posteriorunda 
C2 vertebra korpus seviyesine kadar uzanan 25-30 mm 

uzunluğunda 13x8 mm TR boyutlarda kordu posteriordan 
komprese eden düzgün konturlu lezyon

Foramen magnum düzeyinde spinal kord posteriorunda 
C2 vertebra korpus seviyesine kadar uzanan 25-30 mm 

uzunluğunda 13x8 mm TR boyutlarda kordu posteriordan 
komprese eden düzgün konturlu lezyon

Sistolde sol ventriküle prolebe olan dev sol atriyal mikso-
ma apikal dört boşluk görüntüsü

Sol atriyum interatriyal septumdan köken alan 30x60 mm 
boyutlarında dev sol atriyal miksoma apikal dört boşluk 
görüntüsü

Sol atriyum interatriyal septumdan köken alan 30x60 mm 
boyutlarında dev sol atriyal miksoma parasternal uzun 
aks görüntüsü
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OP-046 
A large periotic abscess in a patient with metallic aortic and mitral 
valve
Kamil Gülşen, Gökmen Kum, Sinan Varol, Ertuğrul Okuyan
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji

CASE: We introduce a case of metallic valve endocarditis which compli-
cated with a large abscess.

FINDINGS: A 36 year old female patient admitted to our clinic cause re-
current fever. She had a history of metallic aortic and mitral valve repla-
cement operation in 2002. Her transthoracic echocardiography showed 
some small masses considering vegetation on both aortic and mitral 
valve. Upon taking sample for blood culture, empirical antibiotherapy 
was immediately started. Following day a transesophageal echocardi-
ography ( TEE )was proceeded. TEE showed a large periaortic abscess 
which extended and also compressed to right ventricular outflow truck. 
The patient was referred to cardiovascular surgery for operation. She 
underwent a successful redo aortic and mitral valve replacement and 
abscess drainage Operation

DISCUSSION: Aortic valve endocarditis should meticulously be studied 
for occurrence of abscess formation. In that case, misdiagnosis could 
end with fatal results.

Figure 1

A and B. Large aortic abscess shown by blue arrow,C and D right ventricular 
outflow truck in systole and diastole

OP-047
Perikardiyal efüzyonun nadir bir sebebi: Silikozis olgusu
Celal Kilit, Mehmet Özgeyik
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 
Kütahya

OLGU: Cam endüstrisinde ham madde bölümünde 5 yıldır çalışan 33 
yaşında erkek hasta giderek artan nefes darlığı ve halsizlik şikayeti ile Gö-
ğüs Hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Yapılan değerlendirme sonrası 
silikozis tanısı alan hastanın çekilen toraks BT'de perikardiyal efüzyon 
saptanması üzerine Kardiyoloji bölümüne yönlendirilmiş. 

BULGULAR: Hastanın çekilen 12 derivasyon elektrokardiyografisinde 
düşük voltaj kriterleri mevcuttu. Fizik muayenesinde kalp sesleri hafif 
azalmıştı. Boyun venöz dolgunluğu normal sınırlarda idi. Transtorasik 
ekokardiyografide kalbi çepeçevre saran, en kalın yerinde 2,2 cm ka-
lınlığa ulaşan ve sağ ventrikülde kollapsa neden olmayan perikardiyal 
efüzyon izlendi (Resim 1). Akciğer grafisinde kardiyotorasik indekste 
artış ve retiküler tipte lineer ve punktiform gölgelenmeler izlendi (Resim 
2). Toraks BT'de septal kalınlaşmalar ve çok sayıda milimetrik nodüler 
dansiteler izlendi (Resim 3). Laboratuvar sonuçlarında; Lökosit=7100/µl, 
Nötrofil=4000/µl, Lenfosit=1600/µl, Hemoglobin=14,4 g/dl, Sedimentas-
yon=15 mm/saat, CRP=5,7 mg/l olarak ölçüldü. Viral perikardit açısından 
istenen tetkiklerde viral markırlar negatif saptandı. Hastaya perikardiyo-
sentez yapıldı ve 800 ml hemorajik olmayan, sarı renkli, eksuda vasfın-
da mayi aspire edildi. Mayiden yapılan aerob ve anaerob kültürlerde ve 
ARB kültüründe üreme olmadı. Mayiden yapılan hücre sayımında Löko-
sit=18100/µl ve Lenfosit=17700/µl (%98) olarak ölçüldü. Mayiden yapı-
lan sitolojik incelemede çoğu lenfositer olmak üzere yoğun inflamatuar 
hücreler gözlendi. Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) normal sınırlarda 
saptandı (27,2). Göğüs hastalıkları tarafından değerlendirilen hastaya 
silikotüberküloz şüphesi ile bronkoalveolar lavaj yapıldı ve ARB dahil 
kültürler tekrarlandı. Kültürlerde üreme olmadı. İç Hastalıkları bölümü 
tarafından da değerlendirilen hastada herhangi bir romatolojik hastalık 
düşünülmedi. Perikardiyal efüzyonun silikozise sekonder geliştiği düşü-
nüldü ve antiinflamatuar tedavi başlandı. Tedavi sonrası izlemde, belirgin 
azalmakla birlikte perikardiyal efüzyonun sebat ettiği izlendi. 

SONUÇ ve TARTIŞMA: Silikozis, silika (SiO2) adı verilen maddenin uzun 
süre solunması sonucu gelişen kronik bir pnömokonyoz tablosudur. Si-
likozisin başlangıç dönemlerinde hiçbir belirti ve bulgu saptanmaz. Bu 
evrede hastalığın varlığını belli eden tek bulgu röntgen filminde lineer 
gölgelerde artma ya da serpilmiş ufak nodüler gölgeler olabilir. Hasta-
lık nefes darlığı, yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkar. Silikozise bağlı 
patolojik değişiklikleri azaltacak ya da ortadan kaldıracak hiçbir tedavi 
yöntemi yoktur. Tedavi, komplikasyonlara yöneliktir. Silikozisle bağlı olu-
şan eksudatif perikardiyal efüzyonla ilgili bugüne kadar literatürde 1 vaka 
bildirilmiştir. Eksüdatif perikardiyal efüzyon gelişen silikozis hastalarında 
tüberkülozun ve diğer etyolojilerin dışlanması ve sonrasında verilecek 
antiinflamatuar tedavi, en iyi seçenek gibi görünmektedir.
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Resim 1

Perikardiyal efüzyonun izlendiği parasternal uzun aks ekokardiyografi 
görüntüsü

Resim 2

Hastanın postero-anteriyor akciğer grafisi

Resim 3

Hastanın toraks bilgisayarlı tomografi görüntüsü

OP-048
Late Skin Erosion Due to Implantable Cardioverter Defibrillator 
Generator and Migration Out of the Skin
Cemil Zencir
Cemil ZENCİR Department of Cardiology, Medical Faculty, Adanan 
Menderes University, Aydın, TURKEY

A 50 years old man with ischemic cardiomyopathy was admitted to 
cardiology outpatient department with the complaints of protruded ICD 
generator. On physical examination, there was no fever, pain. Only, local 
erythema was seen around the wound (Figure 1). In the previous history, 
coronary by-pass grafting was performed 4 years ago. A VVI-R ICD was 
implanted due to documented non-sustained ventricular tachycardia 2 
years ago. 

Since the last 4 months, patient noticed a little erythematous area on 
the skin and by the time almost half of the battery was protruded over 
the skin. Fever was never seen during 4 months. White blood cell co-
unt, sedimentation and high sensitive C-reactive protein were in normal 
range on laboratory analysis. ICD generator and lead extraction and a 
new VVI-R ICD implantation to the contralateral pectoral region were 
planned. Percutaneous extraction of implantable cardioverter defibrilla-
tor and electrode with mechanical dilator sheath was performed suc-
cessfully (Figure 2). 

Erosion and exposure of the implantable devices are dire and relatively 
rare complications. Generally, extraction of the whole system is requi-
red. Consequently the Heart Rhythm Society (HRS) included the pocket 
infection or erosion as a class I indication for pacemaker lead extraction 
(1). Raising awareness of patients for potential complications is also 
important in such patients. With the growing awareness on this issue 
the incidence of erosion and exposure of the device systems decreases. 
Therefore, early diagnoses and treatment facilities may be possible befo-
re development of the life threatening complications. 

References

1. Wilkoff BL, Love CJ, Byrd CL. Transvenous lead extraction: Heart 
Rhythm Society expert consensus on facilities, training, indications, and 
patient management: this document was endorsed by the American He-
art Association (AHA). Heart Rhythm. 2009; 6:1085-104.

Figure 1

Close up examination of implantable 
cardioverter defibrillator generator 
eroding through the skin

Figure 2

Successfully extracted electrode.
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