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2. Uludağ Kardiyoloji Kongresi & 1. Hemşirelik Toplantısı – Kritik Hasta Bakımı

ÖNSÖZ
Saygıdeğer Meslektaşlarım;
Kardiyovasküler Akademi 2. Uludağ Kardiyoloji Kongresi’ni sizin değerli katkılarınızla
başarmayı umut ediyorum. Bu pandemi ortamında yakın zamana kadar kongre iptal olacak
mı kaygıları ile yaşarken nihayet mutlu sona ulaşıyoruz.
Sadece teorik bilgilerin yanında siz değerli katılımcıların klinik deneyimini de paylaşabileceği
olgu bazlı sunumlara bu kongremizde ağırlık vermeyi daha uygun bulduk.
Kongre organizasyonunda beraberce yoğun emek sarf ettiğimiz Dr. Özlem ARICAN ÖZLÜK
ve Dr. Şeyda GÜNAY’a sonsuz teşekkürlerimi bildirmek isterim. Değerli katkılarından ötürü
Kardiyovasküler Akademi yönetim kuruluna da minnet duygularımı iletmek isterim.
Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Kritik Hasta Bakımı başlıklı Hemşirelik Toplantısı
organizasyonunda yer alan Hemş. Fatma DÜZGÜN’ ede teşekkürlerimi bildirmek isterim.
Yoğun talep gören bu toplantının devamını önümüzdeki yıllarda da programımıza aldığımızı
iletmek isterim.
Herkese başarılı bir kongre olması dileklerimle, 10 Mart 2022’de Uludağ’da görüşmek üzere…

Dr. Osman AKIN SERDAR
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İLERİ KALP YETERSİZLİKLİ OLGULARDA YENİ UMUTLAR
Prof. Dr. Yüksel ÇAVUŞOĞLU
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD.
Kalp yetersizliği (KY) tedavisinde sahnede yer alan yeni oyuncular anjiyotensin
reseptör neprilisin inhibitörü (ARNI), sodyum glükoz ko-transporter 2 (SGLT2)
inhibitörleri ve çözünebilir guanilat siklaz stimülatörü verisiguat’dır. Her 3 ilaç grubu
da güncel KY kılavuzlarında düşük ejeksiyon fraksiyonlu KY (DEF-KY) tedavisinde
önerilmektedir.
PARADIGM HF çalışmasında, ayaktan stabil DEF-KY olgularında ARNI’nin enalapril
ile karşılaştırıldığında kardiyovasküler (KV) ölüm veya KY hospitalizasyon primer
sonlanımını, tek başına KV ölümler ve tek başına KY hospitalizasyonu ve tüm nedenli
ölümleri anlamlı azalttığı, yaşam kalitesini ve fonksiyonel kapasiteyi düzelttiği,
diüretik tedavi ihtiyacını azalttığı, GFR’de düşüşü koruduğu, daha az hiperkalemi
yaptığı, diyabetik olgularda insülin başlama ihtiyacını azalttığı ortaya konmuştu.
Tartışmasız şekilde enalaprile üstünlüğü gösterildiğinde 2016’dan itibaren KY
kılavuzlarında ACEİ yerine kullanılması önerildi ve gerçek klinik yaşamda giderek
yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Son yıllarda yapılan PIONEER HF ve
TRANSITION çalışmaları ARNI’nin akut KY’de klinik stabilizasyon sağlandıktan
sonra hastaneden çıkmadan güvenle başlanabileceğini ve ACEİ naif hastalarda
kullanılabileceğini ortaya koydu. EVALUATE ve PROVE HF çalışmaları ARNI’nin
diğer kanıta dayalı tedaviler gibi ventriküler tersine yeniden şekillenme sağladığına
ilişkin kanıtlar sağladı. Güncel Amerikan ve Kanada kılavuzları ARNI’nin ilk basamak
tedavide ACEİ inhibitörüne tercih edilmesi gerektiği ve ancak ARNI’yi tolere
edemeyen olgularda ACEİ kullanılması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunmaktadır.
KY tedavisinde son yılların en çarpıcı gelişmelerinde biri de SGLT2 inhibitörlerinin
rutin tedavide yer almasıdır. Aslında antidiyabetik ajan olarak geliştirilen SGLT2
inhibitörlerinin, natriürez, diürez, glikozüri, dekonjesyon, kiloda azalma, kan
basıncında hafif azalma, plazma hacminde azalma, ventriküler kitlede azalma,
ventriküler tersine yeniden şekillenme ile ilgili etkileri başta olmak üzere keton
cisimciklerinin kullanımında artış ve böbrek ve kalpte sodyum-hidrojen degişim
pompa inhibisyonu gibi etkileri nedeniyle KY’de yarar sağladığının gösterilmesi
üzerine diyabeti olan ve olmayan olguları kapsayan stabil ayaktan KY olgularda
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yapılan DAPA-HF ve EMPORER Reduced çalışmalarının sonuçları sırasıyla
dapagliflozin ve empagliflozinin KV ölüm ve KY hospitalizasyonu anlamlı azalttığı, tek
başına KV ölüm, tek başına KY hospitalizasyon, tüm nedenli ölüm, yaşam kalitesi ve
fonksiyonel kapasiteyi düzelttiği gösterildi. Sonuçları yeni açıklanan EMPORERPreserved çalışması ise korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY’de ilk defa bir ilacın,
empagliflozinin, klinik sonuçları anlamlı düzettiğini ortaya koydu. SOLOIST WHF
çalışması ise diyabetik akut KY ile yatan olgularda başlanan sotagliflozinin hem DEFKY hem de KEF-KY’de klinik yarar sağladığını gösterdi. Güncel kılavuzlarda SGLT2
inhibitörleri DEF-KY’de rutin kullanılması gereken 4 ilaç grubu içinde önerilmektedir.
VICTORIA çalışması yeni dekompanse KY ile hastane yatışı olan DEF-KY olgularda
verisiguatın KV ölüm ve KY hospitalizasyonu anlamlı azalttığı ancak tek başına KV
ölüm ve tüm nedenli ölümlere anlamlı etkisinin olmadığını gösterdi. Güncel kılavuzlar,
yakın zamanda dekompansasyon yaşamış olgularla sınırlı olmak üzere standart
tedaviye ilave olarak verisiguatın eklenebileceğini vurgulamaktadır.
Söz konusu yeni tedavilerin ileri evre KY olgularda etkinlik ve güvenliğini ilişkin veri
bulunmamaktadır. ARNI ve SGLT2 inhibitörleri genel olarak NYHA II ve NYHA III
olgularda test edilmiş, ilgili ilaçların çalışmalarında NHYA IV olgu oranları yok
denecek kadar düşük kalmıştır. Verisiguat nispeten daha kötü KY olgularında test
edildiğinden standart tedaviye yanıt alınamayan ileri evre KY olgularında yarar
sağlama potansiyelinin biraz daha yüksek olduğu düşünülebilir. Ancak yeterli kanıt
olmasa da diğer kanıta dayalı KY ilaçlarda olduğu gibi bu ilaçlarda standart tedavinin
bir parçası olarak ileri evre kalp yetersizliği olan olgularda kullanılabilir.
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KARDİYOJENİK ŞOK TEDAVİSİNDE YENİ GÖRÜŞLER
Doç. Dr. Nihan ÇAĞLAR TURHAN
DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
Kardiyojenik Şok Tedavisi
Tedaviye vakit kaybetmeden, en kısa sürede başlamalıdır. Anahtar noktalar; Altta
yatan sebebin erken tanımlanması ve tedavisi, Hemodinamik stabilizasyon ve Organ
disfonksiyonunun tedavisidir.
Tedavi 3 evrede ele alınabilir. 1. hastane öncesi 2. Hastane içi 3. Taburculuk öncesi
Hastane öncesi tedavi
Hastane öncesi evrede hastalar dakikalar içinde noninvazif monitörle takip edilmeli,
nabız oksimetrisi, KB, KH, respiratuar hız, devamlı EKG çekilmelidir.
Hastane içi tedavi
Tanısal çalışma ve uygun farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavi hızla başlanmalı.
Hemodinamik durum ve hastalığın ciddiyetine göre triaj yapılmalı.Tedavi, altta yatan
sebebin araştırılması ile başlar. AKS, Htsif acil, aritmi, akut kapak yetmezliği, PE,
enfeksiyon, tamponad tanısı hızla konulmalıdır.
Oksijen tedavisi
Non-hipoksemik hastalarda rutin olarak kullanılmamalı. Vazokonstriksiyon ve
kardiyak debide azalma yapabilir. AKY ve SpO2 <90% veya PaO2 <60 mmHg
olanlarda
oksijen
tedavisi
verilebilir.
KOAH’da
hiperoksijenasyon
ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğunu arttırabilir, hiperkapniye neden olabilir.
Oksijen tedavisi sırasında asid-baz dengesi ve SpO2 monitorize edilmelidir. Noninvaziv positif basınçlı ventilasyon ; respiratuar yetmezliği düzeltebilir, oksijenasyonu
arttırır, pH yı arttırır, pCO2 basıncını azaltır, solunum iş yükünü azaltır. Dispneyi
azaltıp entübasyon ihtiyacını azaltarak mortaliteyi oksijen tedavisine kıyasla azalttığı
yönünde çalışmalar vardır. Respiratuar distress ( respiratuar hız >25 nefes/dk, SpO2
<%90) olan hastalarda NİPPV başlanmalıdır. Oksijen düzeyine göre FiO2) %100’e
kadar çıkarılmalıdır. NİPPV ile artan intratorasik basınç nedeniyle venöz dönüş ve
sağ ve sol önyük azalabilir. Kardiyak debi ve KB’ı düşebilir. Bu sebeple KB monitorie
edilmeldiir. PVR ve RV ardyükte artış RV disfonksiyone neden olabilir. Oksijen ve
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NİPPV’ye rağmen devam eden progresif respiratuar yetmezlik durumnda entübasyon
önerilir.
Diüretikler
AKY hastalarının çoğunda sıvı yükü ve konjesyon vardır ve diüretikler kullanılır. Hızlı
etki başlangıcı ve etkinlik nedenilye loop diüretikler genellikle ilk tercih edilir. Optimal
doz, süre, uygulama şekli ?? DOSE çalışması, yüksek doz vs düşük doz rejimi
arasında primer etkinlik arasında fark yok ancak yüksek doz rejimi ile dispnede
gerileme, kilo kaybı ve net sıvı kaybı daha fazla izlendi. Yüksek diüretik dozları daha
fazla nörohormonal aktivasyon ve elektrolik bozuklukları ile daha kötü sonlanıma
neden olabiliyor. Dolayısıyla iv diüretik tedaviyi düşük dozla başlayıp, cevaba göre
dozu arttırmak uygun gözüküyor. Diüretik başlangıcı hastanın kullanmakta olduğu
oral dozun 1-2 katı olacak şekilde iv fusoremid, eqivalan bumetanid/torasemid
olmalıdır. Hasta önceden oral diüretik almıyor ise furosemid 20-40 mg, torasemid 1020 mg ile iv tedavi başlanabilir. Günlük tek bolus uygulamaları doz sonrası sodyum
retansiyonu riski nedeniyle pek tercih edilmiyor. Devamlı infüzyon ike kararlı duruma
daha erken varılabilir. Diüretik cevabı , 2-6 saat sonra spot idrarda sodyum ölçümü
veya saatlik idrar çıktısı takibi ile yapılabilir. İdrar sodyumu 2. saatte >50-70 mEq/L
ve/veya ilk 6 saatte >100-150 mL/h idrar çıkışı yeterli diüretik cevabı var demektir.
Max günlük iv loop diüretik dozu furosemid için 400-600 mg dır ancak 1000 mg a
kadar ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda bazen verilebilir. Yeterli diüretik
cevabı alınmadıysa loop diüretik dozu 2 katına çıkarılabilir, farklı etki mekanizmasına
sahip diüretikler kombine edilebilir. Erken ve sık diüretik cevabı takibi ile
dehidratasyon ve kreatinin artışından kaçınılmış olur. Belirgin negatif sıvı balansı
izlendiğinde loop diüretik dozu progresif olarak azaltılmalıdır. Klinik durum
stabilleşince oral tedaviye konjesyon yaratmayacak en düşük dozla devam
edilmelidir.
Vazodilatörler
İv vazodilatörler, nitratlar veya nitroprusside , venöz ve artertyal damarları dilate
ederek kalbe venöz dönüşü azaltırlar, konjesyonu azaltırlar, ardyükü düşürürler, atım
hacmini arttırırlar ve sonuçta semptomatik rahatlama sağlarlar. Nitratlar daha çok
periferal venler üzerine etkili iken, nitroprusid daha dengeli arteryel ve venöz
dilatasyon yapar. Etki mekanizmaları nedeniyle in vazodilatörler akut pulmoner
ödemi artdyük artışına bağlı olan, vücutta sıvı birikimi olmayan hastalarda
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diüretiklerden daha etkili olabilirler. Ancak 2 RCT de diüretiklere üstünlükleri
gösterilememiştir. İv vazodilatörler SKB >110 mmHg ise AKY semptomarını
geriletmek için düşünülebilir. Düşük dozlarla başlatılarak klinik yarar ve KB
kontrolüne göre uptitre edilebilirler. Önyük ve ardyükde ciddi azalma ile hipotansiyon
yapabildiklerinden özellikle LVH ve AD hastalarında dikkatli kullanılmalıdırlar.
İnotroplar
Düşük kardiyak debi ve hipotansiyon varlığında inotraplar hala kullanılır. Düşük EF,
düşük KB ndeniyle zayıf organ perfüzyonu varlığında kullanılmalıdırlar. Düşük
dozlarda başlanıp titre edilmelidirler, hasta monitorize edilmelidir. Adrenerjük uyarı
yapan inotroplar ile sinus tk, HVCAF, miyokardiyal iskemi ve ciddi aritmi ile ölüm riski
vardır. BB etkisi altında olan hastalarda dobutaminden ziyade levosimendan veya
tip-3-fosfodiesteraz inhibitörleri farklı etki mekanizmaları nedeniyle tercih edilebilir.
Levosimendan ve tip-3-fosfodiesteraz inhibitörleri ile ciddi periferal vazodilatasyon ve
hipotansiyon riski özellikle yüksek dozlarda veya bolus doz ile vardır.
Vazopresörler
Ciddi hipotansiyonu olan hastalarda belirgin periferal arteryal vazokonstriktör etkisi
ile norepinefrin tercih edilebilir. Amaç vital organlara perfüzyon sağlamaktır ancak
bu sırada LV ardyük artışı olur. Dolayısıyla, NE ve inotrop ajanların kombinasyonu
düşünülebilir. Özellikle ileri KY ve kardiyojenik şok olan hastalarda Dopamin ve NE’in
karşılaştırıldığı bir çalışmada , kardiyojenik şok hastalarında dopamin ile daha çok
aritmik olay ve mortalite izlenirken, hipovolemik veya septik şokta bu fark izlenmedi.
Bir RCT de akut Mı a sekonder kardiyojenik şok hastalarında E ve NE karşılaştırıldı.
E ile refraktör şok vakalarında artış gözlenmesi üzerine çalışma erken sonlandırıldı.
Aynı zamanda E grubunda daha yüksek kalp hızı ve laktik asidoz mevcut idi. 2583
kardiyojenik şok hastalı bir meta-analizde de E ile NE e göre 3 kat fazla mortalite riski
saptandı. Ancak doz, tedavi süresi, etyoloji belirsizliği nedeniyle çalışma sonuçları
tartışmalıdır.
Opiatlar
Opiatlar dispne ve anksiyeteyi azaltır. NIPPV sırasında hasta uyumu için sedatif
olarak kullanılabilirler. Doz-bağımlı yan eetkiler arasında bulantı, hipotansiyon,
bradikardi ve respiratuar depresyon yer alır. Retrospektif anlizlerde morfin ile daha
sık mekanik ventilasyon ihtiyacı, uzamış hospitalizasyon, daha sık yoğun bakım
22
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yatışı ve artmış mortalite izlenmiştir. Dolayısıyla rutin kullanımdan ziyade seçilmiş
hastalarda, ciddi-dirençli ağrı veya anksiyete durumunda verilebilir.
Kısa dönem mekanik dolaşım desteği
Kardiyak debiye yardımcı olmak ve uç organ perfuzyonunu desteklemek için
gerekebilir. Ancak ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden hasta seçimi
multidisipliner kararla alınmalıdır. Intra-aortic Balloon Pump in Cardiogenic Shock II
(IABPSHOCK-II) çalışmasında akut MI sonrası erken revaskülarizasyon yapılan
kardiyojenik şok hastalarında IABP ve OMT arasında ilk 30-gün ve uzun dönemde
mortalite farkı saptanmadı. Gözlemsel çalışmalarda kardiyojenik şok hastalarında
VA-ECMO ile olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Miyokardiyal disfonksiyone ve eşlik
eden MY/AY ciddiyetine göre VA-ECMO LV ardyükü dolayısıyla LVEDP ve pulmoner
konjesyonu arttırabilir. Bu durumlarda LV unloading zorunludur ve Impella gibi bir
unloading cihaz ile kullanılabilir.
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TETKİKLERLE TESPİT EDİLEN AF
Doç. Dr. Muhammet DURAL
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD
Semptomatik atriyal fibrilasyon (AF) veya klinik AF’de tedavi yaklaşımları büyük
ölçüde netlik kazanmıştır. Direk oral antikoaguların kullanımının artması, ek risk
faktörlerinin modifikasyonu, kateter veya cerrahi AF ablasyonunun yaygınlaşması ile
hem semptomatik olarak düzelme hem de kardiyovasküler sonlanımlarda geçmiş
yıllara göre daha belirgin azalma sağlanabilmektedir.
İmplante edilebilen elektronik cihazların, implante edilebilen kardiyak monitörlerin,
giyilebilir cihazların kullanımının yaygınlaşması ile “atriyal high rate episodes
(AHRE)” leri de kapsayan “subklinik AF” ler daha kolay tespit edilebilmektedir. Bu
epizotların klinik AF veya inme riski ile ilişkisi birçok farklı yönden incelenmektedir.
Ayrıca AF riski yüksek olan gruplarda tarama çalışmaları yapılabilmektedir ve
asemptomatik AF epizotları (“screen-detected AF”) tespit edilebilmektedir.
Günümüzde hala “device-detected AF” ve “screen-detected AF” ile ilgili netlik
kazanmayan alanlar bulunmaktadır.
Diğer önemli bir konu AF yükü (burden)’dür. AF yükünün tromboemboli, yaşam
kalitesi ve diğer kardiyovasküler sonlanımlarla ilişkisini inceleyen birçok çalışma
yapılmıştır ve bir kısmı hala devam etmektedir.
Tetkiklerle tespit edilen AF’li hastalarda, eşlik eden diğer risk faktörleri ile beraber
değerlendirme yapılmalı ve güncel tedavi algoritmaları kullanılarak uygun yaklaşım
belirlenmelidir.
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HİPERTANSİYON GÜNDEMİNDE YENİ NE VAR?
Prof. Dr. Davran ÇİÇEK
ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Hipertansiyon dünya genelinde yıllık 10,4 milyon ölüme sebep olan bir hastalıktır.
Düşük gelirli ülkelerde hipertansiyon sıklığı farkındalığın azlığı tedavinin eksikliği ve
kontrol zorluğu daha yüksek saptanmaktadır. Dünya sağlık örgütü hipertansiyon ile
daha etkin mücadele etmek için ACC/AHA, ESC, JAPAN, CANADA kılavuzlarını da
temel alarak 2021 yılında bir kılavuz yayınladı. Bu son kılavuz da ki güncel yenilikler
hipertansiyonun yeniden tanımlanması, tek tablet halinde kombinasyon tedavisi ile
başlama, daha çok hastane dışı ölçümleri baz alma ve daha düşük hedef kan basıncı
değerleri idi. Bir diğer önemli yenilik ise hipertansiyon tedavisinde hekim harici eczacı
ve hemşire gibi diğer sağlık profesyonellerinin de etkin rol alması olarak sayılabilir.
Son olarak hipertansiyon tedavisinde renal denervasyonun Avrupa Hipertansiyon
Derneğinin 2021 yılında yayınladığı konsensus raporunda yaşam tarzı değişiklikleri
ve ilaç tedavisine ilave olarak kullanılabileceğini, kısa ve uzun dönemde güvenilir bir
endovasküler yöntem olduğunu ve kan basıncını etkin olarak düşürdüğünü
söylemiştir.
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HİPERTANSİYON
KOMBİNASYON TEDAVİSİ Mİ ? İKİ AYRI İLAÇ MI ?
Doç. Dr. Selma KENAR TİRYAKİOĞLU
BURSA ŞEHİR HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
Hipertansiyon milyonlarca insanı etkileyen global bir sağlık sorunudur ve
kardiyovasküler risk faktörleri içerisinde toplumda en sık görülen risk faktörlerinden
biridir. Kontrol altına alınmamış hipertansiyon koroner arter hastalığı, inme,kalp
yetmezliği periferik arter hastalığı, böbrek yetmezliği ve atriyal fibrilasyon riskini 2 ila
4 kat kadar arttırır.2000’li yıllara oranla sonraki dekatlarda hipertansiyon sıklığında
şiddetli bir artış mevcuttur ve bu artışın %73’ü ise düşük ve orta gelir seviyeli
ülkelerde görülmektedir. Türkiye’de hipertansiyon prevelansı ile ilgili yapılmış olan
çalışmalarda hipertansiyon hastalığı ile ilgili farkındalık, tedavi ve hastalığın kontrol
altına alınma oranları yaklaşık %30 civarında bulunmuştur. Ülkemizde de
hipertansiyon prevalansında da bir artış varken farkındalık ve tedavi başlanması
oranlarında da bir artış vardır.
Kanıta dayalı tıbba göre birinci basamak tedavi beş ilaçtan herhangi birini içerir:
diüretikler, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri (KKB'ler), anjiyotensin
dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri
(ARB'ler).Antihipertansif ajanların etkinlikleri ve güvenilirlikleri gösterilmiş olmasına
rağmen tanımlanan ideal tansiyon değerlerine ulaşma oranları düşüktür.Uzun
dönemli prospektif çalışmalarda tekli ajan ile hedef tansiyon değerlere ulaşma
oranının düşük olduğu ve ortalama 3 antihipertansif ajanın kullanımına ihtiyaç
olduğu gösterilmiştir. Hipertansif hastalarda kan basıncının yeterli kontrolünü
sağlanamadığında, gerekli tedavi hedeflerine ulaşmak için seçenekler ya monoterapi
dozunu arttırmak (yan etki riskini arttırır) veya minimum yan etki ile ilaç
kombinasyonları kullanmaktır. Bu gibi durumlarda hastanın tedaviye uyumunun
artması ve hızlı şekilde hedef değerlere ulaşmak için kombinasyon tedavileri ön plana
çıkar.
Esansiyel hipertansiyonun patogenezinde birçok farklı mekanizma mevcuttur.
Monoterapi bir veya iki farklı mekanizmaya etki ederken kombinasyon terapileri
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birkaç farklı yolak üzerinden etkiler. İki farklı yolak üzerinden etki gösterecek ilaçların
kombinasyonu monoterapiye oranla tansiyon değerlerini 2-5 kat kadar daha etkin
düşürür. Monoterapide kullanılan ajanın doz arttırımı da bir seçenek olmasına
rağmen yapılan çalışmalarda kombinasyon tedavilerinin kardiyovasküler
sonlanımlarının daha iyi olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Tek hapta ilaç
kombinasyonu, daha az yan etki , daha fazla hasta uyumu ve parasal tasarruf sağlar.
Hem Avrupa Kardiyoloji Derneği hem de Amerikan Kardiyoloji Derneği , kan basıncı
değeri ≥140/90 mmHg olan çoğu hasta için kombinasyon tedavisi konusunda fikir
birliğine varmıştır.Fakat yine her iki kılavuzun vurgu yaptığı önemli konulardan bir
tanesi de yeni tanı konulmuş hipertansif hastalarda tedavinin başlangıcında
kombinasyon rejiminin artılarını ve eksilerini ve faydaların potansiyel risklerden daha
ağır basıp basmadığını ayrıntılı
olarak
değerlendirilmesi ve tedavinin
bireyselleştirilmesi gerektiğidir.
Kombinasyon Tedavisinin Avantajları:
1. Hızlı ve sürekli kan basıncı kontrolü
2. Non-antihipertansif etkinlik
3. Hastanın tedaviye uyumunda artış
4. İyi güvenlik profili (yan etkilerin azalması)
Kombinasyon tedavisinin başarısına karşın düşük kardiyovasküler riski olan erken
evre hipertansif hastalar, 80 yaş ve üzerindeki hastalar ve psödodirençli hastalar gibi
bazı hassas hasta gruplarında da başlangıç kombinasyon tedavisi uygun bir tedavi
olmayabilir.
İyi bir kombinasyon tedavisinin özellikleri:Kombinasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
birlikte aditif etki göstermeli ve kombinasyonun etkisi tek tek ajanlaraın etkisinden
daha fazla olmalıdır. İkinci olarak istenmeyen hemodnamik ve humoral mekanizmalar
farklı gruptan ajanların kullanımları ile nötralize edilebilmelidir.
Sonuç olarak, bazı özel hasta grupları dışında , tedavinin başlangıcında
kombinasyon tedavisi tercih edilen tedavidir. Spesifik olarak, tek hapta ilaç
kombinasyonu, daha homojen bir yanıt yaratarak hasta uyumunu arttırır. Fakat frajil
hasta gruplarında ise daha temkinli
ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşım
uygulanmalıdır.
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HİPERTANSİYON DİRENÇLİ HİPERTANSİYON KARARI
VERMEK KOLAY MI?
Prof. Dr. Alparslan BİRDANE
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD
En az üç antihipertansif ilacın maksimum veya tolere edilebilen maksimal dozlarda
kullanımına rağmen kan basıncı hedefine ulaşılamaması durumunda veya hasta
halihazırda ≥4 antihipertansif ilaç kullanıyorsa (kan basıncı değerine bakılmaksızın)
dirençli hipertansiyondan bahsedilir. Bu antihipertansif tedavi; uzun etkili bir kalsiyum
kanal blokeri, bir diüretik, bir ACE inhibitörü veya ARB gibi farklı etki mekanizmalara
etki eden ilaçlardan oluşmalıdır. Bu tanıma göre, hastanın dirençli hipertansif
olduğunu söylemek kolay gözükse de hipertansiyon gibi toplumda sıklığı yüksek olan
bir hastalık grubunun hem teşhis aşamasında hem de tedavi ve takipte klinik
başarısının halen yeterli olmadığı göz önünde tutularak bu özel grupta da tanıya
hemen karar vermenin güçlükler taşıdığını söyleyebiliriz. Klinik olarak gerçekten
dirençli hipertansif seyredenlerde hipertansiyona bağlı hedef organ hasarı ve
kardiyovasküler olay gelişme riski yüksektir. Dirençli hipertansiyonun predispozan
faktörleri ileri yaş, diyabet, obezite ve kronik böbrek hastalığıdır. Prevelansı %5-30
arasında değerlendirilse de gerçek dirençli hipertansiyon oranı %10 un altındadır.
Tanıdaki en büyük zorluk kontrolsüz kan basıncı değerlerinin dirençli
hipertansiyondan ayırt etmeden hemen karar verme eğiliminden kaynaklanmaktadır.
Anti hipertansif medikasyonun optimum dozlarda ve uygun kombinasyonlarda
verildiği gözden geçirilmeli, beraberinde hastanın tedaviye uyumu da kontrol edilerek
kan basıncı hedef değerlere getirilmeye çalışılmalıdır. Hipertansif hastanın
antihipertansif ilaç tedavisine uyumu kadar tuz tüketiminin kısıtlanması, uygun vücut
ağırlığı, diyet, fiziki aktivite, sigara kullanımı ve alkol tüketimiyle mücadele, stress
yönetimi gibi yaşam tarzı değişikliklerini de tam olarak uyguluyor olması gereklidir.
Beraberinde kullandığı diğer farmakolojik ajanların kan basıncı yüksekliği
yapabileceği veya kontrolü güçleştirebileceği unutulmamalıdır.
Kan basınçlarının ölçümü hangi yöntemle yapılmış olursa olsun öncelikle
uygulamaların doğru şekilde yapılmış olduğunu teyit etmek gerekir. Hipertansif hasta
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izlemi sırasında uygun şekilde yapılmadan elde edilen ve olduğundan yüksek ölçülen
kan basıncı değerlerinin dirençli hipertansif gibi görülerek önemli sorunlar
oluşturacağı açıktır. Belirgin brakiyal arteryel kalsifikasyonu bulunan özellikle ileri yaş
hastalar dirençli hipertansifmiş gibi değerlendirilebilir. Dirençli hipertansiyon tanısını
koymadan önce psödorezistansın olmadığını tesbit için antihipertansif ilaç kullanım
uyumunun tam olduğunu ve tedavinin optimal dozlarda yeterli olduğu mutlaka
gözden geçirilmelidir. Beyaz önlük etkisini dışlama amacıyla ofis dışı ölçüm
yöntemlerinden 24 saat ambulatuar kan basıncı analizi veya evde kan basıncı ölçüm
takibi önerilir. Böylece gerçek dirençli vakalar ayırt edilmelidir. Hasta dirençli
hipertansiyon açısından incelenirken sekonder olarak hipertansiyona neden
olabilecek primer hiperaldosteronizm, aterosklerotik renovaskuler hastalık, obstrüktif
uyku apnesi, kronik böbrek hastalığı gibi sebepler açısından da mutlaka
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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KAPAK HASTALIKLARI İÇİN GÜNCEL KILAVUZLAR NE
DİYOR?
Dr. Sinem ÇAKAL
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
KAPAK HASTALIKLARI İÇİN GÜNCEL KILAVUZLAR NE DİYOR?
1. Neden yeni bir kılavuza ihtiyaç duyuldu? Kılavuzda yeni ne var?
ESC 2021 Kapak kılavuzunda, yeni araştırmalar ile güncel girişimsel ve medikal
yaklaşımlarımız analiz edildi. 3B ekokardiyografi, kardiyak BT ve kardiyak MRG ile
biyo-belirteçlerin rolü arttı. Girişimsel çalışmaların sonuçlarına ışığında ciddi
Sekonder mitral yetersizliğin tanımı değişti. Cerrahi veya transkateter biyoprotez
kapağı olan hastalarda perioperative dönemde köprüleme veya uzun vadeli
antikoagülan tedavi ile takip konusunda yeni öneriler sunuldu. Girişimsel işlemin
zamanlaması konusunda yeni öneriler sunuldu (asemptomatik hastalar ile yüksek
riskli olup işlemin gereksiz olacağı hastalar). Konvansiyonel skorlardan ziyade klinik,
anatomik ve işlemsel faktörlerin kombine edilerek ve hasta bilgilendirilip kararı
alındıktan sonra nihai karara varılması gerektiği vurgulandı.
2. Aort kapak yetersizliği ve aort anevrizması yönetiminde neler değişti?
Ekokardiyografik ölçümler şüpheli veya klinik ile uyumsuz ise kardiyak MR
kullanılarak regürjitan fraksiyonu kantitatif olarak verilebilir. Aort dilatasyonu olan
hastalarda, kardiyak BT ile ekokardiyografide olduğu gibi aort kökünün 4
seviyesinden ölçüm alınmalıdır. Takip kardiyak MR ile yapılabilir ancak; cerrahi
endikasyonu tercihen kardiyak BT ölçümlerine göre konmalıdır. Ekokardiyografide
aort >40 mm ise BT çekilmelidir. Tekrarlanabilirliği artırmak amacı end-diastolik fazda
içten-içe ölçüm önerilmektedir. Aort dilatasyonu varlığında fiziksel ve sportif aktivite
konusunda öneriler klinik değerlendirmeye bırakılmış olup mevcut kılavuzlar özellikle
de bağ doku hastalığı varlığında izometrik egzersizleri kısıtlamaktadır. Bağ doku
hastalığı olanların birinci derece akrabalarında torasik aort anevrizma riski yüksek
olduğu için, uygun görüntüleme yöntemi ile tarama ve genetik test için
yönlendirilmeleri gerekir.
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ESC 2021 Kapak kılavuzu TAVI sonrası yeni eklenen öneriler:
Başka nedenlerle OAK ihtiyacı olan TAVI hastalarında ömür boyu OAK önerilir (Sınıf
I). 2017 kılavuzunda kanama riski yüksek olan TAVI hastalarında tekli antiplatelet
ajan Sınıf IIb olarak kullanılabilir diye belirtilmişti. 2021 kılavuzunda ise OAK
endikasyonu olmayan TAVI hastalarında ömür boyu tekli antiplatelet tedavi sınıf
I öneri olarak sunulmuştur. OAK için bir endikasyonu olmayan hastalarda rutin OAK
önerilmez (Sınıf III).
ESC 2021 Kapak kılavuzu biyoprotez kapak replasmanı sonrası yeni eklenen
öneriler:
Daha önceden OAK endikasyonu olmayan ve aortik biyoprotez takılmış hastalarda
post op ilk 3 ayda düşük doz (75-100mg/gün) aspirin veya VKA ile OAK düşünülebilir
(Sınıf IIa). AF si olan ve biyoprotez kapak implante edilen hastalarda post op 3. aydan
sonra VKA’nın yerine, YOAK tedavisi alabilir (Sınıf IIa). Aort darlığı, aort yetersizliği
ve mitral yetersizliği olan, OAK için uygun olan AF hastalarında inmeden korumada
YOAK kullanımı sınıf IIa’dan sınıf I’e yükseltilmiştir
Kılavuzda mitral yetersizlikle ilgili neler değişti?
ESC 2021 kapak kılavuzunda sekonder mitral yetersizliğinin ciddiyet tanımlamasında
AHA ile aynı noktaya gelmiştir. ESC ileri sekonder MY için kantitatif değerler olan
EROA ≥ 40 mm2 ve RV ≥ 60 ml, primer MY gibi, ciddiyet sınırları olarak tekrar
belirlendi. Orta iskemik MY olan ve KABG’ye gidecek olan hastada nasıl bir yol
izleneceği ise halen tartışmalıdır. Miyokardiyal canlılığın bulunduğu ve düşük
komorbiditeli hastalarda cerrahi ön planda düşünülmelidir. Egzersizle; *dispne, *MY
ciddiyetinde ve *PABs’de belirgin artma görülmesi kombine cerrahi gereksinimi
lehine bulgulardır. Bir önceki kılavuzda cerrahi sınır olarak 45 mm olan LVESÇ 40
mm ‘ye indirilmiştir. Dejeneratif mitral yetersizlikte 40 mm kestirim noktasının
alınmasında ‘The Mitral Regurgitation International Database (MIDA) Mortality Risk
Score: development and external validation of a prognostic model for early and late
death in degenerative mitral regurgitation’ çalışmasının katkısı büyüktür. Bu
çalışmada cerrahi ya da medikal olarak tedavi edilen dejeneratif mitral kapak
hastalarda tüm nedenlere bağlı ölümü öngördüren puanlama sistemine dahil edilen
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sol atrıyum çapının > 55 mm ve LVESÇ > 40 mm kestirim değerleri kılavuzun bu
bölümünde değişikliklere sebep olmuştur. Son kılavuzda kalp ekibinin
değerlendirmesi şartıyla sekonder MY’de cerrahi ya da perkutan müdahaleye karar
verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Eğer cerrahi kararı verildiyse kalp takımı
tarafından dayanıklı olacağı ön görülen her hastaya ilk tercih kılavuzda onarım olarak
vurgulanmıştır. Onarımın uygun olmadığı hastalarda (romatizmal mitral kapak,
yaygın kapak prolapsusunda, yaygın kapak ve anüler kalsifikasyonda) subvalvüler
aparatusun korunduğu mitral kapak cerrahisi uygulanmalı şeklinde önerilmiştir.
Protez kapaklar hastalarında yeni öneriler:
Protez kapak seçimi ile ilgi yeni bir öneri oluşturulmuştur. Yüksek tromboembolik risk
nedenli halihazırda uzun dönem YOAK kullanan hastalarda biyoprotez kapak
kullanımı düşünülebilir (Sınıf IIb). 2017 ESC Kapak Kılavuzunda hayat beklentisinin
tahmini kapak durabilitesinin altında olan hastalarda biyoprotez kapak takılması ile
ilgili önerisi 2021 kılavuzunda detaylı olarak güncellenmiştir. Buna göre daha önce
major kanama geçirmiş olan, komorbid durumu olan, ilaca uyum sorunu
gösterebilecek veya ilaç kullanmaya isteksiz olanlar, hayat tarzı ve mesleğe bağlı
sebeplerle yüksek kanama riski taşıyıp düzenli antikoagulasyonun sağlanamayacağı
hastalarda da biyoprotez kapak takılma önerisi ilave olarak eklenmiştir (Sınıf I)
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MİTRAL DARLIĞI
Dr. Yasemin DOĞAN
KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
Vaka 1) 56 yaş erkek hasta eforla artan nefes darlığı şikayeti ile polikliniğe başvurdu.
Özgeçmiş : hipertansiyon, KOAH
FM: S1 şiddeti artmış, 3/6 diyastolik üfürüm
EKG: normal sinüs ritmi
Transtorasik ekokardiyografi: EF :%61, Mitrak kapak uçları fibrotik, orta-ciddi mitral
darlığı (max gradient/mean gardient: 14/6, MVA (PHT): 1,24 cm², MVA (planimetrik)
: 1,33 cm²), hafif mitral yetmezliği
Transözafagial ekokardiyografi: MVA :1,22 cm², sol atrium ve sol atrium apendikste
trombus izlenmedi, wilkins skoru:5 , mitral kapak yetmezliği orta, PFO mevcut
Hastaya koroner anjiografi yapıldı: normal koronerler tespit edildi.
Hasta konsey kararı ile wilkins skoru perkütan mitral balon valvuloplasti için uygun
olsada, orta mitral yetmezliği olması nedeniyle cerrahiye verildi.
Vaka 2) 61 yaş erkek hasta SVH tanısı ile nöroloji servisinde takipte iken etyoloji
araştırmak amaçlı kardiyoloji konsültasyonu istenmiş.
Özgeçmiş : özellik yok
EKG: normal sinüs ritmi ritm holter: 30 sn ‘den uzun PAF atakları
Transtorasik ekokardiyografi: EF: %60, mitral kapak açılımı kısıtlı, mitral ve aort
kapak romatizmal kapak tutulu ile uyumlu, ciddi mitral darlığı MVA: 1,4 cm², hafif-orta
MY, LA çapı: 5,2 cm, orta aort yetmezliği
Transözafagial ekokardiyografi: ciddi mitral darlığı ( 25/12 mmhg gradient, MVA: 1,3
cm²), sol atrium ve sol atrium apendikste trombus izlenmedi, orta mitral yetmezliği,
orta ciddi aort yetmezliği (vena kontrakta: 0,6 cm, Aort jeti/LVOT :0,67)
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Koroner anjiografi: normal koronerler tespit edildi.
Hasta konsey kararı ile mitral ve aort kapak cerrahisi önerildi.
Vaka 3) perkütan mitral balon valvuloplasti örneği
Perkütan mitral balon valvuloplasti (PMBV)kontraendikasyonlar:
▪ MVA >1,5 cm²
▪ LA trombüs
▪ Hafifden daha fazla mitral yetmezliği
▪ Ciddi ya da bi-komissural kalsifikasyon
▪ Komissural füzyon olmaması
▪ Eşlik eden aortik kapak hastalığı, ciddi triküspit darlığı ya da yetmezliği
▪ Eşlik eden koroner arter hastalığı için bypass cerrahi gerekliliği
PMBV işlemin önemli komplikasyonları ölüm, şok, ciddi MY, sistemik emboli, kalp
tamponadı, acil cerrahi gereksinimi ve akut miyokart enfarktüsüdür. Önemsiz
komplikasyonlar ise vasovagal reaksiyon, uzamış hipotansiyon, tedavi gerektiren
aritmi ASD gelişimidir. Tüm bu komplikasyonların insidansı yaklaşık %12’dir.
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KALP KAPAK HASTALIKLARINDA ÇOK KESİTLİ BT VAKA
ÖRNEKLERİ
(Aort Kapak Endokarditi, Protez Kapak, TAVİ)
Doç. Dr. İbrahim ALTUN
MUĞLA SITKI KOÇMAN TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD.
Kalp kapak hastalıklarının tanısında ilk seçenek olarak Ekokardiyografiyi
kullanmaktayız. Son 10 yılda BT ve MR daki teknolojik ilerlemeler sayesinde artık
Multimodalite Görüntüleme kavramı günlük pratiğimize girdi. Özellikle Transkateter
Aort Kapak Implantasyonu (TAVİ) veya Transkateter Mitral Valv Replasmanı (TMVR)
de, Kardiyak BT, TAVİ için en uygun cihazın tipini ve boyutunu secmede, annulus
veya cuspların kalsifikasyonunu değerlendirmede veya TMVR de neo-LVOT un
ölçümünde günümüzde gold standart yöntem olarak kabul görmektedir. Özellikle
TAVİ yaptığımız hastalarda subklinik leaflet trombüslerini değerlendirmede ve
tedaviye yanıtını görmede çok önemli bir yere sahiptir (Şekil 1: A) Normal TAVİ kapak
ve B) Leaflet trombosu olan TAVİ kapak) . Özellikle GALILEO-4D alt çalışması bize
subklinik leaflet trombüsü tanı ve takibinde Kardiyak BT’nin çok değerli bilgiler
verdiğini ortaya koydu. Bunun ile birlikte 2015 yılında yayınlanmış İnfektif Endokardit
kılavuzunda Modifiye Duke kriterlerinde major kriter olarak giren Kardiyak CT,
aslında ister nativ kapak ister protez kapak endokarditi olsun, Ekokardiyografik
incelemede çok net olarak değerlendiremediğimiz paravalvular yayılım veya
komplikasyonlar hakkında bize çok daha net bilgiler verebilmektedir. Bunların
yanında metalik kapak hareket ve fonksiyonlarını da değerlendirmemize olanak
sağlamaktadır. Bu toplantıda sizlere olgular ve literatür eşliğinde özellikle Aort kapak
hastalıklarında Kardiyak BT nin yerini anlatmaya çalışacağım.
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Normal TAVİ kapak

Leaflet trombosu olan TAVİ kapak ( HALT: Hypoattennue Leaflet Thrombosis )
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AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Doç. Dr. Gülay GÖK
Medipol Hastanesi Koşuyolu
Dünya ilaç pazarı 2020 yılında 1,3 trilyon dolara ulaşmıştır. Türkiye 2020 yılında
dünyada 18. Sıradadır.

Türkiye‘de tıbbi ürün pazarı ise giderek büyüme göstermiştir.
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Kardiyovasküler ilaçlar Onkoloji ilaçlarından sonra %8 pay ile 2020 yılında pazarda
değer bazında en çok satışa sahip olan tedavi grubu olmuştur.

 Tüm Dünya’da:
 -yanlış
 -gereksiz
 -etkisiz
 -Yüksek maliyetli
 İlaç kullanımı sorunlara yol açmıştır.
 Bu sorunlar arasında;
 Hastalık ve ölüm oranlarında artış olması
 İlaçların yan etki riskinin artması
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 Kaynakların yanlış tüketilmesiyle temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin
azalması
 Tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması
 Akılcı ilaç kullanımı tanımı
 hastaların klinik ihtiyaçları doğrultusunda, kendi bireysel özelliklerine göre
yeterli süre ve dozlarda en uygun maliyetle kolayca sağlayabilmeleri
olarak tanımlanmaktadır.

WHO conference of experts, Nairobi 1985
 DSÖ tahminlerine göre ilaçların %50 den fazlası uygun olmayan şekilde
reçete edilmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır.
 Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır.

Akılcı İlaç Kullanımındaki Sorumlu Taraflar
 Hekim
 Eczacı
 Hemşire
 Diğer sağlık personeli
 Hasta/ hasta yakını
 Üretici
 Meslek örgütleri
 Medya
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Akılcı ilaç kullanımında sık rastlanılan sorunlar
1) Çoklu ilaç kullanımı
2) İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı
3) Klinik klavuzlara uyumsuz tedavi seçimi
**SSRI/TAD
**Ferrik carboxymaltoz (EF<45; ferritin<100, Tfs<%20+ferritn 100-299)
**ARNI X ACEİ
4) İlaç kullanımında özensiz davranma (uygulama yolu, süre, doz)
5) Uygunsuz kişisel tedavileri baş vurulması
6) Gereksiz yere antibiyotik tüketmek
7) Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı
8) Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı
CyP450 indükleyicileri
Sarı kantaron yağı ve Ginseng türevleri
CyP450 indükleyicileri
Ginkobloba türevleri
9)İlaç-ilaç etkileşimlerinin ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi
CyP450 indükleyicileri
Antikonvulzanlar: fenitoin, kmz,barbit
Alkol
Sigara
OAD:Sulfanilüre türevi
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CyP450 İnhibitörleri
PPI: omeprazol
Antiaritmik: amiodoron
Antibiyotik: eritromisin,ciprofloksasin
SSRI
Akılcı olmayan ilaç kullanımı
 Akılcı ilaç kullanımı tanımında yer alan maddelerden herhangi birine
uyulmaması durumunda:
 Hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına
 İlaç etkileşimlerine
 Bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine
 Hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına
 Advers olay görülme sıklığının artmasına
 Tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur
Akılcı ilaç kullanımında özel gruplar
1) Gebelikte
Hipertansiyon tedavisinde Metildopa, labetalol ve CCB kullanılabilen ilaçlardır.
Hafif kalp yetersizliğinde oral diüretik, beta bloker (selektif betablokerler:bisoprolol,
metoprolol) ve oral nitratlar tercih edilebilir
ACEİ,ARB, ARNI, MRA, İvabradine, SGLT2 inh XX

41

2. Uludağ Kardiyoloji Kongresi

2) Laktasyon döneminde
Emziren annenin aldığı tüm antihipertansif ilaçlar çok düşük konsantrasyonlarda
olsa anne sütüne geçebilir (nifedipin dışında).
Postpartum depresyon riski nedeniyle metildopadan kaçınılmalıdır
3) Yaşlılarda
 ≥80 yaş apixaban doz azaltımı,
 Antihipertansiflerin daha dikkatli kullanımı (skp 130-140 dkp<80 mmhg)
İlaçların daha akılcı kullanımını teşvik etmek için 12 temel kural
 1. İlaç kullanım politikalarını koordine etmek için görevlendirilmiş
multidisipliner bir ulusal organ kurulmalı
 Ülkemizde ;
 12 ekim 2010 da akılcı ilaç kullanım birimi kurulmuştur.
 19 mart 2012 de Türkiye de ilaç ve tıbbi cihaz kurumu bünyesinde
akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedarik yönetimi ve tanıtım dairesi
kurulmuştur
 2. Klinik kılavuzlar doğrultusunda ilaç kullanılmalı
 3. Temel ilaçlar listesi oluşturulmalı
 Ulusal bir temel ilaç listesi, ulusal klinik kılavuzlara dayanmalıdır.

 İlaç seçimi, üzerinde etkinlik, güvenlik, kalite, maliyet ve maliyet etkinliğine
dayanan önceden kararlaştırılmış kriterler kullanılarak merkezi bir komite
tarafından yapılmalıdır.
 Temel ilaç listeleri düzenli olarak güncellenmelidir
 4. İlçelerde ve hastanelerde ilaç ve tedavi komiteleri kurulmalı
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 5. Mezuniyet öncesi farmakoterapi eğitimi müfredatı kurmak: Klinik
kılavuzlar ve temel ilaç listeleri ile bağlantılı akılcı farmakoterapi eğitimi,
daha iyi reçete yazma alışkanlıklarına yardımcı olabilir ve öğrencilerin
gelecekteki reçete yazma gereksinimlerini hedeflemektedir.
 6. hizmet içi sürekli tıp eğitimine devam edilmeli Eğitimlerin sadece
profesyonel tıp veya sağlık personeli ile sınırlı olması gerekmez, aynı
zamanda paramedikler, eczacılar, ilaç firmaları gibi sektörde çalışan
kişileri de içerebilir.
 7. kurumsal çerçevede gözetim, denetim ve geri bildirim sistemlerinin
geliştirilmeli
 8. İlaçlar hakkında tarafsız bilgi kullanılmalı
 9. İlaçlar hakkında halk eğitilmeli
 10. Etik olmayan mali teşviklerden kaçınılmalı
 11. Uygun ve zorunlu düzenlemeler hayata geçirilmeli
12. Yeterli hükümet harcamaları ile ilaçların ve personelin bulundurulması
sağlanmalı
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ARİTMİ ARENASI OTURUMU
SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ OLGUSU
Dr. Burak SEZENÖZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD
Olgu 1:
88 yaşında erkek hasta COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırıldıktan sonra takibi
esnasında ani gelişen çarpıntı ve nefes darlığı şikayeti ile çekilen EKG’sinde
düzensiz Geniş QRS’li taşikardi saptanıyor. Kardiyoversiyon sonrası çekilen
EKG’sinde sinüs ritmi ve aşikar preeksitasyon saptanması üzerine preeksite AF
tanısı konuluyor ve merkezimize yönlendiriliyor. Yapılan elektrofizyolojik çalışmada
sol anterolateral bölgede aksesuar yol tespit edildi ve retrogradaortik yo kullanılarak
RF ablasyonla sinüs ritmi (1. Derece AV blok) sağlandı. İşlem sonrası haliyle taburcu
edildikten sonra takiplerinde herhangi bir aritmi izlenmedi.
Olgu 2:
82 yaşında erkek hasta son 4 ay içerisinde mükerrer çarpıntı sonrası gelişen senko
şikayeti ile başvuruyor. Başvuru esnasında çarpıntı anında atriyal taşikardi saptanan
hasta elektrofizyolojik çalışma için laboratuvara alındı. 3 boyutlu elektroanatomik
haritalama yöntemiyle yüksek çözünürlüklü haritalama kateteri kullanılarak yapılan
haritalamada sağ atriyal taşikardi olduğu saptandı. Ablasyon ile taşikardinin ortadan
kalktığı görüldü. 3 aylık takibinde senkop atağı izlenmedi.
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ATİPİK ATRİYAL FLUTTER OLGUSU
Dr. Ahmet TÜTÜNCÜ
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EİĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
67 yaşında bayan hasta çarpıntı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın fizik
muayenesinde belirgin özellik görülmedi. Çekilen Ekg’sinde atrial flutter izlendi. V1’de
pozitif F dalgaları inferiyor derivasyonlarında ise F dalgaları izoelektrik hatta görüldü.
Hastanın özgeçmişinde hipertansiyon ve 4 yıl önce atriyal fibrilasyon nedeniyle
elektriksel kardiyoversiyon mevcuttu. Kullandığı ilaçlar: apiksaban 5mg 2*1,
metoprolol 50 mg 1*1, amiodaron 200 mg 1*1, atorvastatin 20 mg 1*1 idi. Hastanın
laboratuar değerleri normal izlendi. Yapılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyon
%60 izlendi. Hafif mitral yetmezlik ve dilate sol atriyum (47*46*55) mevcuttu.
Transözafajial ekokardiyografisinde sol atriyal appendikste trombüs gözlenmedi.
Semptomatik olması nedeniyle hastaya ablasyon planlandı.
Sağ femoral ven aracılığı ile dekapolar kateter koroner sinüse yerleştirildi. Koroner
sinüs intrakardiyak elektrogramda (EGM) atriyal flutter atriyal aktivasyon sıralaması
konsantrik görünümdeydi. Pacing manevraları ile atriyal flutterın sol kaynaklı olduğu
gösterildi. Ardından çift septostomi uygulandı. Üç boyutlu elektroanatomik haritalama
yöntemi kullanılarak multipolar haritamala kateteri yardımıyla taşikardi siklus
uzunluğu 300 msn olan atriyal aktivasyon haritalaması yapıldı. Aktivasyon
haritalamada kritik isthmusun sol atriyum anteriyor bölgede olduğu görüldü. Ayrıca
voltaj haritalamada sol atriyumda yoğun skar izlendi. Kuadripolar irrigasyonlu
ablasyon kateteri ile sağ üst pulmoner vende mitral anulus anteriyor bölgeye lineer
hat çekildi. Ardından taşikardi siklus uzunluğunun 330 msn ‘ye uzadığı ve koroner
sinüs atriyal aktivasyon sıralamasının yine konsantrik olduğu görüldü. Sol atriyum
tekrar haritalandığında aktivasyonların taşikardi siklus uzunluğunu doldurmadığı
görülmesi üzerine sağ atriyum haritalandı. Sağ atriyum aktivasyon haritalamada kritik
isthmusun kavatriküspit isthmusta olduğu görüldü. Bu bölgeye lineer hat çekildi.
Ancak başarılı olunamaması üzerine poş bölgesine yönlendirilebilir destek kılıf
aracılığı ile ulaşıldı. Bu bölgeye ablasyon sonrası sinüs ritmi sağlandı. Ardından
atriyal fibrilasyon öyküsü olması nedeniyle izole olmayan pulmoner venlere
sirkumferensial pulmoner ven izolasyonu uygulandı.
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Atipik atriyal flutter olgularında öncelikli olarak ayırıcı pacing manevraları
yapılmalıdır. Multipolar haritalama kateteleri aracılığıyla skar ve aktivasyon
haritalama yapılmalı ve ikisi birlikte değerlendirilerek kritik isthmus belirlenmelidir.
Ablasyon esnasında taşikardi siklus uzunluğunda uzama veya atriyal aktivasyon
sıralamasında değişkenlik olduğunda taşikardinin karakter değiştirip farklı bir
isthmusu kullandığı akılda tutulmalıdır.
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NON KRİTİK LEZYONLU TİPİK ANGİNALI HASTAYA
YAKLAŞIM
Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ
Angina pektoris global olarak dünyada yaklaşık 112 milyon insanı etkilemektedir.
İnvaziv koroner anjiyografi yapılan tüm hastaların yaklaşık %70’te ciddi lümen
daralmasına yol açan (bir epikardiyal arterde ≥%50 üzerinde darlık yapan plak)
koroner arter hastalığı bulunmamaktadır. Bu durum kadın hastalarda daha sık
görülmektedir (%70 e karşın %30) ve çoğu zaman bu durumun sebebi ciddi koroner
darlık olmadan iskemi varlığı olarak tanımlanabilecek “INOCA”dır( “ischemia with non
obstructive coronary artery disease”). “INOCA” lı hastalar çok geniş bir spektrumda
semptom ve bulgular ile karşımıza çıkabilirler ve çoğu zaman da yetersiz
değerlendirme ve tetkik nedenleriyle şikayetleri non kardiyak olarak sınıflandırılıp
yeterli tedaviden mahrum kalırlar. Öte yandan “INOCA” ne yazık ki iyi prognozlu
değildir ve mikrovasküler fonksiyon bozukluğu ve koroner vazospazmı da içeren
oldukça heterojen bir fizyopatolojik mekanizma ağı nedeniyle karşımıza çıkabilir.
Hastaya yaklaşımda temel öncelik hastanın semptom ve bulguları, kullandığı ilaçları,
eşlik eden hastalıkları, genetik risk faktörleri ve fizik muayenesi ve ayrıntılı öyküsü ile
etraflıca değerlendirilmesidir. Daha sonra efor testi veya non-invaziv fonksiyonel
görüntüleme araçları (Transtorasik stres ekokardiyografi, kontrast miyokardiyal
ekokardiyografi, MPS, PET, MRI gibi) ve koroner çok kesitli tomografili anjiyografi ile
ileri tetkik yapılabilir. Sonraki aşamada invaziv olarak değerlendirme koroner
anjiyografi ile başlar. Epikardiyal koroner arterlerde yüzde elli ve üzerinde ciddi lümen
daralması yoksa tipik angina tarif eden hastalarda gerekli ölçümlere izin veren uygun
“guidewire” ile intrakoroner adenozin de uygulanarak fonksiyonel invaziv ileri
değerlendirme yapılır. Asetilkolin ile vazospazm provakasyonu da invaziv
değerlendirmenin bir parçası olmalıdır. “INOCA” mikrovasküler angina (MVA),
vazospastikangina (VSA) veya bunların birlikteliği veya difüz koroner atreoskleroz alt
gruplarına ayrılır. Bu alt grupların yukarıda bahsedilen yöntemlerle invaziv olarak
ayrımının yapılmasında basınç ve akım ölçümlerine izin veren koroner guidewire
aracılığıyla FFR (fraksiyone akım rezervi>0,8 veya değil), CFR (koroner akım
rezervi≥2 veya değil), IMR (mikrovaskülerrezistans indeksi ≥25 veya değil), HMR
(hiperemikmiyokardiyalvelosite rezistansı <1,9 veya değil) değerlerinin saptanması
ve asetilkolin ile vazoreaktivitenin değerlendirilmesi (angına varlığı, lümende >%90
lümen daralması, EKg değişikliği olması) önerilmektedir. Tanı sonrasında hastalığın
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yönetimi tüm alt gruplar için hayat tarzı değişiklikleri ile başlar. Kilo kontrolü, sigaranın
bırakılması, sağlıklı beslenme, uygun egzersiz programı ve stresle bireysel mücadele
yöntemlerinin geliştirilmesi önemlidir. Bir diğer önemli konu diyabet, hiperlipidemi ve
hipertansiyon ile etkin mücadele edilerek risk faktörlerinin tüm hastalarda modifiye
edilmesidir. Son olarak hasta özelliklerine uygun medikal tedavinin başlanması
önerilir. MVA’sı olan hastalara uzun etkili nitrat verilmesi önerilmez, koroner çalma
fenomeni yapabilir. Bu hastalara beta bloker, kalsiyum kanal blokerleri, nikorandil,
ranolazin, trimetazidin, ivabradin verilebilir. VSA’sı olan hastalara kalsiyum kanal
blokerleri, nikorandil veya uzun etkili nitratlar verilebilir. Her iki gruba da ACE
inhibitörleri/ARB veya statin başlanması düşünülmelidir. MVA’lı hastalar EECP
(eksternal kounterpulsasyon) uygulamasından fayda görebilir. “INOCA” lı hastalarda
imipramin veya ksantin deriveleri içeren düşük doz trisiklik antidepresanların tedaviye
eklenmesi semptom şiddetini azaltabilir.
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KARDİYAK ARREST SONRASI HEDEFLENMİŞ SICAKLIK
YÖNETİMİ
Dr. Şeyda GÜNAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD
Tüm dünyada her yıl binlerce kişide kardiyak arrest (KA) gelişmektedir. Bu hastalarda
kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) sonrası spontan dolaşım yanıtı alınsa dahi bu
süreçte yaşanan hipoksi beyin hasarına neden olabilir. Kardiyak arrest olgularında
hastanın nörolojik tablosu mortalite, morbidite ve yaşam kalitesinde oldukça etkildir.
Nörolojik tabloyu iyileştirmek için uygulanabilecek nöroprotekttif tedavilerden biri
“Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi” (Targeted Temperature Management –TTM) dir.
TTM tedavisi sadece soğutma tedavisi (hastaların vücut sıcaklıklarının 32°C ila 36°C
arası bir değere düşürülmesi) olmayıp, hedef sıcaklıkta tutulması, kontrollü olarak
yeniden ısıtılması ve hiperterminin önlenmesi basamaklarını içerir. Bu nedenle tedavi
yönteminin sadece terapötik hipotermi olarak adlandıırlmasından vazgeçilmiştir.
KPR’ye yanırt alınan hastalarda vücut önce iskemi ardından da reperfüzyona maruz
kalır. Bu süreçte mitokondriyel disfonksiyon, serbest radikal oluşumu, kalsiyum
salınımı, hücre zarının ve kan-beyin bariyerinin hasarlanması gibi patofizyolojik
değişiklikler yaşanır. Reperfüzyon hasarını en aza indirmek en kısa zamanda TTM
başlanmalıdır. Bunun için acil servis- kardiyoloji- yoğun bakım branşları arasında
multidisipliner yaklaşım gereklidir.
Kardiyak arrest ritminin şoklanabilir ritim olup olmamasından ve arrestin hastane içi
veya dışında gerçekleşmesinden bağımsız olarak KPR’ye yanıt alınmış tüm
hastalarda, spontan dolaşımın geri döndükten sonraki ilk 6 saatte (hekimin
değerlendirmesine göre bu süre 12 saate kadar uzayabilir) uygulanabilir. KPR süresi,
yaş, hastanın inotrop/vazopressör tedavi ihtiyacının olması TTM için engel değildir.
Kontrendikasyonlar; major kafa travması, siddetli kanama, koagülopati, son iki hafta
içinde geçirilmiş major cerrahi, vazopressörlere dirençli hipotansiyon, sepsis olup
gebelik rölatif kontrendikasyondur.
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TTM tedavisi yöntemleri; kontrolsüz konvansiyonel soğutma uygulamalarını ve
kontrollü vücut sıcaklığı yönetimini içerir. Konvansiyonel soğutma uygulamaları buz
kalıpları ya da buz kasetleri kullanılarak yapılır. Ayrıca soğuk salin infüzyonu da bu
yöntemler arasındadır. Bu yöntemlerin maliyeti düşüktür, fakat soğutma amacına
ulaşılsa da vücut sıcaklığı üzerinde kontrol sağlanamaz. Ayrıca ciltte soğuk yaniklari
gelişebilir. Kontrollü vücut sıcaklığı yönteminde ise intravasküler ve eksternal
yöntemler mevcuttur. İntravasküler yöntemler yüksek maliyetidir. Eksternal soğutma
yöntemlerinde içinde su veya hava dolasan battaniyeler ve hidrojelli pedler kullanılır.
Bu sistemde sıcaklık geribildirim özelliği mevcuttur ve sadece soğutmayı sağlamayıp
4 fazlı çalışır.
FAZ 1 (İndüksiyon fazı): Vücudun tedaviye başlamadan önceki başlangıç sıcaklık
değerinden, seçilen hedef sıcaklığa (32°C ile 36°C derece arası) ulaşıncaya kadarki
aşamadır. Tedaviye başladıktan sonra 1 ila 4 saat arasında hedef sıcaklığa
ulaşılması amaçlanır.
FAZ 2 (Idame fazı): Hedef sıcaklığa ulaşıldıktan sonra, en az 24 saat bu sıcaklıkta
kalınan aşamadır.
FAZ 3 (Yeniden ısıtma fazı): Yavaş ve kontrollü bir şekilde 37°C’ye vücut sıcaklığının
yükseltildiği aşamadır.
FAZ 4 (Normotermi fazı): Yeniden ısıtma fazından sonra gelişebilecek rebound
hipertermiden korunarak vücut sıcaklığının < 37,5°C’de tutulduğu aşamadır (
spontan dolaşım sağlandıktan sonraki en az 72 saat süresince)
Tüm bu aşamaların doğru yönetimi için vücut sistemleri üzerindeki beklenen etkiler
ve olası komplikasyonlar iyi bilinmelidir. Bu komplikasyonlar genelde 34 °C altındaki
vücut sıcaklıklarda belirginleşir.
Kardiyovasküler sisteme etkileri:
Vücut sıcaklığı 32 °C’ye düşerse ortalama kalp hızı 40-45 v/dk civarında seyreder.
Kalp debisinde azalme ve periferik vazokonstrİksiyon görülür. Bununla beraber
hipotermi ile metabolizma da yavaşladığından kardiyak değişiklikler dengelenir.
Diyastol süresindeki uzama miyokard perfüzyon süresini uzatır. Hafif hipotermi
membranları stabilize edip aritmi açısından koruyucu etki gösterir. Derin hipotermi
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ciddi aritmilere neden olabilse de ölümcül aritmiler genelde 30.0°C’nin altında
görülmektedir. Yetersiz sedasyon ve periferik vazokonstriksiyona bağlı olarak
hipertansiyon gelişebilirken derin hipotermi durumunda soğuk diürezinin neden
olduğu hipovolemi hipotansiyona da neden olabilir.
Solunum sistemine etkileri:
Hipotermide oksihemoglobin eğrisi sola kayar. Hiperoksi ve hipokarbi açısından
dikkatli olunmalıdır. Hiperoksi nedeniyle reperfüzyon hasarı aratbilir, hipokarbi
serebral vazokonstriksiyona neden olabilir.
Immün sisteme etkileri:
Hipotermi ile lökosit migrasyonu, fagositoz ve sitokin salınımı baskılanabilir. Bu
nedenle hastada enfeksiyon olsa bile lökositoz ve ateş yanıtı görülemeyebilir. Eğer
ki hastalarda hedeflenen sıcaklığa ulasmada güçlük yaşanıyorsa bu enfeksiyona
bağlı olabilir, fakat TTM’de profliaktik antibiyotik kullanımının faydası net değildir.
Ayrıca hipotermiye bağlı olarak koagülopati, sıvı-elektrolit dengesizliği görülebilr.
Hastaların kan gazı testi değerlendirilirken hesaplanan pH, PO2 ve PCO2
değerlerinde vücut sıcaklığına göre düzeltme yapılmalıdır. Hipotermi nedeni ile
hastaların enerji ihtiyacı %30 kadar azalabilir. Saatlik kan şekeri izlemi yapılarak kan
şekeri düzeyinin < 180 mg/dL’de idame ettirilmesi yeterlidir. Hipotermiye bağlı gastrik
rezidüel volümde artış, barsak motilitesinde azalma ve yetersiz emilim olsa da enteral
yoldan beslenme güvenilirdir.
TTM tedavisi verilen hastaların takibinde; ilaç metabolizmasının etkilenebileceği
akılda tutulmalıdır, hastalarda etkin analjezi ve sedasyon sağlanmalıdır. Titrme
farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemlerle kontrol altına alınmalıdır.
Kaynak:
1) Kardiyak Arrest Sonrası Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi Ulusal Tedavi Kılavuzu,
Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği,
Resüsitasyon Derneği (2020), 1.Baskı, Mavi Yelken Yayınevi,İstanbul.
http://www.yogunbakim.org.tr/assets/pdf/TR_LocalTTMGuideline_Booklet.pdf
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KARDİYOJENİK ŞOKLU HASTAYA YAKLAŞIM
Dr. Ali KOCAİLİK
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Kardiyojenik şok, yeterli intravaskuler volüme rağmen kardiyak outputun doku
hipoksisine neden olacak derecede azalması şeklinde tanımlanabilir. Kardiyojenik
şokun en sık nedeni akut myokard enfarktüsüdür.
Kardiyojenik şok mortalitesi yüksek olan ve acil müdahale gerektiren bir sendromdur.
Akut MI hastalarında destek ve reperfüzyon tedavilerine rağmen gelişen KŞ, en sık
görülen ölüm sebebi olup mortalite oranı %65 civarındadır.
Kardiyojenik şoktaki hastaya konvansiyonel tedavi yanında hemodinaminin
stabilizasyonu için mekanik destekler de gerekebilmektedir.
Kardiyojenik şoktaki hastaya ve gelişen ani kardiyak arrest sonrası uygulanan
konvansiyonel kardiyopulmoner resusitasyona ECMO desteğinin de eklenmesi
düşünülmelidir.
Kardiyopulmoner resusitasyona sırasında hastaya ECMO desteği sağlanması ve
hipotermi ile desteklenmesine e-CPR adı verilmekte olup birincil amaç hastanın
hemodinamisinin stabilize edilmesidir. e-CPR uygulanan hastalarda sağ kalım
oranlarının, konvansiyonel CPR uygulamasına göre dramatik olarak yükseldiği
gösterilmiştir.
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ECMO İLE HASTA TRANSFERİ
Dr. Kadir DOĞRUER
AVRASYA HASTANESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Pulmoner veya kardiyak destek amaçlı ECMO uygulamalarının kullanımı her geçen
gün artmaktadır. Son zamanlarda ECMO sistemlerinde önemli teknolojik gelişmeler
sağlanmıştır. ECMO sistemleri artık klinik ortamlarda başarıyla uygulanabilmektedir.
ECMO cihazlarındaki teknolojik gelişmeler sonucunda cihazlar çok daha kompakt
hale getirilmiştir. Gerek perkütan kanülasyon teknolojisindeki gelişmeler, gerekse
ECMO cihazlarının giderek daha da kompakt hale gelmesi ECMO sistemiyle takip
edilen hastaların kara veya hava yoluyla transfer edilebilmelerini mümkün hale
getirmiştir.
Özellikle, bulunduğu yerde yeterli medikal desteği alamayacak olan ve genel durumu
nedeniyle transferi mümkün olmayan hastaların transferini sağlamak açısından
ECMO uygulamaları giderek daha çok kullanılmaktadır. Solunumsal ve/veya
hemodinamik parametreleri transfere engel olacak düzeyde kötü olan hastaların
ECMO eşliğinde transferi artık yapılabilmektedir.
Teknolojideki tüm gelişmelere karşın, ECMO ile hasta transferi özel bir bilgi ve
deneyimi gerektirmektedir.
ECMO konusunda deneyimli ekibin bir araya gelmesiyle, herhangi bir yerde gerekli
ekipmanın sağlanmasıyla kanülasyon ve ECMO sisteminin uygulanması
mümkündür. Ardından, ECMO uygulamasıyla hem solunumsal, hem de
hemodinamik olarak stabilize edilen hastanın kara veya hava yoluyla transferi
sağlanabilmektedir. ECMO sisteminin uygulanamasının yanı sıra, hastanın diğer
gereksinimlerinin de transfer sırasında sağlanması gerekliliği ECMO ile transferi çok
daha karmaşık hale getirmektedir. Ekipman seçimi, doğru eğtimli ekibin
oluşturulması, transfer öncesi mutlak stabilizasyonun sağlanması, transfer
sırasındaki gereksinimlerin eksiksiz temini ECMO ile hasta transferi prosedürünün
mutlaklarıdır.
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ECMO ile hasta transferinin standartlarının belirlenmesi yaygınlaşması açısından çok
önemlidir. Ekibimizle gerçekleştirdiğimiz çok sayıdaki ECMO transferi deneyimimizi
paylaşarak bu alandaki uygulamaların artmasına destek olabileceğimizi
düşünüyoruz. Dünyadaki en uzun mesafeli ECMO transferlerini gerçekleştirmiş olan
ekibimiz bu alanda oldukça değerli deneyime sahiptir. Bu deneyimlerimizi sizlerle
paylaşmak bizi onurlandıracaktır.
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MİNİMAL İNVAZİV KORONER BY-PASS CERRAHİSİ
Dr. Barış ÇAYNAK
Minimal invaziv kalp cerrahisi artan bir ivme ile bütün dünyada yaygınlaşmaktadır.
Bypas cerrahisinde minimal invaziv teknikler kullanılmakla beraber, hasta seçiminin
standardize olmaması ile rutin uygulamada yer bulamaması tekniğin anlaşılmasını
zorlaştırmıştır. Uzun yıllardır anteriyor duvar damarlarında yaptığımız minimal invaziv
tekniği tüm damar tıkanıklıkları için rutin tekniğe evrilttik. Rutin olarak, hasta seçimi
olmaksızın, bypas cerrahisine giden multidamar hastalarda minimal invaziv bypas
tekniğimizi ve sonuçlarını paylaştık.
Bu sunumda tekniğimizi, hasta profilimizi ve sonuçlarımızı paylaştık. Minimal kalp
cerrahisinin gelişimi ve kliniğimizdeki uygulamalarını özetledik. Literatüre bu konuyla
ilgili katkılarımızı belirttik.
Minimal invaziv bypas cerrahisi (kaç ve hangi damar hastalığı, cinsiyet ,BMI, ventrikül
fonksiyonları) hasta seçimi olmaksızın tüm operasyona gitmesi gereken hastalarda,
açık cerrahi ile aynı başarılı sonuçlarla uygulanabilir.
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ROBOTİK CERRAHİ
Dr. Cem ALHAN
ACIBADEM MASLAK HASTANESİ, KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Açık cerrahi ile kıyaslandığında robotik cerrahi sternotomi gerektirmeyen çok daha
küçük kesi, ameliyat süresi ve sonrasında daha az kanama ve kan ürünü kullanımı,
daha az ağrı, erken mobilizasyon, daha düşük enfeksiyon oranları, günlük yaşantı ve
çalışma hayatına daha hızlı dönüş ve daha kozmetik sonuçlarıyla son yıllarda
popülarite kazanmaktadır. Minimal invaziv cerrahi ile kıyaslandığında ise çok daha
etkin enstrümantasyonu, 3 boyutlu ve 12 kat büyütmeye ulaşabilen görüntüleme
özelliği, dinamik ekartman sistemi ve ameliyatın iki cerrah tarafından yapılabilmesi
gibi özellikleriyle üstünlük sağlamaktadır.
Tüm bu özelliklerin yanı sıra ciddi bir ekip çalışması istemesi, eğitiminin zaman
alması, olası daha uzun ameliyat süreleri ve artan maliyetler gerekçesiyle de
eleştirilmiş ve hak ettiği hızla yaygınlaşamamıştır.
Bugün için gelinen noktada robotik mitral kapak cerrahisinin artık neredeyse tüm
senaryolarda ve çok yüksek başarı oranlarıyla yapılabilmesi bu tekniğin altın standart
olarak öngörülmesinin önünü açmıştır.
Bu sunumda robotik kalp cerrahisinin dünyada ve ülkemizdeki gelişimi ile birlikte 12
yılı aşan robotik kalp cerrahisi deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
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BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE EVAR VE TEVAR
DENEYİMLERİMİZ
Dr. Mustafa TOK
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ AD
Endovasküler yöntemle aort anevrizma cerrahisi onarımı, anatomik olarak uygun
torasik ve abdominal lezyonlarda sıklıkla tercih edilmektedir . Bursa Uludağ
Üniversitesinde 2007-2022 yılları arasında toplam 204 Aort vakasına endovasküler
stent greft uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Bu vakalardan 179’ una EVAR
( Abdominal aort endovasküler onarım), 25’ine TEVAR (torasik aort endovasküler
onarım) yaptık. EVAR TEVAR uyguladığımız vaka grupları abdominal aort
anevrizması, torasik aort anevrizması, Tip 3 diseksiyon, penetran aortik ülserler ve
torasik aort yaralanmaları ( transeksiyon ) şeklinde idi. Görüntülemeleri Multislice
BT-anjiografi ile yapıp 3D Workstation da ölçümleri yaptık. Ölçümlerde özellikle çap,
uzunluk, açılanma ve anevrizma boyun mesafe ve yapısını göz önünde bulundurduk.
Abdominal aort anevrizmalarında Medtronic ® Talent, Endurant ,Endurant II
kullandık. Torasik aort anevrizmalarında Medtronic ® Talent, Vailant ve Gore ® Tag
stent greftlerini kullandık. Ameliyatları kontrendikasyon olmayanlarda genel anestezi
altında yaptık diğerlerinde epidural anestezi kullandık. Girişim yeri olarak femoral
arter ve aksiller arteri kullandık.
Başarılı bir EVAR/TEVAR girişimi için multidisipliner çalışan ekibin deneyimi,
teknolojik altyapı, hasta seçimi ve planlama çok önemlidir. Endovasküler yöntemler
tüm avantajlarına rağmen açık cerrahinin uzun dönem dayanıklılığı ve sık takip
gerektirmemesi ile karşılaştırıldığında seçilmiş vakalarda uygulanması gereken
alternatif bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle hastalara açık cerrahi ve
EVAR/TEVAR seçenekleri sunularak tercihleri göz önünde bulundurulmalı, eğer
teknik olarak mümkünse mutlaka önerilmelidir. Morbidite , mortalite oranları açık
cerrahi ile çok farklılık göstermemektedir. Endogreft sistemlerindeki gelişmeler ile
günümüzde fenestre, chimney, şnorkel, periscope, octopus, sandwich gibi yöntemler
uygulanmaktadır. EVAR ve TEVAR hibrid ameliyat teknikleri, endogreftler geliştikçe
başarı ve uygulanma önceliği daha da önem kazanacaktır.
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KORONER KALSİFİK LEZYONLAR
Dr. Hakan UÇAR
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, KARDİYOLOJİ AD
Kalsifik, uzun ve tortüyöz lezyonlar perkütan girişimlerde güçlük yaratabilen,
komplikasyon riskini artırıp işlem başarısını düşürebilen anatomik durumlardır. Bu
lezyonlarla baş edebilmek amacıyla girişimsel kardiyolojide yeni teknikler ve cihazlar
geliştirilmiştir. Bu sunuda bu yöntemlerden bahsedilecektir.
•
•
•
•

Koroner Plak Tipleri
Fibrofatty plaklar
Fibröz plaklar
Kalsifiye plaklar

Kalsifiye lezyonlarda oluşabilecek komplikasyonlar
Major stent underekspansiyon ve malapozisyonu
Major periprosedürel komplikasyonlar
•
•
•

•
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Yüksek perforasyon riski
Yüksek restenozis riski
Yüksek tromboz riski
o Kötü klinik prognoz kriteri
o Yüksek mortalite ile ilişkili
o Yüksek MACE oranları
o Yüksek hedef damar revaskülarizasyon başarısızlığı
Koroner Kalsifikasyon, Sınıflandırma
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İnvazif Koroner Anjiyografi
Hafif:
•

Spot kalsifikasyon

Orta:
•

Kontrast enjeksiyonu öncesinde ve sadece kardiyak siklüs sırasında
görülür, kalsifikasyon hedef lezyon çapının ≤ %50’sinden az

Şiddetli:
•

kontrast enjeksiyonu öncesinde, kardiyak hareketten bağımsız olarak
görülür, genellikle arteriyel lümenin her iki yüzeyinde görülür, kalsifikasyon
hedef lezyon çapının > %50’sinden fazla

Anjiografi’de Kalsifikasyon
Orta:
Kardiyak siklus sırasında ve genellikle damarın bir tarafında görülür.
•

Ciddi: Kardiyak hareketden bağımsız ve damarın her iki tarafında görülür.

Koroner kalsifikasyon, Sınıflandırma da IVUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Yüksek sensitivite (%90), yüksek spesifite (%100), İntrakoroner
kalsifikasyon’da Gold Standart test
Süperfisiyal patern: kan-intimal arayüzde (A)
Derin patern: medial-adventisial sınırda (C)
Miks (B)
Klas I, 0°–90° kalsifikasyon;
Klas II, 91°–180° kalsifikasyon;
Klas III, 181°–270° kalsifikasyon;
Klas IV, >270° kalsifikasyon;
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Koroner Kalsifikasyon Tespiti
BT anjiografi
•
•
•
•
•

Non-invazif teknik
Asemptomatik hastalarda Ca skorlaması
Ca skoru prognostik önemi
Damar seyri boyunca Ca lokalizasyonu
Spot kalsifikasyonların tespiti

İnvaziv KAG
•
•

Damar seyri boyunca Ca lokalizasyonu
Ca dağılımı, lokalizasyonu ve uzunluğunun semikantitatif derecelendirilmesi

IVUS
•
•

Kontrast kullanımı yok
Süperfisial ve derin kalsiyum tespiti

OCT
•
•
•
•

Yüksek rezolüsyon
Kalsiyum kalınlığı ölçülebilir
Mikrokalsifikasyon tespit edilebilir
Ca dağılımı, lokalizasyonu, alanı, volümünün kantitafif derecelendirilmesi

Kalsifik Lezyonlarda PKG
Hedef
•
•
•
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Stentin güvenle ilerletilebilmesi
Stentin tam olarak ekpanse edilebilmesi
Komplikasyon oranının düşük tutulabilmesi
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Tedavi Seçenekleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aterektomi
Rotasyonel
Orbital
Laser
Spesifik/dedicated balonlar
Cutting balon
Scoring balon
Yüksek basınçlı balon
Litotripsi

Çok Yüksek Basınçlı Balon (OPN)
•
•
•
•
•

Çok yüksek basınçta uniform şişme,
Dog-bone efekt yok,
Farklı çap ve uzunluk seçenekleri,
Özel kılavuz tel ihtiyacı yok
5F guiding kateter ile işlem mümkün

Cutting Balon
•
•
•
•
•

Kalsifik dokuda radial insizyon,
Balon kayması olmaz,
Farklı çap ve uzunluk seçenekleri,
Özel kılavuz tel ihtiyacı yok
6F guiding kateter ile işlem mümkün
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Rotasyonel Aterektomi
•
•
•
•
•
•

•

Yüksek hızla dönen elmas kaplı burr ile kalsifik lezyon yüzeyini traşlama
1.25-2.5 mm arası burr seçenekleri mevcut
0.009-inch kılavuz tel (Rotawire)
135.000-180.000 devir/dak
Burr/damar oranı= 0.5-0.6 olarak seçilmeli
Fibrokalsifik lezyonlarda uygun
o Kalsiyum egzantiriseti,
o Lümen alanı, bias
o Burr çapı,
o Açılanma.
En iyi sonuç: konsantrik (>270 derece) kalsifikasyon ve minimal lümen alanı
burr çapından küçük olan lezyonlarda

Litotripsi (shockwave)
•
•
•
•

Koroner ve perifer kalsifik lezyonlar
Değişik ölçülerde balon çapları
0.014 tel ile çalışan sistem
Standart girişimsel teknikler

Daha etkili enerji transferi için balon 4 atmosfere kadar şişirilir.
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DİSTAL SOL ANA KORONER LEZYONUNUN DK-MİNİCULLOTTE TEKNİĞİ İLE TEDAVİSİ
Dr. Ahmet KARAGÖZ
GİRESUN ÜNİVERTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD.
Sol ana koroner lezyonları (LMCA) çoğunlukla distal ana koroneri de içine aldığı için
aynı zamanda bir bifürkasyon lezyonu olma özelliği taşımaktadır. Her ne kadar
önceleri tek seçenek cerrahi olarak düşünülse de günümüzde perkütan girişimler çok
daha sık olarak uygulanmaktadır. Ancak lezyonun yeri dolayısıyla mevcut olan riske
kompleks prosedür riski de eklendiği göz önüne alındığında deneyimli operatörler
tarafından uygulanması gerekmektedir. Bu olguda 82 yaşında distal sol ana koroner
lezyonu olan by-pass cerrahisi önerilen fakat operasyonu kabul etmeyen hastada
DK-mini-cullotte yöntemi ile başarılı perkütan koroner girişimi sunacağız. Hastanın
distal LMCA, LAD ostium ve CX ostiumunda %90 lezyonlar olması, LMCA, LAD ve
CX çaplarınıın birbirine yakın olması ve LAD-CX açısının oldukça geniş olması
nedeni ile DK-mini-cullotte tekniğinin kullanılmasına karar verildi. EBU 7f kateter ile
femoral yoldan ilerletilerek sol ana koronere angaje olundu. Hem LAD hem de CX
tellendi. Daha sonra önce LAD’ye 3x12 mm balon ile predilatasyon yapıldı. Daha
sonra 3x12 mm balonlar ile kissing balon inflasyonu uygulandı. Sol ana koroner karşı
duvarına değecek şekilde 3,5x16 mm DES CX’e uzatıldı ve 16 atm’de implante edildi.
Daha sonra 4x8 mm NC balon ile postdilatasyon yapıldı. LAD tekrar tellenerek
1.5X12 mm balon ile strut araları genişletildi. 3x12 mm balonlar ile tekrar kissing
yapıldı. 3.5X20 mm DES LMCA’dan LAD’ye doğru uzatılarak 16 atm’de implante
edildi. Ardından 4.5x8 mm NC balon ile POT yapıldı. CX yeniden tellendikten sonra
LAD’ye uzanan stentin strutları 1.5x12 mm balon ile dilate edildi ve 3x12 mm balonlar
ile üçüncü kissing balon işlemi gerçekleştirildi. 4.5x8 mm balon ile POT yapılarak
işleme son verildi. Teknik kısımlar dışında sol ana koroner işlemleri ile ilgili
vurgulanması gereken noktalar eğer mümkünse provizyonel yaklaşımın tercih
edilmesi, eğer hemodinamik instabilite yoksa damar çapına ve açılanmaya dikkat
edilerek DK-mini cruch ya da DK-mini cullotte tekniklerinden birinin tercih edilmesi,
uzun dönem sonuçlar açısından TAP tekniğinin hemodinamik instabilitesi olan
vakalarda bail-out yöntem olarak kullanılması ve bu teknikler uygulanırken her
aşamanın atlanmadan eksiksiz olarak uygulanması gerekliliğidir.
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SOL ANA KORONER ARTER VE PERİFERİK ARTER
GİRİŞİMLERİ
Dr. Sadık DURAN
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
Sol ana koroner arter, insan vücudundaki en önemli yapılardan biri olup miyokardın
%75 veya daha fazlasına kan akımı sağlar. Koroner anjiyografi yapılan hastaların
%5-7'sinde önemli sol ana koroner arter hastalığı görülür. Korunmamış sol ana
koroner arterin kritik darlığı koroner arter lezyonunun en ciddi şekli olup, tedavi
edilmediğinde üç yıllık ölüm oranının %50 olduğu rapor edilmiştir. Çok sayıda
çalışmada tıbbi tedaviye nazaran cerrahi yaklaşım ile mortalitede belirgin azalma
gösterilmiştir. Ancak cerrahinin işlemsel mortalite, uzun vadede safen ven grefti
yıpranması ,uzun hastane yatışı ve rehabilitasyon süreci gibi unsurların olmasına
karşın perkütan koroner girişimde sol ana koroner arter lezyonlarının kısa, proksimal
yerleşimli, klavuz tel ve balon ile kolayca geçilebilir nitelikte olması nedeniyle
perkütan yaklaşımı içeren daha az girişimsel tedavilerin araştırılmasını
hızlandırmıştır.
Sol ana koroner darlığına paklitaksel salınımlı ilk jenerasyon stent tedavisi ile by-pass
cerrahisinin kıyaslandığı SYNTAX çalışmasının on yıllık takip sonuçlarında SYNTAX
skoru ≥33 olanlarda by-pass cerrahisi üstünken, düşük olanlarda mortalitelerinin
benzer olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar tarihsel olarak by-pass cerrahi korunmasız
ana koroner darlığında altın standart tedavi olarak görülse de perkütan koroner
girişim, stent teknolojisi ve ilaç tedavisindeki gelişmeler perkütan koroner girişimini
koroner by-pass cerrahisine alternatif hale getirmiştir. İzole ana koroner lezyonu,
osteal ya da mid bölge ana koroner lezyonu, ana koroner çapının 3,5mm ve üstü
olduğu, ileri kalsifik olmayan, sol ventrikül fonksiyonu iyi olan ve sağ koroneri tıkalı
olmayan hastalarda peruktan koroner girişim yeğlenirken, beraberinde çok damar
hastalığı, sağ koroner tıkanıklığı, kötü sol ventrikül fonksiyonu, kapak hastalığı, distal
ana koroner hastalığı, ağır kalsifik damar yapısı, osteal tutulumlu veya dik açılı
LAD/CX lezyonu olması durumunda cerrahi tedavi yeğlenir.
Periferik arter hastalığı (PAH), tüm kalp dışı ve kafa dışı arteriyel bölgeleri etkileyen
bir hastalıktır.
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PAH hastaları için tanı ve tedavi seçeneklerine olan ilgi son yıllarda önemli ölçüde
artmıştır. PAH sistemik ateroskleroz varlığının güçlü bir göstergesidir ve önemli
ölçüde artmış miyokard enfarktüsü, felç ve ölüm riski ile ilişkilidir. Rutin klinik
uygulamada en sık olarak alt ekstremite arterleri etkilenir.
PAH ile koroner arter hastalığı (KAH) gelişiminde ortak risk faktörlerinin ve
patofizyolojinin olması nedeniyle mevcut tüm kılavuzlarda PAH tanı ve tedavisinde
multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulanmıştır. Tedavi seçenekleri arasında ikincil
koruyucu önlemler, konservatif tedavi ve cerrahi ile endovasküler revaskülarizasyon
yer alır.
Konservatif tedavide; Sigara bırakma, DM kontrolü (HbA1c değerleri <%7),
dislipidemi kontrolü (LDL hedef değeri <70 mg/dl), arteriyel hipertansiyon kontrolü
(DM veya böbrek yetmezliği varlığında <140/90 mmHg veya <130/80 mmHg),
antiplatelet tedavisi, vazoaktif ilaçlar (Cilostazol veya Naftidrofuryl) eğer egzersiz
eğitimi veya arteriyel revaskülarizasyon sağlanamıyorsa, revaskülarizasyon
başarısızlığı olan veya tek alternatifi majör ampütasyon olan hastalarda intravenöz
prostanoid uygulaması, tıbbi ağrı kontrolü, yerel yara bakımı ve egzersiz eğitimi
şeklindedir.
PAH hastaları için cerrahi revaskülarizasyondan daha az invaziv endovasküler
prosedürlere doğru sürekli bir kayma eğilimi mevcuttur. Endovasküler müdahaleler,
terapötik ortamı büyük ölçüde değiştirmiştir ve günümüzde çoğu PAH hastası için
birinci basamak revaskülarizasyon yaklaşımı olarak kabul edilmektedir.
Kliniğimizde yapılan sol ana koroner ve periferik arter lezyonlarına müdahale
örnekleri eşliğinde bu konular tartışılacaktır.
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KISSADAN HİSSE: BİR BİLENE SORALIM
10 DAKİKADA 5 PÜF NOKTASI
STEMI – NO REFLOW GELİŞTİ NE YAPARIM?
Prof. Dr. Ertan URAL
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD
ST Yükselmeli akut miyokart enfarktüslerine (STEMI) yapılan primer perkütan
girişimler (PKG) sonrası gelişebilen “akımsızlık” (No Reflow) fenomeni klinik
sonuçları ağır olabilen bir tablodur. Enfarktüsle ilişkili epikardiyal arterde açıklık
sağlandığı halde miyokart dokusunda yeterli perfüzyonun olmadığı ya da yetersiz
kaldığı durum olarak tanımlanabilir. Klinik olarak başarılı olduğu düşünülen primer
PKG sonrası yakınmanın ve ST segment elevasyonunun devam etmesi, anjiyografik
olarak akımın TIMI-3’ün altında olması bu tanıyı düşündürür. TIMI-3 akım varlığında
bile akımsızlık söz konusu olabilir. Bu bakımdan miyokardiyal tüllenme anjiyografik
olarak akımsızlık hakkında daha doğru bir bilgi sunar. Primer PKG’yi takiben
kullanılan ölçüm yöntemine bağlı olarak %30 ila %57 gibi oldukça yüksek oranlarda
gözlenebildiği bildirilmiştir (1). Oluştuktan sonra düzeltmesi zor bir durum olduğu için
gelişmesini engellemeye çalışmak akılcı bir yaklaşım olabilir. Geç gelen hastalar,
diyabet, ileri yaş, preenfarkt anginanın olmaması gibi klinik faktörler, eksantrik plak,
plak ve trombüs yükünün yüksek olması gibi morfolojik faktörler akımsızlık fenomeni
için tahmin edici faktörlerdir (2). Özellikle geç gelen, damar çapı geniş ve trombüs
yükü fazla olan hastalarda trombüs aspirasyonu, glikoprotein IIb/IIIa inhibitörlerinin
kullanımı ve seçilmiş hastalarda minimalist yaklaşım (küçük bir balonla akım
sağlayıp, stent implantasyonunu ikinci bir seansa bırakmak) önleyici yaklaşımlar
olarak tavsiye edilebilir.
Akımsızlık gelişti bu durumda ne yaparım sorusunun yanıtına gelince, bu konudaki
bilgiler randomize klinik çalışmalar açısından oldukça kısıtlıdır. Bununla birlikte
uygulanabilecek farmakolojik ve non-farmakolojik yaklaşımlar mevcuttur.
Farmakolojik yaklaşımlara geçmeden önce non-farmakolojik bir yöntem olarak, “postconditioning” kimi otörler tarafından önerilmiştir. Bu yaklaşımda, akımsızlık gelişmiş
hastalarda enfarktüsle ilişkili arterde tekrarlayan uzamış düşük atmosferli balon
şişirmelerinin akımı düzeltebileceği bildirilmiştir. Non farmakolojik yaklaşım olarak
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intraaortik balon pompasının bir faydası gösterilememiştir. Farmakolojik yaklaşımlara
gelince, bunların ayrıntısına girmeden önce, intrakoroner ilaç uygulamalarıyla ilgili
birkaç genel ilkeden bahsetmemiz lazım. Bunlardan birincisi intrakoroner olarak
uygulanacak olan ilaçların bir mikrokateterle damar distaline gidilerek yapılması
özellikle tavsiye edilmektedir. Bu sayede hipotansiyon, bradikardi gibi olası
istenmeyen sistemik etkilerin önlenmesi ve verilen farmakolojik ajanın kılavuz
kateterden verilmeye göre hedef bölgeye daha konsantre ulaşmasının sağlanması
sağlanmaktadır. İkinci ilke, bir seferlik ilaç uygulamasıyla yetinmeyip akımsızlık
düzelene kadar inatçı ve israrcı bir şekilde ilaçlar tekrar edilmelidir. Örnek olarak
adenozinin etkisi kısa sürelidir ve bradikardiye neden olduysa kısa bir süre
beklendikten sonra tekrar verilebilir. Üçüncü ilke ise eğer kullandığımız bir ilaçla
tatminkar sonuç alamadıysak farklı ilaçları deneyerek kombine ilaç uygulamalarıyla
sorunu çözme yoluna gidebiliriz. Genel ilkelerden böylece bahsettikten sonra
farmakolojik olarak elimizdeki ajanları tanıyalım. Akımsızlık tedavisinde etkin olduğu
gösterilen ilaçlar; adenozin, verapamil, diltiazem, nicardipin, nicorandil, nitroprussit
ve epinefrindir. Nitratların ve norepinefrinin akımsızlık tedavisinde yeri yoktur.
Glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleriyse kısmen kullanım alanına sahiptir. Adenozin:
Temel etkisi koroner dolaşımdaki düz kas hücrelerinde yaptığı gevşemedir.
İntrakoroner uygulamalarda 100-200 µg’den başlayarak bir test verilir (sağ koroner
için başlangıç dozu düşük, sol sistem için daha yüksek tutulabilir), hemodinamik
yanıta göre sonraki dozlarda daha yüksek miktarlara çıkılabilir (3). Geçici AV blok ve
sinüs bradikardisine yol açabilir. Ancak bu olumsuz etkiler kısa sürelidir. Verapamil:
İntrakoroner 200 µg’a kadar başlangıç dozu olabilir. Toplamda 1000 µg’ın üzerine
çıkılmamalıdır. Diltiazem: 500-2000 µg 10-30 dk süreyle intrakoroner infüzyon olarak
verilebilir (4). Bradikardi ve AV blok, verapamil ve diltiazemle de gözlenebilir.
Nicardipin: Kalsiyum kanal blokerleri sınıfındandır. İntrakoroner 100 µg’lık dozda 25 dk arayla tekrarlayan dozlarda akımsızlığı düzelttiği bildirilmiştir. Bu araştırmada
medyan doz 400 µg, maksimum doz 2200 µg olarak bildirilmiştir. Hemodinamik
olarak iyi tolere edilmiştir (5). Nicorandil: Potasyum kanallarını açan NO sağlayıcı bir
ilaçtır. İntrakoroner ve intravenöz uygulanabilir. Nitroprussit: Metabolize olmaya
gerek duymayan NO sağlayıcıdır. İntrakoroner olarak 50-300 µg akımsızlık tedavisi
için etkilidir. Toplamda 700 µg geçilmemelidir. Hipotansiyon yönünden dikkatli
olunmalıdır (6). Epinefrin: Hipotansiyon ve hemodinamik bozulmanın olduğu
akımsızlık durumlarında hayat kurtarıcı bir seçenektir. Miyokart enfarktüsünde
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güvenlik ve etkinlik yönünden klinik yararı bir araştırmada gösterilmiştir (7). Dozu
intrakoroner 50-400 µg’dir. İlk dozu düşük tutmakta yarar vardır. Etki kısa sürelidir ve
oluşturduğu taşikardi kabul edilebilir seviyededir.
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GÜNLÜK PRATİKTE AKUT KORONER SENDROMU NASIL
GÜVENLE DIŞLARIM?
Dr. Ufuk ERYILMAZ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD
Akut koroner sendromun (AKS) güvenli bir şekilde dışlanması, pratikte, tanısı için en
sık kullanılan birbirinden bağımsız üç parametrenin ne kadar güvenle dışlanabildiği
esasına dayanır. Bu anlamda akut koroner sendrom tanısı için en sık kullanılan üç
parametreye yakından bakmak gerekir. Bu parametrelerin başında hastanın klinik
durumu öncelik arz etmektedir. Acil servise başvurmuş olası bir AKS adayı
hastasının göğüs ağrısının ne kadar kalple ilişkili olduğu ya da olmadığı, ağrısının
ne kadar tipik olduğu ya da olmadığı bu aşamada çok önem arz eder. Klinik pratikte
göğüs ağrısı ile acile başvuran bir hastanın, ağrısının kardiyak olup olmaması eğer
kardiyak ise koroner olup olmamasının ayırdedilmesi çok önemlidir. Bu ayrımın
pratikte çok kolaylaştırıcı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Tipik - atipik göğüs
ağrısı kavramı çok geniş yelpazede yer alan bir kavram olup içinde çok çeşitli
unsurlar barındırmaktadır. Örneğin hasta bazen bize tipik göğüs ağrısı olduğunu
düşüneceğimiz özellikte bir takım şikayetleri ifade ederken araya atipik olduğunu
düşündüğümüz bir takım semptomları da dile getirebilmektedir. Bu anlamda hastanın
şikayetlerinin titizlikle sorgulaması çok önemlidir. Göğüs ağrısının başlangıç şekli ve
süresi, lokalizasyonu ve yayılımı, şiddeti, artıran ve azaltan nedenler ile ilişkisi ve son
olarak eşlik eden semptomlar ağrının karakteri hakkında değerli bilgiler sağlar.
Göğüs ağrısı şikayetinin santral yerleşimli olup göğüs ön duvarında avuç içi ile
gösterilmesi, göğüste basınç hissi yaratması, sıkıştırıcı - ezici- yanıcı vasıfta olması,
ağırlık hissi vermesi, retrosternal karakterde sol kola , sırta - boyuna - alt çeneepigastrik bölgeye yayılım göstermesi şüphesiz ki tipik göğüs ağrısı lehine önemli bir
bulgu iken, diğer tarafta, nokta şeklinde parmak ucu ile gösterilen, çok kısa
süreli, saniyeler içinde geçen , pozisyonel , zaman zaman yer değiştirebilen gibi
özelliklerle ifade edilmesi göğüs ağrısının atipik özellikler taşıdığına işarettir. Kalp
dışı göğüs ağrısı nedenleri arasında Pnömoni, Pulmoner Emboli, Aort Diseksiyonu,
Özefagus Rüptürü, Özofajit, Peptik Ulcus, Safra kesesi hastalıkları gibi kimi klinik
durumlar sözkonusu iken non koroner kardiyak sebepler arasında Aort Darlığı,
Aort Yetersizliği, MVP, Hipertrofik KMP, Perikardit, Miyokardit yer alır.
Yine eşlik eden semptomlar açısından bakıldığında bulantı kusma terleme çarpıntı
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nefes darlığı, bayılma ve yorgunluk gibi hislerin varlığı akut koroner sendrom lehine
bir bulgu iken aksi durumda daha çok non kardiyak bir göğüs ağrısı olasılığı söz
konusudur.
Bununla birlikte, kadınlar erkeklere göre daha sık olarak mide bulantısı ve nefes
darlığı semptomları ile başvurabilirler.
Akut koroner sendrom tanısında ikinci bakılan bir diğer parametre EKG’dir. EKG’de
saptanan kimi yeni bulgular AKS lehinedir. EKG’ de akut koroner sendrom açısından
birbirine komşu en az iki derivasyonda patolojik Q dalgası ve/veya ST segment
yüksekliği ya da ST segment çökmesi, dinamik T dalga değişikliği, ön yüz
derivasyonlarda R progresyon kaybı ve son olarak da yeni gelişen sol dal bloğu
sorgulanmalıdır. Dinamik T dalga değişikliği ve yeni gelişen sol dal bloğu için ek EKG
kayıtlarına ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu anlamda AKS şüphesi ile acil servise
başvuran hastanın seri EKG kaydının yanısıra yeni bir semptom varlığında EKG’nin
tekrar edilmesi hayati önem taşır.
AKS tanısında en sık kullanılan 3. parametre de kan biyobelirteçleridir. Bu amaçla
geçmişte çok farklı kan enzim ve protein düzeyleri kullanılmış olmakla birlikte
günümüzde en sık kullanılan biyobelirteçler Troponin I ve Troponin T’dir. 2021
ACC/AHA Göğüs Ağrısı Kılavuzu’nda yüksek duyarlıklı kardiyak troponinler akut
miyokard infarktüsü tanısının konulmasında tercih edilen standart biyomarkerler
olarak önerilmektedir. Yüksek duyarlıklı kardiyak troponinler; hem daha doğru tanı
koymayı hem de miyokard hasarının dışlanmasını daha mümkün
kılmaktadır. Miyokard hasarının olup olmadığının araştırılması için seri troponin
takibi yüksek duyarlıklı troponinler için 0. saatten sonra 1-3 saat aralıklarla,
geleneksel troponinler için 3-6 saat aralıklarla bakılmalıdır.
AKS tanısında yukarıda bahsi geçen birbirinden bağımsız üç parametrenin en az
ikisinin birbiriyle uyumlu olması beklenir. Bu parametrelerin her birine pozitif olmaları
halinde 1, negatif olmaları halinde 0 puan verildiği varsayılırsa 2/3 ve üzeri oran AKS
lehine iken 1/3 ve altında bir oran AKS’nin dışlanması lehinedir. Bu yaklaşımda tek
istisnanın istirahatte tipik göğüs ağrısı nedeniyle gelecek 1 puan olduğunu
düşünüyorum. İstirahatte tipik göğüs ağrısı anamnezi varlığında EKG ve kan
biyobelirteçleri normal olsa bile hastanın AKS olduğu kabul edilmeli ve buna uygun
şekilde tedavi altına alınması sağlanmalıdır.
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HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ (HKMP)
Dr. Sinem ÖZBAY
MEDICALPARK FLORYA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
Temelinde depo hastalığı, hipertansiyon veya aort darlığı gibi belirli bir neden
olmadan, tipik olarak sol ventrikül kavitesinin genişlemediği genellikle sol ventrikül
hipertrofisi ile karakterizedir. Popülasyondaki sıklığı 500 kişi de 1 dir. Genellikle
interventriküler septumda asimetrik septal hipertrofi şeklinde görülür ve mitral
kapağın sebep olduğu sistolik anteriyor motion ile sol ventrikül çıkım yolunun
daralmasına bağlı oluşan dinamik sol ventrikül çıkış yolu basınç gradiyenti oluşturur.
Hipertrofik kardiyomyopatide ki patoloji sadece makroskopik düzeyde değildir aynı
zamanda mikroskopik düzeyde de mevcuttur, miyositler arasında iç içe geçmiş
değişen miktarlarda interstisyel fibrozis ile kaotik ve düzensiz bir şekilde oluşmuştur,
Ek olarak, intramural koroner arteriyoller, azalmış lümen kesit alanı ve bozulmuş
vazodilatör kapasite ile yapısal olarak anormaldir ve stres sırasında miyokardiyal kan
akışının azalmasına neden olur zamanla, tekrarlayan küçük damar iskemisi nöbetleri,
miyosit hücre ölümüne ve nihayetinde replasman fibrozu şeklinde onarıma yol açar.
Hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastaların yaklaşık yarısı otozomal dominant
geçişle aktarılır. Sarkomerik proteinleri kodlayan 11 farklı gende 400’den fazla farklı
mutasyon saptanmıştır. Sporadik HKMP olguları ise muhtemelen spontan mutasyon
ile geçer.
KLİNİK
HKMP klinik süreci hastadan hastaya değişir. Çoğu hasta asemptomatik veya hafif
semptomatikken. Bazı hastalarda, özellikle çocuklarda ve genç atletlerde fizik aktivite
sırasında yıkıcı ani kardiak ölüm ile seyredebilir. Semptomatik hastalarda en sık
yakınma, efor ile artan dispnedir. Diğer semptomlar ise senkop, angina pektoris ve
çabuk yorulmadır. Fizik muayenede artmış apikal vuru, hızlı yükselen karotis arter
nabzı ve S4 duyulabilir. Obstrüktif HKMP’nin, birinci kalp sesinden sonra başlayan
başlayan, yükselip azalan sistolik üfürüm önemli bir bulgudur ve en iyi sternum sol
alt kenarında duyulur.
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HKMP’deki basınç gradiyenti dinamiktir ve muayeneden muayeneye, hatta vurudan
vuruya değişebilir. Gradiyent mitral kapağın hipertrofik septuma doğru öne hareketi
ile sol ventrikül çıkış yolunun daha fazla daralmasıyla oluşur. Dinamik basınç
gradiyenti oluşması ve şiddetinin artmasından üç mekanizma sorumludur: ilki Artmış
sol ventrikül kontraktilitesi, ikincisi azalmış ventrikül hacmi (önyük) ve son olarak
azalmış aortik impedans ve basıncı (ardyük). Egzersiz valsalva manevrası ,ani ayağa
kalkma, nitrogliserin gibi ventrikül diyastol sonu hacmini azaltan durumlar gradiyent
ve üfürüm şiddetinde artışa neden olurken. Çömelme, uzun sureli elleri sıkma gibi
kan basıncını arttıran durumlar, hamilelik gibi venöz dönüşün ve kan hacminin arttığı
durumlar ventrikül hacmini artırarak gradiyent ve üfürümde azalmaya neden olur.
Hipertrofik kardiyomiyopati,Ani ölüm sıklıkla fizik egzersiz esnasında veya hemen
sonrasında meydana geldiği için yarışmalı sporlar ve ağır aktiviteler yasaklanmalıdır.
β-adrenerjik blokerlerlerin ani ölüme karşı koruyucu etkisi yokken HKMP tedavisinde
sıklıkla kullanılır hastaların çoğunda göğüs ağrısı ve senkop oluşmasını
önleyebilirler. Nondihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri ventrikül sertliğini azaltır,
yükselmiş diyastolik basınçları düşürür, egzersize toleransı artırır ve bazı olgularda
da çıkış yolu basınç gradiyentini azaltabilirler. Disopiramid de bazı hastalarda sol
ventrikül kontraktilite ve çıkış yolu basınç gradiyentini azaltmak için kullanılmıştır.
Hipertrofik septumun cerrahi myektomisi medikal tedaviye yanıt vermeyen ciddi
semptomatik ve yüksek basınç gradiyentli hastaların yaklaşık 3/4’ünde semptomatik
iyileşme sağlayabilir. Septal artere etanol injeksiyonu ile oluşturulan interventriküler
septum infarktüsünün (alkol septal ablasyonu) de obstrüksiyonu azalttığı bildirilmiştir.
AKÖ için yüksek riskli olanlarda implante edilebilir kardiyoverter defibrillatör
yerleştirilmesi düşünülmelidir.
Atriyal fibrillasyon hastalığın geç seyri sırasında sıktır; oluşması semptomların
artmasına yol açabilir. HKMP de mortalite ,öncesine ait CPR yapılma öyküsü ,
rekürren senkop atakları olan, ambulatuar monitörizasyon ya da elektrofizyolojik
testlerde ventriküler taşikardi saptanan , belirgin sol ventrikül hipertrofisi olan ,belirgin
sol atriyal dilatasyonu olan, egzersiz sırasında kan basıncının düşmesi ve bazı
genetik mutasyonları olan hastalarda artabilir bu bulguları olan hastalar daha dikkatli
incelenmeli ve primer ve sekonder korumada ICD implantasyonu düşünülmelidir.
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VENTRİKÜL ASSİST DEVİCE TAKILI BİR HASTAYI
PERİFERDE PROBLEMLERİNİ
NASIL ÇÖZERİM? NASIL TAKİP EDERİM?
Dr. Gamze YETER ARSLAN
BARTIN DEVLET HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
Toplumun yaşlanması ve kalp hastalıklarında tedavinin ilerlemesi kalp yetersizliği
olan hastaların sayısında artışa neden olmaktadır. İleri evre kalp yetersizliğinin
halihazırdaki altın standart tedavisi kalp naklidir. Ancak verici sayısının az olması ve
kalp destek cihazlarının klinik sonuçlarının son derece ümit verici olması nedeni ile
kalp naklini beklemeyecek veya kalp nakli için uygun olmayan hastalarda ventriküler
asist devicelar hayat kurtarıcı olarak görülmektedir. Başlangıçta bu cihazlar kalp
nakline köprü için düşünülmüştür. Günümüzde kalp nakline alternatif veya
hedef/sonlanım tedavisi olarak da kullanılabilmektedir. Artık kullanımı oldukça artan
ventriküler asist deviceların takibinde periferde çalışan kardiyologlara önemli
sorumluluklar düşmektedir. Biz de bu hasta grubunu periferde nasıl takip
edebileceğimiz ve hangi durumlarda merkeze sevk etmemiz gerektiği hakkında bilgi
vermek amaçlı bu sunumu hazırladık. Bu hastalar coumadinize olduklarından INR
takibi çok önemlidir. Medikal tedavilerindeki ACE-inhibitörleri, ARB ler, b bloker ya da
MRA lar için doz titrasyonları yapılmalı rutin aralıklarla kontrol edilmelidir. Bunun
yanısıra olası aritmilerin takibi için her gelişlerinde EKG çekilmeli ve doppler USG
probuyla tansiyon ölçümü yapılmalıdır. Muayanede aort kapak durumu, cihaz
yerleşimi, trombüs, sağ ve sol kalp yetersizliği, perikardiyal efüzyon oluşması gibi
durumları anlayabilmek adına transtorasik eko çok önemlidir. Hastanın kan
değerlerine bakmak da takibin önemli bir parçasıdır. En yaygın komplikasyonlardan
biri olan enfeksiyon için crp, prokalsitonin gibi parametreler; hemoliz için ldh, laktat,
haptoglobin bakılması; kalp yetersizliği için BNP, nt-proBNP, pro-ANP, kanama
şüphesi için hemogram bakılması gerekmektedir. Ayrıca cihaz ile ilgili giriş kanülünün
malpozisyonu, çıkış greftinin bükülmesi, kablo hasarı, cihazın bozulması, cihaz
alarmı, defibrilatör deşarjı gibi olası teknik bozukluklarda hızlıca değerlendirilip
merkezleriyle bağlantıya geçilmelidir.
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KALP YETERSİZLİKLİ OLGUDA DİÜRETİK TEDAVİ TAKİBİ
Dr. Mehmet Fatih YILMAZ
Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA
HASTANESİ
Konjestif kalp yetersizliği (KKY), günlük kardiyoloji pratiğinde karşılaşılan en sık
hastalıklardan biridir ve tedavisinde diüretiklerin yeri kaçınılmazdır.
Hem akut dekompanse kalp yetmezliğinde hastayı stabilize etmek,organ
kanlanmasını arttırmak için, hem de kronik kalp yetmezliğinde hastalık belirtilerini
azaltmak, yaşam süresini ve kalitesini arttırmak için kullanılırlar.
Diüretik tedavisinin amacı, en düşük diüretik dozu ile övolemiyi elde etmek ve
sürdürmektir. Ancak bu ilaçların bazı yan etkileri vardır, bu yüzden hastalar sıkı takip
edilmelidir.
Kime diüretik verelim?
▪ LVEF'den bağımsız olarak, konjesyon semptom ve bulguları olan tüm hastalar
▪ HFrEF'li hastalarda her zaman bir ACE-I (veya bir ARB), bir beta-bloker ve bir
MRA ile kombinasyon halinde konjesyon belirtileri giderilene kadar
▪ Tiyazid diüretikleri, korunmuş böbrek fonksiyonu ve hafif konjesyon semptomları
olan hastalarda kullanılabilir.
Bununla birlikte, KY semptomlarının ciddiyeti ve bozulan böbrek fonksiyonu
nedeniyle hastaların çoğu loop diüretiklere ihtiyaç duyar.
Kontrendikasyonlar
1. Konjesyonu olmayan hastalar
2. Alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar
Dikkatli Olmamız Gereken Durumlar
▪ Belirgin hipokalemi (Kþ <3.5 mmol/L)—diüretik tarafından kötüleştirilebilir.
▪ Belirgin renal disfonksiyon [kreatinin >221 lmol/L (>2.5 mg/dL) veya eGFR <30
mL/dk/1.73 m2] - diüretik ile kötüleşebilir veya hasta diüretiklere (özellikle tiyazid
diüretik) yanıt vermeyebilir.
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▪
▪
▪

Semptomatik veya şiddetli asemptomatik hipotansiyon (SBP <90 mmHg) diüretik kaynaklı hipovolemi ile daha da kötüleşebilir.
Diğer diüretiklerle kombinasyon (örn. loop artı tiyazid) – hipovolemi,
hipotansiyon, hipokalemi ve böbrek yetmezliği riski
NSAIDs—diüretiğin etkisini azaltabilir.

Loop diuretics:
▪
▪
▪

Furosemide: starting dose 20-40 mg, usual dose 40-240mg.
Bumetanide: starting dose 0.5-1 mg, usual dose 1-5 mg.
Torasemide: starting dose 5-10 mg, usual dose 10-20 mg.

Thiazides/thiazide-like diuretics:
▪
▪
▪

Bendroflumethiazide: starting dose 2.5 mg, usual dose 2.5-10 mg.
Hydrochlorothiazide: starting dose 25 mg, usual dose 12.5-100 mg.
Metolazone: starting dose 2.5 mg, usual dose 2.5-10 mg.

Non-thiazide sulfonamide:
▪

Indapamide: starting dose 2.5 mg, usual dose 2.5-5 mg.

NASIL KULLANALIM
▪
▪

▪
▪
▪

Özellikle loop ve tiazid diüretikleri kombinasyonunda böbrek fonksiyonları ve
elektrolitler kontrol edilmeli
Düşük bir dozla başlanmalı, ancak bir hastanın vücut ağırlığında eşzamanlı
olarak günde 0.75-1.0 kg azalma ile pozitif diürez elde etmesi için etkili bir dozu
hedeflenmeli
Dozu, semptomlara ve/veya konjesyon belirtilerine, kan basıncına ve böbrek
fonksiyonuna göre ayarlanmalı.
Övolemiyi sürdürmek için gerekli olan minimum dozu kullanılmalı
Başlamadan 1 2 hafta sonra ve dozdaki herhangi bir artıştan sonra (üre/BUN,
kreatinin, K+) kan kimyasını tekrar kontrol edilmelidir.
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Tedavi Takibi
Asemptomatik Hipotansiyon:
▪ Herhangi bir semptom veya konjesyon belirtisi yoksa doz azaltılabilir.
Semptomatik hipotansiyon:
▪ Semptom veya konjesyon belirtisi yoksa dozu azaltılmalı
▪ Nitratlara, kalsiyum kanal blokerlerine ve diğer vazodilatörlere olan ihtiyacı
yeniden düşünün.
Hipokalemi/hipomagnezemi:
▪ ACE-I/ARB dozunu artırın
▪ Bir MRA, K takviyeleri ekleyin; magnezyum takviyeleri
Hiponatremi (<135mmol/L):
Volüm Fazlalığı yoksa;
▪ mümkünse tiazidi durdurun veya loop diüretiğine geçin.
▪ Loop diüretiklerini azaltın veya durdurun.
Hiponatremi (<135mmol/L):
Hipervolemik Hasta;
▪ Sıvı kısıtlaması
▪ Loop diüretiği dozunu artırmayı düşünün
▪ AVP antagonisti düşünün (örn. varsa tolvaptan)
▪ i.v. inotropik destek
▪ Ultrafiltrasyonu düşünün
Hiperürisemi/gut:
▪ Allopurinol profilaksisini düşünün (akut alevlenme sırasında başlatılmaz)
▪ Semptomatik gutta ağrıyı gidermek için kolşisin kullanın
▪ NSAID'lerden kaçının
Hipovolemi/dehidratasyon:
▪ Hacim durumunu değerlendirin; Diüretik dozunun azaltılmasını düşünün.
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Yetersiz diüretik yanıtı/diüretik direnci:
▪ Sıvı/tuz alımını kontrol edin
▪ Diüretik dozunu artırın
▪ Furosemidden bumetanide veya torasemide geçmeyi düşünün
▪ Bir MRA ekleyin/bir MRA dozunu artırın
▪ Loop diüretiği ve tiyazid/metolazoneb'i birleştirin
▪ Loop diüretiği günde iki kez (veya daha fazla) veya aç karnına uygulayın
▪ Kısa vadeli i.v. loop diüretik infüzyonu
▪ Ultrafiltrasyonu düşünün
Böbrek yetmezliği (artan kreatinin/BUN üre):
▪
▪

Hipovolemi/dehidratasyon olup olmadığını kontrol edin
Diğer nefrotoksik ajanların kullanımını dışlayın, örn.

NSAID'ler
▪ MRA kesilmeli
▪ Eşzamanlı loop ve tiyazid diüretiği kullanıyorsanız, tiyazid diüretiğini durdurun

▪
▪

ACE-I/ARB dozunu azaltmayı düşünün
Hemofiltrasyon/diyaliz düşünün
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KALP HASTALIKLARINDA KOLŞİSİN TEDAVİSİNİN YERİ
Dr. Şenol COŞKUN
ACIBADEM BURSA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kolşisin, gut ve Ailevi Akdeniz ateşinde akut inflamatuvar alevlenmelerin önlenmesi
için onlarca yıldır kullanılan çok etkili, sofistike bir anti-inflamatuvar ajandır. Son
yıllarda, klinik çalışmalar, kardiyovasküler hastalıklarda kullanım potansiyelini ön
plana çıkarmıştır. Kolşisin lökositler tarafından alınır, tübüline bağlanır ve
mikrotubuller fonksiyonu etkileyerek sitokinlerin ve interlökinlerin ekspresyonunu
azaltır. Nötrofillerin şekil değiştirip, hücre içine girmesi, agregasyonu, süperoksit
salgılaması azaltarak trombositlerle etkileşmesini azaltır. Akut ve tekrarlayan
perikarditli, 1600'den fazla hastada yapılan klinik araştırmalar, Kolşisinin tekrarlama
riskini yarıya azaltığı gösterilmiştir. Akut ve kronik koroner sendromlu 11.000'den
fazla hastada 5 yıllık çok merkezli randomize kontrollü çalışmalar, kolşisinin KV ölüm,
miyokart enfarktüsü, iskemik inme ve iskemiye bağlı revaskülarizasyon riskini> %30
oranında azaltabileceğini göstermiştir. Kardiyovasküler hastalıklarda yapılan
çalışmalarda kullanılan günlük 0.5-1.0 mg dozların güvenli olduğu kanıtlanmıştır.
Gastrointestinal intolerans hastaların %10'unda kullanımını sınırlar; ancak hastaların
%90'ı uzun dönemde iyi tolere eder. Nadir vaka raporları haricinde bu kolşisin doz
ileri böbrek veya karaciğer hastalığı haricinde güvenlidir. Bu sunumda
kardiyovasküler hastalıklarda kolşisinin etkinlik ve güvenliği güncel verileri
paylaşılacaktır.
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KAPAK HASTALIKLARINDA OAK MI ? YOAK MI ?
Dr. Hakan ÖZKAN
Yeni oral antikoagülanların(YOAK) geliştirilerek klinik kullanıma girmesi ile başta
atriyal fibrilasyonda inmeden korunmak olmak üzere birçok alanda tedavi şemasında
yerini almıştır. AF dışında derin ven trombozu, pulmoner embolizm kalça veya diz
protezinde yagın bir şekilde kullanılmaktadır. YOAK'lar artmış etkinlik/güvenlik oranı,
tahmin edilebilir antikoagülan etkisi ve rutin koagülasyon monitorizasyonu
gerekmemesi nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak pratiğimizde bu ilaç gruplarının
kullanım tercihi kolay olmayabilir. Zorlu olgu ve klinik senaryoların çeşitliliği YOAK
ların kullanımı açısından klinisyenleri bu hasta grupları ile yüz yüze kalmasına sebep
olmaktadır. Bu senaryoların başında kalp kapak hastalıkları bulunmaktadır. Non
valvuler AF terimi spesifik olarak altta yatan kapak hastalığına referans olarak
tanımlanmıştır. Non valvuler AF mekanik prostetik kapak veya orta-ileri romatizmal
mitral darlığı olmadığında kullanılır. AF li hastalarda YOAK vs warfarin faz III
çalışmalarında dışlanma kriterlerindendir. Ancak romatizmal mitral darlıklı
hastalarda YOAK ların daha az etkili olduğuna dair randomize kontrollü çalışma
bulunmamaktadır ve YOAK ların Vitamin K antagonistine göre farklı bir yanıt
hipotezinin rasyonal bir tabanı bulunmamaktadır. INVICTUS-programı romatizmal
kalp hastalıklarında Vitamin K antagonisti, ASA ve rivaroksabanı araştırmaya
devam etmektedir. Bu ve diğer çalışmalar tamamlanana kadar Vitamin K antagonisti
bu grup hastalarda standard tedavi olmalıdır. Tam tersine dejeneratif kapak
hastalıkları faz III çalışmalara dahil edilmiştir ve kapak hastalığı olmayanlara göre
etki ve güvenliği benzerdir. Bu nedenle YOAK lar AF si olan birçok kapak hastalığında
kullanılabilir.
Mekanik kalp kapak hastalıklarına YOAK ların kullanımı ile ilgili dabigatran ve
apixabanın preklinik çalışmaları bulunmaktadır. Mekanik kalp kapağı olan hastalarda
faz II çalışması olan RE-ALIGN çalışmasında 252 hasta warfarin ve dabigatrana
randomize edilmiş. Çalışma dabigatran grubunda artmış risk nedeniyle erken
sonlandırılmıştır. Bu nedenle mekanik kapağı olan hastalarda kontrendikedir. AF si
olan biyolojik kapaklı veya kapak tamiri olan hastalar gri alanlar olarak
nitelendirilebilir. RIVER çalışmasında af / flutter ı olan biyoprotez mitral kapak olan
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hastalarda rivaroksaban warfarin e non-inferior saptanmıştır. Benzer şekilde
edoxaban ENAVLE çalışmasında bu grup için non inferior bulunmuştur. DAWA
çalışmasında dabigatran, ARISTOTLE ve ENGAGE AF-TIMI 48 çalışmalarının
subgrup analizlerinde de apixaban ve edoxabanın biyoprotez kapağı olan hastalarda
güvenlik ve etkinliği bildirilmiştir.
Transkateter aort kapak implante edilen hastalardaki durum ise kılavuzlara göre tekli
antiplatelet tedavi önerilirken antikoagülan kullanım endikasyonu durumunda YOAK
önerilmektedir.
2021 ESC kapak hastalıkları kılavuzunda öneriler güncellenmiştir.
AF si olan ve biyoprotez kapak implante edilen hastalarda post op 3. aydan sonra
YOAK tedavisi VKA’nın yerini alabilir (Sınıf IIa)
AF si olan ve biyoprotez mitral kapak implante edilen ve AF si hastalarda post op ilk
3 ay içerisinde YOAK tedavisi VKA’nın yerine düşünlebilir. (Sınıf IIb)
Daha önceden oral antikoagulasyon endikasyonu olmayan ve aortik biyoprotez
takılmış hastalarda post op ilk 3 ayda düşük doz (75-100mg/gün) aspirin veya VKA
ile oral antikoagulasyon düşünülebilir(Sınıf IIa).
Oral antikoagulasyon için halihazırda endikasyonu bulunan ve TAVI yapılmış
hastalarda OAK ömür boyu önerilmektedir (Sınıf II).
Oral antikoagulasyon için halihazırda endikasyonu bulunmayan TAVI hastalarında
rutin OAK kullanımı önerilmemektedir (Sınıf III).
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AKUT KORONER SENDROMDA SON DEĞİŞİKLİKLER
Dr. Sabri SEYİS
ÖZEL MERSİN YENİŞEHİR HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
Akut Koroner Sendromda Epidemiyolojik Yenilikler
50 yıllık çalışma sonuçları açıklandı. Risk faktörleri zaman içerisinde değişim
gösterdi. Sigara ve kolesterol düzeyleri düşerken ortalama kan basıncı arttı. Sigara
içenlerde infarkt alanının iskemik ön koşullanmaya bağlı olarak daha küçük olduğu
iddia ediliyordu. Yeni analizlere göre sigara içenlerde STEMI 10 yaş daha genç yaşta
oluyor ve yaş eşitlemesi yapıldığında ölüm riskinin daha fazla olduğu tespit edildi.
Akut Koroner Sendromda Tanısal Yenilikler
hsTroponin-C <3ng/L iken negatif prediktif değeri 100%, >60ng/L iken 77% pozitif
prediktif değere sahip. Şüphe edilen hastalarda hsTroponin kullanımı hastaların
55%’ini dışlarken, dışlanan grupta 30 günlük olay oranı 0%, 2 yılda 1,6% olarak tespit
edilmiş. Böylece acilde bekleme süresi ve hastaneye yatış oranları azaltılabilir.
Akut Koroner Sendromda Koroner Anjiyografi ve Reperfüzyon Stratejisi
STEMI hastalarında klasik bilgi radial arterin kullanımının kanama riskini azalttığı
yönündeydi. Yeni çalışmalara göre radial ve femoral gruplar arasında kanama ve
mortalite farkı yok.
DANAMI-2 çalışmasının 16 yıllık sonuçlarında hala PCI kolu fibrinolitik koluna üstün
çıktı. İlginç bir şekilde intrakoroner fibrinolizin mikrovasküler obstrüksiyonu
azaltabileceğini düşünerek yapılan çalışma tam tersi bir sonucu elde etti. 80 yaş üstü
NSTEMI hastalarında PCI vs Medikal tedavi araştırılmış ve PCI belirgin üstün çıkmış
(HR 0.66).
Şok tablosunda olmayan STEMI hastalarında komplet revaskülarizayon sadece
sorumlu damarın açılmasına kıyasla üstün ve indeks yatışta yapılması öneriliyor.
NSTEMI hastalarında da komplet revaskülarizayon öneriliyor. İşlem sırasında veya
basamaklı yapılması arasında fark yok.
Hastane dışı arrest olan STEMI vakalarında hemen anjiyo ve PCI yapılması
kılavuzlar tarafından zaten öneriliyordu. Yeni çalışmalarda STEMI olmayan
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hastalarda başarılı resüsitasyon sonrası erken girişimle geciktirilmiş girişim arasında
fark bulunmadı.
NSTEMI ve USAP hastalarında klinik durum stabil değilse hemen anjiyo önerilirken,
stabil hastalarda ilk 72 saat içinde yapılması öneriliyor.
Akut Koroner Sendromda İlaçlar
P2Y12 inhibitörlerinin STEMI’de hastane öncesi başlanması hep tartışmalı olmuştur.
Çalışmalar oral ajanların kısa sürelerde emilip sonuçlara etki edemeyeceğini
göstermektedir. Subkütan uygulanan Selatogrel ile hızlı platelet inhibisyonu
sağlanmıştır ve faz 3 çalışması planlanmıştır.
NSTEMI hastalarında prasugrelin erken başlanmasının faydalı olmadığı gösterilmişti.
Yeni çalışmalar tikagrelorün tedavi öncesi veya anjiyografi sırasında verilmesi
arasında fark bulamamıştır.
Antikoagülan kullanan hastalarda ise seçilmesi önerilen ajan klopidogreldir.
Güncel çalışmalarda antiplatelet deeskalasyonunun güvenli olduğu görülmektedir. 3
aylık DAPT sonrası tikagrelor monoterapisi ve prasugrel dozunun azaltılması
düşünülebilir.
80 yaş üstü hastalarda klopidogrel tikagrelor ile kıyaslandığında benzer iskemik olay
riskine sahipken, tikagrelor kanamayı arttırıyor.
Evolocumab ve Alirocumab (monoklonal PCSK-9 inhibitörleri) LDL düşürürken
kardiyovasküler sonuçları da iyileştiriyor. Lp(a) AKS tedavisinde gelecekte önem
kazanabilir.
AKS’de morfinin özellikle klopidogrel yüklenen hastalarda kardiyovasküler olayları
arttırdığı görülmüştür.
MI geçiren hastalarda yapılan bir çalışma NSAID ilaçların kullanımının
kardiyovasküler olayları (HR 9,96) ve kanama riskini (HR 4,08) arttırdığını
göstermiştir.
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Kolşisin’ in stabil KAH’da olduğu gibi yeni MI geçiren hastalarda da faydalı olduğu
gösterildi. Ancak yararı olmadığı yönünde de bir çalışma yayımlandı.
COVID-19 ve AKS
STEMI ile başvuran COVID-19 hastalarında COVID-19 olmayan STEMI hastalarına
göre trombüs yükünün daha fazla olduğu tespit edilmiştir. STEMI hastalarında
COVID-19 bulunması kardiyak arrest, yoğun bakım yatışı ve hastane içi mortalite
oranlarını arttırmaktadır.
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KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARI ÖNLEMEDE PÜF
NOKTALARI
Dr. Şeyda GÜNAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.
Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) tüm dünyada en önemli morbidite ve mortalite
nedenidir. İleri yaş, diyabetes mellitus, hipertansiyon, dislipidemi, sigara kullanımı,
sedanter yaşam, obezite gibi risk faktörleri varlığında KVH gelişme riski artar.
Gelişen ilaç ve cihaz teknolojisine rağmen kardiyovasküler hastalıklar ölümlerin önde
gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Bu nedenle risk faktörlerinin kontrol altına
alınmasına önem vererek kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, bu hastalıklar
meydana geldikten sonra tedavi edilmeye çalışılmasından daha başarılı, daha
zahmetsiz ve daha ucuz olacaktır. Sadece bireysel düzeyde değil toplumsal düzeyde
de bu amaçlanmalı uygun sağlık politikaları geliştirilmelidir. 2021 yılında Avrupa
Kardiyoloji Cemiyeti tarafından kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yönelik
kılavuz güncellenmiştir. Güncel kılavuzda önerilen yenilikler aşağıda özetlenmiştir.
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✓
✓

✓
✓
✓
✓

SINIF
I
ÖNERİ

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

<70 yaş sağlıklı bireyler için 10 yıllık fatal ve non-fatal KVH risk
değerlendirmesi için SCORE2 skoru kullanılmalıdır.
70 yaş sağlıklı bireyler için 10 yıllık fatal ve non-fatal KVH risk
değerlendirmesi için SCORE2-OP skoru kullanılmalıdır.
( not: Önceki kılavuzdaki SCORE skorlaması sadece fatal kardiyovasküler
olay riskini değerlendirmekteydi. Bu skorları kullanmadan önce yaşanılan
ülkenin hangi risk grubunda olduğuna bakarak ilgili tablolar kullanılmalıdır.)
Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, diyabetes mellitus, orta –ciddi
renal hastalığı olan hastalarda KVH riski yüksek veya çok-yüksek olarak
değerlendirilmelidir.
Hastalarda tedavi stratejisi basmaklı olarak yoğunlaştırılmalıdır.
SCORE2 skoruna göre çok yüksek riskli olan bireylerde KVH risk faktörleri
tedavi edilmelidir.
Sedanter yaşam zamanı aaltılmalı, gün içerisinde en azından hafif egersiz
yapılmalıdır.
Beslenmede Akdeniz diyeti tercih edilmelidir.
Haftalık alkol tüketimi 100 g’ı geçmemelidir.
Haftada en az 1 kez balık tüketilmeli, işlenmiş gıda tüketimi azaltılmalıdır.
Kilo alma korkusuna kapılmaksızın sigara bırakılmalıdır.
ASKVH olanlarda hedef LDL < 55 mg/dl olmalıdır ve %50’den fala LDL
düşüşü önerilmektedir.
Maksimum tolere edilebilen dozda statin ve ezetimib kullanan ama hedef
LDL kolesterol düzeyine ulaşamayan hastalarda sekonder korumada
PCSK9 inhibitörleri önerilmektedir.
Çok yüksek riskli tip 2 DM hastalarında hedef LDL düzeyine (<55 mg/dl)
ulaşmak için yoğun lipid düşürücü tedavi önerilmektedir.
40 yaş üstü, yüksek riskli tip 2 DM hastalarında hedef LDL düeyine (<70
mg/dl) ulaşmak için yoğun lipid düşürücü tedavi önerilmektedir
Kan basıncı regülasyonunda tüm hastalarda kan basıncı için ilk amaç
<140/90 mmHg değerlerine ulaşmaktır, daha düşük hedefler kişiye göre
belirlenmelidir.
<70 yaş hastalarda sistolik kan basıncı hedefi 120-130 mmHg olmalıdır.
≥70 yaş hastalarda sistolik kan basıncı hedefi <140 mmHg (tolere
ediyorsa <130 mmHg) olmalıdır.
Tüm hastalarda hedef diyastolik kan basıncı <80 mmHg olmalıdır.
✓ Tip 2 DM ve ASKVH veya kronik renal yetmelik veya düşük EF’li kalp
yetersizliği olan hastalarda GLP-1RA veya SGLT2 inhibitörleri
kardiyovasküler sonlanımı iyileştirmek için önerilmektedir.
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SINIF
II a
ÖNERİ

SINIF
II b
ÖNERİ

SINIF
III
ÖNERİ
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✓ SCORE2 skoruna göre yüksek riskli olan bireylerde KVH risk faktörleri
tedavi edilmelidir.
✓ Auralı migren ve erektil disfonksiyon varsa KVH risk değerlendirmesinde
göz önüne alınmalıdır.
✓ Kilo vermek için yaşam tarzı değişikliklerinin yeterli olmadığı yüksek riskli
obe zhastalarda bariatrik cerrahi düşünülmelidir.
✓ Stres altındaki ASKVH hastaları psikiyatrik destek için yönlendirilmelidir,
orta-ciddi major depresyonu olanlar SSRI ile tedavi edilmelidir.
✓ <70 yaş çok yüksek riskli sağlıklı bireyler hedef LDL düzeyi <55 mg/dL
olmalıdır.
✓ <70 yaş yüksek riskli sağlıklı bireyler hedef LDL düzeyi <70 mg/dL
olmalıdır.
✓ Kanama riski yüksek olmayan, iskemik riski yüksek olan hastalarda
sekonder korunmada aspirine ikinci bir antitrombotik ilaç ( P2Y12
inhibitörü veya düşük doz rivaroxaban) eklenmesi düşünülmelidir.

✓ Familyal hiperlipidemisi olmayan maksimum tolere edilebilen dozda statin
ve ezetimib kullanımına rağmen hedef LDL kolesterol değerine
ulaşılamayan çok yüksek riskli hastalarda PCSK9 inhibitörleri düşünülebilr.
✓ Statin tedavisi ve yaşam tarzı değişikliğine rağmen trigliserid seviyesi >135
mg/dl olan yüksek ve çok yüksek riskli hastalarda statin tedavisine
icosapent ethyl (2x2 g/gün) eklenmesi düşünülebilr.
✓ Yüksek ve çok yüksek riskli ≥70 yaş bireylerde primer korunmada statin
tedavis başlanması düşünülebilir.
✓ ≤40 yaş ve organ hasarı olan diyabetik bireylerde LDL kolesterol
seviyesinin <100 mg/dl hedeflenmesi düşünülebilir .
✓ Yüksek ve çok yüksek riski diyabetik hastalarde primer korunmada
kontrendikasyon yoksa düşük doz ASA kullanımı düşünülebilir.
✓ Diyabetes mellitus ve kronik semptomatik alt ekstremite arterial hastalığı
olan, kanama riski yüksek olmayan hastalarda düşük doz rivaroxaban
(2x2,5 mg) ve AS (100 mg/gün) düşünülebilir.

✓ Kalp yetersizliği ve major depresyonu olan hastalarda SSRI, SNRI ve
trisiklik antidepresanlar önerilmez.
✓ ASKVH olmayan diyaliz hastalarında statin önerilmez.
✓ Koroner kalsiyum skorlama ve karotis ultrason değerlendirmesinin
dışındaki testlerin risk değerlendirmesinde kullanım önerilmez.
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Yeni kılavuzda kardiyovasküler olaysız yaşam süresi kazanımı tablolarına da yer
verilmiştir. Hastaların risk faktörlerinden korunmaları halinde elde edecekleri fayda
bu tablolar sayesinde daha somut bir şekilde anlatılabilir.
Kaynak:
1) Frank L J Visseren, François Mach, Yvo M Smulders, David Carballo,
Konstantinos C Koskinas, Maria Bäck, Athanase Benetos, Alessandro Biffi, JoséManuel Boavida, Davide Capodanno, Bernard Cosyns, Carolyn Crawford,
Constantinos H Davos, Ileana Desormais, Emanuele Di Angelantonio, Oscar H
Franco, Sigrun Halvorsen, F D Richard Hobbs, Monika Hollander, Ewa A Jankowska,
Matthias Michal, Simona Sacco, Naveed Sattar, Lale Tokgozoglu, Serena Tonstad,
Konstantinos P Tsioufis, Ineke van Dis, Isabelle C van Gelder, Christoph Wanner,
Bryan Williams, ESC Scientific Document Group, 2021 ESC Guidelines on
cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force
for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the
European Society of Cardiology and 12 medical societies With the special
contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European
Heart Journal, Volume 42, Issue 34, 7 September 2021, Pages 3227–3337,
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484
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ASEMPTOMATİK MİTRAL VE AORT MÜDAHALESİNDE SON
DURUM NE?
Dr. Naile ERİŞ GÜDÜL
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD
Giriş
Kalp kapak hastalıklarının yönetimi son on yılda kardiyak görüntülemedeki
ilerlemeler, yeni biyobelirteçlerin kullanımı ve transkateter kapak onarımının gelişimi
ile dramatik bir şekilde değişti. Uluslararası kılavuzlar, teşhis, takip ve müdahalenin
zamanlaması için önerilerde bulunmuştur. Ancak klinisyenler için en zorlu hasta
kohortu, optimal müdahale zamanlamasının tam olarak tanımlanamadığı
asemptomatik şiddetli kapak hastalığı olan hastalardır. Asemptomatik hastalarda
erken müdahalenin riskleri ile uzun vadeli kardiyak komplikasyonları önleyerek hasta
sonuçlarını iyileştirme arasında hassas bir denge vardır. Optimal hasta yönetiminin
anahtarı, hasta riski hakkında gerekli bilgileri toplamak ve bu bilgiler ile uygun
zamanda müdahale etmektir.
Asemptomatik İleri Aort Darlığı
Aort darlığı (AD), Batı ülkelerinde en sık görülen kapak hastalıklarından biridir. AD’nin
en sık nedeni dejenerasyona bağlıdır ve bu nedenle yaşla bağlantılıdır. 80 yaşın
üzerindeki kişilerde ileri AD prevalansı >%7'dir¹.İlerleyici kapak obstrüksiyonu uzun
bir süreçte ortaya çıkmaktadır. Hasta latent fazda iken, obstrüksiyon kalp
fonksiyonlarını bozup semptomların başlamasına kadar asemptomatik kalır. İleri
AD'li hastaların yaklaşık yarısı tanı anında asemptomatik olabilir ve bu hastalarda
müdahalenin optimal zamanlaması belirsizdir. Özellikle zaman içinde aktivitelerini
kademeli olarak azaltabilen yaşlı popülasyonda semptomları ortaya çıkarmak
genellikle zordur. İleri AD ve başka bir nedene bağlı olmayan LV disfonksiyonu
(EF≤%50), normal aktiviteler sırasında asemptomatik olan ancak egzersiz testi
sırasında semptomlar gelişen ve klinik, görüntüleme (ekokardiyografi/BT) ve/veya
biyobelirteç değerlendirmesine göre olumsuz özellikleri olan hastalarda girişim
önerilir².
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Asemptomatik İleri Aort Yetersizliği
Dejeneratif triküspis veya biküspisli aort yetersizliği(AY), yüksek gelirli ülkelerde en
sık görülen etiyolojilerdir ve EURObservational Registry Program Valvüler Kalp
Hastalığı II kayıtlarında altta yatan AY etyolojisinin yaklaşık üçte ikisini
oluşturmaktadır³.
CABG, çıkan aort veya başka bir kapak cerrahisi geçirecek ileri AY’si olan
semptomatik ve asemptomatik hastalarda cerrahi önerilir. İleri AY olan asemptomatik
hastalarda, LV disfonksiyonu(LVEF ≤%50 veya LVESD>50 mm) daha kötü
sonuçlarla ilişkilidir ve bu nedenle bu eşik değerlerde cerrahi yapılmalıdır. Ayrıca
belirgin LV dilatasyonu (LVEDD >65 mm) olan ve takip sırasında LV boyutunda
ilerleyici genişleme veya LVEF'de ilerleyici azalma olan asemptomatik hastalarda
cerrahi düşünülebilir².
Asemptomatik İleri Mitral Darlık
Romatizmal ateş, dünya çapında mitral darlığının en sık nedenidir. Endüstrileşmiş
ülkelerde prevalansı büyük ölçüde azalmıştır, ancak gelişmekte olan ülkelerde
önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir ve genç hastaları etkilemektedir.
Olumsuz klinik (yaşlılık, komissürotomi öyküsü, NYHA sınıf IV, kalıcı AF, şiddetli
PAH) ve anatomik durumu (Wilkins skor>8, Cormier skoru>3, çok küçük MVA,
şiddetli TY) olmayan asemptomatik hastalarda yüksek tromboembolik risk ve yüksek
hemodinamik dekompansasyon riski olanlarda PMC düşünülmelidir².
Asemptomatik İleri Mitral Yetersizlik
Mitral yetersizlik(MY), Avrupa'da en sık görülen ikinci kalp kapak hastalığıdır. Altta
yatan mekanizma (birincil veya ikincil) terapötik yaklaşımı belirler⁴. LVEF ≤%60,
LVESD ≥40 mm, LA hacmi ≥60 mL/m 2 veya LA≥55 mm, SPAP >50 mmHg ve yeni
tanı AF daha kötü sonuçlarla ilişkilendirilmiştir ve semptomatik durumdan bağımsız
olarak müdahale gerektirir⁵. Bu kriterlerin yokluğunda, ciddi MY’'si olan
asemptomatik hastalarda dikkatli bekleme güvenli bir stratejidir².
Kaynaklar
1. Danielsen R, Aspelund T, Harris TB, Gudnason V. The prevalence of aortic stenosis in the
elderly in Iceland and predictions for the coming decades: the AGES-Reykjavík study. Int J
Cardiol. 2014;176:916–22.
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2. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease Developed by
the Task Force for the management of valvular heart disease of the European Society of
Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS):
European Heart Journal (2021) 1-72.
3. Iung B,DelgadoV,Rosenhek R, Price S,Prendergast B, Wendler O,De Bonis M, Tribouilloy
C, Evangelista A ,Bogachev-Prokophiev A, et.al.EORP VHD II Investigators . Contemporary
presentation and management of valvular heart disease: The EURObservational Research
Programme Valvular Heart Disease II Survey Circulation 2019; 140 : 1156 –1169.
4. Cahill TJ , Prothero A, Wilson J,Kennedy A et al. Community prevalence, mechanisms and
outcome of mitral or tricuspid regurgitation. Heart 2021.
5. Suri RM , Vanoverschelde JL , Grigioni F , Schaff HV et al.Association between early
surgical intervention vs watchful waiting and outcomes for mitral regurgitation due to flail mitral
valve leaflets. JAMA 2013 ;310: 609 – 616.
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KARDİYAK ACİL İLAÇLAR
Dr. Derya ATİK
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ,
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Kardiyolojik acil durumlar dünyada ve ülkemizde önemli mortalite ve morbidite
nedenleridir. Kardiyak arrest, kardiyojenik şok, anjina pektoris, miyokart infarktüsü,
aritmiler, hipertansiyon gibi acil müdahale gerektiren durumlarda uygulanacak
tedaviler konusunda hızlı ve doğru kararlar verip doğru uygulamalar yapmak,
sonuçları takip etmek hastalar açısından hayati önem arz etmektedir.
Kardiyoloji kliniklerinde çalışan sağlık profesyonellerinin etkili, yeterli, doğru hasta
tedavisi ve bakımı sunabilmesi için kardiyak acil ilaçların; endikasyonlarını,
kontrendikasyonlarını, kullanım şekillerini ve doz ayarlamalarını mutlaka bilmeleri
gerekmektedir. Kardiyak acil durumlarında kullanılan ilaçlar;
1. Kalp debisini ve periferik damar direncini etkileyen ilaçlar (Epinefrin,
vazopressin, dopamin, dobutamin, digoksin, nitrogliserin, sodyum nitroprussid,
norepinefrin, isoproterenol),
2. Hız ve ritim kontrolü yapan ilaçlar (Atropin, amiodaron, lidokain, verapamildiltizem, magnezyum, propafenon, blokerler [metoprolol, propranolol, atenol,
esmolol, labetolol], adenozin, Sotalol),
3. Tamponlu ajanlar (sodyum bikarbonat, kalsiyum) olarak gruplanmaktadır.
AHA, 2020 CPR ve ECC kılavuzu güncellemeleri doğrultusunda hazırlanan ileri
kardiyovasküler yaşam desteği uygulamalarında; kardiyak arrestte ilaç uygulaması
için ilk önce IV erişim sağlamasının mantıklı olacağı (class 2a), erken epinefrin
uygulamasının sağ kalımı artıracağı (class 1), 3 ila 5 dakikada bir 1 mg IV/IO epinefrin
uygulaması yapılması, ilk doz olarak 300 mg IV/IO amiodaron veya lidokain 1 ila 1.5
mg/kg ikinci doz olarak lidokain 0,5 ila 0,75 mg/kg uygulaması gibi değişiklikler
belirtilmektedir. Kardiyak arrest hastalarında Epinefrinin uygulanmasını öneriyoruz.
(Sınıf 1, Kanıt Düzeyi B-R). Klinik çalışmalarda kullanılan protokoller ışığında, her 35 dakikada bir 1 mg uygulanması uygundur (Sınıf 2A; Kanıt Düzeyi C-LD). Kardiyak
arrestte rutin yüksek doz epinefrin kullanımı önerilmez (Sınıf 3, Kanıt Düzeyi B-R).
Vazopressin kardiyak arrestte düşünülebilir, ancak kardiyak arrestte epinefrin yerine
hiçbir avantaj sağlamaz (Sınıf 2b; Kanıt Düzeyi C-LD). Şoklanamaz ritimli kardiyak
arrestlerde zamanlama açısından, mümkün olan en kısa sürede epinefrin
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uygulanması makul olabilir (Sınıf 2A, Kanıt Düzeyi C-LD). Şoklanabilir ritimli kardiyak
arrestlerde zamanlama açısından, ilk defibrilasyon girişimlerinin başarısız
olmasından sonra epinefrin uygulanması makul olabilir (Sınıf 2B; Kanıt Düzeyi CLD).
Acil kardiyak ilaçların uygulanması, saklanması, takibi hemşirelik için önemlidir.
Örneğin; adrenalinin alkalen solüsyonlarla geçimsiz olduğu, ışıkta bozulduğu, ilacın
damar dışına kaçması sonucu lokal iskemiye bağlı doku hasarına neden olduğu;
digitallerin terapötik aralığının dar olduğu; lidokain uygulamalarında bilinç ve
konuşma bozukluğu takibi; Sodyum bikarbonatın doğrudan trakeal yoldan
verilmemesi, katekolaminler ve kalsiyumla geçimsiz olduğu bilinmesi gereken
durumlardandır.
Kaynaklar:
1. Algorithms
for
Advanced
Cardiac
Life
Support
2021,
https://www.acls.net/aclsalg
2. Merchant, RM, et al. Part 1: Executive Summary: 2020 American Heart
Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care, Circulation. 2020;142:337–357
3. Panchal AR, Berg KM, Hirsch KG, et al. 2019 American Heart Association
Focused Update on Advanced Cardiovascular Life Support: Use of Advanced
Airways, Vasopressors, and Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation
During Cardiac Arrest: An Update to the American Heart Association Guidelines
for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.
Circulation. November 2019. doi:10.1161/cir.0000000000000732.
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KARDİYAK ACİL ARİTMİLER
Dr. Saim SAĞ
BURSA ACIBADEM HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
Normal kalp aktivitesi, sağ atriyumda bulunan sinüs nodu olarak tanımlanan bölgenin
elektriksel uyarı oluşturması ile başlar. Sinüs nodunun ürettiği elektrik akımı,
atriyumların kasılarak içindeki kanı ventriküle pompalamasını sağlar. Atriumlardan
ventrikülerle geçmeden önce elektrik uyarısı atriyoventriküler (AV) düğüm adı verilen
hücre kümesi tarafından yavaşlatılarak ventriküllerin kanla dolmasını sağlar.
Ardından elektriksel aktivite ventriküle ulaşır ve miyokard kasılır. Böylece, sağ
ventrikül akciğerlere, sol ventrikül ise vücuda kan pompalar.
Kalbin ritmik olarak atmasını sağlayan elektriksel uyarıların bozulmasına bağlı olarak
kalp, olması gerekenden daha hızlı, daha yavaş ya da düzensiz çarpabilir. Bu durum
kalp aritmileri olarak bilinir. Aritmi sırasında kalp vücuda yeterli kanı
gönderemediğinde kişide nefes darlığı, baygınlık, bayılma bazen de ani ölüm
meydana gelebilir. Kardiyak acil aritmiler semptomatiktir ve bu hastaların
değerlendirilmesinde en önemli araç Elektrokardiyografidir (EKG).
EKG ve ventrikül hızına göre aritmiler;
•Bradikardiler
•Taşikardiler:
-Dar QRS (düzenli ve düzensiz)
-Geniş QRS (düzenli ve düzensiz)
Olarak sınıflandırılır.
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Kardiyoloji poliklinikleri ve acil servislere en sık başvuru nedenleri arasında çarpıntı
yer alıyor. Burada, acil kardiyak aritmilerin tanı ve tedavisinin en hızlı bir şekilde
yapılarak mortalite ve morbiditenin azaltılması önemlidir. Acil kardiyak aritmisi olan
hastanın kardiyoloji uzmanından önce birinci basmakta hemşireler, acil tıp
teknisyenleri ve aile hekimlerince değerlendirdiği göz önüne alındığında, bu
aritmilerin tanınması ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.
İnteraktif bir şekilde EKG örnekleri ve vakalar eşliğinde acil kardiyak aritmilerin tanı
ve tedavi algoritmaların basit bir şekilde anlatımı faydalı olacaktır.
Bradiaritmiler
Bradikardi kalbin dakikada 60'tan az atması durumuna verilen addır. Asistol, sinüs
bradikardisi, atriyoventriküler kalp bloğu, wandering atriyal kalp pili, AV düğüm kaçış
ritimleri, ventriküler kaçış ritimler olarak sınıflandırılabilir. Bradikardili hastanın
yetersiz doku perfüzyonu olmadığı sürece müdahale gerektirmez. Yetersiz doku
perfüzyon belirtileri olan hipotansiyon, mental durum değişikliği, şok belirtileri, devam
eden iskemik göğüs ağrısı ve akut akciğer ödemi var ise acil olarak tedavi gerekir.
Taşiaritmiler
Taşikardi kalp hızının dakikada 100 atım üzerinde olması olarak tanımlanır. Hastada
ventrikül disfonksiyonu yoksa taşikardiye bağlı semptomlar genellikle kalp hızı
dakikada 150 atımın üzerinde olduğu zaman görülür.
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Dar QRS Taşikardiler:
-Sinüs taşikardisi
-Supraventriküler taşikardi
-Atrial fibrilasyon – Atrial flutter
-Atrial Taşikardi (AT)
Geniş QRS Taşikardiler:
-Ventriküler taşikardi
-Torsades de pointes
-Ventriküler fibrilasyon
Olarak sınıflandırılır.

5. Sonuç olarak aritmiler kalbin düzenli ritmi dışında çalışması sonucunda
meydana gelen durumların genel adıdır. Aritmiler acil servisler ve yoğun
bakımlar için önemli bir yere sahiptir. Bu kaotik ortamda aritminin basit mi yoksa
ölümcül mü seyredeceğinin bilinmesi önemlidir. Bu kadar çok çeşitliliği olan
durumların hızlı tanınması, hayatı tehdit eden ritimlerin tedavisinin hızlı
başlanması temel amaçtır. Bu nedenle patolojik ritimlerin temel morfolojisine
hâkim olmak gerekmektedir. Bu toplantıda, sizleri karmaşaya sürüklemeden
aritmilerin oluş mekanizmasını tanı ve tedavi yöntemlerini anlatmayı hedefledik.
Bu toplantıda, güncel bilgiler ışığında interaktif EKG örnekleri ve vakalar
eşliğinde acil kardiyak aritmilerin tanı ve tedavi algoritmaların basit bir şekilde
anlatımı ve acil kardiyak aritmilerle ilgili bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır.
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AKUT KORONER SENDROMLAR
Dr. Öğr. Üyesi. Sıddıka ERSOY
SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD
Temelde ateroskleroz zemininde gelişen koroner arter hastalığı klinikte karşımıza
Akut koroner sendrom (AKS) olarak çıkabilen bir soruna dönüşmektedir. Uzun
dönem sadece ateroskleroz ve buna bağlı hastalıklardan bahsedilirken son yıllarda
aterotromboz terimi de kavram haritalarında yer almaya başlamıştır. Aterotromboz,
aterosklerozun ve akut trombozun vasküler olayların prezentasyonunda tamamlayıcı
olarak ilişkili olduğunu hatırlatan bir terim olarak tanımlanmaktadır. Aslında basitçe
niteleyecek olursak var olan bir aterosklerotik plak üzerine trombüs oluşumunu
tanımlar ve var olan trombüsün birçok olaya neden olabileceğini vurgular. Koroner
arterlerde yavaş ilerleyen yüksek dereceli darlıklarda damar tamamen tıkansa dahi,
zaman içinde gelişen zengin kollateraller sayesinde bazı hastalarda akut koroner
sendrom kliniği görülmezken; özellikle lipid partiküllerinden zengin aterosklerotik
plakların rüptürü sonucunda akut kardiyak olayların gelişimi kaçınılmaz hale gelir.
AKS terimi, akut miyokardiyal iskemi veya enfarktüs şüphesi veya doğrulaması olan
hastalar için kullanılabilen terimdir. Kapsamlı olarak sınıflandırılacak olursa ST
elevasyonsuz miyokard enfarktüsü (NSTEMI), ST elevasyonlu MI (STEMI) ve
kararsız angina, üç geleneksel AKS türü olarak belirtilebilir. AKS’nin temel
patogenezi irdelendiğinde;Tromboz (Aterosklerotik plak rüptürü, Koagülopati),
İnflamasyon (Arterit, Metabolik, İlaçlar), Mekanik Obstrüksiyon (Emboli, Diseksiyon),
Dinamik Obstrüksiyon (Spazm) ve Sekonder iskemi (Sunum/Tüketim
Dengesizliği)temel nedenleri oluşturmaktadır.
Göğüs ağrısı, Amerika Birleşik Devletleri'nde acil servislere yılda yaklaşık sekiz
milyon başvurunun temel sebebi olarak gösterilmektedir. Bu başvuruların da yaklaşık
%10 -20 si AKS tanısı ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'de koroner
mortalite Avrupa ülkeleri arasında erkeklerde 2. sırada, kadınlarda 1. Sıradadır
Türkiye'de 50 yaşın altında koroner olay geçirme oranı Avrupa'nın üzerindedir
Geçirilmiş MI öyküsü olan hastalar iskemik olay açısından yüksek risk altındadır.
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AKS tanısı alan ve bu nedenle tedavi planlanacak hastalar ise akut bakım gereken
en zor hasta gruplarındandır. Bu zorlukların en temel sebeplerinden birkaçı uygun
tedavi ve bakım sağlanabilmesi için AKS hızlı tanılama ihtiyacı ve doğru tanının
atlanmaması için göğüs ağrısı ile başvuran hastaların ayrıntılı tetkiki ve bağıntılı
olarak işgücü ve maliyetin artması sayılabilir. Ateroskleroz zemininde gelişen
Miyokard iskemisini düşündüren göğüs ağrısı olan hastaların erken
değerlendirilmesinin iki temel amacı, AKS tanısını hızla doğrulamak ("kural") veya
tanıyı dışlamaktır. AKS'li hastalarda erken müdahalenin daha iyi sonuçlara yol açtığı
gösterildiğinden, AKS'yi zamanında teşhis etmek yüksek bir önceliktir. Bunun için
hastanın görülmesinden itibaren toplam tanılama süresinin 10 dk’yı aşmaması
önerilmektedir.
Teşhisin temelinde ilk öykü (yaş ve risk faktörleri dahil), fizik muayene ve
elektrokardiyogram (EKG) sonuçlarına göre değerlendirme gelmektedir. EKG de
beklenen değişiklik bilindiği üzere birbiri ile ilişkili en az iki derivasyonda ST segment
değişikliği ya da sol dal bloğunun ortaya çıkmasıdır. Unstabil Angina ve NSTEMI, ilk
değerlendirmede sıklıkla ayırt edilemez. ST-segmenti ve/veya T dalgası
elektrokardiyografik değişiklikleri NSTEMI'de sıklıkla kalıcıdır, ancak Unstabil Angina
'da meydana gelirse genellikle geçicidir. Haliyle ilk değerlendirmede ayırt ediciliği
düşüktür. Bununla birlikte, yüksek duyarlıklı troponin testinin yaygın olarak
kullanılması, önceden kararsız angina tanısı almış hemen hemen tüm hastalarda
kararsız angina tanısını NSTEMI olarak değiştirmiştir.
Geleneksel olarak, kararsız angina, yüksek bir biyobelirteç seviyesinin yokluğunda
klinik ve elektrokardiyografik (EKG) bulgular olarak tanımlanmıştır. Klinik ve EKG
miyokardiyal iskemi kanıtı olan hastaların çok azının yüksek troponin seviyelerine
sahip olması iskeminin neden olduğu miyokardiyal hücre ölümünün varlığını
doğrulamaktadır. Bu hastaların neredeyse tamamı EKG'lerinde STEMI paterni
göstermez ve bu nedenle NSTEMI tanısı alırlar.
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), Amerikan Kardiyoloji Derneği Vakfı (ACCF),
Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Dünya Sağlık Federasyonu (WHF), Akut miyokard
iskemisinin kanıtlarının bulunduğu ortamda anormal kardiyak biyobelirteçler
tarafından saptanan akut miyokard hasarının varlığını miyokard infarktüsü (MI) olarak
tanımlar ve MI'yı STEMI veya NSTEMI olarak kendi içinde 2 kısımda inceler. STEMI
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ve NSTEMI terimleri en doğru şekilde, miyokard iskemisi ile uyumlu klinik özellikler
gösteren ve kanda yüksek troponin seviyeleri sergileyen hastalarda kullanılır.
Özellikle WHF yapılan son araştırmalar ile, miyokard iskemisinin varsayılan yakın
nedenine göre bir klinik sınıflandırma geliştirerek MI tanımını daha da geliştirmiştir.
Klinik olarak 8859 hastanın izlendiği akut koroner sendromlu hastaların kısa ve uzun
vadeli sonuçlarını değerlendiren bir çalışma, STEMI'li hastalarda NSTEMI'ye karşı
kısa ve uzun vadeli mortalite açısından hiçbir fark göstermezken, diğer çalışmalar
STEMI hastalarında mortalitede önemli bir artış olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan
diğer çalışmalarda Akut MI'dan hemen sonra ortaya çıkan angina, müdahale
olmadığında yüksek risk ile ilişkili bulunmuştur Bütün bu nedenlerden dolayı akut MI
sonrası müdahale yapılsa bile hasta izlemi önem kazanmaktadır.

Sekil: Akut Koroner Sendromda Temel Sınıflama
AKS tanısı konulan hastalarda, trombüs ile tam tıkanmış olan koroner arterde
yeniden açıklık ve kanlanmanın sağlanması için en erken zaman diliminde
mümkünse koroner yoğun bakım koşullarında trombolitik ilaçlarla tedavi ve/veya
kateter laboratuvarlarında perkütan koroner girişim (PKG) uygulanmaktadır.

98

1. Hemşirelik Toplantısı – Kritik Hasta Bakımı

AKUT KORONER SENDROMLARDA TEDAVİ STRATEJİLERİ;
Unstabil Anjina (UA) ve NSTEMİ
Akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda erken risk sınıflandırması, daha agresif bir
terapötik yaklaşımdan fayda görebilecek ileri kardiyak olaylar için yüksek riskli
hastaları belirlemek için esastır. Klinik çalışmalar sonucunda, yüksek riski ve erken
invaziv stratejiden bir faydayı öngören bir dizi faktör belirlenmiştir. Bunlar arasında
ST segment depresyonunun varlığı ve yaygınlığı, yüksek kardiyak biyobelirteçler,
hemodinamik instabilite kanıtı ve uygun tıbbi tedaviye rağmen devam eden göğüs
ağrısı yer alır. Bu değişkenler, TIMI, GRACE ve PURSUIT gibi risk puanları
oluşturmak için kullanılmıştır.
TIMI risk puanı - TIMI 11B ve ESSENCE çalışmalarından elde edilen verilerin analizi,
aşağıdaki yedi değişkenin, kararsız angina veya akut ST elevasyonu olmayan MI
olan hastalarda sonucu bağımsız olarak öngördüğünü göstermiştir. ( bir faktör
varken1 ve yokken 0 değeri atanmak koşulu ile):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Yaş ≥65 yıl
Koroner kalp hastalığı için en az üç risk faktörünün varlığı (hipertansiyon,
diyabet, dislipidemi, sigara içme veya ailede erken MI öyküsü).
Önceki koroner stenoz ≥ yüzde 50
Başvuru elektrokardiyogramında ST segment sapması varlığı
Önceki 24 saat içinde en az iki anjinal atak
Yüksek serum kardiyak biyobelirteçleri
Önceki yedi gün içinde aspirin kullanımı (muhtemelen daha şiddetli koroner
hastalık için bir belirteçtir)

Hastalar 0-2 puanla düşük riskli, 3-4 puanla orta riskli ve 5-7 puanla yüksek riskli
olarak kabul edilir.
GRACE risk puanı - Basitleştirilmiş GRACE hesaplaması , hastanede ve altı ayda
ölümü ve MI'yı tahmin etmek için sekiz parametre kullanır: yaş, kalp hızı, sistolik kan
basıncı, kreatinin, Killip Sınıfı konjestif kalp yetmezliği, kardiyak arrest, ST segment
sapması ve yüksek kardiyak enzim belirteçleri.
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ESC 2020’de NSTEMI için tedavi kılavuzunu güncellemiş ve 2015 e göre birtakım
değişikliklere gitmiştir. Bu değişiklikler sonrasında GRACE risk sınıflamasının önemi
artmış, antiplatelet seçimine dair yüksek kanıtlı veriler sunulmuştur (2a). Yüksek
iskemik riski olan ve majör ya da yaşamı tehdit edici kanama risk artışı olmayan
hastalarda ASA’ya ikinci antitombosit ajan eklenmesi uzun dönem sekonder
korumada düşünülmesi gerektiği belirtilmiştir (2b)
UA veya akut NSTEMI tanısı konulduktan sonra, hastanın akut yönetimi aşağıdaki
hedeflere aynı anda ulaşılmasını içerir:
▪ İskemik ağrının giderilmesi
▪ Hastanın hemodinamik durumunun değerlendirilmesi ve anormalliklerin
düzeltilmesi.
▪ Risk tahmini
▪ Bir yönetim stratejisi seçimi, yani tıbbi tedavi ile konservatif bir stratejiye karşı
erken bir invaziv strateji (anjiyografi ve PTCA veya CABG)
▪ Ülserleşmiş bir plaktan daha fazla tromboz veya emboliyi önlemek için
antitrombotik tedavinin başlatılması (antiplatelet ve antikoagülan tedaviler dahil).
▪ Tekrarlayan iskemi ve hayatı tehdit eden ventriküler aritmileri önlemek için beta
bloker tedavisi
Akut yönetim hedefleri, uzun vadeli prognozu iyileştirebilecek farklı ilaçların
uygulanması ile takip edilmelidir. Bu terapilerden bazıları şunlardır:
▪ Tekrarlayan koroner arter trombozu veya PCI ile koroner arter stent trombozu
riskini azaltmak için uzun süreli antiplatelet tedavi.
▪ Statinler
▪ Embolizasyonu önlemek için sol ventrikül trombüsü veya kronik atriyal fibrilasyon
varlığında uzun süreli oral antikoagülasyon.
▪ Artmış risk altındaki hastalarda bir anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörünün
olası kullanımı
Akut ST elevasyonsuz miyokard enfarktüsünün (MI) akut fazı sırasında ve
sonrasında hem atriyal hem de ventriküler aritmiler görülebilir. Akut MI hastasında
VT/VF'yi önlemek için profilaktik intravenöz veya intramüsküler lidokain
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önerilmemektedir. Önerilen profilaktik önlemler, bir beta blokerin erken
uygulanmasını ve hipokalemi ve hipomagnezemi tedavisini içerir.
STEMI
Akut STEMI tanısı konulduktan sonraki dönemde hastanın erken yönetimi aşağıdaki
hedeflere eş zamanlı ulaşılmasını içerir:
▪ İskemik ağrının giderilmesi
▪ Hemodinamik durumun değerlendirilmesi ve mevcut anormalliklerin düzeltilmesi
▪ Primer perkütan koroner girişim (PCI) veya fibrinoliz ile reperfüzyon tedavisinin
başlatılması
▪ Trombozu veya akut stent trombozunu önlemek için antitrombotik tedavi
▪ Tekrarlayan iskemi ve hayatı tehdit eden ventriküler aritmileri önlemek için beta
bloker tedavisi
Bunu daha sonra, uzun vadeli prognozu iyileştirebilecek farklı ilaçların hastanede
tedaviye eklenmesi izler:
▪ Tekrarlayan koroner arter trombozu veya PCI ile koroner arter stent trombozu
riskini azaltmak için antiplatelet tedavi.
▪ Sol ventrikülün yeniden şekillenmesini önlemek için anjiyotensin dönüştürücü
enzim inhibitörü tedavisi.
▪ Statin tedavisi.
▪ Embolizasyonu önlemek için sol ventrikül trombüsü veya kronik atriyal fibrilasyon
varlığında antikoagülasyon.
Akut koroner sendromlarda kullanılan ilaç grupları ve tedavideki yerleri
Nitratlar
▪ Sistolik kan basıncı 90 mmHg üzerindeyse ve hastada devam eden iskemik
göğüs ağrısı mevcut ise gliseril trinitrat kullanılabilir.
▪ Hipotansiyonu (SKB ≤ 90 mmHg) olan hastalarda, özellikle de bradikardi ile bir
aradaysa, ve inferior infarktı olan hastalarda sağ ventrikül tutulumu şüphesi
varsa kullanılmamalıdır. Kan basıncını ve kardiyak output daha da düşürebilir.
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▪
▪

SKB izin verdiği sürece, her 5 dakikada bir 3 doza kadar 0.4 mg sublingual olarak
verilir.
İnatçı ağrı veya akciğer ödemi varsa intravenöz nitrogliserin 10 mcg/dk dozunda
başlanıp istenilen tansiyon değerlerine ulaşılana kadar titre edilebilir.

Analjezi
▪ Nitrata dirençli ağrıda tercih edilecek analjezik morfindir ve ayrıca hastayı
sakinleştirici etkilerinden dolayı sedasyon kullanımı gerekliliğini azaltır.
▪ İntravenöz 3-5 mg dozunda başlanır ve ağrı geçene kadar birkaç dakikada bir
tekrarlanır.
▪ Protrombotik etkilerinden dolayı non-steroid antiinflamatuvar ilaçlardan (NSAİİ)
kaçınılmalıdır.
Oksijen
▪ AKS olduğu düşünülen akut göğüs ağrısı hastalarında hipoksi, dispne veya kalp
yetmezliği bulguları olmadıkça oksijen desteği önerilmez.
▪ Komplike olmayan miyokard enfarktüsünde hiperoksinin zararlı olabileceğini
gösteren kanıtlar artmaktadır.
▪ AKS’de kardiyak arest durumunda, hızlıca hipoksi gelişmektedir. Nörolojik sekel
olmadan hayatta kalmanın en önemli belirleyicisi iskemik beyin hasarı
olduğundan KPR süresince yeterli derecede oksijenasyon gereklidir.
▪ Hipoksi ve hiperoksiden kaçınılmalıdır. Arteriyal oksijen satürasyonu güvenilir bir
şekilde ölçülene kadar hastaya %100 oksijen verilmeli, sonrasında satürasyon
%94-98 arasında, KOAH hastalarında %88-92 arasında tutulmalıdır.
Platelet agregasyon inhibitörleri
Aterosklerotik plak rüptürü sonrası platelet aktivasyonu ve agregasyonu akut koroner
sendromların esas patofizyolojik mekanizmasını oluşturur ve dolayısıyla AKS’de
reperfüzyon ve revaskülarizasyon olsun ya da olmasın, antitrombositer tedavi temel
tedavidir.
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Asetilsalisilik asit (ASA)
▪

▪

Geniş randomize kontrollü çalışmalarda, AKS nedeniyle hastane yatışı bulunan
hastalara reperfüzyon veya revaskülarizasyondan bağımsız olarak ASA
verildiğinde mortalite azalmış.
AKS şüphesi olan tüm hastalara, GİS kanama veya alerji durumları hariç,
yükleme dozunda oral (150-300 mg enterik kaplı olmayan) veya 150 mg iv ASA
verilmelidir.

ADP reseptör inhibitörleri
▪

Klopidogrel, Prasugrel ve Tikagrelor (geri dönüşümlü inhibisyon) trombositlerde
ADP reseptör inhibisyonu yaparak ASA’nın sağladığı trombosit agregasyon
inhibisyonunu daha da arttırır.

Glikoprotein (Gp) IIB/IIIA inhibitörleri
▪ Gp IIB/IIIA reseptör aktivasyonu platelet agregasyonunun son ortak
basamağıdır.
▪ Tüm çalışmalarda Gp IIB/IIIA ile tedavisinde daha fazla hastada kanama
meydana gelmiştir.
▪ STEMI ve non-STEMI hastalarında Gp IIB/IIIA inhibitörleri ile rutin tedaviyi
destekleyen veri yoktur. Koroner anatomi bilinmeden Gp IIB/IIIA reseptör
inhibitörlerinin verilmesi önerilmez.
▪ Yüksek riskli non-STEMI AKS hastalarında, hastanede eptifibatid veya tirofiban
ile ön tedavi önerilirken, absiksimab sadece PKG planlanıyorsa önerilmektedir.
▪ Heparin ile birlikte kullanıldıklarında yüksek kanama riski oluşturdukları hesaba
katılarak, ADP antagonistleri ile alternatif tedavi stratejileri göz önünde
bulundurulmalıdır.
Antitrombinler
▪ Non-STEMI AKS’de majör advers kardiyak olayları azalttığından tanı konduğu
andan itibaren antitrombositer ilaçlara ek olarak parenteral antikoagülasyon
verilmesi önerilmektedir. Ancak hastane öncesi verilen antitrombin tedavinin
hastanede verilene üstünlüğünü gösteren bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.
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▪

▪

Semptom başlangıcından itibaren ilk 24-36 saat içerisinde verildiklerinde nonSTEMI AKS’de mortalite, miyokard enfarktüsü ve acil revaskülarizasyon
ihtiyacını azaltmıştır.
Fibrinoliz yapılan STEMI hastalarındaki çalışmalara göre yaşlılar (>75 yaş) ve
düşük kilolu (<60 kg) hastalarda kanama riski hafifçe artmaktadır. Bu hastalarda
doz düzenlemesine dikkat edilmelidir.

STEMI ile başvuran hastalarda reperfüzyon stratejisi nasıl olmalıdır?
▪ Semptom başlangıcından itibaren ilk 12 saat içerisinde başvuran STEMI
hastalarında mümkün olan en kısa süre içerisinde uygun strateji ile reperfüzyona
başlanmalıdır.
▪ Fibrinoliz, PPKG veya ikisinin kombinasyonu ile reperfüzyon sağlanabilir.
Reperfüzyon tedavisinin etkinliği semptom başlangıcından itibaren geçen
süreye bağlıdır.
▪ Fibrinoliz, semptom başlangıcından itibaren ilk 2 ila 3 saatte etkili iken, PPKG
zamana daha az duyarlıdır.
▪ Hastane öncesinde fibrinolitik tedavi verilmesi, uzun transport süresi varsa
avantajlıdır. Süre kısaldıkça, hastane öncesinde fibrinolitik tedavi vermenin
avantajı azalmaktadır.
▪ Etkinlik, semptomların başlangıcından hemen sonra en yüksektir.
▪ İlacın başlanmasından önce mutlak ve rölatif komplikasyonların sorgulanması
unutulmamalıdır.
▪ Direkt olarak acil servise başvuran, AKS semptomları olan ve EKG’de STEMI
kanıtları bulunan hastalarda, eğer vaktinde PPKG uygulanamayacaksa mümkün
olan en kısa sürede fibrinolitik tedaviye başlanmalıdır.
▪ Fibrinolitik tedaviden en çok faydayı geniş akut miyokard infarktı olan hastalar
(yaygın EKG değişiklikleri) görür. Anterior duvar infarktı olan hastalar inferior
duvara göre daha çok fayda görmektedir. Yaşlı hastalarda ölüm riski daha
yüksek olmasına rağmen, mutlak fayda daha genç hastalar ile benzerdir. 75 yaş
üzerindeki hastalarda fibrinoliz nedeniyle intrakraniyal kanama riski yüksek
olduğundan, fibrinolizin mutlak faydası azalmaktadır.

104

1. Hemşirelik Toplantısı – Kritik Hasta Bakımı

▪

Sistolik kan basıncının (SKB) 180 mmHg üzerinde olması artmış intrakraniyal
kanama riski taşıdığından fibrinolitik tedavi için rölatif kontraendikasyondur.

Profilakside neler kullanılmalıdır?
Beta blokerler
▪ Reperfüzyon öncesi, erken dönemde beta bloker ile tedavi edilen hastalarda
mortalite, reinfarktüs ve kardiyak rüptür, ventriküler fibrilasyon ve
supraventriküler aritmi insidansı azalmaktadır.
▪ STEMI hastalarında intravenöz beta bloker ile kardiyojenik şok riski artmaktadır
(buna bağlı olarak….rutin İV beta bloker kullanımını destekleyen kanıt mevcut
değildir.
▪ Hipotansiyon veya konjestif kalp yetmezliği bulguları olan hastalarda erken İV
beta bloker kullanımı kontrendikedir.
▪ Hasta stabilize edildikten sonra düşük dozlarda oral beta bloker başlamak
uygundur.
Diğer antiaritmikler
▪ Beta blokerlerden başka, AKS sonrası profilaktik antiaritmik kullanımını
destekleyen kanıt bulunmamaktadır.
▪ Lidokain ile profilaksi VF insidansını azaltmakta ancak mortaliteyi arttırmaktadır.
▪ AMI hastalarında rutin magnezyum tedavisi mortaliteyi azaltmamaktadır.
▪ AKS’nin ilk saatlerinde verilen antiaritmikler mortaliteye fayda sağlamamaktadır.
Bundan dolayı profilaktik antiaritmikler önerilmemektedir.
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Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, anjiotensin reseptör
blokerleri (ARB)
▪ AMI hastalarına oral ADE inhibitörleri verilmesi mortaliteyi azaltmaktadır. Ancak
ilk 24 saatte İV uygulama mortaliteyi artırır.
▪ Başvuruda sistolik kan basıncı < 100 mmHg ise veya bu ilaçlara kontrendikasyon
varsa kullanılmamalıdır.
▪ ADE inhibitörlerini tolere edemeyen hastalara anjiotensin reseptör blokerleri
(ARB) verilmelidir.
Lipid azaltıcı tedavi
▪ AKS’nin ilk günlerinde başlandığında, statinler majör istenmeyen kardiyak yan
etki insidansını azaltmaktadır.
▪ Kontrendike değilse, AKS semptom başlangıcından itibaren ilk 24 saatte statin
tedavisi başlanması önerilir.
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AKUT KORONER SENDROMLU HASTAYA HEMŞİRELİK
YAKLAŞIMI
Hemş. Selin ARCA
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD.
Akut koroner sendromlar dünyada ve ülkemizde yaygın ölüm sebeplerinin başında
yer almaktadır. AKS tanısı almış hastalar; fiziksel olduğu kadar psikolojik ve sosyal
olarakta etkilenmekte bundan dolayı hemşirelere önemli görevler düşmektedir.
Hemşirelerin bu konuda donanımlı olmaları oldukça önemlidir. Hemşireler, hastaların
ihtiyacını belirleyebilmeli, ilaç ve tedavi endikasyon-kontrendikasyonlarını bilmeli,
gelişebilecek komplikasyonlara karşı uyanık olmalıdır. İyi gözlem yapabilen bir
hemşirenin prodromal (öncü) semptomların saptanmasından, hastane yatışı
yapılmış hastanın taburculuğuna kadarki süreçte verdiği bakım hizmeti sayesinde
hastaların bilgi eksiklikleri giderilebilir, ağrı ve anksiyete ile baş etmeleri sağlanabilir.
Kalp debisinde azalma belirti bulguları takip edilerek erken dönemde uygun
müdahale sağlanabilir. Taburculuk eğitimi ile hasta sosyal yaşama geri dönebilir.
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KARDİYOLOJİDE ACİL DURUMLARIN YÖNETİMİ
KARDİYOLOJİDE KRİTİK HASTADA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
Doç. Dr. Seda PEHLİVAN
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İÇ
HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD.
Kalp hastalıkları, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğu klinik
bozukluklar grubuna öncülük etmektedir (1). Her yıl yaklaşık 18 milyon insan
kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle kaybedilmektedir ve dünya çapındaki tüm
ölümlerin tahminen %31'ini oluşturmaktadır. Bunların %85'i kalp krizi ve felçten
kaynaklanmaktadır (2). Yeni sağlık tedavileri ve teknolojisinin gelişmesinin bir sonucu
olarak nüfusun yaşlanması nedeniyle kalp hastalıklarının insidansında da ilerleyici bir
artış olmuştur. Kalp hastalığı olan kişilerin fonksiyonel kapasiteleri ve yaşam kaliteleri
önemli ölçüde bozulduğundan sağlık maliyeti ve bakım yükü de artmaktadır (1).
Kardiyoloji hemşireliğinin temelini, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve
tedavisi ile ilgili müdahaleler oluşturmaktadır (2). Kardiyoloji hemşirelerinin kalp
hastalıkları, tedavileri ve klinik belirtilerini bilmeleri, sağlık ekibiyle yapılan klinik
tartışmalarda yer almaları ve kardiyolojideki son gelişmeleri de yakından takip
etmeleri gerekmektedir (1). Kardiyoloji hemşiresi, hastaların ihtiyaçlarını belirleme,
bireysel bakım planını oluşturma, hemşirelik girişimlerini uygulama, ilaç tedavisini
belirlenen tedavi planına uygun olarak yapma ve etkinliğini izleme, hastanın
bulgularındaki değişiklikleri izleme, kayıt tutma ve sonuçları analiz etme
sorumlulukları vardır. Bununla birlikte, hemşirelik standartlarının ve kılavuzların,
eğitim planlarının ve hemşirelik uygulamalarının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla; hemşirelik uygulamalarının sonuçlarını kullanarak
hemşirelik araştırmalarını izlemek ve yürütmek; hemşirelik bakım kalite sisteminin
tanıtılması ve değerlendirilmesi; hemşirelik öğrencilerinin eğitimi gibi sorumlulukları
da bulunmaktadır (2).
Günümüzde, kardiyak yoğun bakım ünitesi, yaşamı tehdit eden ventriküler aritmilerin
hızlı defibrilasyonundan, kardiyovasküler hastalığı olan multimorbid hastalar için
kapsamlı bir kritik bakımın sunulduğu üniteler haline gelmiştir. Bu doğrultuda, kritik
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hasta ile çalışan sağlık profesyonelleri, belirli temel becerilere, bilgiye ve deneyime
sahip olmalıdır. Eğitimli ve donanımlı yoğun bakım personelinin, kritik bakımda
mortaliteyi iyileştirdiğini gösteren kanıtlar bulunmaktadır (3). Kritik hastaya bakım
veren kardiyoloji hemşiresi, karmaşık ve beklenmedik durumlarla sıklıkla karşı
karşıyadır. Bu nedenle, teorik bilgilerinin yanı sıra kritik düşünme ve hızlı karar verme
becerileri gelişmiş olmalıdır. Kritik hastaya bakım veren hemşirenin hastasına bakım
verirken, fizyolojik değişiklikler ile birlikte psikolojik değişikliklere karşı da çok dikkatli
değerlendirme ve izlem yapması gerekmektedir. Yeni ortaya çıkan küçük
değişikliklerin erken tanınması sayesinde ciddi komplikasyonların gelişmesini
önlemek açısından oldukça önemlidir (4).
Hastaneye yatma sürecinde ve özellikle de yaşamın tehdit altında olduğu kritik
hastanın tedavi edildiği yoğun bakım ünitelerinde hastaların psikososyal sorunları
daha fazla deneyimlediği bildirilmektedir. Hastalık sürecinde hastanın yaşadığı
olaylara yüklediği anlam ve buna bağlı ortaya çıkan duygular ve tepkiler, hemşire
tarafından anlaşılıp ele alınmadıkça bütüncül bakımdan söz edilemez (5). Koroner
yoğun bakımda tedavi edilen hastaların en çok etkilendiği 5 stresörün sırasıyla; “eşini
özlemek”, “sürekli tavana bakmak”, “sıkılmak”, “aile ve arkadaşlarını günde sadece
birkaç dakika görmek” ve “uyuyamamak” olduğu belirlenmiştir (6). Koroner yoğun
bakım hastaları ile yapılan bir çalışmada, yoğun bakımda yaşanan kötümser
deneyimler puanının yüksek, yoğun bakımda alınan bakımdan memnuniyet puanının
düşük, yoğun bakım deneyimi puanının orta olduğu belirlenmiştir (7).
Kardiyovasküler hastalıkların çoğunluğu kritik duruma gelmeden davranışsal risk
faktörleri kontrol altına alınarak önlenebilmektedir. Kardiyovasküler hastalığı olan
veya kardiyovasküler riski yüksek olan kişiler, uygun danışmanlık, sürekli eğitim ve
izlem, erken teşhis ve tedavi gerektirmektedir (2). Hastanedeki sağlık hizmeti ile
birinci basamak hizmetler arasındaki boşluğun azaltılmasına, hemşirelik bakımı
tüketicisine sürekli eğitim sağlanmasına ve bunun sonucunda davranış
değişikliklerine ve hastaların güçlendirilerek hastalığın kendi kendine yönetimine
odaklanılmalıdır. Bu doğrultuda, ayaktan konsültasyon, telefonla konsültasyon,
koçluk teknikleri ve bireysel eğitim gibi yenilikçi modeller uygulanmalıdır. Farklı sağlık
bakım ortamlarında ikincil önleme eylemlerinde hemşirelik profesyonelleri mobil
uygulamalar ve web sayfaları gibi teknolojilerden haberdar olmalı ve bu elektronik
hasta takip sistemlerinin kullanılmasında aktif rol almalıdır (1).
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KARDİYOLOJİDE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER
Hemş. Havva KESKİN
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
Kardiyojide girişimsel yöntemler, hayvan deneyleri olarak 1800 yıllarda başlamıştır.
1958’de SONES tarafından dokuma dakron kataterle cut down açarak kalp
boşluklarına ulaşılmıştır. 1960’lı yıllarda judkıns eğrisi tanımlanınca invaziv girişimler
hız kazanmış, Alman kardiyolog Dr. Andreas Roland Grüentzig tarafından 1977’de
ilk koroner anjiyoplasti gerçekleştirilmiştir. İlk PKAG ise 1986 yılında PUEL tarafından
Fransa’da uygulanmıştır.
Koroner anjiyografi; perkütan ya da mini kesilerle vasküler boşluklara yerleştirilen
kanül ve kataterler yardımıyla kalp ve arterlerinin görüntülenmesi yöntemidir.
Kardiyolojik girişimsel yöntemler, tanısal ve tedavi amaçlı girişimler olarak ikiye
ayrılabilir.
Tanısal Girişimler
▪ Koroner anjiografi
▪ Ventrikülografi, sağ/sol kalp kataterizasyonu,
▪ Elektrofizyolojik çalışmalar,
▪ Endomiyokardiyal biyopsi,
▪ FFR, IVUS, OCT
▪ Perikardiyosentez
Tanısal yöntemlerle, koroner arterdeki darlıklar, kapak sorunları, konjenital defektler,
koroner fistüller, aort ve sol ventrikül yapısı hakkında bilgi edinilir.
Tedavi Amaçlı Girişimler
▪ Vasküler sisteme yönelik; koroner ve periferik arter darlıklarının; balon
anjioplasti, stent, aterektomi, kalsiyum modifiye edici yöntemler ile
giderilmesi, fistüllerin coil embolizasyonu
▪ Kapak sorunlarına yönelik; aort ve pulmoner valvüloplasti, TAVİ, mitraclip,
mitral balon valvüloplasti, triclip uygulamaları
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▪
▪

Kalbin elektriksel sistemine yönelik; geçici ve kalıcı kalp pili takılması,
ablasyon
Doğuştan ve edinilmiş defektlerin kapatılması; ASD, VSD, PDA ve
perivalvüler kaçakların kapatılması

Perikardiyosentez; Kalp tamponadı varlığında hem tedavi edici hemde tanıyı
kesinleştirici numune alımında uygulanır.
Tanısal İşlemler
Koroner anjiografi; Non-invaziv testlerde iskemi düşündüren pozitiflik
durumlarında, STEMI, NSTMI, kalp cerrahisi öncesi, konjestif kalp yetmezliği
iskemisi, postrevaskülarizasyon iskemi şüphesi ve non invazif testlerde bulgusu
olmayan angina varlığında yapılır.
İşlemde; steril örtüler, lokal anestezi, kanül, diyagnostik kataterler, manifold, 0,0320,038 inç kılavuz tel, opak madde gereklidir. Giriş yeri; femoral, brakial, radiyal yada
axiller olabilir. Lokal anestezi sonrası giriş kanülü yerleştirilir. Kılavuz tel eşliğinde
koroner arterlere diyagnostik kataterlerle oturulur. Opak enjeksiyonuyla farklı
açılardan görüntüler alınarak koroner arterler değerlendirilir.
Sağ/sol kalp kateterizasyonu;
Kalbin boşlukları ve ilişkili olduğu büyük damarlar içinde alınan basınç kayıtları ve
kan gazı ölçümleri ile kalp debisi, vasküler direnç gibi hemodinamik parametreler
hesaplanabilir. Kalıtsal kalp hastalıkları ve kalp kapak hastalıklarının tedavisi bu
değerlere göre yönetilebilir. Anjiyografiye ilave sağ kalp katetizasyonu için ven
sistemi kullanılır.
FFR; Koroner arterdeki akım rezervi değerlendirilir. Lezyonun ciddiyeti fizyolojik
yönden değerlendirilebilir.
IVUS; Koroner arterin damar içi ultrasonla görüntülenmesidir. Değerlendirmede
damar çeperindeki kalsiyumun dağılımı, diseksiyon ve trombüs yönünden
değerlendirilmesi yapılır.
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Tedavi Edici İşlemler
Koroner anjioplasti; Anjiografide gösterilmiş ciddi darlıkların balon ve stent
yardımıyla açılması işlemidir.
Coil embolizasyonu; Anjiografide gösterilmiş semptomatik fistüllerin trombojenitesi
artırılmış özel tellerle doldurulup kan akış kaçağının engellenmesidir.
Kalsiyum modifikasyonu; rotasyonal aterektomi, orbital aterektomi ve intravasküler
lithotripsi yardımıyla lezyonların tedavisi kolaylaştırılır.
Mitral balon valvüloplasti; mitral kapak alanının 1,5cm2 altına düştüğü
semptomatik olgularda, kapak stenozunun balon yardımıyla genişletilmesi işlemidir.
TAVİ; ciddi aort darlığı bulunan, cerrahiye uygun olmayan vakalarda perkütan işlemle
aorta kapak implante edilmesidir.
Kapak klipleme; mitral ve triküspit kapak yetmezliklerinde kliplerle yaprakçıkların
yaklaştırılması prensibine dayanır.
Ablasyon; kalbin ileti sistemi yolaklarındaki yanlış iletiye neden olan hücrelerin özel
cihaz ve kataterler ile yakılması veya dondurulması işlemidir.
Kalp pili implantasyonu; hayatı tehdit eden kalp ileti bozukluklarında algoritma
programları yüklü cihazların implante edilerek ritim bozukluğunun giderilmesi.
ASD, VSD, PDA ve perivalvüler kaçakların kapatılması; kalp boşlukları, büyük
damarlar ve protez kapaklar çevresindeki kaçakların özel cihazlarla kapatılmasıdır.
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GİRİŞİMSEL İŞLEM ÖNCESİ HAZIRLIK
Hemş. Bircan YILMAZ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD
 Girişimsel işlemler tanı ve tedavi amacı ile kullanılmaktadır.
 İşlemler vasküler ve nonvasküler olarak iki gruba ayrılır.
 Katater ile görüntülenmek istenen damara kontrast madde verilerek gerekli
görüntüler alınmaktadır.
 Hastanın girişimsel işleme hazırlanması pre-op hazırlığın en kapsamlı
bölümüdür.
 Hastanın fiziki yapısı, laboratuvar değerleri, korkuları,endişeleri ve anatomik
özellikleri bu süreçte önem arz etmektedir.
 İşlemi alınacak hastanın kanama eğilimi, gastrointestinal kanama hikayesi
,bulaşıcı hastalığı, sistematik hastalığı, psikolojik durumu ve düzenli kullandığı
ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır.
 Hastanın herhangi bir ilaç ya da kontrast madde alerjisi mutlaka
sorgulanmalıdır ciddi kontrast madde alerjisinin geliştiği olgular nadir
olduğundan rutin profilaksi tedavisi uygulamak gerekli değildir.
 Yüksek riskli grupta olan hastalar için IV steroid uygulanır. Noniyonik kontrast
madde kullanılmalıdır. İşlem sonrasında hastanın hidrasyonu önemlidir ve
mutlaka takip edilmelidir.
 Diyabeti olan ve kreatinin düzeyi 1,8 mg/dl üzerinde olan hastalarda kontrast
ajanlara bağlı akut böbrek yetersizliği riski fazladır. Bu hastalarda işlem öncesi
ve sonrası sıvı takviyesi yapılmalıdır.
 Diyabetli hastalarda uzun süre açlığa neden olmayacak şekilde zamanlama
yapılmalı ve kan şekeri takibi ve diyabetik ilaçları açısından izlenmelidir.
 Oral antikoagülan olan hastalarda işlemden üç gün önce kullandığı ilaç kesilir.
INR’ nin kabul edilebilir düzeyi 1.5 ‘in altıdır.
 İşlem öncesinde aspirin kesilmesine gerek yoktur.
 İşlem öncesinde hastaya işlem ile ilgili bilgiler, komplikasyonlar hakkında yeterli
bilgi verilmelidir. Hastanın yatış formu ile onam formu kontrol edilmelidir.
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 Planlanan giriş yerinin temizliği ve traşı işlem öncesinde yapılmış olmalıdır.
 Periferik damar yolu açılmalıdır.
 Protez, takı, ojeler ve kıymetli eşyaları çıkartılır ve güvenli bir ortamda
muhafaza edilir ya da hasta yakınlarına teslim edilir.
 İşlem öncesi hastanın sakinleştirilmesi gerekir. Bu işlem için difenhidramin
veya diazepam antiallerjik ve sedatif etkiden dolayı tercih edilir.
 Oral antikoagülan olan hastalarda işlemden üç gün önce kullandığı ilaç kesilir.
INR’ nin kabul edilebilir düzeyi 1.5 ‘in altıdır.
 İşlem öncesinde aspirin kesilmesine gerek yoktur.
 İşlem öncesinde hastaya işlem ile ilgili bilgiler, komplikasyonlar hakkında yeterli
bilgi verilmelidir. Hastanın yatış formu ile onam formu kontrol edilmelidir.
 Laboratuvarda ilave sedatifler doktor istemine göre yapılabilir.
 İşlem esnasında alternatif sedatif olarak midazalom, hidromorfin hidroklorid
yada fentanil sitrat kullanılabilir.
 Hastaya yapılacak aşırı sedasyon, olabilecek
 Komplikasyonlar esnasında hastanın doktoru uyarmasını engelleyecektir.
 Sedasyon yapılan tüm hastalarda oksijen satürasyonları ve vital bulgular
düzenli takip edilmelidir.
 Girişimsel işlemler sonrası infeksiyon nadir görülür. Retrospektif çalışmalarda
infeksiyon sıklığı %0,35 olarak bulunmuştur.
 Antiseptik solüsyonla temizlik uygulanmalıdır.
 Hasta güvenli bir şekilde laboratuvara alındıktan sonra uygun pozisyon
verilerek monitörize edilmeli ve işlem bölgesi antiseptik solüsyon (batikon) ile
temizlenmelidir.
 İşlemi yapacak ekibin steril el yıkama tekniğine uygun olarak el yıkaması,
maske ve bone kullanması gereklidir.
 Hasta sterilizasyon şartlarına uygun olarak örtüldükten sonra işleme başlanır.
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GİRİŞİMSEL TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI
Hemş. Temel ACAR
SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ,
KALP MERKEZİ
KAG ve PKG, KAH’nın tanı ve tedavisinde sık kullanılmaktadır.
İşlemle ilgili komplikasyonlar nadir görülmekle birlikte; (Oran %0,5- 2)
Görülme olasılığı;
• Hastanın klinik özelliklerine
• Ekibin deneyimine
• İşlemin tipine göre değişiklikler göstermektedir.
İşlem zorluğu arttıkça komplikasyon riskimizde aynı oranda artmaktadır. Bu sebeple
komplikasyonlarla mutlaka karşılaşacağız.Komplikasyon sıklığını etkileyen en önemli
faktör hastaya ait olandır…
Basit işlemler için (diagnostik anjiografi, venografi vb)• Klinisyenin istek kağıdı
• Hasta ve yakınlarından alınan anamnez
Kompleks zor işlemler için (anjioplasti ve stent vb)
• Klinisyenle birebir görüşme
• Hastaya ait risk faktörlerinin belirlenmesi
• Kar/ zarar hesabı- en uygun işlemin seçilmesi
• Hasta ve yakınlarından alınan bilgi
Komplikasyon sıklığını etkileyen en önemli faktör hastaya ait olandır…
İşlem Öncesi; EKG, EKO, CBC, Biyokimya, Koagülasyon, Seroloji Testleri, Kan
Grubu bakılmalı; 2 saat önce oral sıvı alımı, 6 saat önce gıda alımı kesilmeli, Kaygı
durumu incelenmeli (Gerekliyse sedasyon), İyot allerjisi sorgulanmalı, Sol antikubital
geniş damar yolu açılmalı, antikoagülan durumu kontrol edilmeli, gereksiz işlemden
kaçınmak komplikasyonu önlemenin en kolay koludur.
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Giriş Yeri, kateter seçimi, guidewire, kontrast, projeksiyon açısı {DSA, Clearstent,
RootMap, Leonardo}, işlem için ekibin deneyimi, raftaki back-up malzemeler{Özel
kateter, Snare, Greft stent, Coda balon, Forceps }EKO Guide, İleri görüntüleme {OCT
&IVUS Guide}, anestezi desteği, cerrahi destek,
Transfemoral Giriş Yeri- Girişim inguinal ligament üzerinden veya hemen altından
yapılır.
En büyük avantajı abdominal ponksiyon yapma olasılığının çok düşük oluşudur.
En büyük dezavantajı femoral bifurkasyonun çoğunlukla altında olmasıdır.
Lechner1 anjiyografi için femoral sheat takılan olguların %75.6’sında, Grier and
Hartnell2 ise %71.9’unda inguinal deri hattın femoral bifurkasyonun distalinde
olduğunu göstermişlerdir.
Femoral bifurkasyon distalinden yapılan girişimlerde hematom, AV fistül ve
psödoanevrizma formasyonu sıklığı artmaktadır.
Transradial Girişi Yeri: Spazma yatkınlık nedeniyle, radial artere ponksiyon
sonrasında damar kasılmasını (vazospazm) önleyen kokteyl ajanlar verilmesi
gerekir.
Nitrogliserin 100 μgr+Heparin 3000 U kombinasyonu veya Nitrogliserin+
Heparin+Verapamil kombinasyonu
* Byrne ve ark.-150 mg Magnezyum Sülfat’ ın 1 mg Verapamil’den daha etkili olduğu,
hatta Verapamil ile ortaya çıkan istenmeyen hemodinamik etkilerin Magnezyum
Sülfat ile gelişmediği görülmüştür. J Invasive Cardiol. 2008 Oct;20(10):539-42. )
Vasküler Komplikasyonlar
1. Kanama: Girişim yapılan arter veya ven bölgesinde transfüzyon gerektiren,
hastanede kalış süresini uzatan, hemoglobin değerini >3 mg/dl azaltan
kanamalar. Retroperitoneal kanamalar ve >10 cm çaplı hematomlar
2. Tıkanma: Trombüs, diseksiyon veya diğer nedenlerle cerrahi müdahale
gerektiren total arter oklüzyonu. Diseksiyon: Perkütan girişim yapılan damar
bölgesinde intimal veya subintimal bölgenin arter duvarından ayrılması
117

10 – 13 Mart 2022, Uludağ

3. Psödoanevrizma: Perkütan girişim yapılan damar bölgesinde anjiyografi veya
ultrasonografi ile gösterilebilen anevrizmatik genişleme
4. Arteriovenöz fistül: Perkütan girişim yapılan damar bölgesinde anjiyografik veya
ultrasonografik olarak gösterilebilen arter ile ven arasında kan akışının tespiti
Hematom: Kanın ekstravaze olmasıyla şişme, ağrı ve ciltte ekimoz ile seyreder…
(2/15)
Zor, komplike ponksiyon, obezite (Femoral Access te) , kontrolsüz HT, yetersiz
kompresyon, fazla antikoagülasyon en önemli nedenidir.
Hematom alanının işaretlenerek takip eidlmesi, TA kontrolü, ağrı kesici, kum torbası
ile kompresyon…
Psödoanevrizma: Tanısal işlemlerde %0.2, Girişimsel işlemlerde %8-11, Femoral
bifurkasyon altından girilmesi, obezite, yetersiz kompresyon, İşlemden 1-2 gün sonra
ağrı, şişlik, pulsatil kitle, üfürüm
Küçük PA ‘lar kendiliğinden tromboze olur.
Perkütan Trombin Enjeksiyonu: USG guide eşliğinde, lokal anestezi ile 20-22 G iğne
ile trombin enjekte edilir.
Optimal trombin dozu bildirilmemiştir. { PA kesesinin büyüklüğüne göre 200-5000 IU.}
Paraanevrizmal Serum Enjeksiyonu: Anevrizma kesesinin femoral arter bağlanan
boyun kısmındaki dokuya USG probu ile bası yaparak, kese içesine serum sale
enjeksiyonu veya %09 İzotonik 25-60 cc enjekte edilip kısa süreli kompresyon
uygulaması işlemidir. Başarı oranı %92 { Am J Cardiol 2008; 101(10) ; 1418-22 }
Av Fistül: %0,1-1,5 vakada görülür.Uygunsuz ponksiyon yeri, tekrarlayan ponksiyon
girişimleri, aynı anda femoral ven girişimi en önemli nedenidir.Genelde
asemptomatik, girişim yerinde üfürüm izlenir. Yaklaşık %40’ı spontan sonlanır. Küçük
ve asemptomatik olanlar konservatif ultrasonografik takip ; USG ile fistül boynuna
bası, Balonn ile tamponad , Greft kaplı stent imlantasyonu, son olarak cerrahi
seçenekler değerlendirilir…
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SONUÇ OLARAK: Komplikasyonlarla karşılaşmamak veya komplikasyonu doğru
yönetebilmek için
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ekibimizi iyi tanımalıyız…
Uyumlu, eğitimli multidisipliner ekip oluşturmalıyız.
Tüm ekipman ve malzeme kateter laboratuvarı ekibin kontrolünde olmalı,
Laboratuvar donanımlarımızı bilmeliyiz?
Yüksek kaliteli, bakımlı anjiografi cihazı
Kardiyak Ritim ve Destek Cihazları arka planda sürekli hazır bulunmalı,
İleri Görüntüleme Ekipmanları (EKO, IVUS, OCT, FFR, RFR,
Hastayla ilgili anamnez, ilaç kullanımı, tüm eski görüntüleri incelemeden
işleme başlamamalıyız,
Komorbiditeleri yüksek ve kırılgan hastalar alırken özellikle kompleks
girişimlerde;
Vakayı öncesinde ekiple mutlaka tartışarak, koordine ilerlenmeli, olabilecek
tüm komplikasyonlara karşı ekibi hazırlamalıyız.
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COVİD-19’UN KARDİYOLOJİ KLİNİĞİNE VE HEMŞİRELİĞE
YANSIMALARI
Hemş. Sevil TECİR
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD
Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 ‘da yeni bir virüs tespit edilmiştir. Covid-19 isimli
bu virüs dünyada hızlı bir şekilde yayılmıştır.Covid-19 doğrudan veya dolaylı olarak
kardiyovasküler sistemi etkilemekte ve kardiyovasküler hastalık durumda ise morbite
ve mortalite oranını hızla artırmaktadır.
Covid-19 pandemi sürecinde hemşireler hastaların tedavi bakımını bireye özgü
planlamalı ve uygulamalıdır.
KARDİYOVASKÜLER HASTALARA YÖNELİK HEMŞİRELİK TANILARI
- CO2 ve O2 değişimde sorun,taşikardi, taşipneye bağlı perferal doku perfüzyonunda
değişiklik, hipertansiyon
- Aşırı sitokin salınımına bağlı inflamatuvar yanıtın vasküler permaliteyi arttırması ile
bağlantılı gaz değişiminde bozulma
- Yetersiz O2 alımından doğan nefes darlığına bağlı bozulmuş spontan solunum
- KY bağlı böbreklerde olan kan akımının azalması sonucu sıvı volüm fazlalığı
- Elektrolit ve sıvı dengesinin bozukluğuna bağlı akut konfüzyon
- Yorgunluk, kas gücünde azalma, nefes darlığı ve yoğun bakım koşullarına bağlı
bozulmuş fiziksel hareketlilik
- Hastalık etiyolojisinin oluşturduğu etkisiz doku perfüzyonu/ tromboemboli riski
- Covid-19 hastalarında görülen anksiyete / ölüm anksiyetesi
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KLİNİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ
- Pnömonisi olup O2 desteğine ihtiyaç duymayan hastalar izole edilerek
monitarizasyon ile yakın takip edilmeli
- Covid-19 pozitif olan hastalar izole edilmeli, izole olanağı yoksa en az 1-1.5m
mesafe ile ayrılmış alanlarda takip edilmeli
- Hızlıca hastanın anamnezi alınmalı 24 saat boyunca vücut sıcaklığı, tansiyonu,
solunumu ,saturasyonu takip edilmeli
- Hastanın kardiyak iş yükünü ve solunum hızını arttırabilecek , ağrı, ajitasyon, bilinç
durumu değerlendirilmeli
- Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan
ilaçların etkileşimini hemşire bilmeli. Bu ilaçlar ventriküler aritmi ,ani kardiyak
ölümlere neden olmaktadır.
- Hastaların beslenmesine dikkat edilmeli, karbonhidrattan zengin besinler
karbondioksit artışına neden olduğundan protein içerikli düşük karbonhidratlı
gıdalarla hasta beslenmeli. Oral alımı yoksa hastaya enteral, parenteral destek
sağlanmalı
- Covid-19 tedavisi öncesi ve sonrası işlemlerde hasta EKG ile izlenmeli
Hidrosiklorokin uzun süre kullanıldığında (sol ventrikül hipertrofisi, QT mesafesi
uzaması ) gibi yan etkiler görülmektedir. Özellikle kalp ileti sistemini etkileyen ilaçları
kullanan hastalar yakından izlenmeli
- Covid-19 ‘un sebep olduğu yorgunluğu gidermek için hemşire hastanın istirahatini
sağlamalıdır. Gürültüyü azaltmalı, hemşirelik girişimlerini hastanın dinlenme
zamanına göre ayarlamalı
- Hastanın ihtiyacı olabilecek eşyalarını rahatlıkla uzanabileceği, alabileceği yere
konulmalı
-Hastanın anksiyetesini gidermek için hastayla iletişim kurup rahatlatılmalı
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YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ
- Hekim istemine göre hastanın O2 ihtiyacı giderilmeli
- Sekrasyon birikimini önlemek için trekeal aspirasyon yapılmalı
- Entübasyon,trekeal aspirasyon, pulmoner resüstasyon sırasında enfeksiyonun
yayılmaması için sağlık çalışanları gerekli koruyucu önlemleri almalı
- ARDS hastalarında PEEP değerlerinin belli düzeyde tutulması için hastalara
yüzüstü pozisyonu verilmeli
- ARDS ve sonrası oluşabilecek septik şok tablosunda hipotansiyona neden olacak
diüretik, betabloker kullanımında Hastaların kateter girişimleri dikkatli olunmalı
gerekirse tedavi kesilebilir
- Ciddi enfeksiyonlu hastalarda akut böbrek yetmezliği gelişebileceğinden, hastanın
böbrek fonksiyonları, aldığı-çıkardığı takibi dikkatli yapılmalı
- Hastaların kateter girişimleri yatak başında koruyucu önlemler alınarak yapılmalı
- Hastalar sık olarak perİferik santral siyanoz yönünden değerlendirilmeli. Mevcut sıvı
ihtiyaçları
- İnvaziv mekanik ventilasyonla takip edilen hastalara düzenli ağız bakımı verilmeli
- Hastanın mevcut sıvı ihtiyaçları karşılanmalı, saatlik aldığı- çıkardığı takibi yapılmalı
- Dolaşımın devamlılığı izlemek için derinin rengi, nemi, ısısı kontrol edilmeli
- Derin ven trombozunu önlemek ROM egzersizleri uygulanmalı
- Ödem takibi yapılmalı, ödem oluşan bölgeler travmadan korunmalı
- Dolaşımı olumsuz etkileyecek lastikli çorap ,iç çamaşırı giydirilmemeli, dizlerini
bükmemesi sağlanmalı
- Hastanın bilişsel fonksiyonları, nörolojik durumu değerlendirilerek gün içinde
hastaya yer, zaman hakkında bilgi verilerek oryantasyonun devamlılığı sağlanır.
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SB2
TANISAL KORONER ANJİYOGRAFİDE RADİAL VE FEMORAL ERİŞİM
ARASINDAKİ RADYASYON DOZU, SKOPİ SÜRESİ VE KULLANILAN
KONTRAST MADDE MİKTARININ KARŞILAŞTIRILMASI
1Semra

ÖZTEMEL, 2Ahmet Arif YALÇIN

1BÜYÜKÇEKMECE

MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ
MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
2İSTANBUL

Amaç: Koroner anjiografi ile ilişkili radyasyon maruziyeti ile ilgili veriler tartışmalıdır.
Tanısal koroner anjiyografide femoral ve radial girişim arasındaki rasyasyon süresi,
radyasyon miktarı ve kullanılan kontrast madde miktarı arasında fark olup
olmadığının tespiti amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Nisan 2018- Mart 2019 yılları arasında merkezimize stabil anjina
pektoris tarifleyerek başvuran, efor testi iskemik açıdan pozitif ya da miyokard
perfüzyon sintigrafisinde iskemi saptanan ve tanısal koroner anjiyografi yapılan 18
yaş üstü hastalar çalışma kapsamında değerlendirildi. Hastalar anjiyografideki girişim
yeri açısından iki gruba ayrıldı (femoral veya radial). Anjiyografideki maruz kalınan
kontrast madde miktarı, skopi süresi ve radyasyon dozu açısından anlamlı fark olup
olmadığı araştırıldı. TartışmaRadyal erişim, tanısal koroner anjiografi için standart
yöntem olma konusunda ilerleyişini sürmektedir ancak femoral yaklaşıma kıyasla
prosedürel özellikler baz alınarak hasta ve operatörlerin güvenliği açısından maruz
kalınan radyalizasyon dozu, floroskopi, işlem süresi ve kullanılan kontrast miktarı gibi
konular tartışmalıdır. Eski çalışmalar radyal erişimde hastaların yüksek radyasyon
dozlarına maruz kaldığını bildirmişse de güncel ve daha fazla hasta sayılarına ulaşan
çalışmalar femoral erişime kıyasla anlamlı ölçüde fark saptanmadığını
göstermektedir.5–8 Çeşitli faktörler, tanısal koroner anjiografide radyasyona
maruziyetini ve işlem sürelerini etkileyebilir, buna bağlı olarak çalışma sonuçlarını
değiştirebilir. Bunlar, operatör deneyimi, hasta özellikleri, damar özellikleri ve
işlemsel özellikleri içerir. Çalışmamızda, tanısal koroner anjiografi uygulanan
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hastalarda radyasyona maruziyetini ve işlem süresini uzatabilecek kafa karıştırıcı
faktörleri en aza indirmeye çalıştık. Önceki çalışmalar, merkez ve operatör
deneyiminin, hasta için radyasyona maruz kalmanın yanı sıra prosedürün uzunluğu
için de önemli bir öngörücü olduğunu göstermiştir.9,10 Çalışmamızda, yılda 200'den
fazla radyal prosedürü olan deneyimli girişimsel kardiyologlar radyal anjiografi
uyguladılar. Bu sayede prosedürel özellikler olan radyasron maruziyeti, floroskopi
süresi, işlem süresi ve kullanılan opak miktarını etkileyen önemli bir faktörü femoral
ve radyal gruplar arasında dengeledik. İşlemde maruz kalınan radyasyon dozunu
etkileyen teknik faktörler bulunmaktadır. Anjiyografi sırasında kullanılan frame sayısı,
çekim yapılan alan miktarı, tüpün hastaya uzaklığı, kullanılan çekim tarzı, birim
zamanda makineden çıkan rasyasyon miktarı bu faktörlerdir. Çalışmamızda bu
özellikler standardize edildi ve her hasta için eşit olarak ayarlandı. Çalışmamızda
maruz kalınan radyasyon miktarı açısından radial ve femoral anjiyografi arasında
anlamlı fark bulunmamasına rağmen skopi süresi radial anjiyografilerde daha fazla
miktarda bulunmuştur. Radial anjiyografi esnasında ekstremiteye ait görüntüler de
bulunduğundan dolayı radyasyon miktarı açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Elde
ettiğimiz sonuçlarda radyasyona maruziyeti, floroskopi süresi, işlem süresi ve opak
miktarı konularında femoral ve radyal girişim grupları arasında anlamlı bir farklılık
saptanmadı. Radyal girişim uygulanan hastaların daha uzun floroskopi süresine
eğilimi olmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Çalışmanın
yapıldığı merkez, hasta sayısının oldukça fazla olduğu, deneyimli operatörlerin
olduğu, radial anjiyografinin çok yapıldığı üçüncü basamak bir merkezdir.
Sonuçlarımızın iki grup arasında benzer çıkmış olmasında bu durumun etkisi olmuş
olabilir. Radial girişimlerde özellikle bizim çalışmamızda araştırdığımız
parametrelerden radyasyon dozu, skopi süresi ve opak miktarı operatörün
tecrübesinden etkilenmektedir.
Sonuç: Tanısal koroner anjiyografide femoral ve radial arter girişimleri arasında
kullanılan kontrast madde, maruz kalınan radyasyon miktarı, floroskopi süresi ve
işlem süresi açısından anlamlı fark yoktur.
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SB4
İZOLE MİYOKARDİYAL KÖPRÜLEŞME OLAN HASTALARDA SİSTEMİK
İMMÜN İNFLAMATUVAR İNDEKSİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Özge

ÖZCAN ABACIOĞLU

1ADANA

ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ AD.

Giriş ve Amaç: Miyokardiyal köprüleşme (miyokardiyal bridge) epikardiyal koroner
arterlerden birinin bir segmentinin miyokardiyum içerisinde seyretmesi ile karakterize
doğumsal bir durumdur. Genellikle asemptomatiktir ve prognozu iyidir. Miyokardiyal
iskemiye neden olup olmadığı tartışma konusu olsa da köprüleşen kısmın proksimal
segmentinde ateroskleroza eğilimin arttığını ve sistolik kasılma nedeniyle oluşan
endotel disfonksiyonunun iskemi ile sonuçlanabileceğini gösteren vaka ve çalışmalar
mevcuttur. Sistemik immün inflamatuvar indeks (SII), konağın sistemik inflamasyon
durumunu gösteren ve koroner arter hastalığını ve yaygınlığını değerlendirmede
kullanılabilecek bir biyobelirteçtir. Bu çalışmanın amacı izole miyokardiyal
köprüleşme saptanan hastalarda sistemik immün inflamatuvar indeksin
değerlendirilmesi ve bu indeksin sistolik kasılma yüzdesi ile bağlantısının
araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2020-2021 yıllarında koroner anjiyografi yapılan ve
izole miyokardiyal köprüleşme saptanan 72 hasta çalışma grubu olarak, anjiyografik
olarak normal koroner saptanan 78 kişi kontrol grubu olarak dahil edildi. Miyokardiyal
köprüleşme saptananların sistolik kasılma yüzdeleri belirlendi. Çalışmaya alınanların
demografik özellikleri ve laboratuvar sonuçları kaydedildi. Tam kan sayımlarındaki
platelet, nötrofil ve lenfosit değerleri ile platelet X nötrofil / lenfosit formülü kullanılarak
SII hesaplandı. Verilerin analizi SPSS 16. Windows programı ile yapıldı.Sonuç:
Çalışmaya dahil edilenlerin yaş ortalaması 54±10 idi. %13’ü (19 kişi) kadın olan
katılımcıların eşlik eden diabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT) ve sigara
kullanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Çalışma
popülasyonunun demografik özellikleri ve laboratuvar sonuçları Tablo 1’de
özetlenmiştir. Miyokardiyal köprüleşme bulunanlarda ortalama SII değeri
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791.1±447.5 ve kontrol grubunda 619.2±295.2 olarak analiz edildi (p=0.033). SII ile
miyokardiyal köprüleşmeye bağlı sistolik kasılma yüzdesi arasında iyi bir korelasyon
olduğu saptandı (rs= 0.754, p<0.001) (Şekil 1).
Tartışma: Miyokardiyal köprüleşme anjiyografik olarak %1-15 arasında saptanan
doğumsal bir klinik durumdur. Miyokardiyal bası, sistolik kasılmanın neden olduğu
endotel disfonksiyonu ve trombosit agregasyonu sonucu oluşan vazospasm gibi
sebeplerden dolayı iskemiye yol açabileceği düşünülmektedir. Miyokardiyal
köprüleşme olan hastalarda saptanan yüksek nötrofil-lenfosit oranları bu grubun
erken ateroskleroz ile ilişkili olabileceğini belirtmektedir. Hamza ve arkadaşlarının
yapmış olduğu başka bir çalışmada h-CRP değerlerinin miyokardiyal köprüleşme
olanlarda kontrollere göre yüksek bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bizim çalışmamız
da sistemik immün inflamatuvar indeksin izole miyokardiyal köprüleşme
saptananlarda normal koroner arterlere sahip olanlara göre yüksek olduğunu ve
kasılma yüzdesi ile bu indeksin korele olduğunu ortaya koymaktadır. Bu veriler tedavi
aşamasında hastalara antiinflamatuvar veya immünmodülatörler gibi ajanların da
kullanılıp kullanılamayacağı sorusunu akla getirmektedir. Bu sorunun cevabı için çok
merkezli, katılımcı sayısının fazla olduğu ve prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
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SB6
ST YÜKSELMESİ OLMAYAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA
TRİGLİSERİT-GLİKOZ İNDEKSİNİN İSTENMEYEN KARDİYOVASKÜLER
OLAYLARLA İLİŞKİSİ
1Serhat

KARADAVUT

1KAYSERİ

ŞEHİR HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

Giriş: Trigliserit-glikoz indeksi (TGİ) insülin direncini belirlemede kullanılmaya
başlanmış olan yeni bir parametredir. Bununla birlikte, kardiyovasküler riski
belirlemede de kullanılabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Ancak, klinik
öneminin net anlaşılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Amaç: Şeker hastalığı tanısı olmayan ve ST yükselmesi olmayan akut koroner
sendrom (STYz-AKS) hastalarında 1 yıllık majör advers kardiyovasküler olaylar
(MACE) ile TGİ ilişkisinin araştırılması planlanmıştır.
Metot: Çalışmamız, Mart 2019 ile Haziran 2020 yılları arasında STYz-AKS tanısı ile
hastaneye yatırılıp tedavi edilen 268 hasta (%64 erkek, yaş ortalaması 65±12) ile
retrospektif olarak yapılmıştır. Yatışlarındaki açlık trigliserit ve kan şekeri seviyeleri
değerlendirilmiştir.
Sonuç ve tartışma: Hastaların % 19’unda (n = 52) MACE gözlenmiştir. MACE
gelişen hastaların TGİ değeri gelişmeyenlere göre sınırda anlamlılık gösterdi
(9,02±0,5 ve 8,84±0,6, p = 0,04). Çok değişkenli regresyon analizinde, yaş,
hipertansiyon mevcudiyeti, yatış troponin seviyeleri, düşük sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu ve syntax skoru MACE için bağımsız öngörücü olarak tespit edildi. TGİ ise
bağımsız tahmin edici olarak saptanmadı. Ayrıca, koroner arter hastalığının
yaygınlığını gösteren syntax skoru ile TGİ arasında anlamlı korelasyon saptanmadı
(r = -0,024, p = 0,69). Sonuç olarak, STYz-AKS hastalarında 1 yıllık MACE belirlemek
için TGİ kullanılabilir bir parametre değildir. Drwila ve ark. çalışmamızla uyumlu
olarak TGİ’nin kardiyovasküler mortaliteyi predikte etmediğini bildirmişlerdir (1).
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Benzer şekilde, Vega ve ark. TGİ ile kardiyovasküler hastalık ve tüm nedenli mortalite
arasında anlamlı ilişki olmadığını rapor ettiler (2). Farklı olarak, 60 yaş üstü 6076
katılımcı ile yapılan bir çalışmada koroner arter hastalığı (KAH) açısından yüksek
riskli olanlarla artmış TGİ seviyeleri arasında anlamlı ilişki olduğu belirtilmiştir (3).
Bahsi geçen çalışmanın çok değişkenli analizinde TGİ’nin 9,60 ve üzeri olması
durumunda bağımsız olarak öngörücü olduğu saptanmıştır. Bizim çalışmamızdaki
hasta popülasyonun ortalama TGİ değeri ise 8,99±0,59 olarak tespit edilmiştir.
Değişken TGİ seviyeleri sonuçlardaki farklılıkta etken olabilir. Bu çerçevede, Mao ve
ark. TGİ 8,8 üstü ve altı olmak üzere iki gruba ayırdıkları hastalarda, MACE yüksek
TGİ grubunda anlamlı olarak fazla bulunmuştur (4). Yine de TGİ’nin uluslararası
kabul görmüş kesme değeri bulunmadığı için ve çalışmalar arasında farklı sonuçlar
ortaya konduğu için daha geniş çaplı, kontrol grubu olan çalışmalara ihtiyaç vardır.
Kaynaklar: 1. Drwiła D, Rostoff P, Gajos G, Nessler J, Konduracka E. Prognostic
value of the triglyceride-glucose index among non-diabetic patients with acute
myocardial infarction at one-year follow-up. Kardiol Pol. 2021;79(10):1116-1123. 2.
Vega GL, Barlow CE, Grundy SM, et al. Triglyceride-to-high-density-lipoproteincholesterol ratio is an index of heart disease mortality and of incidence of type 2
diabetes mellitus in men. J Investig Med. 2014; 62(2): 345–349, 3. Li S, Guo B, Chen
H, et al. The role of the triglyceride (triacylglycerol) glucose index in the development
of cardiovascular events: a retrospective cohort analysis. Sci Rep. 2019; 9(1): 73204.
Mao Qi, Zhou D, Li Y, et al. The triglyceride-glucose index predicts coronary artery
disease severity and cardiovascular outcomes in patients with non-ST-segment
elevation acute coronary syndrome. Dis Markers. 2019; 2019: 6891537
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SB9
MİYOKARD ENFARKTÜSÜNE NEDEN OLAN KORONER SUBKLAVYAN
ÇALMA SENDROMU:
2 FARKLI VAKA SUNUMU
1Oktay

ŞENÖZ, 1Ferhat YURDAM, 1Yusuf DEMİR

1İZMİR

BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: Subklavyan çalma sendromunun özel bir formu olan koroner subklavyan
çalma sendromu koroner arter bypass greftleme için kullanılan internal mammariyan
arterin (İMA) patent olduğu, proksimal subklavyan arterin ise aterosklerotik sürece
bağlı daraldığı durumlarda ortaya çıkar. Sol İMA’daki antegrad akımın azalarak
retrograd biçimde subklavyan arteri doldurması bu hastalarda koroner akımın
bozulmasına, semptomatik veya sessiz miyokardiyal iskeminin ortaya çıkmasına
neden olur. Başlıca semptomlar; anjina, sol kolda uyuşma ve kladikasyodur. Bu
sendroma bağlı akut miyokard enfarktüsü oldukça nadir olarak görülmektedir. Birincil
tedavi seçeneği perkütan anjioplasti yöntemiyle darlık bölgesinin stentlenmesidir. Bu
sunumda, miyokard enfarktüsüne neden olan,2 farklı koroner subklavyan çalma
sendromu vakası özetlenmiştir.
Vaka: 15 yıl önce CABG öyküsü olan,70 yaşındaki kadın hasta 2 gün önce başlayan
göğüs ağrısının şiddetlenmesi üzerine acil servise başvurdu. EKG’de anterior
derivasyonlarda Q dalgası zemininde 1 mm T negatifliği izlendi. Ekokardiyografide,
EF %35,anterior ve apeks hipokinetik olarak saptandı. Troponin yüksekliği de olan
hastaya koroner anjiografi yapıldı. LAD proksimalinde %80 darlık mevcut ve LİMA,
LAD’den retrograd olarak dolmaktaydı. Safen-RCA ve safen-CX greftleri açıktı. Sol
subklavyan arter proksimalden %100 okludeydi (Resim 1-A).Subakut fazda olan bu
lezyon destek katateri ve hidrofilik uçlu guidwire yardımıyla antegrad olarak
geçildi,ardından 2.0*15,2.75*20 mm koroner balonlar ve 6.0*40 mm periferik balon
ile predilate edildi.Sonrasında 8.0*37 mm açık hücreli periferik stent implantasyonu
yapılarak işlem başarıyla sonlandırıldı (Resim 1-B).6 yıl önce CABG öyküsü olan,63
yaşındaki erkek hasta son bir yıldır ilaçlarını bırakmış,3 saat önce başlayan şiddetli
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göğüs ağrısı ile acil servise başvurdu.EKG’de anterior derivasyonlarda 0.5 mm T
negatifliği izlendi. Ekokardiyografide, EF %40-45,anterior ve anteroseptum
hipokinetikti. Troponin yüksekliği olan hastaya miyokard enfarktüsü nedeniyle
koroner anjiografi yapıldı. LMCA proksimalden %100 oklude, safen-CX açık, LİMALAD patent ve sol subklavyan proksimalinde %90 darlık mevcuttu (Resim 2-A).Bu
lezyon hidrofilik guidwire ile antegrad olarak geçildikten sonra 6.0*36 mm periferik
stent implante edildi ve işlem başarıyla sonlandırıldı (Resim 2-B).
Tartışma ve Sonuç: Koroner subklavyan çalma sendromu ilk olarak 1974 yılında
tanımlanmıştır. İnsidansı % 0.44 olarak rapor edilmiştir. Miyokard enfarktüsü gibi
ciddi klinik sorunlara neden olabilen bu sendrom, iskemi belirtileri olan CABG’li
hastalarda akılda bulundurulmalıdır. Tanıdaki en önemli ip ucu sağ-sol kol tansiyon
farkıdır.Altın standart tanı yöntemi selektif subklavyan anjiografidir.Tedavide cerrahi
yaklaşım da bir seçenektiktir ancak perkütan anjioplasti ve stentleme yöntemi
öncelikle tercih edilecek metottur.CABG operasyonu öncesi sol subkalvyan
anjiografisi bu sendrom gelişimini azaltabileceği için bazı otörler tarafından rutin
olarak önerilmektedir.
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SB10
İSKEMİK VE NONİSKEMİK KARDİYOMİYOPATİLİ HASTALARDA DİÜRNAL
KAN BASINCI DEĞİŞİMİ
1Dr.

Ercan TAŞTAN, 1Dr. Ferhat IŞIK
Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji
Bölümü,Diyarbakır
1Sağlık

ÖZET
Amaç: Kalp yetersizliği (KY) nöro-endokrin sistem maladaptasyonu ile karakterize
kronik bir süreçtir. Bu süreçte sempatik aktivasyonda artma, baroreseptör
duyarlılığında azalma ve periferik rezistansta artma izlenmektedir. Bu durumun kan
basıncının diürnal ritmini değiştirebileceği düşünülmüştür. İleri derecede sistolik KY
tanılı hastaların kan basıncının sirkadiyen değişiminin kontrollerden farklı olmadığını
gösteren çalışmalar olsa da, çalışmalar çoğunlukla ileri derecede sistolik KY olan
hastalarda nondipper ve reverse dipper durumun ağırlıkta olduğunu göstermektedir.
KY etyolojisinin bu durum üzerindeki etkilerini inceleyen herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Amacımız iskemik ve noniskemik kardiyomiyopatili hastalar
arasında kan basıncının sirkadiyen ritmini araştırmaktır.
Materyal ve Metod: Ejeksiyon fraksiyonu (EF) <%40 olan, sol kalbi geniş, sinüs
ritminde, ciddi derecede kapak hastalığı olmayan, kronik böbrek yetmezliği ve
biventriküler pacemakeri olmayan, 22 iskemik kardiyomiyopati ve 22 noniskemik
kardiyomiyopati ile 22’si kontrol grubundan oluşan toplam 66 hasta çalışmaya alındı.
Çalışmaya alınan bütün hastaların hemogram ve rutin biyokimyaları çalışıldıktan
sonra body mass index (BMI) ve glomerüler filtrasyon hızları (GFR) hesaplandı. Bu
hastaların ekokardiyografilerine bakılıp 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı cihazı
(AKBM) takılarak hastalar çalışmaya alındı.
Bulgular: İskemik kardiyomiyopati (İKMP) grubunda, non-iskemik dilate
kardiyomiyopati (DKMP) grubuna göre erkek hasta sayısı daha fazlaydı. Ayrıca,
İKMP grubunda, DKMP grubuna oranla statin kulanımı daha fazlaydı. EF, yaş, DM,
HT, GFR, BMI, hemogram, biyokimya parametreleri ve kullandığı ilaçlar bakımından
İKMP ve DKMP hastaları arasında istatistiksel olarak farklılık yoktu. Kontrol grubunda
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dipper, DKMP grubunda nondipper, İKMP grubunda ise reverse dipper durum
istatistiksel olarak anlamlıydı. Gruplar arasında P< 0.001 idi.
Sonuç: İleri derecede sistolik KY hastalarında kan basıncı diürnal ritmi
değişmektedir. Çalışmamızda; DKMP grubunda %54 oranında non dipper, %27,3
oranında reverse dipper, İKMP grubunda ise %63,6 oranında reverse dipper,%27,3
oranında non dipper durum saptandı. Çalışmamızın verileri göz önünde
bulundurulduğunda İKMP grubunda reverse dipper durumun anlamlı oranda fazla
olması nedeniyle klinik takiplerinde ölüm ve hastaneye başvurularında ve/veya
yatışlarında DKMP grubuna oranla daha fazla olabileceği düşünülebilir. Her nekadar
KY hastalarında prognozu belirlemede AKBM ‘nın ve non dipper durumun yeri
biliniyor olsa da bu hastalarda ilaç alma saatlerinin belirlenmesinde AKBM ‘ nın rolü
göz önünde bulundurulmalıdır.
GİRİŞ VE AMAÇ
Arteriyel kan basıncı gündüz ve gece uyku saatleri arasında sirkadiyen ritm
göstermektedir. Kan basıncındaki düşüşün nedenleri tam olarak bilinmese de uyku
sırasındaki sempatik aktivasyonda, kalp hızında, plazma katekolaminlerinde,
kardiyak output ve kalp hızındaki azalmaya bağlı olabileceği düşünülmüştür. Kan
basıncındaki bu sirkadiyen değişikliklerin ambulatuvar kan basıncı izlemine göre
yapılan sınıflamada, gece ölçülen kan basıncı değerinde gündüz değerine göre %1020 arasında düşme olması dipper, %20’den fazla düşmesi ekstrem dipper, %10’dan
az düşme olması non-dipper, artış olması ise reverse dipper olarak tanımlanmıştır.
Kan basıncında non-dipper durum (NDD) daha çok hipertansif hastalarda çalışılmış
ve prognozun bağımsız bir belirteci olarak bulunmuştur. NDD bireylerde
serebrovasküler ve kardiyovasküler komplikasyonların arttığı bilinmektedir.
Hipertansif hastalarda NDD olgularında uç organ hasarındaki artış dikkat çekicidir.
Kalp yetersizliği(KY) nöro-endokrin sistem maladaptasyonu ile karakterize kronik bir
süreçtir. Bu süreçte sempatik aktivasyonda artma, baroreseptör duyarlılığında
azalma, periferik vasküler rezistansta artma izlenmektedir. Sempatik aktivasyondaki
artış ve baroreseptör duyarlığındaki azalmanın KY olanlarda kan basıncının diürnal
ritmini değiştirebileceği üzerinde durulmuştur. Ancak literatürde KY hastalarında
ambulatuvar kan basıncı izlemi ile ilgili veriler sınırlı olmakla birlikte bu çalışmalarda
da farklı sonuçlar elde edilmiştir. İleri derecede sistolik KY olan hastalarda kan
basıncının sirkadiyen değişiminin kontrollerden farklı olmadığını gösteren çalışmalar
olduğu gibi NDD’un KY daha sık olduğunu gösteren yayınlar da bulunmaktadır.
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Ayrıca KY etyolojisinin bu durum üzerindeki etkilerini inceleyen bir literatüre
rastlamadık.
Bu çalışmada amacımız iskemik ve noniskemik kardiyomiyopatili hastalarda kan
basıncının sirkadiyen ritmini araştırmaktır.

MATERYAL VE METOD
Bu çalışmaya Mayıs 2010-Eylül 2010 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi kardiyoloji polikliniğine başvuran ve/veya kardiyoloji servisinde
takip edilen, yaşları 28-84 arası olan toplam 66 hasta alındı. Hastalar iskemik
kardiyomiyopati (İKMP), dilate kardiyomiyopati (DKMP) ve kardiyomiyopati olmayan
(kontrol grubu) grup olmak üzere 22’şerli 3 gruba ayrıldı. Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Etik Kurulunca belirlenen Etik Kurul Onay Formu hastalara okutuldu ve tüm
hastalardan onay alındı. Kabul anında tüm hastaların 12 derivasyonlu EKG
(Elektrokardiyografi)‘leri çekildi, ekokardiyografilerine bakıldı. Tüm hastaların boy,
kilo, BMI (Body mass index) ve GFR (MDRD formülü ile) değerleri ölçüldü. Rutin
biyokimya, hemogram ve lipit profilleri çalışıldıktan sonra 24 saatlik ambulatuar kan
basınçları ölçüldü. (Not : Konjesyon bulguları olan hastaların diüretik sonrası kuru
ağırlıkları ölçüldü). Hastaların öncesinde veya klinikte takip edilirken kontredikasyon
haricinde optimal tedavisine devam edildi. Polikiliniğe başvuran hastaların ilaçları not
edilip eksikse optimalize edildi.
Çalışmaya alınma kriterleri
Ejeksiyon fraksiyonu (EF) < % 40 olan ve sol ventrikülü geniş olan kardiyomiyopatili
hastalar çalışmaya alındı. Daha önce geçirmiş koroner by-pass, PKG(perkutan
koroner girişim), KAG(koroner angiografi) öyküsü olup koroner arter hastalığı olduğu
bilinen ve mevcut EF düşüklüğü başka herhangi bir nedene bağlanamayan hastalar
iskemik kardiyomiyopati olarak kabul edildi. Son 1 yıl içinde KAG olup, normal
koroner arter tespit edilen veya anamnez ve EKG lerine bakılıp miyokart enfarktüsü
(MI) geçirmediği düşünülen ve KAG raporunda tek damarda < % 50 lezyon olan
hastalar noniskemik kardiyomiyapati olarak kabul edildi. Anamnez, EKG ve
ekokardiyografileri göz önünde bulundurulup koroner arter hastalığı olmadığı
düşünülen ve EF > % 55 olan hastalar kontrol grubu olarak kabul edildi.
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Çalışmadan dışlanma kriterleri
Her üç grupta da sigara içen, protez kapak operasyonu geçiren, kapak tamiri
yapılan, organik mitral kapak hastalığı (romatizmal kapak hastalığı, parsiyel korda
rüptürü, mitral valv prolapsusu gibi), orta-ileri derecede aort kapak darlığı veya
yetersizliği, atriyal fibrilasyonu olan, biventriküler pacemaker takılmış, son 40 gün
içinde geçirilmiş PCI ve MI geçiren, hemodiyaliz tedavisi alan kronik böbrek
yetmezliği hastaları, hipertansiyon ve diyabetes mellitus dışındaki sistemik hastalığı
olanlar ve sistemik enfeksiyonu olan hastalar çalışmaya alınmadı.
Ambulatuvar kan basıncı ve Ekokardiyografi
Çalışmaya alınan tüm hastalara çalışmaya alınmadan Hewlet-Packard Cardiac
Imagıng System (Agilent Sonos 4500, Androver, MA) ekokardiyografi cihazı ile 3.5
MHz transduseri kullanılarak ekokardiyografik inceleme yapıldı. İnceleme Amerikan
Ekokardiyografi Cemiyeti’nin önerdiği kriterler göz önüne alınarak parasternal uzun
eksen ve apikal dört boşluktan ölçümler alınarak yapıldı. Apikal dört boşluktan
modifiye simpson metodu kulanılarak EF ölçümü yapıldı
Ambulatuvar kan basıncı izlemesi, noninvaziv kayıt sistemi (Physio Quant)
kullanılarak yapıldı. Tansiyon aletinin manşonu, kolun en az %80’ini çevreleyecek ve
alt ucu dirsek çukurunun 2,5-3 cm üzerinde olacak şekilde, üst kola sarılarak takıldı.
Cihaz 24 saat boyunca, gündüz (06.00-22.00) her 15 dakikada bir, gece (22.0006.00) ise her 30 dakikada bir ölçüm yapacak şekilde programlandı.
İstatistiksel analiz
İstatistiksel değerlendirme, SPSS 16.0 ve 10,0 versiyon Windows programı (SPSS
Inc., Chicago, Illionis, USA) kullanılarak yapıldı. Devamlı değişkenler ortalama
±standart sapma (SS) olarak ifade edildi. Kategorik değişkenler sıklık yüzdeleri
şeklinde verildi. Gruplar arasındaki farklılıkların test edilmesinde kategorik
değişkenler için Ki-kare testi, devamlı değişkenler için student T-testi kullanıldı.
İstatistiksel anlamlılık p değerinin <0.05 olması olarak değerlendirildi.
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BULGULAR
Çalışmamızı daha öncede belirtiğimiz gibi İKMP, DKMP ve kontrol grubu olmak üzere
22’şerli 3 grup şeklinde yürüttük. Tablo 1, tablo 2 ve tablo 3 görüldüğü gibi
demografik özellikler, kullandığı ilaçlar, BMI, GFR, ekokardiyografi parametreleri ve
lipit profillerini karşılaştırdık. Kontrol-İKMP, kontrol-DKMP, İKMP-DKMP şeklinde ikili
gruplar oluşturduk.
İKMP-DKMP arasında, statin kulanımı ve cinsiyet haricinde herhangi bir fark
saptanmadı(P>0,05). İKMP grubunda statin kulanımı anlamlı derecede
fazlaydı(P<0,05) ve İKMP grubunda anlamlı derecede erkek cinsiyet fazlalığı
mevcuttu(P<0,05).
DKMP-Kontrol arasında, kontrol grubunda HT nedeniyle sadece 2 hastada ilaç
kullanımı mevcut olduğundan dolayı DKMP grubuna kıyasla ilaç kullanımı anlamlı
derecede düşüktüktü. BMI(P=0,014), GFR(P<0,001), EF(P<0,001), LDL(P=0,001),
HDL(P=0,02) değerleri DKMP grubunda anlamlı derecede düşüktü. LVH, yaş,
trigliserid arasında anlamlı farklılık saptanmadı (P>0,05). DKMP grubunda anlamlı
derecede diyatolik disfonksiyon fazlalığı mevcuttu(p<0,05).
İKMP-Kontrol grubu arasında, ilaç kulanımı İKMP lehine anlamlı derecede fazlaydı.
İki grup arasında yaş, HT,dislipidemi, LVH(Sol ventrikül hipertrofisi) ve trigliserid
değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (P>0,05). BMI (P=0,03), GFR(P=0,008),
EF(P<0,001), LDL(P<0,001) ve HDL (P=0,005) değerleri kontrol grubunda anlamlı
derecede fazlaydı. LV diyastolik disfonksiyonu ve DM, İKMP grubunda anlamlı
derecede fazlaydı( P<0,05).
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Tablo 1. Hastaların demografik verileri

GRUPLAR

dkmp

İkmp

kontrol

dkmp

ikmp

dkmp

P

erkek 13

21

14

P<0.05 P<0.01 P<0.05 P>0.05

kadın 9

1

8

kontrol
CİNSİYET

kontrol İkmp

YAŞ

57,1±8, 58,5±7,0 57,8±15,
8
8

P═0,66 AD
7

BMI

27,6±3, 24,1±3,9 23,6±6,4
4

P═0,01 P═0,03 P═0,74 P═0,01
4

yok

22

17

18

P>0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05

var

0

5

4

yok

20

16

12

var

2

6

10

yok

22

22

20

var

0

0

2

yok

22

22

22

Total 22

22

22

22

17

21

0

5

1

DM

HT

DİSLİPİDEMİ

SİGARA

AİLEANAMNEZİ yok
var

AD

AD

P<0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.01

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05

P<0.05 P<0.05 P>0.05 P>0.05
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Tablo 4 ise bu üç grup arasında dipper, non dipper ve reverse dipper karşılaştırıldı.
Kontrol grubunda İKMP ve DKMP’ye kıyasla dipper hastalar anlamlı derecede daha
fazlaydı (P<0,001). DKMP grubunda Kontrol ve İKMP’ye kıyasla non dipper hastalar
anlamlı derecede daha fazlaydı (P<0,001). İKMP gubunda ise Kontrol ve DKMP’ye
kıyasla reverse dipper hastalar anlamlı derecede daha fazlaydı (P<0,001).
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Tablo 2. Hastaların medikal tedavi ve ekokardiyografik verileri
GRUPLAR

Kontrol İkmp
İkmp
dkmp

Dkmp
Kontrol

kontrol

ikmp

dkmp

P

yok

21

21

19

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05

var

1

1

3

yok

21

2

4

var

1

20

18

22

4

2

0

18

20

CABLOKE yok
R
Total

22

22

22

22

22

22

DİÜRETİK yok

22

1

3

0

21

19

ALD.ANTA yok
GONİSTİ
var

22

3

3

0

19

19

ASA

yok

22

1

3

var

0

21

19

yok

22

14

20

var

0

8

2

ARB

ACE

BBLOKER yok
var

var

STATİN
EF
LVH

P<0.001 P<0.001 P>0.05 P<0.001
P<0.001 P<0.001 P>0.05 P<0.001
P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05
P<0.001 P<0.001 P>0.05 P<0.001
P<0.001 P<0.001 P>0.05 P<0.001
P<0.001 P<0.001 P>0.05 P<0.001
P<0.01 P<0.01 P<0.05 P>0.05

61,9±2,8 25,2±6,2 26,9±6,4

P<0.01 P<0.001 P═0,38 P<0,001

yok

20

19

19

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05

Var

2

3

3

17

9

10

5

13

12

LVDİASTO yok
LİK DİSF
var

P<0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05
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Tablo 3.Hastaların laboratuvar verileri
GRUPLAR

P

kontrol İkmp
İkmp
dkmp

dkmp
kontrol

P═0,008 P═0,24

P<0,001

kontrol

ikmp

dkmp

89,6±15,5

72±25,1

62,9±26,3 P═0,01

TRİGLİSERİD 168,3±76

144,4±79

135,6±63 P═0,327 AD

AD

AD

LDL

123,3±23

92,7±27

89,2±35

P<0,001

P<0.001

P═0,71

P═0,001

HDL

42,23±11

33,4±7,9

34,1±12

P═0,01

P═0,005 P═0,81

GFR

P═0,02

Tablo 4. Hastaların tansiyon holter bulguları

KONTROL

İKMP

DKMP

Dipper

Nondipper

Reverse dipper

n

13

5

4

%

59

22,7

18,2

n

2

6

14

%

9,1

27,3

63,6

n

4

12

6

%

18,2

54,5

27,3

Gruplar arası: P<0,001
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SONUÇ
KY hastalarında kalbin atım hacmindeki düşüşten dolayı sempatik sinir sistemi ve
renin anjiyotensin sistemi aktivasyonunda artış meydana gelmektedir. Bu hastalar
asemptomatik bile olsa norepinefrin düzeyinde artış olduğu bilinmektedir (1). Plazma
norepinefrin konsantrasyonundaki artışın derecesi ile kalp yetersizliği arasında direkt
ilişki mevcuttur (2).
Artmış sempatik sinir sistemi aktivasyonu sonucu kalp hızında ve inotropik etkide
artış saptanır. Miyokardiyal alfa-1 stimülasyonu miyokardiyal hipertrofi oluşumuna
neden olur (3). Noradrenalin ve sempatik sinir sistemi aktivasyonu hipokalemi ve
aritmi gelişimine neden olabilir. Ayrıca KY hastalarında renin ve angiyotensin-II artar.
Angiyotensin-II kardiyak miyositlerde hipertrofide artışa sebep olmakta ve KY
hastalarında yeniden şekilenmede rol oynamaktadır (4).
Sempatik aktivite, norepinefrin, angiyotensin-II ve renin artışı gibi nöroendokrin
faktörler ventriküler yeniden şekillenmede artış, kan basıncı regülasyonunda
bozulma, miyokardiyal hipertrofi, hipokalemi ve aritmi riskini artırarak mortalite
artışına neden olabilmektedir.
Gece istirahat esnasında kan basıncındaki düşüşün nedenleri tam olarak bilinmese
de uyku sırasındaki sempatik aktivasyonda, kalp hızında, plazma katekolaminlerinde,
kardiyak output ve kalp hızındaki azalmaya bağlı olabileceği düşünülmüştür. Kan
basıncında non-dipper durum (NDD) daha çok hipertansif hastalarda çalışılmış ve
prognozun bağımsız bir belirteci olarak bulunmuştur (5,6). NDD bireylerde
serebrovasküler ve kardiyovasküler komplikasyonların arttığı bilinmektedir (7,8).
Hipertansif hastalarda NDD olgularda uç organ hasarındaki artış dikkat çekicidir. İleri
derecede KY olan hastalarda kan basıncının sirkadiyen değişiminin kontrollerden
farklı olmadığını gösteren çalışmalar olduğu gibi NDD’un KY’ de daha sık olduğunu
gösteren yayınlar da bulunmaktadır (9,10).
Küçük çaplı bir araştırmada ortalama EF’ nin %17 olduğu 25 KY hastası, kontrol
grubuyla karşılaştırılmış ve non dipper durumun anlamlı olarak daha fazla olduğu
gösterilmiştir (9). Bir başka çalışmada EF’ nin %20 olduğu 19 KY hastası, kontrol
grubuyla karşılaştırılmış ve kan basıncı değişimleri arasında fark bulunmadığı
gösterilmiştir (10). Ortalama EF’ nin %25 olduğu 118 KY hastası üzerinde yapılmış
kısmen daha büyük bir çalışmada %34‘ ü dipper, %37 ‘si non dipper, %29 ‘u reverse
dipper saptanmıştır. Yani hastaların %66’sını reverse dipper ve non dipper durum
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oluşturmaktaydı. Hastalar 4 yıl takip edilmiş olup ölüm ve hastaneye yatış gibi kötü
sonuçlar en fazla reverse dipper grubunda, en az ise dipper grubunda olduğu
görülmüş. Dipper durum ile karşılaştırıldığında non dipper grubunda 1,65 kat, reverse
dipper grubunda ise 2,72 kat daha fazla ölüm ve hastaneye yatış tespit edilmiş(11).
Çalışmamızda ise ortalama EF’nin %25,2 olduğu İKMP, ortalama EF ‘nin %26,9 olan
DKMP ve EF’nin normal olduğu 3 grubu kendi aralarında karşılaştırdık.
Kardiyomiyopati gruplarında anlamlı olarak non dipper durum ve reverse dipper
durumun daha fazla olduğunu gördük. Kontrol grubunda ise hastaların çoğunu dipper
durum (%59) oluşturmaktaydı. İKMP grubunda DKMP grupla karşılaştırdığımızda
anlamlı olarak reverse dipper durumun (%63,6) daha fazla olduğunu, DKMP
grubunda ise anlamlı olarak non dipper durumun (%54,5) daha fazla olduğunu tespit
ettik.
Literatürde iskemik ve noniskemik grupların karşılaştırıldığı herhangi bir çalışmaya
rastlamadık. Literatürdeki çalışmalar ışığında non dipper durum ve reverse dipper
durumun, dipper duruma kıyasla mortalitede ve hastaneye yatışlarında artışa neden
olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak; çalışmamızın verileri göz önünde bulundurulduğunda İKMP grubunda
reverse dipper durumun daha fazla olması nedeniyle ilerde olabilecek ölüm ve
hastahaneye başvurularında ve/veya yatışlarında DKMP grubuna göre daha fazla
olabileceği düşünülebilir.
TARTIŞMA
Birçok hastalıkta kan basıncının diürnal varyasyonlardaki azalma tanımlanmıştır.
Bunlar arasında esansiyel ve malign HT, feokromasitoma, kardiyak transplantasyon,
ortostatik hipotansiyon, DM, cushing sendromu ve gebelik toksemisi gibi klinik
durumlar bulunmaktadır (12-18). Ayrıca metabolik sendrom, orta-şiddetli OSAS
hastaları, dirençli hipertansiyon ve ileri evre kronik böbrek hastalarında da diürnal
varyasyonlarda azalma saptanmıştır.
2045 nondiyabetik ve komplike olmamış hipertansif hastanın olduğu bir çalışmada
hastalar metabolik sendrom olanlar(n=833) ve metabolik sendrom olmayanlar
(n=1212,) olmak üzere iki gruba ayrılmış. Metabolik sendrom olan grupta nondipper
oranı %48,4 , olmayan grupta ise nondipper oranı %36,1 (P< 0,001) idi (92). 1124
hasta üzerinde yapılmış başka bir çalışmada, (264 metabolik sendrom(%50
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nondipper), 860 nonmetabolik sendrom(%31 nondipper) metabolik sendrom
olanlarda nondipping durum anlamlı derecede fazlaydı (P<0.001) (19).
52 normotansif, 52 kontrol altına alınmış hipertansif, 26 dirençli hipertansif hastanın
alındığı bir çalışmada, Nondipper oranları ise sırasıyla %25, %42,3, %61,5 idi (94).
55 hipertansif hastanın alındığı başka bir çalışmada, hastaların %40 dipper, %60
nondipper saptanmış. Nondipper kan basıncının LV kütlesinde artış, LV sistolik ve
diyastolik disfonksiyonlarında bozulma ve LV dolum basınçlarında artış ile ilişkili
olduğu görülmüştür (20).
Evre-I hipertansiyonu olan 18-55 yaş arası 71 nondipper, 62 dipper hastanın
karşılaştırıldığı bir çalışmada Tüm PSQI (Pittsburg sleep Quality index)
parametreleri( uyku kalitesi, uyku gecikmesi, uyku süresi, uyku verimliliği, uykudaki
rahatsızlık), nondipper grupta anlamlı olarak daha kötü çıkmış. Kötü nitelikli uyku
skoru, nondipping hipertansiyonun bağımsız prediktörü olduğu tespit edilmiş (21). 51
hipertansif, 42 normotansif toplam 93 hastanın alındığı bir çalışmada ise, apnenin
şidetini belirlemek açısından oksijen desaturasyon indeksi( ODİ) kulanılarak 3 grup
oluşturulmuş. ODİ: 0-5 (1.grup) alışılmış horlama, 6-30 (2.grup) hafif obstrüktif uyku
apnesi >30 (3. grup) olanlar orta- şidetli obstrüktif uyku apnesi olarak gruplandırılmış.
Gece/gündüz sistolik ve diyastolik kan basınçları oranı, 3. grupta, 1.ve 2. gruba
oaranla anlamlı derecede fazla olduğu tespit edilmiş. Nondipping durum apnenin
şidetiyle ilişkili olduğu ve bu durum şidetli OSAS hastalarında mortalite artışına neden
olabileceği düşünülmüştür (22). Diyabetik olmayan antihipertansif ilaç kulanmayan,
bilinen herhangi bir kardiyovasküler hastalığı olmayan yeni tanı konulmuş 130 OSAS
hastasının alındığı respiratory disturbance index (RDİ: saatlik apne hipopne sayısı)
>15 olanlar hafif, 30-50 olanlar orta-şidetli, >50 olanlar şidetli OSAS kabul edildiği
başka bir çalışmada RDİ > 37 olanlar (n=65), RDİ: <37 olanlar (n=65) olarak iki gruba
ayrılmış. İki grup arasında gece ve gündüz sistolik ve diyastolik kan basıncı arasında
istatistiksel olarak fark yoktu. RDİ > 37 olan grupta BMI anlamlı olarak fazlaydı. Diğer
demografik veriler arasında fark yoktu. Gruplar arasında sırasıyla sistolik nondipper
%48 ve %28, diyastolik nondipper %37 ve %20 idi. (P =0,015 ve P=0,026). Ayrıca
RDİ > 37 olan grupta IVS ve LVMİ anlamlı olarak fazlaydı. Sonuç olarak OSAS
cidiyeti ve nondipping durum arasında anlamlı derecede ilişki olduğu görülmüştür
(23).
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Uyku esnasında kan basıncındaki düşüşün mekanizması tam olarak
bilinmemektedir. Gece boyunca uyanık kalanlarda kan basıncındaki değişim daha az
görülmektedir (24,25). Uyku esnasında kan basıncındaki düşüş için en muhtemel
mekanizma sempatik aktivitenin azalmasıdır (24,25). Uyku periyodunda plazma
katekolaminleri, kalp hızı, kardiyak output ve periferik direnç gibi sempatik aktivitenin
tüm bileşenleri düşüktür (26,27). Kortizol de diürnal kan basıncındaki değişiklikler
üzerine etki yapabilir. Gecenin en son kısmında kan basıncı düşükken normalde
kortizol düzeyi en yüksek değerlerdedir (26). Bununla beraber gece-gündüz kan
basıncı değişimi Cushing sendromu olanlarda ve prednizon tedavisi alan hastalarda
olmamaktadır (28,29). Renin-angiyotensin sisteminin diürnal kan basıncındaki
değişimlerde öneminin daha az olduğu düşünülmektedir. ACE inhibitörleri ile tedavi
diürnal ritmi değiştirmemektedir (30,31).

Çalışmamız 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümünün önemini
desteklemektedir. Sistolik ve diyastolik kan basınçları gruplar arasında farklılık
göstermemesine karşılık 24 saatlik ambulatuvar kan basınçları ölçümü ile gruplar
arasında gece değerlerinde istatistiksel olarak değişiklik olduğunu tespit ettik.
İskemik kardiyomiyopati grubunda reverse dipper, noniskemik kardiyomiyopati
grubunda non dipper, kontrol grubunda ise dipper durum istatistiksel olarak fazlaydı.
Çalışmamızda KY gruplarında dipper olanların oranı %13,5 ,non dipper ve reverse
dipper olanların oranı %86,5 idi. Ancak HT’da dipper olanların oranı birçok çalışmada
%60-70 tir (32-34). KY olan hastaların HT olanlara oranla göre neden non dipper ve
reverse dipper durumun ise fazla olduğu henüz net bilinmemektedir. KY de yapılmış
en geniş kapsamlı bir çalışmada ise dipper %34, non dipper %37 ve reverse dipper
ise %29 olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada reverse dipper ve non dipper durumun
mortalite ve hastaneye yatışla ilişkili olduğu gösterilmiştir (11). KY hastaları iskemik
grup ve noniskemik grup olarak hiçbir çalışmada ele alınmamıştı. İlk olarak
çalışmamızda iskemik ve noniskemik kardiyomiyopatili hastalar iki grup olarak
değerlendirildi. İskemik kardiyomiyopatide reverse dipper, noniskemik
kardiyomiyopati grubunda ise non dipper hastalar istatistiksel olarak fazlaydı. Gece
kan basıncındaki düşüşün fazla olmaması, hatta çoğunlukla artmasının nedenini
bilmemekle birlikte bununla ilgili literatürde herhangi bir çalışmaya da rastlamadık.
Plazma katekolaminleri ciddi KY hastalarında artar ve prognozla ilişkilidir (2). KY
hastalarında artmış sempatik aktivasyon kan basıncının diürnal ritmindeki
değişikliklerle ilişkili olabilir. Ayrıca sistemik kan basıncı regülasyonunda önemli rolü
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olan baroreseptörlerde birçok çalışmada ciddi KY disfonksiyon olduğu gösterilmiştir
(35-38). Baroreseptör anormalliğide KY’de izlenilen bozulmuş kan basıncı diürnal
ritminin bir başka nedeni olabilir.
Çalışmamızda çıkan önemli sonuçlardan biri de kan basınçlarının sadece klinikte
alınmış olsa diürnal ritmindeki farklılıkların tespit edilemeyecek oluşudur. Bundan
dolayı HT’da olduğu gibi KY ‘de de 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümü,
muayenede ölçülen kan basıncına göre kardiyovasküler sonuçları elde etmede daha
güçlü kanıt oluşturabilir. Özellikle gece düşüşü olmayan hastalarda ilaç tedavisinin
gerekirse yeniden düzenlenmesi faydalı olabilir. Ancak KY hastalarında non dipping
ve reverse dipping durumlarının tedavisinin beklenilen klinik faydayı sağlayıp
sağlamayacağına dair prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Sonuç olarak; ciddi semptomatik sistolik KY olan hastalarda, çalışmalar arasında
farklılık olmakla birlikte yaklaşık %60-70‘i reverse dipper ve non dipper durum
görülmektedir. Bu hastalarda 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu
kötü kardiyovasküler sonuçların riskini belirlemek amacıyla düşünülmelidir.
Gelecekte geniş ölçekli kohort çalışmalarıyla özellikle nondipping ve reverse dipping
durumlarının tedavisinin klinik faydaları desteklenirse özellikle iskemik
kardiyomiyopati hastalarında daha ön planda olmak üzere tüm KY hastalarında
yüksek riski belirlemek için ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonunun
rutinleştirilmesi ve yüksek riskli hastalarda medikal tedavi modifikasyonu yapılıp,
daha sık aralıklarla kontrolü önerilebilir.
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KISALTMALAR
NDD:
EKG:
BMI:
BNP:
KY:
GFR:
PKG:
KAG:
PCI:
AD:
İKMP:
DKMP:
OSAS:
RDİ:
ODİ:

146

Non Dipper Durum
Electrocardiography
Body mass index
Brain Natriüretic Peptide
Kalp Yetmezliği
Glomeruler Filtration Rate
Perkütan Koroner Girişim
Koroner Angiyografi
Percutaneous Coronary İntervention
Anlamlı Değil
İskemik Kardiyomiyopati
Dilate Kardiyomiyopati
Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Respiratory Disturbance İndex
Oksijen desaturasyon indeksi
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SB12
DÜŞÜK EJEKSİYON FRAKSİYONLU KALP YETERSİZLİĞİ İLE HASTANEYE
YATAN HASTALARDA HASTANE İÇİ MORTALİTENİN ÖNGÖRÜCÜLERİ: TEK
MERKEZ DENEYİMİ
1Tufan

ÇINAR, 2Mert İlker HAYIROĞLU, 1Murat SELÇUK, 1Vedat
ÇİÇEK, 1Sahhan KILIÇ, 1Samet YAVUZ, 1Suha ASAL, 1Selami DOĞAN, 1Mert
BABAOĞLU, 1Ahmet Lütfullah ORHAN
1S.B.Ü.

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,
KARDİYOLOJİ AD, İSTANBUL
2S.B.Ü. Dr. SİYAMİ ERSEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ
AD, İSTANBUL
Giriş: Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (DEF-KY) hastalarının
tedavisinde ana zorluk, indeks hastaneye yatış sırasında kötü prognoza sahip olan
hastaların doğru tanımlanmasıdır. Bu nedenle, mevcut araştırma, üçüncü basamak
bir merkezde DEF-KY ile hastaneye yatan hastalarda hastane içi mortalitenin
bağımsız öngörücülerini belirlemeyi amaçlamıştır.
Yöntemler: Akut dekompanse DEF-KY tanısı konan ardışık 261 hasta geriye dönük
olarak bu çalışmaya dahil edildi. Temel demografik özellikler, laboratuvar ve
ekokardiyografik veriler hastane elektronik veri tabanından toplandı. DEF-KY ile
hastaneye yatırılan hastalarda hastane içi mortalitenin bağımsız öngörücülerini
belirlemek için tek değişkenli ve çok değişkenli COX regresyon analizleri yapıldı.
Bulgular: Hastane içi ölüm oranı %16.4 (n = 41 vaka) idi. Çalışma popülasyonu,
hayatta kalma durumuna göre iki gruba ayrıldı. Hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi,
kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koroner arter hastalığı, serebrovasküler olay ve
atrial fibrilasyon gibi komorbiditeler her iki grupta benzerdi. Dikkat çekici bir şekilde,
hastanede kalış sırasında ölen DEF-KY hastalarında kronik böbrek yetmezliği sıklığı
anlamlı olarak daha yüksekti. Ekokardiyografik parametreler açısından, sağ
kalamayan DEF-KY hastalarında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu daha düşük;
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ancak sol ventrikül sistol sonu çapı, sistolik pulmoner arter basıncı ve mitral
yetersizliği ≥ +3 daha yüksekti. Laboratuvar verileri incelendiğinde, hayatta
kalamayan DEF-KY hastalarında hemoglobin düzeylerinin daha düşük olduğu
saptandı. Ek olarak, bu hastalarda daha yüksek üre ve kreatinin seviyeleri vardı.
Diğer laboratuvar bulguları gruplar arasında farklı değildi. Çok değişkenli COX
regresyon analizleri, kronik böbrek yetmezliği, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve
hemoglobin, DEF-KY hastalarda hastane içi mortalite öngörücüleri olarak saptandı.
Sonuç: Bu araştırma, kronik böbrek yetmezliği varlığının, azalmış sol ventrikül
ejeksiyon fraksiyonunun ve başlangıçtaki düşük hemoglobin düzeylerinin, akut
dekompanse DEF-KY hastalarında hastane içi mortalitenin önemli belirleyicileri
olduğunu göstermiştir.
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SB17
VAKA SUNUMU; SEMPTOMATİK HASTADA HER İKİ KORONER ARTER
FİSTÜLÜNÜN COİL EMBOLİZASYON YOLUYLA KAPATILMASI VE TAKİBİ
1Mevlüt

DEMİR, 1Fatih KAHRAMAN

1KÜTAHYA

S.B.Ü. EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: Koroner arter fistülleri (KAF), koroner arterler ile diğer kardiyak veya vasküler
yapılar arasındaki bağlantılar olup konjenital kalp hastalıklarının yaklaşık %0,3 ünü
oluşturur. Zaman zaman bu koroner fistüller miyokardiyal iskemi, myokardiyal
enfarktüs, kalp yetmezliği, senkop, aritmi, ani ölüme neden olabilmektedir. Çoğu KAF
olan genç hasta asemptomatik olmasına rağmen, yaş ile birlikte semptomlar ve
komplikasyonlar daha sık görülmeye başlar. Biz vakamızda LAD ve RCA’dan
pulmoner artere 2 adet fistülü mevcut ve semptomatik olan hastanın her iki fistülünün
coil embolizasyon ile tek seansta perkütan yolla kapatılmasını ve takibini sunduk.
Vaka: 53 yaşında erkek hasta, son 2 yıldır hissettiği eforla çabuk yorulma, terleme
ve efor ile göğsünde sıkışma hissinin son 6 ayda artması şikayeti ile kardiyoloji
polikliniğine başvurdu. Öncesine ait kronik hastalığı olmayan hastanın sigara
kullanım ve yaklaşık 5 yıl önce sigarayı bırakma öyküsü mevcuttu. Hastanın rutin
tetkiklerinde açlık kan şekeri normal, rutin biyokimyasal ve hemogram parametreleri
normal olarak izlendi. Elektrokardiyografisinde normal sinüs ritmi / kalp hızı 85 olarak
izlendi. Hastaya yapılan transtorasik ekokardiyografisinde sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu %65, kapak fonksiyonları normal, sağ kalp boşlukları normal olarak
izlendi. Dış merkezde yapılan efor testinde 9,5 MET koşan hastanın son aşamada
göğüste sıkışma hissi, yorgunluk izlenmesi nedeni ile istenilen miyokard perfüzyon
sintigrafisinde anterior sahada iskemi şüphesi izlenmesi üzerine tanısal amaçlı
koroner anjiyografi planlandı. Hastaya yapılan koroner anjiyografi sonucunda koroner
arterlerin normal olduğu fakat hem LAD’den hem de RCA’dan pulmoner artere fistül
olduğu izlendi. Hastanın semptomatik olması nedeni ile koroner fistüllerin kapatılması
kararı alındı. Hasta tekrar kateter laboratuara alınarak önce LAD, ardından RCA’daki
fistülü coil embolizasyon ile kapatıldı. Kapatılmasının 10. dakikasında fistüllerde
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akımın tamamen kesildiği izlendi. Ardından hastaya rivaroksaban 1*20mg ve
asetilsalisilik asit 1*100mg reçete edildi. 1 hafta sonra tekrar Bruce-Treadmill efor
testi planlandı. Hasta 13,5 MET koştuğu ve asemptomatik olarak efor testinin
tamamladığı izlendi. 6. ay kontrollerinde komplikasyon olmadığı, kardiyak
yakınmalarının tamamen geçtiği izlendi. 6 ay sonrasında rivaroksaban kesilerek
sadece asetilsalisilik asit 1*100 mg ile takibe devam edildi.
Tartışma: Koroner fistül ilk kez 1982 yılında embolizasyon yoluyla kapatılmıştır.
Büyük boyutlu koroner fistülleri direk, küçük-orta koroner fistüllerin ise kalp
yetmezliği, miyokardiyal iskemi, aritmi, senkop ve semptomatik olması halinde
perkütan veya cerrahi olarak kapatılması konusundan görüş birliği mevcuttur. Olası
komplikasyonları erkenden önlemek için, semptomdan bağımsız tüm fistüllerin
kapatılmasına yönelik görüş bildiren araştırmacılar da vardır. Coil embolizasyon
cerrahi tedavinin alternatifi olarak başarılı şekilde uygulanabilmektedir. Ayrıca
perkütan işlemde cerrahiye bağlı olası kanama, enfeksiyon, enfeksiyon, genel
anestezi risklerinden de kaçınılmış olması avantaj olarak değerlendirilebilir. Özellikle
dar ağızlı, multipl bağlantıları olmayan fistüller için komplikasyon riski çok daha az
olmakla birlikte, coil materyalinin distale veya ana damara göç etmesi, tromboz,
koroner spazm, aritmi, fistül diseksiyonu olası komplikasyonlardır.
Sonuç olarak kapatılma endikasyonu konusunda halen tartışmalar olmakla birlikte,
kapatılma kararı alınan koroner fistüllerde perkutan coil embolizasyonun, cerrahiye
göre güçlü bir alternatif olduğunu düşünebiliriz.
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SB22
RENİN-ANJİOTENSİN SİSTEM BLOKERİ KULLANAN
HİPERTANSİF HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN
KAN BASINCI REGÜLASYONU İLE İLİŞKİSİ
1Saadet

AVUNDUK, 2İpek BÜBER

1DENİZLİ

DEVLET HASTANESİ, KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD

2PAMUKKALE

Giriş ve Amaç: D vitamini (D vit) ve türevleri, biyolojik olarak aktif yağda çözünen
çok sayıda gen için transkripsiyon faktörü olan steroid hormonlardır. D vit
seviyelerinin düşük olması hipertansiyon (HT) gelişme riski ile ilişkilendirilmiştir.
Hayvan ve insan çalışmalarında, D vit eksikliğinin sistemik ve renal renin-anjiyotensin
sistemi (RAS) aktivitesini artırarak HT’ye yatkınlığı arttırdığı gösterilmiştir ve D vit
eksikliği kardiyak hipertrofi ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada, D vitamini
düzeylerinin renin-anjiyotensin sistem blokeri alan hastalarda kan basıncı
regülasyonu, non-dipper durum ve kardiyak hipertrofiye olan etkisini araştırmayı
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Anabilim Dalı polikliniğine başvuran esansiyel hipertansiyon nedeniyle en az bir yıldır
renin-anjiyotensin sistem blokeri kullanan hastalar dahil edilmiştir. Gruplar, D vitamini
düzeyi <10 ng/mL olanlar D vitamini eksikliği, 10-20 ng/mL olanlar D vitamini
yetersizliği, > 20 ng/mL olanlar D vitamini normal olarak sınıflandırıldı. Standart
ekokardiyografik inceleme sonrasında M-mod tekniği kullanılarak gram /m2
cinsinden sol ventrükül kütle indeksi hesaplandı. 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı
monitörizasyonu sonrası tüm olguların gündüz ve gece sistolik-diyastolik kan basıncı
ortalamaları ve 24 saatlik sistolik-diyastolik kan basıncı ortalamaları hesaplandı. Nondipper patern, gündüz ve gece saatlerinde ortalama kan basıncı düşüşünün %10’
dan az olması olarak tanımlandı. Tüm analizlerde p<0,05 değeri istatistiksel anlamlı
kabul edildi.
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Sonuç: Gruplar arasında kan basıncı parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı
fark saptanmazken sol ventrikül kütle indeksi, D vitamini eksikliği olan grupta
istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde artmış olarak bulunmuştur (p=0,01). Kan
basıncı parametreleri ile D vitamini düzeyleri arasında anlamlı korelasyon
saptanmamıştır. Non-dipper hipertansiyonu olanların D vitamini düzeyi istatistiksel
olarak anlamlı olacak şekilde daha düşük ve sol ventrikül kitle indeksi daha yüksek
saptanmıştır (sırasıyla D vitamini düzeyi, sol ventrikül kütle indeksi, p=0,020,
p=0,010).Tartışma: Renin-anjiyotensin sistem blokeri kullanan hastalarda D vitamini
düzeyleri kan basıncı kontrolü ile ilişkilendirilmese de, D vitamini eksikliğinin nondipper durum ve kardiyak hipertrofi için riski arttırabileceği söylenebilir. Hipertansiyon
hastaları için olması gereken optimal D vitamini düzeyleri ve D vitamini takviyesinin
bu parametreler üzerine etkisini incelemek için daha geniş kapsamlı çalışmalara
ihtiyaç vardır.
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Tablo 1. Grupların demografik özellikleri ve laboratuvar verileri
D vitamini
eksikliği

D vitamini
yetersizliği

D vitamini
normal

p Değeri

Sayı (n, %)

29 (%39,2)

26 (%35,1)

19 (%25,7)

0,453

Yaş (yıl)

60,51±10,75

57,00±12,18

60,53±10,53

0,475

Kadın

22 (%75,9)

10 (%38,5)

7 (%36,8)

Erkek

7 (%24,1)

16 (%61,5)

12 (%63,2)

VKİ (kg/m2)

31,23

29,09

27,53

0,025*

Sigara

1 (%5,3)

2 (%7,7)

3 (%10,3)

0,816

Kalsiyum
(mg/dL)

9,0±0,43

9,0±0,94

9,3±0,61

0,360α

Fosfor (mg/dL)

3,4±0,51

3,4±0,57

3,2±0,66

0,428 α

Tkol (mg/dL)

187±50,28

185±31,61

193±35,47

0,805 α

LDLk (mg/dL)

112±45,51

106±28,80

118±35,50

0,587 α

VLDLk (mg/dL)

29±10,29

31±14,96

25±16,16

0,404 α

HDLk (mg/dL)

46±13,35

48±10,37

48±10,44

0,793 α

Trigliserid
(mg/dL)

154±72,91

155±77,49

127±82,57

0,435 α

Glukoz (mg/dL)

98±9,28

95±5,9

97±8,01

0,394 α

HbA1c %

5,4±0,34

5,5±0,39

5,5±0,34

0,490 α

Kreatinin (mg/dL)

0,74±0,17

0,81±0,15

0,85±0,17

0,069 α

Cinsiyet (n, %)

α:

0,006*

Student T test, *: p<0,05 ARB: angiotensin reseptör blokeri, ACEb: angiotensin converting enzim
blokeri, HCT: hidrokloratiazid, TKOL: total kolesterol, HDLk: yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol,
LDLk: düşük dansiteli lipoprotein kolesterol, VLDLk: çok düşük dansiteli kolesterol, HbA1c:
hemoglobin A1c
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Tablo 2. Grupların Ambulatuar Kan Basıncı Verileri ve Ekokardiyografik
Bulguları
AKB verileri
(mmHg)

D vitamini
eksikliği

D vitamini
yetersizliği

D vitamini
normal

p Değeri

Ort. Sistolik KB

121±13,20

123±11,46

120±12,00

0,796

Ort. Diyastolik KB

72±10,41

75±7,95

74±8,79

0,559

Gündüz Ort.
Sistolik KB

123±13,26

125±12,82

124±12,78

0,851

Gündüz Ort.
Diyastolik KB

73±11,37

76±9,27

75±9,39

0,554

Gece Ort. Sistolik
KB

117±14,84

116±12,42

115±14,33

0,887

Gece Ort.
Diyastolik KB

69±11,57

70±6,97

69±9,57

0,978

EF (%)

62,47±3,89

62,70±4,72

62,79±5,71

0,969

SVKI (g/m2)

110,31±26,44

105,38±24,77

95,95±17,45

0,01* α

AKB: ambulatuar kan basıncı, KB: Kan basıncı ort: ortalama, α: Student T test, *: p<0,05,
EF:ejeksiyon fraksiyonu, SVKI: sol ventrikül kitle indeksi
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Tablo 3: D vitamini düzeyi ile kan basıncı parametreleri ve SVKI arasındaki
korelasyon

Dvit
(ng/ml)

24s Ort.
Sis

24s Ort.
Diy.

Gündüz
Ort. Sis

Gündüz
Ort. Diy

Gece
Ort. Sis

Gece
Ort. Diy

(mmHg)

(mmHg)

(mmHg)

(mmHg)

(mmHg)

(mmHg)

p

0,820

0,892

0,740

0,872

0,515

0,708

0,132

r

0,027

-0,016

0,039

-0,019

0,077

0,044

-0,177

Ort: ortalama sis: sistolik diy: diyastolik, Dvit: D vitamini SVKI: sol ventrikül kitle indeksi

Tablo 4: Non-dipper ve dipper hipertansiyonu olan grupların verileri
Dipper

Non-dipper

p değeri

Sayı (%)

32 (%)

42 (%)

0,605

D Vitamini (ng/mL)

17,96±9,51

11,99±11,44

0,020* α

SVKI

97,13±20,39

110,36±25,69

0,010* α

α:
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SB26
AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA KARDİYOLOJİ
UZMANLARININ ORAL ANTİPLATELET KULLANMA EĞİLİMLERİNİN YILLARA
GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI; GÜNCELLENMİŞ KARDİYOLOJİ KILAVUZUNUN
KARARA ETKİSİ
1Faysal

1VAN

ŞAYLIK, 1Tayyar AKBULUT

BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

Amaç: Klopidogrel, kardiyoloji kılavuzları tarafından sınıf I endikasyon olarak uzun
süre önerilen ilk oral antiplatelet ajandı. Prasugrel ve tikagrelor gibi yeni oral
antiplateletler, Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından 2017 yılında yayınlanan
güncellenmiş kılavuzdaki ilk tedavi seçeneğinden bağımsız olarak, klopidogrel yerine
akut koroner sendrom (AKS) hastalarında sınıf I endikasyon olarak önerildi.
İnsanların alışkanlıklarından vazgeçmeleri zordur, bu durum kardiyologlar için de
doğrudur. Bu nedenle, bu çalışmada, güncellenmiş kılavuzun tavsiyesine dayanarak,
kardiyologların AKS hastalarının tedavisi için oral antiplatelet kullanma eğilimleri
açısından yıllar arasında farklılıklar olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Kardiyoloji doktorlarının, 2017 ve 2021 yılları arasında AKS’li hastaların
tedavisi için oral antiagregan tercihlerini hastane veritabanında geriye dönük olarak
taradık. Tercih edilen oral antiplateletler yıllar arasında karşılaştırıldı. Stabil koroner
arter hastalığı (SKH) olanları, prasugrel ve tikagrelor kullanımına kontrendikasyonu
olan hastaları dışladık.
Bulgular: Bu çalışmada toplam 3298 hastanın kayıtları analiz edildi. Klopidogrel
kullanım sıklığı 2017'den 2021'e doğru hafifçe düştüğü görüldü (%98,9'dan %
85,2'ye, p <0,001). Prasugrel kullanımı 2017'den 2019'a doğru yükselmesine rağmen
(% 1'e karşılık % 4.3, p<0.01), 2019'dan sonra 2021'e doğru düşmüştür (% 4.3'e
karşılık, % 1.4, p <0.01). Tikagrelor tercihi sürekli fakat yavaş yavaş 2017'den 2021'e
yükselmiştir (%0.1'den % 13.4'e, p<0.001). Son olarak, klopidogrel seçimi 2017 ve
2021 yılları arasında prasugrel ve tikagrelor'dan daha yüksekti (tüm yıllarda
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p<0.0001).Sonuç: ESC'nin tikagrelor ve prasugrel için sınıf I önerisine rağmen,
kılavuz güncellendiğinden bu yana kardiyologların AKS hastalarında klopidogreli
tercih etme eğilimleri değişmemiştir.
Tartışma: Klopidogrel, AKS hastalarında sınıf I endikasyonu olarak önerilen ilk
antiagregan tedavi seçeneğiydi. 2017'de yayınlanan güncellenmiş ESC kılavuzunda,
tikagrelor (180 mg yüklenmesinden sonra günde iki kez 90 mg), daha önce
klopidogrel ile tedavi olup olmamasına bakılmaksızın, önceki intrakraniyal kanama
(ÖİK) veya devam eden kanama dahil olmak üzere kontrendikasyonlar olmadıkça,
sınıf I endikasyon olarak önerildi. Benzer şekilde, ÖİK, devam eden kanama, 75
yaşından büyük hastalar ve vücut ağırlığı <60 kg gibi kontrendikasyonların
yokluğunda ACS hastalarında prasugrel (60 mg'lık bir yükleme dozunu takiben
günlük 10 mg doz) sınıf I endikasyon ile önerildi. Güncel kılavuzda, klopidogrel
sadece koroner perkütan koroner girişim uygulanan SKH hastalarında, tikagrelor
veya prasugrel kullanımına kontrendikasyonları olan AKS hastalarında sınıf I
endikasyon olarak önerildi. Ancak güncellenmiş kılavuza göre AKS hastalarında artık
ilk tedavi seçeneği olarak önerilmemiştir. Ek olarak, klopidogrel tedavisi alan
hastalarda sınıf I endikasyonu olarak tikagrelor'a geçiş önerisi de yapıldı. Edinilen
alışkanlıkları değiştirmek o kadar kolay değildir. Bu çalışmada, kardiyologların AKS
hastalarında antiagreganlara yönelik tercihlerinin zamanla ve klavuz önerisiyle
değişmediğini gösterdik.
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SB28
YENİ TANI KONULMUŞ TEDAVİ ALMAYAN HİPERTANSİYON HASTALARINDA
KARDİAK ELEKTROFİZYOLİK DENGE İNDEKSİNİN NON-DİPPER PATERN
HASTALARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
1Faysal

1VAN

ŞAYLIK

BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

Giriş: Kardiak elektrofizyolojik denge (KED) indeksi repolarizasyon dağılımı ve ileti
anormalliklerini yansıtan kullanışlı bir elektrokardiyografik (EKG) belirteçtir ve ilacın
tetiklediği aritmi ile ilişkilidir. Hipertansiyon hastalarında non-dipper patern (NDP)
kardiyovasküler kötü sonlanım ile ilişkilidir. Biz KED ile non-dipper hipertansif patern
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Metod: Bu çalışmaya 155 yeni tanı almış ve tedavi almayan (72 tanesi NDP ve 83
tanesi dipper patern(DP)) hipertansiyon hastaları alınmıştır. NDP gece sistolik (SKB)
ve diyastolik kan basıncında (DKB) gündüz değerlerine göre % 10’dan daha az düşüş
gözlenen hastaları tanımlarken, % 10 ve daha üzeri düşüş gösteren hastalar DP
olarak tanımlanmıştır. Tüm hastalara EKG ve 24 saatlik tansiyon holter ölçümleri
uygulanmıştır. KED ve düzeltilmiş KED (dKED), KED= QT/QRS ve dKED= QTc/QRS
formülleri kullanılarak hesaplanmıştır. dKED gruplar arasında karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi ve sigara kullanımı
açısından fark yoktu. NDP, DP’a göre daha yüksek klinik SKB, klinik DKB, gece SKB
ve gece DKB değerlerinde sahipti. EKG sonuçlarında NDP, DP’a göre daha uzun
QT, QTc, Tpe, Tpe/QT, Tpe/QTc, KED ve dKED değerlerine sahipti. dKED sabah
değerlerine göre gece hem sistolik (r= -0.22, p=0.006) hem de diyastolik (r= -0.23,
p=0.004) kan basıncı düşüş miktarı ile ters yönde anlamlı olarak ilişkili saptanmıştır.
Sonuç: KED ve dKED, NDP hastalarında DP hastalarına kıyasla daha yüksek olarak
saptanmıştır. dKED gündüze kıyasla gece hem sistolik hem de diyastolik kan basıncı
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düşüşleri ile ters yönde ilişkili saptanmıştır. dKED, NDP hipertansiyon hastalarında
artmış aritmojenik durumu yansıtabilir.
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SB33
AKUT İSKEMİK İNME SONRASINDA SAPTANAN ATRİYAL FİBRİLASYONUN
MORTALİTE FARKININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1Çiğdem

İLERİ , 2Zekeriya DOĞAN

1KARTAL

KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,
KARDİYOLOJİ ABD, İSTANBUL
2MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,
KARDİYOLOJİ ABD, İSTANBUL
GİRİŞ ve AMAÇ: İnme sonrası saptanan atriyal fibrilasyon (AF) (AFDAS-atrial
fibrillation diagnosed after stroke) otonomik disregülasyon nedeniyle meydana geldiği
düşünülen ve AF’nin daha benign ve daha az aritmi yüküne sahip bir formu olarak
kabul edilen nispeten yeni bir kavramdır. İnme öncesinde bilinen AF tanısı olan
hastalar ile karşılaştırıldığında daha düşük kardiyovasküler komorbiditeye ve strok
rekürrensine sahip olduğunu gösteren az sayıda güncel çalışma bulunmaktadır.
Çalışmamızın amacı AFDAS tanılı hastaların demografik özelliklerinin ve bir yıllık
mortalitelerinin prospektif olarak değerlendirilmesidir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamıza kraniyal görüntüleme yöntemleri ile akut iskemik
inme tanısı konulan ardışık 133 hasta katıldı. Hastaların günlük elektrokardiyografileri
(EKG) çekildi. Yatış sırasında sinüs ritminde (SR) olan hastalara ritm holter cihazı
takılarak AF varlığı değerlendirildi. EKG veya ritm holterde >30 sn süren AF tespit
edilen hastalar AFDAS; bilinen AF tanısı ve antikoagülan kullanımı olan hastalar ise
KAF (known AF) grubuna dahil edildi.
SONUÇ: Çalışmaya dahil edilen 133 hastadan 38 hasta AFDAS, 21 hasta ise KAF
tanısı almıştır. Hastaların demografik özellikleri Tablo-1’de gösterilmiştir. AFDAS ve
KAF hastaları SR hastalarından daha yaşlıdır. KAF hastaları SR hastalarından
istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek CHA2DS2VASc skoruna sahipken; AFDAS
grubunun CHA2DS2VASc skoru SR grubu ile benzerdir. Benzer şekilde KAF
hastaları, AFDAS ve SR hastalarından anlamlı olarak daha yüksek total ve
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kardiyovasküler mortaliteye sahipken; AFDAS hastalarının ve SR hastalarının
mortalite oranları benzerdir.
TARTIŞMA: AFDAS hastalarının sinüs ritmindeki hastalar ile benzer CHA2DS2VASc
skorlarına ve mortalite oranlarına sahip olması, AFDAS’ın AF ‘nin benign formu
olabileceği hipotezini desteklemektedir.
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Tablo- 1: Hastaların demografik özellikleri ve bir yıllık mortaliteleri

Yaş (yıl)
Erkek cinsiyet
(sayı – %)
VKI (kg/m2)
CHA2DS2VASc
Hipertansiyon
(sayı – %)
Diyabet
(sayı – %)
Hiperlipidemi
(sayı – %)
KAH (sayı – %)
EF (%)
Sol atriyum çapı (mm)
Total mortalite
(sayı – %)
Nörojenik mortalite
(sayı – %)
Kardiyak mortalite
(sayı – %)

KAF (n= 21)

AFDAS (n= 38)

SR (n= 74)

p

75.2 ± 9.3*

71.6 ± 14.7*

60.6 ± 12.6

<0.001

12 (% 54.5)

18 (%47.4)

43 (%58.1)

0.558

27.0 ± 5.7
4.5 ± 1.8*

27.2 ± 4.0
4.0 ± 1.9

27.2 ± 4.5
3.2 ± 1.9

0.981
0.013

17 (%77.3)

29 (%76.3)

50 (%67.6)

0.507

9 (%40.9)

14 (%36.8)

32 (%43.2)

0.808

3 (%13.6)

11 (%28.9)

18 (%24.3)

0.404

9 (%40.9)
54 ± 15
45.3 ± 7.1*,+

8 (%21.1)
56 ± 11
40.9 ± 7.7*

23 (%31.1)
59 ± 9
36.2 ± 5.1

0.254
0.115
<0.001

12 (%54.5)*,+

11 (%28.9)

12 (%16.2)

0.001

1 (%4.5)

5 (%13.2)

5 (%6.8)

0.400

11 (%50.0)*,+

6 (%15.8)

7 (%9.5)

<0.001

AFDAS: İnme sonrası saptanan atriyal fibrilasyon (Atrial fibrillation diagnosed after
stroke, KAF: Bilinen atriyal fibrilasyon (known atrial fibrillation), SR: Sinüs ritmi, VKI:
Vücut kitle indeksi, KAH: Koroner arter hastalığı, EF: Sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu
PostHoc analiz: * Sinüs ritminde olan hastalara karşı istatistiksel anlamlılığı belirtir.
+ İnme sonrası AF saptanan (AFDAS) hastalara karşı istatistiksel anlamlılığı belirtir.
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SB36
TAVI İŞLEMİNİN ALIŞILMADIK BİR KOMPLİKASYONUNA RAĞMEN BAŞARILI
İŞLEM: FEMORAL ARTER İÇİNDE PERCLOSE PROGLİDE PERKÜTAN
KAPATMA CİHAZI KIRILMASI
1Emre

ÖZDEMİR, 1Cem NAZLI

1İZMİR

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ, KARDİYOLOJİ AD
Giriş: TAVI işlemi ilk tanımından günümüze gelene kadar artan spektrumda
kullanılarak, girişimsel kardiyolojide kabul gören bir tedavi yöntemi olmuştur. Artan
kullanım spektrumu ve sayısı göz önüne alındığında, her girişimsel işlem gibi
komplikasyon sayısı hatta çeşitliliği de artmaktadır. TAVI komplikasyonları basit
kanamalardan mortal seyreden spektruma kadar uzanmakta olup, işlemin kapak
implantasyonu sorunsuz geçse de bazen periferik girişim yerinden kaynaklanan
sorunlar tüm işlemin sonucunu olumsuz etkileyebilmektedir. Kliniğimizde planlanan
bir TAVI işleminde periferik kapatma cihazı olarak seçilen Perclose ProGlide
cihazının damar içinde kırılıp geri gelmemesi nedenli çıkartılmadığı bir vakanın
başarılı TAVI işlemi tarafınıza sunulacaktır.Vaka: Hastanımız 71 yaşında opere
CASBG öyküsü olan erkek, son zamanda artan anginal yakınmalar ve efor
intoleransı nedenli yapılan incelemesinde ciddi kalsifik aort darlığı saptanarak TAVI /
AVR için yatırıldı. Yapılan KAG’ de LIMA-LAD ve SF-OM açık, RCA total , SF-RCA
oklude izlenerek KDC -Kardiyoloji-Anestezi Konseyinde TAVI kararı verildi. Sol
femoral arterden TAVI işlemi kararı verilen hastaya pigtail ile aort kökü (AK)
işaretlemesi için sol radiyel arterden arter kanulu koyularak, sol femoral artere
ponksiyon yapıldı ve Perclose ProGlide için tel yerleştirildi. İlk Perclose ProGlide
koyularak uygun manevralarla sütürler yerleşitirildi, ancak cihazın kapatılmasına
rağmen geri gelmemesi nedenli tekrar tel koyulamadı. Alının skopi görüntüler cihazın
ortasından kırık olduğu izlendi(Şekil 1A). Bunun üzerine acil KDC-Kardiyoloji konsey
yapılarak, Perclose ProGlide’ın girişim bölgesinin henüz dilate edilmemesine
güvenilerek bu alana aralıklı bası uygulanarak sağ femoral alandan TAVI işleminin
devamı kararı alındı. Sağ femoral alana ponksiyon yapılarak buraya tel koyuldu ve
iki adet Perclose ProGlide uygun sekilde yerleştirildi. Bu alandan başarılı olarak TAVI
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işlemi 34 mm Evalute-R kapak ile tamamlandı(Şekil 1B). Sağ femoral arterdeki ikinci
girişim yeri Perclose ProGlide ile başarılı olarak kapatılarak hasta KDC ye
verildi(Şekil 1C). KDC tarafından femoral arter açıldı. Cihazın iki parça olarak bu
alanda kaldığı , ortasındaki metal kısmın kırılması nedenli iğneleri açan destek
plastiğinin tekrar içeri girmediği saptandı(Şekil 1D). Cerrahi tarafından femoral arter
kırık cihazın çıkartılması ile tamir edilerek kapatıldı. Hasta klinik izlem sonrası başarı
ile taburcu edildi.
Sonuç: Girişimsel kardiyolojide perkütan aort kapak replasmanı ile bir çığır açan ve
hala hem teknik hem de malzeme olarak gelişmeye devam eden TAVI prosedürü ,
bu gelişim ve artan uygulanma sayısı dahilinde yeni komplikasyonları da beraberinde
getirmektedir. Günlük bilimsel ve vaka sunumlarında hala gelişen bu gibi prosedürler
için girişimsel kardiyoloğun bilgi darcığını genişletse de bazen beklenmedik sorunlar
sakin yaklaşım tarzları ile başarıya ulaştırılabilmektedir. Girişim yerinde kırılarak
kalan bu cihaz probleminde olduğu gibi, masif yada aktif bir kanama olmadığın
güvenilerek devam edilen girişimsel işlem de buna örnek olarak yer almıştır.
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SB38
ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ NEDENİYLE TAKİP EDİLEN AKUT KORONER
SENDROM HASTASINDA TİKAGRELOR TEDAVİSİ SONRASI
NORMOTROMBOSİTOZ GELİŞMESİ: VAKA TAKDİMİ
1Samet

YILMAZ, 1Hasan AKKAYA

1NİĞDE

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM
ARAŞTIRMA HASTANESİ
Giriş: Esansiyel trombositemi (ET) hem tromboz hem de kanama da dahil olmak
üzere vasküler komplikasyonlarla seyredebilen, Philadelphia-negatif myeloproliferatif
neoplazmlardandır. Bu hastalarda akut koroner sendrom (AKS) insidansı %9.4
olarak izlenmiştir.AKS sonrası gerek medikal takip gerekse perkütan koroner girişim
sonrası dual antiplatelet tedavi verilmektedir (3). Tikagrelor adenozin difosfat P2Y12
reseptörünü metabolik aktivasyona gerek duymadan geri dönüşümlü olarak
klopidogrele kıyasla daha güçlü ve hızlı inhibe etmektedir.Yöntem: Karşılaştığımız
ET tanılı AKS sonrası tikagrelor tedavisi ile trombosit sayısında düşüş sağlanan
hastamızı sunmayı planlıyoruz.
Sonuç: Daha önce trombojenik komplikasyon öyküsü olmayan hastanın
asetilsalisilik asit (ASA) ( 100 mg 1x1), anegrelid (3x0.5mg) ve hidroksiüre (2x500
mg) tedavisi altında trombosit sayısı 700 bin ila 1milyon 100 bin arasında
seyretmekte olan hasta akut ST segment yükselmeli anterior myokard enfarktüsü
saptanması üzerine tarafımıza acilen konsülte edildi. 180 mg tikagrelor, 300 mg ASA
ve 5000 IU unfraksiyone heparin yüklemesi sonrası sol ön inen artere (LAD) perkütan
koroner girişim yapıldı. AKS sonrası düzenli takip edilen hastada trombosit sayısı
170-400 bin arasında seyretmesi üzerine hastanın mevcut hematolojik ilaçlarının
dozu azaltılmıştır.
Tartışma: Koroner arter hastalığı primer ve sekonder korumada antiagregan
tedaviler kullanılmaktadır. Klopidogrel ve heparin ilişkili trombositopeni vakaları klinik
pratiğimizde izlenmekle birlikte tikagrelor ilişkili trombositopeni literatürde nadir olarak
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bildirilmiştir. Tikagrelorun sık görülen yan etkileri kanama, dispne, jinekomasti ve
nadiren trombotik trombositopenik purpuradır. Son derece nadir olmakla birlikte,
tikagrelor sonrası saatler içinde mutlak veya derin trombositopeni meydana gelebilir.
ET vakasında AKS sonrası tikagrelor tedavisi ile trombosit sayılarında düşüş
sağlanmış ve anegrelid ve hidroksiüre dozları düşürülmesine rağmen trombosit
sayısı 170-400 bin arasında seyrettiği görülmüştür. Tanı anından beri ASA kullanım
öyküsü olan hastanın tedavisine eklenen tikagrelor ile trombosit sayılarının düştüğü
kanısına varıldı. Tikagrelor molekülünün ET de bir tedavi seçeceği olup olamayacağı
bu vaka sonrası merak uyandırmış olup konu ile ilgili daha kapsamlı çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
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SB40
TG/HDL ORANI İLE SYNTAX SKORU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
1Kadriye

GAYRETLİ YAYLA

1DR.

ABDURRAHMAN YURTASLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
Giriş ve Amaç: Yüksek serum trigliserit seviyeleri (TG) ve düşük seviyelerde yüksek
yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C), Metabolik Sendromun (MetS)
karakteristiğidir. Ayrıcai bu oranu aterosklerotik hastalık oan karotis aterosklerozunun
şiddeti ile ilişkilendirilmiştir. Kolayca bulunabilen bir inflamatuar ve oksidatif stres
belirteci olan bazal trigliserit/HDL (TG/HDL-C) oranının SYNTAX skoru ile ilişkili olup
olmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, koroner arter hastalığı olan n = 340 ardışık
hasta, düşük SYNTAX skoru (≤22) ve yüksek SYNTAX skoru (≥23) olmak üzere iki
gruba ayrıldı.
Sonuçlar: SYNTAX skoru yüksek olan hastalarda TG/HDL-C oranı anlamlı olarak
daha yüksekti (p < 0.05). Çok değişkenli regresyon analizinde sigara ve TG/HDL-C
yüksek SYNTAX puanının bağımsız öngörücüsü olarak kaldı (p < 0.05).
Tartışma: Bu çalışma, TG/HDL-C bağımsız olarak koroner ateroskleroz yükü ile
ilişkili olduğunu öne sürüyor. Bu nedenle, koroner arter hastalarında devam eden
inflamatuar sürecin bir belirteci olarak kullanılabilir.
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SB42
LAD KRONİK TOTAL OKLUDE ANTERİOR MİYOKARD ENFARKTÜSÜ İLE
BAŞVURAN HASTAYA MÜDAHALE EDELİM Mİ?
1Şükrü

ÇETİN

1SBÜ

SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
Giriş: Kronik total oklüzyon (KTO) zemininde ST eleve miyokard enfarktüsü (STEMI)
gelişebilmekte ve revaskülarizasyon ile ciddi klinik fayda sağlanabilmektedir. Bu vaka
sunumunda KTO zemininde gelişen STEMI vakası anlatılacaktır.
Vaka: 60 yaşında kadın hasta prekordial ST elevasyonu ile acil servise başvurdu.
Hasta koroner anjiyo laboratuarına alındı. LAD ince yapıda olup proksimalden total
oklude ve antegrad iyi dolduğu görüldü. Lezyon floppy tel ile geçilmeye çalışıldı,
ancak geçilememesi üzerine PT2 ve judo 3 tel kullanılarak lezyon geçildi. 1,0x12 mm
KTO balonu ve 2,0x15 mm komplian balon ile dilatasyon yapıldı. Proksimale 2,0x24
mm ilaç kaplı stent implante edildi. 2,0x15 mm komplian balon ile postdilate edildi.
LAD yapısında anlamlı bir çap artışı izlenilmedi. Bir ay sonra kontrolünde
semptomatik olarak ciddi rahatlama ve anjiyo’sunda LAD kan akımında artış görüldü.
Tartışma: KTO zemininde STEMI hastalarını revaskülarize etmek hastaya ciddi
klinik fayda sağlayabilir
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Şekil1; kronik total oklude LAD’e müdahale ve bir ay sonrasındaki anjiyografik
kontrolü
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SB43
RİTİM KONTROLÜ SAĞLANAN ATRİYAL FİBRİLASYONLU HASTALARDA
YENİ İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİ NÜKS GELİŞMESİNİ ÖNGÖRDÜREBİLİR
Mİ?
1Mehmet

ÇELİK, 1Ayhan KÜP

1KARTAL

KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: Atriyal fibrilasyon (AF) toplumda görülen en sık kardiyak aritmidir ve artmış
morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Ritim kontrolü tedavi stratejisi ile takip edilen
hastaların önemli bir kısmında optimum medikal tedaviye rağmen tekrarlayan AF
atakları gelişir. Bu çalışmada başarılı elektriksel veya medikal kardiyoversiyon ile
sinüs ritmi sağlanan hastalarda inflamasyon belirteçleri ile AF nüksü arasındaki
ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Retrospektif olarak yeni paroksismal AF tanısı koyulan,
elektriksel veya medikal kardiyoversiyon ile sinüs ritmi sağlanan 212 adet hasta
çalışmaya dahil edildi. Daha önceden kardiyoversiyon öyküsü, yapısal kalp hastalığı
olan ve antiaritmik tedavi alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Başarılı kardiyoversiyon
sonrası hastalar nüks açısından ortalama altı ay takip edildi. Hastalar AF nüksüne
göre iki gruba ayrıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 190 ± 78 gündü. Tekrar AF gelişmesinin
sol atriyum (LA) çapı artışı (p<0,001), artmış Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) (p=0,027),
artmış sistemik inflamasyon indeksi (SII; trombosit x nötrofil/lenfosit) (p=0,001) ve
düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (p=0,004) ile ilişkili olduğu saptandı.
Multivaryant lojistik regresyon analizinde, LA çapı (HR: 1.68, %95 GA:1.24-2.34,
p:0.002), NLO (HR: 1.34, %95 GA:1.12-1.76, p:0.004), SII (HR: 2.19, %95 CI:1.432.98, p<0.001) AF rekürrensinin bağımsız öngörücüleri olarak bulundu.
Sonuç: Başarılı kardiyoversiyon sonrası orta dönem takipte AF rekürrensini
öngörmek için LA çapı yanında sistemik inflamasyon indeksi’de kullanılabilir.
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Kısaltmalar; DM: şeker hastalığı, EF: ejeksiyon fraksiyon, HL:hiperlipidemi, HT:
hipertansiyon, KBY:kronik böbrek yetersizliği, LA:sol atriyum, LVEDD:sol ventrikül
diyastol sonu çapı, LVESD:sol ventrikül sistol sonu çapı, SS:standart sapma,
VKİ:vücut kütle indexi.
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SB47
ELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ UYGULANAN HASTALARDA KORONER
ARTER HASTALIĞININ ÖNGÖRÜLMESİNDE İNSÜLİN DİRENCİ İÇİN
METABOLİK SKORU (METS-IR) KULLANILABİLİRLİĞİ
1Mehmet

1ÖZEL

KARACA

MEMORİAL ATAŞEHİR HASTANESİ, KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ, İSTANBUL

Giriş: Koroner arter hastalığı (KAH), tüm dünyada kardiyovasküler hastalıkların önde
gelen morbidite ve mortalite nedenidir. İnsülin direnci için metabolik skor (METS-IR),
insülin direnci ve kardiyometabolik riski değerlendirmek için insülin bazlı olmayan
yeni bir belirteçtir. Yakın tarihli bir çalışmada, daha yüksek METS-IR skornun
diyabetik olmayanlar arasında iskemik kalp hastalıklarını öngürdüğü gösterilmiştir.
Bununla birlikte, elektif koroner anjiyografi (KAG) yapılan hastalarda KAH'ı
öngörmede METS-IR skorunun prediktif değeri bilinmemektedir. Bu çalışmada elektif
KAG uygulanan hastalarda KAH varlığı için METS-IR skorunun prediktif rolünü
belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, görüntüleme testlerinde iskemik bulgular veya
orta veya yüksek riskli kardiyovasküler stres testi nedeniyle elektif KAG uygulanan
toplam 158 hasta dahil edildi. Çalışma grubu iki gruba ayrıldı; KAH olan ve KAH
olmayan hastalar. Tüm hastalar için SYNTAX skoru ve METS-IR skoru hesaplandı.
METS-IR skoru aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplandı; Ln((2*açlık
glikozu)+açlık trigliseridleri)*vücut kitle indeksi)/(Ln(yüksek yoğunluklu lipoprotein
kolesterol).
Bulgular: KAH insidansı %67.7 (n=107 hasta) idi. KAH'lı hastalar daha yaşlı,
diyabetik ve hipertansifti. Sırasıyla, METS-IR skoru ve SYNTAX skoru KAH olan
hastalarda olmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksekti (sırasıyla 2,59 ± 0,25
ve 2,46 ± 0,22, p =0,003 ve 17,1 ± 9,6 ve 0± 0, p <0,001) (Tablo-1). Çok değişkenli
lojistik regresyon analizinide, METS-IR skoru, yaş ve diyabetin KAH'ın bağımsız bir
öngörücüleri olduğunu ortaya koydu (OR: 13.365, %95 CI: 2.298–77.735; p=0.004),
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(OR: 1.062, %95 CI: 1.025–1.100; p=0.001) ve (OR: 3.521, %95 CI: 1.449–8.555; p
=0,005), sırasıyla. Alıcı çalışma karakteristikleri (ROC) eğrileri analizi, KAH için
METS-IR skorunun optimal kesme değerinin %65.4 duyarlılık ve %54.9 özgüllük ile
2.48 olduğunu verdi (AUC: 0.642, 95%CI: 0.547-0.737, p=0.004) (Şekil-1).
Sonuç: Çalışmanın bulgularına dayanarak, elektif KAG uygulanan hastalarda
METS-IR skorunun KAH'ın bağımsız bir öngördürücüsü olabileceğini gösterebildik.
Bu basit ve kolay elde edilen risk skoru, standart kardiyovasküler testlere ek olarak
elektif KAG öncesi KAH riskini tahmin etmede kullanılabilir.
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Tablo 1 Tüm hastaların temel özellikleri
KAH Olmayan

KAH olan

P

(n:51)

(n:107)

değeri

59. 3 ± 11. 4

65. 1 ± 11. 0

0,003

Vücut kitle indeksi, kg/m2

28.8 ± 6. 0

29.9 ± 5.0

0,201

Kadın, cinsiyet, n (%)

17 (33. 3)

43 (40. 2)

0.407

Sistolik kan basıncı, mmHg

133.4 ± 13. 4

135.9 ± 21. 2

0.427

Diyastolik kan basıncı, mmHg

72. 8 ± 10. 2

74.5 ± 13. 2

0.406

Kalp atış hızı, dakikada atım

73. 5 ± 22. 6

78.5 ± 16. 7

0.117

56,6 ± 8,9

52.7 ± 9.8

0.017

Hipertansiyon, n (%)

25 (49. 0)

72 (67. 3)

0,027

Diabetes mellitus, n (%)

8 (15. 7)

50 (46. 7)

<0,001

Hiperlipidemi, n (%)

12 (23. 5)

37 (34. 6)

0.160

Sigara kullanımı, n (%)

24 (47. 1)

47 (43. 9)

0.711

Glikoz, mg/dL

110. 6 ± 38. 7

140. 0 ± 57. 8

0.001

BUN, ng/mL

36. 0 ± 14. 0

41.3 ± 20. 1

0,089

Kreatinin, mg/dL

0,86 ± 0,26

1,02 ± 0,78

0.160

Beyaz kan hücresi, hücreler/μL

7. 6 ± 2. 2

8.5 ± 3. 3

0.085

Hemoglobin, g/dL

13.3 ± 1.7

12.4 ± 2. 2

0.009

Total kolesterol, mg/dL

193. 5 ± 35. 6

190. 6 ± 54. 3

0.723

Trigliserit, mg/dL

143. 2 ± 85. 2

165. 0 ± 92. 8

0.159

HDL-kolesterol, mg/dL

43. 9 ± 11. 7

40.6 ± 10. 8

0.081

LDL-kolesterol, mg/dL

121. 2 ± 31. 5

119. 0 ± 43. 8

0.740

SYNTAX skoru

0±0

17. 1 ± 9. 6

<0.001

METS-IR skoru

2.46 ± 0. 22

2. 59 ± 0. 25

0,003

Yaş, yıl

Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu,
%
Demografik özellikler

Başvuru laboratuvar parametreleri

182

2. Uludağ Kardiyoloji Kongresi

Sürekli değişkenler ortalama ± SD, nominal değişkenler frekans (%) olarak
sunulmaktadır.

BUN: kan üre azot gösterir; HDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein; LDL, düşük
yoğunluklu lipoprotein, METS-IR skoru, İnsülin Direnci için Metabolik Skorunu
gösterir.
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SB48
ST-SEGMENT ELEVASYONLU MİYOKARD ENFARKTÜSLÜ HASTALARDA
ANJİYOGRAFİK TROMBÜSÜ ÖNGÖRMEDE SİSTEMİK İMMÜN-İNFLAMASYON
İNDEKSİNİN ROLÜ
1Berat

UĞUZ, 1Dursun TOPAL

1BURSA

ŞEHİR HASTANESİ, KARDİYOLOJİ AD

Amaç: Inflamatuar mekanizmalar ST-segment elevasyonlu miyokard infarktüsü
(STEMI) oluşumunda ve prognozunda önemli rol oynamaktadır. STEMI'lı hastalarda
trombüs varlığının, majör advers kardiyak olayların insidansını artırdığı ve kötü
prognozla ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada STEMI hastalarında lenfosit,
nötrofil ve trombosit sayılarına dayalı sistemik immün-inflamasyon indeksin (SII),
anjiografik trombüsü öngörmedeki rolü değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem:
Retroprospektif dizayndaki çalışmaya akut ST segment elevasyonlu MI tanısı ile
primer perkütan koroner girişim uygulanan 93 hasta (ortalama yaşları 56.9± 11.4)
dahil edildi. Hastaların koroner anjiyografi öncesinde rutin kan laboratuvar çalışmaları
için kan örnekleri toplandı demografik özellikleri kaydedildi. Sistemik immün
inflamasyon indeksi (SII) şu şekilde tanımlanmıştır: SII= P*N/L, burada P, N ve L
periferik trombosit, nötrofil ve lenfosit sayılarıdır. Kayıtlar incelenerek thrombolysis in
myocardial infarction (TIMI) thrombus derecesine göre düşük trombüs yükü olanlar
(grade II-III) ve fazla trombüs yükü olanlar (Grade IV-V) olarak iki gruba ayrıldı.
Gruplar arasında karşılaştırmalarda nominal değişkenler için ki-kare testi, numerik
veriler için t-testi kullanıldı. Tüm istatistiksel analizlerde p <0.05 değeri anlamlı kabul
edildi.Sonuç: Sistemik immün-inflamasyon indeksi oranları, fazla trombüs yükü olan
grupta, düşük trombüs yükü oluşan gruba göre önemli ölçüde yüksek olarak saptandı
(1675.8±157vs. 679.9±262.4, p<0.05) (Şekil-1). Regresyon analizinde SII indeksin
infarkt olan arterde yüksek trombüs oluşumu için bağımsız belirleyici olduğu saptandı
(OR 1.004, 95%CI: 1.002-1.006, p<0.05). ROC analizinde yüksek trombüs oluşumu
için için sınır değer >997 bulunmuştur (AUC: 0.851[%95 CI; sensitivite 65.6%
spesifite 93.5%]) (Şekil 2).Tartışma: Geleneksel risk faktörlerine ek olarak, yüksek
sistemik immün inflamasyon indeksi, STEMI hastalarında trombüs yükünün bir
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göstergesi olabilir.Anahtar kelimeler: Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksi, Trombüs
Yükü, ST Segment Yükselmesi

Şekil 1. Çalışma grupları arası Sistemik İnflamatuar İndeks karşılaştırması
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Şekil 2. Roc eğrisi, E/(Ea×Sa) Sistemik İnflamatuar İndeksinin yüksek trombüs
oluşumu için cut-off değerinin %65,6 duyarlılık ve %93,5 özgüllük ile >997 olduğunu
göstermiştir.
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SB49
SKLERODERMA HASTALARINDA P DALGA VE QT DİSPERSİYONUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
2Erdal

DURMUŞ, 1Dursun AKASLAN

1MARMARA

ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ
2YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ KARDİYOLOJİ ABD
Giriş: Skleroderma, kalp ve akciğerler gibi birçok organı etkileyen, kronik inflamasyon
ve fibrozis ile karakterize sistemik bir hastalıktır. Sklerodermada, miyokard
dokusundaki fibrozis nedeniyle kalbin iletim sistemi ve mekanik işlevi etkilenebilir.
Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, sklerodermalı hastalarda atriyal ve ventriküler
iletim sisteminin fonksiyon ve heterojenliğini gösteren P dispersiyonu ve QT
dispersiyonunun etkilenip etkilenmediğini değerlendirmektir.
Metod: Çalışmaya 62 sklerodermalı hasta (%87 kadın, yaş: 47.5±11.3) ve 30 sağlıklı
gönüllü (%88 kadın, yaş: 44±8.3) dahil edildi. Tüm hastalardan 12 derivasyonlu
yüzey EKG alındı. En uzun ve en kısa p dalgası ve düzeltilmiş QT süreleri ölçüldü ve
p dalgası ve QT dağılımları elde edildi.
Bulgular: Sklerodermalı hastalarda yapılan ekokardiyografide sol ventrikül sistolik ve
diyastolik çapları, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF), sol ve sağ atriyum alanları
ve sistolik pulmoner arter basıncı normal sınırlarda bulundu (Tablo 1). Skleroderma
hastalarında P dalga dispersiyonu (skeroderma 23.3±11.4, kontrol 17,6±9,2,
p:0,037), QT dispersiyonu (skleroderma 33,7 ±21,7, kontrol 23,8±19,3, p:0,026) ve
QRS süresi (skleroderma 85,3±11,kontrol 77±9, p:0,002) kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında sklerodermalı hastalarda istatistiksel olarak daha yüksek bulundu
(Tablo 2).
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Sonuç: Sklerodermalı hastalarda yaş ve cinsiyet uyumlu kontrol grubuna göre P
dalgası ve QT dispersiyonunun daha yüksek olduğunu saptadık. Bu bize
sklerodermalı hastalarda olası sklerozun miyokardı etkilediğini göstermektedir.
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SB52
PULMONER ARTERYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA STAZ DERMATİTİ
GELİŞİMİ VE SAĞ VENTRİKÜL FONKSİYONLARI İLE İLİŞKİSİ
2Özge

KAYA, 1Hakkı KAYA

1ÇANAKKALE

ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ
AD
2ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ
AD
Giriş ve Amaç: Staz dermatiti (SD) her ne kadar dermatit olarak isimlendirilmiş olsa
da etyopatognezinin temelini kardiyovasküler patolojilere bağlı artan venöz basınç
oluşturmaktadır. Venöz basınç artışı primer venöz yetmezliğe bağlı olabileceği gibi
artan sağ kalp basınçlarına bağlı azalan venöz dönüşe sekonder gelişen venöz
yetmezliğe bağlı da gelişebilmektedir. Pulmoner arteryel hipertansiyon (PAH) nadir
görülen ve sağ kalp basınçlarını en çok etkileyen hastalıklar arasındadır. Biz bu
çalışmamızda rutin takip ettiğimiz PAH hastalarında artmış venöz basıncın
göstergesi bir deri bulgusu olarak SD gelişiminin; ilişkili olduğu klinik ve
ekokardiyografik parametreleri değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntemler: Idiyopatik PAH nedeniyle takip edilen 18 yaşından büyük ve gönüllü olur
formunu imzalayan 41 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş, cinsiyet, fonksiyonel
kapasite sınıfı (NYHA), diabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT) gibi
komorbiditeleri içeren hasta verileri, 6 dakika yürüme testi sonuçları ortalaması, PAH
poliklinik başvurusundan önceki altı ay içerisindeki laboratuvar verileri, 12
derivasyonlu istirahat elektrokardiyogramı, ekokardiyografik veriler ve ayrıca
başvurudan önceki altı ay içinde staz dermatiti tanısı alıp almadıkları hastane tıbbi
kayıtları gözden geçirilerek değerlendirildi ve vaka rapor formlarına yazıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 63±13 olup % 88’i kadındır. Hastalar çalışmaya
dahil edilmeden önceki 6 ay içerisinde staz dermatiti tanısı alıp almamalarına göre
iki gruba ayrıldı. Çalışmaya alınan 41 hastadan 9’unda (%22) SD tanısı mevcuttu.
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SD tanısı olan ve olmayan hastaların temel demografik özellikleri ve ilaç kullanım
öyküleri tablo 1 de sunuldu. İki grubun laboratuar ve ekokardiyografik parametreleri
karşılaştırılarak tablo 2 de sunuldu. SD olan hasta grubunda olmayanlara göre
TAPSE (Triküspit anüler düzlem sistolik sapma), 6 dakika yürüme testi, ve
hemoglobin ortalamaları anlamlı olarak daha düşükken; sağ atrium alanı, kreatinin,
NT-ProBNP, AST değerleri ve perikardiyal efüzyonu olan hasta oranı SD grubunda
anlamlı olarak daha yüksekti (Tablo 2). Forward wald metodu ile yapılan çok
değişkenli analizde TAPSE; yaş, cinsiyet ve iki grup arasında farklı bulunan tüm diğer
parametrelerden bağımsız olarak SD ile ilişkili bulunmuştur (OR=0.596, 95% CI:
0.405-0.877, p=0.009).
Sonuç: Çalışmamızda literatürde ilk defa; PAH hastalarında staz dermatiti
gelişiminin ; azalmış TAPSE ve dolayısıyla bozulmuş sağ ventrikül fonksiyonları ile
diğer değişkenlerden bağımsız olarak ilişkili olduğu gösterilmiştir.
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SB53
Normotansif Popülasyonda Monosit HDL-C Oranı ile Noktürnal Kan Basıncı
Paterni Arasındaki İlişki
1Ali

Gökhan ÖZYILDIZ

1Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji
Kliniği, Rize
Giriş ve Amaç: Noktürnal kan basıncı paterninin hipertansif hastalardaki etkisi
bilinmektedir. Her ne kadar son zamanlarda yapılan çalışmalar noktürnal kan basıncı
paterninin normotansif popülasyondaki etkisine ışık tutsa da çalışmalar sınırlı
sayıdadır ve nisbeten az sayıda katılımcıyla yürütülmüştür. Monosit/yüksek
yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) oranı (MHR) inflamasyonun tanısal ve
prognostik bir belirteci olarak kullanılmaktadır. Mevcut çalışmada, normotansif
kişilerde günlük kan basıncı ritmi ile MHR arasındaki ilişkinin araştırılması planlandı.
Gereç ve Yöntem: Herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 18-65 yaş arası toplam
215 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Denekler Çalışma popülasyonu 24 saatlik
ambulatuar kan basıncı ölçümü ile değerlendirildi ve noktürnal kan basıncı paternine
bağlı olarak dipper, non-dipper ve reverse-dipper olmak üzere üç gruba ayrıldı (Tablo
1). Tam kan sayımı ve serum biyokimya parametrelerinin değerlendirilmesi için 12
saatlik açlığın ardından tansiyon Holter uygulamasının yapılacağı sabah periferik
venöz kan örneği alındı.
Sonuç: Katılımcıların yaş ortalaması 44 idi ve 88'i (%40,9) kadındı. Çalışma
popülasyonunun 120'sinde (%55,8) dipper, 72'sinde (%33,4) non-dipper ve 23'ünde
(%10,6) reverse-dipper paterni tespit edildi. Temel demografik ve klinik özellikler
açısından gruplar arasında fark yoktu. Yüksek duyarlı C-reaktif protein (hs-CRP)
seviyesi dipper, non-dipper ve reverse-dipper gruplarında sırasıyla 0,85 mg/L, 0,90
mg/L ve 1,20 mg/L idi; istatistiki fark, reverse-dipper kan basıncı paterninden
kaynaklanmakta idi (p=0,006). HDL-C düzeyleri gruplar arasında benzerdi (p=0,08)
ve monosit sayısı istatistiki anlamlılık sınırındaydı (p=0.044). Buna karşın, MHR
192

2. Uludağ Kardiyoloji Kongresi

dipper grubunda 11,6, non-dipper grubunda 12,4 ve reverse-dipper grubunda 14,7
idi ve gruplar arası fark anlamlıydı (p=0,008).
Tartışma: Monosit/HDL-C oranı (MHR) ve hs-CRP reverse-dipper kan basıncı paterni
ile ilişkilidir. Mevcut bulgu ile MHR'nin reverse-dipper kan basıncı paterni olan
normotansif deneklerle ilgili subklinik bir inflamasyon belirteci olarak kullanılabileceği
önerilebilir.
Tablo 1. Çalışma grupları klinik ve labratuvar verileri.

Yaş (yıl)
Kadın cinsiyet (n, %)
Gündüz sistolik KB
(mmHg)
Gece sistolik KB
(mmHg)
Gündüz diyastolik
(mmHg)
Gece diyastolik
(mmHg)
Hs-CRP (mg/L)
HDL-C (mg/dL)
Total kolesterol
(mg/dL)
Monosit (x1000/mm3)
Lökosit (x1000/mm3)
MHR

Dipper
(n=120)

Non-dipper
(n=72)

Reversedipper (n=23)

p

43.0 (40.046.5)
51 (%42.5)
112.2 ± 7.8

44.0 (41.047.0)
27 (%37.5)
111.4 ± 7.0

46.0 (42.050.0)
10 (%43.4)
112.2 ± 7.2

0.138

98.0 ± 7.4

108.4 ± 7.2

114.8 ± 5.2

0.008

71.2 ± 7.4

72.0 ± 8.6

71.6 ± 7.6

0.352

58.4 ± 6.8

62.4 ± 5.2

65.6 ± 4.2

0.038

0.85
48.6 ± 11.4
202 ± 42

0.90
49.0 ± 14.2
208 ± 44.4

1.20
45.4 ± 12.2
210.2 ± 34.0

0.006
0.080
0.435

0.562 ±
0.144
7.1 ± 1.7
11.6

0.608 ±
0.154
7.4 ± 1.9
12.4

0.668 ±
0.168
7.6 ± 2.0
14.7

0.044

0.552
0.418

0.180
0.008
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HDL-C Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, Hs-CRP: Yüksek duyarlıklı Creaktif protein, KB: Kan basıncı, MHR: Monosit-HDL oranı
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SB56
COVID-19'LU HASTALARIN 90 GÜNLÜK KARDİYOVASKÜLER VE
SEREBROVASKÜLER OLAY GELİŞİMİNİ TAHMİN ETMEDE; CALL SKORU
1Ahmet

BALUN

1BANDIRMA

ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ AD,

BALIKESİR
Giriş ve Amaç: Sars-Cov-2’nin neden olduğu koronavirüs enfeksiyonun (COVID-19)
tromboembolik olaylar nedeniyle kardyovasküler olayların sıklığını arttırdığı pek çok
çalışmada gösterilmiştir. Mevcut kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve obezite de
COVID-19 enfeksiyonunun prognozunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada
COVID-19 enfeksiyonu sırasındaki D-dimer seviyesi ve CALL skoru ile hastaların bu
enfeksiyon sonrası 3 ay içinde akut koroner sendrom ve iskemik serebrovasküler
olay geçirme riski arasındaki ilişki incelenecektir.
Gereç ve Yöntem: COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hastanemizde Mart 2020 ile
Aralık 2020 tarihleri arasında yatan 139 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.
Hastalar COVID-19 enfeksiyonu sonrasında ilk 3 ay içerisinde kardiyovasküler olay
ve serebrobvasküler olay gelişen grup (n=69) ile izleminde kardiyovasküler olay ve
serebrovasküler olay gelişmeyen grup (n=70) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların ilk
yatışlarında alınan D-dimer seviyeleri değerlendirildi. Hastaların komorbidite durumu,
yaşı, lenfosit sayısı ve laktat dehidrogenaz seviyesi ile hesaplanan CALL skorları
hesaplandı.
Bulgular: CALL skoru kardiyovasküler ve serebrovasküler olay gelişen grupta
ortalama 8,9±2,2, kontrol grubunda ise 6,6±2,1 olduğu görüldü. Olay gelişen grupta
CALL skoru anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p<0,05). D-dimer seviyeleri de
kardyovasküler olay ve serebrovasküler olay gelişen grupta anlamlı olarak daha
yüksek saptandı (p<0,05). Lojistik regresyon analizinde ise CALL skoru Odds ratio
[OR]: 1.710, 95% confidence interval ([CI]:1,319-2,219, p:0.00) ile kardiyovasküler
olay ve serebrovasküler olay gelişiminin bağımsız öngördürücüsü olduğu
195

10 – 13 Mart 2022, Uludağ

saptanmıştır. ROC analizinde ise CALL skorunun 8 ve üzeri olanların %75 duyarlılık
ve %68 özgüllük ile kardiyovasküler olay ve serebrovasküler olay gelişebilecek
hastaları tanımladığı görülmüştür (AUC: 0.774, 95% CI: 0.696-0.853, p<0.001).
Sonuç: COVID-19 enfeksiyonu sonrasında erken dönemde gelişebilecek
kardiyovasküler ve serebrovasküler olayları öngörmek için CALL skoru kullanılabilir.
Daha önce yapılan çalışmalarda da CALL skoru yüksek olan hastaların prognozunun
daha kötü olduğu araştırmacılar tarafından gösterilmiştir. Yüksek CALL skoru olan
hastalara COVID-19 enfeksiyonu boyunca ve sonrasında antiagregan ve
antikoagülan tedavi başlanması önerilmektedir. COVID-19 enfeksiyonu sonrasında
ise ne kadar süre antiagregan ilaç kullanılacağı araştırmaya açık bir konudur.
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Tablo 1. Hastalarının temel demografik özellikleri ve laboratuvar bulguları
Değişken

Tüm Hastalar
(n:139)

Olay Gelişen
Grup
(n:69)

Olay Gelişmeyen
Grup
(n:70)

P Değeri

Yaş (yıl)
Cinsiyet (Erkek %)
Hipertansiyon (%)
DM (%)
KAH (%)
Kreatin (mg/dl)
WBC (103/µL)
HGB (g/dl)
PLT (103/µL)
LDH (U/L)
Lenfosit (103/µL)
D-Dimer (ng/dl)
CRP (mg/dl)
CALL Skoru

64,4
51,1
49,6
28,8
27,3
1,21
7,60
13,2
229,9
287
1,89
629,3
4,13
7,78

66,3
41,4
50,7
30,4
30,4
1,44
7,52
13,1
210
344
1,85
937
6,44
8,9

62,5
60,9
48,6
27,1
24,3
1,02
7,66
13,4
245
247
1,92
325
2,4
6,6

0,06
0,01
0,46
0,40
0,26
0,53
0,81
0,52
0,04
0,00
0,71
0,04
0,01
0,00

DM:Diabetes Mellitus, KAH:Koroner Arter Hastalığı, WBC:Beyaz Küre Sayısı,
HGB:Hemoglobin, PLT:Platelet LDH: Laktat Dehidrogenaz CRP:C-reaktif protein

Şekil 1. CALL Skorunun kardiyovasküler olay ve serebrovasküler olay tahminine ait
ROC Eğrisi

197

10 – 13 Mart 2022, Uludağ

CALL Skorunun kardiyovasküler olay ve serebrovasküler olay tahminine ait ROC
Eğrisi
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SB57
PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTALARDA
FRAGMENTE QRS VARLIĞININ HASTALIK CİDDİYETİ VE HEMODİNAMİK
PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ
1Zehra

ERKAL, 2Zehra ERKAL

1ANTALYA
2ANTALYA

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

Giriş-Amaç: Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), ortalama pulmoner arter
basıncı (PAB) ve pulmoner vasküler direnç (PVR)’de artmayla karakterize yıkıcı bir
hastalıktır. PVR’de artış sağ ventrikülde (RV) hipertrofi, dilatasyon ve fibrozise sebep
olur ve ortaya çıkan sağ kalp yetmezliği PAH hastalarında morbidite ve ölümün en
sık nedenidir. Aslında PAH tanısında ve prognozunda kritik öneme sahip olan RV’ün
yapısını, hacmini ve fonksiyonlarını değerlendirmede altın standart kardiyak
manyetik rezonans(MR)dır. Günümüzde daha sık kullanılmaya başlanmıştır fakat
pahalı ve zor bir tetkiktir. Basit ve kolay ulaşılabilir bir tetkik olan
elektrokardiyografinin(EKG), PAH hastalarında rolüne yönelik ise çok fazla çalışma
yoktur. Hemodinamik çalışmalar, otopsi ve MR çalışmaları göstermiştir ki
hemodinamik durum ile RV hipertrofisi ve EKG değişiklikleri arasında ciddi bir
korelasyon vardır. Fragmente QRS (f QRS) ise miyokardiyal fibrozis nedeniyle
oluşan homojen olmayan ventriküler aktiviteyi gösteren bir elektrokardiyografik
parametredir. Fragmente QRS, EKG de major koroner arter alanı ile ilişkili ardışık iki
derivasyonda ek R’ dalgası olması ya da R ya da S dalgalarında çentik
olması(fragmentasyon) olarak tanımlanır. Daha önceki çalışmalarda birçok kardiyak
ve kardiyak olmayan hastalıkta f QRS varlığının artmış miyokardiyal iskemi ya da
fibrosis ile ilişkili ventrikül disfonksiyonunu gösterdiği ve bu durumun artmış
mortalitenin en önemli nedeni olduğu da gösterilmiştir. Fakat literatür taramamızda
PAH hastalarında f QRS varlığı ve önemine ait bir çalışmaya rastlamadık. Bizde PAH
hastalarında f QRS varlığının RV disfonksiyonunu göstermedeki yerini ve
hemodinamik parametreler ile ilişkisini tespit etmek amacıyla bu çalışmayı planladık.
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Gereç ve Yöntem: Çalışmaya grup 1(PAH)veya grup 4 pulmoner hipertansiyon
(KTEPH) tanısı almış, sağ kalp kateterizasyonu ile hemodinamik değerlendirme
yapılarak uygun tedavisi başlanmış 94 hasta dahil edilmiştir. Hastalar EKG’lerinde
f(QRS) varlığına göre iki gruba ayrılmış ve ekokardiyografik ve kateter ile elde edilen
bulgular yönünden karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmamız retrospektif kesitsel bir
çalışmadır.
Bulgular: Hastaların pulmoner hipertansiyon alt grupları incelendiğinde f QRS tespit
edilen ve edilmeyen grupta benzerdi (p:0.366)(Tablo 1).Ekokardiyografik olarak
ölçülen pulmoner arter basıncı(PAB), f (QRS) pozitif olan grupta 81.7+- 22,4mmhg,
f(QRS) tespit edilmeyen grupta 62.7+-16,1 mmhg(p<0.001).Sağ kalp
kateterizasyonu(SKK) bulguları değerlendirildiğinde ortalama PAB, f QRS olan
grupta 60.1+-79.8 mmhg iken, f QRS izlenmeyen grupta 39.6+-17.7 mmhg
(p<0.001). Pulmoner vaskuler direnç f QRS tespit edilen grupta 9.4+-4.9 WU, f QRS
olmayan grupta 4.5+-2.3 WU tespit edildi(p<0.001)(tablo 1). Tablo 2’de PVR’yi
öngörmede f QRS, yaş, cinsiyet, BNP, ekokardiyografik parametreler değerlendirildi
ve PVR’yi öngörmede f QRS yüksek anlamlılık düzeyinde tespit edildi(p<0.001).
Sonuç: Bizim çalışmamızda da PAH hastalarında EKG’de f QRS tespit ettiğimiz
grupta ekokardiyografik olarak ölçülen ortalama PAB, SKK ile ölçülen ortalama,
sistolik, diyastolik PAB ve PVR değerleri, f QRS tespit edilmeyen gruba göre anlamlı
düzeyde yüksek tespit edilmiştir. Fragmente QRS izlenen yani RV’de fibrozis olan
hasta grubunda bu değerlerin yüksek olması bu grubun hemodinamik
parametrelerinin kötü olduğunu ve istenmeyen olaylar açısından çok daha yüksek
riskli olduğunu göstermektedir. PAH hastalarını değerlendirken EKG’de f QRS tespit
ettiğimiz hastalarda hemodinamik etkilenmenin daha fazla olduğunu düşünüp erken
kombinasyon tedavisine başlamak ya da bu hastaları daha kısa aralıklarla yakından
takip etmek klinik pratikte bize fayda sağlayacaktır.
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Table 1. Hastaların demografik özelliklernin, ekokardiyografik ve kateter ile ölçülen
parametrelerinin karşılaştırılması
Fqrs (-)
(n=39)
58.9 ± 12.9
15.4 (6)

fQRS (+)
(n=55)
51.8 ± 18.0
29.1 (16)

İdiyopatik
Grup 4
Konjenital
Skleroderma

51.3 (20)
10.3 (4)
12.8 (5)
25.6 (10)

67.3 (37)
9.1 (5)
10.9 (6)
12.7 (7)

Masitentan
Ambrisentan
Bosentan
Riociguat
Cerrahi

46.2 (18)
12.8 (5)
25.6 (10)
5.1 (2)
10.3 (4)
43.8 ± 4.9
28.2 ± 4.4

47.3 (26)
7.3 (4)
32.7 (18)
9.1 (5)
3.6 (2)
42.6 ± 5.6
27.3 ± 4.4

17.9 (7)
30.8 (12)
51.3 (20)
62.7 ± 16.1
4.5 ± 2.3
4.3 ± 2.7
60.5 ± 26.8
24.1 ± 13.8
39.6 ± 17.7
1573.0 ± 1710
4.7 ± 6.8
12.2 ± 1.9
1.0 ± 0.6

7.8 (4)
17.6 (9)
74.5 (38)
81.7 ± 22.4
9.4 ± 4.9
4.6 ± 1.8
77.9 ± 25.6
30.5 ± 11.4
60.1 ± 79.8
2540.0 ± 3892.8
4.4 ± 6.1
13.5 ± 2.7
1.0 ± 0.5

Yaş
Kadın cinsiyet % (n)
PAH Etyoloji, % (n)

P değeri
0.035
0.122
0.366

Tedavi*, % (n)

LVDÇ
LVSÇ
TY, % (n)
1
2
3
PAB
PVR
Pulmoner Debi
PA sistol
PA diyastol
PA ortalama
BNP
N/L
Hb
Kreatinin

0.529

0.249
0.194
0.070
<0.001
<0.001
0.524
<0.001
<0.001
0.001
0.516
0.815
0.031
0.391

LVDÇ; Ekokardiyografi ile ölçülen sol ventrikül diyastol sonu çap, LVSÇ;
Ekokardiyografi ile ölçülen sol ventrikül sistol sonu çap, TY; Triküspit yetersizlik
derecesi, PAB; Ekokardiyografik olarak ölçülen Pulmoner arter basıncı, PVR;
Pulmoner vasküler direnç, PA; Sağ kalp kateterizasyonu ile ölçülen pulmoner arter
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basıncı, PAH; Pulmoner arteryel hipertansiyon, BNP; Brain natriüretik peptid, N/L;
Nötrofil lenfosit oranı, Hb; Hemoglobin düzeyi
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Table 2. PVR’yi öngörmede farklı prediktörlerin karşılaştırılması
Prediktör

Standart katsayılar beta

95 % CI

P değeri

Yaş

-0.179

-0.114-0.011

0.104

Cinsiyet

0.026

-1.982-2.558

0.801

FQRS

0.429

2.147-6.182

<0.001

TY

-0.083

-1.991-0.819

0.409

LVDÇ

-0.223

-0.431-0.043

0.107

LVSÇ

0.051

-0.244-0.354

0.715

BNP

0.110

-0.122-0.261

0.242

BNP; Brain natriüretik peptid, LVDÇ;Sol ventrikül diyastol sonu çap, LVSÇ; Sol
ventrikül sistol sonu çap, TY;Triküspit yetersizlik derecesi
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SB60
VİTİLİGOLU HASTALARDA ATRİAL ELEKTROMEKANİK GECİKME ZAMANIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
1Bekir

ÇALAPKORUR, 1Erkan DEMİRCİ, 1Yücel YILMAZ, 2Ragıp ERTAŞ

1KAYSERİ
2KAYSERİ

ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, DERMATOLOJİ KLİNİĞİ

Giriş: Vitiligo melonosit kaybıyla karakterize bir hastalıktır. Metabolik sendrom,
insülin direnci ve aterosklerotik kalp hastalığı gibi sistemik hastalıklarla ilişkili olduğu
gösterilmiştir. Atriyal fibrilasyon (AF) embolik serebrovasküer hastalığa yol açabilen
ve yaşam süresini kısıtlayan bir hastalıktır. Atriyal elektromekanik gecikme (EG) AF
gelişmesini tahmin etmekte girişimsel olmayan faydalı bir yöntemdir. Bu çalışmada
vitiligolu hastalarda doku Doppler ekokardiyografi ile ölçülen atriyal EG
araştırılacaktır.
Metod: Çalışmaya generalize vitiligosu bulunan 32 hasta, yaş ve cinsiyet olarak
eşleştirilmiş 38 gönüllü alınmıştır. Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), yüksek duyarlıklı Creaktif protein (CRP) ve diğer kan tahlilleri yapılmıştır. Ekokardiyografik parametreler,
doku Doppler ekokardiyografi ile atriyal, inter-atriyal, intra-atriyal ve sol atriyal EG
ölçülmüştür.
Bulgular: Bazal karakteristik özellikler ve biyokimyasal değerler tablo 1’de
gösterilmiştir. Nötrofil sayısı, NLO ve CRP vitiligo grubunda anlamlı olarak daha
yüksekti (6±1.4 vs. 4.5±2.3, p=0.001; 3.5±1.4 vs. 2.5±1.9, p=0.024; 6.2±1.9 mg/dl
vs. 4.1±1.3 mg/dl, p<0.001, sırasıyla). Tablo 2’de ekokardiyografik ve EG değerleri
gösterilmiştir. PA lateral , PA septum, inter-atriyal ve intra-atriyal EG vitiligo grubunda
anlamlı olarak uzadığı bulunmuştur (58.3±12.5 vs. 69.1±9, p<0.001; 45,1  9 vs.
54,4  6,5, p<0.001; 36.3±8.5 vs. 24.2±10.8, p<0.001; 18.1±8.3 vs. 10.9±5.8,
p<0.001, sırasıyla). Sol atriyal EG vitiligo grubunda, kontrol grubuna göre istatiksel
olarak anlamlılığa ulaşmayacak şekilde daha uzundur (15.3±6.9 vs. 13.2±7.2,
p=0.33).
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Sonuç: Bu çalışmada vitiligo grubunda PA lateral, PA septum, intra-atriyal ve interatriyal EG’nin anlamlı şekilde uzadığı gösterilmiştir. Atriyal EG’nin AF gelişimi için iyi
bir öngörücü olduğu düşünüldüğünde vitiligolu hastalarda AF’ye yatkınlık
olabileceğini göstermektedir. Vitiligolu hastaların AF için daha yakın takip edilmesi
gerekmektedir.
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Table 1. Vitiligo ve kontrol grubun bazal karakteristiklerinin ve biyokimyasal
değerlerinin karşılaştırılması
Değişkenler

KONTROL GRUBU
(n=38)

P-Değeri

Yaş (yıl)

39,6±8.9

40.7±12.1

0.699

Erkek/kadın

14/24

10/22

0.460

HT

9

10

0.380

Sistolik kan basıncı, mm Hg

121.2±9

119±10.3

0.335

Diastolik kan basıncı, mm Hg

74.3±6.6

72.8±7.5

0.795

Kalp hızı, (vuru/dk)

77.7±8.1

76.4±9.1

0.534

Glukoz (mg/dL)

98.8±17.2

102.8±19.8

0.349

Kreatinin (mg/dL)

0.83±0.1

0.92±0.3

0.103

AST (U/L)

21.1±5.1

23.3±7.8

0.361

ALT (U/L)

21.2±8.8

24.5±9.2

0.333

WBC (10^3/L)

8.7±3.6

8.8±3.5

0.158

Nötrofil, (10^3/L)

4.5±2.3

6±1.4

0.001

Lenfosit, (10^3/L)

2±0.4

1.84±0.4

0.201

Nötrofil / lenfosit oranı

2.5±1.9

3.5±1.4

0.024

Hemoglobin (g/l)

14.4±1.5

14.9±1.2

0.158

Platelet (/mm3)

256.3±71.6

258.6±60.4

0.881

CRP

4.1±1.3

6.2±1.9

<0.001

WBC: Beyaz kan hücreleri, CRP: C reaktif protein
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Tablo 2. Vititligo ve kontrol grubunun ekokardiyografik parametrelerinin
karşılaştırılması

Değişkenler

KONTROL GRUBU
(n=38)

VİTİLİGO GRUBU
(n=32)

P-değeri

LA çap, cm

3.38±0.27

3.42±0.26

0.470

21.5±2.2
4.66±0.4
3±0.4
1.06±0.11
1.02±0.09
67.3±5.9
58.3±12.5
45.1±9
34.1±9.2

21.7±1.8
4.68±0.4
3.1±0.3
1.07±0.14
1.05±0.13
65.1±5
69.1±9
54.4±6.5
36.7±5.4

0.679
0.805
0.601
0.706
0.217
0.079
<0.001
<0.001
0.145

24.2±10.8

36.3±8.5

<0.001

10.9±5.8

18.1±8.3

<0.001

13.2±7.2

15.3±6.9

0.330

7.3±1.1
5.8±1.6
180.4±37.2

7.5±1.3
6.1±1.4
188.2±35.4

0.617
0.492
0.817

11.8±2.8
13.1±2.8
10.1±2.2

11.6±3.2
13±3.1
10.2±2.6

0.742
0.887
0.831

cm2

LA alanı,
LVDD, cm
LVESD, cm
IVSD, cm
PWD, cm
LVEF, %
PA Lateral, ms
PA Septum, ms
PA Triküspid, ms
PA Lateral-PA Triküspid
(Inter-atrial gecikme), ms
Pa Septum – PA Triküspid
(Intra-atrial gecikme), ms
PA Lateral- PA Septum
(Sol-atrial gecikme), ms
Mitral E hızı, cm/s
Mitral A hızı, cm/s
DT, ms
IVRT, ms
(S’) cm/s
(E’) cm/s
(A’) cm/s

LA = Sol atrium; LVDD = sol ventirkül diastol sonu çap; LVSD = sol ventrikül sistol
sonu çap; IVSD = interventriküler septum kalınlığı; PWD = posteriyor duvar kalınlığı;
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LVEF = LV ejeksiyon fraksiyonu DT = deselerasyon zamanı; IVRT = isovolumik
gevşeme zamanı.
Inter-atrial gecikme: PA lateral – PA tricuspid; Intra-atrial gecikme: PA septum – PA
triküspid; Left-atrial gecikme: PA lateral – PA septum; S’: sistolik hız mitral
annulusten; E’: erken diastolik hız mitral annulusten; A’: geç diastolik hız mitral
annulusten.
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SB62
COVID-19 OLGULARINDA SAĞ VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ TEDAVİ
SONRASI DEĞERLENDİRİLMESİ
1Naile

ERİŞ GÜDÜL, 1Nai̇le ERİŞ GÜDÜL, 1Ahmet AVCI, 1Mustafa Umut
SOMUNCU, 2Güven ÇELEBİ
1ZONGULDAK

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ
ANABİLİM DALI, ZONGULDAK
2ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ENFEKSİYON
HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI, ZONGULDAK
Giriş-Amaç: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), şiddetli akut solunum
yetmezliğine yol açan sistemik bir viral enfeksiyon olmasına rağmen; kardiyak
tutulum, COVID-19'da artan morbidite ve mortaliteden sorumlu olarak sıklıkla
bildirilmiştir. Akut ve kronik solunum yolu hastalıklarında sağ kalp fonksiyonunun
önemi göz önüne alındığında, COVID-19 tanılı hastalarda sağ fonksiyonların
değerlendirilmesi prognostik önem arz edebilir. Bu nedenle, bu çalışmada akut
COVID-19 enfeksiyonunda tanı ve tedavi sonrasında sağ kalp fonksiyonlarının
değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: COVID-19 polikliniğine şikayetleri doğrultusunda başvuran ve RTPCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction- Ters Transkriptaz
Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi pozitif çıkan 50 hasta değerlendirilmeye alındı.
Çalışma popülasyonu yoğun bakım ihtiyacı olmayan ama yatarak tedavi edilen
(n=25) ve ayaktan tedavi edilen (n=25) şeklinde 2 gruba ayrıldı. Tüm hastalarda sağ
ventrikül (RV) fonksiyonları tedavi almadan önce ve tedavi bitiminde konvansiyonel
iki boyutlu (2D) ekokardiyografi kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: 25 ayaktan takip edilen , 25 tanesi yatarak tedavi edilen hasta olmak üzere
50 hasta çalışmaya dahil edildi. Yatan hastaların ortalama CO-RADS (COVID-19
Reporting and Data System) değeri 3.8±0.72 iken, ayaktan hastaların ortalama CORADS değeri 1.44±0.65 idi (p<0.001). İki grup arasında ekokardiyografik olarak sağ
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fonksiyon parametreleri haricinde fark yoktu (Tablo1-2). Öcelikle Tedavi öncesi
bakılan RV fonksiyonları değerlendirildi. Ayaktan tedavi alan hastalarda TAPSE
(Tricuspid annular plane systolic excursion-Triküspid annüler düzlem sistolik
hareketi) 22.2±2.2 mm olmak üzere yatarak tedavi görenlerden TAPSE 18.5±1.2 mm
anlamlı derecede yüksekti(p<0.001). RV miyokardiyal performans indeksi (RV MPI)
ayaktan takipli hastalarda 0.272±0.062 , yatarak tedavi olanların RV MPI
0.342±0.06’e göre anlamlı olarak düşüktü(p<0.001). Ayaktan hastaların triküspid
velositesi (1.43±0.43), yatan hastaların triküspid velositesinden (1.71±0.47) (Tablo
2) anlamlı olarak daha düşüktü(p=0.033). Tedavi sonrasında bakılan RV
fonskiyonlarından yatarak tedavi edilen hastalarda TAPSE’de % 21.4 oranında
iyileşme saptanırken, ayaktan hastalarda herhangi bir değişim mevcut değildi.
Hastaların RV MPI değerleri incelendiğinde yatan hastalarda tedavi sonrası % 18
oranında düşme sağlanırken , ayaktan hastalarda % 6‘lık düşüş gözlendi ve bu fark
istatistiksel değere sahipti( p=0.006). Triküspit velositesi açısında bakıldığında ise
yatan hastalarda tedavi sonrası % 11 düşüş mevcutken, ayaktan hastalarda anlamlı
bir değişiklik saptanmadı(Şekil 1).
Sonuç: Çalışmamızda yatışı gerektiren akciğer parankimi tutulumu olan hastalarda
sağ ventrikül fonksiyonlarının daha düşük olduğu saptandı. Yatarak tedavi alan
hastalarda COVID-19 ‘a bağlı RV fonksiyonlarda düşüşün tedavi sonrasında ise
toparlandığı gözlendi. Çalışmamızın hasta popülasyonu düşük olmakla birlikte
COVID-19 prognozu belirleyebilmek adına önemli olduğunu düşünüyoruz Bu konuda
yoğun bakım ihtiyacı olan ve daha fazla hastayla yapılan çalışmaların COVID-19'da
sağ ventrikül bozukluğunun erken tespiti ve buna yönelik tedavilerin belirlenmesi
yapılacak çalışmaların literatüre katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Transtorasik Ekokardiyografi, Sağ ventrikül
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SB63
COVİD-19 HASTALIĞINI GEÇİRENLER HASTALARDA TORAKS CT DE
PNÖMONİ VARLIĞININ SPECT MİYOKARDİYAL PERFÜZYON
GÖRÜNTÜLEMEDEKİ İSKEMİ ÜZERİNE ETKİSİ
1Önder

BİLGE, 1Abdurrahman AKYÜZ, 2Halil AKIN

1SBÜ

GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ
KLİNİĞİ, DİYARBAKIR
2MEDİKAL PARK ANKARA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA
Giriş ve Amaç: Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV2)’nin etken olduğu Covid-19 hastalığı dünya genelinde önemli bir morbidite ve
mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Covid-19 hastalığının akut döneminde
miyokardit, akut koroner sendrom, tromboembolik olaylar gelişebilmektedir.
Kardiyovasküler hasar virüsün doğrudan kalp ve endotel hasarı yapmasına bağlı
olabileceği gibi sitokin fırtınası, hiperkoagülabilite ve hipoksiye sekonder gelişebilir.
Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen bazı hastalarda göğüs ağrısı, nefes darlığı,
çarpıntı gibi semptomlar görülebilmektedir. Bu hastalığı geçirip iyileşenlerde kalıcı
göğüs ağrısı şikayetinin koroner mikrovasküler disfonksiyon (CMD)’a bağlı
olabileceği kardiyak MRI ile yapılan çalışmada gözlenmiştir. Çalışmamızın amacı;
iyileştikten sonra göğüs ağrısı ve/veya nefes darlığı şikayeti olan hastalarda tek foton
emisyonlu bilgisayarlı tomografi miyokard perfüzyon görüntülemesi (SPECT-MPI)
kullanılarak Covid-19’da pnömoni varlığının iskemi ile ilişkisini incelemekti.
Gereç ve Yöntem: RT-PCR ile tanısı doğrulanmış Covid-19 öyküsü olan göğüs
ağrısı ve/veya nefes darlığı gibi şikayetlerle iskemi açısından SPECT-MPI çekilen
hastalar bu çalışma için tarandı. Akut hastalık döneminde toraks bilgisayarlı
tomografi (CT) çekilen hastalar çalışmaya dahil edildi. CT kriterlerine göre pnömonisi
olan ve olmayan hastalar belirlendi. SPECT-MPI de toplam stres puanı (SSS) >4 olan
hastalar iskemi açısından anormal MPI olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 266 hasta dahil edildi. Çalışma popülasyonunda
median yaş 57 (50-64 IQR) olup hastaların 79 (30%)’u erkekti. Hastaların 65
(24%)’inde SPECT-MPI’de anormal iskemi bulgusuna rastlandı. 152 (57%) hastada
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CT’de pnömoni izlenmiş olup hastalar pnömoni grubu ve 114 (42%) hasta nonpnömoni grubu olarak iki gruba ayrıldı. Pnömoni grubunda iskemi açısından anormal
SPECT-MPI oranları daha yüksek izlendi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde
hiperlipidemi ve CT’de pnömoni mevcudiyetinin SPECT-MPI’de iskemi riskini
arttırdığı izlendi (sırasıyla OR=2.08 CI 95%=1.08-3.99 p=0.029; OR=2.90 Cl
95%=1.52-5.54 p=0.001).
Tartışma: Dünya genelinde önemli bir morbite ve mortalite nedeni olmaya devam
eden Covid-19 hastalığının hem akut hem de kronik dönemde kardiyovasküler olay
riskinde artışa neden olduğu gösterilmiştir. SARS-CoV-2 etkeni hücre yüzeyinde
bulunan transmembran anjiotensin converting enzim 2 reseptörüne bağlanarak
vasküler endotel hücrelerini enfekte edebilir. Bu durum aterosklerotik plak
instabilitesine, vasküler inflamasyona ve mikrotrombüslerin artmasına bağlı olarak
hem endotel disfonksiyonuna hem de miyokard inflamasyonu/enfarktüsüne neden
olabilmektedir. Covid-19 hastalığını geçirdikten sonra nefes darlığı ve post-covid
yorgunluk sendromu olan hastaların değerlendirildiği çalışmada Covid-19 grubunda
sağlıklı kontrollere göre kardiyak MRI ile miyokardiyal perfüzyon rezervinin önemli
ölçüde düşük olduğu saptanmıştır. Özellikle Covid-19 pnömonisi geçiren hastalarda
post-covid dönemde göğüs ağrısı ve nefes darlığı daha sık görülebilmektedir.
Çalışmamızda anormal MPI oranı pnömoni grubunda %32 daha fazlaydı ve Covid19 hastalığında pnömoni varlığını SPECT-MPI’de iskeminin öngördürücüsü olarak
saptadık. Tüm bulgular ele alındığında aktif hastalık döneminde pnömoni varlığının
daha fazla inflamatuvar yanıta neden olduğunu ve bunun vasküler endotel hasarına
yol açarak CMD’a neden olabileceğini düşünmekteyiz. Bu durum SPECT-MPI de
iskemi oranlarının pnömoni grubunda daha yüksek olmasına neden olabilir.
Sonuç: Bu çalışmamızda; Covid-19 hastalarındaki pnömoni varlığını SPECT-MPI de
iskeminin bağımsız öngördürücüsü olarak saptadık. Covid-19 pnömonisi geçiren
hastalarda göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar koroner iskemiye bağlı
olabilir.
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SB64
COVİD-19 VE AKUT KORONER SENDROM
1Alkame

AKGÜMÜŞ

1BANDIRMA

ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ
ANABİLİM DALI, BALIKESİR
Giriş ve Amaç: COVID-19 enfeksiyonu kardiyovasküler olarak akut miyokardit, kalp
yetmezliği, aritmi, akut miyokard enfarktüsü veTakotsubo kardiyomiyopatisine neden
olabileceği çalışmalar ile gösterilmiştir. COVID-19 pandemisinde aktif hasta sayısının
artışına ve tromboembolik olayların insidansındaki artışa bağlı olarak COVID-19
enfeksiyonu sürecinde olan hastalara da koroner anjiografi yapılma ihtiyacı
doğmuştur. Bu çalışma ile Sars-Cov-2 PCR pozitif olup koroner anjografi yapılanlar
ile PCR negatif olan hastalar arasındaki işlem başarısı ve hemogram parametreleri
değerlendirilecektir.
Gereç ve Yöntem: Kasım 2020 ile Mart 2021 arasında akut koroner sendrom ile
hastanemize başvuran 124 hasta koroner anjiografi işlemi öncesinde PCR testleri
negatif (n:85) ve pozitif (n:39) olarak ikiye ayrılmıştır. Anjiografi sonrasında işlem
başarısı ve başvuru sırasındaki hemogram parametreleri değerlendirilmiştir.
Platelet/lenfosit oranı, Nötrofil/Lenfosit oranları ve SII ( nötrofil*platelet/lenfosit)
hesaplanmıştır.
Bulgular: Koroner anjiografi yapılan hastalardan PCR pozitif olan hastaların yaş
ortalaması 63.48±14,6, PCR negatif olanların yaş ortalaması 59,6±9,5 olarak
saptandı. PCR pozitif olan hastaların %56,4’ü erkek, negatif olanların %45,9’u erkek
olarak saptanmıştır. PCR pozitif olan hastaların %25,6’sında çok damar hastalığı
saptanırken, negatif olanların %32,9’unda çok damar hastalığı saptanmıştır. İşlem
başarıları değerlendirildiğinde ise pozitif olanların %94,9’u başarılı olurken, negatif
olanların %94,1’inde başarılı olunmuştur. İki grubun demografik verileri ve laboratuar
sonuçları Tablo 1’ de gösterilmiştir. Hastaların hemogramlarından PLR, NLR ve SII
hesaplanmıştır. NLR değeri için Mann-Whitney U testi sonucuna göre PCR pozitif ve
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negatif olanlar arasında anlamlı bir fark vardır (U = 1139,5 p=0,005, z=-2,788)ve SII
değeri için(U = 1215,5 p=0,017, z=-2,379). İki grup arasında PLR açısından anlamlı
farklılık saptanmamıştır.
Sonuç: COVID-19 pandemisinin ülkemizde artışı nedeniyle aktif enfeksiyonu olan
hastalarda da koroner anjiografi gerekliliği artmıştır. Yapılan çalışmada hastaların
aktif COVID-19 hastalığı olup olmaması işlem başarısı açısından anlamlı farklılık
yaratmadığı gösterilmiştir. İnflamasyon belirteçleri olan NLR ve SII’de PCR pozitif
olan hastalarda anlamlı olarak yüksek saptanmasına rağmen işlem başarısına etkisi
olmamıştır.
Tablo 1. Hastaların Demografi Verileri ve Bazal Laboratuvar Değerleri
Değişken
Yaş (yıl)
Cinsiyet (Erkek %)
Hipertansiyon (%)
DM (%)
KAH (%)
Kreatin (mg/dl)
WBC (103/µL)
HGB (g/dl)
PLT (103/µL)
Lenfosit (U/L)
Nötrofil (103/µL)
CRP (mg/dl)
İşlem Başarısı
Lezyon (tek
damar)

Tüm Hastalar(n:124)
60,8±11,4
49,2
25,8
26,6
21
1,09±0,9
8,26±3,7
13,4±2,7
248,1±97
1,86±1
5,6±3,6
3,92±
94,4
69,4

PCR+ (n:39)
63,4±14,6
56,4
28,2
25,6
23,1
1,12±0,3
9,61±4,5
13,2±1,8
252,1±98
1,77±1,1
6,94±4,2
8,42±11,5
94,9
74,4

PCR- (n:85)
59,6±9,5
45,9
24,7
27,1
20
1,08±1,12
7,64±3,1
13,4±3,1
246,3±97
1,91±0,9
4,99±3,1
2,64±4
94,1
67,1

P Değeri
0,081
0,185
0,419
0,526
0,433
0,852
0,006
0,681
0,757
0,475
0,005
0,00
0,615
0,274

DM: DiabetesMellitusKAH: Koroner Arter Hastalığı WBC: Beyaz Küre Sayısı HGB:
Hemoglobin PLT: Platelet CRP: C-Reaktif Protein
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SB65
TRANSFEMORAL TRANSKATETER AORT KAPAK İMPLANTASYONU
SONRASI GİRİŞ YERİ VASKÜLER KOMPLİKASYONLARIN İNSİDANSI,
ÖNGÖRÜCÜLERİ VE SONUÇLARI
1Serkan

ASLAN

1S.B.Ü.

İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Giriş ve Amaç: Transfemoral transkateter aort kapak implantasyonunda (TAVI) giriş
yeri ile ilgili vasküler komplikasyonlar (VK), artan morbidite ve olumsuz sonuçlarla
ilişkilidir. VK'ların insidansını ve öngörücülerini ele alan çalışmalar, çalışma
popülasyonundaki temel farklılıklar, damar özelliklerinin kalitatif ölçümü, farklı kapak
özellikleri ve uygulama sistemlerinin kullanılması nedeniyle çelişkili sonuçlar
göstermektedir. TAVI sonrası olumsuz sonuçları azaltmak için VK’ları yeterince
karakterize etmeye ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, transfemoral TAVI sonrası
giriş yeri ile ilgili VK'ların insidansını ve sonuçlarını daha fazla açıklamak ve uygun
hasta seçimine rehberlik etmek için VK öngörücülerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Ekim 2016’dan Aralık 2021’e kadar üçüncü basamak bir kalp
merkezinde transfemoral TAVI uygulanan 254 hastanın retrospektif analizi
sunulmaktadır. Tüm hastalara kapatma cihazı olarak Perclose-Proglide® kullanıldı.
Vasküler erişim bölgesinin postoperatif değerlendirilmesi ultrason görüntüleme ile
yapıldı. Hastalar VK olup olmamasına göre 2 gruba ayrıldı. Giriş yeri ile ilgili VK'lar,
‘Valvular Academic Research Consortium-3’ kriterlerine göre tanımlandı. Temel
demografik ve klinik bilgiler, bilgisayarlı tomografi anjiyografi verileri, prosedür
ayrıntıları ve sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı. VK'ların öngörücülerini
belirlemek için çok değişkenli lojistik regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Ortalama hasta yaşı 79,2 ± 6,8 yıldı ve hastaların %37,0’ı erkekti. Klinik
komorbiditeler çalışma popülasyonu arasında büyük ölçüde benzerdi. VK'lar 53
(%20,8) olguda ortaya çıkarken, 4’ü (%5,9) major VK ve 49'i (%14,9) minor VK idi.
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VK’lar hematom (%9,8), psödoanevrizma (%6,2), kanama (%5,9) ve iliofemoral
darlık/tıkanıklık (%2,7) veya diseksiyon (%2,3) olarak dağılım gösterdi (Şekil 1). VK’sı
olan hastalarda femoral arter kalsifikasyonu (%45,3’e karşı %28,4, p = 0,019),
kılıf/femoral arter oranı (SFAR) (1,08 ± 0,19’a karşı 0,99 ± 0,18; p = 0.001) ve femoral
arter derinliği daha yüksek, prosedür zamanı (89,9 ± 35,7’ye karşı 74,6 ± 24,1, p
<0,001) ve toplam hastanede kalış süresi (9,7 ± 6,3’e karşı 7,1 ± 4,4, p = 0,001)
daha uzundu (Tablo 1). Çok değişkenli regresyon analizinde, SFAR (olasılık oranı
[OD]: 10,50 [%95 GA: 1,89 – 58,31], p = 0.007), ana femoral arter giriş bölgesinin ön
kalsifikasyonu (OD: 3,02 [%95 GA: 1,26 – 7,22], p = 0,013) ve femoral arter derinliği
(OD: 1,05 [%95 GA: 1,01 – 1,09], p = 0,006) VK'ların bağımsız öngörücüleri olarak
tanımlandı (Tablo 2).
Sonuç: TAVI işlemindeki teknolojik gelişmelere paralel olarak taşıyıcı sistem ve
introdüser boyutlarının küçülmesi ile VK oranları azalmasına rağmen halen önemli
bir sorun olmaya devam etmektedir. VK’lar, TAVI prosedüründen sonra mortalite ve
morbiditenin önemli bir belirleyicisi olduğundan, bu sorunların önlenmesi çok
önemlidir. Bu çalışmanın sonuçları, giriş yeri ile ilgili VK’ların bir transfemoral TAVI
sorunu olmaya devam ettiğini ve perioperatif sonuçları etkilediğini göstermektedir.
Artmış femoral arter derinliği, femoral arter ön duvarının kalsifikasyonunu ve daha
büyük SFAR VK'nın bağımsız öngörücüleridir ve bu nedenle prosedür öncesi tarama
ve görüntüleme teknikleri ile değerlendirilmesi VK’ları tahmin etmeye yardımcı
olabilir.
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Tablo 1. Çalışma popülasyonunun temel özellikleri
Parametreler

Toplam
(N = 254)

Vasküler Komplikasyon
Yok
Var
(N = 201)
(N = 53)

P-değeri

Demografik ve klinik özellikler
Yaş (yıl)
79,2 ± 6,8
Cinsiyet (erkek)
94 (37,0)
Koroner arter hastalığı
158 (62,2)
KOAH
83 (32,7)
Diabet
103 (40,6)
Kronik böbrek hastalığı
77 (30,3)
Hipertansiyon
169 (66,5)
CABG öyküsü
55 (21,7)
Periferik arter hastalığı
59 (23,2)
Serebrovasküler hastalık
11 (4,3)
STS skoru
6,2 ± 3,5
Hemoglobin (g/dL)
11,2 ± 1,6
GFR (mL/min/1.73 m2)
58,1 ± 19,4
Bilgisayarlı tomografi anjiyografi özellikleri
Eksternal iliak arter minimum
6,7 ± 1,2
lümen çapı (mm)
Eksternal iliak arter boyunca
87 (34,3)
herhangi bir yerde
kalsifikasyon
Ana femoral arter minimum
7,0 ± 1,3
lümen çapı (mm)
Ana femoral arter boyunca
81 (31,9)
herhangi bir yerde
kalsifikasyon
Ana femoral arter giriş
29 (11,4)
bölgesinin ön kalsifikasyonu
Ana femoral arter derinliği
50,3 ± 9,8
90°(mm)
SFAR
1,01 ± 0,18
SEİAR
1,06 ± 0,18
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79,2 ± 7,1
75 (37,3)
121 (60,2)
66 (32,8)
82 (40,8)
58 (28,9)
135 (67,2)
44 (21,9)
42 (20,9)
9 (4,5)
6,3 ± 3,6
11,3 ± 1,6
57,9 ± 19,9

79,0 ± 5,9
19 (35,8)
37 (69,8)
17 (32,1)
21 (39,6)
19 (35,8)
34 (64,2)
11 (20,8)
17 (32,1)
2 (3,8)
5,8 ± 2,9
10,9 ± 1,3
59,2 ± 16,4

0,877
0,844
0,199
0,916
0,877
0,324
0,679
0,858
0,086
0,823
0,338
0,138
0,729

6,9 ± 1,2

6,0 ± 0,8

<0,001

61 (30,3)

26 (49,1)

0,011

7,2 ± 1,3

6,4 ± 1,1

<0,001

57 (28,4)

24 (45,3)

0,019

17 (8,5)

12 (22,6)

0,004

49,4 ± 9,9

53,8 ± 8,8

0,004

0,99 ± 0,18
1,04 ± 0,16

1,08 ± 0,19
1,15 ± 0,18

0,001
<0,001

2. Uludağ Kardiyoloji Kongresi
Kapak tipi
0,979
SAPIEN XT
76 (29,9)
60 (78,9)
16 (21,1)
Portico
119 (46,9)
95 (79,8)
24 (20,2)
Evolut R
34 (13,4)
26 (76,5)
8 (23,5)
Myval
25 (9,8)
20 (80,0)
5 (20,0)
Prosedür özellikleri
Bilinçli sedasyon
213 (83,9)
166 (82,6)
47 (88,7)
0,284
Prosedür süresi, dk
77,9 ± 27,7
74,6 ± 24,1
89,9 ± 35,7
<0,001
Yoğun bakım ünitesi kalış
2,5 ± 2,8
2,3 ± 2,5
2,9 ± 3,6
0,241
süresi (gün)
Hastanede kalış süresi
7,7 ± 5,0
7,1 ± 4,4
9,7 ± 6,3
0,001
(gün)
Kontrast hacmi, ml
151,8 ± 74,6
151,5 ± 78,6
153.0 ± 58,6
0,902
Kılıf dış çapı (mm)
6,92 ± 0,58
6,94 ± 0,59
6,84 ± 0,55
0,254
Hasta başına ProGlide
2,06 ± 0,24
2,05 ± 0,21
2,09 ± 0,29
0,222
sayısı
Değerler ortalama ± SD, n (%) veya medyanı (çeyrekler arası aralık) temsil eder.
Kısaltmalar: CABG, koroner arter baypas grefti; KOAH, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; GFR,
glomerüler filtrasyon hızı; SFAR, ‘sheath-to-femoral artery ratio’; SEİAR, ‘sheath to external iliac
artery ratio’; STS, Göğüs Cerrahları Derneği.
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Tablo 2. Tek değişkenli ve çok değişkenli analizde giriş yeri ile ilişkili vasküler
komplikasyonların öngörücüleri
Değişkenler

Tek değişkenli analiz
OR (95% CI)

P değeri

Yaş (yıl)

0,99 (0,95 – 1,04)

0,876

Cinsiyet

1,06 (0,56 – 2,00)

0,844

Diabet

0,95 (0,51 – 1,76)

0,877

Koroner arter hastalığı

1,52 (0,79 – 2,93)

0,201

Kronik böbrek hastalığı

1,37 (0,72 – 2,61)

0,326

Periferik arter hastalığı

1,78 (0,91 – 3,49)

0,089

Çok değişkenli analiz
OR (95% CI)

P değeri

1,55 (0,74 –

0,242

3,24)
STS skoru

0,95 (0,87 – 1,04)

0,337

Eksternal iliak arter boyunca

2,21 (1,19 – 4,09)

0,012

2,09 (1,12 – 3,89)

0,020

3,16 (1,40 – 7,14)

0,005

herhangi bir yerde
kalsifikasyon
Ana femoral arter boyunca
herhangi bir yerde
kalsifikasyon
Ana femoral arter giriş
bölgesinin ön kalsifikasyonu
Ana femoral arter derinliği

3,02 (1,26 –

0,013

7,22)
1,05 (1,01 – 1,09)

0,006

1,05 (1,01 –

0,006

1,09)
SFAR

13,86 (2,66 –

0,002

72,24)
SFAR ≥1.05

2,23 (1,20 – 4,14)

10,50 (1,89 –

0,007

58,31)
0,011

Kısaltmalar: CI, güven aralığı; OR, olasılık oranı; SFAR, ‘sheath-to-femoral artery ratio’; STS,
Göğüs Cerrahları Derneği.
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SB66
MİTRAL YETMEZLİĞİNİ TAKLİT EDEN MİTRAL-AORTİK İNTERVALVULER
FİBROZA PSEUDOANEVRİZMASI
1Gökhun

AKKAN, 1Mustafa Ozan GÜRSOY, 1Sadık Volkan EMREN, 1Nihan
KAHYA EREN, 2Sedat ALTAY
1İZMİR

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ
2İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ
Giriş: Mitral-aortik intervalvuler fibroza pseudoanevrizması, genellikle infektif
endokarditin ya da aort kapak cerrahisinin nadir bir komplikasyonudur. Bu
pseudoanevrizmanın lokalizasyonu, mitral ve aort kapak arasındaki anuler alan, sol
ventrikül çıkış yolu, perikardiyum, sol veya noncoroner küspis ve mitral anterior
yaprakçık arasındadır. Transözefageal ekokardiyografi bu alanı net olarak
görüntüleyebildiği için tanıda önemlidir. Mitral-aortik intervalvuler fibroza
pseudoanevrizması asemptomatik olabileceği gibi komplike de olabilir.
Komplikasyonlar arasında; koroner arterlere bası (sıklıkla sirkumfleks artere),aorta
ya da sol atriyuma fistül, embolizasyon, perikarda rüptür ve tamponad, pulmoner
artere bası sayılabilir.Biz burada, transtorasik ekokardiyografide(TTE) ilk bakışta
egzantrik mitral yetmezliği gibi görünen,transözofageal ekokardiyografi(TEE)
yapılınca da mitral-aortik intervalvuler fibroza pseudoanevrizması olduğu anlaşılan
hastamızı sunacağız.
Olgu Sunumu: 62 yaşındaki erkek hasta glokom ameliyatı öncesi, preoperatif
değerlendirme amaçlı kardiyoloji polikliniğine başvurdu. Şikayet olarak hafif efor
dispnesi tarif etmekteydi. Tıbbi özgeçmişinde iki defa kalp kapak operasyon öyküsü
mevcuttu. Fizik muayenesinde mezokardiyak odakta 2/6 şiddetinde pansistolik
üfürüm ve mekanik kalp kapağı sesi duyuldu. Elektrokardiyografide sinüs ritminde ve
sol ventrikül hipertrofisi mevcuttu. Laboratuvar değerleri infektif parametreler dahil
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normaldi. Warfarin kullanımı düzenli ve INR değeri 2,8’di. Yapılan TTE
değerlendirmesinde sol ventrikül çapları ve ejeksiyon fraksiyonu normal sınırlardaydı
ve aortta mekanik protez kapak izlendi. Kapak üzerinde zirve 40 mm Hg, ortalama
22 mm Hg gradyan alındı. Ayrıca sinüs valsalvanın sol atriuma doğru bombeleştiği
ve anevrizmatik bir poş görünümü aldığı gözlendi. Renkli Doppler ile yapılan
incelemede, mitral yetmezliği ve sinüs valsalvadaki anevrizmatik poştan sol atriyuma
doğru fistül akımı olduğu düşünülen bir akım izlendi. Akımlar birbirine karıştığı için
derecelendirme yapılamadı. Sistolik pulmoner arter basıncı 45 mm Hg olarak ölçüldü.
Hastaya TEE planlandı. TEE’de aort kapak okluder hareketleri olağan olarak izlendi.
Aorta-mitral fibrozada 16*14 mm boyutlarında pseudoanevrizma izlendi (Şekil 1).
Anevrizmatik poşun sol atriyal ucunda 3 mm’lik delikten sistolde, sol atriyuma fistül
izlendi (Şekil 2). Bu fistülden, sol atriyumu egzantrik olarak saran yoğun jet akımı
izlendi. Mitral yetmezliği, fistül jeti nedeni ile net olarak değerlendirilemedi fakat PISA
(Proximal Isovelocity Surface Area) akımının küçük olması ve koaptasyonun iyi
olması nedeni ile mitral yetmezliğinin hafif olduğu düşünüldü. Tanıyı doğrulamak için
hastaya bilgisayarlı tomografi(BT) çekildi. BT incelenmesinde aort kökünün
posteromedialinde pseudoanevrizma izlendi ve pseudoanevrizmanın sol atriyuma
fistülize olduğu saptandı. Ayrıca pseudoanevrizmanın sol ana koroner arter ve
sirkumfleks artere bası yaptığı izlendi (Şekil 3). Hasta için kardiyoloji-kalp damar
cerrahisi konseyine çıkarılması kararı alındı. Konsey öncesi koroner
anjiografi,aortografi ve kateter yapıldı. 3 set kan kültürü alındı. Kan kültürlerinde
üreme olmadı. Koroner anjiografisinde koroner arterler normal saptandı. Aortografide
aorttan, sistolde ve diyastolde doğrudan sol atriyuma geçiş izlenmedi. Hastaya
konseyde, tekrar kapak ameliyatını kabul etmemesi nedeni ile 3 ay sonra kontrol TEE
yapılmak üzere tıbbı takip kararı alındı.
Tartışma ve Sonuç: Mitral-aortik intervalvuler fibroza pseudoanevrizması, sıklıkla
infektif endokarditin ya da aort kapak cerrahisinin sonucu olarak ortaya çıkabilen
mortal bir komplikasyondur. Tanıda TEE, TTE’ye göre daha üstündür ve tedavisi
genellikle cerrahidir. Genelde pseudoanevrizma tamiri ve aort kapak replasmanı
şeklinde yapılır fakat sadece greft ile kapama da yapılabilir. Bu olguda olduğu gibi
bazı pseudoanevrizmalar steril kalabilir ve asemptomatik veya hafif semptomlarla
karşımıza çıkabilir.
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Şekil 1 (LA: Sol atiyum, LV: Sol ventrikül, Ao:Aorta)

Şekil 2 (LA: Sol atiyum, LV: Sol ventrikül, Ao:Aorta)
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Şekil 3 (LMCA: Sol ana koroner arter, CX: Sirkumfleks arter, Ao:Aorta)
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SB67
COVID-19 ENFEKSİYONUNUN TETİKLEDİĞİ SIK VENTRİKÜLER ARİTMİSİ
OLAN BİR OLGU
1Ümit

YÜKSEK

1ÖDEMİŞ

DEVLET HASTANESİ, KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ, İZMİR

Giriş: Covid-19 enfeksiyonu solunum sisteminin yanı sıra kardiyovasküler sistemi de
ciddi şekilde etkileyebilir. Miyokard hasarı, kardiyomiyopati, akut koroner sendrom ve
aritmiler en sık komplikasyonlardır. Aritmiler içinde ventriküler aritmiler, bu hastalarda
en sık ölüm sebeplerinden biridir. Ventriküler aritmilerin mekanizmalarından biri de
COVID-19 enfeksiyonunun tetiklediği EKG repolarizasyon anomalileridir.
Olgu Sunumu: 66 yaşında erkek bir hasta bir haftadır olan öksürük, nefes darlığı
şikayetleriyle COVID-19 polikliniğine başvurdu. Öyküsünde prediyabet ve
nefrolitiazis dışında özellik yoktu. Hastanın daha önceden herhangi bir
kardiyovasküler hastalık öyküsü yoktu. COVID-19 PCR sürüntü testi pozitif gelen ve
toraks BT’sinde COVID-19 pnömonisiyle uyumlu tutulumu olan hasta hipoksisi de
olması nedeniyle COVID-19 pandemi servisine yatırıldı. Hastaya standart COVID-19
pnömoni tedavisi başlandı (favipiravir, levofloksasin, enoxaparin ve pantoprazol).
Birkaç gün içinde çarpıntı ve presenkop şikayeti olan hastaya Kardiyoloji
konsültasyonu istenmesi üzerine hasta değerlendirildi. Hastaya çekilen 12
derivasyonlu EKG’de sık monomorfik ventriküler ekstrasistol (VES) saptandı.
EKG’den hesaplanan ortalama QT mesafesi 380 msn, düzeltilmiş QT mesafesi (QTc)
460 msn, QT dispersiyonu(QTd) ise 48 msn idi. Yine EKG’deki repolarizasyon
parametrelerinden ortalama Tp-e aralığı 82 msn, Tp-e/QTc oranı ise 0.18
hesaplandı. Yüksek duyarlıklı troponin değeri hastaneye yatışında normal olan
hastanın tekrar bakılan değeri de normal sınırlardaydı. Serum potasyum,
magnezyum ve kalsiyum değerleri normal aralıktaydı. Hastaya yapılan transtorasik
ekokardiyografide hafif-orta mitral yetmezliği ve hafif triküspid yetmezliği dışında
patoloji saptanmadı, EF %60 ölçüldü. Hastaya 24 saatlik Holter EKG monitörizasyon
cihazı bağlandı. Holter monitörizasyonunda yer yer bigemine şekilde gelen çok sık
227

10 – 13 Mart 2022, Uludağ

monomorfik VES (32367 adet) saptandı. Ortalama kalp hızı 70/dk idi. Ventriküler
taşikardi (VT) atağı yoktu. Hastaya metoprolol süksinat 25 mg po 1x1 tedavisi
başlandı. 10 gün sonra kontrole çağrılan hastaya tekrar yapılan Holter
monitörizasyonunda ortalama kalp hızı 63/dk idi, yer yer 50-60/dk hızda sinüs
bradikardisi izlendi. Monomorfik VES’ler miktar olarak azalsa da (21927 adet) yine
yer yer bigemine şekilde çok sık olarak izlendi. VT atağı yine izlenmedi. Hastaya
bunun üzerine metoprolol tedavisi kesilerek amiodarone 200 mg po 1x1 tedavisi
başlandı ve hasta takibe alındı.
Sonuç: COVID-19 enfeksiyonu sırasında aritmi en sık 2. komplikasyondur. Sıklığı
değişik çalışmalara göre farklı bulunmakla birlikte bir metaanalizde tüm aritmilerin
sıklığı %19 saptanmıştır. Bu hastalar içinde ventriküler taşikardi sıklığı %5.9 iken bu
oran troponin değeri yüksek olanlarda %11.5’tir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyon
seyrinde görülen aritmiler kötü prognozludur. Aritmilerin altında yatan mekanizmalar
olarak hipoksi, asidoz, kardiyak hemodinaminin bozulması, miyokardit, sitokin
fırtınası/inflamatuar yanıt, direkt viral saldırı ve QT uzatan ilaçlar gösterilmiştir.
Hipoksi ve asidoz durumunda geç sodyum akımı yaklaşık 10 kat artarak uzun QT
sendromu, torsad de pointes aritmisi ve ani kardiyak ölüm riskini arttırır. Ayrıca
COVID-19 hastalarının %26 kadarında yeni EKG değişiklikleri saptanmıştır (yeni AF,
ST-T değişiklikleri, sağ dal bloğu gibi). COVID-19 hastalarında repolarizasyon
parametrelerinden Tp-e, Tp-e/QTc oranı ve QTd’nin normal hastalarla
kıyaslandığında artmış olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sitokin fırtınasında artan IL-6,
Herg-K kanalını inhibe ederek ventriküler repolarizasyonu uzatır. IL-1, IL-6 ve TNFα da potasyum ve kalsiyum kanallarını etkileyerek aritmi riskini arttırır.Bizim
hastamızda da QTc üst sınırda saptanmıştır. Ayırca Tp-e, Tp-e/QTc oranı ve QTd de
normal hastalarla kıyaslandığında yüksektir. Bu özellikler hastadaki ciddi aritmiyi
açıklayabilir.
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SB70
TAKAYASU ARTERİTLİ HASTALARDA UYGULANACAK
REVASKÜLARİZASYON YÖNTEMİNE KAROTİS ANJİOGRAFİNİN ETKİSİ
1Tolga

ÇAKMAK

1BALIKESİR

ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ, BALIKESİR

Giriş: Takayasu arteriti (TA), aortu, aortun ana dallarını ve pulmoner arterleri
etkileyen kronik büyük damar vaskülitidir. Enflamatuvar süreç; arter duvarında darlık,
tıkanma, genişleme veya anevrizma oluşumuyla sonuçlanır. TA’ya bağlı koroner
arter hastalığı (KAH) nadirdir.
Olgu: İstirahatli olduğu zamanlarda dahi göğüs ağrısı çektiğini belirten, 48 yaşında
bayan hastanın yapılan değerlendirmesi sonucu hasta unstable anjina pektoris tanısı
ile koroner yoğun bakım ünitesine (KYBÜ) yatırıldı. Hastanın öz geçmişinde KAH ve
TA mevcuttu. Hastanın elektrokardiyografisi (EKG) sinüs ritminde olup anteriyor
derivasyonlarda yaygın ST segment depresyonu mevcuttu. Yapılan transtorasik
ekokardiyografide (EKO) ejeksiyon fraksiyonu %45 olup apikal bölgede hipokinezi
mevcuttu. Hastanın laboratuvar değerleri normaldi. Hastaya onamı alınarak sağ
femoral yol ile koroner anjiyografi (KAG) uygulandı. KAG sonucu sol ana koroner
arterde (LMCA) %95 darlık, sol inen koroner arterde (LAD) stent mevcut olup stent
içerisinde %50 restenoz, sirkumfleks arterin (Cx) 1.obtus marjinal dalında (OM1)
stent mevcut olup %30 instent restenoz, sağ koroner arterde (RCA) stent mevcut
olup stent içerisinde %70 instent restenozu tespit edildi (Resim 1). Hastaya spazm
açısından hastanın tolere edebildiği doza kadar nitrat uygulandı ama lezyonun
spazm olmadığı anlaşıldı. Hastaya konsey kararıyla, acil koroner bypass (CABG)
yapılmasına karar verildi. TA tanısı olan hastaya cerrahi öncesi aynı seansta bilateral
karotis-vertabral anjiyografi uygulandı. Sol subklavian arterin %100 tıkalı olduğu ve
sağdan dolduğu izlendi (Resim 2). Hasta tekrar konseye sunuldu ve LİMA greftinin
kullanılamayacağından acil CABG’den vazgeçilip LMCA’ya acil olarak perkütan
koroner girişim (PCI) uygulanması ve başka bir seansta LAD ve RCA’daki instent
lezyonlara elektif PCI uygulanması kararı verildi. Hastaya 180 mg tikagrelor ve 100
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mg asetilsalisilik asit (ASA) verildi. 70 kg/IU unfraksiyone heparin intrakoroner
yapıldıktan sonra LAD ve CX floppy teller ile geçildi. LMCA’daki lezyona, 2,5x12 mm
boyutunda compliant bir balon kullanılarak predilatasyon yapıldı. Ardından 4,0x13
mm boyutunda ilaç kaplı stent uygulandı. Daha sonra 5,0x12mm boyutunda
noncompliant (NC) balonla postdilatasyon uygulandı. Tam açılım sağlandı (Resim 3).
Hasta KYBÜ’ye alındı. Takiplerinde durumu stabil olan hasta, ASA 100mg 1x1,
tikagrelor 90mg 2x1, metoprolol 50 mg 1x1, atorvastatin 40 mg 1x1 reçete edilerek
diğer lezyonlar için KAG randevusu verilip taburcu edildi.
Sonuç: TA tanılı bir hastada; KAG sonrası, CABG kararı vermeden önce bilateral
karotis-vertebral anjiyografinin yapılması -olgumuzda görüldüğü üzere- hayati önem
arz etmektedir. Hastamızda olduğu gibi, acil CABG kararı verilip doppler
ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi gibi tetkiklerle tam bir cerrahi öncesi
değerlendirme yapma zamanı olmayan hastalarda, cerrahi müdahalenin fayda
sağlayıp sağlamayacağı belli değildir. Bu nedenle özellikle TA tanılı veya acil CABG
kararı verilen hastalarda uygulanacak revaskülarizasyon yönteminin aortun ana
dallarına koroner anjiyografi sırasında bakılıp ardından karar verilmesi gerektiği
değerlendirilmiştir.
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Resim 1: Hastanın Koroner Anjiyografi görüntüleri. A ve B: LMCA’daki ciddi lezyon,
C: LAD stent içi lezyon, D: RCA stent içi lezyon gösterilmektedir. (LMCA: Sol ana
koroner arter, LAD: Sol inen koroner arter, RCA: Sağ koroner arter)
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Resim 2: Hastanın Bilateral Karotis-Vertabral anjiyografi görüntüleri. A: Sol Karotis
arterin sağdan doluşu, B: Sol subklavian arterin %100 tıkalı olduğu gösterilmektedir.

Resim 3: Hastanın Perkütan Koroner Girişim görüntüleri. A: LMCA’daki ciddi
lezyona 4,0x13 mm boyutunda ilaç kaplı stentin konumlandırılması, B: 5,0x12mm
boyutunda noncompliant (NC) balonla postdilatasyon uygulanması, C: Stent
implantasyonu sonrası anjiyografi görüntüsü gösterilmektedir.
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SB73
İLK AKUT ST SEGMENT ELEVASYONLU MİYOKARD ENFARKTÜSÜ SONRASI
HÜCRE DIŞI HACİM FRAKSİYONU İLE MİR-378A-3P EKSPRESYONU
ARASINDAKİ İLİŞKİ
1Ferhat

EYYUPKOCA, 1Ajar KOÇAK

1KARDİYOLOJİ

ANKARA

BÖLÜMÜ, DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ,

Giriş ve Amaç: Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (KMR) ile kantitatif T1
haritalama, miyokardiyal doku özelliklerinin bölgesel olarak ölçülmesine izin verir.
Akut miyokard enfarktüsü (MI) sonrası genişlemiş hücre dışı hacim fraksiyonu (ECV)
aşırı kollajen birikimi ve yaygın interstisyel fibrozu temsil eder. Bu süreçte
MikroRNA'lar (miRNA'lar), kardiyak yeniden şekillenme sırasında hipertrofik ve
fibrotik sürecin temel bileşenlerini kontrol eder. Artan kanıtlar, özellikle miR-378a3p'nin anti-hipertrofik ve anti-fibrotik etkiye sahip olduğunu ve akut MI sonrası
potansiyel bir kardiyoprotektif etki sağlayabileceğini göstermektedir. Fakat ECV ile
miR-378a-3p arasındaki ilişki henüz araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, ilk
ST segment elevasyonlu MI (STEMI) hastalarında miR-378a-3p ile ECV arasındaki
ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: İlk kez STEMI ile hastaneye başvuran ve göğüs ağrısı
başladıktan sonraki 12 saat içinde başarılı birincil perkütan koroner girişim uygulanan
10 hasta (>18 yaş) çalışmaya dahil edildi. Kardiyak fonksiyonlar ve T1 haritalama,
STEMI'den 2 hafta sonra KMR görüntüleme ile değerlendirildi. STEMI sonrası ilk gün
alınan plazma numuneleri miRCURY eksozom izolasyon kiti kullanılarak miRNA
ekspresyon düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 51,6±6 yıl, ortalama kapı-balon süresi 46±9
dakika ve ortalama semptom balon süresi 316±70 dakika. Ortanca miR-378a-3p
ekspresyon düzeyi -2,1 (aralık: [-3,5]-[5,1]) olarak saptandı. Ortalama enfarktüs
boyutu %31,3±7,7, kontrast öncesi infarkt bölgesi ortalama native T1 süresi
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1430,4±145,7 milisaniye ve ortalama ECV düzeyi %47,4±14,3 olarak saptandı. ECV
düzeyi ile miR-378a-3p ekspresyon düzeyi (r=0,700, p=0,006), kardiyak troponin I
düzeyi ( r=0,410, p=0,048), lenfosit düzeyi (r=0.416, p=0.045) ve C reaktif protein
(CRP) (r=0,443, p=0,040) düzeyi arasında pozitif korelasyon saptandı. Ayrıca miR378a-3p ekspresyon düzeyi ile CRP (r=0.512, p=0.030) düzeyi arasında pozitif
korelasyon saptandı.
Tartışma: miR-378a-3p, kardiyak yeniden şekillenme sırasında hem hipertrofi hem
de inflamasyon ile bağlantılı bir sinyallime zincirinde yer alarak, kardiyak
fibroblastlardaki matris metalloproteinazların (MMP'ler) ve kolajenlerin
düzenlenmesinde rol oynadığı bulunmuştur. Bu şekilde STEMI ye sekonder başlayan
kardiyak yeniden şekillenme süreçleri sırasında miyositler ve fibroblastlar arasındaki
etkileşime katılır ve kardiyak fibrozisin baskılanmasında önemli bir faktör olarak işlev
görür. Yapılan çalışmalarda ciddi miyokard hasarı bulunmayan vakalarda yüksek
miR-378a-3p ekspresyonu ve ciddi hasar görün vakalara göre düşük BNP düzeyleri
saptanmıştır, bu bulgular miR-378a-3p nun kardiyak kompansatuar
mekanizmalarında etkili olduğunu ve kardiyoprotektif rola sahip olduğunu
göstermektedir. Çalışmamızda benzer şekilde, daha önce sağlıklı miyokard
dokusuna sahip ve ilk defa STEMI geçiren hastaları değerlendirdiğimizde, bir
miyokard stresi göstergesi olan ECV artışıyla pozitif korelasyon gösteren yüksek
düzeylerde miR-378a-3p ekspresyonu saptadık.
Sonuç: Yüksek miR-378a-3p düzeyleri ile ECV düzeyleri arasında pozitif korelasyon
vardır. Ayrıca artan inflamatuar yanıt miR-378a-3p ekspresyonunda artışa neden
olabilir. Bu miR-378a-3p’ün potansiyel kardiyoprotektif etkisi ile tutarlıdır.
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Tablo 1. Hücre dışı hacim fraksiyonu ile demografik ve klinik bulgular arasındaki
ilişki
Değişkenler
Demografik bulgular
Yaş, yıl
BMI, kg/m2
Sistolik kan basıncı, mm Hg
Diyastolik kan basıncı, mm Hg
Kalp hızı, bpm
Kapı-balon süresi, dk
Semptom balon süresi, dk
Laboratuar bulguları
cTn-I, µg/L
Açlık kan şekeri, mg/dL
WBC, x109/ L
Nötrofil, x109/ L
Lenfosit, x109/ L
Monosit, x109/ L
Platelet, x109/ L
Total kolestrol, mg/dL
LDL, mg/dL
HDL, mg/dL
Trigliserid, mg/dL
Kreatinin, mg/dL
CRP, mg/L
miR-378a-3p
KMR bulguları
LV EF, %
LV EDV, mL
LV ESV, mL
Kardiyak output, mL/dk
İnfarkt boyutu, % of LV
Native T1 infarkt bölgesi, ms
Kontrast öncesi
Kontrast sonrası
ECV, %

Tüm popülasyon
n=10

r

p

51,6±6,0
25,6±1,9
124,6±17,5
74,2±10,7
78,7±8,7
46,0±9,6
316,5±70,6

0,080
0,224
0,091
0,097
-0,253
0,184
0,175

0,827
0,533
0,803
0,789
0,418
0,610
0,654

50,8±18,4
100,5±26,2
11,6±2,8
8,2±2,6
2,2±1,0
0,9±0,3
313,5±55,8
210,8±55,5
116,4±27,2
40,9±6,0
193(125-230)
1,0±0,2
4,5(1,4-8,5)
-2,1 ([-3,5]-[5,1])

0,410
0,284
0,273
0,319
0,416
0,476
0,303
0,661
0,188
0,329
0,301
0,123
0,443
0,700

0,048*
0,162
0,841
0,129
0,045*
0,037*
0,189
0,038
0,603
0,145
0,229
0,735
0,040*
0,006*

49,2±10,7
185,2±34,3
96,6±30,3
5,2±1,2
31,3±7,7

-0,449
0,661
0,658
0,055
0,477
0,152
0,806
-0,488
-

0,038*
0,022*
0,027*
0,881
0,032*
0,676
0,005*
0,153
-

1430,4±145,7
489,1±110,0
47,4±14,3

ECV%

Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak, sayısal değişkenler ortalama ± standart
sapma veya ortanca (min-maks) olarak gösterildi.
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Kısaltmalar: CRP, C reaktif protein; cTn-I, kardiyak troponin I; ECV, Hücre dışı hacim
fraksiyonu; KMR, kardiyak manyetik rezonans; LDL, düşük yoğunluklu lipoprotein;
LVEF, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; LVEDV, sol ventrikül diyastol sonu hacmi;
LVESV, sol ventrikül sistol sonu hacmi; WBC, beyaz kan sayımı
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SB75
KORONER BY-PASS’A ALTERNATİF KOMPLEKS PERKUTAN KORONER
GİRİŞİM
1Muhammet

AKTÜRK,

Mücahit TİRYAKİ, 1Tuncay KIRIŞ, 1Emre ÖZDEMİR, 1Semih
KARACA

1Mustafa

1İZMİR

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
Giriş: Üç aydan daha uzun süreli %100 koroner arter tıkanıklıkları kronik total
oklüzyon (KTO) olarak isimlendirilmektedir.(1) Asemptomatik olan hastalarda
circumflex arter (CX) ve sağ koroner arterin (RCA) tek başına kronik total oklüde
olduğu durumlar, perkütan koroner girişim (PKG) ya da koroner arter baypas
cerrahisi (CABG) gerekmeksizin medikal tedavi ile takip edilebilirken, bu hastalarda
tedaviye dirençli angina ya da sol anterior inen arter (LAD) KTO olması halinde
cerrahi ya da PKG ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir.(1) Kliniğimize ait cerrahi karar
alınmış ancak opere olamayan, LAD KTO, RCA ve CX ciddi darlık oluşturan
lezyonları bulunan bir hastanın başarılı PKG işlemi tarafınıza sunulacaktır.
Olgu Sunumu:Yetmiş beş yaş erkek hasta, bilinen diyabetes mellitus(DM),
hipertansiyon, düşük klirensli kronik böbrek yetmezliği tanıları ile takipli iken
kardiyoloji poliklinik kontrolünde tarafımızca yapılan ekokardiyografisinde sol
ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %25 olarak saptanması üzerine elektif koroner
angiografi için kliniğimize yatırıldı. Hastanın yapılan koroner angiografisinde LAD
Diagonal-1 hizasında %100 tıkalı olduğu(Şekil 1A), CX Optus marjinal 2 dalında %80
darlık oluşturan lezyon olduğu, RCA’nın dominant olduğu ve proksimal bölgede %80
darlık oluşturan lezyon olduğu saptandı. Kalp damar cerrahisi(KDC) ve kardiyoloji
ortak konseyinde değerlendirilen hastaya CABG kararı alınması üzerine hasta KDC
kliniğine nakil verildi. KDC kliniğinde takip sürecinde tekrar değerlendirilen ve CABG
işlemi için genel kondisyon eksikliği nedeniyle uygun bulunmayan hasta tarafımıza
PKG açısından tekrar danışıldı. Hasta yakınlarının işlemi kabul etmesi üzerine LAD
KTO lezyonuna müdahele için hasta angiografi salonuna alındı. Hastaya sağ ve sol
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femoral arter üzerinden 2 adet sheat yerleştirildi. Retrograd doluşun gösterilmesi için
bilateral enjeksiyon yöntemi ile LAD KTO PKG işlemine başlandı. “Mamba”
mikrokateter desteği ve JUDO-6 kılavuz tel ile RCA’dan retrograd enjeksiyon
yapılarak, LAD KTO lezyonu geçilmeye çalışıldı. Bu esnada kalsifik lezyona ait
subintimal bölgeye geçen ve doğru lümene dönüşü sağlanamayan JUDO-6 kılavuz
tel burada bırakıldı. Paralel tel tekniği ile Hornet-14 kılavuz tel mamba mikrokateter
yardımı ile lezyondan ilerletilmeye çalışıldı. İlerlemenin sağlandığının görülmesi
üzerine JUDO-6 kılavuz telin geri çekilmesi planlandı. Ancak geri çekilmesi
esnasında direnç olduğu gözlenen tel, çekilmeye devam edilirken uç kısmından
kırılarak subintimal bölgede kaldı.(Şekil 1B) Başarılı olarak Hornet-14 kılavuz tel LAD
distalinde doğru lümene yerleştirildi. Mikrokateter ile bu kalsifik lezyonun distaline
“rotawire” yerleştirilerek 1,25 bur ile rotablatör debulking işlemi yapıldı.(Şekil 2A)
3.0*20mm balon dilatasyonu yapıldı. Bu bölge intravasküler ultrasonografi (IVUS) ile
değerlendirilerek distal çapın 3.0 mm, proksimal çapın 4.5 mm olduğu tespit
edildi.(Şekil 2B) Bu bölgeye 3.0*33 mm, 4.0*38 mm ve 4.0*28 mm ilaç salınımlı stent
implante edildi. İşlem komplikasyonsuz olarak ve TIMI-3 akım sağlanarak
sonlandırıldı.(Şekil 3) Yoğun bakım ve servis takibinin sorunsuz geçmesi sonrası
hastanın RCA ve CX lezyonlarına elektif müdahele kararı alınarak hasta taburcu
edildi.
Sonuç: Özellikle ileri yaş ve DM gibi eşlik eden tabloların olması durumunda, yaygın
koroner arter hastalığı girişimsel kardiyologlar tarafından sık karşılaşılan bir
durumdur. LAD ve eşlik eden CX ya da RCA’da ciddi darlık oluşturan lezyon
varlığında özellikle düşük ejeksiyon fraksiyonlu ve DM tanılı hastalarda CABG
kılavuzlar tarafından öne çıkarılan tedavi yöntemi olarak bildirilmektedir.(2) Her ne
kadar bu gerçekler bilinse de hastaların genel kondisyon eksikliği, kişisel tercihleri
gibi ek durumlar baypasın önerilen tedavi seçeneği olduğu hastalarda PKG’i alternatif
yöntem haline getirebilmektedir. Kalsifik KTO’ların PKG işlemi girişimsel
kardiyologlar tarafından zor işlem olarak tarif edilmesiyle birlikte rotablatör, IVUS,
uygun ölçüde ilaç salınımlı stent ve non compliant balon gibi uygun malzemelerin
varlığında PKG yüz güldürücü sonuçlar verebilmektedir.
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SB76
ERİŞKİN BİR HASTADA ÇİFT ODACIKLI SAĞ VENTRİKÜL
1Nermin

BAYAR, 2Nermin BAYAR, 3Şakir ARSLAN, 3Zehra ERKAL, 4Gökmen
ÖZDEMİR, 5İbrahim BAŞARICI
1ANTALYA

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ
3ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ
4ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PEDİATRİK KARDİYOLOJİ
5AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ
2ANTALYA

Giriş ve Amaç: Yirmi bir yaşındaki erkek hasta efor dispnesi ve çarpıntı nedeniyle
başvurduğu dış merkezden kliniğimize yönlendirildi.
Yöntem ve Sonuç: Hastanın ekokardiyografik incelemesinde perimembranöz
ventriküler septal defekt (VSD), sağ ventrikül (RV) hipertrofisi ve RV içinde muskuler
bant saptandı. Bantın proksimal-distali arasında 60mmHg gradient ölçüldü. Kalp
kateterizasyonu ile gradient teyid edildi, bilgisayarlı tomografi değerlendirmesinde de
bant ve hipertrofi izlenen hastaya DCRV + VSD tanısı konularak operasyon önerildi.
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Resim 1:

A: Transtorasik ekokardiyografi kısa aks incelemede RV içinde kas bandı izlendi.
B: Transtorasik ekokardiyografi apikal dört boşluk incelemede RV içinde kas bandı
ve RV hipertrofisi izlendi.
C ve D: Bilgisayarlı tomografi incelemesinde RV içinde kas bandı ve RV hipertrofisi
izlendi.
(RV: sağ ventrikül, LV: sol ventrikül , RVOT: sağ ventrikül çıkış yolu, LA: sol atrium,
RA: sağ atrium)
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Tartışma: DCRV anormal gelişmiş kas bantlarının sağ ventrikülü iki kısma ayırdığıbir
konjenital kardiyak anomalidir. Hipertrofik fibromuskuler bant genellikle çıkış yolu
öncesinde yer alır, sağ ventrikül kavitesini çaprazlar. Böylece sağ ventrikülde
proksimal yüksek basınçlı kısım (inflow) ve distal düşük basınçlı kısım (outflow)
meydana gelir. Hastaların %90’ında eşlik eden VSD vardır. (1,2) DCRV’li hastalar
genellikle çocuklukta tanı alır ancak nadiren erişkin yaşta tanı alan olgular da
mevcuttur. Asemptomatik veya semptomatik (dispne, yorgunluk, çarpıntı, senkop)
olabilir. Erişkin DCRV olgularının doğru tanı alma oranı transtorasik ekokardiyografi
ile %8-17 olduğu için şüpheli olgularda transözefageal ekokardiyografi yapılmalıdır.
Gereğinde bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme ile tanı
doğrulanmalıdır. DCRV’li hastalarda ayrıca kardiyak kateterizasyonu ve anjiyografi
yapılmalı; proksimal ve distal odacıklar gösterilmeli, basınç gradienti ölçülmeli ve
olası koroner anomaliler araştırılmalıdır. Pulmoner artere ilerletilen kateter geri
çekilirken önce düşük basınçlı odacığın kaydı, daha da geri çekilmesiyle yüksek
basınçlı kısmın kaydı alınır (3). DCRV klinik olarak progresif seyirli olup kalp
yetersizliği ile sonuçlanabilir. Tüm semptomatik olgular ile asemptomatik olup sağ
ventrikül içinde 40mmHg.dan fazla gradienti olanlar cerrahi olarak tedavi edilmelidir.
Tedavide sağ ventrikül içinde darlığa neden olan kas bandının rezeke edilmesi ve
eşlik eden diğer lezyonların onarımı gerekir (4).
Sonuç: VSD cerrahisi planlanan hastalarda preoperatif incelemede DCRV gözden
kaçırıldığında, ameliyat esnasında, sağ ventrikülde kas bantları tarafından
çevrelenen açıklık VSD sanılarak kapatılabilir ki bu durumda mortalite kaçınılmazdır
(2). Dolayısıyla VSD + sağ ventrikül hipertrofisi olanlarda DCRV akla getirilmelidir.
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SB78
KARDİYOLOJİ BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖLÜMCÜL
RİTİMLERİ TANIYABİLME DURUMLARI VE RESUSİTASYONDAKİ
GÖREVLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
2Seda

PEHLİVAN, 1Rabia Gülnur YILMAZER

1S.B.Ü.

İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KORONER YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİ
2BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ,
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar, dünyada ve ülkemizde ölüm sebepleri
arasında ön sıralarda yer almaktadır. Elektrokardiyografi, kardiyovasküler
hastalıkların teşhisinde ilk kullanılan yöntem olmakla birlikte, hastaların izleminde de
ayrıca önemlidir. Özellikle yoğun bakım ve acil servislerde çalışan hemşirelerin, EKG
yorumlama konusunda bilgili olmalarının hastaların sağ kalımını artırdığı
bildirilmektedir. Bu çalışma, kardiyoloji birimlerinde çalışan hemşirelerin ölümcül
ritimleri tanıyabilmeye yönelik bilgi düzeylerinin saptanması, konuya dikkat çekilmesi,
eğitim gereksinimlerinin ve resüsitasyondaki görevlerine yönelik görüşlerinin
belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, İ.S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisleri, Koroner Yoğun Bakım
Üniteleri ve Acil Serviste yürütüldü. Çalışma, tanımlayıcı nitelikte olup, kardiyoloji
birimlerinde gözlemlenen sorunlar neticesinde planlandı. Araştırmanın evrenini,
çalışmanın yapıldığı birimlerde çalışan 150 hemşire, örneklemini ise; çalışmaya
katılmaya kabul eden 90 hemşire oluşturdu. Veri toplama aracı olarak üç bölümden
oluşan anket formu kullanıldı. Birinci bölümde; sosyodemografik veriler, ikinci
bölümde; hemşirelerin ölümcül ritimleri tanıyabilme ve girişimleri belirlemeye yönelik
bilgi soruları, üçüncü bölümde; hemşirelerin resüsitasyondaki görevlerine yönelik
görüşlerini belirlemeye yönelik sorular yer alıyordu. Ayrıca hemşirelerin ölümcül
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ritimleri tanıma, yönetme, resüsitasyon konusunda kendine güvenini belirlemeye
yönelik VAS kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan 90 hemşireden %94,4’ü ölümcül ritimler ve %86’sı
resüsitasyon konusunda eğitim aldığını belirtti. Çalışmaya katılan hemşirelerin
%50’si Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA) görüntüsünü tanıyamadı. Ventriküler
Fibrilasyon (VF) görüntüsünü tanıyamayan 2 kişi, Ventriküler Taşikardi (VT)
görüntüsünü tanıyamayan 1 kişi, Asistoli görüntüsünü tanıyamayan ise 2 kişi vardı.
Nabızsız Elektriksel Aktivite görüntüsünü tanıyan 41 hemşirenin 38’i daha önce
ölümcül ritimler ve resüsitasyon hakkında eğitim aldığını belirten kişilerdi. Eğitim
alınan yerlerin birden fazla olması da dikkat çekiciydi. Hemşireler daha çok hizmet içi
ve birim içi eğitim aldıklarını, sempozyum, kongre ya da sertifikaya da
yönlendirildiklerini belirtti. Fakat buna rağmen ölümcül ritimleri tanıma konusunda
kendine güven VAS puanı ortalaması; 8,0±2,3 ölümcül ritimlerin yönetimi konusunda
kendine güven VAS puanı ortalaması 8,3±2,1 ve resüsitasyondaki görevleri
konusunda kendine güven VAS puanı ortalaması 8,5±2,0 olarak bulundu. Bu durum
çalışma için tezatlık oluşturdu. Ölümcül ritimleri tanıma durumlarında ise yoğun
bakım hemşireleri anlamlı olarak daha iyi durumdaydı (p<0.05). VT görüntüsünü
tanıyan hemşirelerin %67’si, VF görüntüsünü tanıyan hemşirelerin %66’sı, NEA
görüntüsünü tanıyan hemşirelerin %40’ı ve Asistoliyi tanıyan hemşirelerin %66’sı
yoğun bakım ünitesinde çalışmaktaydı. Veri toplama aracının ikinci bölümünde ise
ölümcül ritim görüntüleri verilip doğru müdahalenin bildirilmesi istendi. Bu bölümde
VF’de doğru müdahaleyi bilen katılımcıların %70’i, Asistolide doğru bası cm ve
sayısını bilen katılımcıların %67’siydi. NEA’de doğru müdahaleyi bilen katılımcıların
%74’ü, yine VF’de bası ve şok sıralamasını doğru bilen katılımcıların %69’u, VT’de
doğru müdahaleyi bildiren katılımcıların %68’iydi. Yoğun bakım hemşirelerinde
NEA’de doğru müdahaleyi bilenlerin oranı anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0.05).
Ayrıca yoğun bakım hemşirelerinin ölümcül ritimleri bilme, yönetme ve resüsitasyon
konularında kendine güven puanları anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05) (Tablo 1).
Hemşirelerin, resüsitasyona yönelik görüşleri bölümünde %83,3’ü hemşirenin bilgi
düzeyi yüksek ise acil durumlarda hekimin birim içinde bulunamaması halinde
müdahaleye başlaması gerektiğini belirtti. Buna rağmen, hemşirelerin sadece 50’si
resüsitasyon gibi durumlarda mesleki görev yetki ve sorumluluğunun esnetilebileceği
görüşüne katıldı.
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Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin nispeten ölümcül ritimleri tanıyabilme
durumlarının daha iyi olması beklenen bir sonuçtu. Kurum içinde hizmet içi, birim içi
eğitimlerin oldukça sık olduğu belirlendi.
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SB79
THE PATIENT WITH A DIAGNOSIS OF FABRY WHO DEVELOPED
MESENTERIC EMBOLISM DURING COVID-19 INFECTION: A CASE REPORT
1Nesim

ALADAĞ, 2Zülküf AKDEMİR, 3İskan ÇALLI

1VAN

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
3VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
2VAN

İki haftada bir rutin enzim replasman tedavisi (ERT) alan 56 yaşında erkek hasta
Fabry hastalığı nedeniyle 6 yıldır takip ediliyor. COVID-19 hastalığı tanısı alan hasta,
klinik durumunun iyi olması nedeniyle evde takibe alınmış ve hastaya antikoagülan
tedavi (enoxaparin 6000 IU, 1X1) önerilmesine rağmen düzenli kullanmamış. COVID19 hastalığının 12. gününde karın ağrısı gelişti. Acil polikliniğine geç başvuran (ağrı
başlangıcının 2. günü) hastaya yapılan kontrastlı batın bilgisayarlı tomografisinde
(BT) superior mezenterik arter (SMA) oklüzyonu saptandı ve mezenterik arter
embolisi tanısı konuldu (Resim 1). . Fizik muayene sonucunda aritmi ile tespit edilen
hastaya çekilen elektrokardiyografi (EKG) ile atriyal fibrilasyon (AF) tanısı konuldu
(Resim 2A). Özgeçmişinde antiaritmik ilaç kullanmayan hastanın çarpıntı öyküsü
yoktu. Son 48 saat içinde çarpıntısı olmuş. Yatak başı ekokardiyografi sonucu sol
ventrikül konsantrik hipertrofisi saptandı, sol atriyum çapları normal idi (Resim 3).
COVID 19 nedeniyle yapılan solunum sistemi muayenesinde önemli bir patoloji
saptanmadı. Şiddetli karın ağrısı şikayeti olan ve BT'de barsak anslarında nekrotik
alanlar saptanan hastaya genel cerrahi tarafından acil parsiyel barsak rezeksiyonu
yapıldı (Resim 4). Postoperatif klinik durumu iyi olan hastada AF devam etti. Hastaya
transözofageal ekokardiyografi (TEE) yapıldı ve intrakardiyak trombüs izlenmedi.
Medikal kardiyoversiyon için amiodaron infüzyonu başlanan hastada yanıt
alınamayınca elektriksel kardiyoversiyon yapılarak sinüs ritmi sağlandı (Resim 2B).
Hastaya kontrol mezenterik arter anjiyografisi yapıldı ve superior mezenterik arter
distalindeki lezyon için medikal tedavi ve takip önerildi (Resim 5). Şikayetleri azalan
hastanın antiaritmik ve antikoagülan tedavisi kılavuzlara uygun olarak düzenlendi ve
hasta taburcu edildi. 1., 3. ve 6. ay kontrollerinde devam eden hastanın çarpıntısı
yoktu ve yeni trombotik olay gözlenmedi. 24 saatlik ritm Holter'de AF atağı izlenmedi.
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Fabry Hastalığı'nın (FD) kardiyak tutulumunda aritmi ritmi yüksektir. COVID-19
hastalığında tromboz ve aritmi riski de yüksektir. FD ve COVID-19 bir arada
olduğunda aritmi riski daha da artar ve atriyal fibrilasyon gibi atriyal aritmiler her
ikisinde de en sık görülen aritmilerdir. FD ve COVID-19 ile birlikteliğinde oluşan atriyal
fibrilasyona bağlı gelişebilecek arteriyel tromboemboliye karşı dikkatli olunmalıdır.
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Figure 4: Resected necrotic bowel loops
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Figure 5: Control mesenteric artery angiography and the lesion distal to the
superior mesenteric artery
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SB82
AV TAM BLOKLA BAŞVURAN HASTALARDA TROMBOSİT-HEMOGLOBİN
ORANI HASTANE İÇİ MORTALİTEYİ ÖN GÖRDÜREBİLİR Mİ?
1Haluk

Furkan ŞAHAN, 1Engin ALGÜL, 2Nail Burak ÖZBEYAZ, 2Gökhan
GÖKALP, 1Hilal ERKEN PAMUKÇU
1SBÜ

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,
ANKARA
2PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ, ANKARA
Giriş ve Amaç: Atriyo-ventriküler (AV) tam blok klinikte sık karşılaşılan, önemli bir
kardiyak mortalite ve morbidite sebebidir. AV ileti anormalliklerinin insidansı iskemik
kalp hastalığı insidansına benzer şekilde artmış inflamasyon ile birlikte artmaktadır.
Dolaşımdaki yüksek trombosit sayılarının, inflamatuvar yanıt ve trombosit
aktivasyonu ile ilişkili olduğu ve bunun koroner arter hastalığı(KAH) olanlarda kötü
sonuçlarla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, düşük hemoglobin seviyeleri
de, KAH’ın kötü prognostik faktörlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Trombosithemoglobin oranı (PHR), yeni ve kolayca bulunabilen bir prognostik parametre olarak
ortaya çıkmış ve KAH için olumsuz sonuçların bağımsız ön gördürücüsü olduğu
gösterilmiştir. Çalışmadaki amacımız AV tam blok ile başvuran hastalarda PHR’nin
hastane içi mortaliteyi ön görebilme gücünü araştırmaktır.
Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya retrospektif olarak 106 AV tam blok hastası
alınmıştır. Çalışmaya alınan hastaların klinik takiplerinde AV bloğu düzelmemiş ve
takip eden hekim tarafından kalıcı kalp pili endikasyonu koyulmuştur. Hastalar,
hastane içi ölümler (n=19) ve taburcu olanlar (n=87) olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm
hastaların rutin yapılan tam kan tetkiklerinden PHR hesaplanmış ve ROC analizi ile
optimal PHR değeri belirlenmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 73.11±13.99 olup, 65
(%61.3)’i kadındır. Hastaların hepsine geçici pacemaker implante edilmiştir. Hastane
içi mortalite görülen gruptaki hastaların PHR değerleri belirgin olarak daha yüksek
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olarak saptanmıştır (2.42±0.65 vs. 1.96±0.76,p = .012). Yapılan multivariable lojistik
regresyon analizinde PHR (OR : 2.148, %95(CI): 1.054-4.377 , p = .03) AV tam blok
ile başvuran hastalarda, hastane içi mortalite için bağımsız risk faktörü olarak
bulunmuştur. Yapılan ROC curve analizinde PHR değerinin hastane içi mortaliteyi
öngörebilme anlamlılığını değerlendirmek için eğri altında kalan alan(AUC) 0.714(
(%95CI:0.592-0.837, p = .004) ve optimal cut off değeri 2.09 (%73.7 sensitivite ,
%60.9 spesifite) olarak bulunmuştur.
Sonuçlar-Tartışma: Yüksek PHR değerleri , AV tam blok hastalarında hastane içi
mortalitenin yeni, bağımsız bir ön gördürücüsü olarak kullanılabilir. Tam kan
sayımından kolayca elde edilebilen PHR parametresi , komplike seyretmesi olası
olan AV blok hastalarının tespit edilmesinde ve risk sınıflandırılmasında faydalı
olabilir.

Yaş (yıl)
Erkek n (%)
HT n (%)

Sağlıklı taburcu
olanlar(n=87)
72.37±14.84

p
değeri
0.70

41 (%38.7)

12(%63.2)

29(%33.3)

0.016

84(%79.2)

15(%78.9)

69(%82.1)

0.59

KAH n (%)

48(45.3)

7(%36.8)

41(%47.1)

0.28

DM n (%)

45(%42.5)

12(%63.2)

33(%37.9)

0.04

130.60±20.66

115.36±19.97

133.93±19.37

0.001

9.27±3.31

8.69±2.94

9.40±3.38

0.36

260.89±83.84

274.36±67.57

257.95±87.05

0.37

141.92±81.57

173.16±103.99

1.68±1.26

2.52±2.05

152.59±45.17

157.16±51.15

62.42±94.67

113.42±166.84

51.28±66.80

1.40±1.24

1.32±0.90

1.51±4.11

0.69

Hemoglobin g/L
WBC 109/ml
Platelet ×109 /L
Serum glukozu
(mg/dL)
Serum Kreatinin
(mg/dL)
LDL kolestrol
(mg/dL)
ALT(U/LT)
TSH
Troponin
PLT/HG
Sistolik KB
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Tablo 1. Hastaların temel özellikleri
Tüm hastalar n Hastane içi ölenler
= 106
(n=19)
73.28±13.88
73.11±13.99

135.09±74.82
1.50±0.93
151.60±44.02

0.145
0.001
0.66
0.009

2.65±4.51
2.04±0.76

7.85±20.29

1.51±4.11

0.008

2.42±0.65

1.96±0.76

0.012

119.25±24.55

113.68±26.91

120.46±23.99

0.32
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45.60±12.69

45.37±12.51

46.68±13.75

0.68

Şekil 1. PHR için ROC analizi grafiği

Tablo 2. Hastane içi mortaliteyi göstermesi açısından yapılan ROC analizi
sonuçları
Risk Factor
PLT/HG RATİO

AUC(95%)

cut-off

p

sensitivity(%)

0.714(0.592-0.837)

2.09

0.004

73.7

specificity(
%)
60.9
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SB83
DÜŞÜK SOL VENTRİKÜL EJEKSİYON FRAKSİYONUNUN MEHRAN
SKORLAMA SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Ahmet

TÜTÜNCÜ

1S.B.Ü.

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: Kontrast kaynaklı nefropati (KN), akut böbrek yetmezliğinin üçüncü önde gelen
nedenidir ve tüm vakaların yaklaşık %10'unundan sorumludur. 2004 yılında Mehran
ve ark. tarafından perkütan koroner girişim sonrası KN tahmini için çeşitli risk
faktörlerini içeren bir skorlama sistemi geliştirilmiştir. Bu skorlama sisteminde kalp
yetersizliği kategorisi sadece NYHA sınıf 3-4 veya pulmoner ödem varlığı dikkate
alınarak puanlama sistemine dahil edilmiştir. Dolayısıyla farklı sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu (LVEF) değerlerinin Mehran skoruna etkisi bilinmemektedir.
Amaç: Bu çalışma düşük LVEF değerlerinin Mehran skorunun öngördürücülüğüne
etkisini aynı hasta grubunda iki farklı kohortta test etmeyi amaçlamıştır.
Metot: 2017 ve 2021 yılları arasında tanısal veya terapötik amaçlı perkütan koroner
girişim yapılmış olan ve ESC 2021 Kalp Yetersizliği kılavuzuna göre HFrEF (Düşük
ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği) veya HFmrEF (Hafif azalmış ejeksiyon
fraksiyonlu kalp yetersizliği) tanısı almış 1373 hasta dahil edildi. HFrEF LVEF ≤40%
olarak tanımlandı. HFmrEF ise LVEF 41–49% olarak tanımlandı. Kalp yetersizliğinin
Mehran skorlaması üzerine net etkisini değerlendirebilmek için hastalar Mehran
skorunu oluşturan risk faktörlerin olduğu ve elimine edildiği aynı hasta grubunda iki
farklı kohortta KN gelişimi açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular: 586 hasta HFrEF grubuna dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 62.8 ±
11.1 idi. Kullanılan kontrast madde miktarı 117 ± 76 cc saptandı. Kontrast volüm/GFR
oranı bu hasta grubunda 1.38 ± 0.7 görüldü. Hastaların ortalama Mehran skoru 9.6
± 5.4 saptandı. 111 (%18,9) hastada KN gelişti. HFmrEF grubuna 787 hasta dahil
edildi. Hastaların ortalama yaşı 60.6 ± 10.8 idi. Kullanılan kontrast madde miktarı 120
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± 68 cc saptandı. Kontrast volüm/GFR oranı bu hasta grubunda 1.33 ± 0.9 görüldü.
Hastaların ortalama Mehran skoru 9.1 ± 4.7 saptandı. 110 (%14) hastada KN gelişti.
Her iki grup arasında KN gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık
görüldü (p= 0.013). Korelasyon analizinde LVEF değeri ile KN gelişimi arasında
istatistiksel olarak anlamlı ama klinik anlamlılığı çok zayıf ters orantılı ilişki saptandı
(R=-0.067, p=0.027). Mehran skorunu oluşturan risk faktörlerinin elimine edildikten
sonra ikinci hasta kohortuna HFrEF grubu için 299 hasta, HFmrEF grubu için 427
hasta alındı. HFrEF grubunda 47 (%15,7) hastada, HFmrEF grubunda 68 (%13,7)
hastada KN gelişti. Hasta grupları arasında KN görülme sıklığı açısından istatistiksel
fark izlenmedi (p=0.46). Bu kohortta LVEF değeri ile KN gelişimi arasında istatistiksel
olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (p=0.55).
Sonuç: Mevcut analizin bulguları LVEF değerinin kalp yetersizliği hasta grubunda
Mehran skorlamasının KN öngördürücülüğüne etkisinin olmadığı ve HFrEF veya
HFmrEF grubunda yer alan hastalarda güncel Mehran skorlama sisteminin kullanışlı
olduğunu düşündürmüştür.
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SB85
AKUT MİYOKARD ENFARKTÜSÜ İLE BAŞVURAN HASTALARDA İLK GÜN
VERİLEN BİR FİNCAN SİYAH ÇAYIN ANKSİYETE ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
1İbrahim

Halil İNANÇ, 1Cengiz ŞABANOĞLU

1KIRIKKALE

YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, KARDİYOLOJİ ABD

Giriş: Miyokard enfarktüsü (MI), koroner kalp hastalığının önemli bir sonucudur.
Enfarktüs sonrası gelişen anksiyete, bireylerin maruz kaldıkları travmanın en erken
psikolojik tepkilerden biri olarak kabul edilir ve iyileşme dönemini belirgin şekilde
etkilediği gösterilmiştir. Birçok çalışmada, MI sonrası gelişen kaygı bozukluğunun
uzun vadeli komplikasyonlar ve artan mortalite ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu
göstermiştir.
Amaç: Çalışmamızda daha önce psikiyatrik veya kardiyak öyküsü olmayan akut
miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda yatışın ilk gününde verilen bir fincan siyah
çayın sonraki dönemde anksiyete düzeylerine olan etkisini araştırmayı planladık.
Metod: Çalışmaya yatışının ilk gününde Beck anksiyete skalası kullanılarak
anksiyete tespit edilen toplam 60 MI hastası dahil edildi. Tüm hastaların ilk gün
anksiyete skorları hesaplandı. Çalışma grubu olarak planlanan 30 hastaya ilk gün bir
fincan siyah çay verildi. Kalan 30 hasta kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi.
Çalışma ve kontrol grubu hastalarının anksiyete skorları MI sonrası 2. gün ve 7. gün
yeniden hesaplandı.İki grup arasında kontrollerde anksiyete skorları arasındaki fark
analiz edildi. Koroner arter hastalığı ve psikiyatri kliniği başvuru öyküsü olan hastalar
çalışma dışı bırakıldı.
Sonuç: Çalışma grubunda MI sonrası 2. gün ve 7. günde anksiyete skoru kontrol
grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). Yaş (p=0.960), cinsiyet
(p=1.000), diabetes mellitus (p=0.781), hipertansiyon (p=0.273), dislipidemi
(p=0.754), enfarktüs tipi (p=0.796) ve sigara kullanımı (p=0.791) anksiyete derecesi
ile ilişkili değildi.Tartışma: Çalışmamızda akut MI ile başvuran ve anksiyete skoru
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yüksek çıkan hastalarda yatışının ilk günü verilen bir fincan çayın ilk 1 haftalık
dönemde anksiyete üzerine anlamlı şekilde olumlu etkilerinin olduğu,bu sayede akut
ve kronik dönemde anksiyolitik ilaç kullanım ihtiyacını ve kronik dönem
komplikasyonları azaltabileceği kanaatine vardık.
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SB86
ÜRİK ASİT /HDL ORANI İLE SİRKADİYEN KAN BASINCI ARASINDAKİ İLİŞKİ
1Nadir

EMLEK

1RECEP

TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, KARDİYOLOJİ ANABİLİMDALI,
RİZE , TÜRKİYE
Hipertansiyon(HT), kardiyovasküler hastalıkların gelişimi için önemli bir risk
faktörüdür. Non dipper bireylerde, dipper bireylere göre yaklaşık üç kat daha fazla
advers KV olay gözlenmiştir. Ürik asit/HDL kolesterol oranı (UHR), metabolik
sendromda umut verici bir belirteçtir. Ürik asit yüksekliği, HDL kolesterol düşüklüğü
kötü metabolik durum ile ilişkilidir. UHR, metabolik sendromun diğer tüm
belirteçlerinden daha iyi öngördürücüsü olarak öne sürülmüştür. Biz metabolik
sendrom göstergesi olan ürikasit/hdl oranını sirkadiyen kan basıncı ile ilişkisini
incelemek istedik. Çalışmamıza kardiyoloji polikliniğine başvuran 196 hasta dipper
patern, 310 hasta nondipper patern olmak üzere 18 yaşından büyük toplamda 506
hasta dahil edilmiştir. Nondipper paternli hasta yaş ortalaması 59.3±12.6, dipper
hasta yaş ortalaması 55.1±12,4 idi. Demografik veriler açısından Kah öyküsü ve
hiperlipidemi nondipper grubunda anlamlı olarak izlendi. Non dipper grubunda
laboratuvar sonuçları bakımından glukose değerleri(101,8±25,5 ve110,7±33,7
p<0,02) daha yüksek ve gfr değerleri(93,2±19,2 ve 84,8±19,4 p<0,01) ise daha
düşük izlendi. Ürik asit nondipper grubunda (5,2±1,3 ve 5,7±1,6 p <0,001)daha
anlamlı izlendi. Ürikasit/hdl oranı ise nondipper grubunda (0,11±0,04 ve 0,12±0,05
p<0,001)anlamlı izlendi. Çalışmamızda yeni metabolık bir parametre olarak
değerlendirilen ürik asit/ hdl oranı non dipper patern ile ilişkisi olduğunu gösterdik.
Ürik asit/hdl oranı, basit,ekonomik ve hızlı ölçülebilir bir araç olarak, esansiyel
hipertansiyonda nondipper paterni tahmin edebilir.
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PB11
TÜM KORONER ARTERLER SAĞ SİNÜS VALSALVADAN KÖKEN ALIYOR:
PRİMER PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SIRASINDA KARŞILAŞILAN ÇOK
NADİR BİR KONJENİTAL ANOMALİ
2Mert

İlker HAYIROĞLU, 1Tufan ÇINAR, 1Murat SELÇUK, 1Vedat
ÇİÇEK, 1Ahmet Lütfullah ORHAN
1S.B.Ü.

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
2S.B.Ü. DR. SİYAMİ ERSEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
Giriş: Tek bir Valsalva sinüsünden kaynakla nan ve tüm kalbi besleyen tek koroner
arter nadir görülen bir konjenital anomalidir. Tek koroner arter, nüfusun yaklaşık
%0,024'ünde izole bir bulgu olarak ortaya çıkmaktadır. Vaka sunumu75 yaşında
erkek hasta akut göğüs ağrısı ile acil servisimize başvurdu. Giriş
elektrokardiyogramında inferior derivasyonlarda ST segment yükselmesi mevcuttu
ve bunun üzerine hastaya akut inferior miyokard enfarktüsü tanısı kondu. Hasta
primer perkütan koroner girişim için kateter laboratuvarına hızlıca transfer edildi. Sol
ana koroner arter, tekrarlayan girişimlere rağmen sol Judkins kateteri ile kanüle
edilemedi. Birden fazla başarısız sol ana koroner arter denemesinden sonra, sağ
koroner arter (SKA) kanüle edildi ve orta kısımdan total olduğu saptandı (Şekil 1).
SKA’e 3.0x24mm Promus Element stent (Boston Scientific, Natick, MA, USA) başarılı
bir şekilde implante edildi (Şekil 1). SKA’de kan akışının başarılı bir şekilde
restorasyonundan sonra, sol ön inen arter ve sirkumfleks arterin sağ sinüs
Valsalva'dan köken aldığı izlendi (Şekil 1). Koroner girişim sonrası hasta koroner
yoğun bakım ünitesinde 3 gün takip edildi. Daha sonra, bilgisayarlı tomografik
koroner anjiyogram koroner arterlerin seyrini doğrulamak için yapıldı. Tüm koroner
arterlerin sağ sinüs Valsalva'dan kaynaklandığı kanıtlandı (Şekil 2). Hasta tıbbi tedavi
altında yatışının onuncu gününde şifa ile taburcu edildi.
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Tartışma ve Sonuç: Lipton sınıflamasına göre, hastamızın koroner anatomisi R-III
tip izole tek koroner arter ile uyumlu idi. Literatürde ilk kez R-III tip tek koroner artere
primer perkütan koroner girişim yapılmıştır. Vakamızda gösterildiği gibi, izole tek
koroner arter nadir bir anomali olmasına rağmen primer perkütan koroner girişim
sırasında karşımıza çıkabileceği akılda tutulmalıdır.
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PB16
SAĞ KORONER ARTER ANOMALİSİ OLAN OLGUYA PERKÜTAN KORONER
GİRİŞİM
1Ferhat

YURDAM, 1Oktay ŞENÖZ, 1Yusuf DEMİR, 1Zeynep YAPAN
EMREN, 1Ecem GÜRSES
1BAKIRCAY

ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: Sağ koroner arter (RCA) sağ koroner sinüsünden çıkıp, pulmoner kök ve sağ
atrium arasından aşağı doğru inerek kalbin alt yüzüne kadar gelir. Daha sonra arkaya
doğru dönerek atrioventriküler olukta devam eder. Koroner arter çıkış anomalilerinin
sıklığı %0,3-5,64 arasındadır. RCA çıkış anomalileri ise daha nadirdir. Koroner arter
anomalileri kanülasyon problemi, girişim zorluğu ve opak madde kullanım yükü
açısından önem arz etmektedir. Bizim olgumuzda da sol sirkumflex arter
proksimalinden orijin alan sağ koroner arter anomalisi olan hastaya perkütan girişim
sunulmuştur.
Vaka: 66 yaşında erkek hasta, acil servisimize tipik göğüs ağrısı şikayeti ile geldi.
Hastanın öyküsünde bilinen hipotiroidi ve hipofiz adenomu vardı. Hastaya çekilen
elektrokardiyogram ‘da sinüs ritminde, anterior derivasyonlarda st segment
depresyonu saptandı (Resim-1). Hastaya acil serviste yapılan transtorasik
ekokardyografide lvef %50-55, inferior duvar hafif hipokinetik ,1 derece my, 1 derece
ty, sol atrium dilate ve asendan aort hafif geniş saptandı.Hasta acil serviste
monitörize izlem alınıp, 300 mg oral asetilsalisilik asit verildikten sonra kardiyak hstroponin takibi yapıldı. Hastanın rutin acil biyokimya ve hemogram tetkikleri normal
sınırlarda izlendi. Kardiyak enzim takibi normal sınırlarda izlenen hastanın anginal
yakınması devam etmesi üzere koroner anjiografi laboratuvarına alındı. Hastanın
koroner anjiografisinde RCA, CX proksimalinden köken almakta ve proksimalden
%100 oklüde izlendi (Resim-2). LAD mid bölgede %70 uzun darlık ve OM2 de %70
darlık saptandı. Hastaya sirkumflex arterden ayrılan sağ koroner artere perkütan
girişim planlandı. Hastaya ASA tedavisine ilaveten 600 mg klopıdogrel yüklendi.
LMCA ostiumuna JL-4 guiding kateter ile oturuldu. Oklüde lezyon floppy guıde wire
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ile geçildi, ardından 1,5x10 ve 2,0x12 mm balonlar ile predilate edildi (Resim-3).
Sonrasında 2,5x16 mm DES optimal açıklık sağlanacak şekilde implante edildi ve
TIMI-III akım ile işlem sonlandırıldı (Resim-4). Hastaya sol koroner arteriel sistem için
elektif CABG operasyonu önerildi. Hasta yatışının 3. gününde sıhhatle taburcu edildi.
Tartışma: Koroner arter anomalileri genel popülasyonun yaklaşık %1-2 sinde
görülmektedir. Miyokard iskemisi ve ani kardiak ölüme neden olabilmeleri nedeniyle
önemlidir. Koroner arter anomalilerinin en sık görülen şekli ektopik çıkışlı olmalarıdır.
Koroner anomalilerin prognozu genellikle iyi olmasına rağmen, bazı durumlarda
angina, senkop, kalp yetersizliği, miyokard infarktüsü ve ani ölüm gelişebileceği
bildirilmiştir. Anormal seyir ve iskemi yoksa koroner arter anomalilerin ani ölüme
neden olma riski düşüktür. RCA ’nın sol koroner sinüs valsalvadan çıkış anomalisi
en sık interarteryal (pulmoner arter ve aort kökü arası) seyir gösteren anomalisidir ve
ani kalp ölümü için yüksek risk taşır.Koroner çıkış anomalisi bulunan hastalar akut
koroner sendrom ile başvurabilir. Bu hastalarda uygun katater seçimi ve sorumlu
koronerin kataterizasyonu en önemli sorundur.
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Resim-1: Hastanın yatış
elektrokardiyografisi

Resim-3: RCA lezyonu balon

Resim -2: RCA çıkış anomalisi
görüntüsü

Resim-4: PCI sonrası RCA görünümü

anjioplasti sonrası görüntüsü
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PB32
PULMONER ARTERYEL HİPERTANSİYONLU HASTADA DEV PULMONER
ARTERİN ANA KORONERE BASISINA BAĞLI GELİŞEN LEZYONA BAŞARILI
MÜDAHALE
1Hilal

ERKEN, 2Tarık KIVRAK

1DIŞKAPI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ
ANABİLİM DALI
2FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Giriş: Pulmoner arteryel hipertansiyon pulmoner vasküler yatağın ilerleyici ve geri
dönüşsüz değişimi ile karakterize buna bağlı olarak gelişen sağ ventrikül yetmezliği
ile karakterize, mortalitesi oldukça yüksek bir hastalıktır. Çok sık olmamakla birlikte
pulmoner arterin dilatasyonu ile özellikle proksimal ana koronerde basıya bağlı tıpkı
aterosklerotik lezyonlarda görülen semptomlara yol açabilmekte ve mortal
seyredebilmektedir.
Olgu: Hastamız 34 yaşında bayan hasta 9 yıldır pulmoner arteryel hipertansiyon
nedeni ile takip edilmekteydi.Son 2 aydır özellikle efor ile gelişen senkop atakları tarif
etmekteydi. Son senkop atağında acil servise başvuru elektrokardiyografisinde
yaygın ST elevasyonları saptandı. Hastanın genel hikayesi göz önünde
bulundurularak akciğer grafisi ve toraks tomografisi çekilmesi uygun görüldü.(Şekil
1-2).Hastanın tomografisinde ana pulmoner arter 88mm, sağ pulmoner arter 67mm,
sol pulmoner arter 46mm olarak hesaplandı. Muhtemel koroner arter basısı
düşünülen hastaya tanısal koroner anjiyografi planlandı. Koroner anjiyografide LMCA
proximal basısı izlendi(Şekil3-4).Sonraki seansta hastaya koroner girişim
uygulandı(şekil 5-6).Hastaya 4x20mm ilaç kaplı stent implante edildi. İşlem sonrası
ve uzun dönem takiplerine hasta merkezimizde devam etmektedir.
Sonuç: Oldukça mortal seyreden pulmoner arteryel hipertansiyonda hasta özellikle
senkop ve göğüs ağrısı şikayeti tarif ediyorsa, uzun süredir PAH nedeniyle takip
ediliyorsa hastalarda özellikle ana koroner arter basısına bağlı patolojik durumlar göz
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ardı edilmemelidir. İşlem sırasında özellikle ana koroner farklı açılardan
görüntülenmelidir. IVUS destekli yapılması özellikle önerilmekle birlikte, eğer IVUS
desteğimiz mevcut değilse çok kısa sürede maksimum basınca çıkılıp stent implante
edilmelidir.Anahtar Kelimeler:Ana koroner arter basısı, Pulmoner arteryel
hipertansiyon, Pulmoner arter dilatasyonu
Şekil 1:

Şekil 2:
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Şekil 3:

Şekil 4:
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Şekil 5:

Şekil 6:
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PB34
PBMV SONRASI MİTRAL RESTENOZDA SEC'İN PREDİKTİF ROLÜ
1Ömer

TAŞBULAK

1S.B.Ü.

MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Amaç: Perkütan balon mitral valvüloplasti (PBMV), 1984 yılında Inoue ve
arkadaşları tarafından tanımlandığından beri romatizmal mitral darlığı (MS) olan
hastalar için tercih edilen tedavi haline gelmiştir. PBMV'yi takiben en önemli
komplikasyonlardan biri semptomatik mitral kapak darlığıdır. Spontan eko kontrastı
(SEC), kan akışının ekojenik dönen bir şeklidir ve esas olarak kan stazı veya düşük
hızlı kan akışı ile ilişkilidir. Mitral darlığı olan hastalarda SEK ile sistemik
tromboembolizm arasındaki ilişki açık olmasına rağmen, mitral restenozda SEK'in
rolü hala net değildir. Bu nedenle, PBMV'yi takiben mitral restenozda SEC'in
öngörücü rolünü araştırmak için bu çalışmayı üstlendik.
Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde PBMV uygulanan ardışık 341 hastayı geriye
dönük olarak inceledik. Çalışmaya katılan denekler iki gruba ayrıldı; hastaların sol
atriyal kavitede ve sol atriyal apendikste gösterilebilir SEK'i vardı ve hastaların sol
atriyal kavitede ve sol atriyal apendikste SEK yoktu. Her grup için aşağıdaki
değişkenler analiz edildi; demografik özellikler, geçmiş tıbbi kayıtlar, laboratuvar
değerleri, TTE ve TEE parametreleri.
Bulgular: SEC olmayan hastalarla karşılaştırıldığında, SEC'li hastalar daha yaşlıydı,
diyabetes mellitus (DM), iskemik inme ve AF insidansı daha yüksekti (p<0.05). TTE
ve TEE ölçümlerine göre, SEC'li hastalarda işlem öncesi tahmin edilen sol ventrikül
ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), daha küçük hesaplanan mitral kapak alanı (MVA), daha
büyük sol atriyal (LA) boyutu ve işlem öncesi tahmini Wilkins skoru daha yüksekti (p<
0.05). Ek olarak, PBMV sonrası mitral restenoz insidansı, SEK'li hastalarda SEK
olmayan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti ( p <0.05) ve bu fark evre 3-4
SEC'li hastalarda evre 1-2 SEC'li hastalara göre daha belirgindi (p <0.05). <0.05)
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Sonuç: Verilerimiz, PBMV sonrası sol atriyum ve sol atriyal apendikste SEC oluşumu
ile mitral restenoz arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştirAnahtar Kelimeler:
perkütan balon mitral valvüloplasti, mitral restenoz, spontan eko kontrastı
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PB35
HİPERTANSİF HASTALARDA KAN BASINCININ DİPPİNG PATERNİYLE
KORONER ARTERLERİN ATEROSKLEROTİK YÜKÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
1Ömer

Taşbulak

1S.B.Ü.

MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Amaç: Hipertansif bireylerde kan basıncının (BP) düşme paterni, subklinik organ
hasarı ile ilişkilidir. BP'nin dipping paterni ile koroner arterlerdeki aterosklerotik
süreç arasındaki ilişki hakkında veri eksikliği vardır. Çalışmamızın amacı,
hipertansif hastalarda BP'nin düşme paterni ile koroner arter hastalığı arasındaki
ilişkiyi belirlemekti.
Yöntemler: Toplam 356 hipertansif hasta çalışmaya dahil edildi ve ayaktan KB
izleme, ekokardiyografi ve koroner bilgisayarlı tomografik anjiyografi sonuçları
retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: ambulatuar KB
izlemelerine göre dipping paternli ve non-dipping paternli (NDP) hastalar olarak
karşılaştırıldı.
Bulgular: 356 hastanın 145'i erkekti (%40.7). NDP'li hastalarda sigara içme durumu
istatistiksel olarak daha yüksekti (p = 0.023). Dipping paternli hastalarda statin
kullanımı NDP'li hastalardan daha yüksekti (p = 0.027). Ekokardiyografik bulgularda
anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Ayrıca, plak oluşumu olmayan hastaların
%58,6'sında BP'nin dipping paterni vardı ve bu grubun %41.6'sında NDP vardı; bu
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 0.05). Ayrıca, >%50 darlık oluşumu
(%84.4) olan hastaların çoğunda BP'nin NDP paterni vardı (p < 0.001).
Sonuç: BP'nin NDP'i, koroner arterlerdeki artmış aterosklerotik süreç ile ilişkili olabilir
ve NDP'li hastalar, dipping paternli hastalarla karşılaştırıldığında koroner arterler için
artmış aterosklerotik yüke sahip olabilir.
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Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, Koroner Arter Hastalığı, Daldırma Patern,
Hipertansiyon
Table 1. Demographic characteristics and clinical parameters of study population.
Total

Dipper

Non-dipper (N=177)

P-value

(N=356)

(N=179)

Age, years

62.9 ± 5.8

62.6 ± 5.0

63.2 ± 6.5

0.371

Gender (male), n (%)

145 (40.7%)

71 (39.7%)

74 (41.8%)

0.681

Smoking, n (%)

88 (24.7%)

35 (19.6%)

53 (29.9%)

0.023

Height, cm

165.9 ± 9.0

165.1 ± 9.2

166.7 ± 8.8

0.101

Weight, kg

83.8 ± 15.4

82.5 ± 15.8

85.1 ± 14.9

0.101

BMI, (kg/m2)

30.4 ± 5.0

30.3 ± 5.3

30.6 ± 4.7

0.482

BMI (kg/m2)

0.278

<25 (normal weight)

56 (15.7%)

31 (17.3%)

25 (14.1%)

25-30 (over-weight)

116 (32.6%)

63 (35.2%)

53 (29.9%)

>30 (obese)

184 (51.7%)

85 (47.5%)

99 (55.9%)

(m2)

1.92 ± 0.20

1.90 ± 0.20

1.94 ± 0.19

0.059

DM, n (%)

59 (16.6%)

27 (15.1%)

32 (18.1%)

0.447

Heart rate, /min

73.5 ± 12.7

72.0 ± 12.0

75.0 ± 13.3

0.119

Ejection Fraction, %

62.7 ± 3.6

62.9 ± 3.6

62.5 ± 3.7

0.364

IVS thickness, mm

11.4 ± 2.0

11.3 ± 2.0

11.6 ± 2.0

0.280

PW thickness, mm

10.6 ± 1.6

10.5 ± 1.6

10.8 ± 1.7

0.084

ACEi – ARB, n (%)

279 (78.4%)

139 (77.7%)

140 (79.1%)

0.741

CCB, n (%)

182 (51.1%)

84 (46.9%)

98 (55.4%)

0.111

Beta Blocker, n (%)

167 (46.9%)

80 (44.7%)

87 (49.2%)

0.399

Diuretic, n (%)

229 (64.3%)

115 (64.2%)

114 (64.4%)

0.975

Other antihypertensive

47 (13.2%)

18 (10.1%)

29 (16.4%)

0.078

60 (16.9%)

38 (21.2%)

22 (12.4%)

0.027

BSA,

medication, n (%)
Statin, n (%)
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Data are presented as percentage, mean ± standard deviation or median
(interquartile range). BMI: Body mass index, BSA: Body surface area, DM: Diabetes
mellitus, IVS: interventricular septum, PW: posterior wall, ACEi: angiotensin
converting enzyme inhibitor, ARB: angiotensin receptor blocker, CCB: calcium
channel blocker
Table 2. Laboratory measurements of the patients.

Hemoglobin, g/dl

Total
(N=356)
13.6 ± 1.6

Dipper
(N=179)
13.8 ± 1.6

Non-dipper
(N=177)
13.5 ± 1.7

P
value
0.213

Hematocrit, %

41.0 ± 4.6

41.2 ± 4.4

40.8 ± 4.7

0.341

Leukocyte, 109 /L

7.61 ± 1.94

7.48 ± 1.93

7.74 ± 1.95

0.196

Platelet, 109/L

270.5 ± 72.1

268.6 ± 70.8

272.4 ± 73.5

0.614

Neutrophil, mcL

4.50 ± 1.40

4.40 ± 1.40

4.61 ± 1.40

0.152

Lymphocyte, 109/L

2.37 ± 0.70

2.36 ± 0.69

2.38 ± 0.70

0.755

Creatinine, mg/dl

0.80 ± 0.22

0.78 ± 0.21

0.81 ± 0.22

0.262

Glucose, mg/dl

100.0 (92.0 -116.0)

101.0 (92.5 -119.5)

99.5 (92.0 - 113.5)

0.472

Total Cholesterol, mg/dl

206.0 ± 41.7

203.1 ± 40.0

209.0 ± 43.3

0.184

HDL-C, mg/dl

47.3 ± 12.4

47.1 ± 12.2

47.5 ± 12.6

0.749

LDL-C, mg/dl

128.2 ± 34.0

126.6 ± 32.2

129.8 ± 35.7

0.381

Triglyceride, mg/dl

144 (105 - 216)

141 (104 - 203)

146 (107 - 222)

0.445

HbA1c, %

6.10 ± 1.14

5.98 ± 1.05

6.22 ± 1.22

0.050

CRP, mg/dl

3.3 (1.7 - 7.2)

2.8 (1.6 - 5.7)

3.6 (2.0 - 7.6)

0.022
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Data are presented as percentage, mean ± standard deviation or median
(interquartile range). HDL-C: High density lipoprotein-cholesterol, LDL-C: Low
density lipoprotein-cholesterol, CRP: C-reactive protein
Table 3- Ambulatory blood pressure parameters summarized.
Total

Dipper

Non-dipper

P value

(N=356)

(N=179)

(N=177)

Office Systolic BP, mmHg

160.2 ± 30.1

157.1 ± 29.1

163.5 ± 31.0

0.045

Office Diastolic BP, mmHg

91.2 ± 11.4

90.3 ± 10.7

92.1 ± 12.1

0.145

24-hour Systolic BP, mmHg

144.6 ± 19.5

141.3 ± 19.0

147.9 ± 19.4

0.001

24-hour DBP, mmHg

88.4 ± 13.3

86.9 ± 13.5

89.9 ± 13.0

0.035

Daytime SBP, mmHg

146.4 ± 19.4

144.8 ± 19.4

148.2 ± 19.3

0.099

Daytime DBP, mmHg

90.7 ± 13.6

90.4 ± 14.1

90.9 ± 13.2

0.705

Nighttime SBP, mmHg

138.4 ± 21.4

129.4 ± 18.3

147.6 ± 20.5

<0.001

Night DBP, mmHg

81.7 ± 13.8

147.6 ± 20.5

81.7 ± 13.8

<0.001

Data are presented as mean ± standard deviation or median (interquartile range).
BP: Blood Pressure, SBP: Systolic Blood Pressure, DBP: Diastolic Blood Pressure
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Table 4. Coronary computed tomographic angiography findings
Total

Dipper

Non-dipper

(N=356)

(N=179)

(N=177)

Plaque, n (%)

213 (59.8%)

92 (51.4%)

121 (68.4%)

0.001

Plaque >50%, n (%)

32 (9.0%)

5 (2.8%)

27 (15.3%)

<0.001

Plaque with mixed morphology, n (%)

110 (30.9%)

38 (21.2%)

72 (40.7%)

<0.001

Calcific Plaque, n (%)

128 (36.0%)

58 (32.4%)

70 (39.5%)

0.160

Non-calcific Plaque, n (%)

89 (25.0%)

39 (21.8%)

50 (28.2%)

0.159

Number of vessel disease, n (%)

0.005

0 (no vessel disease)

143 (40.2%)

87 (48.6%)

56 (31.6%)

1-vessel disease

87 (24.4%)

39 (21.8%)

48 (27.1%)

2-vessel disease

57 (16.0%)

30 (16.8%)

27 (15.2%)

3-vessel disease

60 (16.9%)

21 (11.7%)

39 (22.0%)

4-vessel disease

9 (2.5%)

2 (1.1%)

7 (4.0%)

1 (0-3)

1 (0-2)

1 (0-3)

Plaque Number, n

P value

0.005
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PB45
TROPONİN SEVİYELERİNE GÖRE COVID-19 HASTALARININ
ELEKTROKARDİYOGRAFİK PARAMETRELERİ
1Zekeriya

DOĞAN, 2Çiğdem İLERİ

1MARMARA

ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
2KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
AMAÇ: COVID-19 enfeksiyonunda troponin düzeylerinde yükselme sık karşılaşılan
bir durumdur. Bu durum virüsün kendisi veya immün yanıta sekonder miyokard
hasarı nedeniyle olabileceği gibi eşlik eden akut koroner sendrom veya akut
pulmoner emboli nedeniyle de olabilir. Bu çalışmanın amacı COVİD-19 pnömonisi
geçiren hastalarda elektrokardiyografik parametreler ile troponin düzeyleri arasındaki
ilişkinin araştırılmasıdır.MATERYAL-METHOD: Çalışmaya COVID-19 pnömonisi
nedeniyle hastaneye yatışı yapılan ardışık yüz hasta dahil edildi. COVID-19 pnömoni
tanısı pozitif toraks bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları ve pozitif COVID-19 kantitatif
polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR) testi ile konuldu. COVID-19 qPCR testleri negatif
olan 30 sağlıklı denek kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara
elektrokardiyografi (EKG) çekilerek temel EKG parametreleri kaydedildi. Hastaların
12 derivasyonlu EKG’leri tarayıcı ile taranarak elektronik ortama aktarıldı ve EP
Calipers Version 2.4 (40) programı ile P dalgası, QT intervali, QT dispersiyonu ve Tpe intervali ölçümü yapıldı.BULGULAR: Hastanede yatan 100 COVID-19 hastasından;
31’inin troponin seviyesi yüksek saptanmıştır. Hastaların ve kontrol grubunun
laboratuvar değerleri ve EKG parametreleri Tablo 1'de listelenmiştir. COVID-19
hastalarında kontrol grubuna kıyasla istatiksel olarak daha yüksek kalp atım hızları
bulunmuştur (troponin (+) hastalarda 83 ± 3msn’ye troponin(-) hastalarda 84 ± 8
msn, kontrol grubunda 76 ± 11msn p=0.011). Troponin düzeyi yüksek olan COVID19 hastalarında, troponin düzeyleri normaL olan COVID-19 hastaları ve kontrol
grubuna göre daha uzun QT dispersiyonu izlenmiştir (45 ± 15msn’e kıyasla 36 ± 16
msn ve 34 ± 18 msn p:0.015). COVID-19 hastalarında Tp-e intervali daha uzun
saptanmıştır (troponin (+) hastalarda 81 ± 16 msn troponin(-) hastalarda 78 ± 16
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msn, kontrol grubunda 69 ± 11msn p:0.006). COVID-19 hastalarının maksimum ve
minimum P dalga süreleri kontrol grubuna göre daha uzun saptanmış iken,
troponin(+) ve troponin(-) grupları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. COVID19 hastalarının P dalga dispersiyonu daha fazla saptanmış ancak fark istatistiksel
olarak anlamlı bulunmamıştır (troponin (+) hastalarda 38 ± 10 msn, troponin(-)
hastalarda 36 ± 12 msn, kontrol grubunda 32 ± 13 msn p: 0.189).TARTIŞMA:
COVID-19 enfeksiyonu çeşitli EKG anormallikleri ile ilişkilidir. Ağır COVID-19
enfeksiyonu olan hastaların %90'ında en az bir EKG patolojisi vardır. COVID-19
enfeksiyonunun kardiyak etkileri ve aritmi gelişme riski henüz net olarak
bilinmemektedir. Şiddetli COVID-19'un akut evresinde sıklıkla bildirilen hipoksi ve
elektrolit anormallikleri EKG anormalliklerine neden olabilir ve aritmi riskini arttırabilir.
Virüsün direkt miyokard hasarı, hipotansiyon, inflamasyon, ACE-2 reseptörlerinin
downregülasyonu, ilaç etkileri, endojen adrenerjik durum ile miyokard hasarı
enfeksiyon seyrinde görülebilen patolojik EKG bulguları için bilinen diğer etiyolojik
faktörlerdir.SONUÇ: Çalışmamızda COVID-19 pnömonisi hastalarında, P dalga
süresinde, Tp-e intervalinde ve QT dispersiyonda uzama saptanmıştır. Troponin
değeri üst limitin üstünde olan COVID-19 hastalarında normal troponin seviyesine
sahip COVID-19 hastalarına kıyasla QT dispersiyonu daha uzun bulunmuştur.
COVID-19 pnömonisi geçiren hastalarda aritmiler için yüksek riskli EKG
parametrelerinin bulunması bu hastaların takip ve tedavilerinde olası aritmiler için
akılda tutulmalıdır.
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Tablo 1: Hastaların troponin düzeylerine göre demografik özellikleri, laboratuvar ve
EKG bulguları
Trop +

Trop –

Kontrol

p

(n= 31)

(n= 69)

(n= 30)

Yaş (yıl)

60.9±16.7

53.4±16.3

55.6±17.0

0.118

Erkek cinsiyet

20 (64.5%)

39 (56.5%

16 (53.3%)

0.649

0.061 ± 0.049

0.007 ± 0.018

<0.001

13.8 ± 8.7

7.2 ± 7.8

<0.001

Lenfosit (sayı/L)

1465 ± 1022

1553 ± 778

0.644

D-dimer (mg/L)

1467 ± 1699

890 ± 873

0.032

Kalp hızı (Atım/dk)

83 ± 3*

84 ± 8*

76 ± 11

0.011

PR (msn)

154 ± 25

157 ± 29

156 ± 28

0.832

QRS (msn)

94 ± 17

94 ± 20

93 ± 24

0.983

QTmax (msn)

389 ± 43

385 ± 35

381 ± 31

0.688

QTmin (msn)

344 ± 44

349 ± 32

347 ± 29

0.811

15*,+

36 ± 16

34 ± 18

0.015

16*

16*

69 ± 11

0.006

14*

96 ± 16

<0.001

11*

65 ± 10

<0.001

36 ± 12

32 ± 13

0.189

(n –%)
Troponin (ng/L)
CRP (mg/L)

QTDisp (msn)
Tp-e (msn)
P max (msn)

45 ±

81 ±

113 ±

16*

13*

P min (msn)

75 ±

PD (msec)

38 ± 10

78 ±

112 ±
76 ±

PostHoc analiz: * COVID-19 hastaları ile kontrol grubu arasında istatiksel farklılığı
gösterir.
+ Troponin pozitif COVID-19 hasta grubu ile troponin negatif COVID-19 hasta
grubu ve kontrol grubu arasında istatiksel farklılığı gösterir.
QTDisp: QT Dispersiyon; PD : P dalga dispersiyonu
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PB46
ANA DAL STENTLEMENİN KÂBUSU: YAN DAL KAYBI
1Şükrü

ÇETİN

1SBÜ

SANCAKTEPE ŞEHİT PROF DR İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
Giriş: Akut koroner sendromlarda girişimsel tedavi esnasında yandal akımını
korumak önemlidir. Bazı durumlarda anadala stent implantasyonu esnasında yandal
akımı kaybedilebilmektedir, ancak iyi yönetilmiş vakalarda önemli bir sorun
olmamaktadır. Bu vaka sunumunda akut koroner sendrom ile başvurup anadala stent
implantasyonu esnasında yandal akımı kaybolan bir vaka anlatılacaktır.
Vaka: Diyabet hariç ek hastalığı olmayan 56 yaşında erkek hasta şiddetli göğüs
ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Akut anterior miyokard enfarktüsü
düşünülerek anjiyo laboratuarına alındı. Sol anteriyor ön inen koroner arter (LAD) mid
bölgeden total tıkalı izlenildi. Lezyona 2,5x15 mm komplian balon ile dilate edildi, telin
diyagonel arterde olduğu görülmesi üzerine, diyagonel arter teli yerinde bırakılarak
LAD floppy tel ile geçildi. Lezyon LAD’ye doğru aynı balon ile dilate edildi. LAD’ye
2,75x19 mm ilaç kaplı stentimplante edildi. Sonrasında alınan kontrol pozlarda iyi
gelişmiş diyagonelarterin akımı kayboldu, stent içerisine 3,5X8 mm non-komplian
balon ile dilate edilmesine rağmen diyagonel akımı sağlanamadı. Diyagonel arter
PT2 kılavuz teli ile geçildi. Yandala 1,20X15 mm komplian balonunun geçmemesi
üzerine LAD stenti içerisinde balon şişirilerek 1,2x15 mm komplian balon lezyonu
geçilerek dilatasyon yapıldı, sonrasında 2,0x15 mm komplian balon ile tekrar dilate
edildi. Diyagonel arter proksimalinde hazy görünüm olması üzerine LAD stentine çok
az miktarda taşıcak şekilde 2,25x16 mm ilaç kaplı stent implante edildi. Yandal stenti,
ana dala stent proksimaline kadar geçilerek ana dalda 3,5X8 mm non-komplian balon
ile kissing yapacak şekilde heriki balon şişirildi. Proksimal optimizasyon tekniği için
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yeterli mesafesi olmadığı için yapılamadı. İşleme son verildi. Hasta yoğun bakıma
alındı. Takiplerinde aktif şikayeti olmadı ve komplikasyon gelişmedi.
Tartışma: Akut koroner sendrom ile başvuran hastalarda anadala stent implante
edilirken yandal akımı kaybolabilir. Bu durumda çift stent stratejisi çözüm olabilir

Şekil 1; sol posterior oblik görüntüde LAD toral tıkalı izlenilmektedir.
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PB55
AKUT KORONER SENDROM VE AKUT MYELOİD LÖSEMİNİN BİRLİKTELİĞİ
1Semanur

1SİYAMİ

2DOKUZ

VURAL, 2Hüseyin DURSUN, 2Anıl BAŞKURT

ERSEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Amaç: Akut koroner sendrom (AKS) ve akut myeloid lösemi (AML) birlikteliğinde
trombosit disfonksiyonu ve sistemik koagülopati nedeni ile zorlaşan antiagregan
tedavisine nasıl yaklaştığımıza yönelik bir olguyu paylaşmaktayız.
Olgu: 82 yaşında erkek hasta acil servise dispne ve göğüs ağrısı ile başvurdu.
Hastanın bilinen hastalıkları koroner arter hastalık öyküsü ( sağ koroner arter (RCA)
stentleme), hipertansiyon ve kronik obstruktif akciğer hastalığıydı.
Hastanın çekilen elektrokardiyografisinde inferior ve posterior derivasyonlarda
elevasyon saptandı (Şekil 1). Yapılan koroner anjiografide sol anterior decending
arter diffüz ve uzun segmentte %70 ve RCA’da stent içi %99 darlık saptandı. 300 mg
asetilsalisilik asit, 600 mg klopidogrel yüklemesi ve 5000 heparin yapıldı. Stent içi
darlığa 2.5x15 ve 3.0x15 mm balonlar ile ardıl dilatasyon uygulandı, rezidüel darlık
izlenmedi (Şekil 2). Hasta koroner yoğun bakımda izleme alındı. Yapılan
ekokardiyografide hastanın sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %35 olarak görüldü ve
posteroinfeiror duvarlar hipokinetik izlendi.
Laboratuvar sonuçlarında kardiyak enzim artışı yanında anemi, lökositoz ve
trombositopeni izlenen hastanın koagülasyon parametreleri normaldi. Flowsitometri
sonuçlarında hastada AML saptandı. Hastaya iki kez lökoferez ve platelet
transfüzyonu uygulandı, hidroksiüre başlandı. İkili antiagregan tedaviye devam edildi,
herhangi bir kanam izlenmedi. Hasta yatışının beşinci gününde sepsis nedeni ile
öldü.
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Sonuç: Hematolojik maligniteler AKS için bir risk faktörü olsa da bu beraberlik nadir
görülmektedir. AML’nin AKS’ye yol açmasındaki patogenez henüz açıklık
kazanamamıştır. Lökostaz ve hiperhomosisteineminin yol açtığı hiperkoagulopatinin
üzerinde durulmaktadır. Lökostaz yüksek blastik hücre sayısı nedeni ile
hipoperfüzyona yol açmakta, diğer yandan blast hücreler mikrodolaşımı bozmakta ve
myokard infiltrasyonu sonucu ateroskleroza yol açmaktadır (1,2).
AKS ve AML birlikteliği klinik bir ikilemdir çünkü AKS için mevcut antitrombotik
tedaviler, AML ile ilişkili trombositopeni ve trombosit disfonksiyonundan kaynaklanan
artan kanama riski göz önüne alındığında nispeten kontrendikedir.Hematolojik
malignite ve AKS birlikteliği olarak bildirilen iki vakada trombositopeni varlığına
rağmen ilaç salınımlı stent uygulaması sonrası ikili antiagregan ve antikoagülan
tedavinin kısa vadede kanama olmaksızın kullanıldığı belirtilmiş (3,4).
Literatürde bu konu ile ilgili sınırlı veriye sahip olmakla birlikte bildirdiğimiz olgu da
biz de ikili antiagregan uygulamasına devam ettik ve herhangi bir kanama
gözlemlemedik.
Kaynaklar
1. Solomons HD, Stanley A, King PC, Pienaar N, Atkinson PM. Acute promyelocytic
leukaemia associated with acute myocardial infarction. A case report. S Afr Med J
1986;70(2):117-8.
2. Pervez H, Potti A, Mehdi SA. Challenging and unusual cases: case 1.
Simultaneous presentation of acute myelogenous leukemia and myocardial
infarction. J Clin Oncol 2003;21:1416–7.
3. Lou Y, Mai W, Jin J. Simultaneous presentation of acute myocardial infarction and
acute promyelocytic leukemia. Ann Hematol 2006;85(6):409-10.
4. Chang H, Lin TL, Ho WJ, Hsu LA. Acute myeloid leukemia associated with acute
myocardial infarction and dural sinus thrombosis: the possible role of leukemiarelated hyperhomocysteinemia. J Chin Med Assoc 2008;71(8):416-20.
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PB84
PERİPARTUM KARDİYOMİYOPATİ
1Mehmet

GÜLCAN

1NUMUNE

HASTANESİ

Giriş: Peripartum Kardiyomiyopati (PKM), gebeliğin son ayında ve doğumdan
sonraki ilk 5 ay içerisinde, kalp genişlemesi ve kalp kasının zayıflaması sonucu ortaya
çıkan konjestif kalp yetmezliği formudur. Otuz yaş ve üzeri gebelik, multiparite, kronik
hipertansiyon ve eklampsi PKM gelişiminde önemli risk faktörleridir. Nefes darlığı,
çarpıntı, halsizlik, alt extremitede ödem gibi hastalığın erken belirtileri, gebeliğin son
dönemlerinde normal karşılaşılabilecek sorunlar olduğundan kalp yetmezliğinden
ayırt edilemeyip erken tanı gözden kaçabilmektedir. PKM tanısı anamnez, fizik
muayene ve ekokardiyografi ile konur.
Vaka Sunumu: Kırküç yaşındaki kadın hasta, 2 ay önce 3. Doğumunu yapmış ve
dahiliye polikliniğine nefes darlığı, çarpıntı ve öksürük şikayeti ile müracaat eden
hasta kardiyploji polikliniğine yönlendirilmiş. Özgeçmişinden iki sağlıklı doğum
yaptığı, soygeçmişinde ise annesinin Tip 2 Diyabet hastası olduğu öğrenildi.
Gebeliklerinde ve öncesinde herhangi bir hastalık veya ilaç kullanım öyküsü yoktu.
Fizik muayenesinde kan basıncı 115/70mmHg, nabzı ritmik ve 110/dakika, kalp
seslerinde apexte ½ sistolik üfürümü mevcut, her iki akciğer bazallerde ralleri mevcut,
batın muayenesi doğal saptandı. Her iki alt ekstremitede ise pretibial +++ ödemi
mevcuttu. Hastanın gebeliğin son haftalarrında ayakta şişlik olduğu ve doğumdan
sonra ayaklarda şişliğin arttığı ve beraberinde öksürük nefes darlığı oluştuğu
anamnezinden anlaşıldı.Kalp yetmezliği ve pulmoner emboli ön tanıları düşünülerek
yapılan Ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonunun %30 olduğu ve mitral kapak 1.
Derece yetersizlik saptandı, sağ yapılar normal genişlikte izlenen hasta akut
dekompanse kalp yetmezliği tanısıyla yoğun bakıma yatırılarak tedavi edildi.
Sonuç: PKM gebelikte sık karşılaşılan çarpıntı ve nefes darlığı şikayetlerinin
nonspesifik olması sebebiyle erken tanısı güç bir hastalıktır. Hastalığın 30 yaş üzeri
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annelerde daha sık ortaya çıkması ve günümüzde anne olma yaşının ileri yaşlara
gelmesi sebebiyle birinci basamakta PKM’yle karşılaşma olasılığı artmaktadır. Düşük
prevalansta görülen bu hastalığın risk faktörlerini sorgulama, semptomlarını takip
etme ve uygun tedavi verilerek hastalar klinik ve semptomatik olarak rahatlataılabilir.
Peripartum Kardiyomiyopatinin erken tanı ve tedavisi ile İieri evre Kalp yetmezliğine
ilerleyişi önlenebilir.
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