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S-01  Dev Sağ Koroner Arter Anevrizması Olgu Yönetimi ve Tedavi Yaklaşımı 
 
Barış Akça1 
 

1İnönü Üniversitesi- Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Malatya, Türkiye  
 

 
 

 
 
Giriş: Koroner arter anevrizması, en geniş koroner arterin veya anevrizma bitişiğindeki normal arter 
segment çapının 1.5 katını aşan bir genişleme olarak tanımlanır. Dev koroner arter anevrizması terimi 
çapın 2cm veya üzerinde olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Oldukça nadir görülen dev sağ koroner 
arter anevrizma olgusu yönetimi ve tedavi yaklaşımını sunmayı amaçladık. 
 
Olgu: 59 yaşında kadın hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı ve sırt ağrısı şikayetleri mevcut. Astım 
nedeniyle bronkodilatör kullanan, 10 yıl önce sigara kullanımını bırakmış hastanın 30 yıl sigara kullanımı 
öyküsü mevcut. Bilinen ek hastalık, madde bağımlılığı ve düzenli kullandığı ilaç öyküsü yok. Fizik 
muayenesinde kan basıncı 120/60mm Hg kalp hızı 82 atım/dk oskültasyonda ek ses üfürüm alınmadı. 
Elektrokardiyogram ve ekokardiyogram da anormallik tespit edilmeyen hastada hiperkolesterolemi (290 
mg/dl) ve LDL (218 mg/dl) yüksekliği tespit edildi. Telekardiyogram da hafif kardiyotorasik oran artışı 
mevcut. Angina tarzında göğüs ağrısı olması nedeniyle elektif koroner anjiyografi yapılan hastada dev 
sağ koroner arter anevrizması tespit edildi.(Şekil 1A) Kardiyak bilgisayarlı tomografi anjiyografisinde sağ 
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koroner arter proksimal segment düzeyinde 4×3.5 cm boyutunda dev anevrizmatik genişleme 
mevcuttu.(Şekil 1B)  
Cerrahi tedavi planlanan hasta ameliyat için yatırıldı. Ameliyat hazırlığı sürecindeki detaylı sorgulamada 
bulantı ve kusmanın eşlik ettiği kronik baş ağrısı, tekrarlayan ağız ve cilt lezyonları olduğu ayrıca kızının 
intrakranial anevrizma nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi. Bunun üzerine sistemik tutulum şüphesi ile 
intrakranial anevrizma ve vaskülit etyolojisi açısından multidisipliner yaklaşımla Nöroloji, Nöroşirürji, 
Dermatoloji ve Romatoloji klinikleri ile değerlendirildi. Serebral Dijital Substraksiyon Anjiogramda 
anormallik saptanmayan hastada Behçet hastalığı ve diğer vaskülit nedenleri dışlandı.  
Ek damar patolojisi saptanmayan ve vaskülit düşünülmeyen hastada kardiyopulmoner bypass eşliğinde 
kros klemp konularak sağ koroner arter anevrizmatik segmenti açıldı.(Şekil 2A-B) Damar endoteli 
aterosklerotik ve plaklı görünümdeydi. Trombüs mevcut değildi. Sağ koroner arter proksimal ucu plejit 
destekli sütürle kapatıldı.(Şekil 2C) Sağ koroner arter distali end to end anastomoz yapılarak, safen ven 
greft interpozisyonu ile aorto-koroner baypas yapıldı.(Şekil 2D) Anevrizmanın patolojik incelenmesinde, 
intima ve media da yaygın miksoid dejenerasyon elastik liflerde harabiyet ve fokal fibrozis saptandı. 
Hasta ameliyattan 7 gün sonra sorunsuz taburcu edildi.  
 
Tartışma: Koroner arter anevrizmasında gelişen yavaş akım nedeniyle trombüs oluşumu ve infarktüs 
geçirme riski mevcuttur. Koroner arter anevrizması çok nadir rastlanılan bir durum olduğundan cerrahi 
yaklaşıma yönelik fikir birliği yoktur. Hastaların çoğunluğu asemptomatiktir ve yapılan anjiyografilerde 
tesadüfen tespit edilmektedir. Asemptomatik hastalarda bile çap 3-4 kat armış ise ameliyat 
önerilmektedir. Koroner arter anevrizmaları çoğunlukla aterosklerotik kökenlidir ancak Kawasaki 
hastalığı, Behçet hastalığı otoimmun ve konnektif doku hastalıkları, travma (iatrojenik de dahil) gibi 
nedenlerde unutulmamalı ve multidisipliner yaklaşımla değerlendirilmelidir. Cerrahi tedavi seçenekleri 
arasında anevrizma kesesinin çıkarılması, plikasyonu, greft interpozisyonu, anevrizma ligasyonu ve 
distal baypas, uçuca anastomoz gibi farklı yaklaşımları içermektedir. Ayrıca stent ve coil uygulamaları 
ile perkütan tedavi yeni seçenek olarak çok küçük veri grupları ile gündemde olup, uygulama 10 mm 
altındaki anevrizmalar için önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler:Anevrizma, Koroner;Koroner Arter Baypas Greftleme;hastalık yönetimi 
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S-02  The Impact Of Number Of Chronic Total Occlusion On Coronary Collateral Flow 
 
Bernas Altıntaş1 
 

1Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Diyarbakır, Türkiye  
 
Amaç: The aim of this study is to investigate relationship between number of chronic coronary total 
occlusion (CTO) and coronary collateral flow (CCF)  in patients with stable angina pectoris who have 
undergone coronary angiography 
 
Gereç-Yöntem: This single-center retrospective study included 518 patients with CTO underwent 
coronary angiography from January 2014 to January 2018. 403 patients who met the inclusion criterias 
were divided into two groups based on poor CCF (TIMI 0-1) and good CCF (TIMI 2-3)  
 
Bulgular: The study population comprised 403 STEMI patients with a mean age of 66.3±12.5 years; 
81.9% (330) of the subjects were men. Good  CCF was detected in 168 (41.6%) patients. Increased 
diabetes mellitus and angina pectoris and decreased SYNTAX score  were observed in patients with 
poor CCF as compared to those good CCF. Number of CTO was detected higher in patients with good 
CCF than those poor CCF [1.17±0.42 vs 1.07±0.26; p=0.007] (Table 1). To identify the independent 
predictors of CCF, multivariate logistic regression analyses with a stepwise backward model were 
performed using the variables in the univariate analyses including   age, sex, diabetes mellitus, diabetes 
mellitus, angina pectoris, hemoglobin, HbA1c , fasting blood glucose,  number of CTO  and SYNTAX 
score. Number of CTO  (OR:2.00, 95% confidence interval [CI]:1.06-3.77, p=0.031),  diabetes mellitus 
(OR:1.74, 95% CI:1.12-2.69, p=0.013), Angina pectoris (OR: 1.71, 95% CI 1.13- 2.58, p =0.010)  were 
found to be independent predictors of CCF (Table 2) 
 
Table 1. Baseline demographic, clinical, laboratory and angiographic characteristic of study patients  
                                                                           Coronary Collateral Flow  

Varaibles  All patients 
(n=403)  

TIMI flow 0-1 
(n=235)  

TIMI flow 2-3 
(n=168)  

p 
value  

Age [year]  66.3±12.5  65.9±13.0  66.8±11.7  0.86  
Male gender [n (%)]  330(81.9)  190(80.9)  140 (83.3)  0.52  
Diabetes mellitus [n (%)]  140(34.7)  92 (39.1)  48 (28.6)  0.028  
Hypertension [n (%)]  136(33.7)  80 (34.0)  56 (33.3)  0.88  
Hyperlipidemia [n (%)]  138(34.2)  81 (34.4)  57 (33.9)  0.82  
Smoking [n (%)]  147(36.4)  83 (35.3)  64 (38.1)  0.40  
Family history of CAD [n (%)]  153(37.9)  88 (37.4)  65 (38.6)  0.89  
Previous MI [n (%)]  97(24.0)  56 (23.8)  41 (24.4)  0.99  
Previous PCI  104(25.8)  60(25.5)  44(26.2)  0.87  
Angina Pectoris [n (%)]  203(50.4)  131 (55.7  72 (42.9)  0.011  
Coronary Ectasia [n (%)]  84(20.8)  60 (25.5)  24 (14.3)  0.006  
Systolic blood 
pressure   [mmHg]  133±13  132±14  133±13  0.62  

Heart rate  [ /min]  83±16  83±19  84±13  0.74  
BMI [kg /m2]  26.0±3.4  25.9±3.2  26.1±3.7  0.35  
Hemoglobin  [g/dl]  13.8±1.7  13.7±1.9  13.9±1.7  0.10  
Number of CTO  1.11±0.34  1.07±0.26  1.17±0.42  0.007  
SYNTAX score  21.3±9.0  20.3±10.1  22.7±7.7  0.002  
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Table 3. Univariate and multivariate logistic regression analysis for CCF 
Variable  Univarite  Multivariate  
   Unadjusted OR  95 % CI  pvalue  Adjusted OR  95% CI  pvalue  
Age [year]  1.00  0.99-1.02  0.45           
Male gender [n (%)]  1.18  0.70-1.99  0.70           
Diabetes mellitus [n (%)]  1.60  1.05-2.46  0.028  1.74  1.12-2.69  0.013  
Angina Pectoris [n (%)]  1.67  1.12-2.50  0.011  1.71  1.13-2.58  0.010  
Hemoglobin  [g/dl]  1.12  1.01-1.20  0.25           
HbA1c [%]  1.02  0.96-1.0  0.52           
Fasting blood glucose [mg/dl]  1.05  1.00-1.09  0.62           
Number of CTO  2.38  1.30-4.38  0.005  2.00  1.06-3.77  0.031  
SYNTAX score  1.42  1.18-1.84  0.010           
                     
 
Sonuç: Our study demonstrated that increased number of CTO was associated good CCF. 
 
Anahtar Kelimeler:Chronic total occlusion;coronary artery disease;coronary collateral flow 
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S-03  Sağ Ventrikül Dp/Dt ‘Nin Değerlendirilmesi İçin Daha Nitel Yeni Bir İndeks: Sürekli Akım 
Dopler Ekokardiyografi Kaynaklı Triküspit Yetmezlik Akımı Hız-Zaman Eğrisinin Eğimi 

 
Ali Osman Yıldırım1 
 
1Safranbolu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Karabük, Türkiye  
 
Amaç: Sağ ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmek için altın standart parametre , kardiyak MRI ile 
ölçülen sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonudur [1]. Sağ ventrikül dP/dt’nin sağ ventrikül ejeksiyon 
fraksiyonu ile güçlü ilişkisi gösterilmiştir[2]. Biz  triküspit yetmezliği olan hastalarda sürekli akım doppler 
ekokardiyografi kaynaklıtriküspit yetmezlik akımı hız-zaman eğrisinin eğimi  ile sağ ventrikül dP/dt 
arasındaki ilişkiyi araştırdık. 
 
Gereç-Yöntem: Gözlemsel çalışmamız triküspit yetmezliği olan 90 hastadan oluşmaktadır.(erkek:36, 
kadın:54  minumum yaş :19  maksimum yaş: 88 ort: 65±13 yıl) Bilindik sağ ventrikül fonksiyon 
parametreleri olan TAPSE , Tri S, IVA, RV MPI , RV dP/dt  tüm hastalarda ölçüldü.  
triküspit yetmezlik akımı hız-zaman eğrisinin eğimi ; sürekli akım doppler kaynaklı triküspit yetmezlik 
akımının hız zaman integralinden elde edilen ortalama sağ ventrikül basıncının maksimum sağ ventrikül 
basıncına bölünmesi ile  hesaplandı.(resim-2)Parametreler arasındaki korelasyonu incelemek için 
pearson korelasyon testi kullanıldı. 0.05’in altındaki p değerleri istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Pmean.TJVmax/Pmax  ile  RV dP/dt0.5-2  ve  RV dP/dt1-2 arasında orta derece bir korelasyon 
vardı (r:0,400 p<0,001; r:0,482 p<0,001). Pmean.TJVmax/Pmax  ile diğer sağ ventrikül parametreleri 
arasında korelasyon saptanmadı (tablo-2). 
 
Sonuç: Pmean.TJVmax/Pmax  indeksi  RV dp/dt ‘yi  değerlendirmek   için  kullanılabilir.   
Pmean.TJVmax/Pmax ‘ın klinik kullanımı için farklı hasta gruplarında ileri çalışmalar gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler:Triküspit yetmezlik akımı;dP/dt;sağ ventrikül basınçları 
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S-04  Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Poliamin Sentez Yolundaki Enzim Düzeylerinin 
İncelenmesi 

 
Yeliz Demir1 
 

1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya AD, sivas, Türkiye  
 
Amaç: Bu çalışmada Kalp Yetmezliği (KY) tanısı almış hastaların serumlarında, Poliamin (PA) sentez 
yolu enzimleri olan arjinaz, ornitin, ornitin dekarboksilaz, arjinin dekarboksilaz ve agmatinaz seviyelerinin 
KY üzerindeki rolü ve hastalığın seyrine olan etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışma populasyonunu Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji 
servisinde izlenen, KY tanısı almış, ejeksiyon fraksiyon (EF) değeri 40’ın altında olan 30 hasta ve 
Kardiyoloji servisine başvuran, EF değeri 40’ın üzerinde olan, KY olmayan 30 kontrol olgusu oluşturdu. 
Temel çalışma parametreleri için, seçilen laboratuvar analiz yöntemleri ELISA (enzyme-linked 
immunosorbent assay) ve UV-VIS Spektrofotometri yöntemleridir. 
 
Bulgular: Bu çalışmada, kardiyoloji servisine başvuran toplam 60 birey değerlendirildi. Hasta grubunda 
30 KY hastası, kontrol grubunda ise KY hastalığı olmayan 30 birey vardı. Her iki grupta arjinaz, ornitin, 
ornitin dekarboksilaz, arjinin dekarboksilaz ve agmatinazın serum düzeyleri değerlendirildi. Kontrol 
grubundaki bireylerle karşılaştırıldığında, KY hastalarının serum arjinaz (P=0,001), ornitin (P=0,001), 
ornitin dekarboksilaz (P=0,019) düzeyleri arasındaki fark anlamlı olarak bulundu (p<0,05). Her iki 
gruptaki bireylerin arjinin dekarboksilaz (P=0,395) ve agmatinaz (P=0,053) düzeyleri karşılaştırıldığında 
ise, gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p >0,05). 
 
Sonuç: Sonuç olarak, elde edilen veriler, KY hastalarında serum arjinaz, ornitin ve ornitin dekarboksilaz 
düzeylerinde KY olmayan bireylere göre farklılık olduğunu göstermiştir. Bazı PA’lerin 
konsantrasyonundaki artışın KY progresyonuyla ilişkili vi olabileceğine inanıyoruz ve bu nedenle, 
konuyla ilgili tüm PA’lerin ölçümlerini içeren daha kapsamlı çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 
 
Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, poliaminler,;ornitin, arjinin dekarboksilaz; ornitin dekarboksilaz, 
arjinaz, agmatinaz 
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S-05  Perkütan Koroner Girişim Sırasında Gelişen Koroner Arter Perforasyonunun Balon 
Anjioplasti ile Başarılı Tedavisi Sonrası Geç Dönemde Hortlaması 

 
Ahmet Korkmaz1, Bekir Demirtaş1, Emrullah Kızıltunç1, İlyas Emre Yakıcı1, Funda Başyiğit1, 
Mehmet İleri1, Ümit Güray1 
 

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara, Türkiye  
 
Koroner arter perforasyonu, perkütan koroner girişimlerin, en korkulan ve hayatı tehdit edici 
komplikasyonlarından birisidir. Akut koroner sendrom tanısı ile  koroner anjiografi  
laboratuvarına alınan 58 yaşındaki hastanın sol ön inen (LAD) arterine çıplak metal  
stent implantasyonu sonrası yapılan non-kompliyan balon anjioplasti işlemi sırasında gelişen  
koroner perforasyon vakası sunulmaktadır. Gelişen Ellis tip III perforasyon, önce uzamış  
balon şişirilmesi ile  tedavi edildi ancak hastada geç dönemde koroner yoğun  bakım takibi  
sırasında perikardiyal tamponad gelişmesi üzerine bu kez yerleştirilen greftstent ile tedavi  
edildi. 
 
Anahtar Kelimeler:Koroner arter perforasyonu;anjioplasti;greftstent 
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S-06  Koroner Arteriyel Baskınlık ve QRS Ekseni Arasındaki İlişki 
 
Ahmet Korkmaz1 
 

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara, Türkiye  
 
Amaç: Koroner arter baskınlığı, sol veya sağ koroner dolaşım tarafından perfüze edilen miyokardın 
miktarını ve anatomik konumunu etkiler. Ancak, koroner arter baskınlığı ile 12-lead yüzey 
elektrokardiyografisindeki (EKG) QRS ekseni arasındaki ilişki araştırılmamıştır. Bu çalışma, ciddi 
koroner arter ve yapısal kardiyak hastalığı olmayan hastalarda koroner arter baskınlığı ile yüzey EKG’ 
deki QRS ekseni arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
 
Gereç-Yöntem: Ciddi koroner arter hastalığı olmayan ve dahil etme kriterlerini karşılayan tam olarak 
133 hasta bu çalışmaya katılmıştır. Tüm çalışma hastalarında standart yüzey 12-lead EKG çekildi. QT 
aralığı, QTc aralığı, QRS süresi, PR aralığı, P dalgası ve QRS ekseni belirlendi. Posterior inen koroner 
arterin kökenine göre koroner dolaşım, sağ, sol ve dengeli (kodominant) koroner dominant olarak 
sınıflandırıldı. 
 
Bulgular: 56 sağ dominant (% 42), 39 sol dominant (% 29) ve 38 kodominant (% 29) paternli 133 hasta 
vardı. Kodominant ve sağ dominant grup ile karşılaştırıldığında, QRS ekseni değeri sol dominant grupta 
anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p˂0.05). Kodominant ve sağ dominant gruplar arasında QRS 
ekseni değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Sol dominant grupta QRS ekseni (+30) - (+ 90) 
oranı, kodominant ve sağ dominant grup ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu 
(p˂0.05). Kodominant ve sağ dominant gruplar arasında QRS ekseni (+30) - (+ 90) oranları arasında 
anlamlı bir fark gözlenmedi. 



 

Aramak istediğiniz isimi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 



 

Aramak istediğiniz isimi, kurumu, kelimeyi yazarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. 

 
 
Sonuç: Bulgularımız QRS ekseninin koroner arter baskınlığı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler:Elektrokardiyografi;koroner arter baskınlığı;QRS ekseni 
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S-07  Hiperparatiroidili Hemodiyaliz Hastalarında Karotis Arter İntima-Media Kalınlığı Ve Kalp 
Kapak Kalsifikasyonu 

 
Isa Ardahanli1, Mehmet Serdar Cengizhan2, Mehmet Çelik3, Saadet Çelik4, Mustafa Akarslan5, 
Mümtaz Takir6 
 

1Bilecik Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Bilecik, Türkiye 
2Bilecik Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Bilecik, Türkiye 
3Bilecik Devlet Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Bilecik, Türkiye 
4Bilecik Devlet Hastanesi, Biyokimya, Bilecik, Türkiye 
5Bilecik Devlet Hastanesi, Hemodiyaliz, Bilecik, Türkiye 
6İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, İstanbul, Türkiye  
 
Amaç: Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (CVD), son dönem böbrek yetmezliği hastalarında halen 
morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Bu çalışmanın amacı asemptomatik hemodiyaliz 
hastalarında karotis arter intima-media kalınlığı  ve valvüler kalsifikasyonu, sağlıklı bireylerle 
karşılaştırmak ve ateroskleroz ile ilişkili risk faktörlerini tanımlamaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Kırk dokuz hemodiyaliz hastası, yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş 48 sağlıklı gönüllü bu 
çalışmaya dahil edildi. Sağ ve sol karotis intima media kalınlıkları ölçüldü ve kapak kalsifikasyonunun 
ekokardiyografik değerlendirmesi yapıldı. Kalsiyumxfosfor değeri ve parathormon (PTH) değerleri venöz 
kan örneklerinden ölçüldü. 
 
Bulgular: Hasta grubunda ortalama karotis arter intima-media kalınlığı 0.86 ± 0.16 mm, kontrol 
grubunda 0.61 ± 0.11 mm idi. Hasta grubunda ortalama karotis arter intima-media kalınlığı  anlamlı 
olarak yüksek bulundu (p <0.001) ve hasta grubunda % 53' ünde kalp kapak kalsifikasyonu saptandı. 
Mitral kapak kalsifikasyonu % 18.3, Aort kapağında kalsifikasyon % 22.5 , her iki kapakta kalsifikasyon 
% 12.2 olarak saptandı. Kontrol grubunda kapak kalsifikasyon oranı% 10.4 idi. Hemodiyaliz grubunda 
ortalama PTH düzeyi 578.2 pg / ml idi ve sağlıklı kontrol grubunda 36.2 pg / ml idi. Kalsiyumxfosfor 
değeri , diyaliz grubunda kontrol grubuna göre (p <0.001) (sırasıyla 53,9 ± 11,5-33,6 ± 4,1) anlamlı 
olarak daha yüksekti. PTH değeri ve kalsiyumxfosfor değeri yüksekliği, kalp kapak kalsifikasyonu ve 
karotis arter intima-media kalınlığı ile önemli ölçüde koreleydi. 
 
Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında aterosklerotik gelişimin bir işareti olarak karotis arter intima-media 
kalınlığıdaha belirgindi ve kapak kalsifikasyonu daha sıktı. Klasik risk faktörlerine ek olarak, üremiye 
sekonder hiperparatiroidinin aterosklerotik süreçte hızlanmaya katkıda bulunabileceği sonucuna vardık. 
 
Anahtar Kelimeler:Hemodiyaliz;karotis intima media kalınlığı;kalp kapak kalsifikasyonu; parathormon; 
kalsiyumxfosfor değeri 
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S-08  Trombüs Kaplı Sol Ventriküler Miksoma 
 
Fevzi Sarper Türker1 
 
1Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, Elazığ, Türkiye  
 
Primer kalp kaynaklı tümörler nadirdir ve geneli de miksomadır. En sık %75 ile sol atriyuma sonrada 
%20 ile sağ atriyuma yerleşir. Nadir olarak %2,5 ile sol ventriküle yerleşirler. Miksomanın klinik bulguları 
yerleşim yeri büyüklüğü ve mobilitesine göre değişir. Emboli oluşturmaları, intrakardiyak obstrüksiyon 
ve konstitüsyenel semptomlar en sık bulgularıdır. Nadiren asemptomatik olurlar. 
50 yaşında erkek hasta 112 ambulans aservisi tarafından başka bir merkezden inme ve afazi nedeniyle 
merkezimize gönderildi. Hastanede yoğun bakım yatışı sırasında yatak başı yapılan transtorasik 
ekokardiyografide sol ventrikül apeksine bir pedikül ile tutunmuş 2,08*2,82 cm büyüklüğünde bir kitle 
tespit edildi. Bilgisayarlı beyin tomografisinde sol temporooksipital lobda yaygın enfarkt saptandı. Bu iki 
bulgu dışında hastanın kan idrar ve serolojik testlerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastalanmadı. 
Aile hikayesinde böyle bir olgu olmadığı ve sigara kullandığı öğrenildi. Hasta sol ventriküler kitle 
çıkartılması için genel anestezi altında operasyon alındı. Mediyan sternotomi ve aorta bikaval 
kanulasyon ile cardiyopulmoner bypass sağlandı. Anterograd kardiyopleji kanülü ile miyokardiyal 
korunma sağlandı ve kalp durduruldu. Kitle çıkartılması için sol ventrikülotomi yapıldı. Çıkartılan kitle 
kolayca parçalandı ve makroskopik olarak trombüs görünümündeydi. Pedikül kısmı gövde kısmından 
farklı görünüyordu. Sol ventrikülotomi 3/0 prolenle devamlı sütür tekniği ve teflon plejit ile kapatıldı. 
Hasta kardiyopulmoner bypasstan pozitif inotrop kullanılmadan çıkartıldı. Kitlenin histopatolojik 
değerlendirmesi ülsere organize trombüs ile kaplı sol ventriküler miksoma olarak rapor edildi.  
Postoperatif altıncı gün hasta taburcu edildi. Hasta birinci hafta, birnci ve altıncı ayda kontrollerine geldi. 
Ekokardiyografik değerlendirmelerinde kitleye rastlanmadı. Motor fonksiyonları düzelen hastada 
konuşma bozukluğu devam ediyordu. Sol ventriküler kitlelerde kardiyopulmoner bypass ile yapılan acil 
operasyonlar başarılı sonuçlanmakta, hastanı olası yeni emboli riski ortadan kaldırılmaktadır. Sol 
ventrikülotomi bu operasyon için en uygun seçenek olduğunu düşünmekteyiz.    
  
  
 
Anahtar Kelimeler:sol ventriküler miksoma;sol ventrikülotmi;trombüs 
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S-09  Yeni Tanımlanan Bir Mutasyon Eşliğinde Ailesel Hiperkolesterolemi Vakalarının 
Değerlendirilmesi 

 
Evren Gümüş1 
 

1Harran Üniversitesi, Tıbbi Genetik, Şanlıurfa, Türkiye  
 
Ailesel hiperkolesterolemi, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol düzeylerinde yükselme ile 
seyreden, otozomal dominant geçişli genetik bir hastalıktır. İlk kardiyovasküler olay gelişene kadar tanı 
almaları oldukça zordur. Ailesel hiperkolesterolemi erken dönemde koroner kalp hastalığı ve kardiyak 
nedenli mortaliteye yol açan en sık görülen tek gen hastalığıdır. Geleneksel olarak heterozigot sıklığı 
1:500 iken homozigot sıklığı 1:1.000.000 olarak gözlenmektedir. Ailesel hiperkolesterolemiden APOA2, 
ITIH4, GHR, GSBS, EPHX2 ve ABCA1 genlerinin sorumlu olabileceği gösterilmiş ama en net ilişki LDLR 
geni ile ilgili olarak kurulabilmiştir. LDLR geni heterozigot mutasyonlarına sahip kişiler 30 yaşından sonra 
hastalıktan etkilenirken, homozigot bireyler erken çocukluk döneminde etkilenmektedir. Ciltte tendinöz 
ve plantar ksantomlar ile gözde ksantelezma ve korneal arkus bulguları hastalığın en önemli fenotipik 
bulgularıdır. Erken tanı ve tedavi bu hastalarda yaşam beklentisi arttırır. Uygun tedavi yönetimi ve 
genetik danışmanlık, fenotipik olarak benzer bozuklukları ayırt etmek adına oldukça önemlidir. Bu 
bağlamda, kliniğimizde total kolesterol değeri 627, LDL kolesterol değeri 539 olarak değerlendirilip LDLR 
geninde yeni tanımlanan c.386 A>T (p. Asp129Val) homozigot mutasyonuna sahip bireyi ve heterozigot 
mutasyona sahip olan ebeveynlerini klinik ve genetik veriler eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık. 
 
Anahtar Kelimeler:Kolesterol;LDL;LDLR;ailesel hiperkolesterolemi;mutasyon 
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S-10  1800MHZ Cep Telefonu Radyasyonunun Sıçan Kardiyak Dokusunda Crybb1 Protein 
Düzeyine Etkisi 

 
Badel Arslan1, Irem Bekalp Yılmaz1, Ayşegül Çetinkaya1, Gül Yaş1, Eda Akbudak1, Nurcan Aras1 
 

1Mersin Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji, Mersin, Türkiye  
 
Amaç: Cep telefonu kullanımının artmasıyla birlikte, radyofrekans elektromanyetik alanlara (RF-EMF) 
maruz kalmanın insan sağlığı üzerine etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Kristalin beta B1 (Crybb1) 
küçük ısı-şok proteinleri ailesinin bir üyesidir. Çalışmalar cep telefonuna fazla maruziyetin bu proteinlerin 
seviyesini değiştirebildiğini göstermektedir. Kristalin seviyeleri ise kardiyomiyopatiler de önemli rol 
oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı Crybb1 proteininin konjestif kalp yetmezliğindeki etkisini 
araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada 1800MHz cep telefonu radyofrekans radyasyonuna maruz kalan wistar 
cinsi dişi albino sıçanların kalp dokusunda Crybb1 proteinin sentez düzeyi araştırılmıştır. Çalışmaya 
yirmi adet sıçan dahil edilmiştir. Deney grubu 8 hafta boyunca günde 2 saat 1800 MHz RF-EMF’ye 
maruz kalmıştır. Sham grubuna RF-EMF maruziyeti olmaksızın deney koşulları uygulanmıştır. 8 
haftanın sonunda sıçanlar sakrifiye edilmiş ve kalp dokuları çıkarılmıştır. Dokular homojenizasyona 
kadar -80 ° C'de saklanmıştır. Homojenizasyon işleminden sonra Elisa Kit (MyBioSource) kullanılarak 
Crybb1 protein düzeylerine bakılmıştır. 
 
Bulgular: Deney grubu (n=6) (mean ± SD ) 1,6005 ± 0,8053 sham grubu (n=7) 2,3987 ± 0,4199 ve 
kontrol grubu (n=7) 2,1541 ± 0,5263 olarak ölçülmüştür. Gruplar arasında anlamlı bir fark 
saptanmamıştır (p=0.075). 
 
Sonuç: Crybb1 geninin ifade düzeyinin deney grubunda sham ve kontrol grubuna oranla daha yüksek 
olduğu daha önceki çalışmamızda belirlenmiştir (p=0,015). Gen ekspresyonu ve protein düzeyindeki bu 
farklılığın posttranskripsiyonel ve translasyonel düzenlenmelerden kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir. Crybb1 geninin ekspresyonunun deney grubunda yüksek çıkması ancak bu 
çalışmada protein düzeyinin azalması hücrenin posttranskripsiyonel mekanizmalarla kendini koruduğu 
sonucu çıkarılabilir. Bulguların desteklenebilmesi için posttranskripsiyonel kontrol mekanizmalarının 
araştırıldığı daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler:Cep telefonu;kalp dokusu;protein düzeyi;Crybb1 geni;elısa 
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S-11  Fibromiyaljili Hastalarda Karotis Femoral Nabız Dalga Hızı, Aortik Sertlik ve Aort 
Distensibilitesinin Değerlendirilmesi 

 
Ertuğrul Emre Güntürk1, Hasan Akkaya1, Timur Ekiz2 
 

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Adana, Türkiye 
2Türkmenbaşı Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Adana, Türkiye  
 

Amaç: Bu çalışmada, fibromiyalji hastalarının karotis-femoral nabız dalga hızı (CFPWV), aortik sertlik 
indeksi (ASI) ve aortik distensibilitesini sağlıklı bireyler ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma Eylül 2017 ile Mart 2018 arasında bir vaka-kontrol çalışması olarak 
planlandı. CFPWV ölçümü SphymoCor® (AtCor Medical, Sydney, Avustralya) cihazı ile, 
ekokardiyografik ölçümler Vivid S5(GE medical system) 3.5 MHz transduser kullanılarak yapıldı. 
Fibromiyaljik hastaların ve sağlıklı bireylerin ASI, aortik distensibilite, CFPWV değerleri ve diğer 
ekokardiyografik parametreleri karşılaştırıldı. Hastalık şiddeti Fibromiyalji Etki Anketi (FIQ) ve Görsel 
Analog Skalası (VAS) ağrı skoru ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: Fibromiyalji grubu, yaş ortalaması 48.54±3,1 yıl olan 67 kadın hastadan oluşmaktaydı ve 
kontrol grubu yaş ortalaması 49,76±3,1 yıl olan 50 sağlıklı kontrolden oluşuyordu. Gruplar arasında yaş 
ve vücut kitle indeksi açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). CFPWV ve ASI değerleri fibromiyalji 
grubunda kontrol grubundan daha yüksek bulundu. Ayrıca fibromiyalji grubunda kontrol grubuna göre 
aortik distensibilite değerleri anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). CFPWV değerleri ile hassas nokta sayısı 
(r=0,936, p<0,001), VAS (r=0,927, p <0,001), FIQ (r = 0,941, p <0,001) veya ASI  (r=0,957, p <0,001) 
arasında pozitif ve çok güçlü bir korelasyon vardı. 
 
Sonuç: Fibromiyaljili hastalarda kontrol grubuna kıyasla CFPWV ve aortik sertlik daha yüksek, aortik 
distensibilite değerleri ise daha düşük bulunmuştur. Bu bulgular fibromiyalji hastalarında endotel 
disfonksiyonu ve gelecekteki kardiyovasküler  olay artışını öngörmede önemli olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler:Fibromiyalji;Aortik Sertlik;Nabız Dalga Hızı 
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S-12  Sisplatin Kardiyotoksisitesinde N-asetilsisteinin Etkisi 
 
Ertuğrul Emre Güntürk1, Bilal Yücel2, Hasan Akkaya1, İnayet Güntürk3, Cevat Yazıcı3 
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Amaç: Ulusal kanser enstitüsü tarafından, çok genel anlamda ”kalbi etkileyen toksisite“ olarak 
tanımlanan “kardiyotoksisite” kanser kemoterapisinin sıklıkla karşılaşılan bir yan etkisidir. Toksik etkileri 
gösterilen kemoterapötik ajanlar arasında sisplatin de yer alır ancak klinik etkinliğinden dolayı yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada sisplatinin kardiyotoksik etkilerinin önlenmesinde, klinikte farklı 
tedavi protokollerinde uzun yıllardır kullanılan; antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri iyi bilinen N-
asetilsistein (NAC)’in etkinliğinin araştırılması amaçlandı. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 32 wistar rat rastgele dört gruba ayrıldı:Kontrol (KONT), 
sisplatin (CP), N-astilsistein (NAC-250) ve CP+NAC grubu. Gruplara uygun enjeksiyonlar yapıldıktan 
sonra ratlar sisplatin enjeksiyonunu takiben 72. saatte sakrifiye edildi. Plazma örneklerinde CK, CK-MB, 
kardiyak troponin I (cTnI ) ve kardiyak miyozin hafif zincir-1 (CMLC-1) düzeyleri ölçüldü. 
 
Bulgular: Çalışma sonunda, CP grubunda CK seviyelerinde anlamlı bir değişiklik görülmezken 
doğrudan kardiyak marker olarak kullanılan CK-MB sonuçlarının kardiyotoksisiteyi destekleyecek 
şekilde kontrol ve NAC-250 grubuna göre anlamlı yüksek olduğu gösterildi. Bununla birlikte kardiyak 
hasarı göstermede daha hassas olduğu bilinen cTnI ve CMLC-1 düzeylerinin de CP grubunda anlamlı 
olarak arttığı; CP+NAC grubunda her ne kadar istatistiksel olmasa da sayısal olarak sırasıyla %50 ve 
%75 oranında azaldığı görüldü. 
 
Sonuç: Bu çalışmada her ne kadar sisplatin sonrası NAC uygulaması ile ratlarda görülen kardiyak 
toksisitede sınırlı derecede bir iyileşme görülse de değerler arasında anlamlı bir fark gösterilemedi. Bu 
durumun kullanılan NAC dozu/süresinin yetersiz oluşuyla ve/veya uygulanan sisplatin dozunun yüksek 
oluşuyla ilişkili olduğu söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler:Kardiyotoksisite;Sisplatin;N-asetilsistein 
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S-13  Diyabetik Olmayan Kişilerde Kan Glukoz ve Noktürnal Supraventriküler Taşikardi 
Ataklarının İlişkisi 

 
Abdullah Orhan Demirtaş1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
 
Amaç: Kan glikoz seviyesindeki azalma, taşikardi veya bradikardiyi tetikleyebilir çünkü kalpte 
aritmojenik bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada amacımız gece supraventriküler taşikardi (SVT) ile 
hastaneye giden hastaların kan glikoz düzeyinin bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamızda SVT öyküsü olan 151 hastayı dahil ettik. Gece saatlerinde alınan 
plazma glikoz düzeyleri, elektrolitler ve 12 derivasyonlu elektrokardiyografiler değerlendirildi. 
 
Bulgular: Sabah ve öğlen SVT atağı geçiren  105 hasta ve noktürnal SVT atağı geçiren 46 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Gece SVT atağı geçiren hastalar ile kan glukoz düzeyi, potasyum, kalsiyum ve 
hemoglobin düzeyleri  anlamlı olarak daha düşük, hs-CRP anlamlı olarak yüksek, bazal döngü uzunluğu 
(BCL) anlamlı olarak kısa ve QT aralığı anlamlı olarak daha uzundu. Kan glikozunun (OR = 0.904,% 95 
GA: 0.828 -0.986, p = 0.023) ve potasyum seviyesinin (OR = 0.128,% 95 GA: 0.029 - 0.561, p = 0.006) 
ve bazal döngü uzunluğu (BCL) (OR: 0.988,% 95 GA; 0.980 - 0.996, p = 0.005) değerleri gece SVT 
atakları ile bağımsız olarak ilişkiliydi. 
 
Sonuç: SVT tanısı ile takip edilen hastaların kan glukoz düzeylerindeki düşüş gece SVT ataklarını 
tetikleyebilir. 
 
Anahtar Kelimeler:Supraventriküler taşikardi;Kan şekeri;Non-diyabetik 
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S-14  Kardiyopulmoner By-pass Eşliğinde Gerçekleştirilen Kardiyak Cerrahi Sonrası Sistemik 
İnflamatuar Yanıt Sendromu ve Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin Prediktif Rolü 

 
Hacı Ali Uçak1 
 

1Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Adana, Türkiye  
 
Amaç: Kardiyopulmoner bypass (KPB) altında gerçekleştirilen tüm kalp cerrahisi operasyonlarında 
extrakorporyal dolaşıma bağlı olarak değişik derecelerde sistemik inflamatuar yanıt (SİRS) izlenmesi 
olağandır. Bu inflamatuar yanıtın şiddetli olması postoperatif sonuçlara olumsuz etki etmektedir. Kırmızı 
hücre dağılım genişliği (RDW) rutinde sıkça kullanılan inflamasyon ile ilişkili hematolojik bir laboratuvar 
parametresidir. Bu çalışmamızda KPB altında kalp cerrahisi yapılan hastalarda RDW ve SIRS ilişkisini 
incelemeyi amaçladık 
 
Gereç-Yöntem: KPB altında opere edilen 1623 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. SIRS 
kriterlerini karşılayan 37 hasta tespit edildi ve ardışık 40 hasta kontrol grubu olarak seçildi. Her iki grubun 
preoperatif, operatif ve postoperatif laboratuvar ve klinik verileri karşılaştırıldı 
 
Bulgular: Hastaların preoperatif demografik verileri benzerdi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında SIRS 
grubunda RDW değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek olduğu izlendi  (16,4±2,2 & 12,6± 
1,7, p=0,021) . SIRS grubunda düşük kardiyak output sendromu (n=28 %75,7 & n=3 %5, p<0,001) ve 
mortalite oranı (n=21 %56,8 & n=1 %2,5, p<0,001) da yüksek olarak tespit edildi. Multivariate analizde 
uzamış kros klamp ve kardiyopulmoner bypass süreleri, diyabet ve RDW yüksekliğinin SIRS gelişimi ile 
ilişkili olduğu gözlendi. 
 
Sonuç: Extrakorporyal dolaşım sonrası SIRS gelişimi ile preoperatif yüksek RDW değeri ile ilişkilidir. 
Operasyon öncesi rutin olarak tetkik edilen bu kan parametresi SIRS gelişimi açısından hastaların 
değerlendirmesine pozitif katkı sağlayabilmektedir 
 
Anahtar Kelimeler:kadiyopulmoner bypass;sistemik inflamatuar yanıt;kırmızı hücre dağılım genişliği 
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S-15  Multıpl Skleroz Hastasında Metil Prednizolona Bağlı Bradikardi 
 
Ismail Ekinözü1, Yusuf Karavelioğlu2, Macit Kalçık2, Lutfu Bekar2, Osman Karaarslan1, 
Mücahit  Yetim2, Tolga Doğan2, Mehmet mustafa Yılmaz1 
 

1Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Çorum, Türkiye 
2Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloj, Çorum, Türkiye  
 
Multıpl skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin otoimmün demiyelinizan bir hastalığıdır ve sıklıkla ataklar 
ile seyrini gösterir. Bilinen yüksek doz intravenöz kortikosteroid tedavisi, hızlı anti-inflamatuar etkisinden 
dolayı otoimmün bozukluklarda yaygın olarak kullanılır. MS akut atakların tedavisinde standart terapi 
olduğu düşünülür. 
28 yaşında multipl skleroz tanısı ile takipli bayan hasta bradikardi nedeniyle konsülte edildi. Sol elinde 
güçsüzlük olması nedeniyle kontrastlı kranial MR çekilmiş ve multıpl skleroz atak düşünülerek 4 gün 
boyunca 1gr/gün IV metilprednizolon uygulanmış. Bilinen kalp hastalığı olmayan hastanın 4. gün 
bradikardi gelişmesi üzerine görüldü. Geliş kalp hızı kalp hızı 79 bpm olan hastanın kalp hızı 38 bpm 
izlendi. Kan basıncı 70/50 mmhg ölçüldü. Nefes darlığı , göğüs ağrısı ve baş dönmesi olması üzerine 
0.5 mg IV atropin sülfat sonrası kalp hızı 109 bpm  izlendi.  
Sinüs bradikardisi, steroid infüzyonunu takiben nadir görülen bir advers etkidir ve nadiren 
semptomatiktir.  
İntravenöz metilprednizolon tedavisi alan hastanın nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baş dönmesi sinüs 
bradikardisine bağlandı. Sinüs bradikardisi intravenöz metilprednizolonun potansiyel bir yan etkisidir.  
 
Anahtar Kelimeler:Multıpl skleroz;Bradikardi;Metil prednizolon 
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S-16  Ailesel Hiperkolesterolemi Hastalarında Artmış Epikardiyal Yağ Kalınlığı ve LDL 
Kolesterol Düzeyi ile İlişkisi 

 
Yurdaer Dönmez1 
 

1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Adana, Türkiye  
 
Ama: Bazı yayınlarda artmış epikardiyal yağ kalınlığı (EYK) bir kardiyovasküler risk faktörü olarak kabul 
edilmektedir. Plazma düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL) ve EYK arasındaki ilişkiye dair 
çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Ayrıca literatürde EYK ile ailesel hiperkolesterolemi (AH) veya ailesel 
olmayan hiperkolesterolemi (AOH) ilişkisine dair veri kısıtlıdır. Amacımız AH hastalarında EYK varlığını 
ve varsa EYK artışı ile ilgili parametreleri incelemekti. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza 225 hasta dahil edildi. Çalışma kesitsel bir araştırma olarak tasarlandı. 
Katılımcılar 75 AOH (16 erkek, ortalama yaş 52.8±7.4 yıl), 75 FH (26 erkek, ortalama yaş 50.7±9.2 yıl) 
ve 75 sağlıklı kontrol (25 erkek, ortalama yaş 52.9±9.4 yıl) olarak 3 gruba ayrıldı. Kapsamlı fizik muayene 
yapıldı ve demografik veriler kayıt edildi. Rutin laboratuvar incelemeleri ve ekokardiyografik inceleme 
yapıldı. 
 
Bulgular: Koroner arter hastalığı AH grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak daha fazla bulundu 
(p<0.001). Total kolesterol, LDL ve trigliserid düzeyleri hem AH hem de AOH grubunda kontrol grubuna 
göre anlamlı olarak daha yüksekti (her biri için p<0.05). Total kolesterol, LDL ve trigliserid düzeyleri 
kontrol grubunda en düşük seviyede iken, AH grubunda ise en yüksek düzeyde saptandı (her biri için 
p<0.05). En yüksek EYK ölçümleri AH grubunda mevcuttu ve diğer iki gruptan da anlamlı ölçüde daha 
yüksekti (p<0.001). Lineer regresyon analizinde LDL değerinin EYK ile bağımsız olarak ilişkili olduğu 
saptandı. 
 
Sonuç: Epikardiyal yağ kalınlığı AH hastalarında artmış olarak bulunmuştur. Ayrıca LDL düzeyinin de 
artmış EYK ile anlamlı olarak korele olduğu saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:Epikardiyal yağ kalınlığı;ailesel hiperkolesterolemi;LDL kolesterol 
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S-17  Diyabetik hastalarda Hs-crp düzeyi ile iskemiye modifiye albümin arasındaki ilişki 
 
Taner Şeker1 
 

1Sağlık Bilimleri Universitesi Adana Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana, Türkiye  
 
Amaç: İnflamasyon aterosklerozun başlangıç ve progresyonunda rol oynamaktadır ve Hs-CRP vücütta 
inflamasyonu gösteren markerlardan bir tanesidir.  Yeni bir marker olan iskemiye modifiye albümin (IMA) 
iskeminin hassas göstergelerinden birisidir.  Artmış Hs-CRP düzeylerinin aterosklerotik olay riskinin 
arttırdığı bilinmektedir. Biz bu çalışmamızda diyabetik hastalardaki Hs-CRP düzeyi ile IMA arasındaki 
ilişkiyi göstermeyi amaçladık.  
 
Gereç-Yöntem: Polikliniğe rutin muayeneye gelen ve efor testi negatif olan 157 hasta çalışmaya alındı. 
Bilinen hipertansiyon ve kalp hastalığı öyküsü olanlar çalışmaya alınmadı. Hastaların hepsinde bazal 
biyokimyasal değerler  hsCRP ve iskemiye modifiye albümin için kan örnekleri alındı. Rutin eko 
kardiyografik incelemeleri yapıldı. 
 
Bulgular: Hastaların bazal demografik özellikleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Hastalarda IMA 
değerleriyle Hs-CRP değerleri arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.001, r=0,411) (figüre-1).Hastalar 
diyabetik (n=75) ve nondiyabetik (n= 83)olmak üzere iki alt gruba ayrıldığında diyabetik olmayanlarda 
p=0.001, r= 0,295), diyabetik olanlarda ise p <0.001, r=0.801 olduğu görüldü (Figure-2).  
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Sonuç: İnlamasyonla ateroskleroz arasında bir ilişki olduğu bilinmektedir. Diyabet ve yüksek Hs-
CRP  düzeyleri ateroskleroz ile yakından ilişkilidir. Yapılan yayınlarda inflamasyonla iskemiye modifiye 
albümin arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Biz çalışmamızda bu ilişkinin özellikle diyabetik 
hastalarda  çok daha güçlü olduğu gösterdik.  
 
Anahtar Kelimeler:iskemiye modifiye albümin;Hs-CRP;diyabet 
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S-18  Geriatrik Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Diyabetik Olan ve Olmayanların 
Karşılaştırılması 

 
Derya Demirtaş1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Adana SUAM, İç Hastalıkları, Adana, Türkiye  
 
Amaç: Diyabetes mellitus (DM) ve atriyal fibrilasyon (AF), toplumda  yaşlandıkça görülme sıklığı artan, 
mortalite ve morbidite üzerine olumsuz etkileri olan hastalıklardır. Her iki hastalığın birlikte olduğu hasta 
grubunda, iki hastalığın seyri ve prognozu daha kötü olduğu bilinmektedir. Biz bu çalışmamızda, 75 yaş 
üstü AF’ li hastaları diyabetik olan ve olmayan diye iki gruba ayırdık ve mevcut verilerini karşılaştırdık. 
 
Gereç-Yöntem: Mayıs 2018-Eylül 2018 tarihleri arasında Adana Şehir Hastanesi kardiyoloji ve dahiliye 
polikliniklerine başvurmuş atrial fibrilasyonu mevcut olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar daha 
önce DM tanısı almış olması veya açlık kan şekeri 126 üzerinde ve/veya HbA1c değeri 6.5 üzerinde 
olması halinde diyabetik gruba dahil edilirken bu kriterleri karşılamayanlar diyabetik olmayan gruba dahil 
edildi. Hastaların demografik, laboratuar verileri  ve kullandıkları ilaçlar karşılaştırıldı.  
 
Bulgular: Çalışmamıza 28 adet DM’ li (80.8 ± 3.8) olan ve 28 adet DM’ li olmayan (81.4 ± 5.0)  hasta 
dahil ettik. Demografik veriler karşılaştırıldığında; DM’ li hasta grubunda BMI (28.8± 2.6, p=0.007), HT’ 
li hasta sayısı (p=0.001) anlamlı oranda fazlaydı. İlaç kullanımları karşılaştırıldığında ise, DM’ li grupta 
b-blokör, statin  ve kalsiyum kanal blokör kullanımı, DM’ si olmayan grupta ASA kullanımı anlamlı oranda 
fazlaydı. Risk skorları karşılaştırıldığında ise, CHA2DS2-VASc skorları benzerdi (Tablo 1). Labaratuvar 
bulguları karşılaştırıldığında ise, beyaz kan hücresi ve kreatinin, DM’ li grupta anlamlı oranda fazla iken; 
HDL kolesterol DM’ si olmayan grupta anlamlı oranda artmış bulundu (Tablo 2). 
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Sonuç 
Yaşlı AF’ si olan hastalarda DM olması ek bir risk faktörüdür. DM’ nin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi, 
hayat tarzı değişikliği önerilmelidir. HDL kolesterol değerleri daha düşük olduğu için ve obeziteye daha 
yatkın olduğu için kilo verilmesi tavsiye edilmelidir. Renal rezervleri daha az, ilaç kullanım oranları daha 
fazla olduğu için, böbrek fonksiyonlarının daha yakın takip edilmesi gerekebilir. 
 
Anahtar Kelimeler:Atriyal fibrilasyon;diyabetes mellitus;obezite 
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S-19  Ulnar ve Radiyal Arter Akut Trombozu: Olgu Sunumu 
 
Çağlar Özmen1 
 

1Çukurova Üniversitesi, Kardiyoloji, Adana, Türkiye  
 
Giriş: Ekstremitelerin akut trombüsü nedeniyle akut tıkanıklığı, ekstremitenin ve kişinin hayatını tehdit 
eden acil bir durumdur. Bu durum acil bir müdahaleyi çoğu zaman zorunlu kılmaktadır. Tedavideki 
gelişmelere rağmen, %5-30 oranında ekstremite kaybı ile sonuçlanır.  
 
Olgu: 62 yaşında kalp yetmezliği ve beraberinde hipertansyonu, kalıcı kalp pili ve şeker hastalığı olan 
kadın hasta, nefesdarlığı şikayetiyle servisimizde yatmakta iken, sol kolda ağrı,güçsüzlük, duyu kaybı 
ve solukluk şikayeti gelişti. Fizik muayenesinde, sol radiyal ve ulnar arter nabzının alınamadığı fark 
edildi. Hasta acil üst ekstremite anjiyografik görüntüleme için anjiyografi laboratuvarına alındı ve sağ 
femoral arter 6 F sağ guiding kateter ile sol brakiyal arterden kontrast verildi. Sol kol ulnar arter osteal 
segmentten %100 tıkalı. Sol kol radiyal arter %98 tıkalı saptandı. Ulnar ve radiyal arterlerden 2 tane 
0.014” Hydrophilic guide wire ilerletildi. Kateter içinden sol brakiyal arterden 10 dakika içinde 30 mg tpa 
bolus olarak verildi. Aynı anda heparin infüzyonu başlandı.  
 
Sonuç: 30 dakika sonraki kontrol anjiyografide sol kol ulnar arterdeki trombüs tamemen çözülmüştü ve 
TIMI 2 akım izlendi. Sol kol radiyal erterde %98 trombüs devam etmekteydi ve TIMI 1 akım mevcuttu. 
Hastaya IV heparin infüzyonu 24 saat boyunca devam edildi. İşlem sonrası 12. saatte üst ekstremite BT 
ajiyografisinde radiyal ve ulnar arterlerdeki trombüsün tamamen kaybolduğu izlendi. Hastaya 48 saat 
sonra yapılan transözefageal ekokardiyografide: sol atriyal apendikte trombüs varlığı izlendi. Hastaya 
warfarin tedavisi başlandı ve yatışının 7. gününde etkin INR düzeyi ile ve şikayetleri tamamen bitmiş 
şekilde taburcu edildi.  
 
Anahtar Kelimeler:tromboz;trombolitik;kateter 
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