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Saygıdeğer Meslektaşlarımız, 

 

Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı Kardiyovasküler Sempozyumu’na sayılı gün kaldı. 1998 yılında 

kurulan vakfımız bünyesinde bugüne dek pek çok başarılı organizasyona ev sahipliği yaparak, Türk 

Girişimsel Kardiyoloji Dergisi, Türk Kardiyoloji Dergisi ve Türk Ekokardiyografi Dergisi gibi 

önemli yayın çalışmalarını da hayata geçirdik. 

 

Pandemi sürecinde düzenlediğimiz yirmi beşin üzerindeki webinar’da 200’e yakın bilim insanını bir 

araya getirerek 5 bine yakın izleyiciye ulaştık. Şimdi sıra bir araya gelme zamanı.  

 

Vakfımızın ilk yüz yüze toplantısını 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Polat Renaissance Hotel, 

İstanbul’da düzenliyoruz. Kardiyolojide girişimsel tedaviler, kalp yetmezliği, koroner kalp hastalıkları, 

hipertansiyon ve ritim bozukluğuna kadar birçok konuyu ele alacağımız sempozyumda,  ilginizi çekecek 

en güncel konuları, alanında uzman olan değerli hocalarımızdan dinleyeceğiz, tartışacağız ve 

yorumlayacağız. Sempozyum sonrasında bildirilerimizi kitaplaştırarak, daha geniş kitlelere ulaşmayı da 

amaçlıyoruz.  

 

Dünyanın en güzel şehri İstanbul’da toplantımızın heyecanına ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. 

  

En derin sevgi ve saygılarımızla… 

  

Prof.Dr. Telat Keleş            Prof.Dr.  Ferhan Özmen                

TGKV Yönetim Kurulu Adına   TGKV Mütevelli Heyeti Adına 

  

HOŞ GELDİNİZ 
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ÖSS-01 

Koroner Arter Bypass Cerrahisinin Nadir Bir Komplikasyonu: LIMA- Koroner Sinus 

Anastamozu Oklüzyonunda Farklı Bir Yöntem 

Oğuzhan Ekrem Turan1, Hatice Özdamar2, Hüseyin Dursun1, Emin Evren Özcan1, Dayimi Kaya1 

 
1Dokuz Eylül Universitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 

Bilinen kalp yetmezliği, DM komorbiti olan 65 yaş erkek hasta VF fırtınasıyla kliniğimize 

yönlendirildi.Hastaya 5gün önce dış merkezde 4 damar KABG uygulanmıştır.Operasyon kaydında, 

LIMA ile LAD ve SVG LAD diagonal, CX ve RCA ile anastomoz edilmiştir.Operasyon sonrası aralıklı 
olarak VT nedeniyle kardiyoversiyon uygulanmış, amiodarone başlanmış.Amiodarone rağmen VT 

ataklarının devam etmiş.VT fırtınası tablosunda olan hasta kliniğimize ablasyon amacı ile 

gönderilmiştir.EKG’sinde sinüs ritmi, QTc:537 msn olarak ölçüldü.TTE’de LVEF %25-30anterior 
segmentte hipokinezi, RV hafif dilatasyonu saptandı.Amiodarone infüzyonu uzun QT nedeniyle 

kesildi.Hastanın VT atakları devam ederken aralıklı olarak Torsades-de pointes nedeniyle defibrile 

edildi.KABG sonrası MI dışlanması için koroner anjiyografi yapıldı,LIMA distalden koroner 

sinüse(CS) yüksek debili CS dolduran akım görüldü.NativLAD lezyonlarına stent sonrası VT sebat 
etmesi, CS maruz kaldığı yüksek debili akımın RV dilatasyonu belirginleştirmesi nedeniyle LIMA-CS 

anastamozunun kapatılmasına karar verildi. 

 
LIMA kateter ile LIMA’ya oturuldu.3,0x20 mm MOZECTM RxPTCA balonu distal işaretinden 

kesildi.Kataterinden ayrılan balon sıyrılarak iç lümeni çıkarıldı. Sıyrılmış balonun içerisine 3,0x23mm 

Firehawk®kılavuz tel aracılığıyla yerleştirildi.Balon ile kaplanmış stent kılavuz tel aracılığıyla 
LIMA’nın distaline implante edildi.Kontrol çekimde LIMA’dan CS'e akımın azaldığı ancak devam 

ettiği görüldü.3,5x9 mm yeni bir stent ile tekrar balon içerisine ilerlemeye çalışıldı.Stentin ilerlememesi 

üzerine LIMA CS anastomozu kapatılmasına coil embolizasyonu ile devam edildi.The 

Rebar®MicroCatheter ile LIMA greftin distaline geçildi. 5,0x20 mm Concerto™coil (Medtronic,Inc.) 
ile oklüzyon işlemi uygulandı.LIMA’dan CS akımın büyük oranda azaldığı görülse de tam oklüzyon 

olmaması üzerine ikinci bir 5,0x20 mm coil konuldu.LIMA ile CS şant akımının kesildiği 

görüldü.Coilleme sonrası 4.günde RV yapılarının normal boyutlara geldiği ve fonksiyonlarının belirgin 
olarak arttığı TTE ile gösterildi.Ventriküler aritmilerin sonlandığı görüldü. 

 

İatrojenik aortokoroner fistül;KABG sonrası yeni gelişen kalp yetmezliği kliniği, göğüs ağrısının sebat 
etmesi, ventriküler aritmi gibi iskemi semptomları devam eden hastalarda düşünülmesi gereken nadir 

komplikasyonlardan biridir.Semptomlar fistüldeki akımın derecesine göre değişmekle birlikte 

olgumuzda olduğu gibi yüksek debili fistül akımı ve tedaviye yanıtsız kalp yetmezliği varlığında en kısa 

sürede fistülün kapatılması oldukça hayatidir. 
 

Anahtar Kelimeler: Arteriovenöz fistül, coil, embolizasyon, Koroner Arter Bypass Cerrahisi, LIMA 

anastomozu 
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ÖSS-02 

Ana koroner trifukasyon lezyonunun iki farklı yöntem kullanarak stentlenmesi 

Gulay Mammadova, Firdovsi İbrahimov, Oqtay Musayev, Şahana Elesgerli, Mehriban İsgenderova,  

 
Şefa Şahbazova 

 

Merkezi klinik hastane, Kardiyoloji bölümü, Bakü 
 

61 yaşındakı erkek hasta göğüsde ağrı, nefes darlığı, halsizlik şikayetleri ile hastanemize başvurdu. 

Hipertansif hastanın EKG si normal, Ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu (55%), hafif anterior 

duvar hareket bozukluğu görüldü. Hastaya yapılan koroner anjiyografide LMCA 20%, LAD damarda 
95-99% uzun lezyon, İMA 95% darlıq, (MMC 1,1,1, 0) Cx plaklı, RCA non -dominant, ince, 

proksimalinde 100% darlık saptandı. Hastanın SYNTAX scoru 28 hesaplanınca, LMCA, LAD, İMA 

damarlara mini crush yöntemi ile anjiyoplasti kararı verildi. Radiyal girişim tercih edilerek EBU 3.5 7F 
kateterle LMCA ostiuma oturuldu. LAD, İMA ve CX damarları tel ile geçildi. Daha sonra LAD 

midindeki darlık 2.5x20 mm balonla predilate edildi ve 3.0x 38 mm "Resolute" stent implante edildi. 

LAD proksimalına stent ve İMA damara balon park edildi. LAD damara 3.5x24 mm " Resolute " 

implantasyonu yapıldı. Balonla mini crush yapdıkdan sonra, LMCA lezyon proksimaline kadar uzanan 
3.5x38 mm "Resolute" stent İMA damara implante edildi. LAD teli rewire edilerek, 3.5x15mm ve 

3.5x9mm balonlarla kissing balonlama işlemi yapıldı. Alınan son görüntüde CX damar ostiumunun 

ciddi daralması görülünce TAP yöntemi ile stent implantasyonu kararı verildi. Balon ve stentin daha 
rahat geçiçini sağlamak için femoral girişimle ikinci EBU 3.5 7F kateterle LMCA ostiumuna oturuldu. 

CX telle geçildi ve 3.0x 15mm balonla stent stratları genişletildi. LAD və İMA -ya balon park edilerek 

Cx damara 3.18mm "Resolute" stent implantasyonu yapıldı. Ancak işlem zamanı stentin distala doğru 
kayması oldu, proksimale 3.5x 12 mm stent implantasyonu yapıldı. Üçlü NC balonlarla Cx 3.5x12mm, 

İMA 4.08mm və LAD 3.5x 12 mm balonlarla triple kissing balonlama yapıldı. LMCA stent proksimalı 

4.5x 9 mm NC balonla( 24atm) POT yapıldı. Her üç stentde tam açıklık ve damarlarda iyi bir akım elde 

edildi. LMCA da metal yükü göz önünde bulundurularak, 1 yıl sonra kontrol anjiyografi planlandı. Hasta 
2 gün sonra taburcu edildi. İlaçlarını düzenli kullandığını söyleyen hastanın 3 aylık kontrol müayinede 

şikayetleri yoktu. 

 
Anahtar Kelimeler: ana koroner, triple kissing balon, trifukasyon stentleme 
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[ÖSS-03] 
Tortuoz RCA CTO Vakası 

 

Zekeriya Dogan, Tuba Güçtekin, Murat Sünbül, Yusuf Emre Gürel, Ahmet Altuğ Çinçin, Mustafa Kürşat 
Tigen 

 

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

51 yaş erkek hasta 

 

Şikayet: Göğüs ağrısı 
Öykü: Eforla olan dinlenmekle geçen retosternal göğüs ağrısı (CCS 3, NYHA 2), Son 1 aydır 

şikayetlerinde artış olmuş.5 yıl önce LAD perkutan koroner girişim,ve 2021 eylül ayında akut koroner 

sendrom nedeniyle diagonel-2 koroner damarına perkutan koroner girişim uygulanmış. En son yapılan 
koroner anjiyografi: 

LMCA: Normal, LAD: Stent açık, stent içi %20-30 restenoz; CX: Plaklı; RCA: Proksimal seviyede 

kronik total tıkalı (KTO), distalli retrograd sol sistemden dolmaktatır. 

Komorbitide: Hipertansiyon (12 yıl);KOAH (10 yıl), 2010 yılında Renal nakil yapılmış. 
Fizik muayene: Genel durum iyi, Kardiyovasküler sistem muayenesinde S1+, S2+ ek ses yok, üfürüm 

yok, Solunum sistemi muayenesinde akciğer sesleri derinden gelmekte, göğüs ön-arka çapı artmış, orta 

zonlarda expriyumda ronkus +, bibaziler ince ral +, pretibial ödem yok, boyun venöz dolgunluk yok, 
batın muayenesi normal, dört ekstremite periferik nabızlar mevcut. 

Kullandığı ilaçlar: ASA 100 mg,Klopidogrel 75 mg, PPI, Metoprolol 50 mg,Atovastatin 40 

mg,Deltacortil 5 mg,Myfortic 2x2, Prograf Sabah 1 mg, akşam 0.5 mg 
Ekg: 78/dk Normal sinüs ritminde Sol aks, İnferior derivasyonlarda patolojik Q mevcut 

Eko: EF %52 (Volumetrik metod ölçüm), Sol ventrikül konsantrik hipertrofisi, So ventrikül grade 1 

diastolik disfonksiyon 

Laboratuar: Hg:14.2, HCT:41.6, BUN: 38, Kreatinin:1.09,NT-ProBNP: 220, ALT: 18, AST: 19 
SYNTAX-I Skoru: 16 

SYNTAX II: PCI:30.3; CABG:30.1 

J-CTO Skoru: 3 
 

RCA-CTO işlem 

 
Access: Sağ femoral arter 7F Sheet, Sağ radial arte 6F Sheet 

Kateter: Antegrad 7F AL-1 Guiding,Retrograd 6F JL-4 Diagnostik katater 

Anchor RCA-conus dalı 

Mikrokateter: Caravel 
Teller:Floppy, Pilot-50, Pilot 200, Progress 200,Extrasupport Floppy 

Predilatasyon: 1.5-2.0 balon;postdilatasyon 4.0x20 NC 

Stent.3.0x38, 3.0X20 DES 

 

Anahtar Kelimeler: RCA, CTO, Tortuozite 
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Bidirectional görüntüleme 

 
 

CTO İşlemi 

 

  



 

12 
 

ÖSS-04 

Ventriküler Septal Rüptürün ASD Cihazı ile Kapatılması 

Ahmet Can Çakmak, Ramazan Akdemir, Harun Kılıç, Yusuf Can 

 
Sakarya Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya 

 

GİRİŞ: Miyokard inferktüsü sonrası gelişen ventriküler septal rüptür(VSR) nadir gelişen ve hayatı 
tehdit eden bir komplikasyondur. Erken revaskülarizasyon stratejilerinin kullanımı ile,enfarktüs sonrası 

VSR insidansı %1-2'den %0,25-0,31'e düşmüştür. Biz burada post-MI VSR gelişen hastanın perkutan 

olarak başarılı bir şekilde tedavisini sunmayı amaçladık. 

VAKA: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan, göğüs ağrısı nefes darlığı yakınması ile acil servise 
başvuran 72 yaşında erkek hasta; EKG’sinde D2-D3-AVF ST elevasyonu olması üzerine kateter 

laboraruvarına alındı. Hastanın koroner anjiografisinde sol sistem plaklı olup non-dominant RCAnın 

total tıkalı olduğu gözlendi (Resim 1-2-3). RCA lezyonuna 1.5X15 mm balon ile PTCA yapıldı. Damar 
çapı göz önünde bulundurularak stent impante edilmedi (Resim 4). Hastanın yapılan 

ekokardiyografisinde inferior interventriküler septumda yaklaşık 28 mm rüptür olduğu gözlendi (Resim 

5). Hasta kalp damar cerrahisine konsülte edildi. Hastanın mortalitesi yüksek olduğu gerekçesi ile kalp 

damar cerrahisi tarafından operasyon planlanmadı. Genel durumu kötüleşen, hemodinamisi bozulan ve 
entübe takip edilen hastada VSR’nin peruktan yolla kapatılması planlandı. Hastaya İABP takılarak 

kateter laboratuvarına alındı. Hastaya sol femoral venden ponksiyon yapıldı. Antegrad yoldan rüptür tel 

ile geçilemedi. Sağ brakiyal arterden işleme devam edilerek önce önce sağ diagnostik kateter sol 
ventriküle kadar ilerletildi. Tel ile defekt geçilerek sağ ventriküle sonrasında ise pulmoner artere kadar 

ilerletildi. Kement ile tel yakalanarak femoral venden eksternalize edildi. Taşıyıcı sistem sol ventriküle 

ilerletildi. Daha sonra 30 mm ASD cihazının önce sol ventrikül diski sonra sağ ventrikül diski açılarak 
yerleştirildi.(Resim 6) Ekokardiyografi kılavuzluğunda disklerin yeri kontrol edildikten sonra cihaz 

serbest bırakıldı(Resim 7-8). İşlem sonrası ta: 110/60 hr:72 olan hasta koroner yoğun bakım ünitesine 

alındı. 

SONUÇ: Yüksek riskli, operasyona uygun olmayan geniş çaplı post MI ventriküler septal rüptürler 
ASD cihazları ile kapatılabilir. Vaka sayısının az ve uzun dönem takip sonuçlarının olmaması nedeniyle 

perkütan kapamanın cerrahi yaklaşıma göre üstün olup olmadığını bilinmemektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: ASD kapama cihazı, post mı komplikasyon, ventriküler septal rüptür 

 

Resim 1      Resim 2 

 

 
 
Sirkumfleks arter ve sol ön inen arter plaklı   Sirkumfleks arter ve sol ön inen arter plaklı 
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Resim 3      Resim 4   

  

Sağ koroner arter total tıkalı    Balon sonrası sağ koroner arter akımı 

 

Resim 5       Resim 6 

 
Ekokardiyografide defekt çapının 28 mm olduğu görülmekte Cihazın serbestleştirilme öncesi  

floroskopik görüntüsü 

Resim 7      Resim 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın serbestleşrildikten sonraki floroskopik görüntüsü  Cihazın serbestleşrildikten sonraki ekokardiyografik görüntüsü 
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ÖSS-05 

Stente Giydirilmiş Balonun Düğümlenmesi Tekniği ile Koroner Arter Fistülünün Kapatılması 

Yusuf Can, Ahmet Can Çakmak, Ramazan Akdemir 

 
Department of Cardiology, Sakarya University, Sakarya, Turkey 

 

 
GİRİŞ: Koroner arter fistülü (KAF) koroner arterlerin kalp odacıkları, sistemik veya pulmoner 

dolaşımın herhangi bir bölümü ile araya giren bir kapiller ağ olmaksızın doğuştan veya edinilmiş 

anormal vasküler bağlantılardır. KAF prevalansı %0,002-%0,3 olarak bildirilmiştir. Olguların 

çoğunluğu asemptomatik iken kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, endokardit, ventriküler taşikardi 
ve fistül rüptürü ie başvurubilmektedir. Biz burada yeni bir teknik ile göğüs ağrısı olan hastanın stente 

giydirilmiş balonun düğümlenmesi tekniği ile tedavi ettiğimiz vakayı sunmayı amaçladık. 

VAKA: Kırk iki yaşında erkek hasta eforla ile olan tipik göğüs ağrısı yakınması ile başvurdu. Hasta 
koroner anjiyografi için kateter laboratuvarına alındı. Hastanın koroner anjiyografisinde sol ana 

koronerinden pulmoner artere fistül olduğu gözlendi (Video 1). Göğüs ağrısı olan hastanın fistülünün 

kapatılması kararı alındı. Daha sonra 3.0x20 mm koroner balon makas ile kesildi (Video 2). Kesilmiş 

balonun membranı sıyrılarak tel lümeni kesildi (Video 3). Kesilen balon 3.5x9 mm stentin dış kısmına 
giydirildi (Video 4). Sonrasında stentin dış kısmına giydirilmiş balonun embolize olmasını engellemek 

için cerrahi iplik ile düğüm atıldı (Video 5). Daha sonra cerrahi iplik ile düğümlenen 3.5x9 stente 

giydirilmiş balon 0.014 tel üzerinden fistüle kadar ilerletildi ve 16 atmde implate edildi (Video 6). 
Koroner fistülün tamamen kapandığı gözlendi (Video 7). Hasta yatışının ikinci günü komplikasyonsuz 

bir şekilde taburcu edildi. Hastanın kontrollerinde göğüs ağrısının tamamen düzeldiği gözlendi. 

TARTIŞMA: KAF'lı hastalar için yönetim stratejisi fistülün boyutuna, semptomların varlığına, fistülün 
anatomisine, hastanın yaşına ve ilişkili kardiyovasküler anormalliklerin varlığına bağlıdır. Olgular 

semptomatik olursa cerrahi veya transkateter kapatılma önerilir. Perkütan girişim ile transkateter 

kapatılmada en sık koiller olmak üzere farklı cihazlar kullanılmıştır. Transkateter kapatılmada cihazların 

istenmeyen bir lokalizasyona embolisi önemli bir komplikasyondur. Vakamızda koil ve embolik 
ajanların olmaması nedeniyle stente giydirilmiş balonun düğümlenmesi tekniği ile KAF kapama işlemi 

yapıldı. 

SONUÇ: Sonuç olarak, stente giydirilmiş balonun düğümlenmesi tekniği KAF'ı olan hastalarda etkin, 
ucuz ve kullanımı kolay bir yöntemdir ve laboratuvar imkanları kısıtlı merkezlerde düşünülmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Koroner arter fistülü, perkutan kapama, stente giydirilmiş balonun 
düğümlenmesi tekniği 
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ÖSS-06 

TAVI Prosedürü Sonrası Gelişen Aortik Perforasyonun Başarılı Yönetimi 

Ayşe Nur Özkaya İbiş, Murat Tulmaç, İbrahim Hakan Güllü, Tolga Han Efe, Mert Aker 

 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 

Kliniği 

 
 

73 yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu.Özgeçmişinde hipertansiyon 

ve 15 yıl önce koroner arter by-pass grefti öyküsü olan hasta New York Heart Association (NYHA) sınıf 

3 ile uyumlu dispne tarif ediyordu.Fizik muayenede aortik odakta 3/6 sistolik üfürüm mevcut olup 
solunum sesleri doğaldı.Elektrokardiyografisi sinüs ritminde olup yapılan ekokardiyografide enjeksiyon 

fraksiyonu (EF) %60, sol ventrikül hipertroik, aortik kapak kalsifik, aortik gradyent 64/42 mmHg olarak 

değerlendirildi.Semptomatik ciddi aort darlığı olan hastada aort kapak replasmanı planlandı.Preop 
koroner anjiografi yapıldı.LIMA-LAD ve Ao-Safen-CX greftleri açık izlendi.Ao-Safen-RCA grefti 

güdüktü ve RCA nativ damar stenti açık izlendi.Society of Thoracic Surgeons (STS) skoru 4.5 olarak 

hesaplanan hastaya transkatater aortik valve implantasyonu (TAVI) kararı alındı.İşlem öncesi çekilen 

bilgisayarlı tomografi (BT) anjiografisinde bilateral eksternal iliak arterler ve aortada yaygın 
kalsifikasyon izlendi.Sağ pelvik damar ölçümleri küçük olduğu için TAVI işlemi sol ana femoral arter 

yolu ile yapıldı.18F Ultimum sheath artere zorlanma olmadan yerleştirildi. 25 mm Portico self-

expandable kapak aortik pozisyona yerleştirildi.TAVI sonrası hafif-orta Aort yetmezliği (AY) sebebi ile 
23 mm balon ile kapağa postdilatasyon uygulandı. Kontrol EKO'da minimal AY ve aort ortalama 

gradyentinin 12 mmHg olduğu görüldü. Perclose proglide kullanılarak femoral arter kapatıldı ve işlem 

sonlandırıldı.Koroner yoğun bakım takibinde hastada huzursuzluk hissi ile hipotansiyon, taşikardi 
gelişti.Retroperitoneal kanama şüphesi ile derhal intravenöz bolus izotonik infüzyonu, vazopressör 

destek başlandı ve hasta vakit kaybetmeden ivedilikle katater laboratuvarına alındı.Anjiografide distal 

aortada perforasyon olduğu izlenerek acil stent implantasyonu planlandı.12x40 mm Fluency-Plus greft 

kaplı stent renal arter akımını bozmayacak şekilde distal aortaya implante edildi.12x40 mm periferik 
balon ile postdilatasyon yapıldı. Stent distalinde ekstravazasyonun devam ettiği görülmesi üzerine 

bilateral iliak arterlere 8x60 mm ve 10x40 mm Fluency self-expandable greft kaplı stentler yerleştirilip, 

kissing balon ile postdilatasyon yapıldı.Ekstravazasyonun sonlandığı izlendi.İşleme son verildi.İşlem 
sonrası çekilen Abdomen BT'de retroperitoneal hematomun sınırlandığı görüldü.Takiplerinde 

hemoglobin düşüşü olmayan hemodinamisi stabil seyreden hasta postop 4. günde taburcu edildi.  

 
Anahtar Kelimeler: Aortik rüptür, greft kaplı stent, periferik anjiografi, retroperitoneal hematom, 

TAVI 

 

Resim.1 

 
BT anjiografide aorto-iliak damar ölçümleri 

 



 

16 
 

 

Resim.2      Resim.3 

 
Biyoprotez aortik kapağın başarılı yerleştirilmesi   Floroskopide retroperitoneal kanamadan şüphelendiren  

mesane duvar indentasyonu 

 

 

Resim.4      Resim.5 

 
Kontrol anjiografide distal aort seviyesinde rüptür izlenmektedir  Distal aortaya başarılı greft stent implantasyonu 
 

Resim.6      Resim.7 

 
İliak bifurkasyona kissing tekniği ile başarılı stent implantasyonu  Periferik anjiografide stent sonrası ekstravazasyonun  

kaybolduğu izlendi 
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Resim-8 

 
İşlem sonrası kontrol Abdomen BT'de sınırlanmış retroperitoneal hematom izlendi 
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ÖSS-07 

Delinmiş anjiyoplasti balonu ile no-reflow gelişen hastanın başarılı tedavisi 

Mehmet Şirin Yıldız, Yusuf Can, Ahmet Can Çakmak 

 
Department of Cardiology, Sakarya University, Sakarya, Turkey 

 

GİRİŞ: No-reflow, proksimal damar tıkanıklığı, diseksiyon, spazm veya distal makroemboli 
olmamasına rağmen antegrad koroner kan akışında TİMİ-3 akımın sağlanamamasıdır. Perkutan koroner 

girişimlerde (PKG) no-reflow insidansı yüzde 25’e kadar çıkabilmektedir. Burada delinmiş anjiyoplasti 

balonu ile distal damara adenozin ve tirofiban uygulayarak başarılı bir şeklide yönettiğimiz vakayı 

sunmayı amaçladık. 
VAKA: Yetmiş sekiz yaşında diyebetes mellitusu ve hipertansyonu olan erkek hasta göğüs ağrısı 

şikayeti ile acil servise başvurdu. Elektrokardiyografisinde anterior devivasyonlarda T negatifliği olması 

ve ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %40, apex hipokinetik olması üzerine kateter laboratuvarına 
alınan hastanın sol ön inen arterinde D1 hizasında %80, D2 hizasında %80 darlık gözlendi (Figür 1). 

Sol ön inen arter %80 lezyonuna 2,5x15mm balon ile predilatasyon yapıldı. Ardından 3,0x38mm ve 

3,0x16mm ilaç kaplı stentler implante edildi. İşlem sonrası TİMİ-0 akım (Figür 2) olunca 2,5x15mm 

balon ejektör ile yaklaşık 10 kez delindi (Figür 3-4). İndeflatör içine adenozin ve tirofiban konularak 
delinmiş 2,5x15mm balon sol ön inen arter distaline ilerletildi. Distalden başlanarak ucu delinmiş balon 

sayesinde proksimale doğru intrakoroner adenozin ve tirofiban uygulandı ve TİMİ-3 akım sağlandı 

(Figür 5). 
TARTIŞMA: No-reflow riski yüksek olan hastalar; diyabet,70 yaş üstü, gecikmiş reperfüzyon, PKG 

öncesi TİMİ<1 akım olması, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu <%50, sol inen koroner artere PKG, 

trombüs yükünün fazla olması, safen ven lezyonları ve çoklu PKG sayılabilir. İntrakoroner ajanlar olan 
adenozin, kalsiyum kanal blokerleri, nitroprussid, GP IIb/IIIa inhibitörleri, streptokinaz kullanılabilir. 

Vazodilatör ajanların bir mikrokateter veya anjiyoplasti balonu yoluyla distal damara uygulanmasıyla 

daha iyi etkinlik elde edilebilmektedir. Hastamızın 70 yaş üstü, diyabetes mellitus, çoklu stentleme, 

ejeksiyon fraksiyonun <%50 olması gibi no-reflow risk faktörleri vardı. İşlem sonrası no-reflow gelişen 
hastamızda delinmiş anjioplasti balonu ile distalden başlanarak intrakoroner adenozin ve tirofiban 

uygulanması ile başarılı bir şekilde TİMİ-3 akım sağlanmıştır. 

SONUÇ: No-reflow sık gözlenmekte olup delinmiş balon ile distalden başlanarak intrakoroner ajanlar 
ile tedavi edilebilir. Bu yöntemin randomize kontrollü çalışmalar ile destekmesi gerekir. 

 

Anahtar Kelimeler: Perkutan koroner girişim, no-reflow, delinmiş anjiyoplasti balonu 
 

Figür 1. Sol ön inen arterde D1 hizasında %80, D2 hizasında %80 darlık gözlendi 
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Figür 2. Stentleme sonrası TIMI-0 akım izlendi. Figür 3.Balon enjektör ucu ile delindi.
  

 
 

 

Figür 4. İndeflatör ile agrestat verilmesi  Figür 5. TIMI-3 akımın sağlanması 
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ÖSS-08 

Perkütan Koroner Girişim Sırasında Hapsolan Tel ve Deforme olan Stent: Bu Komplikasyonun 

Yönetimi 

Ömer Doğan 
 

İstanbul Universitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü 

 
Göğüs ağrısı şikayeti ile dışmerkeze başvuran 64 yaşındaki erkek hastaya ST elevasyonsuz miyokard 

infarktüsü(Non-STEMI) tanısı konulmuş. Yapılan koroner anjiografide(KAG) ön inen arter(LAD) mid 

bölgesinde bulunan %90 darlık için perkütan koroner girişim(PKG) planlanmış. LAD mid lezyona stent 

implantasyonu uygulanırken yan dalda bulunan floppy telin uç opak kısmının 5-6 mm'lik kısmı kırılarak 
sol ana koroner arterde(LMCA) kalmış ve LMCA'ya 4.0x18mm'lik bir stent yerleştirilerek tel stentin 

altına hapsedilmiş. Bunun üzerine hasta tarafımıza yönlendirildi. Yapılan kontrol KAG'de LAD 

stentinde deformasyon ve stent proksimal kenarının LMCA'ya uzandığı gözlendi. Ayrıca LMCA stent 
altında hapsolan telin CX ostiumuna uzandığı izlendi (Şekil1). Kalp takımı tarafından koroner arter 

bypass greftleme (CABG) kararı alınarak cerrahi servise alındı. Ameliyat öncesi cerrahi ekip tarafından 

tikagrelor sonlandırılarak clexane 2x8000IU, asetilsalisilik asit 100 mg başlandı. Yatışının 3. gününde 

şiddetli göğüs ağrısı olan hastanın EKG'sinde anterior MI saptandı. Hemodinamik açıdan instabil 
hastaya 180 mg tikagrelor verilerek kateter laboratuvarına alındı. KAG'de CX ostium ve LAD proksimal 

total oklüde izlendi(Şekil2). Whisper extrasupport tel kullanılarak stent içi stenoz geçilerek balon 

dilatasyon uygulandı. Daha sonra darlık bölgesinden çıkan büyük diyagonal arter floppy tel ile geçildi. 
TAP tekniği ile ana dal ve yan dal stentlendi. Ardından ekstra-support tel ile CX ostium geçiLdi. CX 

ostiumdaki serbest tel, T stent tekniği ile stent altına hapsedildi. Son olarak LMCA içinde 4,5x15 mm 

balon ile dilatasyon yapılarak işlem sonlandırıldı (Şekil3). PKG sırasında hapsolan geri çekilirken 
nadiren stent deforme olabilir veya tel kopabilir. Bu durumda stent balon ile dilate edilebilir veya 

deforme olmuş stentin altından geçerek yeni bir stent ile sıkıştırılabilir. Kopan teli snare kateter ile 

yakalayıp, yeni bir stent ile hapsetmek başka bir seçenek olarak düşünülebilir. Ancak bu durumlarda 

CABG’de gözönünde bulundurulmalıdır.Özellikle komplike girişimler sonrası CABG kararı verilen 
hastalarda ikili antitrombositer tedavinin kesilmemesi veya p2y12 inhibitörleri ile köprülenmemesi akut 

trombozun önlenmesi açısından önemlidir. 

 
Anahtar Kelimeler: koroner anjiografi, komplikasyon, hapsolan tel 

 

Şekil-1 

 
LAD stent deformasyonu ve Cx ostiumda serbest tel 
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Şekil-2       Şekil-3 

 
LAD ve CX ostium totaloklüzyonu    Komplikasyon yönetimi sonrası son görünüm 
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ÖSS-09 

Koroner Perforasyon ve Balon Destekli Perikardiyosentez 

Gökhan Ceyhun, Rauf Macit 

 
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 

 

OLGU: Kırk yedi yaşında erkek hasta akut inferior miyokard infarktüsü tanısı ile acil peruktan girişim 
için koroner anjiografi kateterizasyon laboratuvarına alındı. Femoral giriş yolu tercih edildi fakat ciddi 

torasik aorta tortiyozitesi, omurga ve göğüs deformitesi olması sebebiyle koroner entübasyon 

gerçekleştirilemedi. Sağ radiyal giriş yolu ile koroner kanülasyon yapıldı. Rca ya perkutan işlem 

uygulandı. İşlem sonrası 0.0014 inch guidewire distal perforasyon yaptığı izlendi uzamış balon 
dilatasyonu stent içerisinden yapıldı. Effüzyon izlenmedi hasta yoğun bakım takibine alındı. 

Takiblerinin 6.saatinde ani tansiyon düşüklüğü olan hastanın ekokardiyografik incelemesi perikardiyal 

tamponat ile uyumlu bulundu. Acil perikardiyosentez amaçlı tekrar katater ünitesine alındı. Standart 
18G*6.5cm introducer needle ile perikard boşluğa erişilemedi. Göğüs deformitesi sebebiyle kısa kaldığı 

anlaşıldı. Lumbal ponsiyon için kullanılan uzun (120 cm) 25 gauge iğne ile perikart boşluğuna ulaşıldı 

iğne içerisinden 0.0014 inch guidewire ilerletildi. 0.0014 wire extrasupport olmasına rağmen pigtail ve 

sağ katateri diyafagma seviyesinde geçiş için izin vermedi ardından uzun sheaht dilatotörü kullanıldı 
fakat diafragma seviyesi geçilemedi. Son olarak sağ diagnostik katater kullanılarak balloon-assisted 

tracking (BAT) yöntemi ile perikart boşluğuna ulaşıldı. Sağ katate 0.038 inç tel ile pigtail exchange 

edilerek yerleştirildi.Perikardiyo sentez yapıldıktan sonra rca içerisinde tekrar uzamış balon dilasyonları 
ile perforasyon sınırlandırıldı. 72 saat takiplerinde effüzyon izlenmeyen hastanın katateri perikardan 

çekildi. 

TARTIŞMA: BAT, bir balonunun kılavuz kateterinin distal ucundan kısmen dışarı çıktığı ve 3 veya 6 
atmosferde açılarak çoğunlukta transradiyal yakşaımda tortiyoz arterleri geçmek için kullanılan bir 

tekniktir. Bu teknik katatere ciddi destek ve kıvraklık sağlamaktadır. Bizde bu tekniğin özelliklerini göz 

önünde bulundurarak hasta özelimizde perikardiyosentezde uygulanabilirliğini ortaya koyduk.  

 
Anahtar Kelimeler: balloon-assisted tracking, perikardiyosentez, koroner 
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ÖSS-10 

Tele bağlı koroner perforasyonda ekonomik ve kolay ulaşılabilir yeni bir yöntem 

Hakkı Şimşek1, Serkan Akdağ2, Barış Acun1, Baran Arık1 
 

1Dicle Üniversitesi, Kardiyoloji, Diyarbakır 
2Memorial Hastanesi, Kardiyoloji, Diyarbakır 

 
64 yaşında erkek hasta, 2 aydır ccs 2 anjina tarif ediyor, hipertansiyon ve hiperlipidemisi mevcut. 

EKG ve EKO normal. Yapılan efor testinde ST çökmeleri saptanması üzerine KAG yapıldı. RCA ve Cx 

te anlamlı lezyonu olmayan hastanın LAD proksimalde %80 darlık saptandı. LAD deki bifürkasyon 

lezyonuna provizyonel yaklaşım planlandı ve iyi gelişmiş ikinci diagonale jail amaçlı hidrofilik tel 
(başka tel seçeneği olmadığından) gönderildi. 2.75x14 mm balon ile predilate edildikten sonra 3.0x15 

mm DES yerleştirildi. Final görüntülemede ekstravazasyon saptandı fakat temizlenmeyince ve 

laboratuvarda perikardiyal eff gelişmeyince takip etme kararı alındı. Görüntüler dikkatlice 
incelendiğinde ikinci diagonali korumak için jail edilen hidrofilik telin çıkıp hemen öncesindeki ince 

diagonale gittiği saptandı ve perforasyonun buradan geliştiği görüldü. 4 saat sonra ani göğüs ağrısı, nefes 

darlığı ve hipotansiyon gelişen hastanın EKG inde bifazik T ve EKO da 14 mm perikardiyal effüzyon 

saptandı. Bunun üzerine yapılan anjiografide birinci diagonal distalinde ekstravazasyon saptandı. 
laboratuvarda coil ve diğer embolizan materyaller mevcut olmadığından kullanılmış balonu ortasından 

keserek distal kısmını başka bir balon tarafından ittirerek diagonalin distaline embolize ettik, fakat hala 

küçük bir ektravazasyon saptamamız üzerine embolize kesik balonu daha distale gönderdik ve 
ekstravazasyonun tamamen kaybolduğunu gördük. Takiplerinde şikayeti gerileyen, hemodinamisi stabil 

seyreden, effüzyonu artmayıp ikinci günün sonunda 4 mm e gerileyen hastayı taburcu ettik.5. gün 

kontrolünde şikayeti olmayan hastanın eko sunda effüzyonun en geniş yerde 4 mm olduğunu saptadık. 
Biz bu vakada bir distal tel perforasyonunu kapatmada başarılı olan, kullanılmış bir balonun kesilmiş 

kalıntısını kullanarak yeni ve uygun maliyetli bir embolizasyon yöntemini tarif ediyoruz. Bu yöntemin 

distal damar perforasyonunu yönetmek için basit ve ucuz bir yöntem olarak kullanılabileceğini tavsiye 

ediyoruz. 
 

Anahtar Kelimeler: embolizasyon, hidrofilik tel, koroner perforasyon 
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ÖSS-11 

Nadir bir olgu; Ekokardiyografi de sağ ventrikülü dolduran dev kitle görünümü 

Fatih Enes Durmaz, Selda Murat 

 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 

 

Kardiyak kitleler; trombüs, vejetasyon, benign ve malign tümörleri içeren geniş gruptur. Kardiyak 
tümörler oldukça nadir, metastaz primer tümörlerden daha sıktır. Kalpteki metastatik tümörler, primer 

tümörlerden komşu organdan doğrudan, hematojen ve lenfatik sistem vasıtasıyla ortaya çıkabilir. 

Kardiyak metastaz, miyokardiyal, endokardiyal, perikarda veya kavite içinde olabilir. Metastatik 

kitleler; obstrüksiyon, embolizim, sistemik semptomalar, perikardiyal efüzyon veya rastlantısal olarak 
çıkabilir. 

Biz de primeri belli olmayan adenokanserle takipli kadın hastada ekokardiyografiyle tanımlanan sağ 

ventrikülde kitle imajı görünümü veren hastayı sunmaktayız. 
84 yaşında kadın hasta, beş yıl önce boyunda sert-immobil kitle nedeniyle primeri belli olmayan 

metastatik adenokanser tanısı konmuştur.Yapılan Fluor-18 fluorodeoksiglukoz PET/CT tüm vücut 

çalışmasında, sol supraklavikular bölgede 1,5 cm boyutunda kalsifiye lezyon izlenmiş, primer ya da 

metastatik aktivite tutulumuna sahip bölge görülmemiş. Radyasyon onkoloji, baş-boyun bölgesini içeren 
radyoterapi uygulamış. COVİD-19 pandeminde, aktif şikayeti de olmayan hasta, takiplerini ihmal etmiş, 

hastaneye başvurusu olmamıştır. 

Son 6 aydır iştahsızlık, kilo kaybı, nefes darlığı şikayetleriyle tarafımıza değerlendirilmiştir. Fizik 
muayenesinde TA: 110/60 mmHg, Nb: 102/dk. Hasta oldukça kaşektik ve mobilizasyonu kısıtlıydı. 

Laboratuar testlerinde anemi haricinde belirgin özellik saptanmadı. 

Yapılan transtorasik ekokardiyografik incelemede tüm sağ ventrikülü dolduran (Video-1), sağ ventrikül 
çıkım yoluna uzanan, triküspit kapağın hareketini ileri derecede engelleyen ve sağ atriyuma 

uzanan(Video-2), sağ ventrikül disfonksiyonuna neden olan kitle izlendi.(Video-3) PET/CT vücut 

taramasında, sağ ventrikülü dolduran yoğun aktivite tutulum gösteren, sağ sürrenal ve sağ iliyak kasıkta 

metastazla uyumlu görünümler rapor edilmiştir. 
Hasta ve yakınlarının ileri tetkik ve tedaviyi kabul etmemesi nedeniyle hastaya düşük molekül ağırlıklı 

heparin reçete edilerek, yakın takip önerildi. 

Bizim vakamızda daha önceden primeri belli olmayan adenokanser nedeniyle tedavi gören ve o 
dönemde kardiyak kitle tespit edilmeyen olgu yıllar sonra başvurusunda dev sağ ventrikül kitlesi tespit 

edilmiştir. Kitlenin patolojik tanısı olmamakla birlikte ön planda metastatik kitle olabileceği 

düşünülmektedir. 
Sonuç olarak, primeri belli olmayan metastatik karsinomlarda tekrarlayıcı kardiyak değerlendirme için 

ekokardiyografik görüntüleme olası metastatik yapıların ortaya çıkarılması açısından düşünülmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Adenokanser, Kitle, Metastaz 
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ÖSS-12 

Hassas terazi: Antikoagülasyon 

Hüseyin Aksoy, Uğur Karakulak, Ahmet Hakan Ateş  

 
Hacettepe Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 

 

Giriş: Metalik kapak protezlerinden sonra tromboembolik komplikasyonların önlenmesinde vitamin K 
antagonistleri hala tek seçenek olarak önerilmektedir. Antifosfolipid antikor sendromu (AFAS); arteryel 

ve venöz tromboz riskinde artışa neden olan romatolojik bir hastalık olup, tromboemboli profilaksisinde 

yeni nesil oral antikoagulanların (YOAK) faydası net olarak gösterilememiştir. Bu sunumda, apiksaban 

tedavisi altında mekanik mitral kapak protezi üzerinde trombüsü gelişen AFAS tanılı bir hasta prezente 
ettik. 

Olgu: Hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı (Evre-3), Parkinson ve sistemik lupus eritematozus ile 

birlikte sekonder AFAS tanıları olan 78 yaşında kadın hasta efor dispnesi şikayeti ile başvurdu. Hastanın 
10 sene önce mitral kapak replasmanı olduğu öğrenildi. Hastanın antikoagulan tedavi olarak apiksaban 

2x2,5 mg, kullandığı tespit edildi. Elektrokardiyografisinde sağ dal bloğu dışında patolojik bulgu 

izlenmedi. Laboratuvar bulgularında hafif trombositopeni (95 000/mm3) ve BNP yüksekliği (1316 

pg:/mL) saptandı. Transtorasik ekokardiyografik değerlendirmede mitral kapak alanı >3 cm2 ve 
ortalama mitral kapak gradyenti 6 mmHg ölçüldü. Ciddi triküspid yetmezliği, orta-ciddi aort yetmezliği 

ile birlikte azalmış sol ventrikül sistolik fonksiyonları mevcuttu. Protez mitral kapak üzerinde sıvama  

tarzında şüpheli trombüs görünümü üzerine transözefageal ekokardiyografi yapıldı ve trombüs saptandı 
(Figür-1). Hasta Kalp-Damar Cerrahisi bölümü ile konseyde tartışılarak aortik, mitral ve triküspid 

kapağa müdahale edilmesi kararlaştırıldı. Preoperatif koroner anjiyografi yapıldı ve önemli darlık 

saptanmadı. Apiksaban kesilerek cerrahiye kadar geçen sürede subkutan bemiparin ile antikoagulasyona 
devam edildi. 

Tartışma: Vitamin K antagonistleri hala metalik protez kapaklarda ve antifosfolipid antikor sendromlu 

hastalarda ilk seçenek oral antikoagulan tedavilerdir. Kronik böbrek hastalığı, kanama bozukluğu, ileri 

yaş ve kırılganlık vb. antikoagulan tedavi ile kanama riskinin artmış olduğu hastalarda kapak replasmanı 
planı mevcut ise biyoprotez kapak tercih edilmesi akılcı olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Metalik mitral kapak protezi, Antifosfolipid antikor sendromu, Protez kapak 
trombozu, Kronik böbrek hastalığı 

 

Figür-1 

 
Transözefageal EKO görüntüsünde sol atriyal appendiks içine uzanım gösteren metalik protez mitral kapak üzerinde sıvama tarzında 

trombüs izlenmektedir. 
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İleri yaş hastada nadir bir kitle: Kardiyak kan kisti 
Muhammed Ridvan Ersoysal1, Nermin Bayar1, Zehra Erkal1, Rauf Avcı1, Aydın Dincer2 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 

Antalya 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 

Antalya 

 
Kardiyak kan kisti ince duvarlı kapsüler bir yapı ve içeriğini dolduran non-organize trombüs olarak 

tanımlanmaktadır.Sıklıkla yenidoğan veya çocukluk döneminde rastlanmaktadır.Bu raporda ileri yaşta 

kardiyak kan kisti saptanan bir olgu sunulacaktır. 
Olgu sunumu 84 yaşında erkek hasta, yüksek ateş, halsizlik, bulantı, kusma, karın ağrısı şikayeti ile acil 

servise başvurdu, yapılan laboratuvar ve görüntüleme testleri sonucu akut kolesistit tanısıyla operasyon 

planlandı. 5 yıl önceye ait CABG öyküsü olan hastanın preoperatif değerlendirmesi esnasında yapılan 

transtorasik ekokardiyografisinde (TTE) mitral kapak tabanının ventriküler yüzünde hareketli kitle 
görünümü izlendi. Mitral kapakta orta şiddetli yetmezlik ve sol atrium çapı 44mm izlendi. Ardından 

yapılan transözefageal ekokardiyografi(TEE)de mitral kapak anterior leaflet tabanına tutunan 10*13 

mm boyutunda düzgün sınırlı, merkezi ekolusen yapıda, hareketli kistik kitle izlendi.  
Hastanın enfeksiyon kliniği de olması nedeniyle kist hidatik ekartasyonu için, indirekt immün 

hemaglütinasyon testi gönderildi, sonuç negatif izlendi.Destekleyen bulgu olmaması üzerine kist hidatik 

ekarte edildi. 

Klinik ve TEE bulguları birlikte değerlendirildiğinde hastadaki lezyonunun kan kisti olduğu sonucuna 
ulaşıldı. Kapak fonksiyonlarında belirgin kısıtlamaya yol açmadığı ve sol ventrikül çıkış yolunda 

daralmaya yol açmadığı için kitlenin medikal olarak takibine karar verildi. 

Tartışma: Kardiyak kitleler genellikle trombüs, vejetasyon veya tümoral oluşumlarla ilişkili 
olabilmektedir. Kitlelerin tanısı sıklıkla TTE ile konulmakta, daha ayrıntılı değerlendirme ileri 

görüntüleme tetkiklerinin kullanımını (TEE, kardiyak manyetik rezonans) gerektirmektedir. 

Ekokardiyografik olarak benzer görüntüye sahip bir kitle imajı, mitral kapak darlığı ve spontan 
ekokontrast olan hastada ön planda yeni gelişen trombüsü düşündürürken, kist hidatik veya infektif 

endokardit klinik bulguları olan hastada enfeksiyoz kitle olarak değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla 

hastanın klinik bulgularının da dikkate alınması tanı için son derece önemlidir. 

Intrakardiyak kan kistleri asemptomatik olabilir veya nefes darlığı, göğüs ağrısı ve senkoba yol 
açabilmektedirler. Daha nadiren de kist rüptürüne bağlı embolik stroke veya geçici iskemik atak gibi 

nörolojik defisit ile karşımıza çıkabilmektedirler. 
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ÖSS-14 

Yanlış Tanı Konulmuş Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül Olgusu 

Hüseyin Ayhan1, Murat Can Güney2, Telat Keleş3, Engin Bozkurt2, Bilge Duran Karaduman1 
 

1Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Özel Medicana International Ankara Hastanesi 
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Çift çıkışlı sağ ventrikül hem aorta hem de pulmoner arterin sağ ventrikülden çıktığı nadir görülen bir 

konjenital kardiyak anomalidir. Diğer konotrunkal anomalilerde olduğu gibi çoğunlukla Ventriküler 

septal defekt (VSD) eşlik eder ve sol ventrikülün tek çıkış yolu olarak rol oynar. Dış merkezden VSD 
tanısı ile tarafımıza operasyon için refere edilen 16 yaşında kadın hastanın fizik muayenesinde 

mezokardiyak odakta 2/6 sistolik üfürüm saptandı. EKG’de sinüs taşikardisine ek olarak sağ ventrikül 

hipertrofi bulguları mevcuttu. Transtorasik ekokardiyografide restriktif olmayan VSD’ye ek olarak 
apikal dört boşluk görüntüde transducer hafifçe aşağı tilt edildiğinde aortanın anteriorda pulmoner 

kapağın ise posteriorda sağ ventrikülden çıktığı görüldü. Pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül 

hipertrofisi saptandı. Çift çıkışlı sağ ventrikül tanısının doğrulanması için hastaya kardiyak MR çekildi. 

Kardiyak MR sonucunda tanı doğrulandı ve tedavi stratejisinin belirlenmesi için yapılan kardiyak 
kateterizasyon sonucunda pulmoner arter sistolik basıncı 90 mmHg, ortalama basıncı 70 mmHg ölçüldü, 

pulmoner vasküler rezistans 10 woods ünite olarak hesaplandı ve hasta inoperabl olarak kabul edildi. 

Pulmoner hipertansiyon tedavisi başlandı. Macitentan tedavisi sonrası takiplerinde hastanın klinik 
durumunda iyileşme, fonksiyonel kapasitesinde artış ve 6 dk yürüme testinde düzelme izlendi. 

Embriyolojik olarak çift çıkışlı sağ ventrikül gelişiminde outlet septumun transpozisyonu VSD 

oluşumuna neden olur. Erken çocukluk döneminde eisenmenger sendromu ve pulmoner vasküler 
rezistans artışı oluşmadan tespit edildiği takdirde arteriyel switch ile biventriküler tamir, baffle yardımı 

ile intraventriküler tamir veya fontan operasyonu gibi cerrahi tamir seçenekleri mevcuttur. Geri 

dönüşsüz ileri derece pulmoner hipertansiyon ve eisenmeneger sendromu gelişen olgularda ise 

palyasyon amaçlı endotelin reseptör antagonistleri veya PDE-5 inhibitörleri kullanılabilir. Restriktif 
olmayan VSD olgularında ek konjenital patolojiler mutlaka ayrıntılı bir şekilde araştırılmalıdır. Bu 

bildiride ilk bakışta VSD olarak yanlış tanı konulmuş ve ayrıntılı kardiyak görüntüleme sonrası artmış 

pulmoner vasküler rezistansa sahip çift çıkışlı sağ ventrikül tespit edilerek palyasyon amaçlı başlanan 
endotelin reseptör antagonisti tedavisinden fayda gören olguyu sunmaktayız. 
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Kardiyak MR aksiyel kesit 

 
Kardiyak MR'da aksiyel kesitlerde aort ve pulmoner arterin sağ ventrikülden çıkışı 
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Kardiyak MR da aksiyel kesitte aort ve pulmoner arterin yerleşimi

 
Kardiyak MR da aksiyel kesitte aort ve pulmoner arterin yerleşimi 

 

Kardiyak MR koronal kesit    TTE'de Non-restriktif VSD görünümü 

 
Kardiyak MR koronal kesitte aort ve pulmoner    Dış merkezde non-restriktif VSD olarak tanı  

arterin sağ ventrikülden çıkışı      almasına neden olan TTE apikal 4 boşluk görüntü 
 

TTE'de transducer tilt edildikten sonra aort ve pulmoner arter çıkışları 

  
TTE'de Apikal dört boşluk görüntüde transducer hafifçe aşağı tilt edildiğinde  

aortanın anteriorda pulmoner kapağın ise posteriorda sağ ventrikülden çıkışı 
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Mitral kapaktan kaynaklanan nadir görülen bir leiomyosarkom olgusu 
Zehra Erkal, Nermin Bayar, Şakir Arslan 

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği 

 
Elli yedi yaşında kadın hasta fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkan nefes darlığı şikayeti ile kardiyoloji 

kliniğine başvurdu. Elektrokardiyografide (EKG) sinüs taşikardisi izlendi. Transtorasik(TTE) ve 

transözefageal ekokardiyografi ile 2D ve 3D incelemeler yapıldı. Posterior mitral yaprakçık atriyal 
tarafında, lobüle 5x3,5 cm'lik hareketsiz bir kitle tespit edildi. Kitle, kapakta ciddi darlık ve yetersizliğe 

yol açıyordu. Mitral kapağın ortalama diyastolik basınç gradienti 11 mmHg tespit edildi (figür1-2). 

Kitlenin cerrahi olarak çıkarılmasına karar verildi. Ameliyat öncesi yapılan tüm vücut bilgisayarlı 
tomografisinde metastaz saptanmadı. Hastaya mitral mekanik kapak replasmanı ve intrakardiyak kitle 

ekstirpasyonu yapıldı. Ameliyat sırasında pulmoner damarların da yapışık olduğu görüldü ve sol 

pulmoner venden de tümör çıkarıldı. Kitlenin histopatolojik incelemesi leiomyosarkom olarak tespit 

edildi. Hastaya ameliyat sonrası adjuvan radyoterapi ve kemoterapi önerildi ancak hasta kabul etmedi. 
Hasta poliklinik kontrolleri ile takip edilmek üzere taburcu edildi. 

 

Primer kalp tümörleri çok nadirdir. Miksomalar en yaygın olanlarıdır. Bu primer tümörlerin %25'i 
maligndir. Anjiyosarkomlar en sık görülen malign primer kalp tümörleridir. Bunu rabdomyosarkom, 

mezotelyoma ve fibrosarkom izlemektedir. Ancak leiomyosarkom en az görülenidir. TTE tanı için 

önemlidir; ancak kardiyak MRG, malign tümörleri tanımlamak ve rezektabiliteye karar vermek için altın 

standarttır. Bu tümörlerin prognozu çok kötüdür ve birçok hasta tanıdan 1 yıl sonra ölmektedir. Kardiyak 
leiomyosarkomun optimum tedavisi bilinmemektedir. Radikal cerrahi yaklaşım en uygun tedavi 

seçeneği gibi görünse de tam cerrahi rezeksiyon genellikle zordur. Bu hasta grubunda adjuvan 

radyoterapi ve kemoterapinin rolü tam olarak bilinmemektedir. Bizde rastlantısal olarak tespit ettiğimiz 
nadir görülen bir kardiyak tümör tipinin görüntülerini paylaşmak istedik. 
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Frequency of long-term atrial fibrillation and related parameters in patients who have 

undergone oesophagectomy and gastrectomy 
Hasan Koca1, Merih Altıok2, Sefa Özyazıcı3, Halil Nacar4, Fadime Koca1 
 

1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana 
2Çukurova Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Adana 
3Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana 
4Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Adana 

 
OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the frequency of long-term atrial fibrillation (AF 

) occurring in patients who have undergone oesophagectomy and gastrectomy and the parameters 

associated with this condition. 

METHODS: The study included 280-patients without AF who had undergone successful 
oesophagectomy or gastrectomy. The patients were evaluated again after at least 1 year for the presence 

of long-term AF using 12-derivation electrocardiography and 48-hour Holter electrocardiography. The 

patients were grouped as those applied with oesophagectomy or gastrectomy with and without AF, and 
the parameters were compared. 

RESULTS: Long-term AF was determined to have developed in 21 (7.5%) of the patients included in 

the study. The frequency of long-term AF was determined to be significantly higher in the patients 

applied with oesophagectomy compared to those who underwent gastrectomy (15% vs 5.5%, p=0.013). 
In the logistic regression analysis performed to determine patients with AF, age, the presence of HT, 

oesophagectomy surgery, and left atrium end-diastole (LAd) diameter were determined to be 

independent determinants (p<0.05 for each). According to the analysis results, each increase of 1 year 
in age, the presence of HT, oesophagectomy, and an increase of 1mm in LAd diameter increased the 

risk of AF by 14.4%, 3.5-fold, 3.27-fold, and 18.8%, respectively. 

CONCLUSION: The frequency of long-term AF is high in patients who have undergone 
oesophagectomy and gastrectomy, more significantly so in oesophagectomy patients. Therefore, 

patients who have undergone oesophagectomy and gastrectomy, and particularly those applied with 

oesophagectomy, should be followed up regularly in respect of the development of long-term AF. 
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Table 1. Demographic, clinical and laboratory findings of the study groups 
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Table 2. Demographic, clinic and laboratory findings in patients with and without postoperative 

atrial fibrillation 

 

 
 

Table 3. According to multivariate regression analysis, independent risk factors for the 

occurrence of postoperative atrial fibrillation 

 

 Odds Ratio 95% Confidence Interval p 

Age (each increase of 1 year) 1.144 1.071 – 1.222 <0.001 

Presence of hypertension 3.508 1.436 – 11.147 0.010 

Presence of oesophagectomy 3.271 1.060 – 10.090 0.019 

LAd dimension (each 1 mm) 1.188 1.047 – 1.349 0.007 

 

 
 

 

 
 

 

  



 

33 
 

SS-02 

PBMV'yi takiben mitral restenozda SEC'in öngörücü rolü 
Ömer Taşbulak 
 

SBÜ İstanbul Halkalı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 
 

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) 
SONUÇ: Verilerimiz, PBMV sonrası sol atriyum ve sol atriyal apendikste SEC oluşumu ile mitral 

restenoz arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir 
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34 
 

SS-04 

Koroner Yavaş Akım ile Monosit/HDL Kolesterol ve LDL/HDL Kolesterol Oranları Arasındaki 

İlişki 
Mehmet Kış 
 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 

 
Giriş: Koroner yavaş akım (KYA), önemli koroner arter darlığı yokluğunda epikardiyal koroner 

arterlerin gecikmiş opaklaşmasıyla tanımlanmaktadır. KYA’ ın etiyopatogenezi belirsizdir, ancak 

yaygın ateroskleroz, endotel disfonksiyonu, inflamasyon ve küçük damar hastalığı dahil olmak üzere 
çeşitli mekanizmaların KYA’ da rol oynadığı belirtilmiştir. 

Hem inflamasyon hem de oksidatif stres KYA’ nin bileşenleri olduğundan, bu çalışmada KYA ile 

Monosit/HDL ve LDL/HDL oranları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntemler: Şubat 2019- Aralık 2021 tarihleri arasında KAG ile belgelenmiş KYA tanısı almış 
olan ardışık 95 hasta (grup II) ile normal koroner arterleri olan 89 hasta (grup I) çalışmaya dahil 

edilmiştir. Çalışma retprospektif, gözlemsel olarak tasarlanmıştır. İstatistiksel analiz için IBM SPSS 

Statistics 25.0 Programı kullanılmıştır. Monosit/HDL ve LDL/HDL oranlarının cut-off değeri için ROC 
(Receiver Operating Characteristic) analizi yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 184 hastanın ortalama yaşı 50.4 (±9.6) yıl olup grup II’ de 51.4 (±9.6) 

ortalama yaş grup I’ den 49.5 (±11.2) daha yüksek olmasında rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı (p=0.927). Grup I’ de kalp hızı grup II’ den daha yüksektir (sırasıyla, 73.55 (±7.30) v.s 71.84 
(±8.89), p=0.023). Hastaların ortalama LVEF değeri %59.34’ tür ve gruplar arasında LVEF açısından 

anlamlı fark saptanmadı. 

Monosit/HDL ortalama değeri 0.015 (±0.007)' dir ve grup II’ de (0.02 (±0.008)) grup I’ den (0.01 
(±0.006)) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0.006). Monosit/HDL oranı >0.01, %72 

duyarlılık ve %76 özgüllük (ROC area under curve:0.647,%95 CI: 0.567-0.727, p=0.001) koroner yavaş 

akım ile ilişkilidir. 
LDL/HDL ortalama değeri 2.76 (±0.98)’ dir. Grup II’ de (3.02 (±1.07)) grup I’ den (2.51 (±0.91)) 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0.001). LDL/HDL değeri >2.63, %70 sensitivite ve 

%72 spesifite (ROC area under curve:0.635, 95% CI: 0.556-0.715, p=0.002) ile koroner yavaş akım 

prediktörüdür. 
Sonuç: Yüksek monosit/HDL ve LDL/HDL düzeyleri KYA ile anlamlı ve bağımsız olarak ilişkilidir. 

Bu faktörlerin KYA’daki rolünü tam olarak açıklayabilmek için geniş ölçekli randomize çalışmalara 

ihtiyaç vardır. 
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Şekil 1 

 
Monosit/HDL ve LDL/HDL oranlarının koroner yavaş akımı tesbit etmedeki sensitivite ve spesifitesine ait ROC analizi 
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Tablo I. Çalışma popülasyonunun demografik, biyokimyasal ve görüntüleme bulguları  

 
Grup I 

(n=89) 

Grup II 

(n=95) 

Total 

(n=184) 
P value 

Yaş (yıl) ortalama±std 49.5 (±9.6) 51.4 (±9.6) 50.4 (±9.6) 0.927 

Kalp hızı, /dk 73.55 (±7.30) 71.84 (±8.89) 72.72(± 8.12) 0.023 

Üre, mg/dL 30.64 (±7.50) 31.32 (±9.47) 30.97 (±8.51) 0.594 

Kreatinin, mg/Dl 0.76 (±0.17) 0.81 (±0.17) 0.78 (±0.17) 0.057 

WBC, × 10 9 /L 8.71 (±2.34) 9.16 (±3.57) 8.92 (±2.95) 0.100 

Nötrofil, × 10 9 /L 5.39 (±1.89) 5.91 (±3.27) 5.68 (±2.56 ) 0.053 

Hemoglobin, g/dL 13.92 (±1.97) 14.88 (±1.55) 14.38 (±1.76) 0.050 

Monosit, × 10 9 /L 0.51 (±0.16) 0.54 (±0.22) 0.52 (±0.183) 0.056 

Lenfosit, × 10 9 /L 2.60 (±1.07) 2.45 (±0.81) 2.52 (±0.94) 0.338 

Açlık kan şekeri, mg/dL 106.88 (±25.82) 105.65 (±22.61) 106.2 (±23.8) 0.732 

Toplam kolesterol, mg/dL 182.15 (±40.36) 176.34 (±36.71) 179.1 (±38.49 0.825 

Trigliserit, mg/dL 186.62 (±110.54) 189.74 (±91.62) 188.2 (±101.3) 0.445 

HDL, mg/dL 44.68 (±15.47) 36.32 (±7.01) 40.3 (±11.4) <0.001 

LDL, mg/dL 104.21 (±30.95) 105.68 (±31.72) 104.9(±31.4) 0.867 

LDL/HDL 2.51 (±0.91) 3.02 (±1.07) 2.76 (±0.98) 0.001 

Monosit/HDL 0.01 (±0.006) 0.02 (±0.008) 0.015 (±0.007) 0.006 

Sodyum, mEq/L 140.37 (±2.71) 139.65 (±2.35) 139.98 (±2.52) 0.056 

Potasyum, mmol/L 4.40 (±0.44) 4.33 (±0.42) 4.36 (±0.43) 0.893 

LVEF,% 59.16 (±2.64) 59.53 (±2.53) 59.34 (±2.59) 0.334 

LA çapı, mm 34.00 (±2.60) 36.47(±3.29) 35.2 (±2.95) 0.032 
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Serum İmmün İnflamasyon İndeksinin STEMI Hastalarında Majör Advers Kardiyovasküler 

Olaylar ile ilişkisi 
Fatma Özpamuk Karadeniz1, Yusuf Karadeniz2, Emine Altuntaş3 
 

1Fatma Özpamuk Karadeniz Konya Özel Büyükşehir Hastanesi Kardiyoloji kliniği 
2Yusuf Karadeniz Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 
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3Emine Altuntaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Kardiyoloji kliniği 
 

AMAÇ: İnflamatuar mekanizmalar, miyokart enfarktüsünün patogenezinde önemli rol oynar. 

Literatürde, tam kan sayımındaki nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı gibi inflamatuar 

parametrelerin akut miyokart enfarktüsü ve diğer kardiyovasküler hastalıklardaki klinik ve prognostik 
önemi gösterilmiş. Çalışmamızda STEMI nedeni ile başvuran hastalarda, yeni bir inflamatuar marker 

olan sistemik immün inflamasyon indeksinin(SII) ölüm, tekrar miyokart enfarktüsü(MI) ve hedef damar 

revaskülarizasyonu gibi majör advers kardiyovasküler olaylara(MACE) olan etkisini inceledik.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Hastanemize 01.2017 ile 12.2021 tarihleri arasında STEMI nedeni ile 

başvuran ve primer perkütan koroner girişim yapılan 398 hasta dahil edildi. Hastaların laboratuvar ve 

demografik verileri hastane elektronik veri tabanından elde edildi. Hastaların hastane içi ve sonrası 

ortalama 60 aylık takipleri kaydedildi. Serum immün inflamatuar indeksi nötrofil-lenfosit oranı X 
toplam trombosit sayısı(mm3) olarak hesaplandı. 

BULGULAR: Araştırma popülasyonu 99 kadın ve 299 erkek hasta olmak üzere 398 hastadan (ortalama 

yaş: 67,8±12,6 yıl) oluştu. 60 aylık izlemde hastaların %18,1’inde (n:72) ölüm, %1’inde (n:4) tekrar 
revaskülarizasyon, %13’ünde (n:5) tekrar MI saptandı. MACE oranı %18,1 (n:72) olarak belirlendi. 

Hastaların demografik ve klinik özellikleri Tablo 1’de detaylı olarak gösterildi. SII düzeyi yüksek 

olanlarda MACE anlamlı olarak yüksek saptandı(HR:1,02; p<0,001)(Şekil1). Artan SII ile birlikte artan 
yaş (p<0,001), kadın cinsiyet (p=0,002), KBY (p=0,008), artan WBC düzeyi (p<0,001), düşük 

hemoglobin düzeyi (p=0,002), düşük lenfosit düzeyi (p<0,001), artan nötrofil düzeyi (p=0,016), artan 

trombosit düzeyi (p=0,004), artan kreatinin düzeyi (p<0,001) ve artan CRP düzeyi (p<0,001) MACE 

riskini arttıran potansiyel risk faktörleri olarak saptandı. Potansiyel risk faktörlerinin dahil edildiği çok 
değişkenli regresyon modelinde; yaş (HR:1,04; p=0,001), hiperlipidemi (OR=0,57; p=0,023), WBC 

(HR:1,23; p<0,001), CRP (HR:1,06; p=0,013), SII (HR:1,03; p<0,001) parametreleri MACE’in 

bağımsız risk faktörleri olarak saptandı. 
SONUÇLAR: Serum immün inflamatuar indeksi, STEMI hastalarında majör advers kardiyovasküler 

olaylar için bağımsız bir risk faktörüdür. Hemogram parametrelerinden elde edildiği için yüksek riskli 

hastaların tespitinde kolaylıkla ulaşılabilecek bir parametredir. 
 

Anahtar Kelimeler: serum immün inflamatuar indeks, miyokart enfarktüsü, majör advers 

kardiyovasküler olay 
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Figür 1. MACE öngörmede SII tanısal performans değerlendirmesi ve kestirim değerine göre 

sağkalım olasılığı 

 
Tablo 1. MACE ile ilişkili demografik ve klinik bulgular 

Değişkenler 
Tüm 
popülasyon 

n=398 

MACE Yok 

n=326 

MACE Var 

n=72 
p 

Yaş, yıl 67,8±12,6 65,9±12,1 76,3±11,3 <0,001* 

Cinsiyet, n(%)     

Erkek 299(75,1) 256(78,5) 43(59,7)  

Kadın 99(24,9) 70(21,5) 29(40,3) 0,002 

Sigara kullanımı, n(%) 106(26,6) 94(28,8) 12(16,7) 0,459 

Hipertansiyon, n(%) 189(47,5) 160(49,1) 29(40,3) 0,179 

DM, n(%) 95(23,9) 75(23) 20(27,8) 0,440 

KAH, n(%) 36(9) 29(8,9) 7(9,7) 0,743 

HL, n(%) 236(59,3) 209(64,1) 27(37,5) <0,001 

KKY, n(%) 2(0,5) 1(0,3) 1(1,4) 0,272 

KBY, n(%) 9(2,3) 4(1,2) 5(6,9) 0,008 

WBC,1000/µL 10,4±3,4 9,7±2,7 13,6±4,3 <0,001 

HB, g/dL 14±1,8 14,1±1,7 13,4±1,9 0,002 

Nötrofil,1000/µL 6,6(0,6-196) 6,2(0,6-196) 10,6(2,8-22) 0,016 

Lenfosit, 1000/µL 2,3(0,4-10,4) 2,4(0,6-10,4) 1,7(0,4-4,9) <0,001 

Trombosit, 1000/ µL 216(125-755) 212,5(125-616) 239,5(125-755) 0,004 

LDL, mg/dl 115(38-262) 116(38-262) 108(47-238) 0,078 

kreatinin, mg/dL 1(0,4-4,2) 1(0,4-4,2) 1,1(0,4-3,7) <0,001 

CRP (mg/L) 5,7(0,1-284) 4,9(0,1-128) 10,9(1-284) <0,001 

SII 631,6(88,9-5797,6) 553,8(88,9-3880,4) 1592,3(286,7-5797,6) <0,001* 

Sayısal değişkenler ortalama±standart sapma veya ortanca (min-max) olarak, kategorik değişkenler 

sayı (%) olarak gösterildi. *P<0,05 istatistiksel anlamlılık göstermektedir. 
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SS-06 

Koroner anjiografi yapılan hastalardaki koroner arter anomali sıklığı:Tek merkez deneğimi 
Muhammet Taşdemir, Muhammet Necatı̇ Murat Aksoy 
 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği 

 
Koroner arter anomalileri genel toplumun yaklaşık % 0.3- 2’si arasında görülmektedir. Bu anomaliler 

çoğunlukla asemptomatik ve benign seyirlidir. Ancak bazı anomaliler senkop, iskemik kalp hastalığı ya 

da ani kardiyak ölüme yol açabilmektedirler. 
Çalışmamızda kliniğimizde 2013-2021 yılları arasında koroner angiografi yapılan hastalardaki koroner 

arter anomalisi sıklığının saptanması araştırılmıştır. 

2013-2021 yılları arasında yapılan toplam 33.077 koroner anjiografi görüntüleri retrospektif olarak 

incelendi. 
Toplam 119 hastada (%0,35) koroner arter anomalisi saptandı. Bu hastaların ortalama yaşı 64,1±10,4 

(42-92 arasında) ve 33 ü kadın (%27,7), 86 sı erkek(%72,3) idi. 

En sık görülen anomali olarak dual lad 50 hastada (%42)izlenmiştir. 24 hastada (%20) sirkumfeks(CX) 
arteri sağ koroner arter(RCA) veya sinüs valsalvadan köken almaktaydı. 16 hastada dual RCA(%13); 

10 hastada(%8) RCA sol sistemden köken almaktaydı. 8 hastada(%6) sol koroner arter(LAD) sağ 

koroner arterden(RCA) köken almaktaydı. 

SONUÇ: Çalışmamızda majör koroner arter anomalisi sıklığı %0.35 olarak hesaplandı. İnsidansı diğer 
çalışmalarla benzer şekilde bulunmasına rağmen bizim çalışmamızda en sık saptanan koroner arter 

anomalisi dual LAD anomalisiydi. İkinci olarak cx arterinin sağ koroner arterden veya sağ sinüs 

valsalvadan köken aldığı anomaliydi. 
 

Anahtar Kelimeler: koroner arter anomalisi, koroner arter anomali sıklığı, koroner arter anomali 

insidansı 
 

dual rca      koroner anomali 

 
dual rca       sol koroner arter sağdan çıkıyor 
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SS-07 

Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan ST-Segment Yükselmeli Miyokart Enfarktüslü 

Hastalarda Kontrast Nefropatisinin Öngörücüsü Olarak Floroskopi İle Saptanan Aortik Ark 

Kalsifikasyonu 
Cafer Panç 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Kardiyoloji,İstanbul 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Kontrast nefropatisi(CIN), ST-segment yükselmeli miyokard enfarktüsünün(STEMİ) 

yaygın bir komplikasyonudur ve STEMİ'li hastalarda uzamış hastane yatışı, artan maliyetler, tekrarlayan 
revaskülarizasyon ve kısa ve uzun vadeli mortalite gibi kötü klinik sonlanımlarla ilişkilidir. Ayrıca, 

koroner arter kalsifikasyonu, CIN oluşumu ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Anjiyografi sırasında aortik 

arkta karşılaştığımız aortik ark kalsifikasyonu (AAK), AKS'li hastalarda kardiyovasküler sonlanımlarla 

ilişkilidir. CIN ve vasküler kalsifikasyon,kronik böbrek hastalığı(KBY), yaşlılık, diyabet ve 
hipertansiyon gibi ortak risk faktörlerine sahiptir. Bu çalışmada, primer perkütan koroner girişim(pPKG) 

uygulanan STEMİ hastalarında floroskopide saptanan AAK ile CIN oluşumu arasındaki ilişkinin 

araştırılması amaçlandı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında kurumumuzda STEMI nedeniyle pPKG 

yapılan 207 hastayı inceledik. AAK, koroner anjiyografi sonrası alınan ön-arka olarak alınan 

flororoskopik görüntü ile tespit edildi. AAK şu şekilde tanımlandı:Evre 0:görünür kalsifikasyon 

yok;Evre 1:aortik arkta küçük kireçlenme noktaları veya ince kireçlenme;Evre 2:bir veya daha fazla 
kalınlaşmış kalsifikasyon alanı;Evre 3:aortik arkta dairesel kalsifikasyon(Resim 1). CIN, pPKG'den 

sonraki 48-72 saat içinde serum kreatininde> 0,5 mg/dl mutlak artış veya >%25 nispi artış olarak 

tanımlandı. 
SONUÇ: Çalışma popülasyonunda 34 hastada(%16.4) CIN vardı. CIN (+) grupta, CIN (-) gruba göre 

yaş, diabetes mellitus insidansı, KBY, metformin kullanımı, bazal kreatinin, kontrast hacmi ve 

floroskopi süresi daha fazlaydı. Ayrıca AAK, CIN (+) grupta daha yüksekti (%19,7'ye karşı %64,7, p < 
0,001) (Tablo 1). KBY (OR = 7.982; CI %95: 2.088 – 30.523, p = 0.002), metformin kullanımı (OR = 

12.242; CI %95: 2.084 – 71.915, p = 0.006), kontrast hacmi (OR = 1.009; CI 95 %: 1.004 – 1.015, p < 

0.001) ve AAK (OR = 3.130; CI %95: 1.102 – 8.892, p = 0.032), çok değişkenli lojistik regresyon 

analizlerinde CIN'ın bağımsız öngörücüleriydi (Tablo 2). 
TARTIŞMA: AAK, pPKG'den sonra CIN gelişimi ile ilişkili basit ve saptanması kolay bir araçtır. 

Koroner anjiyografi sırasında AAK'nin değerlendirilmesi, CIN gelişimini öngörme ve tedaviye 

rehberlik etme konusunda daha fazla bilgi verebilir. 
 

Anahtar Kelimeler: aortik ark kalsifikasyonu, kontrast nefropatisi, perkütan koroner girişim, ST-

segment elevasyonlu miyokart enfarktüsü. 
 

Resim 1 
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Tablo 1 

 
Tablo 1: Kontrast nefropatisi oluşumuna göre hastaların temel özellikleri 
 

 

Tablo 2 
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SS-08 

Vitronektinin Koroner Stent Restenozu İle İlişkisi 
Fatma Özpamuk Karadeniz1, Emine Altuntaş2 
 

1Fatma Özpamuk Karadeniz Konya Özel Büyükşehir Hastanesi Kardiyoloji kliniği 
2Emine Altuntaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve 
Araştırma Hastanesi 

 

AMAÇ: Ateroskleroz ve sonrasında gelişebilecek in-stent restenozu patogenezinde inflamasyon, 
fibrozis ve trombosit adezyonu ile agregasyonu önemli rol oynar. Vitronektin, trombosit 

glikoproteinlerini bağlama ve vasküler hasar bölgelerinde trombosit adezyonu ve agregasyonuna 

aracılık etme kabiliyeti nedeniyle, koroner ateroskleroz patogenezinde önemli bir aracı haline gelmiştir. 

Vitronektin düzeylerinin akut koroner sendrom hastalarında arttığı gösterilmesine rağmen koroner ISR 
gelişen hastalardaki çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Çalışmamızın amacı koroner arter stent 

implantasyonu yapılan hastalarda vitronektin düzeyinin in-stent restenozuna olan etkisini araştırmak. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışmaya daha önce koroner stent takılan ve takip anjiyoları olan 73 
hasta alındı. Koroner anjiyografide stent sınırının 5 mm proksimali ve distalini de içeren %50’ nin 

üzerindeki daralma stent restenozu olarak tanımlandı. Hastalar in-stent restenozu(ISR) gelişenler ve 

gelişmeyenler olarak iki gruba ayrıldı. Bunlardan 48’inde ISR saptanan gruba, kalan 25’ i ISR 

saptanmayan kontrol grubuna alındı. Vitronektin seviyeleri ELİSA metodu ile çalışıldı. Hastaların 
klinik, demografik ve laboratuvar verileri hastane kayıtlarından kaydedildi. 

BULGULAR: Vitronektin düzeyi ISR grubunda ortalama 39 μg/ml, kontrol grubunda 27.65 μg/ml olup 

ISR olanlarda anlamlı derecede yüksek saptandı (p=0.024) (Şekil 1). İki grup arasında hipertansiyon 
dışındaki klinik, demografik ve laboratuvar parametreleri açısından anlamlı fark saptanmadı (tablo 1). 

Ayrıca stent restenozuna etki edebilecek stent uzunluğu ve çapı gibi anjiyografik parametreler açısından  

da iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. 
SONUÇ: Koroner in-stent restenozu gelişmiş hastalarda vitronektin düzeyi anlamlı olarak yüksek 

saptandı. Vitronektin stent implantasyonu sonrası gelişebilecek ISR oranlarını öngörmede bir 

biyobelirteç olarak kullanılabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Vitronektin, stent, koroner, restenoz 

 

Tablo 1:Demografik ve klinik özelliklerin karşılaştırılması 
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SS-09 

Mitral valv prolapsus sendromlu hastalarda anjiotensin-2 tip-1 reseptör gen polimorfizmi 
Tezcan Peker 
 

Özel Doruk Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bursa 

 
GİRİŞ: Mitral valv prolapsusu (MVP) olan hastalarda göğüs ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon şikayetler sık 

görülmektedir. Bu semptomların etyopatogenezi net değildir. Anjiotensin tip-1 reseptör (AT-1 R) gen 

polimorfizmi ile hipertansiyon, koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar mevcuttur. 
Çalışmamızda MVP'yi AT-1 R gen polimorfizmi açısından incelemeyi amaçladık. 

BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 39.2±12.7 olan 53 MVP ve 53 kontrol grubu hastası dahil 

edilmiştir. hastaların çoğunluğunun şikayeti (19) çarpıntı ve sonrasında göğüs ağrısı ile dispneydi (14 

hasta). Hasta ve kontrol grubunda en sık görülen genotip AA (sırasıyla 28,27 hasta; p>0.05) sonrasında 
AC (19, 22 hasta; p>0.05), CC genotipi (6, 4 hasta;p>0.05) olarak izlenmiştir. 

SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda primer mitral valv prolapsusu olan hastalar ile sağlıklı erişkinler 

arasında AT-1 R gen polimorfizmi arasında anlamlı farklılık izlenmemiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Mitral valv prolapsusu, Anjiotensin reseptör-1 gen polimorfizmi, Kardiyovasküler 

genetik 
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SS-10 

Koroner BT Anjiografi Çekilen Hastalarda İnme Risk Skoru CHA2DS2VASC’ ın ile Koroner 

Kalsiyum Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 
Özge Özden, Gülsüm Bingöl 
 

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji kliniği 

 
GİRİŞ: CHA2DS2VASC skoru inmenin en sık nedenlerinden biri olan atriyal fibrilasyonda inme 

geçirme riskini gösteren ve günlük pratikte kullanılan bir skor olup aynı zamanda koroner arter hastalığı 

(KAH) gelişiminden sorumlu olan risk faktörlerini de içermektedir. Koroner arter kalsiyum skoru, 
koroner ateroskleroz varlığını Multi Slice Bilgisayarlı Tomografi (BT ) ile gösterme tekniğidir ve 

koroner arterlerdeki aterosklerotik plak varlığının ve yaygınlığının göstergesidir. Koroner arter kalsiyum 

skorunun, kişinin kardiyovasküler riski ile ilgili geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak, 

prognostik bilgi verdiği birçok çalışma ile gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, CHA2DS2VASC skoru 
ile kalsiyum skoru arasındaki ilişkiyi araştırıp; CHADS2VASC2 skorunun koroner arter hastalığı 

yaygınlığı ile ilişkisini öngördürücü olup olmadığını değerlendirmektir. 

GEREÇLER VE YÖNTEM: Çalışmamız Mayıs 2018-Mayıs 2021 tarihleri arasında kardiyoloji 
polikliniğine başvurmuş ve koroner BT anjiografi çekimi yapılmış 127 hastayı içermektedir. Bu 

hastaların kalsiyum skoru mevcut çekimlerden ve CHA2DS2VASC skoru hastane sistemindeki 

veritabanından retrospektif olarak hesaplanmıştır. CHA2DS2VASC skoru ve kalsiyum skoru Spearman 

analizi ve lineer regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. 
SONUÇLAR: Çalışmaya 127 hasta dahil edildi (97(%70.29) erkek, ortalama yaş 58.4+12.3).Hastaların 

%34.78’inin hipertansiyon, %26.09’unun diabetes mellitus, %37.68’inin dislipidemi, %36.23’ünün de 

sigara kullanım öyküsü mevcut idi. Hastaların ortalama LDL düzeyi 146.56+90.32 mg/dl, trigliserid 
düzeyi 185.92+114.26 mg/dl, HDL düzeyi ise 45.23+ 13.14 mg/dl idi. Ortalama CHA2DS2VASC skoru 

0.96+ 1.10, ortalama koroner kalsiyum skoru ise 42.13 olsrsk hesaplandı.Yapılan istatistiksel analizde, 

koroner kalsiyum skoru ile CHA2DS2VASC skoru arasında anlamlı korelasyon 
saptanmazken(Spearman’s rho=0.132, p=0.138, lineer regresyon analizinde CHA2DS2VASC 

skorunun, koroner kalsiyum skorunu etkileyen risk faktörlerinden biri olduğu saptandı (p=0.001, Odd’s 

ratio:33.374, (%95 CI OR:13.385-53.564). 

TARTIŞMA: CHA2DS2VASC skorunun kalsiyum skoru ile direk korelasyonu olmamakla birlikte 
inme riskini öngörmesi dışında koroner arter hastalığı yaygınlığını gösteren kalsiyum skorunu etkileyen 

faktörlerden biri olarak kabul edilebilir. 

 
Anahtar Kelimeler: CHA2DS2VASC skoru, kalsiyum skoru, koroner BT. anjıografi 
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SS-11 

Kısa QT Sendromu ile Takip Edilmekte Olup Covid-19 Hastalığına Yakalanan Hastalarda 

Hidroksiklorokin Tedavisinin QT Aralığına Etkisinin Değerlendirilmesi 
Metin Okşul, Halil Yıldız, Cengiz Burak, Erkan Baysal 
 

SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,Diyarbakır 

 
AMAÇ: Kısa QT sendromu kısa QT intervali ve malign aritmilerle seyreden nadir bir kanalopatidir. Bu 

çalışma ile amacımız kısa QT sendromu ile takip edilmekte olup Covid-19 ile enfekte olan hastalarda 

hidroksiklorokin tedavisinin QT aralığına etkisinin değerlendiirlmesidir. 
MATERYAL-METOD: Kısa QT sendromu ile takip edilmekte olan ve Covid-19 ile enfeke olan 

hastalara ilk gün 2x400 mg yükleme dozu sonrası 4 gün boyunca 2x400 mg idame tedavisi verildi. 

Tedavi başlangıcının 1. günü(bazal), 3. günü, 5. günü ve 12. günü (tedavi bitimiindne sonraki 1 hafta) 

EKG ölçümleri yapıldı. 
SONUÇLAR: Çalışmaya toplam 8 hasta alındı. Bazal QT aralığı ile 3. gündeki QT aralığı ve Bazal QT 

aralığı ile 5. gündeki QT aralığı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0.093 and 

p = 0.263). Ek olarak tedavinin 5. günündeki QT aralığı ile 12. günündeki QT aralığı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p = 0.123). 

TARTIŞMA:QT aralığını uzattığı bilinen hidroksiklorokinin kısa QT senromlu hastalarda QT aralığını 

anlamlı derecede uzatmadığı belirlenmiştir. Bu etkinin net olarak ortaya çıkarılması için daha fazla 

hastanın dahil edildiği daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Hidroksiklorokin, Kısa QT Sendromu 

 

Tablo 1. Hastaların bazal karakteristik özellikleri ve elektrokardiyografik parametreleri 

 

  



 

45 
 

SS-12 

Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Covid-19 Hastalığının TIMI Frame Count (TFC) ile 

Belirlenen Koroner Akım Hızına Etkisinin Değerlendirilmesi 
Metin Okşul, Önder Bilge, Murat Çap 
 

SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,Diyarbakır 

 
AMAÇ: COVİD-19 hastalığı koroner mikrovasküler disfonksiyona neden olabilleceği biazı 

çalışmalarda gösterilmiştir..Thrombolysis in Myocardial Infarction Frame Count (TFC), koroner 

mikrovasküler disfonksiyonun kantitatif olarak değerlendirilmesini sağlayan bir indekstir. Bu çalışmada 
COVİD-19 hastalığı sonrası göğüs ağrısı ve dispne semptomları ile başvuran ve miyokard perfüzyon 

sintigrafisinde anormal bulgular saptanan hastalarda hastalığın TFC üzerine etkisini incelemeyi 

amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Bu tek merkezli retrospektif çalışma için hastanemizde 1 Ocak 2021 ile 
30 Haziran 2021 tarihleri arasında miyokard perfüzyon sintigrafisinde anormal bulgular nedeniyle 

koroner anjiografi yapılan COVİD-19 öyküsü olan ve olmayan hastalar tarandı. COVİD-19 için PCR 

pozitifliği olan hastalar ulusal sağlık sistemi kayıtlarından belirlendi. Dışlama kriterlerinden sonra 
yeterli anjiografik görüntüleme ve verisi olan 210 hasta çalışmaya dahil edildi. 

SONUÇ: Çalışmaya 48’i COVİD-19 öyküsü olan, toplam 210 hasta dahil edildi. Hastalar COVİD-19 

enfeksiyonu geçirme öyküsü olan ve olmayan olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Çalışma popülasyonunun 

yaş ortalaması 55±10 yıl olup, hastaların 122‘i (%58) kadındı. LAD TFC 27 (25-32) frames, CX TFC 
17 (16-18) frames, RCA TFC 17 (15-19) izlendi. Demografik ve laboratuvar bulguları açısından 2 grup 

arasında anlamlı fark saptanmadı. COVİD-19 öyküsü olan hastalarda LAD (p <0.001) ve CX (p <0.001) 

arterlerinde TFC anlamlı olarak daha yüksek olup, RCA TFC (p=0.223)her 2 grupta benzer izlenmiştir. 
COVİD-19 öyküsü olan hasta grubunda koroner yavaş akım fenomeni olan hastaların oranı COVİD-19 

öyküsü olmayan gruba göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.037). Lineer mix modelde erkek cinsiyet 

(β =2.38, 95% CI=1.26-3.51, p<0.001) ve COVID-19 öyküsü(β=1.51, 95% CI=0.49-2.53, p=0.004) 
TFC ile anlamlı düzeyde ilişkiliyidi. 

TARTIŞMA: Bu çalışma ile COVID-19 öyküsü olan hastalarda koroner mikrovasküler disfonksiyona 

bağlı olarak TFC yüksekliği olabileceğini ortaya koyduk. Bu sonuç COVİD-19 hastalığı sonrası uzun 

süren göğüs ağrısı ve dispne şikayetlerinin açıklanması için potansiyel bir mekanzima olabilir. 
 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Mkirovasküler disfonksiyon, TFC 

 

Tablo 1. Hastaların genel demografik özellikleri ve klinik ve laboratuvar bulguları 
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SS-13 

Impact of chronic total occlusion in a non-infarct-related coronary artery on contrast-associated 

nephropathy in acute ST-elevation myocardial infarction 
Murat Gök, Cihan Öztürk 
 

Trakya Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne 

 
OBJECTIVES: The presence of concurrent chronic total occlusion (CTO) in a non-infarct-related 

artery (IRA) is one of the most important factors for adverse outcomes in ST-segment elevation 

myocardial infarction (STEMI). We aimed to investigate the association of CTO in non-IRA with 
contrast-associated nephropathy (CAN) in STEMI patients treated by primary percutaneous coronary 

intervention (PCI). 

METHODS: A total of 537 STEMI patients who underwent primary PCI within 12 hr after symptoms 

onset were enrolled in this retrospective study. They were divided according to the presence of non-IRA 
CTO. Then, patients were divided into 2 groups as developed CAN following primary PCI (CAN +) 

and patients did not (CAN -). 

RESULTS: A CTO in a non-IRA was present in 86 patients (16%). During the hospitalization period, 
we noticed 81 (15.1%) CAN. Compared to patients without non-IRA CTO, patients with any non-IRA 

CTO had a significantly higher incidence of CAN (56 [12.4%] vs 25 [29.1%], respectively, p<0.001). 

In a logistic regression analysis, the presence of non-IRA CTO (Odds ratio 2.840, 95%CI 1.451-5.558, 

p=0.002), as well as age, hemoglobin, diabetes mellitus, creatinine, and white blood cell count, were 
independent predictors of CAN. 

CONCLUSION: In STEMI patients who treated with primary PCI, the presence of a CTO in a non–

IRA was associated with the development of CAN. 
 

Anahtar Kelimeler: anjiorafi, kontrast nefropati, kronik total oklüzyon 

 

Non-IRA CTO su olan ve olmayan hastalarda CIN gelişim oranları 
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SS-14 

Birincil Perkütan Koroner Girişim ile Tedavi Edilen STYME Hastalarında Selvester QRS 

Skoru ve Miyokardiyal Performans İndexi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Serdar Söner, Önder Öztürk 
 

SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır 

 
AMAÇ: Birincil perkütan koroner girişim (BPKG), akut ST yükselmeli miyokard enfarktüsünde 

(STYME) tercih edilen reperfüzyon yöntemidir. Miyokardiyal performans indeksi (MPİ) kolay 

ölçülebilen, ventrikül geometrisinden bağımsız olarak hem sistolik hem de diyastolik fonksiyonu 
birlikte değerlendiren bir yöntemdir. Selvester QRS skoru; QRS kompleks morfolojisi kullanılarak sol 

ventriküldeki skar dokusunu tanımlamak, lokalize etmek ve derecelendirmek için tasarlanmış 

elektrokardiyografik kriterler kümesidir.Yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı, STYME ile başvurup 

birincil perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda EKG’de değerlendirilen Selvester QRS skoru ile 
miyokardiyal performans indeksi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

METOD: Çalışmaya 25-80 yaşları arasında toplam 100 hasta alındı. Bu hastaların %83’ü erkek olup 

yaş ortalamaları 57,6 ± 11’di. Acil servise akut STYME ile başvurup, BPKG yapılan hastalarda 
Selvester QRS skoru ile sol ventrikül miyokardiyal performans indeksi arasındaki ilişki araştırıldı. 

Hastalar koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldıktan 24 ila 48. saat sonra EKG çekildi.Hasta 

başvurularının 24 ila 48. saatleri arasında MPI ölçüldü. 

SONUÇLAR: Çalışmamızın sonucunda MPİ ile Selvester QRS skoru arasında çok güçlü bi ilişki ve 
korelasyon saptandı (p=0.000, korelasyon değeri:0,501). MPİ ile ejeksiyon fraksiyonu arasında diğer 

çalIşmalarla uyumlu anlamlı ilişki mevcuttu (p=0.01, korelasyon değerleri -0.353).Yine ejeksiyon 

fraksiyonu(EF)değerinde de MPİ ile anlamlı değişiklik gözlendi (p:0,001). 
TARTIŞMA: Çalışmamızın sonucuna göre STYME ile başvurmuş ve BPKG yapılan hastalarda 

Selvester QRS skoruna göre MPİ ve EF tahmini yapılabilir. Bu nedenle Selvester QRS skoru bu 

hastalarda MPİ gibi birçok kardiyovasküler sonlanım noktalarını tahmin ettirebilir. 
 

Anahtar Kelimeler: Birincil perkütan koroner girişim,Miyokardiyal Performans indeksi, Selvester 

QRS skoru, 

 

Tablo 1. Hastaların genel demografik özellikleri 

Parametre ortalama Standart sapma N 

Yaş 57,64 11,106 101 

MPI 47,0948 12,88129 101 

QRS 4,6931 4,15390 101 

BMI 27,6612 4,65032 100 

Kalp Hızı 72,970 12,9278 101 

EF 50,598 8,8963 92 

GFR 83,0099 12,19959 101 

K 4,256 ,4109 101 

Total kolesterol 187,833 44,4322 96 

Trigliserid 151,875 81,8440 96 

LDL-K 118,663 36,0604 95 

HDL-K 38,646 8,7635 96 

TSH 1,559 1,9456 96 

HbA1c 6,4899 2,28632 99 
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Tablo 2. MPİ değerlerine göre parametrik demografik özellikler 

Parametreler MPI ≥40 MPI<40 p değeri 

QRS 5,7183 ±4,29013 2,2667±2,53164 0.000 

YAŞ 57,58±12,137 57,80±8,352 0.637 

BMI(KG/M2) 27,6169±4,79382 27,7697±4,35802 0.121 

KALP HIZI 75,000±12,4625 68,167±2,3626 0.248 

EF 49,197±9,3467 54,154±6,5280 0.001 

GFR 82,0282±13,82645 85,3333±6,61937 0.028 

TOTAL KOLESTEROL 185,701±45,3010 192,759±42,7197 0.204 

TRİGLİSERİD 155,746±86,1857 142,931±71,4097 0.585 

LDL-K 116,806±36,5722 123,107±35,0516 0.178 

HDL-K 38,574±8,3672 38,821±9,8208 0.773 

HBA1C 6,3300±1,99495 6,8759±2,87572 0.934 

 

 

Tablo 3. Parametrik verilerin Pearson korelasyon analizi 

PARAMETRELER 
MPİ 

Pearson correlation 
p 

YAŞ -0.048 0.637 

QRS SKORU 0.501 0.000 

VKİ -0.156 0.121 

KALP HIZI 0.116 0.248 

EF -0.353 0.001 

GFR -0.219 0.028 

POTASYUM -0.064 0.525 

T.KOLESTEROL -0.131 0.204 

TRİGLİSERİD 0.056 0.585 

LDL-K -0.139 0.178 

HDL-K -0.030 0.773 

TSH -0.097 0.349 

HBA1C -0.008 0.934 
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SS-15 

ST – Segment Yükselmeli Akut Miyokard Enfarktüsü Geçiren Non-Diyabetik Hastalarda 

Başvuru Anındaki Hipergliseminin Hastane İçi Sağkalıma Etkisi 
Dogac Oksen1, Gursu Demirci2, Yusuf İnci2, Mert Sarilar3, Veysel Oktay2 
 

1Altinbas Universitesi Bahcelievler Medicalpark Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Yeniyuzyil Universitesi Özel Gaziosmanpasa Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

 

GİRİŞ: Akut miyokard enfarktüsü olan hastalarda, plazma glukoz düzeylerinin yükselmesi daha kötü 
sonuçlarla ilişkilidir. Daha önceki çalışmalarda akut miyokard enfarktüslü ST segment yükselmesi 

(STEMI) hastalarında stres hiperglisemisi konjestif kalp yetmezliği ve şok ile ilişkili olduğu bildirilmiş 

fakat bu çalışmaların çoğu fibrinolitik tedavi döneminde ait verileri sunmaktadır. Çalışmamızın amacı, 

STEMI olan hastalarda stres hiperglisemisi ile hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmektir. 

METOD: Gogus agrisi baslangıcından sonra 24 saat içerisinde başvuran ve primer perkütan koroner 

girişim yapılmış, HbA1c seviyesi %≤6.5 altında olan 955 hasta dahil edilmiştir. Başvuru sırasındaki kan 
şekeri 200 mg/dl üzeri hastalar stres hiperglisemisi olarak kabul edilmiştir. Hastaların hastane içi 

sağkalım verileri kaydedilmiştir. 

BULGULAR: Ortalama yaş 58.5 ± 11.7 olup hastaların %78' i (n: 745) erkek hastalardır. Hastane içi 

mortalite %5.1 (n: 49) hastada kaydedildi. Toplam popülasyondaki ortalama kan şekeri 150.79 ± 68.22 
olup hastane içi mortalite izlenen grubun % 35.5 ' inde hastaneden salimen taburcu olan hastaların ise 

%24' ünde başvuru sırasındaki kan şekeri 200 mg/dl üzerinde saptandı (OR: 1.34 CI: 1.03 – 1.71; p= 

0.024). 
SONUÇ: Başvuru sırasında ciddi hiperglisemi, STEMI hastalarında hastane içi mortalitenin bağımsız 

bir öngördürücüsüdür. Başvuru sırasındaki glukoz seviyeleri revaskülarizasyon sonrası erken dönem 

mortalite için risk hesaplama modellemelerine dahil edilebilir. 
 

Anahtar Kelimeler: akut miyokard enfarktüsü, hiperglisemi, mortalite, primer anjiyoplasti 
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SS-16 

İleri yaştaki hastalarda akut koroner sendromların girişimsel tedavisi ve 2 yıllık takip sonuçları 
Bedrettin Boyraz 
 

Özel Doruk Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bursa 

 
GİRİŞ: Çok yaşlı hastalarda tedavi seçeneklerini ve hastaların prognozunu gösterecek çalışmalara 

ihtiyaç vardır. Biz de çalışmamızda, hastanemize kalp krizi ile başvuran 80 yaş üzeri hastaların; başvuru 

anındaki klinik durumlarını, yandaş hastalıklarını ve takip verilerini paylaştık. 
MATERYAL-METOD: Geriye dönük ve tek merkezli bir çalışmadır. Tüm hastalara koroner anjiografi 

yapılmıştır. Perkütan koroner girişim hastaların büyük çoğunluğuna uygulanmıştır (>%80). Hastalar iki 

yıl takip edilmiştir. Kardiyak ve tüm nedenlere bağlı ölüm ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

BULGULAR: Ortalama yaşları 84,56±5,01 olan 144 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Ölümle 
sonuçlanan veya cerrahi müdahale gerektiren herhangi bir komplikasyon olmamıştır. Tüm nedenlere 

bağlı ölüm; kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı, başvuru anında şok kliniği olması ve CRP 

yüksekliği ile ilişkili bulunmuştur. Kardiyak nedenli ölümler; kalp yetmezliği, başvuru anında şok 
kliniği olması ve CRP yüksekliği ile ilişkili bulunmuştur. ST segment yükselmeli ve ST segment 

yükselmesiz kalp krizi arasında ölüm oranları açısından fark izlenmemiştir. 

SONUÇ: Başvuru anında şok kliniği olması, kalp yetmezliği ve yüksek CRP düzeyleri hem hastane içi 

hem de taburculuk sonrası ölümle ilişkili bulunmuştur. Çok yaşlı hastalarda peruktan koroner girişim 
ve koroner anjiografi düşük komplikasyon oranları ile güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: STEMI, Non-STEMI, İleri yaşlı hastalar 
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SS-17 

Mitral Anüler Kapak Kalsifikasyonu ile CRP/albümin Oranı Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi 
Kadriye Gayretli Yayla 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji EAH, Kardiyoloji, Ankara 

 
Hedefler: Mitral anüler kalsifikasyon (MAK) ve ateroskleroz, risk faktörleri ve patogenez açısından 

benzerdir. Artmış CRP albümin oranının (CAR) aterosklerotik hastalıklarla ilişkili olduğu önceki 

çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak MAK ile CAR arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir veri yoktur. Bu 
kesitsel çalışmada, çeşitli kardiyovasküler risk faktörlerine sahip hastalarda MAK ve CAR arasındaki 

ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 

Çalışma tasarımı: Haziran 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğimize 

başvuran toplam 297 hasta [n=197 MAK grubu ve n=200 kontrol grubu] alındı. Tüm katılımcıların 
demografik, klinik ve laboratuvar parametreleri kaydedildi. CAR, tüm çalışma katılımcılarında tam kan 

örneklerinden ölçülmüştür. 

Sonuçlar: MAK grubundaki hastalar ile kontrol grubundaki hastalar benzer özelliklere sahipti. 
Ortalama CAR değeri, kontrol grubuna kıyasla MAK grubunda önemli ölçüde daha yüksekti [(0.95 

(0.50-2.13) vs 0.67 (0.49-1.04), p<0.001)]. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde CAR değeri 

bağımsız olarak MAK ile ilişkiliydi. 

Tartışma: Sonuçlarımız, MAK'lı hastalarda CAR’ın anlamlı olarak arttığını ve MAK varlığının 
bağımsız öngördürücüsü olarak bulunduğunu gösterdi. Bu nedenle, artan CAR, MAK'lı hastalarda 

devam eden inflamatuar sürecin bir belirteci olarak kullanılabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Albumin, Crp, Mitral anüler kalsifikasyon, inflamasyon 

 

Tablo 1      Tablo 2 

 
Tablo 1. Bazal karakteristik özellikler    Tablo 2. Mitral anüler kalsifikasyon için tek değişkenli ve çok  

değişkenli lojistik regresyon analizi 
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SS-18 

Atriyal Fibrilasyonu Olmayan Hastalarda CHA2D-VASc Skoru ile İnme Arasındaki İlişki 
Funda Başyiğit 
 

AMAÇ: CHADS2 ve CHA2DS2-VASc skorları, atriyal fibrilasyonu (AF) olan hastalarda inme riskini 

değerlendirmek ve antitrombotik tedaviye ihtiyacı olan hastaları belirlemek için kullanılır. AF, 
tromboembolik olayların yaklaşık %70-80' inde mevcut değildir ve bu hasta grubunun inme riski 

açısından nasıl sınıflandırılması gerektiği konusunda bir boşluk vardır. Son zamanlarda birçok 

çalışmada, CHADS2 veya CHA2DS2-VASc skorlarının sadece AF' u olan hastalarda değil, AF' u 
olmayan hastalarda da inme riskini ön gördürdüğü tespit edilmiştir. Çalışmamızda inme bileşenini 

CHA2DS2-VASc skorundan çıkardık ve CHA2D-VASc olarak adlandırılan yeni bir skor oluşturduk. 

Biz bu çalışmada kardiyoloji polikliniğine başvuran ve AF’ u olmayan hastalarda CHA2D -VASc skoru 

ile iskemik inmenin ilişkisini araştırdık. 
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Kardiyoloji polikliniğimize 1 Aralık 2019-28 Şubat 2020 tarihleri 

arasında kardiyoloji polikliniğine başvuran, AF öyküsü olmayan iskemik inme nedeniyle takipte olan 

hastalar (n:49, %59.2 erkek) retrospektif olarak taranarak çalışmamıza dahil edildi. Sürekli veriler 
ortalama ± standart sapma (SD) ve medyan olarak özetlendi. Parametrik veriler t testi ile, parametrik 

olmayan veriler Mann Whitney U testi ile karşılaştırıldı. 

BULGULAR: İskemik inme hikayesi varlığı veya yokluğuna göre katılımcıların demografik, klinik ve 

laboratuvar verileri Tablo 1' de sunulmuştur. İskemik inme grubunda hipertansiyon, diyabetes mellitus, 
hiperlipidemi, konjestif kalp yetmezliği oranları kontrol grubu ile benzerdi. Periferik arter hastalığı 

iskemik inme grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Benzer şekilde ortalama CHA2D-

VASc skoru, iskemik inme grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti (3.49±1.31'e 
2.92±1.40, p=0.043). CHA2D-VASc skoru ≥3 iskemik inmenin prediktörü olarak tespit edildi [%62.3 

duyarlılık ve %51.9 özgüllük; Eğri altındaki alan: 0.613 ve %95 GA (0.509-0.722), p=0.049] (Figür 1). 

SONUÇ: Biz çalışmamızda iskemik inme öyküsü olan hastalarda CHA2D -VASc skorunun inme ile 
ilişkili olduğunu bulduk. AF’ lu hastalarda inme riskinin bir göstergesi olan CHA2DS2 -VASc 

skorundan aynı zamanda modifiye edilerek oluşturulan CHA2D -VASc skorunun inmenin bir belirteci 

olabileceğini düşünüyoruz. Prospektif çalışmalarla bu ilişkinin araştırılması bu konuya ışık tutacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, CHA2DS2-VASc, iskemik inme 

 

Figür 1 

 
İskemik İnmeyi Öngörmede CHA2D-VASc skorunu gösteren ROC eğrisi 
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Tablo 1 Hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları ve laboratuvar parametreleri 
 

 
Kontrol Grubu 

(n=53) 

İskemik İnme 

(n=49) 
p değeri 

Cinsiyet, erkek, n (%) 30 (%56.6) 29 (%59.2) 0.792 

Yaş, yıl 65.92±3.70 66.51±6.21 0.119 

Komorbiditeler    

HT 45 (%84.90) 45 (%91.8) 0.278 

DM 19 (%35.8) 25 (%51.0) 0.122 

HL 39 (%75) 32 (%68.1) 0.446 

PAH 7 (%13.2) 34 (%69.4) <0.001 

KKY 7 (%13.2) 13 (%26.5) 0.090 

KAH 25 (%47.2) 16 (%32.7) 0.135 

AKŞ, mg/dl 105.89±36.44 131.12±64.89 0.010 

Kreatinin, mg/dl 0.86±0.24 0.99±0.45 0.082 

LDL-K, mg/dl 113.24±45.49 116.00±39.93 0.613 

HDL-K, mg/l 46.51±13.25 41.10±9.73 0.04 

Hb, g/dl 14.07±1,31 13.25±1.71 0.007 

BK, 10^3/uL 7.49±1.60 7.83±2.01 0.583 

Trombosit, 10^3/uL 244.56±53.95 302.21±109.60 0.01 

PCT, % 0.20±0.40 0.25±0.86 0.005 

SVDSÇ, cm 4.75±0.50 4.79±0.57 0.569 

SAÇ, cm 3.84±0.44 3.87±0.37 0.394 

SVEF, % 55.68±9.45 53.59±10.93 0.394 

CHA2D-VASc Skoru 2,92±1.40 3.49±1.31 0.043 

İlaçlar, n (%)    

Asetilsalisilik Asit 28 (%52.8) 32 (%68.1) 0.446 

Tienopiridin 5 (%9.4) 34 (%69.4) <0.001 

ACE inhibitörü 23 (%43.4) 13 (%26.5) 0.090 

Beta blokör 25 (47.2%) 29 (60.4%) 0.183 

Statin 24 (%45.3) 18 (%37.5) 0.001 

ACE: anjiyotensin dönüştürücü enzim, AKŞ: açlık kan şekeri, DM: Diabetes Mellitus, BK: Beyaz Küre, Hb: hemoglobin, HDL-K: yüksek 

dansiteli lipoprotein kolesterol, HL: hiperlipidemi, HT: hipertansiyon, KAH: koroner arter hastalığı, KKY: konjestif kalp yetersizliği, LDL-K: 

düşük dansiteli lipoprotein kolesterol, PAH: periferik arter hastalığı, PCT: platekrit, SAÇ: sol atriyum çapı, SVDSÇ: sol ven trikül diyastol 

sonu çapı, SVEF: sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu. 
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SS-19 

Üst Ekstremite İyatrojenik Psödoanevrizma Hastalarının Demografik Özelliklerinin ve 

Tedavilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi 
Yusuf Can, Harun Kılıç, Ersan Tatlı, Ramazan Akdemir 
 

Sakarya Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya 

 
GİRİŞ: Üst ekstremite arterlerinden yapılan perkutan girişimlere bağlı psödoanevrizma verileri daha 

çok transradiyal yapılan girişimlerden elde edilmiştir. Biz burada üst ekstremitede iyatrojenik 

psödoanevrizma gelişen hastaların demografik özelliklerini ve psödoanevrizmaların tedavi yöntemlerini 
değerlendirmeyi amaçladık. 

YÖNTEM: Son 10 yılda psödoanevrizma gelişen 12 hasta çalışmaya alındı. Cerrahi tedavi sonlanım 

noktası olarak belirlendi. 

BULGULAR: On iki hastadan 8 tanesinde radiyal, 2 tanesinde ulnar ve 2 tanesinde brakiyal arter 
psödoanevrizma gelişti. Brakiyal psödoanevrizma gelişen hastalardan birisi transradiyal yoldan girişim 

yapılırken diğerinde ise transbrakiyal yoldan girişim yapılmıştı. Ulnar ve radiyal psödoanevrizmalar ise 

girişim yapılan arterde gelişti. Hastalarımızdan iki tanesi cerrahi olarak tedavi edilirken 10 tanesi 
konservatif yöntemler ile tedavi edildi. Cerrahi yöntemle hastalardan (Hasta 6) birisi 9X9 mm çapında 

psödoanevrizmaya sahip olup geç dönemde tanı aldığı ve ağrısı olduğu için diğeri (Hasta 8) ise ağrısı 

olup 36x26 mm çapa sahip olduğu için uygulandı. Hastarımızın birisine (Hasta 9) ait ultrasonografi 

görüntüleri görülmektedir (Figür 1-3). Hastaların demografik özellikleri ve tedavi yöntemleri Tablo 1 
de gösterilmiştir. 

TARTIŞMA: Transradiyal arter girişimler sonrası psödoanevrizma sıklığı % 0.2’nin altındadır. Çoklu 

girişim, kateter enfeksiyonu, geniş çaplı kılıf kullanımı, antikoagülan kullanımı, antiagregan kullanımı 
ve işlem sonrası iyi kompresyon yapılmaması başlıca psödoanevrizma nedenleridir. Tedavi 

edilmediğinde kitle etkisi, rüptür sonucu kanama, enfeksiyon ve sinir basılarında neden olabilir. 

Tedavisinde cerrahi dışı yöntemler olarak manuel eksternal kompresyon, bandaj ile eksternal 
kompresyon, ultrason eşliğinde kompresyon, ultrason eşliğinde trombin enjeksiyonu, koil ve greft stent 

sayılabilir. Psödoanevrizmanın rezeksiyonu ve radiyal arter ligasyonu ise kullanılan cerrahi 

yöntemlerdir. Cerrahi yöntemler genellikle devam eden ağrı, konservatif tedavi yöntemlerinin başarısız 

olması ve 3 cm üzerinde ise uygulanmaktadır. Biz hastalarımızdan 10 tanesini bandaj ve manuel olarak 
kompresyon ile 2 tanesini ise cerrahi olarak ettik. 

SONUÇ: Üst extremite arterlerinden girişimler yaygın olarak kullanılmakta olup invaziv kardiyoglar 

psödoanevrizma komplikasyonlarını iyi bilmelidir. Psödoanevrizmaların cerrahi gereksinim olmadan 
erken tanı alması konservatif yöntemler ile etkin bir şekilde tedavi olabileceği için önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Perkutan girişim, komplikasyon, psödoanevrizma, 
 

Figür 1. Ultrasonografide 15x7 mm boyutlarında psödoanevrizma görükmektedir. 
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Figür 2. Renkli dopler ultrasonografide girdap akım paterni izlenmektedir.  

 
 

Figür 3. Kısmen tromboze olan psödoanevrizma görülmektedir. 

 
 

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ile birlikte psödoanevrizmaların lokalizasyonu ve 

tedavileri 

 

DM:Diyabetes mellitus, HT:Hipertansiyon, KAH:Koroner arter hastalığı, PAH:Periferik arter 

hastalığı, HLP:Hiperlipidemi, SAP:Stabil angina pektoris, AKS:Akut koroner sendrom 
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SS-20 

ST Yükselmesiz Miyokard İnfarktüslü Yaşlı Hastalarda Hastane İçi Ve Uzun Dönem Mortalite 

İçin Sistemik İmmün-Inflamasyon İndeksinin Değerlendirilmesi 

Ahmet Lütfullah Orhan1, Faysal Şaylık2, Vedat Çiçek1, Tayyar Akbulut2, Murat Selçuk1, Tufan Çınar1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, 

Türkiye 

 

Giriş: Bu araştırma, ST yükselmesiz miyokard infarktüs (STYMI) tanısı alan yaşlı hastalarda hastane 
içi ve uzun dönem mortalite için sistemik immün-inflamasyon indeksinin (SII) prediktif değerini 

değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

Yöntem: Bu retrospektif araştırmaya üçüncü basamak bir merkezde STYMI tanısı alan ardışık 314 yaşlı 
hasta dahil edildi. SII, nötrofil x trombosit/lenfosit kullanılarak hesaplandı. Artan SII değerlerine göre, 

araştırma örneklemi T1, T2 ve T3 olmak üzere üç tertil gruba ayırıldı. Hastane içi ve uzun dönem 

mortalite birincil sonlanım noktaları olarak tanımlandı. 

Bulgular: T3 grubundaki hastaların hem hastane içi hem de uzun dönem hayatta kalma şansları, T2 ve 
T1 gruplarına kıyasla daha düşüktü. Çok değişkenli Cox regresyon modellerine göre, SII hastane içi 

(Hazard oranı (HO): 1.001, %95 güven aralığı (GA): 1.000-1.1003, p = 0.038) ve uzun dönem mortalite 

(HR: 1.004, %95 GA: 1.002-1.006, p < 0.001) ile bağımsız olarak ilişkiliydi. Uzun dönemli mortaliteyi 
tahmin etmek için, SII'nin optimal değeri, %80 duyarlılık ve %85.4 özgüllük ile > 2174 idi. Uzun dönem 

mortaliteyi tahmin etmek için, SII'nin eğri altı alan (EAA) değeri nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve 

trombosit/lenfosit oranı (TLO) EAA değerleri ile karşılattırıldığında, SII en yüksek değere sahipti 
(EAA: 0.862), ardından NLO ( AUC: 0,731) ve TLO (AUC: 0,698) gelmekteydi. Ek olarak, SII'yi 

geleneksel risk faktörleri ve Charlson Komorbidite İndeksi ile birleştirmek, C-istatistiklerinde önemli 

iyileşme ortaya çıkarmıştır. 

Sonuç: Bu araştırma, yaşlı STYMI hastalarında SII'nin hastane içi ve uzun dönem mortalite ile bağımsız 
olarak ilişkili olduğunu gösteren ilk çalışma olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: : Yaşlı, sistemik immün-inflamasyon indeksi, ST yükselmesiz miyokard 
infarktüs, mortalite 

 

Şekil 1 

 
ST yükselmesiz miyokard infarktüslü (STYMI) yaşlı vakalarının sistemik immün-inflamasyon indeksi (SII) tertillerine göre uzun dönem 

Kaplan Meir sağ kalım analizi 
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Tablo 1 

  
Hastane içi 
mortalite 

  

  
Tek değişkenli 

analiz 

Çok değişkenli 

analiz 
 

 
HO 

(95%GA) 

P 

değeri 

HO 

(95%GA) 

P 

değeri 

Diyabetes mellitüs 
2.445(1.206-

4.977) 
0.036 - - 

KBH 
3.084(1.406-
6.771) 

0.025 - - 

SVEF 
0.924(0.877-
0.974) 

0.013 0.931(0.881-0.984) 0.032 

SII 
1.002(1.001-

1.003) 
0.001 1.001(1.000-1.003) 0.038 

  
Uzun dönem 

mortalite 
  

  
Tek değişkenli 

analiz 

Çok değişkenli 

analiz 
 

 
HO 

(95%GA) 

P 

değeri 

HO 

(95%GA) 

P 

değeri 

Yaş 
1.102(1.065-
1.140) 

<0.001 1.072(1.024-1.121) 0.009 

Diyabetes mellitüs 
4.439(2.463-

7.998) 
<0.001 4.411(1.950-9.976) 0.002 

Hipertansiyon 
2.852(1.464-

5.558) 
0.005 3.786(1.461-9.816) 0.02 

KKY 
3.848(1.790-

8.273) 
0.006 - - 

CKI 
1.509(1.370-

1.662) 
<0.001 1.483(1.305-1.685) <0.001 

SII 
1.006(1.005-
1.008) 

<0.001 1.004(1.002-1.006) <0.001 

HO, Hazard oranı; GA, güven 

aralığı 
    

Hastane içi ve uzun dönem mortalitenin bağımsız öngörücüleri Kısaltmalar: SII, sistemik immün-inflamasyon indeks; KBH, kronik böbrek 

hastalığı; SVEF, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; KKY, konjestif kalp yetmezliği; CKI, Charlson Komorbidite İndeks. 
 

 

 

 
 

 

  



 

58 
 

SS-21 

İlk Akut ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Sonrası Artan MicroRNA-133-3p 

Ekspresyonu Yüksek Enfarktüs Boyutu İle İlişkilidir 
Ferhat Eyyupkoca1, Mehmet Sait Altintas2 
 

1Kardiyoloji Kliniği, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye 
2Kardiyoloji Kliniği, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, İstanbul, Türkiye 

 

AMAÇ: Miyokardda bol miktarda bulunan MicroRNA (miR)-133a-3p, miyokard enfarktüsünü (MI) 
takiben kardiyomiyosit fonksiyonu, hipertrofi ve fibrozis süreçlerinde yer alır. MI sıçan modelinde MiR-

133 agomir transfeksiyonunun kalp fonksiyonu iyileştirmesi sonucu teröpatik hedef olarak ileri 

sürülmüştür. Fakat enfarktüs boyutu MI sonrası kardiyak iyileşmede önemli bir rol oynar. Ancak miR-

133a-3p ile enfarktüs boyutu arasındaki ilişki henüz netlik kazanmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, 
ilk ST segment elevasyonlu MI (STEMI) hastalarında miR-133a-3p ile enfarktüs boyutu arasındaki 

ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 

METOD: 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, STEMI'den 2 hafta sonra kardiyak manyetik rezonans 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 ± 6.0 (aralık: 43-60) yıldı. STEMI sonrası miR-133-3p 

ekspresyon düzeyi ortanca 1.4 (aralık: ([-4.3] - 1.6) idi. Ortalama sol ventrikül (SV) ejeksiyon fraksiyonu 

%49.2±10.7, ortalama SV diyastol sonu hacmi 185,2±34,3 mL, ortalama enfarktüs boyutu %31,3±7,7 
olarak saptandı. Enfarktüs boyutu ile miR-133-3p ekspresyon düzeyi (r=0,667, p=0,028), kardiyak 

troponin I düzeyi ( r=0.455, p=0.041), lenfosit düzeyi (r=0.406, p=0.044) ve yüksek duyarlıklı C reaktif 

proretin (hs-CRP) (r=0.475, p=0.040) düzeyi arasında pozitif korelasyon saptandı. Ayrıca miR-133-3p 
ekspresyon düzeyi ile hs-CRP (r=0.486, p=0.037) düzeyi arasında pozitif korelasyon saptandı. 

SONUÇ: Yüksek miR-133a-3p ekspresyonu, artan enfarktüs boyutu ile ilişkilidir. Bu, artan bir 

enflamatuar yanıt ile ilişkili olabilir. Bu nedenle MiR-133a-3p, terapötik bir hedef olarak umut vaat 

edebilir. 
 

Anahtar Kelimeler: akut miyokard enfarktüsü, enfarktüs boyutu, microRNA, miR-133a-3p 

 

Figür 1. miRNA-133a-3p ekspresyon düzeyi ile enfarktüs boyutu arasındaki ilişki 
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Tablo 1. Demografik ve klinik bulgular ve bunların enfarktüs boyutuyla ilişkisi 

 

Değişkenler Tüm popülasyon Enfarktüs boyutu  

 n=50 r p 

Yaş, yıl 

BKİ, kg/m2 

SBP, mm Hg 
DBP, mm Hg 

Nabız, bpm 

Kapı-balon zamanı, dk 
Semptom-balon süresi, min 

Kardiyak troponin I, µg/L 

Açlık kan şekeri, mg/dL 
Beyaz küre sayısı, x109/L 

Nötrofil, x109/ L 

Lenfosit, x109/ L 

Monosit, x109/ L 
Trombosit, x109/ L 

Toplam kolesterol, mg/dL 

LDL, mg/dL 
HDL, mg/dL 

Trigliserit, mg/dL 

Kreatinin, mg/dL 
hs-CRP, mg/L 

miR-133-3p 

SV Ejeksiyon fraksiyonu, % 

SV Diyastol sonu volüm, mL 
SV Sistol sonu volüm, mL 

Kardiyak output, mL/dak 

Enfarktüs boyutu, % 

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 

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) 

-1.4 ([-4.3]-[1.6]) 

49.2±10.7 

185.2±34.3 
96.6±30.3 

5.2±1.2 

31.3±7.7 

0.279 

0.245 

0.253 
0.229 

0.225 

0.230 
0.241 

0.455 

0.292 
0.164 

0.030 

0.406 

0.248 
0.067 

0.248 

0.200 
0.103 

0.282 

0.234 
0.475 

0.667 

-0.452 

0.398 
0.325 

-0.521 

- 

0.380 

0.467 

0.338 
0.417 

0.532 

0.397 
0.381 

0.041* 

0.407 
0.650 

0.934 

0.044* 

0.489 
0.855 

0.489 

0.580 
0.776 

0.576 

0.515 
0.040* 

0.028* 

0.039* 

0.050* 
0.095 

0.028* 

- 

Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak, sayısal değişkenler ortalama ± standart sapma veya medyan(min -maks) olarak gösterildi. *p < 

0.05, istatistiksel anlamlılığı göstermektedir. Kısaltmalar: MR, manyetik rezonans; HDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein. LDL, düşük 

yoğunluklu lipoprotein. 
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SS-22 

Yüksek CRP/Albumin Oranı Anterior MI Geçiren Hastalarda LAD İçerisinde Daha Yoğun 

Trombüs Varlığıyla Ilişkilidir 
Ayhan Küp, Mehmet Çelik 
 

S.B.Ü. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
GİRİŞ: Yoğun trombüs yükü, anterior miyokard enfarktüsü (MI) sonrası önemlidir. Anterior miyokard 

enfarktüsü (MI) daha büyük miyokard hasarına yol açması nedeniyle, LAD içi trombüs yükünün 

belirlenmesi klinik açıdan önemlidir. C-reactive protein (CRP), albumin konsantrasyonu ve 
CRP/albumin oranı (CAO) daha önce artmış kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyle ilişkili olmanın 

yanısıra apikal trombüs gelişimi ile de ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmamızda anterior MI 

geçiren hastalarda CAO’nun LAD içerisindeki trombüs yükünü öngördürmedeki rolü araştırılmıştır. 

METODOLOJİ: Bu retrospektif araştırmaya Ocak 2017 ile Mart 2020 arasında anterior MI ile 
başvuran hastalardan başvuru anında CRP ve albumin konsantrasyonu bakılan hastalar dahil edildi. 

CAO oranı başvuru anındaki kan değerlerinden hesaplandı. İntrakoroner trombüs yükü anjiografik 

olarak değerlendirildi. Hastalar intrakoroner trombüs yüküne göre iki gruba (yoğun ve hafif trombüs 
yükü) ayrıldı ve elde edilen veriler gruplar arasında karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Ortalama yaşı 61±12.4 ve 184’i erkek olan 565 hasta çalışmaya dahil edildi. CRP ((OR: 

1.404 (1.312-1.502), P<0.001)), albumin ((OR:0.487 (0.303-0.783), p=0.003)) ve supramedian CAO 

((OR: 2.746(2.019-3.734), P<0.001)) LAD içi yoğun trombüs varlığının bağımsız prediktörleri olarak 
saptandı. 

SONUÇ: CAO iyi bilinen inflamatuar göstergelerden birisidir. Diğer MI gruplarına göre daha yüksek 

risk içeren anterior MI hastalarında LAD içerisinde yoğun trombüs yükü ile ilişkili durumların 
saptanması önemlidir. Tek başına CRP ve albumin düzeyine göre, LAD içerisindeki trombüs yükü ile 

daha fazla oranda ilişkili olan CAO oranının kontrol edilmesi istenmeyen olay gelişiminin daha iyi 

öngörülmesini sağlayabilir. 
 

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, Anterior MI, İntrakoroner Trombüs, CRP/Albumin Oranı 

 

Tablo 1: Bazal Karakteristik Özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VKİ: Vücut Kitle İndexi CAO: CRP/Albümin oranı MPV: mean platelet hacmi 
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Tablo 2: Yoğun Trombüs Yükünün Prediktörleri (Multivaryant Regresyon Analizi) 

Değişken 
Univaryant 
analiz 

Univaryant 
analiz 

Multivaryant analiz 
Multivaryant 
analiz 

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

Cinsiyet (erkek) 
3.116 

(2.396-4.021) 
<0.001   

Hiperlipidemi 
0.672 
(0.516-0.884) 

0.005   

Sigara 
2.160 

(1.667-2.854) 
<0.001   

Troponin 
0.998 

(0.995-1.000) 
0.034   

Nötrofil sayısı 
1.020 

(0.985-1.057) 
0.260   

Açlık Kan Şekeri 
0.999 

(0.996-1.002) 
0.562   

Total Kolesterol 
0.997 
(0.994-0.999) 

0.009   

HDL 
0.967 
(0.944-0.991) 

0.006   

LDL 
0.996 

(0.993-0.999) 
0.005   

CRP 
1.372 

(1.287-1.462) 
<0.001 

1.404 

(1.312-1.502) 
<0.001 a 

Albumin 
0.553 

(0.357-0.857) 
0.008 

0.487 

(0.303-0.783) 
0.003 a 

Supramedyan CAO 
1.139 
(1.110-1.169) 

<0.001 
2.746 
(2.019-3.734) 

<0.001 b 

CAO: CRP/Albümin oranı a: Değişkenler (Cinsiyet, hiperlipidemi, sigara, troponin, total kolesterol, HDL, LDL, CRP ve albümin)  için 

multivaryant analiz uygulandı. b-Değişkenler (Cinsiyet, hiperlipidemi, sigara, pik troponin, total kolesterol, HDL, LDL, supramedyan CAO) 

için multivaryant analiz uygulandı. 
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SS-23 

The Evaluation Of Lesion Localization And Ischemic Myocardial Mass Via Arrhythmia 

Parameters In Stable Coronary Artery Patients With Myocardial Ischemia 
Fatih Erkam Olgun1, Filiz Kızılırmak Yılmaz1, Teyyar Gökdeniz2, Gültekin Günhan Demir1, Ersin 
İbişoğlu3, Ümeyir Savur1, Deniz Dilan Naki Tekin3, Hacı Murat Güneş1, Beytullah Çakal1, İbrahim 

Oğuz Karaca1, Fethi Kılıçaslan1, Bilal Boztosun1 

 
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 
2Hitit Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum 
3T.C. S.B İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul 
 

AIM: In this study we aimed to evaluate the arrhythmogenic potential of the critical stenoses in stable 

coronary artery disease according to the distribution of the involved coronary artery and also whether 

magnitude of myocardial mass with ischemia or the diseased coronary artery were more closely 
associated with arrhythmia by means of arrhythmia predictors measured on ECG recordings. 

METHODS: We scanned 183 patients who underwent percutaneous coronary intervention for single 

vessel stable coronary artery disease between January 2013 and 2016. Assined indicators of increased 
arrhythmogenic risk as TpTe interval, QTc interval and TpTe/QT ratio were calculated on ECGs before 

and after the percutaneous coronary interventions. We calculated the anatomical myocardial area at risk 

of ischemia as a percentage of the LV myocardium volume for a given site of lesion with APPROACH 

score (Table 1) by assessing coronary angiography images. 
RESULTS: The percentage of left ventricular jeopardized myocardium in LAD lesions (34±10) was 

significantly higher than those in Cx(17±11) and RCA (21±5) lesions (p<0,001). When compared with 

Cx or RCA lesions group, preoperative TpTe interval, QTc interval and TpTe/QT ratio were 
significantly higher in LAD lesions group (p<0,001) (Table2). The differences between TpTe intervals 

and TpTe/QT ratios measured before and after the percutaneous coronary intervention (PCI) of were 

significantly higher in patients with LAD lesions than patients with Cx and RCA lesions (p<0,001) 
(Table3). 

CONCLUSION: In patients with stable coronary artery disease, arrhythmia predictors calculated on 

ECG recordings were found to be higher in patients with critical LAD lesions and also it was seen that 

critical LAD lesions could be more arrhythmogenic than other lesions. We have found that the size of 
the ischemic myocardium was associated with increased arrhythmogenesis. Furthermore, patients with 

LAD lesions get the greatest benefit from revascularization in terms of arrhythmia predictors calculated 

on ECG. 
 

Anahtar Kelimeler: Stable coronary artery disease, percutaneous coronary intervention, repolarization 

abnormalities,TpTe interval, QTc interval, TpTe/Qt ratio. 
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Table 1. APPROACH SCORE 

 
Percentage of ischemic myocardium caused by target lesion 
Table 2. 

 
 
Correlation analysis of arrhythmia predictors with percentage of ischemic myocardial tissue  

 

Table3. 

 
Correlation analysis of percentage of ischemic myocardium and arrhythmia predictors before and after revascularization 
 
 

 

 
 

  



 

64 
 

SS-24 

Transradial Koroner Anjiografide Radial Arter Oklüzyon Gelişiminin Sistemik İnflamasyon ile 

İlişkisi 
Gökhan Gökalp1, Nail Burak Özbeyaz1, Haluk Furkan Şahan2, Engin Algül2 
 

1Ankara Pursaklar Devlet Hastanesi 
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 

GİRİŞ: Günümüzde koroner anjiyografi için transradial yol kullanım sıklığı oldukça artmış olup, çoğu 

merkezde standart yaklaşım olarak uygulanmaktadır. Transradiyal koroner anjiyografinin (TRA) 
femoral yola göre düşük kanama, erken mobilizasyon, kısa hospitalizasyon gibi avantajları olmasına 

rağmen bir çok önemli komplikasyon da gelişebilmektedir. Bunların başında ise radial arter oklüzyonu 

(RAO) gelmektedir. İnflamasyonun sistemik trombozu arttırdığı daha önce bir çok çalışmada 

gösterilmiştir fakat RAO ile bu ilişkiye daha önce hiç bir çalışmada bakılmamıştır. Bu çalışma; TRA 
yapılan hastalarda RAO gelişiminin sistemik inflamatuar parametreler (NLR:Nötrofil/Lenfosit, 

PLR:Platelet/Lenfosit, CAR:CRP/Albumin, SII-Sistemik İmmun-İnflamatuar 

İndeks:Nötrofil*Platelet/Lenfosit) ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
YÖNTEM: Çalışmaya Barbeau testinde anormallik saptanmayan ilk kez elektif TRA yapılan 103 hasta 

dahil edildi. İnflamatuar parametreleri değerlendirmek için işlem öncesi 48 saat içerisinde alınan 

periferal venöz kan örnekleri değerlendirildi. Çalışmaya radiyal 6F sheat ile anjiografi yapılan hastalar 

alındı. Kılıf işlemden hemen sonra çekilip manuel hemostaz sağlandıktan sonra flaster ile distal dolaşım 
kontrol edilerek turnike bandaj 20 dk.'da bir gevşetilerek 4 saat içerisinde tam hemostaz sağlanan 

hastalar alındı. İşlemden sonraki 24 saat içerisinde kolda semptom tarfileyen hastalara doppler USG 

bakılarak radial oklüzyon gelişimi değerlendi. 
BULGULAR: TRA yapılan hastaların 23' ünde (%22.3) RAO saptandı. Hastalar RAO gelişimine göre 

iki gruba ayrıldı. Her iki grubun bazal karakteristik özellikleri benzerdi. Hastaların tamamının koroner 

anjiografisinde herhangi anlamlı bir lezyon saptanmadı ve hiç bir hastaya ek antiagragan antikoagülan 
tedavi uygulanmadı. Oklüzyon gelişenlerde, gelişmeyenlere göre CAR değeri anlamlı olarak daha 

yüksek saptandı(0.1833±0.0906vs0.1306±0.07628 p:0.006). Diğer yandan NLR(1.71±1.01vs1.82±0.70 

p:0.57), PLR(95.21±37.92vs108.28±39.05 p:0.15) ve SII(508.18±469.266vs482.32±232.87) de her iki 

grupta fark görülmedi(Tablo1). Multivarite lojistik regresyon analizinde CAR yüksekliğinin RAO 
gelişimi için bağımsız bir risk faktörü olduğu saptandı(Tablo2). 

TARTIŞMA-SONUÇ: TRA sonrası gelişen RAO' nun, arterin daha sonra greft olarak kullanılma 

ihtimali göz önünde alındığında, her ne kadar asemptomatik seyretmesine rağmen istenmeyen bir 
komplikasyon olduğu aşikardır. CAR yüksekliği bu komplikasyonun gelişiminin tahmininde işlem 

öncesi iyi bir öngördürcü parametre olabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: CRP-albumin oranı, radial arter oklüzyonu, sistemik immum-inflamatuar indeks, 

sistemik inflamasyon, transradial koroner anjiyografi 
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Tablo 1 

 
Hastaların Bazal Karakteristik Özellikleri 
 

 

Tablo 2 

 
Multivarite Lojistik Regresyon Analizi 
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SS-25 

Sistemik İmmün – İnflamasyon İndeksinin (SII), Periferik Arter Hastalığı Ciddiyeti İle İlişkisi 
Engin Algül1, Haluk Furkan Şahan1, Nail Burak Özbeyaz2, Hamza Sunman1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 

Kliniği, Ankara 
2Pursaklar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara 

 

AMAÇ: Periferik arter hastalığı (PAH) toplumda görece sık görülen ve önemli derecede morbiditeye 
sebep olan kardiyovasküler bir hastalıktır. Hastaların büyük bir kısmında fizyopatolojik süreçte 

ateroskleroz ön planda olduğu için hastalık koroner arter hastalığı ile benzer risk faktörlerine sahiptir. 

Sistemik immün –inflamatuar indeksinin (SII) koroner arter hastalığı ciddiyetini predikte ettiği 

literatürde bir çok çalışma ile gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız SII ile PAH ciddiyetini arasında 
bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır. 

YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmaya PAH nedeniyle alt ekstremite anjiografi yapılan 155 hasta 

retrospektif olarak alınmıştır. Hastalar anjiografide görülen lezyon ciddiyetine göre iki gruba ayrıldı. 
TASC II sınıflamasına göre A-B lezyonları olan Grup 1 ve C-D lezyonları olan hastalar Grup 2 olarak 

sınıflandırıldı. Hastaların tümünün SII değerleri işlem öncesi alınan kan örnekleri kullanılarak, nötrofil 

sayısı x platelet sayısı/ lenfosit sayısı formülü ile hesaplandı. 

BULGULAR: Grup 1’e 72 hasta(%48.6 erkek, ortalama yaş: 64.50±10.5), Grup 2’ye 83 hasta(%62.7 
erkek, ortalama yaş 67.16±10.14) alındı. Grup 2 deki hastaların SII değeri istatistiksel olarak anlamlı 

olacak şekilde daha yüksek saptandı (1455.37±1270 vs. 1060.07±873.18; p =.02). Yine grup 2’de olan 

hastalarda CAD (17(%23.6) vs. 35(%42.2), p =.01), HL (19(%26.4) vs. 52(%62.7), p =.001) ve DM 
(26(%36.1) vs. 56(%67.5), p =.001) daha yüksek olarak saptandı. Yapılan korelasyon analizinde TASC-

II ile SII arasında pozitif yönlü korelasyon saptandı ( r: 0.201, p =.012). Yapılan univariate ve 

multivariate resresyon analizi sonucunda SII indeks perferik arter hastalığının kompleksitesini 
göstermesi açısından bağımsız bir risk faktörü olarak bulundu(1.674-3.345(2.586),p =.036, 1.383-

2.972(2.017), p =.019). 

SONUÇLAR: Çalışmamız klinikte rutin olarak kullanılan tam kan sayımından kolaylıkla elde 

edilebilen SII parametresi ile periferik arter hastalığının TASC II sınıflamasına göre kompleksitesinin 
tahmin edilebileceğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sistemik İmmün – İnflamasyon İndeksi, Periferik Arter Hastalığı, TASC II 
Sınıflaması 
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SS-26 

AST/ALT (De-Ritis) Oranı Periferik Arter Hastalarında Ampütasyon Riskini Predikte Eder 

Mi? 
Haluk Furkan Şahan1, Nail Burak Özbeyaz2, Engin Algül1, Murat Tulmaç1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 

Kliniği, Ankara 
2Pursaklar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara 

 

AMAÇ: Aspartat aminotransferaz (AST) / alanin aminotransferaz (ALT) oranı; (AAO) (De-Ritis) sık 
ve kolay uygulanabilir bir laboratuvar testidir. Yüksek AAO non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ile 

ilişkili olup bu hastalık aynı zamanda artmış kardiyovasküler hastalık, tüm nedenlere bağlı ölüm ve 

diyabet ile ilişkilidir. Aynı zamanda iskelet kası hasarında da AAO değerinin arttığı saptanmıştır. Bu 

çalışmada ampütasyon yapılan hastalarla ampüte olmayan hastaların AAO değeri karşılaştırılmıştır ve 
De-Ritis oranı ile 1 yıl içerisinde ampütasyon gelişme olasılığını öngördürebilirliği araştırılmıştır. 

YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmaya retrospektif olarak 235 hasta alınmıştır. Hastalar 1 yıllık 

takiplerinde; ampütasyon yapılan (n=38) ve yapılmayan (n=197) olarak iki gruba ayrılmıştır. Çalışmaya 
alınan hastaların tamamı endovasküler yada operasyon ile revaskülarize edilemeyen hastalardan 

oluşmaktadır. Kronik alkol kullanımı olan hastalar çalışmadan dışlanmıştır. Ampütasyon yapılmayan 

hastaların ve ampütasyon planlanan hastaların operasyon öncesi AAO değeri hesaplanmış ve işlem 

karakteristik eğrisi analizi ile optimal AAO değeri belirlenmiştir. 
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 65.76 (27-89) olup, 142’si (%60.4) kadındır. Ampütasyon 

grubundaki hastalar daha yaşlıdır. Yapılan işlem karakteristik eğirisi analizinde AAO değerinin 

ampütasyon öngörebilme anlamlılığını değerlendirmek için eğri altında kalan alan(EAA) 0.644( 
(%95CI: 0.510-0.732, p =.018) ve optimal kestirim değeri değeri 1.46 (duyarlılık %68.4, özgüllük 

%55.8) olarak bulunmuştur. Ampütasyon yapılan hastalarda AAO değerleri anlamlı olarak yüksek 

saptanmıştır (1.55 ±0.27 vs. 1.44±0.19, p =.002). Yapılan multivariable lojistik regresyon analizinde 
AAO değerinin yüksek olması(OR: 10.74, %95(CI): 2.025-57.020, p =.005) ve hastaların ileri yaş (OR: 

1.070, %95(CI): 1.028-1.113, p =.001) olması ampütasyonu öngörmesi açısından bağımsız risk 

faktörleri olarak bulunmuştur. 

SONUÇLAR: Sık ve kolay olarak erişilebilen biyokimya parametreleri olan AST ve ALT’nin oranı 
olarak hesaplanan AAO değerinin 1.46’dan büyük olması ampütasyon riski yüksek olan hastaları 

belirlemede kullanılabilir. Özellikle ileri yaş ile birlikte değerlendirildiğinde hastalarda ampütasyon 

gereksinimini göstermesi mümkün görünmektedir. Böylelikle revaskülarize edilemeyen hastalarda daha 
erken ve agresif tedavi seçenekleri değerlendirilerek oluşan morbiditenin önüne geçmek mümkün 

olabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Periferik Arter Hastalığı, De-Ritis Oranı, Ampütasyon 
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SS-27 

Sağ radial arter yolla koroner anjiografi ve perkütan koroner işlem yapılan hastalarda gelişen 

komplikasyonların karşılaştırılması: Tek merkez deneyimi 
Tuncay Güzel 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye 

 
AMAÇ: Koroner anjiyografi ve perkütan koroner müdahaleler için, transradial yaklaşım transfemoral 

yaklaşım ile karşılaştırıldığında güvenlik açısından daha uygun bir girişim yöntemi olarak ön plana 

çıkmaktadır. Ancak transradial girişimde vasküler ve diğer komplikasyonlar nadir olsa da 
görülebilmektedir. 

Bu çalışmamızda amacımız; sağ radyal yolla koroner anjiografi yaptığımız hastalarda, PCI yapılan grup 

ile yapılmayan grup (KAG) arasında gelişen komplikasyonlar açısından karşılaştırmaktır. 

METOD: Kliniğimizde ardışık olarak sağ radyal yolla koroner anjiografi yapıp işlem yapmadığımız 62 
hasta ve yine ardışık olarak sağ radyal yolla PCI yaptığımız 54 hasta olmak üzere toplam 116 hastayı 

inceledik. Sağ radyal arterden sheath yerleştirildikten sonra, tüm hastalara 2500 ünite fraksiyone 

olmayan heparin, 200 mcg nitrat ve serum fizyolojik yapıldı. PCI yapılması durumunda ek heparin dozu 
uygun şekilde yapıldı. Kalsiyum kanal blokerleri ve sedatif tedavi uygulanmadı. Operatör hastanın sağ 

tarafında durarak koroner anjiyografi ve girişim yaptı. Hastanede kalış süresi boyunca demografik 

özellikler ve komplikasyonlar kaydedildi. 

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı KAG ve PCI grubunda sırasıyla; 56.98 (±11.68)’a karşı 59.19 
(±13.22) idi. Her iki grupta da erkek cinsiyet baskındı (36 (%58.1)’ya karşı 41 (%75.9) hasta). 

Hipertansiyon (%72.6’ya karşı %72.2), diyabet (%43.5’e karşı %29.6), KAH (%37.1’e karşı %44.4) ve 

hiperlipidemi (%38.7’ye karşı %31.5) her iki grupta da en sık rastlanan komorbid durumlardı.  
PCI grubunda KAG grubuna göre; radyal spazm (%11.1’e karşı %1.6, p=0.032) anlamlı olarak daha 

fazla gözlendi. Özellikle minör kanama ve hematom, PCI grubunda daha fazla görülmesine karşın 

istatistiksel açıdan anlamlı değildi. Ayrıca PCI grubunda bir hastada el iskemisi, bir hastada 
psödoanevrizma görüldü. 

SONUÇ: Sağ radyal erişim ile koroner anjiografi, klinik pratiğimizde operatör ve hasta açısından daha 

konforlu, majör komplikasyon oranı daha düşük olması nedeniyle yaygın olarak klinik pratiğimizde 

uygulanmaktadır. Ancak özellikle sağ radyal erişim yoluyla girişim yaptığımız hastalarda; işlem 
süresinin uzaması, kateter manüplasyonlarının daha sık olabilmesi nedeniyle komplikasyon ihtimalinin 

artabileceğine vurgu yapmak istiyoruz. 

 
Anahtar Kelimeler: Sağ radyal arter, transradyal koroner anjiografi, perkütan koroner işlem 
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Tablo-1: Demografik Veriler Ve Komorbid Özellikler 

 
KAG 
(n=62) 

PCI 
(n=54) 

Total 
(n=116) 

P değeri 

Yaş (yıl) mean±std 56.98 (±11.68) 59.19 (±13.22) 58.1 (±12.59) 0.343 

Kadın, n (%) 36 (58.1) 41 (75.9) 77 (66.4) 0.042 

HT, n (%) 45 (72.6) 39 (72.2) 84 (72.4) 0.966 

DM, n (%) 27 (43.5) 16 (29.6) 43 (37.1) 0.122 

KAH, n (%) 23 (37.1) 24 (44.4) 47 (40.5) 0.421 

Hiperlipidemi, n (%) 24 (38.7) 17 (31.5) 41 (35.3) 0.417 

AF, n (%) 1 (1.6) 5 (9.3) 6 (5.2) 0.064 

İnme/TIA, n (%) 1 (1.6) 4 (7.4) 5 (4.3) 0.125 

Tiroid Hastalığı, n (%) 7 (11.3) 4 (7.4) 11 (9.5) 0.476 

KOAH, n (%) 5 (8.1) 3 (5.6) 8 (6.9) 0.595 

KBH, n (%) 5 (8.1) 5 (9.3) 10 (8.6) 0.819 

Anemi, n (%) 8 (12.9) 8 (14.8) 16 (13.8) 0.766 

Kreatinin, mg/Dl 0.98 (±0.62) 1.22 (±1.12) 1.12 (±0.899) 0.156 

LVEF,% 52,56 (±11.28) 54.98 (±7.17) 53.68 (±9.6) 0.178 

ASA, n (%) 30 (48.4) 25 (46.3) 55 (47.4) 0.822 

Klopidogrel, n (%) 8 (12.9) 12 (22.2) 20 (17.2) 0.185 

Tikagrelor, n (%) 2 (3.2) 3 (5.6) 5 (4.3) 0.538 

Prasugrel, n (%) 4 (6.5) 0 (0) 4 (3.4) 0.057 

Oral antikoagulanlar, n (%) 5 (8.1) 3 (5.6) 8 (6.9) 0.595 

 

 

Tablo-2: KAG Ve PCI Grubunda Komplikasyon Oranlarının Karşılaştırılması 

 
KAG 
(n=62) 

PCI 
(n=54) 

Total 
(n=116) 

P değeri 

Minör kanama, n (%) 2 (3.2) 6 (11.1) 8 (6.9) 0.095 

Psedoanevrizma, n (%) 0 (0) 1 (1.9) 1 (0.9) 0.282 

Hematom, n (%) 1 (1.6) 4 (7.4) 5 (4.3) 0.125 

Radial spazm, n (%) 1 (1.6) 6 (11.1) 7 (6.0) 0.032 

Kompartman Sendromu, n (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 

El İskemisi, n (%) 0 (0) 1 (1.9) 1 (0.9) 0.282 

AV fistül, n (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 
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SS-28 

Kronik Koroner Total Oklüzyon Saptanan Hastalarda Perkütan Koroner Müdahale Sonrası 

Kontrast Kaynaklı Nefropati Ve Uzun Dönem Mortalite Arasındaki İlişki 
Tuncay Güzel, Burhan Aslan 
 

Sağlik Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji, Diyarbakır 

 
GİRİŞ: Kronik total oklüzyon (KTO) lezyonlarına girişim uzun işlem süresi, ciddi bir kontrast yükü ve 

kompleks prosedürler içermektedir. Bu çalışmada, koroner anjiografi serilerinde KTO lezyonlarına 

işlem amaçlı koroner anjiografi yapılan ve kontrast nefropati (KİN) gelişen hastalarda mortalite oranını 
araştırmayı hedefledik. 

METOD: Çalışmaya, en az bir koroner arterinde KTO lezyonu olup işlem amaçlı koroner anjiografi 

işlemi yapılan 218 hasta dahil edildi. KİN gelişen ve KİN gelişmeyen olmak üzere hasta popülasyonu 

iki gruba ayrıldı. 100 aylık takip süreci boyunca iki grup arasında tüm nedenlere bağlı ölüm araştırıldı.  
BULGULAR: KİN gelişen hastaların yaş ortalaması 66,7±11,8 olup, % 23,8’i kadın hastadan 

oluşuyordu. KİN gelişen hasta grubunda uzun dönem takiplerinde mortaliteyi belirgin olarak daha 

yüksek saptadık (% 57,1’e karşı %42,9, p=<0,001). Ek olarak yapılan Kaplan-Meier analizine göre takip 
süresince sağkalım süresi KİN gelişen grupta belirgin olarak daha kısadır. KTO hastalarında yapılan 

logistic regresyon analizinde KİN gelişimi mortalitenin bağımsız prediktörüdür (OR:11.78; 95 % 

CI:3.38-40.9). 

SONUÇ: Kronik total oklüzyon gibi işlem prosedürü daha kompleks olan ve daha fazla kontrast yükü 
gerektiren lezyonlara girişim yapılırken, risk faktörlerinin de varlığında KİN gelişim oranı artmaktadır. 

KİN gelişimi hastane içi ve uzun dönem mortalite ile ilişkili olduğundan, işlem öncesi profilaktik 

yaklaşımlar ve işlem sonrası bu tür hastaların yakın takibi ile istenmeyen olayların azaltılması mümkün 
olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kontrast Nefropati, Kronik Total Lezyon, Mortalite, Ateroskleroz 
 

figure 1.100 aylık takipte KİN gelişimi ile sağkalım arasındaki ilişki 
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Tablo 1 
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SS-29 

Primer perkutan koroner girişim ile tedavi edilen ST yükselmeli miyokard infarktüsü 

hastalarında serum gama glutamil transferaz seviyesi ile yeni atriyal fibrilasyon gelişimi 

arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 
Zeki Şimşek, Regayip Zehir 
 

S.B.Ü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
GİRİŞ-AMAÇ: ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü (STEMI) geçiren hastalarda primer 

perkütan koroner girişimden (PCI) kısa bir süre sonra veya hastaneye yatış sırasında gelişen atriyal 

fibrilasyon (AF), kısa ve uzun süreli mortalitenin bağımsız bir tahmincisidir. Bu çalışmanın amacı, 
primer PCI ile tedavi edilen STEMI'lı hastalarda Gama Glutamil Transferazın (GGT) yeni AF oluşumu 

için prediktif doğruluğunu değerlendirmektir. 

YÖNTEM-GEREÇLER: STEMI tanısı ile hastaneye yatırılan ve primer PCI uygulanan toplam 1553 

hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Yeni başlangıçlı AF, primer PCI'den sonra hastaneye yatış 
sırasında ortaya çıkan yeni tanı koyulmuş AF olarak tanımlandı. 

BULGULAR: Çalışma popülasyonunda toplam 90 hastada (%5,8) yeni başlangıçlı AF gözlendi. AF 

gelişen hastalar daha yaşlıydı (56.1 vs. 62.6 yaş, p<0.01) ve bu hastaların daha sık inme ve koroner 
bypass öyküleri vardı (%4,4 vs. %0,8, p=0.001; %7,8 vs. %0,9, p<0.01 sırası ile). AF gelişen hastalarda 

daha fazla Killip sınıfı 3-4 hasta vardı (%38,9 vs. %2,7, p<0.01) ve bu hasta gurubunda PCI sonrası 

TIMI akımı <3 olan hasta sayısı anlamlı olarak daha yüksekti (%42,2 vs%6), p=<0.01). Benzer şekilde 

yeni AF gelişen hastalarda C-reaktif protein (CRP) plazma seviyesi (8.6 vs. 4,8 mg/l, p<0.01) ve GGT 
seviyesi (34 vs. 29 U/L, p=0.02) anlamlı olarak daha yüksek bulundu(Tablo-1). Yapılan çok değişkenli 

regresyon analizlerinde serum GGT seviyesi (OR, 0,97; %95 CI, 0,95-0,99; P =0.007) yeni AF gelişimi 

ile bağımsız olarak ilişkilendirilmiştir(Tablo-2). 
SONUÇ: STEMI nedeni ile primer PCI yapılan hastalarda serum GGT düzeyinin yeni AF gelişiminin 

bağımsız bir belirleyicisi olduğu bulunmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: atriyal fibrilasyon, gama glutamil transferaz, ST yükselmeli miyokard infarktüsü, 

perkütan koroner girişim 
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Tablo 1: Yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyon varlığına bağlı olarak hasta gruplarının temel 

demografik, anjiyografik ve klinik özellikleri. 

 

 
 

CABG, koroner arter bypass greft; CIN, kontrast ilişkili nefropati; COPD, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı; CRP, C reaktif protein; DM, 

diyabetes mellitüs; EF, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; GGT, gamma glutamil transferaz; GFR, glomeruler filtrasyon hızı; HT, 

hipertansiyon; HL, hiperlipidemi; AF, atriyal fibrilasyon; TG, trigliserid; LDL, düşük yoğunluklu lipoprotein; HDL, yüksek yoğunluklu 

lipoprotein; PCI, perkütan koroner girişim; WBC, beyaz kan hücreleri 
 

Tablo 2: Çok değişkenli lojistik regresyon analizlerinde yeni başlangıçlı AF 

Parametreler OR (%95 CI) P değeri 

Yaş 1.04(1.01-1.07) 0.006 

GGT 0.97(0.95-0.99) 0.007 

Geçirilmiş CABG 59(8-389.4) <0.01 

Başvuru sırasında Killip sınıf 3-4 15.7(6.8-36.4) <0.01 

Başarısız PCI 3.2(1.5-6.9) 0.002 

EF 0.96 (0.93-0.98) 0.006 

CABG, coronary artery bypass grafting; GGT, gamma glutamil transferaz; EF, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; PCI, perkütan koroner 

girişim; OR, odds oranı; CI; güvenlikli aralık; AF, atriyal fibrilasyon 
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SS-30 

Evaluation of the relationship between novel ventricular repolarization markers with the level of 

addiction and exhaled carbon monoxide level in current smokers 
Aslan Erdoğan 
 

Çam and Sakura education and training hospital 

 
INTRODUCTION: Current studies have shown that smoking increases the risk of coronary artery 

disease and arrhythmia. Tp-Te, Tp-Te/QT, QT, cQT markers have recently come to the fore as predictors 

of ventricular arrhythmias. In this study, we aimed to examine the relationship between the level of 
nicotine addiction,exhaled carbon monoxide(CO) level and ventricular repolarization markers in active 

smokers. 

METOD: One hundred twelve active smokers who applied to the smoking cessation outpatient clinic 

of our hospital between July 2019 and June 2020 were included. Statistical analysis was performed by 
comparing recorded demographic data, smoking amounts, nicotine addiction degrees, exhaled carbon 

monoxide levels and electrocardiographic values. 

RESULTS: The mean age of the 112 patients was 31±8.02 and %60 were male. The mean amount of 
smoking was 12.5± 10.7 pack-years and the mean value of CO level was 17.9±9.5 ppm. A statistically 

significant relationship was observed between Tp-Te, Tp-Te/QT, cQT and level of addiction 

consumption of sticks /day, packs/year and exhaled CO values (all p <0.005 ) 

CONCLUSIONS: In this study, it was observed that arrhythmia predictive markers were associated 
with the level of smoking addiction and exhaled CO level. At the same time, it was emphasized that 

heavy smoking and novel ventricular arrhythmia markers were correlated, supporting previous studies. 

 
Anahtar Kelimeler: novel ventricular repolarization markers,smoking,carbon monoxide 
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SS-31 

Miyokardial revaskularizasyon yapılmış akut koroner sendromlu diayeti olan ve olmayan 

hastaların uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması 
Firdovsi Ibrahimov1, Şahane Elesgerli2 
 

1Merkezi Klinika 
2Yeni Klinika 
 

Diyabetik hastalarda miyokardiyal revaskülarizasyon endikasyonları diyabetik olmayan hastalardakine 

benzerdir. DM'li hastalarda perkütan koroner girişim (PCI) büyük önem taşımaktadır. 
Bu çalışmada, koroner revaskülarizasyon tedavisi uygulanan ve 2 bölümden oluşan kararsız angina 

pektoris ve ST segment yükselmeli miyokard enfarktüslü ardışık 841 diyabetik ve diyabetik olmayan 

hasta değerlendirildi. İlk bölüm, 2 yıllık çalışma popülasyonunun geriye dönük olarak değerlendirilmesi 

ve belirlenmesiydi. İkinci bölüm, birinci bölüme kayıtlı çalışma popülasyonunun, 5 yıllık çalışma süresi 
boyunca aynı doktor tarafından Merkez Klinik Hastanesi ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi Kardiyoloji 

Bölümü'nde prospektif takibiydi. Hastalar 30 gün, 1 yıl ve 5 yıl takip edildi. DM grubunda 405 hasta 

(%48.2), 436 hasta (%51.8) DM olmayan gruptaydı. Grupların özellikleri Tablo 1'de gösterilmiştir. 
Gruplar arasında yaş, cinsiyet, hiperkolesterolemi prevalansı, inme, kronik böbrek hastalığı, sol 

ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, halen sigara içimi ve Syntax skoru açısından anlamlı fark yoktu. 

Hipertansiyonu, periferik vasküler hastalığı olan hastalar DM grubunda DM olmayan gruba göre anlamlı 

olarak daha yüksekti. 
KABG uygulanan hastaların %95'inde LIMA kullanıldı. Medyan takip süresi 60 aydı. 

5 yıllık takipte tüm nedenlere bağlı mortalite DM grubunda 37 hastada (%9.4), DM olmayan grupta 5 

hastada (%1.2) gözlendi (p=0.00071). Ancak, DM grubundaki MI yüzdesi (%12,6) DM olmayan 
gruptan (%3,4) daha yüksekti (p = 0,0003). DM grubunun %13.4'ünde ve KABG grubunun %3.9'unda 

tekrarlanan revaskülarizasyon gerekti (p = 0.0008). DM grubundaki hastaların %2.7'sinde ve DM 

olmayan gruptaki hastaların %2.8'inde inme meydana geldi (p = 0.974). 
DM grubundaki MACE yüzdesi (%24,4) DM olmayan gruptan (%7,8) daha yüksekti ve istatistiksel 

olarak anlamlıydı (p = 0,0004). (Tablo 2) 

Uzun dönem mortalite değerlendirildiğinde DM grubunda 37 ölüm vardı. Bu ölümlerin %54'ü kardiyak 

nedenlerle (20 vaka), %46'sı ise kalp dışı nedenlerle DM olmayan grupta 5 ölüm vardı. Bu ölümlerin 
%40'ı kardiyak nedenlere bağlı (12 ölüm), %60'ı kalp dışı nedenlere bağlıdır (p = 0,007). 

 

Anahtar Kelimeler: diyabet, kardiyovasküler, revaskularizasyon 
 

5 yılda MACE 

 DM non-DM P value 

MACE 99 (24.4%) 34 (7.8%) 0.0004 

MORTALİTE 37 (9.4%) 5 (1.2%) 0.00071 

Mİ 51 (12.6%) 21 (3.4%) 0.003 

İSKEMİK İNME 11 (2.7%) 12 (2.8%) 0.974 

TEKRARİ REVASKULARİZASYON 54 (13.4%) 17 (3.9%) 0.0008 
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SS-32 

Malignitesi Olan Hastalarda Balon Perikardiyotomi Sonlanımlarının Değerlendirilmesi 
Yusuf Ziya Şener1, Ahmet Hakan Ateş2, Hikmet Yorgun2, Mehmet Levent Şahiner2, Ergün Barış 
Kaya2, Kudret Aytemir2 
 

1Beypazarı Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 

 

GİRİŞ: Balon perikardiyotomi, rekürren perikardiyal efüzyon nedeni ile girişim ihtiyacı olan hastalarda 
uygulanabilecek girişimsel bir tedavidir. Malignitesi olan hastalarda perikardiyal efüzyon pek çok farklı 

nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Bu çalışmada malignitesi olan ve balon perikardiyotomi 

uygulanan hastaların sonlanımlarını değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ-YÖNTEM: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda Ocak 2012-
Ocak 2021 tarihleri arasında rekürren perikardiyosentez ihtiyacı nedeni ile balon perikardiyotomi 

uygulanmış malignite tanılı hastalar çalışmaya dahil edildi. 

BULGULAR: Çalışmaya 14 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 53.3 ± 11.2 yıl olup %28.6’sı 
(n=4) erkekti. Hastaların hepsinde ileri evre malignite mevcuttu. Solid organ malignitesi 11 (%78.6) 

hasta tespit edilmiş olup 3 (%21.4) hastada hematolojik malignite saptandı. Torakal RT öyküsü 7 (%50) 

hastada mevcuttu. Hastaların bazal karakteristik özellikleri, kullandıkları ilaç öyküleri ve sonlanımları 

Tablo-1’de gösterilmiştir. Hastaların 6’sında (% 42.9) balon perikardiyotomi sırasındaki başvurusunda 
tamponad bulgusu vardı ve 8 (%57.1) hastanın perikardiyal sıvı sitolojisinde malign hücre gösterilebildi. 

Periprosedürel komplikasyon 2 hastada gelişti. Bir hastada işlem sırasında SVT gelişti ve kendiliğinden 

sonlandı, bir diğer hastada ise işlem sonrası transient iskemik atak gelişti. Hastane içi mortalite 2 
(%14.2) hastada gelişti ve ortanca takip süresince (10.5 ay) tüm nedenlere bağlı mortalite 12 (%85.7) 

hastada saptandı. 1-yıllık sağkalım %50; 2-yıllık sağkalım ise %28.6 olarak tespit edildi. Takip 

sürecinde hiçbir hastada masif efüzyon nedenli tekrar perikardiyosentez ihtiyacı olmadı. 
TARTIŞMA: Malignitesi olan hastalarda malignitenin perikardiyal invazyonu, radyoterapi etkisi ve 

tedavide kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak perikardiyal efüzyon gelişebilmektedir. Rekürren 

perikardiyal efüzyonu olan hastalarda balon perikardiyotomi palyatif tedavi seçeneği olarak 

düşünülebilir. Balon perikardiyotomi ihtiyacı duyulan hastaların prognozu kötüdür. 
 

Anahtar Kelimeler: Balon perikardiyotomi, perikardiyal efüzyon, malignite 

 

Tablo-1 

 
Bazal karakteristikler ve sonlanımlar 
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SS-33 

İskemik Ventriküler Taşikardi Ablasyonu Yapılan Hastalarda PAINESD Risk Skorunun 

Sonlanımlar Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi 
Metin Okşul1, Yusuf Ziya Şener2, Ahmet Hakan Ateş3, Hikmet Yorgun3, Kudret Aytemir3 

 
1Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü 
2Beypazarı Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 

 
GİRİŞ: PAINESD risk skoru; pulmoner hastalık, yaş, iskemik kalp hastalığı, NYHA sınıfı, ejeksiyon 

fraksiyonu, elektriksel fırtına ve diyabet parametrelerinden oluşan bir skor olup, PAINESD skorunun 

ventriküler taşikardi (VT) kateter ablasyonu sırasında intraprosedürel hipotansiyon gelişimini ve 

ablasyon sonrası erken dönem mortaliteyi öngördürdüğü bildirilmiştir. Bu çalışmada iskemik VT nedeni 
ile kateter ablasyon uygulanan hastalarda PAINESD skorunun ablasyon sonlanımları üzerine etkileri 

değerlendirildi. 

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2014-Ocak 2019 tarihleri arasında iskemik ventrikükler taşikardi nedeni ile 
ablasyon uygulanan hastalar tarandı. PAINESD risk skoru hesaplanabilen hastalar çalışmaya dahil 

edildi. Hastalar PAINESD risk skoruna göre yüksek riskli ve düşük-orta riskli olmak üzere iki gruba 

ayrıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya 119 hasta dahil edildi. Populasyonun yaş ortalaması 65.6 ± 9.7 yıl olup 112 
(% 94.1) hasta erkekti. Hastaların ortanca fonksiyonel sınıfı NYHA 2 (1-4) olarak tespit edildi ve 

ablasyon işlemi sonrası ortanca takip süresi 23 (0-54) ay olarak saptandı. VT ablasyon sonrası 8 hastada 

komplikasyon gelişti. Giriş yeri komplikasyonu (hematom ve psödoanevrizma) 4 hastada, perikardiyal 
efüzyon 2 hastada saptandı. Bir hastada femoral vende derin ven trombüsü, bir hastada ise işlem sonrası 

takipte geçici iskemik atak gelişti. Takip süresince VT rekürrensi 43 (% 36.1) hastada saptandı. Hastane 

içi mortalite 4 (% 3.4) hastada gelişirken takip süresince tüm nedenlere bağlı mortalite 36 (% 30.3) 
hastada gelişti. Hastaların komorbiditeleri, bazal karakteristik özellikleri ve sonlanımları Tablo-1’de 

özetlenmiştir. 

PAINESD skoru yüksek olan ve düşük-orta olan gruplar karşılaştırıldığında VT rekürrensi iki grup 

arasında da benzer saptandı (p=0.247). PAINESD yüksek risk grubunda; hastane içi mortalite (%8.2 vs. 
%0; p=0.027), 30 günlük mortalite (%12.4 vs %0; p=0.004 ) ve tüm nedenlere bağlı mortalite (%59.2 

vs %10; p<0.001), düşük-orta risk grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı. 

TARTIŞMA: PAINESD skoru; iskemik VT ablasyonu sonrası kısa ve uzun dönem mortaliteyi 
öngördürmektedir, ancak VT rekürrensi PAINESD skoru yüksek olan hastalar ile düşük-orta olan 

hastalar arasında benzer sıklıktadır. 

Anahtar Kelimeler: İskemik VT, kateter ablasyon, PAINESD skoru 
 

Tablo-1 

 
Bazal karakteristikler ve sonlanımlar 
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SS-34 

C-Reaktif Protein/Albümin Oranının İliak Arter Darlıklarında Endovasküler Tedavi Sonrası 

Uzun Dönem Restenozu Öngörmedeki Rolü 
Arda Güler, Arda Can Doğan 

 

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 

GİRİŞ VE AMAÇ: İliak arter darlığının endovasküler girişimlerle tedavisi klinik pratiğimizde 

uygulanan rutin işlemlerden biridir. Ancak yapılan işlem sayısı arttıkça komplikasyonlar da o oranda 
artmaktadır. Endovasküler girişimlerden sonraki önemli komplikasyonlardan biri restenozdur. 

Aterosklerotik sürecin inflamasyon ile ilişkisi düşünüldüğünde inflamatuar faktörlerin restenoz 

sürecinde etkili olduğu söylenebilir. Bu çalışmadaki amacımız iliak arter stenozu nedeniyle 

endovasküler girişim uygulanan hastalarda işlem sonrası gelişebilecek restenozu öngörmede 
CRP/albüminin rolünü araştırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: 2016-2019 yılları arasında merkezimizde iliak arter darlığı nedeniyle 

endovasküler girişim uygulanan 143 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Son 1 yılda akut koroner sendrom 
öyküsü, kalp yetmezliği, son dönem böbrek hastalığı, malignite öyküsü olan hastalar çalışmaya dahil 

edilmemiştir. Takip süresi boyunca hastalar restenoz gelişen ve gelişmeyen olarak 2 gruba ayrıldı. İki 

grup arasında temel demografik ve işlemsel özellikler karşılaştırıldı. Aynı zamanda restenozlu 

hastalarda CRP/albümin oranının prediktif değeri araştırıldı. 
SONUÇ: Çalışmamız sonucunda uzun dönem takipte restenoz gelişen hasta sayısı 25 (%17,4) olarak 

bulundu. Ortalama takip süresi restenoz gelişen grupta 40 ay, restenoz gelişmeyen grupta 36.5 ay olarak 

saptandı. TASC skorlaması ile belirlenen lezyon ciddiyeti restenoz grubunda daha yüksek saptandı. 
Bununla birlikte stentsiz tedavi edilen hastalarda ve girişim sonrası rezidü darlığı olan hastalarda 

restenoz oranı daha yüksekti. CRP, albümin ve CRP/albümin değerleri açısından yapılan 

karşılaştırmada, CRP ve CRP/albümin değerleri yüksek ve albümin değerleri düşük olan hastalarda uzun 
dönem takipte restenoz oranı anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0,001). Çok değişkenli analizde, iliak 

arter girişimi yapılan hastalarda CRP/albümin oranı ve tedavide stent kullanılmaması uzun süreli 

restenozun bağımsız öngördürücüleri olarak belirlendi. 

TARTIŞMA: Çalışmamız sonuçları doğrultusunda iliak arter girişimi yapılan hastalarda CRP/albümin 
oranı ile uzun süreli restenoz arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Klinik pratikte kullanımı 

kolay olan bu parametre, iliak arter stenozu olan hastalarda müdahalelerin uzun vadeli sonuçlarını 

belirlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca çalışmamızın sonuçlarına göre iliak arter darlığı olan hastaların 
endovasküler tedavisinde stent kullanımı uzun süreli restenozu azaltmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: CRP/Albumin oranı, İliak arter darlığı, endovasküler tedavi, restenoz 
 

Tablo-1         Tablo-2 
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SS-35 

COVID-19 enfeksiyonu sonrası gelişen Vena Cava Superior Sendromu'nun AngioJet 

trombektomi yöntemi ile endovasküler tedavisi 
Neşri Danışman, Doğancan Çeneli, Barkın Kültürsay, Cemalettin Yılmaz, Elnur Alizade 
 

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

 
Malign tümör basısı nedeniyle superior vena cava (SVC) daralması, SVC sendromunun en yaygın 

nedenidir. COVID-19 hastalığı, venöz ve arteriyel tromboembolizm ile kendini gösteren birçok 

hematolojik hastalıkla ilişkilendirilmiştir. COVID-19 enfeksiyonunun neden olduğu SVC sendromunun 
AngioJet trombektomi ile başarılı endovasküler tedavisini sunmayı amaçladık. 15 gün önce COVID-19 

enfeksiyonu olan 36 yaşında erkek hasta SVC sendromu tanısı ile kardiyoloji kliniğimize sevk edildi. 

Bilgisayarlı tomografik anjiyografisinde SVC'nin büyük bir trombüs ile tıkalı olduğu, kitle veya bası 

yapan lezyon olmadığı gösterildi. SVC sendromunun malign olmayan etyolojisi göz önüne alındığında, 
endovasküler tedavi kararı alındı. İşleme antekübital vene venöz kanül yerleştirilerek başlandı ve 

floroskopi altında kontrast madde enjeksiyonu ile brakiyal venöz pleksus gösterildi. Venöz ponksiyon 

için sağ bazilik ven kullanıldı ve sağ bazilik ven içine 6 French (Fr) kılıf yerleştirildi. Judkins sağ 
diagnostik kateteri 0.035'' hidrofilik tel üzerinden sağ subklavyen vene ilerletildi ve venografi yapıldı. 

Sağ internal juguler ven, sağ brakiyosefalik ven ve SVC'de çok sayıda büyük trombüs görüldü. 

Hidrofilik tel ile kateter, lezyon ve sağ atriyumdan geçerek vena kava inferiora ilerletildi. Judkins 

kateteri 8Fr sheathless kateter ile değiştirilerek lezyona ilerletildi. 6.0x60mm Mustang periferik balon 
(Boston Scientific) ile balon dilatasyonu yapıldı. Yoğun trombüs oluşumu nedeniyle trombüs 

aspirasyonu gerekti. Balon dilatasyonu ve aspirasyon sonrası yaygın trombüs yapısının devam etmesi 

nedeniyle AngioJet rheolitik trombektomi sistemi (Possis Medical, Minneapolis, MN) ile kateter aracılı 
trombektomi yapmaya karar verdi. Hidrofilik teli vena kava inferior yoluyla sağ femoral vene ilerlettik 

ve daha önce sağ femoral vene yerleştirilmiş 8Fr kılıftan snare kullanarak teli eksternalize ettik. 

AngioJet trombektomi sistemini desteklemek için hidrofilik teli Meier teli (Boston Scientific) ile 
değiştirdik. AngioJet trombektomisinden sonra, üst ekstremite kateterinden yapılan venöz anjiyogram, 

SVC'de rezidüel obstrüksiyon gösterdi. 39 mm AndraStent XXL aort stenti (AndraMed GmbH, 

Reutlingen, Almanya) implante edildi ve Mullins X kateteri (NuMED, Kanada) kullanılarak 3.0x25 mm 

balonla dilate edildi. Kontrol venöz anjiyografide SVC'de optimal açıklık izlendi. 
 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, endovasküler girişim, girişimsel kardiyoloji, angiojet, periferik 

vasküler hastalıklar 
 

Figür-1 
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SS-36 

A challenging case: LAD myocardial bridge in a hypertrophic cardiomyopathy patient 
Gülsüm Bingöl, Özge Özden, Ömer Göktekin, Aşkın Ali Korkmaz, Muharrem Nasifov, Barış Ökçün 

 

Memorial Bahçelievler Hastanesi 
 

A 27-year-old man who has no known cardiac disease was admitted to the emergency department at 

another center 6 months ago with chest pain. 
Coronary angiography was performed due to high troponin level and a muscular bridge that caused 

severe stenosis in the LAD artery was detected. Following that, a myocard perfusion scintigraphy was 

performed and anteroseptal ischemia was detected. The patient was referred to the cardiovascular 

surgery department for surgical intervention to LAD artery. The patient admitted to our hospital for a 
second opinion. The patient has no exertional ischemic symptoms. However, in the last 1 month, he had 

chest pain accompanied by palpitation attacks 2 times at rest. On admission his heart rate was 70 bpm, 

blood pressure was 120/70 mmHg and oxygen saturation was 97% in room air. He had a regular rhythm 
and normal first and second heart sounds with no murmur.Transthoracic echocardiography (TTE) 

showed asymmetric septal hypertrophy ( IVS:2.4 cm ) and there was no gradient in the left ventricular 

outflow tract. There was also no ventricular arrhythmia in rhythm Holter. 

Cardiac MRI was planned. CMR demonstrated a marked asymmetric hypertrophy in the septum and 
anterior segments of left ventricle. There is also marked LGE in these segments. Low-dose beta-blocker 

was started. However, he could not tolerate it due to bradycardia and the patient was referred to 

cardiovascular surgery for consultation. 
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Elektif Perkütan Koroner Girişim Vakasında Stent Şaft Fraktürü ve Başarılı Yönetimi 
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54 yaşında erkek hasta eforla artan göğüs ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. 8 yıldır 

hipertansiyon, Tip-2 diyabetes mellitus tanıları olan ve oral antidiyabetik ilaç kullanan hastanın 30 
paket/yıl sigara içiciliği öyküsü mevcuttu. Fizik muayenede belirgin bir bulgu saptanmayan hastanın 

Elektrokardiyografisi (EKG) sinüs ritminde olup iskemik değişiklik yoktu. Ekokardiyografide ejeksiyon 

fraksiyonu %65 olan ve minimal mitral yetmezliği dışında patoloji olmayan hastanın efor testi anormal 

saptanması üzerine hastaya koroner anjiografi planlandı. Yapılan koroner anjıografide LMCA distalinde 
%30-40 darlık görüldü. LAD ostiumunda %60 darlık, birinci diagonal sonrası %80 darlık izlendi. Cx ve 

RCA'da ciddi darlık saptanmadı. Konsey sonrası LAD artere riskli perkütan koroner girişim kararı 

alındı. Sol sisteme 7F Judkins-left-3.5 guiding katater ile oturuldu. LAD ve Diagonal arterler Floppy tel 
ile tellendi. 2.0x15mm balon ile predilatasyon yapılıp, 3.0x30mm ilaç kaplı stent lezyon bölgesine 

ilerletildi. Stentin koroner içinde manipüle olmadığı fark edildi. Mevcut lokalizasyonda şişilmesi 

planlandı fakat stent şişmedi ve şaftta kopma olduğu fark edildi. Snare ile stent şaftı tutulmaya çalışıldı 

fakat başarılamadı. Bunun üzerine 2.75x10mm mm Non-complian (NC) balon ile stent şaftı katater 
içinde TRAP yöntemi ile sıkıştırılarak sistem çekildi. Stent başarılı bir şekilde komplikasyon olmaksızın 

dışarıya alındı. Diagonal arter ve LAD tekrar tellendi. 3,0*30 mm stent LAD'ye implante edilip, 

3.5x15mm NC ile posdilatasyon sağlandı. LAD ostealde hazy lezyon gorülmesı nedeniyle, 3,0*18 mm 
ilaç kaplı stent önceki stent ile overlap yapılarak yerleştirildi. 3.5x15 mm balon ıle postdilatasyon 

yapıldı. Başarılı açıklık sağlandı. Genel durumu iyi olan, aktif şikayeti olmayan hasta 48 saat sonra 

aseilsalisilik asit ve tikagrelor tedavisi ile taburcu edildi. 
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Resim.1 

 
LAD proksimalinde ve Diagonal arter sonrası leyzonlar izlenmekte 

 

Resim.2 

 
LAD lezyonuna 2,0*15 mm balon ile predilatasyon uygulanması 
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Resim.3 

 
Stent şaft fraktürü sonrası stentin görünümü 

 

Resim.4 

 
Kırılan stentin NC balon ile TRAP yapılarak katater içine alınması 

 

Resim.5 

 
LAD'ye stent implantasyonu sonrası NC balon ile postdilatasyon yapılması 

 

Resim.6 

 
LAD başarılı revaskülarizasyon işlemi sonrası 
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Takotsubu Kardiyomipatisinin Eşlik Ettiği Akut Karın Olgusu: Akut Mezenter İskemi  
Melik Demir, Efe Yılmaz, Furkan Karahan, Servet Altay 
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Takotsubo kardiyomiyopatisi (TTC), koroner anjiyografide kritik koroner arter hastalığı olmaksızın sol 

ventrikül disfonksiyonu ve miyokard enfarktüsü ile ortaya çıkan akut koroner sendrom benzeri 
kardiyovasküler sendromdur. Bu hastalık genellikle duygusal stres, fiziksel ve ekonomik olaylardan 

sonra yaşlı ve menopoz sonrası kadınlarda görülür. Ventrikülografide anteroapikal balonlaşma 

gözlenmekte, manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografide bölgesel duvar hareket bozukluğu 

saptanmaktadır. Bu olguda ani başlangıçlı şiddetli karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran 
elektrokardiyografide V1-V6 derivasyonlarında ST segment elevasyonu olan ve mezenter iskemi 

saptanan akut karın ve akut koroner sendrom kliniği olan 87 yaşındaki kadın hasta sunuldu. Kalp 

kateterizasyonunda kritik darlık saptanmadı ve sol ventrikülografi görüntülemede apikal balonlaşma 
görüldü. Hastanın medikal tedavisi optimize edilerek koroner anjiyografi sonrası ivedilikle genel cerrahi 

tarafından operasyona alındı. 

 

Anahtar Kelimeler: Akut karın, Koroner anjiyografi, Mezenter iskemi, Takotsubo kardiyomiyopatisi 
 
EKG'DE V1-V6 DA ST ELEVASYONU   SAĞ KORONER SİSTEM GÖRÜNTÜLEME  

VE NON-KRİTİK KORONER LEZYONLAR 

 

 
 
SOL KORONER SİSTEM GÖRÜNTÜLEME   SOL VENTRİKÜLOGRAFİ GÖRÜNTÜLEMEDE 

VE NON-KRİTİK KORONER LEZYONLAR  APİKAL BALONLAŞMA VE MİD-BAZAL  

HİPERKONTRAKTİLİTE 
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Perkütan koroner girişim sırasında peroneal artere embolize olan yarı açılmış koroner stentin 

yerleştirilmesi 
Kerem Özbek, Funda Başyiğit, Süleyman Kalaycı 
 

Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği 

 
52 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı yakınması ile başvurduğu acil servisten ST yükselmesiz Miyokard 

infarktüsü nedeniyle acil şartlarda kardiyak kateterizasyon laboratuvarına alındı. Hastanın göğüs 

ağrısından sorumlu olduğu düşünülen sağ koroner arter proksimalindeki %70 tromboze lezyona 
perkütan koroner girişim kararı alındı. RCA proksimale stent implante edilirken hastanın ajitasyonu 

nedeni stentin açılma aşamasında asendan aortaya sıyrıldı. Stent düşük profilli balon ile tekrar geçildi. 

Düşük profilli balon ile stent geriye alınamadı. Stent tekrar sağ koroner artere ilerletildi. Sağ koroner 

arterdeki stent 1,25x10 mm balon 12 atm ye kadar dilate edildi. Proksimalde 1,25 mmx12 mm balon 
açılmaya çalışıldı ancak stent tekrar aortaya sıyrıldı. 1,25 balon ile stent ortasından tekrar geçilerek sağ 

koroner artere ilerletildi. 1,25 balon ile stent dilate edilemedi bu sırada hastanın ajitasyonu nedeni ile 

tüm sistem yerinden çıktı. Bu sırada stentin aorta içinde kaybolduğu görüldü. Yapılan taramada stentin 
sağ femoral artere embolize olduğu görüldü. Sağ femoral arterden stenti çıkarmak için karşı taraftaki 

sol femoral arterden girildi. Bu arada stentin sağ femoral arterin distal kesimine embolize olduğu 

görüldü. Uzun snare/periferik balon ve uzun tel olmadığı için stente ulaşılamadı. Bu sırada stentin sağ 

peroneal artere embolize olduğu görüldü. Uzun tel balon olmadığı için sağ femoral artere antegrad 6F 
sheat yerleştirildi. Embolize Stent 0,014 yumuşak kılavuz ile geçildi. Stent distal çapının arter çapı ile 

eşit olması nedeniyle stentin geri çekilmesinin endotelde hasara neden olma ihtimali göz önünde 

bulundurularak stentin bulunduğu yerde açılmasına karar verildi. 1,5x12 mm balon ile stent içi 
açılmayan bölge dilate edildi. Ardından 3,0x15 balonla stent içi açılmayan bölge dilate edildi ve stent 

damara tamamen yapışacak şekilde açıldı. Ardından koroner işleme devam edildi sağ koroner arter 

tekrar yumuşak kılavuz ile geçildi lezyona 4,0x28 mm stent implante edildi. 4.5x20 mm non kompliyan 
balon ile stent genişletildi. Hastanın kısa ve uzun dönem takiplerinde sorun yaşanmadı. 
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Şekil 2 
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Masif pulmoner emboli genç ülseratif kolit hastasının düşük doz yavaş infüzyon şeklinde 

trombolitik ile tedavisi 
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Derin ven trombozu ve pulmoner tromboemboli (PE) inflamatuar barsak hastalıklarının (IBS) önemli 

iki komplikasyonudur. Lokal ve sistemik inflamasyon, cerrahi, uzun süre immobilizasyon, santral venöz 
kateterler, sıvı kaybı, steroid tedavisi, sigara, oral kontraseptif kullanımı, hiperhomosisteinemi, 

antifosfolipid antikor seviyesinin yüksek olması İBS hastalarında hiperkoagülabiliteye sebep olur. PE 

geçiren IBS hastalarında fibrinolitik tedavi genellikle kullanılmaz çünkü bu hastalarda geçirilmiş 

gastrointestinal kanama(GIS) öyküsü vardır. Uygun doz düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) ile 
tedavi edilirler. Literatürde trombolitik tedavi uygulanan üç vakaya rastladık fakat hepsinde de yüksek 

doz trombolitik tedavi uygulanmış ve kanama komplikasyonuyla karşılaşılmıştır. Biz düşük doz 

trombolitik tedaviyi yavaş infüzyon şeklinde uyguladık ve herhangi bir kanama komplikasyonla 
karşılaşmadık. Bu başarılı ve güvenli tedavi yöntemini sizlerle paylaşmak istedik. 

20 yaşında erkek hasta acil servise nefes darlığışikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde Ülseratif Kolit (ÜK) 

tanısı olduğu ve iki hafta önce aktif GIS kanama geçirdiği öğrenildi. Transtorasik ekokardiyografide sağ 

kalp boşluklarında ileri derecede dilatasyon ve sistemik pulmoner arter basıncı (PAB) 75 mmhg tespit 
edildi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde (CT) her iki pulmoner arter proksimalinden segment dallarına 

kadar uzanan trombüs ile uyumlu dolma defekti izlendi (resim 1-2). Hasta masif pulmoner emboli (PE) 

tanısıyla hospitalize edildi. Yakın dönemde geçirilmiş GIS kanama öyküsü nedeniyle mekanik kapak 
trombüslerinin tedavisinde uyguladığımız düşük doz yavaş infüzyon şeklinde trombolitik tedavisi (50 

mg tpa (doku plazminojen aktivatörü) 24 saatde) uygulandı. İnfüzyon sonrası hasta klinik olarak 

rahatladı. PAB 30 mmhg ya geriledi. Kontrol BT de trombüsler azaldı (resim 3-4) Hasta düşük molekül 
ağırlıklı heparin (LMWH) ve warfarin tedavisi ile taburcu edildi. 

 

Sonuç olarak kanama riski yüksek, masif pulmoner emboli geçiren IBS vakalarında da LMWH yerine 

düşük doz yavaş infüzyon şeklinde trombolitik tedavisi güvenle uygulanabilir olacağını düşünmekteyiz. 
 

Anahtar Kelimeler: ülseratif kolit, pulmoner emboli, trombolitik 
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resim 2 

 
 
 

resim 3 
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Akut anterior miyokard infarktüsünü taklit eden pürülan perikardit 
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Bilinen hastalık öyküsü olmayan ancak ailesinde aort anevrizma operasyonu ve aort diseksiyonuna bağlı 

ölüm hikayesi olan 49 yaşındaki erkek hasta acil servise göğüs ağrısı ile başvurdu. Troponin ve ekg 

takipleri normal olan hasta usap ön tanısı ile koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
Ekokardiyografide, sistolik fonksiyonlar yeterliydi. Segmenter duvar hareket kusuru yoktu. Posterior 

duvarda 10 ml efüzyon olup kollaps yoktu. Aile öyküsünden dolayı aort anevrizmasına yönelik bt 

anjiografi çekildi. Diseksiyon lehine bulgu saptanmadı. Perikardit ön tanısı ile tedavisine başlandı. 
Takiplerinde hastada genel durumda kötüleşme ateş yüksekliği ve hipotansiyon gelişti. Septik tablo 

üzerine vazopressör destek ve ampirik antibiyoterapi başlandı. Yapılan kontrol ekoda tamponad bulgusu 

izlenmedi. Hastanın takiplerinde göğüs ağrısına ilaveten EKG de yaygın anterior st elevasyonu 

saptanması üzerine hasta acilen şok tablosunda katater laboratuvarına alındı. Anjiografide total tıkalı 
olan LAD artere müdahale kararı alındı. CX arter proksimalinde %70 darlık vardı. Bu sırada hastanın 

hemodinamisi daha da bozuldu ve sonrasında hasta, asistoli ile arrest oldu. Kardiyopulmoner 

resusitasyona başlandı. Kılavuz kataterden intrakoroner adrenalin yapıldı. Resusistasyona devam 
edilirken hızla LAD tellendi. Resusitasyona yanıt alındı. Sinüs ritmi izlenen hastanın kontrol pozlarında 

tüm damarların açık oldugu ve kritik koroner darlık olmadığı izlendi. Yaygın ciddi vazospazmın 

intrakoroner adrenalin ile düzeldiği düşünüldü. Anjiografide yapılan ekokardiyografide, perikardiyal 
mayi artmıştı ve sağ ventrikülde diyastolik kollaps mevcuttu. Akut tamponad tanısıyla perikardiyosentez 

yapıldı. Yaklaşık 240ml koyu kıvamlı pürülan mayi boşaltıldı. İntraaortik balon pompası takılarak 

yoğun bakım ünitesine alındı. Mikroskopik incelemede silme nötrofil izlendi. Kültürde üreme olmadı. 

Süpüratif perikardit tanısıyla antibiyotik tedavisi yeniden düzenlendi. Kliniği ve hemodinamisi düzelen 
hasta servise alınarak takiplerine devam edildi. Hastanın 15 günlük takibinde konstriktif perikardit 

kliniği gelişti. Perikardiyektomi operasyonu yapıldı. Perikardın sert ve kalın olduğu görüldü. Patolojik 

preparattan fibrinopürülan perikardit olduğu teyit edildi. Nadir bir durum olan pürülan perikarditin ciddi 
yaygın koroner vazospazma ve kısa sürede konstriktif perikardite neden olduğunu göstermesi açısından 

bu olgu önemlidir. 

 
Anahtar Kelimeler: konstriktif perikardit, pürülan perikardit, miyokard infarktüsü, tamponad 

 

perikard dokusu          Pürülan Perikard sıvısı 
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Nocardia Perikarditi Olgusu 
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GİRİŞ: Nocardia; gram(+) filamentöz bir basil olup genellikle immünkompromize vakalarda 

enfeksiyona neden olur. Nocardia enfeksiyonu genellikle bronkopnömoni ve beyin absesi şeklinde 

prezente olur ancak nadir olgularda dissemine olarak perikardite neden olabilir. Bu olgu sunumunda 

HIV tanılı bir hastada Nocardia ilişkili pürülan perikardit vakası prezente ettik. 
OLGU: Blinen HIV enfeksiyonu olan 49 yaşındaki erkek hasta nefes darlığı ve beyinde kitle saptanması 

nedeni ile dış merkezden Enfeksiyon Hastalıkları bölümüne kabul edildi. Hastanın 10 sene önce HIV(+) 

olduğu saptandığı ancak hastanın antiviral tedavisini düzensiz kullandığı öğrenildi. Öyküsünden 6 ay 
önce pulmoner tüberküloz tanısı aldığı; 2 ay 4’lü tedavi aldıktan sonra doğrudan gözetimli tedavi altında 

2’li tedavisine devam ettiği öğrenildi. HIV viral yükü yüksek olan ve CD4+ T hücre sayısı düşük olan 

hastaya tenofovir/emtrisitabin ve dalutagrevir kombinasyonu başlanmış olup hastaya perikardiyosentez 

yapıldığı ve pürülan mayi drene edildiği öğrenildi. Tüberküloz perikarditi olduğu düşünülerek hastaya 
metilprednizolon ve moksifloksasin başlandıktan sonra hastanın konvülziyon geçirmesi nedeni ile 

çekilen beyin BT’de sağ pariyetal lobda etrafında vazojenik ödemin olduğı iki adet kitle saptanması 

üzerine dış merkezden sevk edildiği öğrenildi. Hasta solunum izolasyonuna alınarak hospitalize edildi. 
Toraks BT’sinde akciğerde yaygın nekrotizan pnömoni lehine kaviter lezyonlar ve masif perikardiyal 

efüzyon saptandı (Resim-1). Hastaya perikardiyosentez yapıldı ve pürülan perikard sıvısından kültür 

örnekleri gönderildi. Perikardiyal sıvı örneği eksuda vasfında saptandı ancak TBC tanı paneli ve mantar 
kültüründe üreme olmadı. Takiben kültürde Nocardia abscessus üremesi olması üzerine amikasin, 

trimetoprim sülfametoksazol ve imipenem kombinasyonu başlandı ve hastaya cerrahi olarak 

perikardiyal tüp takıldı. İzlemde perikardiyal tüp çekildi, oksijen ihtiyacı azalan ve enfeksiyon 

parametreleri düzelen hasta taburcu edildi. 
TARTIŞMA: HIV hastaları hem hastalığın kendisi nedenli hem de antiretroviral tedavinin metabolik 

komplikasyonları nedenli artmış kardiyovasküler morbidite riskine sahiptirler. AIDS tablosu 

geliştiğinde Nokardiyoz gibi fırsatçı enfeksiyonlar sıkça görülmektedir. Nokardiyozun genellikle 
pulmoner tutulum ya da beyin absesi ile prezente olduğu bilinse de dissemine vakalarda perikardite de 

neden olabileceği unutulmamalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Nocardia abscessus, HIV, Perikardit 

 

Resim-1 

 
Toraks BT'de akciğer parankiminde kaviter lezyonlar ve perikardiyal efüzyon görülmektedir. 
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TF-TAVI esnasında görülen ilginç bir vasküler komplikasyon: Kontralateral pigtail kateterin 

tuzaklanması 
Şükriye Uslu, Şakir Arslan, Nermin Bayar 
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Antalya 
 

Transfemoral transkateter aort kapak implantasyonu (TF-TAVI) olgularında femoral bifürkasyonun 

üstünden, inguinal ligamentin altından, ana femoral arterin ön duvarının ortasından ve kalsifikasyon 
olmayan bir bölgeden ponksiyon yapmak amaçlanır. Ponksiyon yapılırken farklı teknikler 

kullanılmaktadır. Kontralateral görüntüleme tekniği ile ponksiyon yapılan bir olguda gelişen vasküler 

komplikasyon olgusunu sunmak istedik. 

OLGU: Ciddi aort darlığı olan 76 yaşındaki erkek hasta kliniğimize nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. 
STS skoru 6 olan hastaya kalp takımı tarafından TF-TAVI kararı alındı. Yapılan tomografik 

değerlendirmede femoral arterlerin çaplarının uygun olduğu ve kapak anulus ölçümlerinin 29 Edwards 

Saphien XT kapak ile uyumlu olduğu saptandı. Periprosedürel hazırlıkları tamamlanan hastada bilinçli 
sedasyon ile lokal anestezi altında sol femoral arter kanüle edildikten sonra kontralateral görüntüleme 

tekniği ile (şekil 1) 6F pigtail kateter antegrad olarak sağ femoral artere yerleştirildi. Skopi altında pigtail 

kateter klavuzluğunda sağ femoral arter ponksiyonu yapıldı. Ponksiyon sonrasında 2 adet proglide saat 

10 ve 2 hizasına yerleştirilerek işleme devam edildi. Sağ femoral artere 18F sheat yerleştirildikten sonra 
pigtail kateterin sağ femoral arterden çıkarılmasının unutulduğu fark edildi. Başlangıçta sadece pigtail 

kateterin 18F sheat ile sıkıştırılmasına bağlı gelmediği düşünülerek pigtail kateter burada bırakıldı. Sol 

femoral arterden yeni bir ponksiyon yapılarak ikincil giriş yeri olarak burası kullanıldı. Hastaya başarılı 
29 Edwards Saphien XT kapak implantasyonu yapıldı. İşlem sonunda 18F kateterin geri alınmasına 

rağmen pigtail kateterin gelmemesi üzerine, pigtail kateterin proglide sütürleri ile tuzaklandığı anlaşıldı. 

Bunun üzerine sütürler serbestleştirilerek pigtail kateter geri alındı (şekil 2). Kanama kontrolü 18F kılıf 
tekrar yerleştirilerek sağlandı. Femoral giriş yeri cerrahi onarım ile kapatıldı. İşlemin 4. Günü hasta 

taburcu edildi. 

TARTIŞMA: Kontralateral görüntüleme tekniği ile ponksiyon tekniğinde en önemli nokta ponksiyonu 

yaptıktan sonra pigtail kateterin geri alınmasının gerektiğidir. Alınmadığı takdirde vakamızda olduğu 
gibi ön kapama cihazları (proglide, prostar vs) yerleştirilirken pigtail kateter femoral artere dikilebilir. 

Biz kontralateral görüntüleme tekniği ile ponksiyon yapılan bir olguda gelişen pigtail kateterin 

tuzaklanması olgusunu sunmak istedik. 
 

Anahtar Kelimeler: Pigtail, Proglide, Transkateter aort kapak implantasyonu 

 

Şekil 1      Şekil 2 

    
Kontralateral görüntüleme tekniği ile ponksiyon tekniği Pigtail kateterin proglide sütürleri ile dikilmesi 
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SS-45 

COVID-19 Enfeksiyonu Olan Bir Hastada Benzersiz Bir Akut Koroner Sendrom Vakası: Dev 

koroner arter anevrizması (A Unique Case of Acute Coronary Syndrome in a Patient with 

COVID-19 Infection: Giant Coronary Artery Aneurysm) 
Saadet Avunduk1, İbrahim Oğuz1, İpek Büber2 

 
1Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü 

 

Koronavirüs pandemisi, Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana, 
önemli derecede mortalite ve morbiditeye neden olmuştur. Bu olgu sunumunda göğüs ağrısı şikayeti ile 

başvuran ve akut koroner sendrom tanısı ile başvuran son 3 ay içinde COVID-19 pozitif öyküsü olan 

bir hastayı sunuyoruz. Vakamız, yaklaşık 3 yıl önce efor testi pozitifliği nedeni ile elektif koroner 

anjiyografi yapılan ve koroner yavaş akım tespit edilen, optimal tıbbi tedavi altında 5 yıllık diyabet 
mellitus ve Hasimato tiroiditi öyküsü olan 44 yaşında bir kadın hastadır. Yine hastanın yaklaşık 3 ay 

önce COVID-19 geçirdiği ve bu nedenle 10 gün boyunca hospitalize edildiği bilgisi mevcuttu. Acil 

servise tipik göğüs ağrısı ile başvuran hastanın ilk elektrokardiyografisinde spesifik bulgu yoktu(Resim 
1). Tam kan sayımı parametreleri ve C-reaktif protein düzeyi normal sınırlardaydı. Hastaya ST 

elevasyonsuz MI nedeniyle akut koroner sendrom protokolü başlandı.Transtorasik ekokardiyogramda 

Simpson kuralı ile hesaplanan ejeksiyon fraksiyonu %52 ve orta derecede inferior duvar hipokinezisi 

mevcuttu. Kardiyak kateterizasyon anjiyografik olarak normal sol koroner arter sistemi göstermesine 
rağmen, sağ koroner arter distalinde 3 yıl önce yapılan anjiyografide mevcut olmayan dev bir koroner 

anevrizma tespit edildi(Resim 2). Anti nükleer antikor, anti ds DNA, anti ribozomal P protein, anti-Sm, 

anti-SCL 70, anti-Jo1 negatif ve anti kardiyolipin IgG, lupus antikoagülan testi normaldi. Paterji testi 
negatifti. Hasta tıbbi olarak medikal tedavi ile yönetildi ve bir aylık takipte semptomsuz kaldı. Biz bu 

vakada, koroner arter anevrizmasının ne zaman geliştiğini bilmiyoruz. Ancak Covid-19 ile ilişkili 

endotelyal disfonksiyon ve hasarın varlığı patogenezde rol oynayabilir. Çalışmalar, vasküler endotel 
hücrelerinin şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) ile enfekte olabileceğini ve 

ileri düzey COVID-19 vakalarında yaygın endotel hasarı ve iltihaplanma kanıtı bulunduğunu 

göstermektedir. COVID-19'da endotelyal disfonksiyonun şiddetlenmesi bu nedenle organ perfüzyonunu 

bozabilir ve hem makro hem de mikrovasküler trombotik olaylarla sonuçlanan prokoagülatör bir duruma 
neden olabilir. Tedavilerin endotel disfonksiyonunu önlemeye ve iyileştirmeye odaklanması, COVID-

19'daki sonuçları da iyileştirebilir. 

 
Anahtar Kelimeler: dev koroner anevrizma, covid-19, akut koroner sendrom 

 

Resim 1      Resim 2 
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SS-47 

İntrakoroner Balon Kopması ve Yönetimi 
Yücel Kanal, Görkem Ayhan, Canan Elif Yıldız 

 

Tokat Devlet Hastanesi 
 

53 yaşında, bir ay önce inferior miyokart infarktüsü (MI) kliniği ile RCA-OM perkutan koroner girişim 

(PCI) yapılan hasta, elektif LAD PCI amacıyla katater laboratuarına alındı. Sağ radial arter yoluyla 6F 
JL4 guiding ile LMCA kanule edildi. Floppy telle LAD lezyonu geçildi. D1e de floppy tel gönderildi. 

Ardından LAD mid lezyona 2 adet overlop olacak şekilde 2.75X18 Xience marka DES implante edildi. 

Proximal stent 16 ATM distal stent 12 ATM açıldı. Ardından D1 akımı yavaşlaması üzerine whisper LS 

tel ile D1 tekrar tellendi. Minitrek 1.2X8 balon ile D1 ağzındaki stent stratı açıldı. Ardından 1.5X15 
balon kissing amacıyla D1 e gönderilirken katater içinde arcustan itibaren ilerlemediği için geri 

çekilerek sistem dışına alındı. Ardından arcus seviyesinde katater içinde tellerin dolandığı düşünülerek, 

LAD de kissing amacıyla bırakılan 2.75X18 stent balonu ve LAD deki floppy tel geri çekildi. Ancak, 
bu aşamada LAD teli gelmesine rağmen LAD deki balon parçasının stent içinde kaldığı gözlendi. 

Balonun kalan parçası dışarı alındığında plastik kısmın balon şaftında olmadığı gözlendi. Koroner içinde 

kalan balon parçasının yanından floppy telle geçildi. Micokatater içine konulan microsnear balonun 

koroner içindeki distal ucuna getirilerek yakalandı ve katater içine alındı. Kontrol görüntülerde LAD ve 
D1 akımının TİMİ 3 olduğu herhangi bir trombüs olmadığı izlendi ve işleme son verildi.  

PCI Koroner içinde kalan yabancı cisimler akım kaybına, hastada ölüme kadar gidebilen ciddi sonuçlar 

doğurabilmektedir. Koroner içinde balon kopması literatür taramalarında nadir görülen durumdur. 
Literatürde genelde balonun uç kısmının damar içinde kaldığı kalsifik, tortiyoze ve açılı lezyonlarda 

kopmalar gözlenmiştir. Bizim vakamızda balonun plastik kısmının şaft kısmından sıyrılması tel 

dolanması ve işlem esnasında fazla güç uygulamadan balonun kopması malzemede defekt olabileceğini 
düşündürmüştür. Literatürdeki vakalarda kopan balon kısımları genelde perkutan olarak çıkarılmış 

olmakla birlikte cerrahi olarak çıkarılan ve nadiren balonun olduğu yerde bırakılıp antikoagülan tedavi 

ile hastaların izlendiği vakalarda izlenmiştir. Vakamızda TRAP yöntemiyle çıkarılabilirdi, fakat 

microsnear kullanımını uygun görüldü. 
 

Anahtar Kelimeler: microsnear, Perkutan koroner girişim, koroner anjioplasti balonu kopması, 

koroner damar içerisinden yabancı cisim çıkarılması 
 

balonun microsnear ile yakalanması   işlem öncesi LAD 

 
balonun microsnear ile yakalanması ve çıkarılması   PCI öncesi LAD'nin koroner anjiografik değerlendirilmesi. 
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işlem sonu pozu     Kopan Balon Parçası 

 
İşlem sonu pozu      Kopan Balon Parçası 

 

Koroner İçinde Kalan Balon ve Noreflow 

 
koroner içinde kalan balon ve noreflow 
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SS-48 

Sol Ana Koroner Arterden Aortaya Düşen Stente Başarılı Müdahale 
Şükrü Çetin 

 

SBÜ Sancaktepe Şehit Prof Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, 
İstanbul 

 

GİRİŞ: Sol ana koroner (LMCA) lezyonları girişimsel kardiyolojinin önemli konularından birisidir. 
LMCA girişimlerinde işlem esnasında her zamankinden daha da dikkatli olunmalıdır. Aksi halde 

komplikasyonlar kaçınılmazdır. Bu vakada LMCA’dan sirkumflex (CX) artere stent implante edilmesi 

esnasında gelişen bir komplikasyon anlatılacaktır. 

VAKA: 57 yaşında tekli koroner arter by-pass grefti (sol internal mamariyan arter- sol ön inen arter) 
olan erkek hasta Non-ST elevasyonlu miyokard infarktüsü ile anjiyo laboratuarına alındı. LİMA-LAD 

grefti açık izlenildi, sol ana koroner (LMCA) distalden total tıkalı saptanıldı. Lezyon floppy tel ile 

geçildi. LMCA’dan CX’e uzanacak şekilde 2,0x20 mm komplian balon ile dilate edildikten sonra 
lezyona 3,0x19 mm stent implante edilip, 4,0x12 mm non-komplian balon ile postdilatasyon yapıldı. 

Stent proksimalinde lezyon izlenilmesi üzerine lezyona 4,5x8 mm stent implante edildi. Ancak stent 

açılırken aortaya kaydı ve LMCA’ya çok küçük bir alanda tutunduğunu ve ilk stent ile arasında boşluk 

olduğu görüldü. Tel üzerinden stent distaline stent balonu ilerletilerek şişilrilmiş olarak femoral 
bölgedeki sheat’e kadar çekildi. Stent balonu şişirilmiş olarak bekletilerek kalp damar cerrahisi ile stent 

femoral bölgeden çıkarıldı. İşlem esnasında hastanın göğüs ağrısı ve EKG değişikliği yoktu. Hastanın 

takiplerinde şikayetinin olmadığı görüldü. 
TARTIŞMA: LMCA’ya girişim esnasında aortaya düşürülen stent, femoral artere kadar getirilip cerrahi 

müdahale ile çıkarılabilinir. 

 
Anahtar Kelimeler: LMCA, aorta, stent, femoral cerrahi girişim 

 

Aortaya Düşen Açılmış Stent    işlem öncesi görüntü 

 
sol ana koroner artere implantasyon esnasında    Sol ana koroner arter distalden total tıkalı 

aortaya düşen stent görülmektedir. 

 

stent ve tel 
 
  

 

 

 

 

stent femoral bölgeden çıkarılan stent görülmektedir 
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SS-51 

Kronik Koroner Oklüzyona Müdahale Sırasında Gelişen İatrojenik Tip A Aort Diseksiyonunun 

Yönetimi: Bir Olgu Sunumu 
Tuncay Güzel1, Baran Arık2, Bayram Arslan3, Kamran İldırımlı2, Bünyamin Yıldırım2, Faruk Ertaş2 

 
1SBÜ, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği 
2Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği 
3Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği 

 

Burada sağ koroner arterdeki kronik total oklüzyona perkütan girişim esnasında gelişen, Stanford tip A 
aort diseksiyon vakasını sunuyoruz. Osteal stentleme ile diseksiyon orjinin kapatılması, iyi bir koroner 

perfüzyon sağlanması, hemodinamik açıdan stabil olması, yoğun medikal gözlem diseksiyonun spontan 

rezolüsyonuna imkan sağladı. Erken tanı, etkili bir olgu yönetimi, operatör deneyimi prognozu 

belirleyen en önemli faktörlerdir. 
 

Anahtar Kelimeler: Retrograde Diseksiyon, Tip A Aort Diseksiyon, Kronik Total Oklüzyon 

 

Şekil-1            Şekil-2 
 

  
Hastanın ilk koroner anjiografik görüntülemesi 

RCA CTO lezyonuna işlem esnasında gelişen    

retrograde ilerleyen aort diseksiyonu 

 

Şekil-3 

 
RCA osteal bölgeden başlayan stentleme ve başarılı CTO işlemi sonrası final görüntü 
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Şekil-4 

 
RCA işleminden 24 saat sonra çekilen kontrastlı BT anjiografi görüntüsü 

 
Şekil-5 

 
İşlemden yaklaşık 45 gün sonra yapılan kontrol RCA koroner anjiografi görüntüsü 

 

Şekil-6 

 
İşlemden yaklaşık 45 gün sonra çekilen kontrol kontrastlı CT anjiografi görüntüsü 
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SS-52 

Severe Aortic Regurgitation After Ozaki-NeoCuspidization 
Özge Ozden, Gülsüm Bingöl, Ömer Göktekin, Barış Ökçün, Ali Aşkın Korkmaz 
 

Memorial Bahçelievler Hastanesi 

 
A 55-year-old man who had Ozaki-Neocuspidization and mitral valve annuloplasty due to previous 

rheumatic aortic and mitral valve regurgitation was referred to our cardiology outpatient clinic with 

dyspnea and peripheral edema.The patient had no other known chronic diseases.On admission his heart 
rate was 65 beats/minute,blood pressure was 120/60 mmHg and oxygen saturation was 97% in room 

air. He had a regular rhythm and normal first and second heart sounds with 3/6 diastolic murmur in the 

aortic area.His lungs had rales in the basal parts of his lungs.He had bilateral 2+ leg edema.His laboratory 

findings were normal.Transthoracic echocardiography (TTE) and transesophageal 
echocardiography(TOE) showed severe aortic regurgitation from the coaptation defect between non- 

and right coronary cusps and central coaptation defect (PHT was:86 msec),moderate-severe tricuspid 

regurgitation,mild-moderate mitral stenosis,mild-moderate mitral regurgitation and severe pulmonary 
hypertension(PAPs:65 mmHg). There was a small oscillating mass on the right coronary cusp of aortic 

valve.The patient had been taking vancomcyne fort he last 4 days,but infection markers and blood 

culture were negative on admission as mentioned above.The heart team decided on aortic valve 

replacement. The patient underwent a succesful mechanical aortic valve replacement, but as it was a 
redo surgery and there was a potential high complication risk due to calcified pericardium; the surgeon 

decided not to touch tricuspid valve; and mitral valve was also decided to be followed up medically due 

to high operative risk.During the operation it was noticed that one of the leaflets of aortic valve was flail 
and the leaflets were calcified and there were small fibrillar masses on the cusps which were considered 

to be potential vegetations during TOE.After a succesful AVR, the patient is stable and has no symptoms 

under 40 mg furosemide 1x1 per os and his functional status improved from NYHA IV to NYHA I-II 1 
week after the operation. 

 

Anahtar Kelimeler: Aortic Regurgitation,Ozaki-Neocuspidization,aortic valve replacement 

 

macroscopic view of flail aortic valves 

 
 

TOE image of severe aortic regurgitation 
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SS-54 

Komplike RCA Osteal Lezyona Yaklaşım 
Yusuf Demir Ozan, Ali Nail Kaya, Lütfullah Candan, Seda Altuntaş, Abdullah Alvuroğlu, Mürsel 

Şahin, Merih Kutlu 
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon 

 
GİRİŞ: Osteal koroner lezyonlar kompleks lezyon olarak sınıflandırılmaktadır. Bu lezyonların perkutan 

tedavisinde çeşitli zorluklar ve komplikasyonlar yaşanabilmektedir. Özellikle kalsifik lezyonlarda 

optimal olmayan sonuçlara bağlı erken ve geç olumsuz olay gelişme riski yüksektir. Bu vakada kalsifik 

bir RCA osteal lezyonuna bağlı gelişen komplikasyonlar sunulmuştur. 
 

VAKA: 69 yaşında kadın hasta unstabil anjina şikayeti ile başvurdu. Hastaya KAG planlandı. LAD mid 

bölgece %70, RCA osteal bölgede %90 darlık tespit edildi. Hastaya her iki lezyona PCI kararı verildi. 
RCA Osteal lezyona predilatasyon sonrası stent implante edildi fakat lezyonda tam açıklık sağlanamadı. 

NC balonlarla ardışık yüksek basınçlı postdilatasyonlara rağmen rezidü leyzonda iyileşme sağlanamadı. 

LAD lezyonu da olduğundan hastaya by-pass cerrahisi önerildi. Hastanın cerrahiyi beklediği dönemde 

göğüs ağrısı ve ST elevasyonu gelişti. Tam blok izlenen hastaya tekrar KAG yapıldı. RCA osteal stentin 
tıkalı olduğu izlendi. Kateter desteği zafıf olduğundan işlem başarılı olmadı. Bunun üzerine hastaya acil 

cerrahi önerildi. Vaka görüntüleri ile birlikte tartışılmak üzere sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, Stent trombozu,Koroner osteal darlık 
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SS-55 

ASD kapama cihazına bağlı gelişen sistemik alerjik kontakt dermatit ve cerrahi olarak cihazın 

çıkarılması ile başarılı tedavisi 
Mustafa Şahinöz1, İbrahim Kocayiğit1, Hakan Saçlı2, İbrahim Kara2 

 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 
 

Perkütan ASD kapaması, sekundum tip ASD’lerin tedavisinde ilk basamak tedavi yöntemlerinden 

biridir. Bu yöntemin yaygın olarak kullanılmasıyla beraber periprosedürel ve geç dönem 
komplikasyonların da görülme sıklığı artmıştır. Nikel hipersensitivitesi, perkütan ASD/PFO kapama 

sonrası nadir görülen komplikasyonlardandır. Burada ASD kapaması sonrası gelişen nikel alerjisine 

sekonder oluşan sistemik alerjik kontakt dermatit vakasının cerrahi olarak cihazın çıkarılması ile başarılı 

tedavisini sunmayı amaçladık. 
 

Transtorasik ekokardiyografide sekundum tip ASD ve sağ kalp boşluklarında genişleme saptanan 22 

yaşında kadın hasta perkütan kapama amacıyla kliniğimize alındı. Transözefageal ekokardiyografi ile 
rimleri perkütan kapamaya uygun olan hasta femoral ven yoluyla 22mm boyutundaki ASD kapama 

cihazı (AmplatzerTM septal occluder, St. Jude Medical Inc., St. Paul, MN, USA) ile başarılı şekilde 

tedavi edildi. Hasta aspirin ve klopidogrel tedavisi ile taburcu edildi. Başarılı perkütan kapama 

işleminden yaklaşık bir hafta sonra yaygın kaşıntı, vücudunda ve ekstremitelerinde diffüz ürtikeryal 
lezyonlar oluşmaya başladı (figüre 1). Hasta öncelikle dermatoloji kliniğine yönlendirildi ve sistemik 

alerjik kontakt dermatit tanısı konuldu. Hastaya yapılan yama testi sonrasında nikel sülfata karşı kuvvetli 

bir reaksiyon izlendi. Yapılan tetkiklerde IgE seviyelerinde belirgin yükseklik (3110 iu/mL, referans 
aralığı 0-100 iu/mL) saptandı. Dermatoloji kliniği tarafından antihistaminik ve steroid tedavisi başlandı. 

Olası ilaç reaksiyonu açısından aspirin ve klopidogrel kesilmesine rağmen hastanın yakınmalarında 

gerileme izlenmedi. Bunun üzerine hasta cerrahi olarak kapama cihazının çıkarılması amacıyla 
kardiyoloji- KVC konseyinde görüşüldü ve cerrahi olarak cihazın çıkarılması planlandı. Perkütan 

kapama işleminden 8 ay sonra hastadaki cihaz sağ lateral torakotomi yapılarak cerrahi olarak çıkarıldı 

(figüre 2) ve perikarddan yama alınarak defekt kapatıldı. Postoperatif dönemde herhangi bir sorun 

yaşanmayan hastanın takiplerinde urtileryel lezyonları ve yakınmaları tamamen geriledi. 
Günümüzde kullanılan ASD/PFO kapama cihazlarındaki yoğun nikel içeriğine rağmen, bu cihazların 

implantasyonu sonrası alerjik reaksiyonların görülmesi oldukça enderdir. Cihaz implantasyonu sonrası 

gelişen ürtikeryal döküntülerin cihazın çıkarılması sonrası tamamen gerilemesi kontakt alerjisi tanısını 
güçlendirmektedir. Tedaviye dirençli vakalarda cihazın çıkarılması mecburi ve etkili bir tedavi 

seçeneğidir. 

 
Anahtar Kelimeler: perkütan ASD kapama, nitinol alerjisi, sistemik alerjik kontakt dermatit 

 

figure 1      figure 2 
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SS-57 

RCA perkutan girişimi sırasında floppy telin distal koroner arter ince dalına saplandıktan sonra 

güç uygulanmasıyla sarmalının tamamen açılması, uzaması ve ayrılamaması 
Zeki Doğan, Gökhan Bektaşoğlu 

 

İstanbul Atlas Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

Perkutan girişimler sırasında kullandığımız 0.014 teller zaman zaman kopabilir, tuzaklanabilir. Ancak 

floppy telin tuzaklandıktan sonra çekilememesi ile ilgili literatür bilgileri çok kısıtlıdır. Olgumuz 67 
yaşında kadın hasta. 

Yaklaşık 10 yıl önce RCA proksimalae ve LAD'ye stent konmuş. Yakınmaları nedeniyle yapılan 

koroner anjiyografisinde Lad stent öncesi ostiuma yakın ile Cx mid segmentte kritik darlıkları mevcuttu. 

Birinci seansta LAD-LMCA ve Cx'e ilaç kaplı stentler ile PCI yapıldı. RCA crux kritik lezyonuna ikinci 
seansta işlem planlandı. 

Floppy tel ile lezyon geçildikten sonra PD'ye geçilmeye çalışıldı, PL'nin küçük bir dalına tuzaklandığı 

görüldü. Çekmeye yanıt alınamadığı gibi yerinden oynatılamadığı gözlendi. Çekmeye çalıştığımızda 
floppy telin sündüğü ve saplandığı yerden ayrılmadığı üstelik RCA'nın tüm distal segmentlerini 

beraberinde proksimale doğru çektiği izlendi. Hedeflenen stent başka bir tel üzerinden PD'ye doğru 

yerleştirildi. Floppy tel üzerine distale kadar gidecek şekilde balon ilerletilerek çekme işlemini tekrar 

ettik, ancak telin daha da uzadığı görüldü. Sistem tamamen alınmaya çalışıldı, bu sırada RCA 
beraberinde proksimale çekildi. Diğer femoral arterden başka bir guiding kateter ile proksimale stent 

kondu. Çekme tekrarlandı, yine sonuç alınamadı. Sistem içine balon şaftı da alınarak tele daha güçlü 

asılınca floppy tel iyice uzamış sarmalı hariç dışarı alınabildi. Geri kalan floppy sarmal teli transvers 
aortta hareketli olarak duruyordu. 3 yapraklı büyük kement ile tel koroner ostiuma en yakın yerinden 

yakalanarak dikkatli sistem içine alınarak çekildi. Asendan aortta yaklaşık 5 cm'lik bir kısmı kaldı. Bu 

sırada RCA'nın distal ve proksimal-mid stenler arasında kalan segment akordeon etki gösterdi. RCA 
kımı belirgin olarak azaldı. Tel ile sözkonusu segmentin geilme olanağı olmadı. Hasta stabil olarak 

koroner bakım ünitesine alındı. Göğüs ağrısı olmadı, EKG değişikliği saptanmadı. 

Bir hafta sonra skopi yapıldığında telin distale doğru çekildiği ve akordeon etki gösteren segmentin daha 

izlendiği görüldü. 
 

Anahtar Kelimeler: Koroner akordeon etkisi, perkutan koroner girişim, tel komplikasyonu, 
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Konal arter tıkanmasına bağlı gelişen elektriksel instabilite ve anteroseptal miyokard 

infarktüsü: Vaka sunumu 
Selim Tanyolaç, Şükrü Arslan, Emir Özgür Barış Ökçün, Ahmet Yıldız 

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

53 yaşında erkek hasta yaklaşık 1 yıldır olan tipik göğüs ağrısı ile yapılan transtorasik ekokardiyografi 

normal sınırlarda, laboratuvar testleri normal bulundu. Çekilen EKG’de normal sinüs ritmi saptandı. 
MPS'de inferior segmentlerde iskemi saptanması üzerine koroner anjiyografi planlandı. Yapılan 

anjiyografide RCA proksimal segmentte %90 darlık saptandı. Perkutan koroner girişim sırasında 

kılavuz katetere bağlı RCA’da disseksiyon gelişti. Sonrasında yapılan girişimde RCA'ya sırasıyla 

2,75x25mm ve 3,5x24mm DES implante edildi.TIMI-3 akım ile işlem sonlandırıldı. YBÜ’ye alınan 
hastada torsades des pointes şeklinde elektriksel instabilite gelişti. 14 kez defibrile edilen hasta sedatize 

edildi, amiodaron 300mg IV bolus, 2 ampul magnezyum IV uygulandı. Hastaya çekilen EKG’de V1-

4’te 1-2 mm ST elevasyonu izlendi. Yatakbaşı yapılan ekokardiyografide, EF%52, inferior mid-bazal 
segmentlerde hipokinezi saptandı. Yapılan kontrol anjiyografide sol sistem açık, RCA’da stentli 

bölgeden çıkan konus dalının tıkanmış olduğu izlendi. Konal dala kılavuz tel ile geçiş sağlanamadı.Bu 

esnada stabil izlenen hastada çekilen EKG’de ST elevasyonlarının gerilediği saptanarak işlem 

sonlandırıldı. 
Yoğun bakım takibinde yeniden ventriküler fibrilasyon atakları gelişen hastada 5 kez defibrilasyon 

yapıldı. Lidokain 1mg/kg bolus IV ve sonrasında 1mg/dk infüzyon başlanan hastada daha sonra herhangi 

bir aritmi gelişmedi. Hasta takibinin 5.gününde taburcu edildi. 
Prekordiyal derivasyonlardaki ST-segment elevasyonu anteroseptal bölgeyi daha çok besleyen sol 

koroner arterlerin tıkanıklığını ön planda akla getirmektedir. Vakamızda RCA proksimaline yapılan 

koroner stentleme sonrası çekilen EKG’de V1-3 derivasyonlarında meydana gelen ST-segment 
elevasyonları işleme bağlı LAD tıkanıklığını taklit etmiştir. Konus arteri sağ ventrikül çıkış yolunu ve 

anteroseptal bölgenin bir kısmını beslemektedir. Sağ ventrikül çıkış yolunun göğüs duvarına olan 

yakınlığı ise V1-3 derivasyonlarındaki ST segment elevasyonunu açıklamaktadır. Meydana gelen 

tekrarlayan ventriküler fibrilasyonlar ise konus bölgesinde ortaya çıkan iskemiden ötürü bu bölgenin ‘R 
on T’ fenomeni şeklinde oluşturduğu ventriküler fibrilasyonlardır. Bu durum Brugada sendromunda 

oluşabilen VF’ye benzer bir mekanizma ile oluşmaktadır.Konal arter ostiumunun dahil edileceği 

stentleme işlemlerinde anteroseptal Mİ ve aritmik olayların önüne geçmek için konal arterin bu 
işlemlerde korunmasına dikkat edilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Anteroseptal miyokard infarktüsü, elektriksel instabilite, konal arter tıkanması 
 

Girişim öncesi RCA 

 
RCA prox %90 darlık izlenmekte 
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İşlem sonrası EKG 

 
İşlem sonrası EKG'de anteroseptal ST elevasyonları 

 

Kontrol anjioda RCA 

 
Kontrol anjıoda konal dalın oklude olduğu izleniyor 

 

Ventriküler Fibrilasyon 

 
İşlem sonrası ventriküler fibrilasyon 
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Biyoprotez Aort Kapak İçine TAVİ İşlemi Sırasında Kabus Komplikasyon ve Yönetimi: Sol Ana 

Koroner Arterin Trombozu ve Stentlenmesi 
Ahmet Çağdaş Yumurtaş, Aysun Erdem Yaman, Göktuğ Savaş, Selçuk Yazıcı, Sait Terzi 

 

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

Olgumuz 85 yaşında,5yıl önce TAVİ öyküsü olan,atrial fibrilasyon nedeni ile warfarin kullanan kadın 

hasta.Komorbiditeleri arasında hipertansiyon,diyabet,KOAH,kronik böbrek yetmezliği 
mevcut.Hastanın son zamanlarda tekrardan efor kapasitesinin azalması ve semptomlarının artması 

üzerine yapılan transtorasik ekokardiyografisinde(TTE)daha önceden implante edilen biyoprotez aort 

kapağında gradyent artışı(AVmax:4,9m/sn,Maksimum64mmHg,ortalama46mmHg)saptanması üzerine 

“valve-in-valve”(ViV)işlemi için hazırlandı. 
Hastanın işlem öncesi koroner anjiografisinde anlamlı darlık izlenmedi.Hastanın ViV işlemine 

başlandı.Kılavuz telle ventriküle ulaşılmaya çalışılırken hastada hipotansiyon-geneldurum bozukluğu 

gelişmesi üzerine tekrardan koroner arterleri görüntülendi.Sağ-koroner arteri normal olarak izlenen 
hastanın sol-ana-koronerinin(LMCA)ostialinden itibaren total-tromboze olduğu izlendi.Sol ön 

inen(LAD)artere kılavuz telimizi göndererek LMCA’ya balon yapıldı.Balon sonrası majör bir 

trombüsün ortaya çıkması üzerine LMCA’dan LAD’ye uzanacak şekilde3.5x15mm ve 3.0x37mm 

uzunluğunda 2adet ilaç kaplı stent(Meril,Biomime)stent implante edildi.Sonraki pozlarda trombüsün 
distalde sebat etmesi üzerine hastaya intrakoroner ve intravenöz olmak üzere toplam 

50mgtPA(alteplaz)uygulandı.Kontrol görüntüde trombüsün kaybolması,hastanın hemodinamisinin 

düzelmesi,TIMI-3 akım izlenmesi üzerine ViV işlemine devam edildi. 
Hastanın daha önceki biyoprotez aort kapağının içine 25mm çapında Portico(Abbott,US)marka kapak 

implante edildi.İmplantasyon sonrası paravalvüler kaçak izlenmedi.İşlem sonrası hastamızı yoğunbakım 

takibine alarak işlemdeki alteplaz uygulamasından dolayı femoral-20Fr kılıfı hasta üzerinde bıraktık.3 
saat sonra katater-laboratuarına alınan hastanın sheathi alınarak proglide'la kapatıldı. 

İşlem-sonrasında hemoglobin düşüşü izlenmeyen hastamızın kontrol TTE’sinde aort-kapak üzerine 

maksimum 33mmHg, ortalama 15mmHg gradyent alındı.Tekrar antikoagüle edilerek 

warfarin5mg+ASA100mg tedavisiyle şifayla taburcu edildi.Biyoprotez aort kapak implantasyonu 
sırasında koroner-sistem embolileri literatürde nadir de olsa raporlanmıştır;ancak bizim vakamızdaki 

gibi henüz görüntüleme sırasında oluşan trombüs-LMCA total oklüzyonu,yaptığımız araştırmalara göre 

literatürde izlenmemektedir.2019’da yapılan bir derlemede ViV prosedüründen önce koruyucu LMCA-
stentlenmesi incelenmiş olup erken-geç koroner obstrüksiyonunu engellemek için uygun bir seçenek 

olarak görülmüş;ancak bu stentleme,hastaya ek olarak stent trombozu riski yüklemekte ve yapılabilecek 

sol koroner ameliyatlarını engelleyebilir. 
Akut LMCA trombüslerinde ortak bir tedavi seçeneği olmamakla birlikte tedavinin bireysel seçilmesi 

önerilmekte.Mekanik trombektomi,anti-agregan ve anti-koagülan tedavi ile birlikte trombolitik tedavi 

uygulanabilecek stratejilerdendir.Biz vakamızda hastanın kanama riskinin düşük ve ani 

hemodinamisinin bozulması nedeniyle stentlemeyle eş zamanlı litik tedavi stratejisini seçtik.  
 

Anahtar Kelimeler: tavi, sol ana koroner, alteplaz 
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Görüntü-1      Görüntü-2 
 

 
İşlem Öncesi Koroner Anjiografi-1    İşlem Öncesi Koroner Anjiografi-2 

 

Görüntü-4      Görüntü-5 
 

 
TAVİ sırasında Sağ Koroner Arterin Kontrol Pozu   TAVİ Sırasında Sol Sistemin Anijografisi - LMCA Ostialden  

Tromboze 

 

Görüntü-6      Görüntü-7 

 

 
Tromboze Olan Yer Guidewire İle Geçildi    Balon Sonrası Görüntü 
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Görüntü-8      Görüntü-9 
 

 
Stent İmplantasyonu Sonrası Görüntü –     Diğer Açıdan LAD pozu 

Trombüs Hala Distalde Sebat Etmekte 

 

Görüntü-99      Görüntü-999 
 

 
Yeni Biyoprotez Aort Kapak İmplantasyonundan Sonraki Görüntü  İşlem Sonrası TTE'de Aort Kapakta Gradyent 
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SS-60 

Masif Metalik Mitral Kapak Trombüsüne ‘Ultra Slow’ Alteplaz İnfüzyonu ile Dramatik Yanıt 
Fuatcan Balaban, Metin Çoksevim, Serkan Yüksel, Mahmut Şahin 
 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 

 
VAKA: 65 yaşında erkek hasta nefes darlığı,efor kapasitesinde azalma şikayetleri ile kliniğimize 

başvurdu. Özgeçmişinde CABG(x4)+MVR,DEF-KY+ICD mevcuttu.Hematüri nedeni ile warfarine ara 

verilmiş.Fm de;ortopne+,akciğerler orta zona kadar ral+,protez kapak sesi azalmıştı.Yapılan 
transtorasik ekoda; metalik mitral kapak anterior leaflet üzerinde,ventriküler yüzde 18*10mm 

boyutunda trombus ile uyumlu kitle imaı izlend. Kapak üzerinde Pmax:30 PMean:18mmhg gradient 

alındı. Heparin infüzyon başlandı.Tee yapıldı.Sonucunda; anterior leaflette 28*18mm,posterior leaflette 

ise 14*10mm boyutlarında trombüs ile uyumlu olarak değerlendirilen kitle imajı izlendi. Kapak üzerinde 
en çok 28mmHg, ortalama 14mmHg gradient alındı.(Video 1-2).Kalp takımı toplansıtısnda operasyon 

riski nedeni ile tpa infüzyon verilmesi kararı alındı. 25mg alteplaz 25saatte uygulandı. Uygulamanın 

13ncü saatinde hastada sağ kolda güçsüzlük sağ gözde geçici görme kaybı oluştu. Sağ üst ekstremite 3/5 
derecede hemiparezi mevcuttu. Hastaya diffüzyon+SWI MRI çekildi, sağ post santral gyrus ve superior 

pariyetal gyrus kortikal ve subkortikal beyaz cevherde milimetrik DAG hiperintens, ADC hipointens 

diffüzyon kısıtlayan akut enfarktlar görüldü, SWI görüntülerde solda anterior singulat gyrusta ve 

posterior singulat gyrusta sağ superior temporal gyrusta ve sol inferior temporal gyrusta,sol superior 
frontal gyrusta SWI’da sinyal void sekel mikrohemorajiler görüldü.Ancak tPA infüzyonuna devam 

edilmesi kararı alındı.İlk doz Tpa’nın bitiminde yapılan tee de trombusün tamamen rezorbe olduğu 

görüldü.Kapak üzerinde 9/5mmhg gradient alındı.(Video 3-4)Hasta tekrar coumadinize edildi.Asa 
eklendi.Nörolojik olarak da düzelme gösteren hasta taburcu edildi. 

TARTIŞMA: Protez kapak trombozu yönetimi, farklı tanıların örtüşen özellikleri ve farklı terapötik 

rejimler arasında randomize kontrollü çalışmaların olmaması nedeniyle çok zor olabilir. Yavaş infüzyon 
şeklide olan fibrinolitik tedavi rejimleri uygun hastalarda hayat kurtarıcı olabilir ve yüksek riskli 

tekrarlayan ameliyatlardan kaçınmak için kritik bir yönetim seçeneği olarak değerlendirilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Coumadinizasyon Önemi,Metalik Kapak Trombozu,Ultra Yavaş Fibrinolitik 
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Dev Koroner Arter Ektazisi Olan Hastaya Yaklaşım Olgusu 
Khayal Mirzayev1, Cüneyt Kocaş2, Okay Abacı2 

 
1Bezmialem Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Biruni Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

 

Özgeçmişinde hipertansiyon öyküsü bulunan 65 yaşında erkek hasta tipik göğüs ağrısı şikayeti ile 
dışmerkeze başvurmuş. Stabil angına pektoris ön tanısı ile ecopirin, statin ve trimetazidin başlanan hasta 

şikayetlerinin devam etmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayene, 

ekokardiyografi ve biyokimyasal tetkiklerinde patoloji gözlenmedi. Elektrokardiyografisi (EKG) sinüs 

ritmindeydi. Bunun üzerine hastaya koroner anjiografi (KAG) planlandı. Yapılan KAG’de RCA, CX, 
LAD arterlerinde dev koroner ektaziler tespit edildi (Şekil 1). Koroner ektazi en geniş RCA proksimalde 

16 mm ölçüldü (Şekil 2). Bunun üzerine tedavide antiagregan yerine antikoagülan tedavi başlandı. Ek 

olarak atorvastatin, metoprolol, ranolazin ve trimetazidin eklendi. Hasta yatışında koroner ektazi 
nedeniyle endokrin ve romatolojiye danışıldı ancak anlamlı patoloji saptanmadı. Hastanın 1. Ay 

kontrolünde şikayetleri tamamen geriledi. Hasta 1 yıldır mevcut medikal tedavi altında asemptomatik 

olarak takip edilmektedir. 

Koroner arter ektazisi, en az bir koroner arterin komşu normal koroner arter segmentinin 1.5 katı veya  
daha fazlası olacak şekilde genişlemesi olarak tanımlanmıştır. Koroner ektaziler büyük bir oranda 

koroner arter hastalığı (KAH) ile birlikte görülmekle beraber izole olarak da saptanabilmektedirler. 

Koroner ektazili hastalarda ektazik arterlerin beslediği miyokardiyal bölgelerde bozulmuş perfüzyon 
alanları izlenmektedir. Ektazik segmentlerde kan akımının türbülan özellik kazanması, aksiyal akımın 

kaybına bağlı gelişen eritrosit agregasyonları ve ektazik bölgede oluşan trombojenite artışı ve bunun 

sonucunda oluşan trombüslerin distale embolizasyonu, koroner ektazi ile mikrovasküler perfüzyon 
bozukluğu arasındaki ilişkinin önemli nedenleridir. Koroner arter ektazi tedavisinde antiagregan, 

antikoagulan, statin, ace inhibitörleri,beta blokerler,kalsiyum kanal blokerleri ilaçlar kullanılmaktadır.  

Ancak koroner ektazi tedavisinde net bir konsensüs bildirilmemiştir. Bizim vakamızda antiagregan 

kesilerek antikoagulan tedavi başlanıldı. Ektazik bölgede mikrotrombüs oluşumunu engelleyrek distal 
trombüs migrasyonunun engellenmesi planlandı. Antikoagulan tedavi ile hastanın göğüs ağrısını kontol 

altına almayı başardık. 
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RCA, CX ve LAD dev koroner ektazi              RCA dev koroner ektazi 16 mm 
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Zor infarktus vakasında Guideliner kullanımı 
Gulay Mammadova, Firdovsi İbrahimov, Oqtay Musayev, Şahana Elesgerli, Mehriban İsgenderova, 

Şefa Şahbazova 

 
Merkezi klinik hastane, Kardiyoloji bölümü, Bakü 

 

57 yaşındakı erkek hasta göğüsde akut ağrı, senkop, halsizlik, aritmi şikayetleri ile hastanemize 
başvurdu. Hasta göğüs ağrısının ve senkopun 1 saat önce, aritmi şikayetinin uzun süredir olduğunu 

bildirdi. Risk faktörlerinden hipertansiyon ve sigara vardı. Hastanın AT - 95/70mmHgs, PS- 72 v/dak 

ölçüldü. Sıvı ve Noradrenalin infuzyonu açıldı. Hastanın EKG-de II, III, AVF derivasyonlarında ST 

elevasyonu saptandı. Ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu 50%, inferior duvarda hipokinez görüldü. 
Koroner anjiyografide LAD damarda 95% kalsifik, Cx proksimalde 60% darlıklar, RCA damar midi 

seqmentden 100% tıkalı görüldü. RCA damar tortuoz, darlık kalsifik ve trombotik görünümdeydi. RCA 

ve LAD damarlara anjioplasti kararı verildi. İlk önce AL 1 6F kateterle RCA ostiuma oturuldu. 1.5x10 
mm normal balon desteği ile Runthrough ve floppy tellerle damardakı darlık geçildi. Önce 2.5x20 mm 

Balonla ( 26 atm) darlık preditasyonu yapıldı. Ve distal darlık bölgesine 4.0x32mm "Promus" stent 

implantasyonu yapıldı. İkinci stent kalsifik bölgeden geçmeyince yeniden 3.0x 15 mm NC balonla 

dilatasyon yapıldı ( 30 atm). Ve 4.0x38mm " Promus" stent takıldı. Fakat stent kalsifik bölgeden fazla 
ileri ilerletilemediğinden stentler arası boşluk kaldı. Ve o bölgeye 4.0x12 mm " Resolute" stent 

implantasyonu planlandı. 4.0x12mm-lik stent geçmeyince stent içleri ve boşluk bölgesi 4.0x12 mm 

balonla ( 20atm) dilatasyonu yapıldı. Kısa stent bir kez daha geçmeyince Guideliner kullanmaya karar 
verildi. Ve Guideliner desteği ile 4.0x12 mm-lik stent geçildi, iki stentarasında, gap bölgesinde açıldı. 

Daha sonra 4.5x12 mm balonla postdilatasyon yapıldı. Tam açıklık sağlandı. Hastanın LAD damarına 

bir sonrakı gün anjiyoplasti yapıldı. Hasta 3 gün sonra taburcu edildi. 
 

Anahtar Kelimeler: kalsifik lezyon, guideliner, stent gap 
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İntraatriyal septumun lipomatöz hipertrofisi:Ölümcül seyreden vaka 
Zehra Erkal, Nermin Bayar, Şakir Arslan 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği 

 
Altmış beş yaşında bayan hasta nefes darlığı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın 

şikayetlerinin son 3 aydır giderek arttığı ve hatta istirahat ederken bile rahat olmadığı öğrenildi. Fizik 

muayenede boyun venöz dolgunluğu vardı. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Elektrokardiyografide 
sinüs taşikardisi saptandı. Transtorasik ekokardiyografi (TTE) yapıldı interatriyal septumda 4,3*3,2 cm 

çapında septuma invaze hareketsiz, kapsülü kalsifiye kitle imajı izlendi. Kitleyi ve interatriyal septumu 

daha iyi değerlendirmek için transözefageal ekokardiyografi (TEE) yapıldı (figür 1). Kitlenin büyüklüğü 

ve yerleşimi nedeniyle vena cava superiora bası yaptığı ve vena cava superiorun neredeyse kollabe 
olduğu gözlendi. Preoperatif incelemelerde bilgisayarlı tomografide (CT) ek bir patoloji tespit edilmedi. 

Cerrahi olarak kitle rezeke edildi. Postoperatif dönemde hasta hemodinamik olarak rahatlayamadı ve 

exitus oldu. Patoloji sonucunda kitlenin interatriyal septumun lipomatöz hipertrofisi(LHAS) olduğu 
öğrenildi. 

Kalbin primer tümörleri, metastatik tümörlerine göre çok daha azdır. Primer tümörlerin de %75 kadarı 

benign karakterdedir. Benign tümörler içerisinde miksomatöz olmayan neoplazmlar ise oldukça 

nadirdir. LHAS ve kardiyak lipom, cerrahi sırasında görüntüleme yapılırken ya da postmortem otopsi 
incelemelerinde rastlantısal olarak tespit edilen iki benign miksomatöz yapıda olmayan kardiyak 

neoplazmdır. 

Atrial septumun lipomatöz hipertrofisi (LHAS) ilk olarak 1964 yılında Prior tarafından, septumun yağlı 
genişlemesi olarak tanımlanmıştır. Genel popülasyonda prevalansı %2.5civarındadır. Genellikle başka 

nedenle yapılan görüntüleme sırasında ya da otopside rastlantısal olarak tespit edilir. Tüm kardiyak 

tümörler potansiyel öldürücüdür çünkü valvuler obstrüksiyon, emboli, ve aritmi riskleri vardır. LHAS 
de benign bir tümör olmasına rağmen büyüklük ve yerleşim yerine bağlı sonuçları açısından patolojik 

seyredebilir. Tıpkı bizim hastamızda olduğu gibi vena cava superior basısına bağlı olarak çok ciddi bir 

klinik tablo yaratabilir. 

Tanıda transtorasik ekokardiyografi ile tümör büyüklüğü, şekli ve hareketliliği gözlenebilir. 
Transözafageal ekokardiyografi ile hem atriyum hem de atrial septum çok net izlenir. CT ve manyetik 

rezonans(MR) ile miyokardiyal invazyon derecesi, perikardiyal ve kalp dışı yapıların etkilenmesi tespit 

edilir. Tedavide obstrüktif semptomları varsa cerrahi olarak yama rekonstrüksiyonu yönetimi uygun 
seçenek olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: atriyal septum, ekokardiyografi, hipertrofi 
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SS-66 

Başarılı Sol Ana Koroner Girişimi ve Komplikasyon Yönetimi 
Tuba Güctekin, Zekeriya Doğan, Murat Sünbül, Yusuf Emre Gürel, Ahmet Altuğ Çinçin, Mustafa 

Kürşat Tigen 

 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

 

Bilinen hipertansiyon tanılı 81 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Acil 
servis başvurusunda kan basıncı 85/60mmHg, nabız 100/dk, aktif göğüs ağrısı vardı. EKG’sinde avr’de 

minimal ST elevasyonu, diğer tüm derivasyonlarda ST depresyonu saptandı. Ekokardiyografide 

EF:%50, hafif-orta mitral yetmezliği saptandı. Laboratuvar tetkiklerinde Hs-Troponin 2150ng/l 

saptandı. Hastaya 300mg asetilsalisilik asit, 600mg klopidogrel yüklemesi yapılarak koroner anjiografi 
yapılmak üzere katater laboratuvarına alındı. Koroner anjiografisinde LMCA distalinde subtotal darlık, 

LAD proksimalde %70-80, mid bölgede ardışık kritik darlıklar izlendi. RCA, CX ve IM’nin plaklı 

olduğu görüldü. Hemodinamik olarak stabil olmayan hasta KVC ekibiyle konsülte edilerek hastaya 
İABP yerleştirildi. Ardından hastanın sol anakoroner ve LAD lezyonlarına perkütan koroner girişim 

yapılması planlandı. 

7F-Ebu-3.5 kılavuz katater ile LMCA angajmanı sağlandı. 0.014 Pilot 50 tel ile LAD distaline geçildi. 

LMCA lezyonuna Mini-Trek 1.2x12mm balon ve Invader 2.0x15mm balonlarla predilatasyon 
uygulanarak distal TİMİ-3 akım sağlandı. Ardından CX distaline 0.014 floppy tel gönderildi. LMCA 

distali 3.0x15mm NC balon ile tekrar dilate edildi. Ardından sol ana koronerden Cx-mid bölgeye doğru 

yayılan ve akımı kısıtlayan diseksiyon geliştiği izlendi. LAD-mid lezyon bölgesi Mini Trek 1.2x12xmm 
balon ve Invader 2.0x15mm balonlarla ardışık dilate edildi. Sonrasında LAD proksimalden LMCA’ ya 

uzanacak şekilde Biomime 4.0x19mm stent lezyon bölgesinden geçmemesi üzerine Cre-8 3.0x20mm 

DES yerleştirildi. Stent proksimali Mozec 4.0x13mm Nc balon ile post-dilate edildi. 0.014 Pilot 50 tel 
ile CX tekrar geçildi. CX osteali Invader 1.5x20mm balon ve Mozec 2.5x15mm NC balonlar ile predilate 

edildi. LAD ostealine 3.0x15mm balon yerleştirildi ve sonrasında CX proksimaline Cre-8 3.0x20mm 

DES TAP yöntemiyle yerleştirildi. Stent proksimali Mozec 4.0x13mm Nc balonla post-dilate edildi. 

LMCA stentine Apollo 4.5x12mm NC balonla POT uygulandı. İşlem sonrası LAD ve CX distalinde 
TİMİ-3 akım izlendi. İşlem sonrasında hemodinamik açıdan stabil seyreden hastada inotrop ihtiyacı 

olmadı, işlemden 48 saat sonra İABP çıkarıldı. Servisteki takiplerinde şikayeti olmayan hasta işlemden 

4 gün sonra tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. 
 

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom, komplikasyon, sol ana koroner oklüzyonu 
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SS-67 

Erişkin yaşta nadir görülen konjenital bir anomali; tek atriyum 
Çağla Akçay Ürkmez, Muhammed Necati Murat Aksoy 
 

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
Tek atriyum, interatriyal septumun total olarak gözlenmemesi olup çok nadir gözlenen kardiyak 

anomalidir.Tüm atriyal septal defektlerin % 3-4ünü tek atriyum oluşturmaktadır. Tek atriyumlu 

hastaların çoğu çocukluk döneminde semptomlar yaşar. Biz,ilk belirgin semptomunu 55 yaşında 
yaşayan tek atriyumlu bir hastayı tanımlamayı amaçladık. 

VAKA: 55 yaşında erkek hasta,çarpıntı yakınmasıyla hastanemize başvurdu. Hastanın EKG’sinde hızlı 

ventrikül yanıtlı AF görülmesi üzerine interne edildi. (Figüre 1A) Yapılan fizik muayene bulguları 

normaldi. Hemogram ve kan gazında anomali izlenmedi. 
Hastaya yapılan transtorasik ekokardiyografide EF %65, sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal, orta 

mitral yetersizlik, orta triküspit yetersizliği saptandı. Sistolik pulmoner arter basıncı 40mmHg 

ölçüldü.(Figüre2-3) Hastanın interatriyal septumunun olmadığı gözlendi.Tek atriyuma eşlik eden 
atriyoventriküler kapak malformasyonunu araştırmak üzere transözegefeal ekokardiyografi yapıldı. 

Bulgular benzer izlendi.Çekilen bilgisayarlı tomografide pulmoner venöz dönüş anomalisi 

izlenmedi.İnterventriküler septumun intakt olduğu görüldü. (Figüre-4) 

Hasta tek atriyuma bağlı Ellis-van Creveld sendromu gibi genetik hastalıklar açısından değerlendirildi. 
Tekrarlanan fizik muayenede sağ el parmaklarının sol el parmaklarından daha kısa olduğu 

gözlendi.(Figure1B) Ellis-van Creveld sendromunun diğer özellikleri izlenmedi. 

Yapılan sağ kalp kateterizasyonu sonucunda; 
CO: 4.06L/DK QP/QS: 3.53 

Sistemik vasküler direnç: 26 Woods ünite 

Pulmoner vasküler direnç: 1 Woods ünite olarak hesaplandı. 
Hastaya cerrahi önerildi. 

TARTIŞMA: Tek atriyum, Ellis-van Creveld sendromu, trizomi 21 olan hastalarda rapor edilmiştir. 

Tek atriyumlu hastalarda,sistemik arteriyel oksijen satürasyonu düşük olma eğilimindedir.Buna bağlı 

hastaların çoğu çocukluk döneminde egzersiz intoleransı, efor dispnesi, çarpıntı, sık üst solunum yolu 
enfeksiyonları, siyanoz gibi semptomlar yaşar. Tek atriyuma,sistemik arteriyel oksijen satürasyonunu 

azaltabilen sistemik venöz drenaj ve atriyoventriküler yetersizlik anomalileri eşlik eder. Arteriyel ve 

venöz kanın karıştırılmasının artmasının daha şiddetli semptomlara yol açabileceği 
düşünüldüğünde,hastamızın regürjitasyonu artırması beklenen sistemik venöz drenaj anomalilerinin 

olmaması nedeniyle hafif semptomlar yaşadığı düşünülmektedir. 

Hastamızda kronik hipoksemi olasılığı arttıran polisitemi izlenmemiş olup Ellis-van Creveld 
sendromunu destekleyecek fizik muayene bulguları mevcut idi. Ancak hastamızda genetik test 

planlamadık. Bildiğimiz kadarıyla, olgumuz, tek atriyumlu asemptomatik seyreden en yaşlı hastadır. 

 

Anahtar Kelimeler: tek atriyum, adult, konjenital kardiyak anomali 
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Figüre 1 

 
Figüre 1A Taşikardi anındaki ve sonrasındaki EKG görüntüleri Figüre 1B sağ ve sol el parmak görüntüleri 

 

Figüre 2 

 
Transtorasik ekokardiyografi görüntüleri 

 

Figüre 3 

 
Transtorasik ekokardiyografi görüntüleri 

 

Figüre 4 

 
Bilgisayarlı tomografi görüntüsü 
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Herkes ikinci, bazıları da üçüncü bir şansı hak eder: TAVİ in TAVİ in TAVİ 
Hatice Özdamar1, Ahmet Anıl Başkurt2, Önercan Çakmak2, Zeynep Kumral2, Mesut Özkahya2, Hüseyin 
Dursun2, Dayimi Kaya2 

 
1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Universitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

 

Transkatater kapak içi kapak(ViV) tedavisi disfonksiyone cerrahi veya transkatater biyoprotez 
kapakların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.Ancak transkatater olarak kapak içi kapak içi kapak 

implantasyonunu dair veriler yalnızca olgu sunumları ile sınırlıdır.Kliniğimizde daha öncesinde ViV 

uygulanmış, yapısal kapak bozulması nedeniyle transkatater olarak üçüncü bir biyoprotez kapak 

implante edilen iki olgu sunulmuştur. 
Olgu-1:68yaş♂ hastaya 2016yılında ciddi AD nedeniyle TAVİ kararı alınmıştır.Transfemoral olarak 

gerçekleştirilen TAVİ 'de26 mm EvolutR kapağın açılma esnasında aortaya embolizasyonu nedeniyle 

23 mm’lik ikinci bir EvolutR implante edilmiştir.Hemodinamik stabilite ve hafif derece AY nedeniyle 
işlem sonlandırılmıştır.68 ay sonra hasta ABY, intermitant AV blok ile acil servise başvurmuştur. 

Tansiyonu121/35mmHg,EKG42v/dk AF görülmüştür.Kreatinin 3,38 mg/dl,BNP1033 ng/dl, metabolik 

asidozdaki hastaya hemodiyaliz uygulanmıştır.TTE’de LVEF fonksiyonlarının iyi olduğu ancak 

biyoprotez kapağın gradiyentinin 38/22mmHg ve PHT203msn,ciddi paravalvüler AY ile disfonksiyone 
olduğu saptanmıştır.STS%8,02;ViV öyküsü olan hastaya kalp takımı ikinci TAVİ prosedürü ile üçüncü 

bir kapak implantasyonunu uygun bulmuştur.Bir önceki TAVİ işleminde 23 mm EvolutR kapağın bel 

bölgesine yakın açılması hasta kapak uyumsuzluğuna bağlı ciddi paravalvüler AY olması nedeniyle 26 
mm EvolutR kapak tercih edilmiştir.26 mm EvolutR kapak, anülüsün hizasına implante 

edilmiştir.Aortagrafide fonksiyone, AY olmayan biyoprotez kapak sistemi olduğu görülmüş, TTE’de y 

saptanmamış, velosite gradiyent 33/19 mmHg ile biyoprotez kapağın fonksiyone olduğu saptanmıştır. 
Olgu-2:78yaşında♀ hastaya2017’de ciddi AD nedeniyle TAVİ kararı alınmıştır.Transfemoral olarak 

gerçekleşen TAVİ işleminde 29mm Portico kapağın aorta embolizasyonu nedeniyle29 mm’lik ikinci 

Portico kapak implante edilmiştir.Kapakta optimal açılma sağlanmamasına rağmen hemodinamik 

stabilite ve hafif AY nedeniyle işlem sonlandırılmıştır.40ay sona hasta senkop ve dispne ile hastaneye 
başvurmuştur.Tansiyon101/55,EKG 40v/dk AF, BNP1138 ng/dl olarark saptanmıştır.TTE’de LVEF 

fonksiyonlarının iyi olduğu ancak biyoprotez kapağın velositesinin4,2m/s gradiyentinin70/30 mmHg 

olduğu saptanmıştır.Kalp takımı; STS%6,73 olan hastaya ikinci TAVİ ile üçüncü kapak 
implantasyonunu uygun bulmuştur. 26mm EvolutR kapak, anülüsün hizasında implante 

edilmiştir.İmplantasyon sonrası Portico kapağın optimal açıklığa ulaştığı görülmüştür.aortagrafide 

fonksiyone, AY olmayan bir biyoprotez kapak sistemi olduğu görülmüştür.6.ay kontrolünde TTE’de 
velosite2,2m/s ve gradiyent20/11mmHg; biyoprotez kapağın fonksiyone olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Aort darlığı, kapak embolizasyonu, kapak içi kapak, TAVİ, yapısal kapak 

bozukluğu 
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Perkütan ve cerrahi yolla başarısız olunmuş ciddi açılı ve kalsifik karotis arter lezyonuna 

korumasız girişim 
Muhammet Taşdemir, Fahrettin Turna 
 

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
Kliniğimize daha önce TIA geçirmiş ve hipertansiyon dışında risk faktörü olmayan 76 yaşında kadın 

hasta karotis lezyonuna perkütan girişim amaçlı başvurdu. Daha önce bir merkezde perkütan yolla işlem 

denenmiş ve başarılı olunmamış. Karotis endarterektomi önerilmiş, ancak operasyon başlangıcında 
ciddi kıvrımlı seyretmesi sebebiyle opere edilmeden tekrar kapatılmış. 

Hastaya perkütan yolla karotis stentleme önerildi. Hasta katater laboratuarına alındı. Sağ JR4 katater ile 

karotis arter görüntülendi. Sonrası desteği artırmak için Fubuki 6F guiding katater ile sol karotis artere 

oturuldu. Öncelikle Sion Blue 0.014 inch floppy tel ile leyon geçildi ve sonrası supercross mikrokatater 
ile lezyon geçildi. Desteği artırmak için Grand Slam 0.014 inch floppy tel ile yer değiştirilmek istendi, 

ancak tel mikrokatater olmasına rağmen içinden gönderilemedi. Tekrar Sion Blue 0.014 inch floppy tel 

ile lezyon geçildi. 3.0x20 mm anchor balonu desteği ile 6F guideliner aracılığı ile 6.0x30 mm Wallstent 
lezyona getirildi ve açıldı. Rezidü darlık kalması ile 6.0x20 mm balon ile postdilate edildi. Yeterli açıklık 

izlendi ve işlem komplikasyonsuz sonlandırıldı. 

 

Bu olguyu sunmamızdaki amaç; olası ciddi kıvrımlı ve kalsifik karotis lezyonlarında perkütan işlemler 
sırasında desteği artırmak ve işlemi başarılı sonlandırabilmek için koroner girişimlerde kullandığımız 

bazı teknikleri alternatif olarak değerlendirebilmektir. 

 
Anahtar Kelimeler: karotis arter stentleme, perkütan karotis arter işlemleri, guidelinear 

 

ilk poz 

 
işlem öncesi ilk poz 
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SS-70 

Aort Darlığı'nın nadir bir nedenine sahip hastaya yapılan TAVİ 
Ali Sezgin, Fedan Hacızade, Ahmet Hakan Ateş, Mehmet Levent Şahiner, Ergün Barış Kaya, Enver 
Atalar, Kudret Aytemir 

 

Hacettepe Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 

Dış merkezde aort darlığı nedeniyle cerrahi aort kapak replasmanı planlanan ancak sternotomi sonrası 

porselen aorta görüldüğü için işlem yapılamayan 19 yaşındaki erkek hasta Transkateter Aort Kapak 
Replasmanı(TAVİ) planıyla yatırıldı. Yapılan fizik muayenede aort odağında boyuna yayılan 3/6 

kreşendo dekreşendo vasıfta üfürüm ve splenomegali mevcuttu. Elektrokardiyografi ’si sinüs ritminde 

idi. Ekokardiyografide Sol Ventrikül Diyastol Sonu çapı 4.9 cm, ejeksiyon fraksiyonu %65, aort kapak 

triküspit ve aortik kapakta ortalama 63 mmHg, pik 110 mmHg gradient izlendi. Aort ve mitral kapakta 
orta düzeyde yetersizlik izlendi. Ek olarak sol ventrikülde konsantrik hipertrofi mevcuttu. Hastaya 

başarılı bir şekilde TAVİ işlemi gerçekleştirildi. Sonrasında hastanın özgeçmişinde tik bozukluk, 

katarakt olması, fizik muayenede splenomegali olması anne ve baba arasındaki akrabalık nedeniyle altta 
yatan bir depo hastalığı açısından değerlendirildi. Hasta literatürde kardiyak tutulum ve diğer klinik 

bulgular açısından benzer olan vakalarda coğrafi konum açısından da vakamızla benzeşen Gaucher 

hastalığı açısından tetkik edildi. Gaucher hastalığı tanı testi olan Glukozilsremidaz aktivitesi 3,14 

nmol/saat/mg protein olarak ölçüldü( normal aralık 8.9 - 21.5). Mutasyon analizinde Gaucher 
hastalığından sorumlu GBA geni NM_000157.4 c.1342G>C p. Asp448His homozigot değişiklik 

saptandı ve Gaucher Hastalığı tedavisi için Pediatrik Metabolizma Hastalıkları bölümüne yönlendirildi. 

TARTIŞMA: Gaucher hastalığı en sık görülen lizozomal depo hastalığıdır, Otozomal resesif kalıtılır. 
1. kromozomdaki GBA1 geninin mutasyonu(tanımlanan mutasyon sayısı 400’den fazla) sonucunda 

Lizoozmal Glukoserebrozidaz(glukozilseramidaz, asit beta glukozidaz) isimli enzim doğuştan eksiktir 

ve bu enzimin substratı olan Glukozilseramid doku makrofajlarında birikir, bunun sonucunda 
inflamasyon ve fibrozis tetiklenir. Viseral organlar, kemik ve kemik iliği neredeyse her hastada tutulur. 

Asemptomatik olabileceği gibi perinatal dönemde ölümle de sonuçlanabilir. Belirti ve bulgular herhangi 

bir yaşta ortaya çıkabilir. Kardiyak ve vaskuler kalsifikasyonlar en sık Tip3c’de görülür ve bu tipten 

sorumlu allel hastamızda da tespit edilen c.1342G>C (D409H allel)’dir. Tedavinin temelini enzim 
replasmanı, kemik iliği nakli, ve destekleyici tedavi oluşturur. Sonuç olarak genç yaşlarda görülen aort 

darlığında Gaucher Hastalığı altta yatan sebep olabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: aort darlığı, Gaucher, TAVİ, porselen aort 
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SS-71 

TAVİ, Subklavian, Bilateral Renal; Başka Darlık Var mı? 
Ahmet Anıl Başkurt, Mesut Özkahya, Bihter Şentürk, Hatice Özdamar, Hüseyin Dursun, Dayimi Kaya  

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 

Dejeneratif ciddi aort darlığı yaşlı popülasyonda mortalitenin en sık sebeplerindendir. Güncel kılavuzlar 

yaşlı veya cerrahi riski yüksek olan hastalarda transkatater aort kapak replasmanı (TAVİ) nı 
önermektedir.Burada ciddi aort darlığının yanında ciddi perifer arter hastalığı olan hastamıza yaptığımız 

çoklu perkütan girişimi sunacağız. 

 

81 yaş kadın hasta dispne ve senkop şikayeti ileacil servise başvurdu.Özgeçmişinde tip 2 diyabet, 
hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği, koroner by-pass ve periferik arter hastalığı nedenli sol iliak 

arterde stent öyküleri bulunan hasta dekompanse kalp yetersizliği tanısı ile tedavi ve etyolojisinin 

araştırılması amacıyla koroner yoğun bakıma yatırıldı.Bilateral yaygın plevral efüzyonu olan NIV ve 
diüretik tedavisi uygulanan hastanın yapılan ekokardiyografisinde LVEF:%50, orta derece mitral ve 

triküspit yetmezlikleri,yüksek gradientli ciddi aort darlığı saptandı.Yapılan konseyde yüksek cerrahi risk 

nedeni ile TAVİ kararı alındı.Yoğun bakım izleminde intravenöz infüzyon diüretiğe rağmen solunum 

sıkıntısı, plevral efüzyonun sebat etmesi nedeniyle hemodiyaliz uygulanması kararı verildi.Çekilen 
TAVİ BT sinde, sol subclavyen arterde ve renal arterlerde ciddi lezyonlar görüldü.Yapılan koroner ve 

periferik anjiografide koroner arterlerde müdahale gerektirecek lezyon saptanmazken, bilateral ciddi 

renal arter stenozu ve sol subclavien arter proksimalinde %95 darlık görüldü.Sağ iliak arter çapı uygun 
olmayan, sol iliak arterde stenti olan, sol subklavian arterde %95 darlık saptanan, bilateral renal arter 

dalığı olan hastada öncelikle periferik arterlere müdahale sonrasında TAVİ işlemi planlandı. Hastanın 

ilk işleminde sol brakiyel arter yoluyla, öncelikle sol subclavyen artere ardından bilateral renal arterlere 
başarılı stentleme uygulandı. Hastanın hemodiyaliz ihtiyacının kalmadığı görüldü.İlk işlemden 8 gün 

sonra 26 mm Medtronik Evolute-R kapak sol femoral arter yoluyla başarılı şekilde implante edildi.İşlem 

sonrası aort yetmezliği veya pacemaker ihtiyacı gelişmedi. İzlemde labaratuar ve klinik olarak düzelen 

hasta toplamda 54 günlük izlem ardından şifa ile taburcu edildi. 
İleri yaşta çoklu komorbiditesi olan hastaların yönetimi zorludur.Yüksek cerrahi risk nedeni ile ciddi 

aort darlığına TAVI işlemi rutin uygulama olmasına rağmen, vakamıınz komplike olması nedeniyle 

literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 
 

Anahtar Kelimeler: Periferik Arter Hastalığı, Renal stent, TAVİ 
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figure 2 

 
 

figure 3 

 
 

figure 4 
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SS-73 

Aort ve mitral kapak protezi bulunan bir hastada optimal INR altında tekrarlayan embolik 

miyokard enfarktüsü 
Umut Karabulut 
 

Acıbadem International Hastanesi,Kardiyoloji bölümü, İstanbul,Türkiye 

 
GİRİŞ: Koroner emboli, miyokard enfarktüsünün nadir bir nedenidir ve protez kalp kapağına bağlı 

emboli de bu durumun nadir bir nedenidir. Bu olgu sunumunda etkin varfarin tedavisi altında tekrarlayan 

embolik miyokard enfarktüslü bir hastayı sunduk. 
OLGU: 46 yaşındaki erkek hastaya acil servise akut ön duvar miyokard enfarktüsü tanısı başvurdu. On 

dört yıl önce aort ve mitral kapağa protez kapak operasyonu yapılmıştı. O zamandan beri, INR düzeyini 

2.5 ila 3.5 seviyelerinde tutacak şekilde aylık ölçümlerle izlendi. Altı yıl önce hastaya inferolateral 

miyokard enfarktüsü teşhisi konulmuştu ve Circumflex arterin posterolateral dalında emboli nedeniyle 
tıkanıklık saptanmıştı.Başarılı balon dilatasyon uygulanmıştı.(Figür 1a-b) 

Son başvuruda ise ölçülen INR seviyesi 3,4 idi. Anjiyografide LAD-D1 bifurkasyonunda taze emboli 

bulundu. Manuel trombüs aspirasyonu ve sıralı balon dilatasyonu yapıldı. LAD arter akımı sağlandı ama 
trombüs diyagonal artere kaymıştı. Glikoprotein 2b/3a inhibitör infüzyonundan sonra yan dalda akım 

sağlandı.(Figür 2a-b) 

SONUÇ: Protez kapağı olan ve varfarin kullanan hastalarda INR seviyeleri optimal gibi görünse bile 

hedef terapötik aralık (TTR) düşük olabilir. Hastada tekrarlayan embolik miyokard enfarktüsünün olası 
nedeni budur. 

 

Anahtar Kelimeler: protez,kapak,embolizm,miyokard,enfarktüs 
 

Figure 1b 

 
Figure.1 Embolic inferolateral myocardial infarction, 1a: Wiring of the occluded posterolateral branch of Cx artery,1b: Final view after 

successful balloon dilatation 
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Figure 2a 

 
Figure.2 Embolic anterior myocardial infarction (Recurrence).2a: Fresh thrombus in the LAD-D1 bifurcation,2b: Final control angiography 

after manual thrombus aspiration, balloon dilatation, and Glycoprotein IIb/IIIa inhibitor infusion 

 

Figure 2b 

 
Figure.2 Embolic anterior myocardial infarction (Recurrence).2a: Fresh thrombus in the LAD-D1 bifurcation,2b: Final control angiography 

after manual thrombus aspiration, balloon dilatation, and Glycoprotein IIb/IIIa inhibitor infusion 
 

Figure.1a 

 
Figure.1 Embolic inferolateral myocardial infarction, 1a: Wiring of the occluded posterolateral branch of Cx artery,1b: Final view after 

successful balloon dilatation 
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SS-74 

Tavuk-Yumurta Paradoksu: Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut İskemik İnme Sonrası 

Paradoksal STEMİ 
Zeynep Kumral1, Rashadat Ismayılzada2, Zeynep Kezban Bütün3, Önercan Çakmak4, Hatice Özdamar5 

 
1Zeynep Kumral, Dokuz Eylül Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Rashadat Ismayılzada, Dokuz Eylül Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
3Zeynep Kezban Bütün, Dokuz Eylül Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
4Önercan Çakmak, Dokuz Eylül Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
5Hatice Özdamar, Dokuz Eylül Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

 

Trombolitik tedavi AMI ve AİS’da kanıtlanmış bir yöntemdir. Trombüsün parçalanması ve 

embolizasyonu ise nadir ancak ciddi bir komplikasyondur. 
Bu olguda; AİS nedeniyle fibrinolitik uygulanırken STEMİ gelişen 68 yaşında erkek hasta 

sunulmaktadır. 

Giriş STEMİ’de fibrinolitik sonrası kardiyoembolik inme nadir, AİS’da fibrinolitik sonrasında STEMİ 
daha da nadirdir. 

Olgu Sunumu: Hipertansiyon, sigara komorbiditesi olan 68 yaş erkek hasta baş dönmesi, sağ taraflı 

hemiparezi ile acil servise başvurdu. Fizik muayenesi olağandı, EKG sinüs ritmi 75/dk idi. (Şekil-1A) 

Nörolojik muayenesinde anizokori, horizontotuar nistagmus, dizarti, sağ taraflı hipoestezi, ataksik 
yürüyüş mevcut, NIHSSS:5’ti. Beyin BT’de kanama ekartasyonu sonrası AİS tanısı kondu. IV tPA 

(Alteplase-0.9mg/kg) tedavisi başandı ve 20. dakikasında nörolojik iyileşme olan hastada ani göğüs 

ağrısı ve hipotansiyon üzerine çekilen EKG’de anterior STEMİ görüldü. (Şekil-1B) TTE’de anterior, 
apikal segmentte ileri hipokinezi, LVEF %25’ti. tPA kesildi, ASA 300 mg yükleme yapılarak acil 

koroner anjiyografiye alındı. LAD proksimalden oklüzyon harici anlamlı darlık saptanmadı.ACT:189 

sn olması nedeniyle 5000UI IV heparin uygulandı. 3.5x16mm BMS LAD’ye implante edildi. (Şekil-
1C)Hemodinamisi stabil hastaya Difuzyon MR çekildi (Şekil-2) akut difüzyon kısıtlılığı saptandı AİS 

kesinleştirildi. 

Hastanın tedavisi konsey sonucunda hemorajik komplikasyon riski göz önüne alınarak, klopidogrel ve 

aspirin şeklinde başlandı. İnme ünitesinde takip edildi, IV-tPA'dan sonra 24.saat kontrol BT'de kanama 
izlenmedi. 

Kontrol TTE’de LVEF %45 anterior, apikoseptum segmenter hafif hipokinetikti ancak apikal trombüs 

görülmedi ve hasta 7.günde taburcu edildi. 
Tartışma: Fibrinolitik tedavisinde protombotik sürecin de aktivasyonu %3-%6 miyokard 

reenfarktüsünü veya inmeli hastaların %14-%34'ünde erken nörolojik kötüleşmeyi (renenfarktları) 

açıklayabilir. 
Bu aterosklerotik süreçlerin tedavisi karmaşık olup bireysel iskemi ve kanama risk faktörleri 

değerlendirilmelidir. Gözlem altında, AİS nedeniyle fibrinolitik uygulanırken STEMİ gelişen olgunun; 

kardiyak iskemik riski, nörolojik kanama riski yüksekti ve antitrombositer tedavi, koroner anjiyografi 

sırasında dozlama, IV-tPA'ya devam edilmesi gibi zorlu sorunlar mevcuttu. 
Nadir olan bu hasta grubuna yönelik çalışmalar olgu serileri ile sınırlıdır ve tedavi stratejisinde 

olgumuzun literature katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

 
Anahtar Kelimeler: Trombolik Tedavi, STEMİ, Akut İskemik İnme, Tromboemboli 
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Şekil-1 

 
Şekil1: A: Acil servise başvuru EKG: SR 75/dk B: Göğüs ağrısı sonrası EKG: SR 80/dk Anterior ST elevasyonu C: Koroner anjiyografi: LAD 

proksimal okluzyonu (kırmızı ok) ve LAD perkütan girişimi 

 

Şekil-2 

 
Şekil-2: Difuzyon MR: Sağ serebellar hemisfer ve serebellar vermiste akut difuzyon kısıtlılığı  
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SS-76 

İndeflatör manometre arızasına bağlı balon rüptürü 
Murat Akdoğan1, Selami Söylemez2, Murat Tulmaç1, Hüseyin Kandemir3, Çağlar Alp4 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı YIıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 

Kliniği, Ankara 
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 

Kliniği, Kütahya 
3Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kırıkkale 
4Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 

 

Bilinen hastalık öyküsü olmayan 54 yaşında erkek hasta acil servise yeni başlayan baskı tarzında göğüs 

ağrısı ile başvurmuş. Akut inferior miyokard infarktüsü tanısı ile hasta acilen anjiyografi laboratuarına 
alındı. Yapılan anjiyografide RCA proksimalinde tromboze %95 darlık saptandı. Lezyona perkütan 

koroner girişim kararı alındı. Lezyona 2.75x16 mm ilaç kaplı stent uygun konumlandırıldı. İndeflatör 

ile balon şişirilmeye başlandı. Floroskopide, balon şiştiği halde indeflatörde basınç yükselmesi 
gözlenmedi. Bu esnada stent balonun patladığı görüldü. Alınan kontrol pozlarında diseksiyon izlenmedi. 

Stentin oversize olduğu saptandı. İndeflatörün manometresinin arızalı olduğu farkedildi. Yeni bir 

indeflatör açıldı. İşleme uyumlu çalışan indeflatörle devam edildi. Stent içine 2.75x12 mm nonkomplian 

balon ile postdilatasyon yapıldı. Perkütan girişimler öncesi, kullanılan malzemeleri önceden kontrol 
etmek işlem başarısında önemli bir role sahiptir. İndeflatör manometre arızası girişimsel kardiyologların 

seyrek de olsa çoğunun karşılaştığı bir durumdur ve bu durum koroner arter diseksiyonu veya rüptürü 

gibi ağır komplikasyonlara neden olabilir. Bu amaçla indeflatörlerin kapalı valve karşı şişilerek test 
edilmesi faydalı olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: İndeflatör, Manometre, Perkütan koroner girişim 
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PS-01 

İki açık kalp cerrahisi sonrasında perkütan yolla kapatılan ASD 
Nermin Bayar, Zehra Erkal, Şakir Arslan 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Antalya 

 
OLGU: Kırk beş yaşında kadın hasta nefes darlığı yakınmasıyla başvurdu. Özgeçmişinden 12 yıl önce 

atriyal septal defekt (ASD) nedeni ile opere olduğu öğrenildi. Transtorasik ekokardiyografide(TTE) sağ 

boşluklarda dilatasyon ve interatriyal septumda(İAS) ASD aracılığıyla soldan sağa geçiş mevcuttu. 
Transözefageal ekokardiyografi(TEE) yapıldı, IAS’de iki adet rezidü defekt ve sol atriyumda 

membranöz bir yapı izlendi (Video 1,2). Qp/Qs 1.9 ölçüldü. Rezidü defektlerin perkütan olarak 

kapatılması planlandı. TEE eşliğinde işlem sırasında NIH kateter vena kava inferiordan(VCİ) sol 

atriyuma ilerletildi. Bu sırada kateterin İAS olarak kabul edilen yapıdan geçişi TEE de gözlenmedi 
(video 3). Balon ile ölçme işlemi sırasında defekt olarak kabul edilen bölgede indentasyon izlenmedi. 

Bir sorun olduğu düşünülerek detaylı TEE incelemeleri yapıldı. Daha önce İAS olarak değerlendirilen 

yapının, östakian kapağın(ÖK) yanlışlıkla yama ile septuma birleştirilmesi sonucu oluştuğu ve daha 
önce sol atriyal membran olarak değerlendirilen yapının ise gerçek İAS olduğu anlaşıldı(Video 4,5). 

Gerçek septumda 25mm lik defekt tespit edildi, cerrahi kapatma planlandı ve uygulandı. Hasta 

operasyondan iki yıl sonra tekrar dispneyle başvurdu. TTE’de ASD görülmesi ve Qp/Qs:1.9 olması 

üzerine tekrar TEE yapıldı. IAS’de 17mm defekt saptandı (Video 6). 20mm Amplatzer cihaz ile 
perkutan kapatma işlemi uygulandı (Video 7,8). 1 ay sonraki kontrolde dispnesi kısmen gerilemişti, 

TTE’de cihaz komşuluğunda akım izlenmedi. Qp/Qs:1.1 ölçüldü. 

TARTIŞMA: Burada sunulan olguda muhtemelen ÖK ilk cerrahi sırasında ASD rimi ile karıştırılmış 
ve yama ile septuma birleştirilerek yeni bir yapı oluşturulmuştu. Bu yapı üzerindeki rezidü defektler, 

sağ atriyum içinde yeni oluşturulan boşlukta kan akımın devamlılığını sağlamıştı. Bu komplikasyonun 

nedeni östakian kapağın beklenenden büyük olması veya cerrahi deneyimin az olması ile ilgili olabilir. 
Perkütan ASD kapama işlemi için TEE yapılırken defektin büyüklüğü, rimler ve olabilecek anatomik 

varyasyonlar değerlendirilmelidir. Olgumuz üç açıdan önemlidir; birincisi nadir de olsa bu 

komplikasyonun olabileceğini hatırlatmak, ikincisi deneyimli bir kardiyak görüntülemecinin önemini 

vurgulamak ve son olarak da perkütan ASD kapatma işlemi esnasında TEE kılavuzluğunun önemine 
dikkat çekmektir. 

 

Anahtar Kelimeler: atrial septal defekt, Östakian kapak, rezidü defekt 
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PS-02 

50 Yıl Perikardiyal Kist Hidatik ile Yaşamak 
Sinan Şahin, Ahmet Özderya, Gulay Uzun, Muhammet Rasit Sayın 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 

 
GİRİŞ: Kardiyak kist hidatik nadir görülen bir hastalıktır.Tüm kist hidatik yerleşimlerinin %0,5 ila 

%2'sini kalp tutulumu oluşturur [1].Yaklaşık 50 yıldır asemptomatik kalan bir perikardiyal kist hidatik 

olgusunu sunuyoruz. 
VAKA: 71 yaşında kadın hasta, elektif ortopedik cerrahi öncesi akciğer grafisinde(Resim 1A) şüpheli 

kalsifiye kist görülmesi üzerine kliniğimize başvurdu.Fizik muayenesinde 50 yıl önce torakotomiye 

bağlı göğüste skar dokusu dışında özellik yoktu.Transtorasik ekokardiyografide sol atriyuma minimal 

bası gösteren 6x3 cm boyutlarında asist tespit edildi(Şekil 1B).Toraks bilgisayarlı tomografisinde sol 
atriyoventriküler komşulukta mediasten ortasında 6x8 cm boyutlarında yoğun kalsifiye kist ve 

radyolüsent merkezli heterojen hipodens kitle lezyonu saptandı(Şekil2A, 2B). Hastanın detaylı 

özgeçmişinde 50 yıl öncesinden başarısız bir kist ameliyatı olduğu öğrenildi.Hastanın o zamandan beri 
herhangi bir şikayeti olmadı.O operasyon için herhangi bir tıbbi belge yoktu.Hasta, o sırada ameliyat 

ekibinin kistin bir hayvandan bulaşan bir hastalıktan kaynaklandığını söylediğini söyledi. 

Ekinokokkozun neden olduğu kist hidatik genellikle kalsifiye olduğundan kistin altta yatan nedeninin 

ekinokokkoz olduğunu düşündük.O yıllarda hidatik hastalığın Türkiye ve komşu ülkelerde endemik 
olduğunu da belirtmek gerekir.Hastaya ikinci bir cerrahi operasyon önerildi.Hasta 50 yıldır yaşı ve 

semptomu olmaması nedeniyle ameliyatı kabul etmemiştir.Hasta 1 yıldır asemptomatik olarak takip 

edilmektedir. 
TARTIŞMA: Kardiyak hidatik kistlerde perikardiyal tutulum ile karşılaşmak son derece 

nadirdir[2].Bizim hastamızda kist hidatik miyokard tutulumu olmaksızın perikart boşluğu içinde yer 

almaktaydı.Klinik bulgular ve komplikasyonlar kistin yerleşim yerine göre değişir[3].Kardiyak hidatik 
kistler, kardiyak tamponad, kalp yetmezliği, senkop, aritmiler, kapak darlığı veya yetersizliği, pulmoner 

hipertansiyon veya periferik emboli gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden olaylarla ortaya çıkabilir 

4].Bununla birlikte, kardiyak kist hidatik ile artan ölümcül komplikasyon riski arasında güçlü bir ilişki 

vardır.Bu komplikasyonlar, hidatik hastalığın altta yatan nedeni tedavi edilmezse, kalp tamponadı, 
anafilaksi ve ölüme neden olan yırtılmaları içerir.Olgumuzda kistin yaklaşık 50 yıldır kalsifiye olması 

ve asemptomatik olması ve hastanın ikinci bir ameliyatı kabul etmemesi nedeniyle şimdilik herhangi bir 

cerrahi girişim planlamadık. 
 

Anahtar Kelimeler: cyst, hydatid, pericardium. 

 

Figure 1A-B 
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Figure 2A-B 
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PS-03 

Covid-19 sonrasi dönemde oluşan tromboz ve miyokard enfarktüsü Hastamızda COVID-19 

sonrası kisa sürede miyokard infarktüsü ve sol ventrikülde apikal bölgede 16x20 mm 

büyüklüyünde trombus saptanmışdır 
Seadet Yusif Memmedova 
 

Merkezi Klinik Hastanesi, Kardioloji bölümü, Bakü, Azerbaycan 

 
COVID-19 enfeksiyonu, kardiyovasküler sistemi doğrudan veya dolaylı yollardan etkileyerek, hayatı 

tehdit eden kardiyak patolojilere neden oluyor. Hastamızda COVID-19 sonrası miyokard infarktüsü 

izlenmiş, kalbinde sol ventrikülde apikal bölgede 16x20 mm büyüklüyünde trombus saptanmışdır. 
Hastamız Arif Ahmedov 49 yaşında, hiç bir risk faktörü bulunmayan, anamnez alındığı zaman sağlıkı 

bir yaşam tarzına sahib olduğunu belirten birisidir. 2 ay öncesinde ağır Covid hastalığı geçirmiş, 9 gün 

boyunca ateşi olmuşdur. Covid döneminde hasta 5 gün boyunca günde 1 kez Clexan 0,6 mg almış, 

devamlı olaraq Cardiomagnil alıyordu. 
17 Aralık 2021’de gece saatlerinde şiddetli baş ağrıları olmuş, acil servise çağrı yapılmış, bu zaman 

tansiyon (sistolik kan basıncı) 250/100 mmHg kayd edilmişdir. 

Hastaya EKG çekildiginde Akut Anteriyor (Ön Duvar) Miyokard Enfarktüsü bulguları saptanmışdır. 
Hastaya acil yardım yapılmış, tansiyon ilacları, kalp krizi enfarktüs için Aspirin Cardio 300mg, 

Clopidogrel 75 mg, Heparin 10000 I.E. verilərək hospitalize olunmuştur. 

22 Aralık 2021’de bizim hastaneye (Merkezi Klinik Hastaneye) devr edilmişdir. Merkezi Klinik 

Hastaneye geldiginde EKO-KG yapılmışdır 
Ekokardiyografi zamanı sol ventrikül ölçüleri normal, sistolik işlevi azalmışdır. LVEF-35%, relaksativ 

tipli diastolik disfunksiya izlenmişdir. 

Segmentar hareket kusuru-anterior, septum mid, apikalı, kateral ciddi hipokinetik, apex akinetik 
izlenmişdir. Sol ventrikülde apikal bölgede 16x20 mm büyüklüyünde trombus saptanmışdır. Pulmoner 

arter ve pulmoner arter basıncı normal. Renkli doppler EKO=KG-de MÇ1-2 izlenmişdir (videosu ekde 

sunuluyor). 
KAQ zamanı LAD 100%, CX 50%, RCA 90%, 40 % izlenmiştir. 28 Aralık 2021’de hastaya Cardio-

MRT muayenesi yapıldı. MRT muayenesi sonucunda ANGİOPLASTİ kararı alınmıştır. 

30 Aralık 2021’de Angioplasti yapıldı. Ebu guiding kateterle LMCA ostiuma oturuldu. Floppy telle 

damardaki darlık geçildi. Darlık bölgesine 25x13mm NC balonla predilatasyon yapıldı. Damardakı 
darlığa 3,5x40mm «Orsiro» stent, 3,5x26 mm «Resolute» stent implante edildi ve saire.  

Hastaya Varfarin 5mg, Aspirin-Cardio 100mg, Clopidogrel 75mg ve Rozuvastatin 40mg, Ridakton 50 

mg, Ramipril 5 mg ilaçları alması tavsiye edilerek taburcu edilmiştir. Taburcu öncesi kontrol EKO-KG 
muayenesi zamanı trombus ölçülerinde küçülme izlenildi. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 sonrasi dönem, tromboz, miyokard enfarktüsü 
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PS-04 

COVİD-19 aşısı sonrası koroner tromboz olabilir 
Şefa Şahbazova, Firdovsi İbrahimov, Oqtay Musayev, Mehriban İsgenderova, Şahane Elesgerli, Gulay 
Mammadova 

 

Merkezi Klinik Hastane, Kardiyoloji bölümü, Bakü 
 

30 yaşlı erkek hasta göğüsde şiddetli yakınma şikayeti ile ambulansla acile baş vurdu. Hastanın ağrısı 1 

saat önce aniden başlamıştır. Ambulansda ASA 300mg, Clopidogrel 450 mg, heparin 10.000U 
yüklenmiştir. Bilinen koroner öyküsü yoktur. Hasta yakınlarının bildiriyine göre 5 gün önce ilk doz 

COVİD-19 (synovac) aşı yapılmıştır. Risk faktorlerinden: HT(-), DM (-), AA(-), sigara+ (5 yıl. 

1kutu/gün). SAT-150 DAT 100 mm Hg s, PS 107. EKG: I, aVL, V2-V6 derivasyonlarda ST elevasyonu 

görüldü. Laboratuar incelemede: HGB-15.1, HCT-45.5, RBC -5.03, WBC-18.1, limfosit 0.9, Troponin 
İ - 87,Kreatinin - 0.81, Glukoz-112, LDL - 132 aşkarlandı. Ekokardiyografide: LVEF- %45, anterior 

duvarın midi ve apikali hipokinetik, apeks ciddi hipokinetik izlendi. Koroner anjiyografide: LMCA - N, 

LAD - %90-95, trombotik (30 mm den uzun), Cx- yavaş akım, RCA - yavaş akım. Hastaya tikagrelor 
yükləndi. (darlık çok trombotik olduğu için clopidogrel-tikagrelor bridging yapıldı) LAD damara 

anjiyoplasti kararı verildi. Ebu 3.5 6F guiding catheterle LMCA ostiuma oturuldu. LAD damardakı 

diffuz trombotik darlık floppy tellə keçildi, D1 dalı da koruma amaçlı floppy telle wire edildi. 2.5 x 30 

mm (22 atm) (trombus distala ve proksimale taşmasın deye uzun balon alındı) complian balonla 
predilatasyon yapıldı. Darlığa 4.0 x 38 mm Resolute stent implantasyon edildi. Stent içine 4.0 x 12 mm 

non complian balonla (26atm) posdilatasyon yapıldı. Reziduel darlık kalmadı.  

Hastanın genetik tromboz paneli tarandı, anormallik aşkarlanmadı. B12, Folik asit, Protein C, Protein 
S, Antitrombin III - normal görüldü. 3 gün sonra hasta taburcu edildi. 

Hastanın madde kullanımı geçmişi ciddi sorgulandı və kullanmadığı belirlendi. Tromboz paneli de 

normal olduğu için bu durumun COVİD-19 aşısına bağlı olduğu düşünüldü. 
Ülkemizde 2020 aralık ortasından itibaren aşı yapılmaktadır. Daha önce etiyolojisini belirleyemediğimiz 

genç miokard enfarktüsü vakasına rastlamadık. 

 

Anahtar Kelimeler: diffuz trombotik lezyon, covid-19 aşısı, genç mi 
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PS-05 

Jervell and Lange-Nielsen Sendromlu Hastada Twiddler Sendromu: Jeneratör Nerede? 
Sevda Aygün, Can Menemencioğlu, Uğur Canpolat, Uğur Karakulak, Ergün Barış Kaya,  

Kudret Aytemir 

 
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalı 

 

Jervell and Lange-Nielsen (JLN) Sendromu [Uzun QT Sendromunun (LQTS) bir otozomal resesif 
formu ile konjenital sensörinoral işitme kaybı birlikteliği] tanılı ve VVI-ICD taşıyıcısı olan 23 yaşındaki 

kadın hasta, pil cebi üzerinde ağrı ve kızarıklık şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Fiziki olarak aktif olan 

hasta şikayetlerinin özellikle egzersiz sonrası olduğunu tariflemekte idi. Rutin ICD kontrolü sırasında 

yapılan fizik muayenede ICD jeneratörünün normal yerleşimine kıyasla aşağı ve cilde doğru yer 
değiştirdiği görüldü. Posteroanterior ve lateral göğüs grafileri çekilerek jeneratörün longitudinal ekseni 

etrafında 90 derece rotasyon yaptığı saptandı. ICD kontrolünde RV lead impedansı ve thresholdu normal 

sınırlarda saptandı. Herhangi bir aritmi kaydı saptanmadı. 
ICD fonksiyonlarının normal olması sebebiyle hastaya pil cebi revizyonu planlandı. Yeni bir pil cebi 

oluşturuldu. Jeneratör yeni pil cebine yerleştirilerek stabilize edildi. İşlem sonunda tekrarlanan ICD 

kontrolünde tüm parametreler normal saptandı. İşlem sonrasında bir gece yakın izlem altında tutulan 

hastanın herhangi bir semptom ve şikayeti olmaması sebebiyle hasta taburcu edildi.  
Twiddler Sendromu ICD implantasyonu sonrasında olabilen nadir bir komplikasyondur. Bu vaka 

takdiminde, düzenli egzersiz yapan hastanın şikayetlerinin egzersiz yaparken sol üst ekstremitenin aşırı 

manipülasyonu sonunucunda olan jeneratör yer değişikliği olması sonucu olduğunu saptandı. Bu durum 
hastamızda ciddi bir klinik duruma yol açmasa da Twiddler Sendromu’nun uygunsuz ICD şokları, lead 

mikrokırıkları ya da dislokasyonu gibi ciddi sonuçları olabilmektedir (1). Kadın cinsiyet, obez ya da 

ileri yaş hastalar, fiziki olarak aktif bireyler ve özellikle pediatrik hastalar jeneratörlerin rotasyona 
uğraması açısından riskli gruplardır (2). Sonuç olarak klinisyenler ICD ve pacemaker implantasyonu 

önerirken hastalarının bu risk grupları açısından analizini tüm artı ve eksilerini göz önüne alarak yapmalı 

ve hastaları olası komlikasyonlardan korunma açısından detaylı bilgilendirmelidir. 

 
Anahtar Kelimeler: JLN,ICD implantasyonu,jeneratör,Twiddler Sendromu 

 

JLN Sendromu olan Hastanın Yüzeyel EKG Kaydı 

 
JLN Sendromu olan hastanın uzun QTc intervalini gösteren EKG kaydı  

 

Twiddler sendromunda jeneratör rotasyonunu gösteren göğüs grafileri ve pil cebi fotoğrafları 
 

 
 

 

Twiddler sendromunda jeneratör rotasyonunu gösteren PA ve yan göğüs grafileri ve pil cebi  

fotoğrafları 
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PS-06 

Koronr arter anomalili hastaya akut korner sendromda stent işlemi 
Ramazan Duz 
 

Yüzüncü yıl ünüversitesi tıp fakültesi kardiyoloji ABD 

 
Koroner arter anomalileri nadir görülen anomalilerdir. Bunlar genellikle semptom vermezler ve 

tesadüfen saptanırlar. Sol ve sağ koroner arterlerden çıkan çift sol ön inen koroner arter, koroner 

anomalilerin en nadir görülenlerinden biridir. Bu olguda, biri sol ana arterden, diğeri sağ koroner arter 
ile aynı ostiumdan çıkan, aralarında arterler arası bir seyir izleyerek sola geçen çift sol ön inen koroner 

arter olgusunu sunuyoruz. literatürde şimdiye kadar sadece birkaç vaka yayınlanmıştır. 

Olgu: 66 yaşında erkek hasta dış merkezden akut koroner sendrom ve hemodinamisi instabil olan hasta 

t koroner anjio grafi için servisimize yönlendirilmiş hasta.iki yıl önce cx-stent işlemi yapılan ve rca-mid 
cto lezyonları ile sağ ve soldan çıkan çift LAD koroner olan hasta.Eke: Nsr ve inferolateral bölgede st 

depresyonları ve avr st elevasyonları mevcut(Şekil 1).Trans torasik ekokardiyografide ejeksiyon 

fraksiyonu %60 eser mitral yetersizliği ve sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu izlendi. Labaratuvar 
sonuçlarında patoloji yoktu.Hastaya yapılan koroner anjiografide özellikle sol ana koroner arterde %80 

darlık (şekil-2), cx- stent açık Rca- mid bölge cto lezyonu (şekli-3),sol inen arter ise sağ ve sol ana 

koroner arterden çıkışı olan anomalisi tespit edildi.hastanın hemodinamisi instabil ve göğüs ağrısının 

devam etmesi üzerine sol ana koroner artere stent işlemi planlandı.LMCA-osteal lezyona 4*12 des stent 
işlemi (şekil-4) sonrası 4.5*8 NC ile postdılatasyonu yapıldı tam açıklık sağlandı. 

Tartışma: Bildirilen en geniş hasta serisinde, konjenital koroner anomalilerin genel anjiyografik 

insidansı %1,3'tür. Perkütan koroner revaskülarizasyon, akut koroner sendromun yönetiminde önemli 
bir rol oynar ve koroner anomaliler bazen revaskülarisazyon işlemin başarı oranın etkileyebilir.bizde bu 

vakamızda çok nadir olan koroner anomalisi olan LMCA-sten işlemiyle katkıda bulunmak istedik. 

 
Anahtar Kelimeler: akut koronersendrom,koroner anomali,stent işlemi 
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PS-07 

Brakial koroner anjiyografi sonrası nadir komplikasyon: Akut Karın -Splenik Subkapsüler 

Hematom 
Melik Demir, Gokay Taylan 
 

Trakya Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne 

 
Bilinen hipertansiyon tanısı olan 62 yaşında kadın hasta acil servise 24 saat önce başlayan ve devam 

eden göğüs ağrısı, nefes darlığı ile başvurdu. Hastanın başvuru EKG ‘si normal sinüs ritmi, D2-D3-AVF 

de T dalga negatifliği ve Q dalgası mevcuttu. Başvuru tansiyon değeri 110/70 ve kalp tepe atımı 95 /dk 
idi. Başvuru hs-cTn değeri 681 ng/L, Hgb değeri 13 gr/dl olarak görülen hastaya 300 mg coraspirin, 600 

mg klopidogrel ve 5000 u/ ml heparin yüklenerek NSTEMI ön tanısı ile koroner anjiyografi amaçlı 

katater laboratuvarına alındı. Sağ ve sol femoralden arter sheath i yerleştirilemedi. Radial nabızları palpe 

edilemeyen hastanın koroner anjiiyografisi brakial arterden yapıldı. 6F sheath ile arter açıldı. Koroner 
görüntüleme JR4 ve Jl4 6F diagnostik katater ile gerçekleştirildi. Sorumlu lezyon RCA RV dalı sonrası 

kabul edildi. JR4 6F guding katater ile tekrar sağ koronere oturululdu ve işleme başlandı. Sorumlu 

lezyon floppy, paralel tel tekniği ve daha rijit teller ile geçilemedi. Lezyon kronik oklüzyon kabul edildi 
ve işlem sonlandırıldı.İşlem sonrası koroner yoğun bakım takibine alınan hastanın 24 saat içindeki 

takiplerinde hipotansiyon, hemogram düşüşü gerçekleşti. Hgb değeri 6 gr/dl olarak görülen hastaya acil 

eritrosit süspansiyonu replasmanı yapıldı. İvedi olarak çekilen kontrastlı alt-üst batın tomoğrafisinde 

splenik rüptür ve hematom saptandı. Hasta genel cerrahi tarafından acil operasyona alındı. Splenektomi 
sonrası 3. Günde hasta extübe edildi ve hemodinamik denge sağlandı. Post-op düşük molekül ağrıklı 

heparin ile hasta takip edildi ve hemogram stabilizasyonu sonrası hastaya ikili antiplatelet tedavi 

başlandı. Hastanın antiiskemik tedavisi düzenlenerek servis takiplerine alındı. 
 

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon,Perkütan koroner girişim, Subkapsüler splenik hematom 

 

Sağ Koroner Sistem /Başarısız Tel Gönderimi Sağ Koroner Sistem /Tel Olmadan 
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Subkapsüler Splenik Arter Rüptürü 
 

 
 

Subkapsüler Splenik Arter Rüptürü/Hematomu 
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PS-08 

Paroksismal atriyal fibrilasyonlu bir hastada ASA’dan YOAK’a geçiş sonrasında gelişen 

koroner emboli olgusu 
Ayşe Kevser Tuna, Erkan Köklü, Şakir Arslan 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 

Antalya 
 

OLGU: 65 yaşında kadın hasta ara ara olan çarpıntı şikayetiyle polikliniğe başvurdu. Hastanın 

anamnezinde 30 yıl önce sinüs venosus ASD kapama operasyonu vardı. Kardiyak risk faktörü olarak 
sigara ve hipertansiyon mevcuttu. Düzenli olarak asetil salisilik asit (ASA) kullanıyordu. Hastanın 24 

saat ritim holter kayıtlarında PAF tanısı konuldu. Hastanın CHA2DS2-VASc skoru 2 olarak hesaplandı. 

ASA yerine 60mg edoksaban başlandı. Tedavinin 3. günü hasta karın ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik 

şikayetleri acilimize başvurdu. Hastanın çekilen EKG’sinde inferoposterior STEMI saptandı. Hastaya 
300 mg aspirin, 180mg tikagrelor ve 5000ü İ.V. heparin verilerek hasta kateter labaratuvarına alındı. 

Tansiyonu 75/43 nabzı düzensiz ve 77/dk’ydı. Yapılan koroner anjiografisinde (KAG) sadece sağ 

koroner arter (RCA) distali %100 tıkalı ve trombüsle uyumlu görüntü mevcut olup diğer koroner arterler 
normaldi (Şekil 1). RCA ya 2.5x15mm balon ile yapılan perkutan koroner girişim (PTCA) ve trombüs 

aspirasyonu başarısız oldu. İşlem esnasında hastada AV blok gelişmesi üzerine transvenöz yolla geçici 

pacemaker takıldı. Koroner yoğun bakımda intravenöz 24 saat tirofiban infüzyonu (0,01mg/kg/saat) 

verilerek takip edildi. Takibinde hastanın şikayetleri azalarak tamamen düzeldi. 24. Saatin sonunda ritmi 
sinüs oldu ve geçici pace elektrotu çıkarıldı. Yatışının 5. gününde yapılan kontrol KAG’da sağ koronerin 

tamamen normal olduğu ve aterosklerotik plak lehine bir bulgu saptanmadı (Şekil2). Hastanın bilinen 

PAF ataklarının olması ve kontrol KAG’da sağ koroner arterin normal anatomide izlenmesi AF 
zemininde embolik MI olabileceğini düşündürdü. Emboli kaynağı açısından yapılan transözefageal 

ekokardiyografide trombüs lehine bir bulgu saptanmadı. Hasta elektif AF ablasyonu planlanarak ve 

edoksaban 60mg reçete edilerek taburcu edildi. 
SONUÇ: Vitamin K antagonistleri (VKA) ile tedaviye başlarken INR terapötik düzeylere gelene kadar 

düşük molekül ağırlıklı heparin ile beraber kullanılması önerilmektedir ancak YOAK tedavisinde böyle 

bir öneri bulunmamaktadır. ASA’nın kesilmesi ve edoksabanın başlanması esnasında oluşan protrombik 

bir durum hastamızda koroner embolizmin sebebi olabilir. 
 

Anahtar Kelimeler: emboli, paf, miyokard,enfarktüs, edoksaban 

 

Kontrol anjiyoda sağ koroner normal olarak izlendi.  Sağ koroner arter distali tam tıkalı 

 
Kontrol anjiyoda sağ koroner normal olarak izlendi.    Sağ koroner selektif görüntülemede koroner arter  

distali tam tıkalı, embolik görünüm 
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PS-09 

Hipertrofik Kardiyomyopatili Olguda Multiple Miyokardiyal Bridge 
Önercan Çakmak, Zeynep Kumral, Adam U.f. Turk, Çisem Oktay, Ayşe Çolak 
 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 

 
Koroner arterin bir bölümünün miyokard içinde seyretmesi miyokardiyal bridge (MB) olarak 

adlandırılmaktadır. Hipertrofik kardiyomyopatili erişkinlerde bir MB bulunma prevalansı yüksektir 

(%41).MB, anjina ve miyokardiyal iskemi ile ilişkilidir ve hipertrofik kardiyomyopatili hastalarda ani 
kardiyak ölüme neden olabilir. Diğer arterlerde de görülebilmesine rağmen MB en sık sol ön inen 

koroner arterde (LAD) görülmektedir. Bu olguda akut koroner sendrom kliniği ile başvuran, hipertrofik 

kardiyomyopati tanısı konulan ve LAD’de anlamlı olmayan, sirkumfleks(CX),optus marginalis(OM) ve 

1.Diagonal (D1) koroner arterlerinde anlamlı darlık yaratan MB izlenen hastayı sunduk. 
Otuz yaşında erkek hasta 2 saat önce başlayan tipik vasıflı göğüs ağrısı nedeni ile acil servise başvurdu. 

Hastada sigara dahil herhangi bir kardiyovasküler risk faktörü bulunmuyordu.Acil servisteki 

muayenesinde sistemik arteriyel kan basıncı 110/75 mmHg, kalp hızı 120 atım/dk olarak saptandı. Kalp 
oskültasyonu ve solunum sistemi muayenesinde patoloji saptanmadı. Çekilen elektrokardiyografide 

sinüs taşikardisi, sol ventrikül hipertrofi bulguları ve V5-V6 derivasyonlarında bifazik t dalgası 

mevcuttu.Yapılan transtorasik ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %50, 

interventiküler septum kalınlığı 21mm, sol atrium çapı 4,7cm olarak ölçüldü, sol ventrikül çıkış yolunda 
gradient ve anlamlı kapak patolojisi izlenmedi. Acil serviste bakılan biyokimyasal testlerinde kreatinin 

0,9 mg/dl, Hs-troponin I 31.3 ng/L, kreatin kinaz MB 3.6 ng/mL bulundu. Göğüs ağrısının şiddetli olarak 

devam etmesi üzerine hasta koroner anjiografiye alındı. Yapılan koroner anjiografide LAD’de %30, 
D1’de %99 darlık oluşturan MB (şekil1), CX mid bölgede %95 ve OM1’de %95 darlık oluşturan MB 

izlendi (Şekil 2). Hastaya diltiazem 120mg 2x1, isosorbid mononitrat 20mg 2x1, asetilsalisilik asit 81mg 

1x1 başlandı. Tedavi sonrası hız kontrolü ile hastanın semptomları geriledi.  
Sonuç olarak muskuler bridge en sık LAD'de izlenmesine karşın bizim vakamız gibi bir kaç vakada 

birden fazla damarda izlenebilmektedir. Bu vaka, miyokardiyal bridgelerin nadiren birden fazla koroner 

damarı tutabileceğini ve bu çok bölgeli tutulumun hipertrofik kardiyomiyopati ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: miyokardiyal bridge, hipertrofik kardiyomyopati, anjina 

 

Figür 1 

 
Cx ve Om1'de myokardiyal bridge 
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Figur 2 

 
Diagonal 1'de Myokardiyal Bridge 
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PS-10 

Yüksek Trombüs Yükü Olan Hastaya Yaklaşım 
Görkem Ayhan, Yücel Kanal, Canan Elif Yıldız 
 

Tokat Devlet Hastanesi 

 
50 yaş kadın hasta bilinen sistemik hastalık ve covid öyküsü yok. Sigara ve ilaç kullanımayan hasta 

Anterior MI ile acil servise başvurdu. 

Hastaya 600 mg klopidogrel, 300 Asetil salisilik asit yüklenmiş ve 5000 U heparin yapılmıştı. Hastaya 
yapılan KAG da LAD de yüksek trombüs yükü izlendi. Floppy telle lezyon geçildi. Akımın tamamen 

kaybolması üzerinde 1.5x 12 balonla predilatasyon yapıldı. Sonrasında trombüs aspirasyon yapılmasına 

rağmen akım gelmemesi üzerine hastaya intrakoroner aggrastat yapıldı. Ardından timi 2 akım elde 

edilmesi üzerine hasta yoğun bakıma alındı.Hastaya, PKG sonrası tam doz alteplaz gönderildi.1 hafta 
hospitalize edilen hastaya DMAH 2x 0,6 ml, asetilsalisilik asit 100 mg, klopidogrel 75 mg 1x1, 

atorvastatin 40 mg, ramıpril 5 mg ve metoprolol 100 mg verildi Hastanın takiplerinde ST segment 

rezolüsyonu sağlandı ve ağrısı geçti.1 hafta sonra yapılan kontrol KAG da hastada timi trombüs skoru 
1 saptandı ve timi 3 akımı olan hasta inhospital medikal tedavisine xarelto 20 de eklenerek taburcu 

edildi. 1 ay sonraki poliklinik kontrolünde aktif şikayeti olmayan hastanın xareltosu kesildi. 6 ay sonra 

yapılan kontrol KAG da trombüs izlenmedi. 

Akut koroner sendromlarda yüksek trombüs yükünün daha fazla ölüm, Miyokart infarktüsü (MI), hedef 
damar revaskülarizasyonu ile sonuçlandığı gösterilmiştir. Bu hastalarda, trombüs çözülmesi ve akım 

restorasyonu amacıyla farmakolojik ve mekanik teknikler kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda 

mekanik tekniklerin sorunu çözmekteki etkinlikleriyle ilgili şüpheler artarken inme ve işlem 
komplikasyonlarını da arttırmaları medikal tedaviyi öne çıkarmaktadır. Bu hastalarda intrakoroner Gp 

2b3a inh, antikoagülanlar, intrakoroner trombolitik kullanımı gibi yaklaşımlarla ilgili küçük çaplı 

çalışmalarda etkili ve umut verici sonuçlar elde edilmesine rağmen, büyük çaplı çalışmalar ile etkilerinin 
kanıtlanmasına ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar Kelimeler: PKG, TROMBOLİTİK, TROMBÜS, GP 2b3a 

 

6. ay kontrol kag     hasta ilk anjio son poz 

 
6. ay kontrol kag     hastanın intrakoroner agrastat sonrası alınan son pozu 
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hastanın 1 hafta sonraki kontrol kag görüntüsü  ilk geliş kag görüntüsü 

 
hastanın 1 hafta sonraki kontrol kag görüntüsü    ilk geliş kag görüntüsü 
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PS-11 

Dört Yıldır Sessiz Kalan İntrakardiyak Saçma Tanesi 
Ahmet Can Çakmak, Harun Kılıç 
 

Sakarya Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya 

 
Kardiyak ateşli silah yaralanmaları yüksek mortaliteyle seyreden bir durumdur. Kardiyak ateşli silah 

yaralanmalarının en önemli klinik görünümü kardiyak yara, perikardiyal tamponad ve intratorasik 

kanamaya yol açan yaralanmalardır. Travmanın erken döneminde kalp kapak yetersizlikleri, 
intrakardiyak şantlar ve ileti bozuklukları görülebilir. Bakteriyel endokardit, perikardit gibi durumlar 

geç dönemde gelişebilir. Nadiren de asemptomatik kalabilir. Biz akut anteriyor miyokard infarktüsü 

nedeniyle işleme alınan ve sağ ventrükül miyokardında saçma olan çok nadir bir vakayı sunacağız. 

Kırkbeş yaşında erkek hasta göğüs ağrısıyla acil servise başvurdu. Çekilen EKG sonucunda akut 
anteriyor miyokard enfarktüsü tanısı konan hasta primer perkütan girişim için koroner anjiyografi 

laboratuvarına alındı. Floroskopi sırasında toraks boyunca bir saçma gözlendi ve aynı anda kalp 

gölgesinde hareket ettiği izlendi.(Resim-1) Hasta başarıyla reperfüze edildi.(Resim-2) Koroner yoğun 
bakım ünitesine alındı. Hastanın anamnezinde dört sene önce bir av tüfeği ile vurulduğu öğrenildi. 

Transtorasik ekokardiyografide sadece iki boşluklu apikal görünümde saçma görüldü.(Resim-3) 

Transözofageal ekokardiyografide saçma kanıtı gösterilemedi. Ekokardiyografik incelemede saçma 

miyokardın ön tabanında görünüyordu. Hastaya bilgisayarlı tomografi çekildi. Saçmanın sağ ventrikül 
miyokardının alt bölgesinde olduğu gösterildi.(Resim-4,Resim-5) Yapılan tetkiklerde endokardit, 

perikardit belirtileri olmayan ve dört yıldır asemptomatik seyreden hastaya cerrahi planlanmadı. Hasta 

asa+tikagrelor ile taburcu edildi. 
Penetran kardiyak travma nadiren görülür ancak mevcut olduğunda hastaları hayatta tutmak için çok 

erken müdahale gerekir. Bir kardiyak ateşli silah yaralanmasında perikardiyal tamponad gibi 

hemodinamik bozulma, kanamaya bağlı hipovolemik şok mevcut olduğunda cerrahi müdahale altın 
standarttır. Ancak, ateşli silah yaralanmalı hemodinamisi stabil hastada tedavi konsensusu yoktur ve 

hastadan hastaya değişir. Hastamız dört yıldır asemptomatik olduğu ve takiplerde endokardit ve 

perikardit bulgusu izlenmediği için cerrahi müdahale düşünülmedi. 

Günlük rutinde kardiyak ateşli silah yaralanmaları çok nadirdir ve yüksek mortaliteyle seyreder. 
Miyokard içerisinde kalan mermiler son derece nadir klinik olaylardır ve klinik kararları yönlendirmek 

için yetersiz literatür verisi mevcuttur. Özellikle asemptomatik veya stabil hastalarda ameliyatsız tedavi 

izleminin, cerrahi ekstraksiyon ve olası komplikasyon sekellerine karşı değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. 

 

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom, ateşli silah yaralanması, intrakardiyak yabancı cisim 
 

Resim-1      Resim-2 

 
LAD total lezyonu ve intrakardiyak yabancı cisim (saçma tanesi)  Revaskülarizasyon sonrası görüntü 
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Resim-3      Resim-4 

 
Transtorasik ekokardiyografide apikal iki boşluk pencerede saçma görüntüsü Bilgisayarlı tomografi görüntüsü 
 

 

Resim-5 

 
Bilgisayarlı tomografi görüntüsü 
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PS-12 

ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü olgularında nadir rastlanan bir neden: Kannabis 

Kullanımına Bağlı Koroner Vazospazm: Olgu Sunumu 
Mehmet Ruhat Köse, Emre Demir 
 

Ege Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 

 
Esrarın ülkemizde ve dünyada çok çeşitli yaş grupları tarafından istismar edilerek kullanımı giderek 

artmaktadır.Esrarın kardiyovasküler etkileri bilinmesine rağmen, esrar ile ilişkili miyokard enfarktüsü 

(MI) mekanizması henüz net bilinmemektedir.Biz bu yazımızda uzun süredir esrar ve alkol kullanımı 
olan genç bir erkek hastanın esrar kullanımı sonrası göğüs ağrısı ile yaptığı Acil Servis başvurusunda 

saptanan Anterior Miyokard İnfarktüs (MI) olgusunu sunmaktayız.MI tanısı konulduktan sonra hastaya 

yapılan koroner anjiografide (KAG) Circumflex Koroner Arter (Cx) ve LAD – Diagonal 1 Arter (LAD-

D1) proksimalinde uzun diffuz ciddi darlık oluşturan lezyon saptandı.Hemodinamik olarak stabil olan 
hastaya uygulanan intrakoroner nitrogliserin sonrası mevcut darlıkların gerilediği görüldü ve vazospazm 

ilişkili MI tanısı konuldu. Bu yazımızda esrar kullanımının, Miyokard Enfarktüsü etiyolojisinde mutlaka 

düşünülmesi gerektiğine değinmek istedik.Özellikle esrarın trombus ilişkili okluziv lezyonlar dışında 
vazospastik bir etki mekanizması üzerinden de MI yapabileceğini vurguladık. 

 

Anahtar Kelimeler: Esrar, Miyokard Enfaktüsü, Vazospastik Anjina 

 

Başvuru ekg 

 
ekg 

 

Koroner Anjiografi     Koroner Anjiografi 

 
nitrat öncesi      nitrat öncesi 
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Koroner Anjiografi     Koroner Anjiografi 

 
nitrat öncesi      nitrat sonrası 

 

Koroner Anjiografi 

 
nitrat sonrası 
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PS-13 

Periferde Tek Başına LMCA 
Enes Alıç1, Ertan Vuruşkan2 
 

1Hakkari Devlet Hastanesi 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
 

60 yaş erkek hasta yeni başlayan sıkıştırıcı vasıfta göğüs ağrısı ile Hakkari devlet hastanesi acil servise 

başvurdu. çekilen EKG: yaygın anterior mı saptandı. öyküsünde diabetius melliitusla takipliydi. hasta 
katater laboraturatına alındı. yapılan kagde: lad ostiumdan %100 tromboze darlık saptandı.cx arter 

plaklı, rca rudimenter ve plaklıydı. lad lezyon floppy tel ile geçildi. 2.0 ve 2.5 mm balonlarla predilate 

edildi. distal akım sağlandı. ancak hastanın semptomları devam etmekte ve ta:90/60 larda 

seyretmekteydi. cerrahi açısından düşünüldü. ancak en yakın cerrahi merkezin 3 saat uzaklıkta olduğu 
ve hastanın hemodinamik instabilitesi göz önüne alınarak pci kararı verildi. provizyonel stratejiyle 

lmcadan ladye uzanacak şekilde 3.5x38 mm DES implant edildi. 5.0 nc balonla pot yapıldı. ım arter 

ostiumunda plak shift gözlenmesi üzerine 3.0 ve 2.5 mm balonlarla kissing balon yapıldı. balona rağmen 
ım arter ostiumunda hazy görünüm devam etmesi üzerine TAP yöntemiyle ım artere 2.75 mm DES 

implante edildi. missing balon ve repot yapıldıktan sonra işlem sonlandırıldı. bu vakada mecburi 

hizmette cerrahi destek olmadan kardiyojenik şoktaki lad osteal vakasını sunmak istedim.  

 
Anahtar Kelimeler: LMCA, LAD OSTİUM, YAYGIN ANTERİOR MI, MECBURİ HİZMET 

 

10-FİNAL GÖRÜNTÜ    1-lad osteal lezyon 

 
 

2-LAD BALON GÖRÜNTÜSÜ   3-LAD BALON SONRASI GÖRÜNTÜ 
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4-LMCA-LAD STENT İMPLANTASYONU  5-LAD İLK POT SONRASI GÖRÜNTÜ

 
 

6-LAD-IM ARTER İLK KISSING İŞLEMİ  7-LAD-IM İLK KİSSİNG SONRASI  

GÖRÜNTÜ 

 
 

LAD-IM İLK KİSSİNG SONRASI GÖRÜNTÜ 

 

8-IM ARTERE TAP YÖNTEMİ İLE   9-IM STENT SONRASI KISSING BALON 

STENT İMPLANTASYONU 
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PS-14 

Saniyeler içerisinde perikard tamponadı ve kardiyopulmoner arreste neden olan LAD 

rüptürünün kardiyoloji ve reanimasyon ekiplerince yönetimi 
Zeki Doğan 

 

Atlas Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 

Perkutan girişimler sırasında nadir görülen ancak katastrofik seyreden koroner arter perforasyonları 

nadir görülmektedir. Çok iyi planlama yapılması gereken ve hızlı hareket etmenin çok önemli olduğu 
ciddi bir komplikasyondur. Sol ön inen koroner arter (LAD) kritik darlıklarına girişim yaptığımız, 3 

cm'ye yakın perforasyon görülen olgumuz. 

71 yaşında, hipertansif erkek hasta. Hafif olağan eforda nefes darlığı ve son 3 aydır göğüste baskı hissi 

olmaya başlamış. Yapılan değerlendirmede elektrokardiyografide (EKG) göğüs derivasyonlarında T 
dalga inversiyonu mevcuttu. Ekokardiyografide (EKO) anteriyor segmentler ve apeks ağır hipokinetik 

izlendi. Koroner anjiyografiye karar verildi.Koroner anjiyografide sağ koroner arter (RCA) orta 

segmentte % 50, sirkumfleks (Cx) arter orta segmentte % 80-90 darlık mevcuttu. Sol ön inen arter D1 
sonrası % 95, mid segmentte % 70-80 lezyonlar mevcuttu. LAD lezyonuna perkutan girişim kararı 

verildi. Predilatasyon işleminin ardından orta segmentten başlayarak stentleme işlemine geçildi. Stent 

yerleştirilmesi engelle karşılaşılmadan yapıldı. Ancak henüz balon çekilirken hastanın fenalaşmaya 

başladığı ve kan basıncının hızla düştüğü görülünce yeni kayıt alındı (video..). Perikard boşluğunun bir 
enjeksiyonla neredeyse dolduğu görüldü. Aynı anda kan basıncı alınamamaya başlandı ve solunum 

arresti gelişti. Mesai saati bitimine yakın olmasına rağmen tüm kardiyoloji uzmanları hastanede idi. Bir 

kaç dakika içerinde organize olarak, kardiyopulmoner resusitasyon (CPR), EKO operatörü rehberliğinde 
perikardiyosentez, stentleme ve entübasyon bir kaç dakika içerisinde yapıldı. Yapılan değerlendirmede 

uzun bir segmentin adeta yırtıldığı, masif kanamaya neden olduğu görüldü. 2 adet uzun, kaplı koroner 

stent ile geçiş sonlandırıldı. Bu sırada eksternal kardiyak masaja devam edilirken solunum desteğine 
devam edildi. İlk etapta perikard boşluğundan 500-600 ml kan boşaltıldı. 

Proksimal kaplı stentin önünde kalan lezyona ilaç kaplı stent konarak işlem tamamlandı. Volüm 

genişletici sıvı verilirken perikard boşluğundan kan aspirasyonuna devam edildi. Etkili kalp atımları 

alınmaya başlanan hasta koroner bakım ünitesine alındı. 
 

Anahtar Kelimeler: Koroner arter rüptürü, Kardiyopulmoner resusitasyon, Kaplı koroner stenti, 

Perikardiyosentez 
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PS-15 

Medikal Tedaviye Dirençli Prinzmetal Angina Olgusunun Yönetimi 
Ömer Doğan 
 

İstanbul Universitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü 

 
Kronik hastalık öyküsü olmayan 21 yaşında kadın hasta göğüs ağrısı şikayeti ile acil birimimize 

başvurdu. Özgeçmişinde 2 hafta önce dışmerkezde koroner anjiografi (KAG) yapıldığı öğrenildi. 

Başvuru elektrokardiyogramında (EKG) anterior derivasyonlarda yaygın ST segment elevasyonu 
izlenen hastanın akut anterior miyokard infarktüsü (MI) tanısı ile yapılan KAG’sinde ön inen arter 

(LAD) proximal segmentinde subtotal darlık saptandı (Şekil-1). Intrakoroner nitrat uygulaması sonrası 

darlık derecesi %50'ye geriledi. Bir gün sonra yapılan kontrol KAG'de spazmın tamamen gerilediği 

izlendi (Şekil-2). Tedavisine nifedipin ve nitrat eklenen hasta klinik açıdan stabil seyretmesi üzerine 3 
gün sonra taburcu edildi. Taburculuktan 3 hafta sonra hasta tekrarlayan göğüs ağrısı şikayeti ile yeniden 

başvurdu. EKG'de anterior derivasyonlarda ST segment elevasyonları izlenmesi üzerine yapılan KAG 

sonucunda intravascular ultrasonografi(IVUS) incelemesi yapılarak LAD arterin spazm bölgesinde plak 
gözlemlendi. Medikal tedavilere rağmen kliniği tekrarlayan hastanın LAD arter proximaline ilaç 

salınımlı stent implante edildi. İkili antiagregan ajan tedaviye eklendi. Semptomları emosyonel stres 

sonrası meydana gelen hastaya psikiyatri konsültasyonu sonucu sertralin ve hidroksizin dihidroklorür 

başlandı. Hasta 1 hafta sonra göğüs ağrısı ve EKG’de yaygın ST segment depresyonu ile başvurdu. 
İntravenöz(iv) nitrat ile semptomları gerilemeyen hasta tekrar koroner anjiografiye alındı. Ana koroner 

arterde(LMCA) yaygın spazm saptanarak intrakoroner nitrat uygulandı ve spazm geriledi (Şekil-3). 

Hasta bu yatışında olası kardiyak dışı nedenler açısından dahiliye, endokrin ve romatolojiye danışıldı 
ancak anlamlı patoloji saptanmadı. Hasta mevcut tedavisine ranolazin, trimetazidin ve statin eklenerek 

taburcu edildi. Taburculuktan 1 ay sonra göğüs ağrısı ve EKG'de yaygın ST segment depresyonu ile 

başvuran hastanın iv nitrat ile şikayetleri geriledi. Hastanın bu yatışında mevcut tedavisine nikorandil 
eklenerek nitrat kesildi. Nikorandil tedavisi sonrası hastanın iki yıldır asemptomatik olarak izlemine 

devam edilmektedir. Nikorandil, anginası olan hastalarda diğer tedavilere eklendiğinde semptomlarda 

ve mortalitede iyileşmeye yol açan antianginal bir ajandır. Biz de çoklu medikal tedavi ve koroner stent 

uygulamasına rağmen semptomları devam eden vazospastik anginalı olguda nikorandil ile semptomları 
kontrol altına almayı başardık. 

 

Anahtar Kelimeler: koroner stent, nikorandil, prinzmetal angina 
 

Şekil-1 

 
İlk KAG sonrası LAD'de total oklüzyon 
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Şekil-2       Şekil-3 

 
İntrakoroner nitrat sonrası darlığın gerilemesi   LAD stentleme sonrası yapılan KAG'de ana koroner lezyonu 
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PS-16 

Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Olan Hastada Perkütan Koroner Girişim 

Sırasında Yaygın Tromboz Diffuse thrombosis during percutaneous coronary ıntervention in a 

patient with glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme deficiency 
Melik Demir, Gokay Taylan 
 

Trakya Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne 

 
Pentoz monofosfat yolu aracılığı ile glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzimi eritrositleri ve 

hemoglobin moleküllerini oksidatif strese karşı korur. Dünyadaki en sık enzim eksikliği olarak görülen 

G6PD enzim eksikliğinde; akut hemolitik anemi, yenidoğan sarılığı, favizm ve kalısal sferositik 
olmayan hemolitik anemi gibi klinik durumlar görülür. 

Akut koroner sendrom esnasında genel klinik duruma bağlı oluşan oksidatif ajanlar ve koroner 

anjiyografi öncesi ve sırasında uygulanan medikasyonlar hemolitik ve trombotik krize neden olabilirler. 

Bu yazıda G6PD eksikliği bulunan 64 yaşındaki kadın hastaya akut koroner sendrom ön tanısı ile 
koroner anjiyografi uygulanan ve perkütan koroner girişim (PKG) sırasında ve takibinde gelişen yaygın 

koroner tromboz vakasını sunduk. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Acute coronary syndrome, acute thrombosis, glucose-6- phosphate 

dehydrogenase, percutaneous coronary intervention. 

 

A. Culprit lesion in the circumflex artery (CX), B. Stent implantation of CX. 

 
 

Coronary slow flow and thrombosis in left anterior decending artery (LAD) 

 



 

148 
 

Electrocardiogram showing normal sinus rhythm and ST segment depression in V4-V6 and DII-

DIII-AVF derivations. 

 
 

 

laboratory values of patient 

 
 

 

Total thrombosis from the proximal CX in control image. 
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PS-17 

Tortüöz RCA'ya Başarili Gı̇rı̇şı̇m Adina Yapilan İşlemler 
Goksel Dagasan 

 

Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji Ana Bilim Dalı,Alanya 
 

62 yaşında erkek hasta, tipik göğüs ağrıssı ile acil servisimize başvurdu Hastaya çekilen Ekg'de NSR 

Hr: 78 atm/dk d1-avl t(-) saptandı.Bunun üzerine yapılan Eko'da Ef: %55 inferolateral duvar hafif 
hipokinetik olarak izlendi. Troponin pozitif saptanması ve göğüs ağrısının devam etmesi üzerine hasta 

NONSTEMİ öntanısı ile girişim planlanarak prime katater lab alındı. Öyküsünde 25 paket yıl sigara 

haricinde bir özellik saptanmadı. Hastaya femoral giriş ile yapılan koroner anjiyografide JR4,İMA,AL1 

ve AR1 kataterleri ile RCA ya oturulup balon ile geçiş denendi fakat yeteri kadar destek 
sağlanamadı.Bunun üzerine sağ radial ponksiyon yapıldı.JL4 guiding katater ile RCA ya oturuldu.Pt2 

tel ile lezyon geçildi.Lezyondan balon geçmedi Guideliner desteği alındı 3,0*15 balon ile predilatasyon 

yapıldı3,0*20 balon ile predilatasyon yapıldı 3,5*15 VE 4,0*20 balonlar ı̇le predı̇latasyon yapildi 4,5*24 
BMS lezyondan geçmedi bunun üzerine,kulanılmış balon desteği ile guideliner lezyon distaline 

yerleştirildi.4,5*24 BMS stent. 24 atm de implante edildi. Stent sonrası diseksiyon gelişti.4,5*16 BMS 

stent diseke alana impante edildi. Hastanın göğüs ağrısı geriledi.Kontrast yükü sebebi ile iv hidrasyon 

başlandı.Undersize kalan stent için uygun ölçüde balon temini yapılarak hasta tekrar katater 
labaratuarına alındı.PT2 tel ile stent sitratları geçilmeye çalışıldı.Balon RCA nın hemen başında sistemi 

attırdı.Stentin ilk sitratından telin stent altı geçiş yaptığı düşünüldü.Bunun üzerine corsair destek katateri 

ilk sitratları atlayacak şekilde önde konumlandırıldı ve sonra PT 2 tel ile tüm stent sitratları 
geçildi.5,0*20 balon stent distaline ilerletilemedi. Bunun üzerine İkinci destek teli stent altından 

geçmemesi için Twinpass katater kullanıldı ve tün stentli alan twinpass katater ile geçildi.Sonrasında 

ikinci tel stent distaline park edildi 5,0*20 mm balon alindi 28-26-18 atm de multı̇ple predı̇latasyonlar 
yapildi. Stent optı̇mı̇ze edı̇ld.Komplikasyon gelişmedi.işlem sonlandırıldı. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişim, RCA, Tortuöz, 

 

1 Tortuöz RCA     2 RCA SON 
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PS-18 

Kannabinoid kullanımına bağlı Miyokard enfarktüsünde uzamış Glikoprotein IIb/IIIa 

infüzyonu stent implantasyonuna alternatif olabilir 

Ömer Ferudun Akkuş, Servet Altay 
 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne 

 
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, 147 milyon insan veya dünya nüfusunun yüzde 2,5'i esrar 

kullanıyor. Esrar kullanımı özellikle genç popülasyonda giderek artmaktadır.Daha önce koroner arter 

hastalığı öyküsü olmayan genç erişkinlerde nadir olmakla birlikte, esrar kullanımına bağlı miyokard 

enfarktüsü tanımlanmıştır. Olgumuzda esrar kullanımına bağlı reperfüze anterior miyokard enfarktüsü 
geçiren hastada, perkütan girişim yapılmadan GP IIb/IIIa inhibitörleri ile revaskülarizasyon sağlanan 

hasta sunuldu. 

37 yaş erkek hasta, bilinen kronik hastalık öyküsü yok. Göğüs ağrısı ile acil servise başvuran hastanın 
çekilen ekg'si reperfüze anterior miyokard enfarktüsü ile uyumlu bulunmuş olup hasta koroner anjiografi 

işlemi planlanmak üzere interne edildi (Şekil 1).Yapılan anjiografi işleminde LAD ostealden tromboze 

%95 darlık saptandı(Şekil 2). Hastada aktif göğüs ağrısı olmaması, malign aritmi izlenmemesi, 

dekompanzasyon bulguları olmaması üzerine hastaya absiksimab infüzyonu başlandı. 24 saat sonra 
kontrol anjiografisinde trombüsün azalmakla beraber devam ettiği görüldü(Şekil3). Tirofiban infüzyonu 

başlanan hastada ertesi gün kontrol anjiografisinde LAD ostealdeki trombüsün erimiş olduğu rezidü 

%40-50 darlık ve LAD distalinde TIMI-3 akım izlendi(Şekil 4). Hemodinamik olarak stabil olan anjinal 
yakınması olmayan hastaya medikal takip kararı alındı. Takiplerinde problem olmayan hasta ASA, 

tikagrelor, atorvastatin, ramipiril, metoprolol, benidipin tedavisi ile taburcu edildi. 

Esrar kullanımı, sempatik aktiviteyi akut olarak arttırır ve parasempatik aktiviteyi azaltır, bu da 
katekolaminlerin salınımına, istirahat halindeki kalp hızında artışa, vazodilatasyona, kalp debisi ve 

miyokardiyal oksijen ihtiyacında artışa neden olarak miyokardiyal enfarktüse yol açabilirler. 

Primer PKG uygulanan, ASA ve bir P2Y 12 inhibitörü ile erken antiplatelet tedavi alan hastalara rutin 

olarak intravenöz GP IIb/IIIa inhibitörü önerilmemektedir. Bizim olgumuzda ise intravenöz GP IIb / IIIa 
inhibitörleri PKG yerine tercih edilmiş olup, başarılı revaskülarizasyon sağlanmıştır..Herhangi bir 

koroner arter hastalığı risk faktörü olmayan akut koroner sendrom ile başvuran genç hastalarda madde 

kullanımı sorgulaması akılda bulundurulmalıdır. Bu vakalar içinde seçilmiş hastalarda uzun vadede 
restenoz ve stent trombozu riski göz önüne alınarak uzamış GP IIb/IIIa inhibitörleri başarılı reperfüzyon 

sağlayabilir 

 
Anahtar Kelimeler: kannabinoid, akut miyokard enfarktüsü, GpIIb/IIIa 

 

Şekil 1 

 
12 derivasyonlu elektrokardiyografi 
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Şekil 2 

 
LAD osteal %95 tromboze kritik darlık 
 

 

Şekil 3 

 
Absiksimab infüzyonu sonrası kontrol anjiografi 

 

 

Şekil 4 

 
Tirofiban infüzyonu kontrol anjiografi 
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PS-19 

Yoğun Trombüs Yükü Olan Hiperakut Stent Trombozunu Nasıl Yönetelim 
Şükrü Çetin 

 

SBÜ Sancaktepe Şehit Prof Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 

Giriş; yoğun trombüs yükü olan ST eleve miyokard enfarktüslerinin revaskülararizasyonu esnasında 

hayatı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu vaka sunumunda yoğun trombüs yükü olup 
hiperakut stent trombozu gelişen bir vaka anlatılacaktır. 

Vaka; covid-19 pozitifliğinin 16. gününde olan 46 yaş erkek hasta acil servise anterior miyokard 

enfarktüsü kliniği ile başvurdu. Koroner anjiyo’da sol anterior inen arter (LAD) proksimalden total tıkalı 

izlenildi. Lezyon floppy tel ile geçildikten sonra 2,0x15 mm komplian balon ile dilate edildi ve 3,0x16 
mm ilaç kaplı stent implante edildi. Stent proksimalinde trombüs imajı izlenilmesi üzerine lezyona 

3,0x16 ilaç kaplı stent implante edildi ve 3,0x15 mm non-komplian balon ile postdilate edildi. Stent 

içerisinde yoğun trombüs olduğu ve diagonel arterin akımınının kaybolduğu görülmesi üzerine 10 mg 
alteplaz intrakoroner uygulandı ve trombüs aspirasyonu yapıldı. LAD stenti içi trombüs yükünün 

azaldığı ve diagonel akımının tekrar geldiği görüldü. Hasta yoğun bakıma alınarak tirofiban infüzyonu 

başlanıldı. 24 saat sonrasında kontrol anjiyo’sunda trombüsün kaybolduğu ve diagonelde TİMİ 3 akım 

olduğu görüldü. 
Tartışma; yoğun trombüsü olup hiperakut stent trombozu gelişen hastada alteplaz ve trombüs 

aspirasyonu ile stent içi trombüs yükü azaltılmış ve kan akımı daha iyi hale gelmiştir. Bu hasta grubunda 

intrakoroner alteplaz ve trombüs aspirasyonu hayat kurtarıcı olabilir 
 

Anahtar Kelimeler: stent trombozu, trombüs, STEMI, alteplaz, trombüs aspirasyonu 

 

işlem öncesi görüntü    stent implantasyonu sonrası stent içi trombüs 

 
şekil 1; LAD proksimalden total tıkalı izlenilmektedir 

 

 
şekil 2; stent implantasyonu sonrasında stent içi yoğun trombüs 

izlenilmekte ve D1 akımı kaybolduğu görülmektedir 

 

 

trombüs aspirasyonu ve alteplaz sonrası görüntü 
 

 
şekil 3; intrakoroner alteplaz ve trombüs aspirasyonu sonrası LAD ve diagonel arter görüntüsü 
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PS-20 

Protez Aort Kapak Replasmanlı Hastada Koroner Arter Embolisine Bağlı Akut İnferiyor 

Miyokard İnfarktüsü 
Cansu Öztürk, Önder Öztürk 
 

SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır 

 
7 ay önce biküspit aort kapak, orta-ileri aort yetersizliği, assendan aort anevrizması nedeniyle opere 

olup, 25 no StJude protez aort kapak takılan 23 yaşında erkek hasta, 2 saattir devam eden, retrosternal 

sıkıştırıcı tarzda göğüs ağrısı ile acil servise başvurmuş. Hastanın çekilen EKG sinde D2, D3 aVF’te ST 
elevasyonu mevcuttu. Hastaya akut inferiyor miyokard infarktüsü tanısı konuldu. Acil koroner 

anjiyografiye alınan hastanın göğüs ağrısı azalmış, ST elevasyonları düzelmişti. Yapılan KAG’de, LAD 

ve Cx farklı ostiumlardan çıkmakta. LAD:N, Cx: OM2 sonrası Cx’%90 tromboze ?, emboli? Lezyon 

saptandı. RCA: N saptandı. Bilinen kardiyovasküler risk faktörü olmayan hastanın, warfarini düzenli 
almadığı saptandı. Hastanın, yapılan INR sonucu, 1.18 idi. Yapılan KAG’de, LAD ve Cx farklı 

ostiumlardan çıkmakta. LAD:N, Cx: OM2 sonrası Cx’%90 tromboze ?, emboli? Lezyon saptandı. RCA: 

N saptandı. Bilinen kardiyovasküler risk faktörü olmayan hastanın, warfarini düzenli almadığı saptandı. 
Hastanın, yapılan INR sonucu, 1.18 idi. Hastanın efektif antikoagülan tedavi almaması ve 

kardiyovasküler risk faktörleri olmaması nedeniyle, MI’nün nedeni embolik kökenli olarak düşünüldü. 

Hastaya antikoagülan tedavi, antiplatelet tedavi başlandı. 48 saatlik antiplatelet ve antikoagülan tedavi 

sonrası hastaya kontrol KAG yapıldı. Yapılan kontrol KAG’sinde, Cx’te OM2 düzeyindeki trombüsün 
Cx distaline migrasyon gösterdiği gözlendi. Hastaya 2.5*15 mm’lik balon ile multipl dilatasyonlar 

yapılmış. Akım sağlanamayınca, işleme son verilip, Tirofiban infüzyonu başlanıp, hastaya medikal 

tedaviye devam edilmiş. Hastanın yapılan Ekokardiyografisinde, LVEF:%60 saptandı. 
Normofonksiyone protez aort kapak, hafif derecede paravalvüler yetersizlik saptanmış. Geliş Troponin: 

1.18. Pik Troponin 25 idi. LDL kolesterol 139 mg/dl ölçüldü. Hasta, ASA,klopidogrel, warfarin, 

rosuvastatin, metoprolol, pantoprazol tedavisi ile taburcu edildi. 
 

Anahtar Kelimeler: miyokard infarktüsü, emboli, kapak replasmanı 
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KAG CX      KAG LAD 

 
 
 

KAG RCA      KONTROL KAG CX 1 

 
 

 

KONTROL KAG CX 2    PCI CX 
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PS-21 

AKS ile Gelen Hastada Sequentinel Safen Grefte Müdahele Sonrası Nativ Damara PCI 
Muhammed Esad Çekin, Osman Yasin Göksu, Yılmaz Güneş 
 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

 
67 yaşında bilinen koroner arter hastalığı olan hasta, dış merkez acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile 

başvurmuş. Troponin yüksek saptanması üzerine Non-STEMİ tansıyla merkezimize sevk edilmiş. 

 
15 yıl önce CABG öyküsü olan hasta koroner anjiografiye alındı. 

LMCA: Normal, 

LAD: Proksimal total, 

CX: Proksimal diffüz % 80, mid % 60, om 2 diffüz % 50-60, 
RCA: Non-dominant, proksimal diffüz % 80-90, mid total tıkalı, 

LİMA-LAD: Açık, 

Ao-Safen-D1: Proksimal % 95, olarak saptandı (Figür 1) 
 

Culpirit lezyon safen greft lezyonu olarak düşünülerek PTCA planlandı. 

Safen greftin damar mid bölgesine anastomoz edildiği, anostomoz sonrası nativ damarlar bifurkasyonu 

olduğu düşünüldü. Lezyon tel ile geçildi, Safen greft proximali ve distalde nativ damarda olduğu 
düşünülen lezyon predilate edildi (Figür 2) 

 

Sonrasında greft distalinde nativ damarda olduğu düşünülen telin retrograd olarak OM-1’e ilerlediği 
görüldü, telin hareketi ile ilk olarak nativ damar olarak düşünülen damarın safen greftin distal bölgesi 

olduğu ve distalde OM-1’e sequentinel anastomoz yapıldığı anlaşıldı (Figür 3) 

 
Bunun üzerine strateji değiştirilerek, safen greft distal lezyonuna müdahele etmek yerine nativ CX’i 

açmanın daha uzun süreli açıklık sağlayacağı ve daha efektif olacağı düşünülerek antegrad yoldan nativ 

CX ve OM-1 damarları tellendi(figür 4). 

 
Safen greft proximal kısmına 3.5x30 mm DES implante edildi(figür 5). 

 

OM2 osteal bölge 2.5x15mm balon ile predilate edildi. Tam açıklık sağlandı(figür 6). 
 

CX ostealden itibaren 3.0x48 mm DES implante edildi, 4.0x15 mm NC balon ile postdilate edildi (Figür 

7). 
 

OM-1 osteal %20 30 rezidü lezyon kalması ve TIMI-3 akım mevcut olması üzerine lezyon 

stentlenmeden bırakıldı (Figür 8). 

 
İşlem başarı ile sonlandırıldı 

 

 
Anahtar Kelimeler: CABG, sequentinel safen greft, nativ damar 
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figür 1       figür 2 

 
Başlangıç anjiografik görüntüleme   Safen greft balon dilatasyonu 

 

 

figür 3 

 
Safen greftteki telin OM-2 ye ilerlemesi 
 

 

figür 4       figür 5 

 
Antegrad olarak CX ve OM-2 damarlarının tellenmesi  Safen greft proximaline stent implantasyonu 
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figür 6 

 
OM-2 osteal balon dilatasyonu 
 

figür 7 

 
CX osteal stent implantasyonu 
 

figür 8 

 
İşlem sonrası final görüntüler 
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PS-22 

Nadir Bir Koroner Anomali: LAD Çıkışlı RCA 
Ahmet Can Çakmak 
 

Sakarya Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya 

 
GİRİŞ: Sağ koroner arter(RCA) sağ sinüs valsalvadan köken alır. Ancak bazı hastalarda sol sinüs 

valsalva, sol ön inen koroner arter(LAD), sol sirkumfleks koroner arterden(Cx) köken alabilir. İzole tek 

koroner arter(SCA) nadir görülen bir anomalidir. RCA’nın LAD’den çıktığı bir anomali vakası 
sunuyoruz. 

VAKA: Kırkdokuz yaşında diabetes mellitus ve böbrek replasmanı öyküsü olan hasta otuz dakika süren 

göğüs ağrısıyla acil servise başvurdu. Ekg’si normal sınırlarda olan ve troponin yüksekliği olan hasta 

nonstemı tanısıyla interne edildi. Yapılan ekokardiyografide ef:%60 olarak izlendi. Hasta kateter 
laboratuvarına alındı. Sağ radyal artere 6F sheath yerleştirildi. 5F Tiger kateter LMCA ostealine 

yerleştirilerek görüntü alındı. LAD distalde %50, Cx-OM1 proksimalde %80 darlık yapan lezyon 

izlendi.(Resim 1) LAD-D1 öncesinde RCA trasesine uyan yan dal çıkışı izlendi. (Resim 2) Ardından 
kateter sağ koroner sinüse yerleştirildi ancak verilen opak madde ile sağ koroner arter çıkışı olmadığı 

izlendi. (Resim 3) LAD-D1 öncesinden çıkan yan dalın rudimenter bir RCA olduğu anlaşıldı. 

Sonrasında hastanın Cx-OM1 leyonuna girişim kararı alındı. Lezyon floppy tel ile geçildi. 2,75x16 mm 

des stent 14 atmde implante edildi. (Resim 4) Tam açıklık sağlandı. (Resim 5) Hasta takip amaçlı 
koroner yoğun bakım ünitesin alındı. 

TARTIŞMA: Konjenital koroner arter anomalileri nadir ve değişken şiddettedir. Koroner arter 

anomalileri, koroner anjiyografi yapılan hastaların %0,6-%1,55'inde bulunur. Tanısal koroner 
anjiyografinin artan kullanımı, bu tür anormallikleri daha da ortaya çıkarmaktadır. Koroner anomalilerin 

çoğu asemptomatiktir ve prognoz iyidir. Ayrıca bu anomalilerin ani ölüm, iskemik kalp hastalığı ve 

anjina ile ilişkili olduğu söylenmektedir. Hastamızın Cx-OM1’de kritik lezyonu vardı. Bu nedenle 
hastayı Cx-OM1’e peruktan girişim yaparak tedavi ettik. 

SONUÇ: LAD çıkışlı RCA nadir görülen bir anomalidir. Bu anomali iyi huylu ve asemptomatik olarak 

sınıflandırılmasına rağmen aterosklerotik lezyonların yokluğunda birkaç ani ölüm, miyokard enfarktüsü 

ve angina pektoris vakası bildirilmiştir. Bu nedenle girişimsel kardiyologların sorumlu arteri bulmak ve 
doğru müdahalede bulunmak adına bu tür komplikasyonların varlığına dikkat etmeleri gerektiğini 

düşünmekteyiz. 

 
Anahtar Kelimeler: koroner anjiografi, rca çıkış anomalisi, tek koroner arter 

 

Resim 1      Resim 2 

 
LAD distalde %50, Cx OM1 proksimalde %80 darlık yapan lezyon LAD D1 öncesinde RCA trasesine uyan yan dal çıkışı 
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Resim 3      Resim 4 

 
sağ koroner sinüs görüntüsü    2,75x16 mm des stent implantasyonu 

 

 

Resim 5 

 
Stent sonrası görüntü 
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PS-23 

Koroner Anjiografi İlişkili Hemodinamik İnme 
Betül Sarıbıyık Çakmak, Mustafa Tarık Ağaç, Perihan Varım 
 

Sakarya Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya 

 
GİRİŞ: Hemodinamik inme, emboli veya lokal vaskülopatiden ziyade hipoperfüzyonun neden olduğu 

bir iskemik inme türüdür. Kalp yetmezliği, hipotansiyon gibi sistemik hastalıklardan kaynaklanabileceği 

gibi karotis veya vertebral arterlerin ciddi şekilde tıkanmasından kaynaklanabilir. Koroner anjiografi 
sırasında kataterin karotis akımını bozmasına bağlı gelişen hemodinamik inme vakasını sunuyoruz. 

VAKA: Bilinen koroner arter hastalığı ve koah öyküsü olan yetmişyedi yaşında erkek hasta elektif LAD 

CTO işlemi için kateter laboratuvarına alındı.(Resim-1) Sağ radyal artere 7F sheath yerleştirildi. LAD 

lezyonuna başarılı işlem uygulandı.(Resim-2) Stent implantasyonu esnasında konuşma bozukluğu ve 
sağda güç kaybı gelişen (sağ üst 2/5, sağ alt 3/5) hastanın yapılan intrakranial DSA'da sağ CCA'dan 

enjeksiyonla sağ ICA, MCA ve her iki ACA normal akım paterni göstermekte olup sol MCA’nın zayıf 

akım paterniyle dolum gösterdiği, distal birkaç dalın dolum göstermediği izlendi. Sağ vertebral arterden 
enjeksiyonla v1-v4, baziller arter, her iki PCA’nın normal akım paterni gösterdiği ve her iki MCA 

sulama akımının kolletaral dolaşımla desteklendiği izlendi.(Resim-3) Sol CCA’dan enjeksiyonla sol 

ICA kronik oklüde olup sol ECA’dan kollateral dolaşımla desteklenmediği izlendi.(Resim-4) Hastada 

işlem esnasında hipotansiyon izlenmedi. Bu nedenle hastada kataterin seyri sırasında sağ karotis akımını 
bozduğu, bunun da sağdan kollaterallerle beslenen sol sistemde akımı daha çok azaltarak hemodinamik 

inmeye sebebiyet verdiği düşünüldü. Hasta inme ünitesine yatırıldı. İdame asa+ klopidogrel ile tedavisi 

planlandı. Sonraki iki gün içerisinde hastada konuşma bozukluğu ve lateralizan motor defisit olmadığı 
izlendi. 

TARTIŞMA: İskemik inmelerin yaklaşık %30’u kardiyak kaynaklıdır. Koroner anjiografi sırasında 

emboliler, hemodinaminin bozulması gibi sebepler hastalarda inmeye sebebiyet verebilir. Nadir olarak 
kataterin seyri esnasında karotis akımını bozması da inmeye sebebiyet verebilmektedir. Hastamızda 

kataterin sağ karotis akımını bozduğunu, bunun da sağdan kolletarallerle beslenen sol sistemi daha çok 

etkileyerek hemodinamik inmeye sebebiyet verdiğini düşünmekteyiz. 

SONUÇ: Koroner anjiografi esnasında hastada inme gelişmesi nadir görülmektedir. Girişimsel 
kardiyologların işlem esnasında hemodinamik bozukluklara, embolilere dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Ancak bunlar olmadan gelişen inme vakalarında kateterin seyrine, yerleşimine dikkat etmeleri 

gerektiğini düşünmekteyiz. 
 

Anahtar Kelimeler: hemodinamik inme, intrakranial dsa, koroner anjiografi 

 

Resim-1      Resim-2 

 
LAD CTO Lezyonu      Stent implantasyonu sonrası görüntü 
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Resim-3      Resim-4 

 
Total oklude sol internal karotis arter   Sağ ana karotis arterden alınan görüntü 
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PS-24 

Dobutamin stres ekokardiyografi ile tanı koyulan hipertrofik kardiyomiyopati olgusu 
Zehra Erkal, Nermin Bayar, Şakir Arslan 

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği 
 

Altmış bir yaşındaki kadın hasta efor dispnesi şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesi ve 

elektrokardiyografisi normal olan hastaya transtorasik ekokardiyografi yapıldı. İnterventriküler 
septum(IVS) bazalinin 12mm, mid segmentinin 17mm olduğu görüldü. Belirgin kapak patolojisi 

izlenmedi. Hastaya koroner arter hastalığına yönelik egzersiz stres testi planlandı. Ancak diz 

eklemindeki osteoartroz nedeniyle testi yapamadığı için dobutamin stres ekokardiyografi (DSE) 

yapılmasına karar verildi. Standart protokolle yapılan DSE testi esnasında henüz dobutamin dozu 
20mikrogram/kg/dk ve kalp hızı 100-110/dk aralığındayken sol ventrikül mid segmentte belirgin 

obstrüksiyon saptandı. Bu bölgeden alınan CW Doppler kayıtlarında 105mmHg intraventriküler 

gradient saptandı (figür 1). Doppler trasesi nin yoğunluğu belirgin olup kama şeklindeydi. LVOT’de 
anlamlı gradient izlenmedi. Hastaya latent obstrüksiyonlu hipertrofik kardiyomiyopati (HKMP)tanısı 

konularak mevcut tedavisine metoprolol 100mg 1x1 eklendi. Takipte yakınmaları gerileyen hasta stabil 

olarak takip edilmektedir. 

HKMP olgularının %25 istirahatte obstrüktif olup kalan hastaların üçte ikisinde provokasyonla 
obstrüksiyon saptanmaktadır. Nonobstrüktif HKMP’li hastalarda latent obstrüksiyon varlığı prognozu 

olumsuz olarak etkilediği gösterilmiştir. Ayrıca latent obstrüksiyonlu HKMP hastalarında normal 

bireylere göre uzun dönem surveyde azalma eğilimi olduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla bu hastaların 
zamanında tespit edilmesi önemlidir. Latent obstrüksiyonlu HKMP olgularında ortaya çıkarılan gradient 

sıklıkla sol ventrikülde çıkış yolu (LVOT) bölgesinde olmaktadır. Midventriküler obstrüksiyon saptanan 

hastalar çok daha nadirdir. 
DSE testi esnasında intraventriküler obstrüksiyon gelişiminin apikal balonlaşma sendromu ile ilişkili 

olabileceğine dair veriler mevcuttur. Bizim olgumuzda tanı konulmuş apikal balonlaşma senromu yoktu. 

Ayrıca DSE esnasında intraventriküler gradient saptandığında apekste balonlaşma olmayıp hiperkinezi 

mevcuttu. Bu nedenle biz hastamızda apikal balonlaşma sendromu düşünmedik. 
Hashimoto ve ark yapılan çalışmada DSE esnasında sol ventrikülde intrakaviter obstrüksiyon 

gelişiminin karakteristik LV kavite geometrisi ve artmış kontraktilite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. 

Ancak bu çalışmada saptanan gradientler bizim hastamızda saptanandan çok daha az olduğundan 
hastamızdaki durumun bu kadar masum olmadığı inancındayız. Kardiyak MR olanağı olmadığından 

olası miyokardiyal fibrozisi göstermemiz mümkün olmadı. Ancak beta bloker tedavi sonrası hastanın 

klinik bulgularının ortadan kalkmasıda tanımızı desteklemektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: stres ekokardiyografi, kardiyomiyopati, dobutamin 

 

figür 1 
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PS-25 

İzole Sağ Ventrikül Miyokart İnfarktüsü 
Ali Baş, Yusuf Can 

 

Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD 
 

GİRİŞ: İnferior miyokard infarktüsü (MI) ile gelenlerin yaklaşık %40-50 sine sağ ventrikül MI eşlik 

eder. Buna karşın izole sağ ventrikül MI oldukça nadir görülür. İzole sağ ventrikül MI 
elektrokardiyografide (EKG) V1'den V4'e ST segment elevasyonu ve sonraında Q dalgası oluşumu 

gözlenmemesi ile karaktarizedir. EKG’ye göre akut anteroseptal MI şüphesi ile koroner anjiografiye 

alınan,buna karşın sağ koroner arter (RCA) proksimal oklüzyonu saptanan bir izole sağ ventrikül MI 

olgusu sunulmaktadır. 
OLGU: 57 yaşında erkek hasta acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile getirildi. Tansiyon 80/50 mmhg 

kalp hızı 71/dk saptandı. Çekilen EKG de V1-4 ST segment elevasyonu (Figür 1) olması üzerine katater 

labaratuarına alındı. Sol sistemde non kritik plaklar mevcuttu (Figür 2). Yapılan koroner anjiografide 
RCA (non dominant) proksimalden %100 tıkalı olduğu görüldü (Figür 3). Lezyon 0,14 tel ile 

geçildi.Ardından 2*0,15 balon ile predilate edildi.2,25*31 mm CID stent takıldı.Son olarak 2.5*15 mm 

NC balon ile postdilatasyon yapıldı.Tam açıklık sağlandı (Figür 4). 

TARTIŞMA: İzole sağ ventrikül MI non dominant RCA proksimal tıkanıklarında gözlenebilmektedir. 
Sağ ventrikül dalının spontan veya perkutan girişimler sırasında tıkanıklığıda da izole sağ ventrikül MI 

görülebilir. Ayrıca baypaslı hastalarda sağ vetrikül dalı sonrası darlığı veya tıkanıklığı olup greft damarı 

açık olan hastalarda dominant sağ koroner arterin proksimal tıkanıklıklarındada sağ ventrikül dalının 
perfüzyonu sağlanamadığı için izole sağ ventrikül MI gözlenebilir. 

İzole sağ ventrikül MI kliniğinde ve tedavisinde bazı farklılıklar vardır. İzole sağ ventrikül MI da 

hipotansiyon, boyun venöz dolgunluğu olması ve akciğer bulgularının olmamasıdır. 
SONUÇ: Sonuç olarak izole sağ ventrikül MI prekordiyal ST elevasyonunun nadir görülen ancak 

önemli bir nedeni olup koroner angiografide sol koroner arterlerde ciddi lezyon saptanmayan olgularda 

sorumlu damarın non dominant RCA veya sağ ventrikül dalının olabileceği akılda tutulmalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: izole sağ ventrikül miyakart infarktüsü, revaskülarizasyon, non dominant sağ 

koroner arter 

 

Figür 1. EKG’de V1-V4 ST elevasyonu gözlenmektedir. 
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Figür 2. Koroner anjiografide sol sistem görüntüleme 

 
 

Figür 3. Non dominant sağ koroner arter total tıkalı olarak izlendi. 

 
 

Figür 4. Stentleme sonratı TIMI III akım sağlandı. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 



 

165 
 

PS-26 

İyatrojenik Elis tip 3 koroner rüptür olgusu 
Haşim Tüner, Ferhat Coşkun 
 

GİRİŞ: Koroner arter perforasyonları nadir görülen ama hayatı tehdit edebilen bir komplikasyondur. 

Son yıllarda kompleks koroner girişim işlemlerinin artması nedeni ile daha sık görülmektedir. Biz de 
akut anterior miyokard enfarktüsü (AMI) nedeni ile acil servise başvuran ve girişim sırasında gelişen 

iyatrojenik sol ön inen arter (LAD) perforasyon olgusunu sunmayı amaçladık. 

OLGU: 49 yaşında erkek hasta ani gelişen göğüs ağrısı nedeni ile acil servise başvurmuş. Şiddetli göğüs 
ağrısı şikayeti olan hasta monitorize edilme aşamasında ventriküler fibrilasyona (VF) girmiş. Mükerrer 

defa defibrilasyon ve 5 dk CPR uygulanan hasta bu sırada entübe edilmiş. Sinüs ritmi sağlandıktan sonra 

çekilen elektrokardiyografisinde (EKG): V1-V6 ST segment elevasyonu tesbit edilmiş. Hasta anjiyo 

ünitesine alındı. Yapılan anjiyografide LAD akımının reperfüze olduğu ancak Diyagonal1 (D1) sonrası 
kritik ve tromboze darlık olduğu görüldü. Circumflex ve sağ koroner arterde tıkayıcı-okluziv koroner 

arter hastalığı saptanmadı. LAD' ye girişim planlanan hasta 6F 4 EBU kateter desteği ile işleme başlandı. 

LAD 0.014 flopy tel ile geçildi. Lezyon 2.0x9 koroner balon ile predilate edildi. Bu sırada lezyonda 
diseksiyon geliştiği ve TIMI akımının bozulduğu görüldü. Akabinde lezyona 3.0x30 DES stent 16 atmde 

implante edildi. Çekilen kontrol görüntülemede stentin distalinde Ellis tip-3 koroner rüptür geliştiği 

görüldü. Stent trombozu riski nedeni ile protamin yapılmadı. Kısa sürede hemodinamisi bozulan 

hastanın, stent balonu geri çekildiğinden dolayı, 3.5x27 NC balon rüptür bölgesinde park edilip balon 
tamponad uygulandı. Greft stent hazırlığı yapıldı ama balon tamponad ile rüptür kontrol altına alındığı 

için greft stente ihtiyaç olmadı. Yatakbaşı Ekokardiyografik incelemede perikardiyal mayi görüldü. 

Perikardiyosentez yapıldı perikardiyal mayi tahliye edildi. Balon-tamponad sonrası çekilen kontrol 
anjiyografide ekstravazasyon görülmedi. Hasta TIMI-3 koroner akımı ile masadan kaldırıldı. 

TARTIŞMA: Koroner perforasyon için aşırı damar tortiozitesi, kalsifikasyon, küçük damar çapı, kronik 

total perforasyon, yüksek basınçta balon dilatasyonu veya büyük balon kullanımı gibi çok sayıda 
predispoze faktör vardır. Biz bu olgumuzda Ellis tip3 koroner perforasyonu dahi olsa balon tamponadla 

durdurulabileceğini gösterdik. 

 

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon,Greft,Perforason, Tamponad, Trombüs 
 

EKG 

 
Post CPR çekilen EKG'de yaygın anteror MI saptandı. 
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KAG 

 
KAG sonrası D1 altında tromboze darlık izlendi. 

 

RÜPTÜR 

 
PCI sonrsaı stnet distalinde rüptür gelişti. 
 

RÜPTÜR TESBİT EDİLDİ 

 
Uzamaış balon tamponad sonrası rüptür kontrol altına alındı. Greft stent ihtiyaç olmadı. 
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