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TÜRK KARDÝYOLOJÝ DERNEÐÝ HABER BÜLTENÝ

Aydýn kiþi Türkçenin sadeleþtirilmesi için özen göstermeli,
dilimizi kirleten yabancý sözcükleri yazý ve konuþma dilinden
temizlemek için çaba harcamalý ve bilim dili olarak da Türkçeye
önem vermelidir.
Ulusal bir bilim dili yaratmaya katkýda bulunmak da her aydýnýn
görevidir. Bu konuda son yýllarda pek çok çalýþma yapýlmýþ
ve her bilim dalý, dilini Türkçeleþtirmek ve sadeleþtirmek için
ciddi bir çaba içine girmiþtir. Türk Kardiyoloji Derneðinin bu
konudaki duyarlýlýðý da bilinmektedir. Daha önce hazýrlanýp

NEW DEVELOPMENTS IN MOLECULAR IMAGING:

SPECT, PT AND HYBRID IMAGING
Single photon computed tomography (SPECT) and Positron
emission tomography (PET) are widely used as clinical and
research tools, predominantly the latter, to non-invasively
assess myocardial perfusion, function and metabolism.
In the United States alone, over 8 million nuclear-based
cardiac evaluations are performed each year. This number
continues to rise at a rate that is double or triple other
procedures in Medicine.
Over the past three decades, nuclear-based cardiac imaging
has established itself as an excellent and prognostic tool in
the risk certification patients with and without cardiac disease.
Over the years, this capability of risk certification and
diagnosis of coronary disease has been refined and applied
in various patient populations. For instance, it has a proven
track in patients with and without diabetes, males and females,
post coronary bypass surgeries and post PCI, in the middle
aged and elderly, and more importantly in the management
of patients post myocardial infarction. Furthermore, PET
based imaging has been used as the most sensitive modality
to evaluate quantitatively myocardial perfusion and
metabolism, therefore enabling the clinicians to readily
distinguish between myocardial scar and hibernation.
Among the limitations of SPECT and PET is their limited
spatial resolution (5-12 mm), ubiquity of artifacts and poor
anatomic definitions. All of these factors reduce the specificity

basýlmýþ sözlüklere sahip olan derneðimiz bu yýl kardiyoloji
bilim dilinin Türkçeleþtirilmesi konusunda çok önemli bir adým
atmýþtýr. Prof. Dr. Vedat Sansoy ile birlikte hazýrlamakta
olduðumuz Kardiyoloji Türkçe Dil Kýlavuzu bu yýl içinde
basýlacaktýr. Bu kýlavuzun bilim dilimize yeni bir bakýþ açýsý
getireceðini umuyoruz.
Bu çalýþmada, baþta Türk Dil Kurumunun yayýnlarý olmak
üzere, bugüne kadar basýlmýþ pek çok yayýn incelenerek
yabancý sözcüklere Türkçe karþýlýklar bulmak amaçlanmýþtýr.
Pek çok sözcüðün Türkçe karþýlýðý belki de ilk bakýþta
yadýrganacaktýr. Ancak, nasýl ki dilimiz hýzla yabancý dillere
deðiþim göstererek kirlendiyse, bizlerin çabasý ve direnci ile,
yabancýlaþan dilimiz de yeniden arýnacak ve varsýllaþacaktýr.
Önemli olan Türkçe konuþma ve yazmaya kendimizi alýþtýrmak
ve bizden sonraki kuþaklara da bu konuda iyi örnek olmaktýr.
Mustafa Kemalin bu konudaki dileðini yerine getirmek de
bizim için bir görev olmalýdýr. Bu çalýþmanýn daha kapsamlý
çalýþmalar için bir baþlangýç olacaðýna inanýyorum.
Baðýmsýz bir ülke ve dile sahip olma dileði ile..

Prof. Dr. Esmeray ACARTÜRK
Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý

TÜRK KARDÝYOLOJÝ DERNEÐÝ
KARDÝYOVASKÜLER HEMÞÝRELÝK VE
TEKNÝSYENLÝK ÇALIÞMA GRUBU;

of these imaging modalities.

More recently, with the entry of CT into the cardiac arena to
evaluate coronary calcifications, anatomy and cardiac
function, there has been a convergence of technological
tools to provide complimentary information during noninvasive assessment of patients with cardiovascular disease.
In addition to its new role in defining coronary atherosclerosis,
CT is now being used to improve the imaging quality of
SPECT and PET.

Wael A. JABER, MD, FACC
Cleveland Clinic, USA

24. Ulusal Kardiyoloji Kongresinde tekrar buluþabilmek dileðiyle. Hoþçakalýn.

KINAMA!
20 EKÝM 2007 GECESÝ
HAKKARÝDE TERÖR ÖRGÜTÜ
PKKNIN DÜZENLEDÝÐÝ HAÝN
TERÖRÝST SALDIRI SONUCUNDA
16 ASKERÝMÝZ YAÞAMLARINI
YÝTÝREREK ÞEHÝT OLMUÞTUR. BU
HAÝN SALDIRIYI ÞÝDDETLE
K I N I YO R , Þ E H Ý T L E R Ý M Ý Z E
TANRIDAN RAHMET DÝLÝYORUZ.

SAYI 16

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Sýnavlarý Sonuçlandý
Bugün Ela Otel Salon 9da yapýlan 2. Beceri Deðerlendirme Yeterlilik (sözlü) ve Salon
11de yapýlan 3. Bilgi Deðerlendirme (yazýlý) Sýnav sonuçlarý belli oldu.
Sözlü sýnava katýlan 12 Kardiyoloðun tümü baþarýlý oldu ve Yeterlilik Belgesi almaya
hak kazandý. Bu kardiyologlarýmýz: Yrd. Doç. Dr. Alparslan Birdane, Dr.Selçuk Görmez,
Dr. Ahmet Karabulut, Dr. Atila Bitigen, Dr. Tamer Kýrat, Dr. Hamza Duygu, Dr. Farid
Aliyev, Dr. Tunay Þentürk, Prof. Dr. Osman Yeþildað, Dr. Sait Mesut, Dr. Ýsmail Býyýk, Dr.
Ali Kýlýnçtýr.
Yazýlý sýnava katýlýp 65 puan ve üzeri alarak baþarýlý olan 18 kardiyoloðumuz XXIV. Ulusal
Kardiyoloji Kongresinde sözlü sýnava girmeye hak kazandý. Bu kardiyologlarýmýz: Dr.
Çaðdaþ Özdöl, Dr. Sibel Turhan, Dr. Serkan Topaloðlu, Dr. Uður Aslan, Dr. Tayfun Açýl,
Dr. Bahar Pirat, Dr. Fatma Yiðit, Dr. Namýk Özmen, Dr. Hüseyin Bozbaþ, Dr. Ercan Varol,
Dr. Ýlyas Atar, Dr. Nesligül Yýldýrým, Dr. Semra Topçu Baycan, Dr. Taner Ulus, Dr. Diyar
Köprülü, Dr. Alp Aydýnalp, Dr. Nilüfer Ekþi Duran, Dr. Dursun Dumandýr.

YAÞANAN VAHÝM OLAYLAR NEDENÝ ÝLE
BU GECE YAPILACAK GALA YEMEÐÝNDE
GRUP ALOHA SAHNE ALMAYACAKTIR.

TKD YÖNETÝM KURULU

New imaging systems now have dual gantry where CT plays
a role in calcium scoring, attenuation correction, and coronary
angiography, whereas SPECT/PET provide the functional
significance of coronary lesions. Also, CT calcium scoring
has been suggested as a gate keeper for nuclear perfusion
imaging.
Integrating all these imaging techniques and features in a
clinical setting is a work in progress and still evolving. In my
overview of this evolution in cardiac imaging I will present
specific cases where hybrid imaging helped or was detrimental
to the diagnostic value of SPECT/PET. I will also show
supporting data, and algorithms in approaching certain
populations with CAD.

22 Ekim 2007
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Çaðýný aþan bir eðitim anlayýþýna sahip olan Mustafa Kemal
Atatürk, bilim dili olarak kullanýlan Farsça ve Arapça yerine
Türkçeyi öne çýkarmýþ, dilimizi yüceltmiþ ve "Türk demek dil
demektir. Ulusallýðýn çok belirgin özelliklerinden birisi dildir.
Türk ulusundaným diyen insanlar her þeyden önce ve mutlaka
Türkçe konuþmalýdýr. Türkçe konuþmayan bir insan Türk ekinine,
topluluðuna baðlýlýðýný öne sürerse buna inanmak doðru
olmaz" diyerek dil konusunun önemini vurgulamýþtýr. Bugün
Farsça ve Arapça yanýnda Batý dillerinin de dilimize yayýlmasý
söz konusudur. Bunu yabancý kültürlerin yayýlýmcýlýðý ve sömürüsü
olarak deðerlendirmek yanlýþ olmaz. Dil kirlenmesi günlük
yaþamýmýza girmiþ ve çoktan olaðan karþýlanmaya baþlanmýþtýr.
Bu gidiþle bizden sonraki kuþaklar, doðru ya da yanlýþ, dilimizi
þimdiki hali ile öðrenecekler ve düzeltmeye hiç gerek
görmeyeceklerdir. Bu noktada aydýnlara büyük görev
düþmektedir.

on
.K
III

HABER BÜLTENÝ

MERHABA GÜZEL DÝLÝMÝZ

TKD YÖNETÝM KURULU

EKG KURSU BAÞLADI

Kardiyovasküler alanda çalýþan hemþire ve teknisyenlerin
bilgi ve becerilerini arttýrmak, alanda yapýlacak çalýþma ve
araþtýrmalarý teþvik etmek, TKDnin düzenlediði toplantýlarda
aktif olarak bulunmak, uluslararasý iþbirliði gerçekleþtirmek
amacý ile 2000 yýlýnda Prof. Dr. Çetin Erol baþkanlýðýnda
kuruldu. Çalýþma grubumuzun 2003 ve 2004 yýlýnda
yayýnladýðý Hemþirelik Bakým Kýlavuzlarýnýn ilk baskýlarýnýn
büyük bir beðeni ile karþýlanýp tükenmesi sonucu, 2007 yýlý
Ocak ayýnda bu kýlavuzlarýn 2. baskýlarý çýktý. Ayný zamanda
TKD web sayfasýnda kýlavuzlarýn Türkçe ve Ýngilizce olarak
ulusal ve uluslararasý kullanýmý gerçekleþtirildi. Dünyada
kardiyoloji hemþireliði alanýnda ilk ulusal kýlavuz olmasý
nedeni ile özellikle Avrupa Kardiyoloji Hemþirelerinin
hazýrlayacaðý ulusal kýlavuzlarda örnek alýnacaðý gelen
tebrik mesajlarýnda da belirtilmektedir.
Uluslararasý bilimsel iþbirliði doðrultusunda çalýþma grubumuz
Avrupa Kardiyoloji Hemþirelik ve Teknisyenlik Çalýþma
Grubunun Çekirdek Çalýþma Grubuna seçildi ve 2007
Mart ayýnda Manchester-Ýngilterede yapýlan bahar
toplantýsýnda derneðimiz ve ülkemizi baþarý ile temsil etti.
Bu yýl TKDnin planladýðý Bölgesel Eðitim Toplantýlarý
kapsamýnda Kardiyoloji Hemþireliðinin temel konularý ile
beþ farklý bölgemizde meslektaþlarýmýzla buluþtuk. Bunun
yaný sýra kardiyoloji hemþirelerinin eðitimi için vazgeçilmez
olan EKG, ÝKYD kurslarý ve ilk defa Koroner Yoðun Bakým
Hemþireliði kursunu yapma fýrsatý bulduk.
Kuruluþumuzdan bu yana, çok kýsa zamanda çok önemli
çalýþmalarý gerçekleþtirme imkanýný bizlere veren Türk
Kardiyoloji Derneðinin geçmiþ ve bugünkü deðerli yönetim
kurulu üyelerini saygý ile anýyor ve teþekkür ediyoruz.
Prof. Dr. Nuray ENÇ
TKD. KV. Hemþirelik ve Teknisyenlik Çalýþma Grubu Baþkaný
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23. Ulusal Kardiyoloji Kongresinin önemli kurslarýndan olan EKG: Örneklerle
Ýnteraktif Elektrokardiyografi Kursunun ilk oturumu 21 Ekim Pazar günü Ela
Quality Resort Otel Salon 7de yapýldý. Oturum Baþkanlýðýný Prof. Dr. Nasýh
Nazlýnýn yaptýðý kursun ikinci oturumu 22 Ekim Pazartesi günü ayný salonda
yapýlacak. Katýlýmýyla dikkat çeken kursun EKG Temel Prensipler bölümünü
Doç. Dr. Mehdi Zoghi, Miyokard Ýskemisi ve Ýnfarktüsü bölümünü Doç. Dr.
Daimi Kaya ve Bradiaritmiler bölümünü ise Prof. Dr. Fehmi Mercanoðlu yaptý.

EKO KURSU YOÐUN ÝLGÝ GÖRDÜ
Kongrenin dikkat çeken bir diðer kursu olan EKO kursu 21 Ekim Pazar günü
üç oturum halinde yapýldý. Transtorasik Ekokardiyografi, Transözofageal
Ekokardiyografi ve Yeni Teknikler baþlýklarý altýnda gerçekleþtirilen kurslar
katýlým yoðunluðuyla ilgi topladý. Ela Quality Resort Otel Salon 7de yapýlan
kursun birinci oturum baþkanlýðýný Prof. Dr. Celal Genç, ikinci oturum
baþkanlýðýný Prof. Dr. Hayrettin Karaeren yaparken üçüncü oturum baþkanlýðýný
Prof. Dr. Cihangir Kaymaz yaptý.

A NEW RISK FACTOR FOR CARDIOVASCULAR DISEASE
Of all the two hundred
or so risk factors linked
to the pathogenesis of
cardiovascular disease,
inflammation has
emerged as one of the
most investigated and
controversial.
The
traditional perception of
atherosclerosis, prevalent
until the mass use of
statins in the early 1980s,
was of a relentless
accumulation of
subintimal cholesterol in
the coronary tree which slowly but surely choked off the
blood supply to the myocardium and ultimately led to
coronary death. However, statins showed that death could
be avoided without perceptible reversal of apparently
occluding blood supply and suggested that the ultimate
process leading to death must be linked to a more dynamic,
rapidly progressive phenomenon  the centrality of
inflammation to atherogenesis took shape.

in it. The result is a degradation of plaque stability, plaque
rupture, and the initiation of an acute coronary event. Can
these processes be predicted by the prior detection of plasma
markers in the circulation?
Fortunately, yes!

Inflammatory cells in atherosclerotic plaques,
polymorphonuclear leukocytes and macrophages in
particular, appear to trigger plaque instability by secreting
cytokines which inhibit smooth muscle cell proliferation and
collagen production. In addition, they produce proteases
which degrade existing plaque matrix and kill resident cells

will be reviewed and their potential role as predictors of
vascular risk assessed.

Accumulation of inflammatory cells within plaques, triggered
by high plasma levels of the proatherogenic lipoprotein LDL
and low concentrations of cardioprotective HDL, results in
the secretion of proinflammatory cytokines (like TNF? and
interleukins) which stimulate hepatic production and release
into the circulation of inflammatory markers like C-reactive
protein and fibrinogen. Dynamically active central abdominal
fat, which in itself increases the risk of vascular disease,
also promotes cytokine production and hepatic inflammatory
marker release and in addition, generates phospholipase
AZ which appears to be an independent plasma marker of
vascular risk. In this presentation, therefore, the following
inflammatory markers:





C-reactive protein
fibrinogen
phospholipase AZ
plasma lipoproteins

Professor, James SHEPHERD
Institute of Biochemistry Royal Infirmary, Glasgow

Sayfa 2de

Prof. Dr. Erdoðan ÝLKAY
TKD Giriþimsel Kardiyoloji grubu olarak, geçmiþden
gelen sorunlarýn önemli bir kýsmýna çözüm bulduk

Doç. Dr. Cihangir KAYMAZ
Toplantýlarýmýzýn zengin bilimsel
içeriðinin yaný sýra, meslekdaþlarýmýzýn önemli bölümünün daha
önce görme þansý bulamadýðý
Anadolu illerimizde gerçekleþtirilmesi, çalýþma grubumuzun
çizgisinin çok önemli bir ifadesidir. Sayfa 3te
Prof. Dr. Esmeray ACARTÜRK
Aydýn kiþi Türkçenin sadeleþtirilmesi
için özen göstermeli, dilimizi kirleten
yabancý sözcükleri yazý ve konuþma
dilinden temizlemek için çaba
harcamalý ve bilim dili olarak da
Türkçeye önem vermelidir. Sayfa 4te
Dimitrios TSIAPRAS, MD, FESC
Restrictive cardiomyopathy is defined
as heart-muscle disease that results
in impaired ventricular filling, with
normal or decreased diastolic volume
of either or both ventricles.
Sayfa 3te
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TÜRK KARDÝYOLOJÝ DERNEÐÝ
SÜREKLÝ EÐÝTÝM PROGRAMLARI

yaklaþýmlar
5. oturum: Kardiyak aciller
6. oturum: Son kýlavuzlara göre
7. oturum: EKG kursu
Hemþirelik Oturumlarý:
1.oturum: Kronik kalp yetersizliði ve hemþirelik
bakýmý
2. oturum: Akut koroner sendromlar ve hemþirelik
bakýmý
3. oturum: Ýnvaziv giriþimlerde hasta güvenliðinin
saðlanmasý

Deðerli Üyemiz;
Türk Kardiyoloji Derneði (TKD) mezuniyet sonrasý
sürekli eðitim programlarý 2007de farklý bir
organizasyonla sürdürüldü. 1 yýl önce alýnan
Yönetim Kurulu kararý doðrultusunda Çalýþma
Gruplarýnýn ortak katýlýmlarý ile gerçekleþtirilen
Bölgesel Eðitim Toplantýlarý ve Ýleri Kardiyak Yaþam
Desteði Kurslarýna aðýrlýk verilmesi kararlaþtýrýlmýþtý.
Bu karar doðrultusunda ilki 20-21 Ocak 2007de
Bursada yapýlan Marmara Bölge Toplantýsýný
Ankara da yapýlan Ýç Anadolu, Gaziantepde yapýlan
Güney Doðu ve Doðu Akdeniz, Samsunda yapýlan
Karadeniz ve Doðu Anadolu Bölge Toplantýlarý
izledi. Son toplantý 15-16 Aralýk 2007de Ýzmirde
gerçekleþtirilecektir. Toplantý programý 2 tam gün
doktorlara yönelik 6 oturum ve 1 EKG kursu,
hemþirelere ve teknisyenlere yönelik 1 günlük 3
paralel oturumdan oluþmaktadýr. Cumartesi sabah
baþlayan program Pazar akþama doðru sona
ermektedir. Kalp Hastalýklarýnda Taný ve Tedavi:
2007 Güncelleme baþlýðý altýnda yapýlan
oturumlarýn ana baþlýklarý þu þekildedir:
1. oturum: Tanýdan tedaviye akut koroner
sendromlar
2. oturum: Kapak hastalarýnda takip, tedavi,
karþýlaþýlan sorunlar
3. oturum: Kalp yetersizliði: yeni taný yöntemleri,
yeni tedaviler
4. oturum: Aritmi taný ve tedavisinde pratik

Acil Týp Uzmanlarý Derneði ile 2 günlük ortak bir
program dahilinde ve Boehringer Ingelheim
firmasýnýn desteði ile 5 Ýleri Kardiyak Yaþam Desteði
(ÝKYD) kursu gerçekleþtirildi. Bu kurslarýn her birinde
35-40 katýlýmcý baþarý sertifikasý aldýlar. Bu yýlýn 6.
Kursu Ulusal Kardiyoloji Kongresine paralel olarak
gerçekleþtirilmektedir.
Bölge toplantýlarý ve ÝKYD Kurslarý dýþýnda, Nisan
2007de Nükleer Kardiyoloji Çalýþma Grubu
Ýstanbul da; Mayýs 2007de Kalp Yetersizliði ÇG
Denizlide, Ekokardiyografi ÇG Kayseride, Aritmi
ÇG Antalya da; Haziran 2007 de Giriþimsel
Kardiyoloji ÇG Ýstanbulda, Eriþkin Konjenital Kalp
Hastalýðý ÇG Çeþmede yýllýk toplantýlarýný
gerçekleþtirdiler. Lipid ÇG Abdi Ýbrahim Ýlaç
Firmasýnýn desteði ile Haziran 2007de Sivas ve
Trabzon da 2 sempozyum gerçekleþtirdi ve 3.
Sempozyum Kasým 2007de Ýzmirde yapýlacaktýr.
Hemþirelik ve Teknisyenlik ÇG Bölge Toplantýlarýnda
yaptýðý paralel oturumlar dýþýnda Koroner Yoðun
Bakým Hemþireliði Kursu, Hemþireler Ýçin ÝKYD
Kursu ve Ýnteraktif EKG kurslarýný gerçekleþtirmiþtir.
Mayýs 2007de Mostarda ÝE Ulagay Mennarini
firmasýnýn desteði ile Türkiyeden 50 katýlýmcýyla,
Bosna Hersek Kardiyoloji Derneði ile bir ortak
toplantý yapýlmýþ olup 3-4 Kasým 2007de Bakü
de Azerbaycan Kardiyoloji Derneði ile ortak bir
toplantý gerçekleþtirilecektir.
2007de yapýlan ve yapýlmasý planlanan toplantýlar
ile 2008 yýlý sürekli týp eðitimi program özeti
aþaðýdadýr.

TKD Sürekli Týp Eðitimi Programý 2007 Yýlý Eðitim Toplantýlarý
19 - 20 Ocak 2007, Bursa:
20 - 21 Ocak 2007, Bursa
31 Mart - 1 Nisan 2007, Ankara:
6 Nisan 2007, Ýstanbul:
20 - 21 Nisan 2007, Ýstanbul:
27 - 29 Nisan 2007, Gaziantep:
2 - 5 Mayýs 2007, Denizli:
10 - 13 Mayýs 2007, Kayseri /
Kapadokya:
25 - 26 Mayýs 2007, Antalya:
1 - 2 Haziran 2007, Ankara:
2 Haziran 2007, Sivas:
7 - 10 Haziran 2007, Ýstanbul:
15 - 17 Haziran 2007, Çeþme:
15 - 16 Haziran 2007, Gaziantep:

23 Haziran 2007, Trabzon:
7 - 9 Eylül 2007, Samsun:
14 - 15 Eylül 2007, Ankara:
16 - 17 Eylül 2007, Ankara:
20 - 22 Eylül 2007, Adana:
19 - 20 Ekim 2007, Antalya:
19 - 23 Ekim 2007, Antalya:
3 Kasým 2007, Ýstanbul:
24 Kasým 2007, Ýzmir: Lipid ÇG
Toplantýsý
15 - 16 Aralýk 2007, Ýzmir: Ege ve
Batý Akdeniz Bölge Toplantýsý
22 - 23 Aralýk 2007, Ankara: Aritmi
ÇG Ablasyon ve Cihaz Kursu

TKD Sürekli Týp Eðitimi Programý 2008 Yýlý Eðitim Toplantýlarý
Þubat 2008, Ýstanbul: Kalp Yetersizliði ÇG / Sempozyum (Akut Kalp Yetersizliði)
29 Þubat - 2 Mart 2008, Kýbrýs: Hipertansiyon - Koroner Kalp Hastalýklarý ÇG Ortak
Toplantýsý
Nisan 2008, Samsun: XVIII. Ýleri Kardiyak Yaþam Desteði Kursu
Nisan 2008, Ýstanbul: TKD 2008 Kýþ Güncelleme Toplantýsý
Mayýs 2008, Antalya: Aritmi 2008
8 - 10 Mayýs 2008, Bursa: Ekokardiyografi ÇG XI. Mezuniyet Sonrasý Eðitim Toplantýsý
23 - 25 Mayýs 2008, Erzurum: TKD Bölgesel Eðitim Toplantýsý
23 - 25 Mayýs 2008, Erzurum: XIX. Ýleri Kardiyak Yaþam Desteði Kursu
12 - 15 Haziran 2008, Çeþme: 15. Ulusal Uygulamalý Giriþimsel Kardiyoloji Toplantýsý
Ekim 2008, Antalya: XX. Ýleri Kardiyak Yaþam Desteði Kursu
23 - 27 Ekim 2008, Antalya: XXIV. ULUSAL KARDÝYOLOJÝ KONGRESÝ
Kasým 2008, Kayseri: TKD Bölgesel Eðitim Toplantýsý
Kasým 2008, Ýstanbul: Kalp Yetersizliði ÇG / Sempozyum (Kronik Kalp Yetersizliðinde
Tartýþmalý Konular)
Kasým 2008, Kayseri: XXI. Ýleri Kardiyak Yaþam Desteði Kursu
Deðerli üyemiz, bu toplantýlar sizlerin katkýsý ve katýlýmlarý ile olmaktadýr; katký ve katýlýmlarýnýz sürdükçe
devam edecektir. Sizlerin desteði ile TKD ÇALIÞMAKTADIR. Saygýlarýmla
Prof. Dr. Mahmut ÞAHÝN
Çalýþma Gruplarýndan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý

TÜRK KARDÝYOLOJÝ DERNEÐÝ HABER BÜLTENÝ

TKD GÝRÝÞÝMSEL
KARDÝYOLOJÝ
GRUBUNDAN...

RESTRICTIVE CARDIOMYOPATHY
SYNDROMES IN CLINICAL PRACTICE
studied. Endomyocardial fibrosis is endemic
in parts of Africa, India, South and Central
America, and Asia, and it occurs
sporadically throughout the world.

TKD Giriþimsel Kardiyoloji grubu olarak, geçmiþden gelen sorunlarýn
önemli bir kýsmýna çözüm bulduk,

Cardiac amyloidosis is more common in
primary amyloidosis and restrictive
cardiomyopathy is thought to result from
injury to tissue due to the replacement of
normal myocardial contractile elements by
infiltrative interstitial deposits. The leftventricular-wall thickness is one of the
prognostic variables. In the absence of overt
echocardiographic evidence of cardiac
amyloidosis, abnormalities of diastolic filling
can occur and are also predictive of
decreased survival.

1- Giriþimsel Kardiyolojide periferik iþlemlerin yapýlamamasý veya
daha döðru tanýmlama ile geri ödeme kuruluþlarýnca ödenmemesi
önemli týbbi sorun idi. Yaptýðýmýz görüþmeler sunduðumuz raporlar
sonucu bu uygulama düzeltildi. Artýk kardiyologlar periferik giriþim
yapabilecek.
2- Giriþimsel Kardiyoloji Yan dal olamadý. Çünkü Avrupa Eðitim
sisteminde karþýlýðý bulunamadý. Avrupa da olduðu anda bizde de
baþlanacak. Buna raðmen Saðlýk Bakaný konunun önemli olduðuna
inandý ve sertifikasyon programý uygulanabileceðini belirtti. Bunun
üzerine Giriþimsel Kardiyoloji Sertifikasyon Programý hazýrlandý ve
Saðlýk Bakanlýðýna sunuldu. Bunun uygulamaya girmesi için
çalýþmalar sürdürülmekte.
3- CAT anjiyografinin raporlanmasýnda kardiyolog olmasý gerekliliði
yetkililere iletildi. Raporlarýn hazýrlanmasý için Ulusal Toplantý sonrasý
kurul oluþturulacak.
4- Ýlaç salýnýmlý stentlerin ödenmesi için Bilimsel içerikli rapor
hazýrlanýp Bakanlýða sunuldu. Sosyal Güvenlik Kurumuna sözel
talepleri üzerine kendilerine gönderildi. Bu rapor TKD Baþkaný
tarafýndan Kardiyoloji Arþivinde yayýnlandý. Olumlu yaklaþým içinde
olduklarýný biliyoruz. Yakýn zamanda sonuçlanabilecek.
5. Clopidogrel 1 yýl kullanýmý ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurum Baþkaný
ile görüþüldü. Ýlaç Salýnýmlý stentleri ödenmemesi nedeni ile bunun
yapýlamayacaðý, ödendiði takdirde bu sürenin uzayacaðý bildirildi.
Çalýþma grubu olarak sorunlarý zamanýnda yetkili mercilere iletip
çözüm bulmaya Sayýn Baþkan Prof. Dr. Çetin Erol ile birlikte çaba
sarfediyoruz. Çok büyük destek gördüðümüz Sayýn Prof. Dr. Cevdet
Erdöl bir Kardiyoloji temsilcisi gibi bir çok kurumda bize kapý açýyor.
Kendisine buradan Tüm Kardiyologlar adýna minnet ve þükranlarýmýzý
sunuyorum.
Giriþimsel Kardiyoloji Toplantýsýnda ilk kez JIM oturum yaptý. Bir çok
yabancý konuþmacý canlý vakalarda panelist oldu. Amacýmýz artýk
ulusal boyutumuzu Uluslararasý arenaya taþýmak, Yurt Dýþý
Toplantýlarýnda da bizim oturumlarýnmýzýn olmasýný saðlamak. Bu
amaçla da ilk giriþimler baþladý ve geçen yýl JIMde stand açtýk.
TKD olarak Giriþimsel Kardiyoloji Çalýþma grubunun daha baðýmsýz
olmasý gerektiði inancýmý bir kez daha yineliyor, Avrupa Kardiyoloji
Derneðindeki düzeyine çýkarýlmasýný talep ediyorum.
Yukarýda görüldüðü gibi önemli sorunlarýn bir kýsmý aþýldý, bir kýsmý
Avrupa Birliði Uyum Yasalarý gereði olamadý, ama çözüm oluþturuldu,
bir kýsmý da yakýn gelecekte uygulamaya girecek. Bunlar bir günde
çözülmedi bizden önceki çabalar bugün çözüme ulaþtý. Bunun için
bizden sonra yönetime gelecekler konularýn takipcisi olmalýlar.
Sorunlara çözüm ararken çalýþma gruplarýndaki arkadaþlarýn
gerçekten bu iþin içinde olan ve çalýþma hevesi ile dolu dinamik
gençlerden oluþturulmasý gerektiðine bir kez daha inancýmý belirtmek
istiyorum.

Diastolic heart failure or heart failure with
preserved left ventricular ejection fraction
accounts for approximately one third of all
patients with heart failure. Restrictive
cardiomyopathy syndromes are among
those pathologic conditions responsible for
diastolic heart failure in today clinical
practice.
Restrictive cardiomyopathy is defined as
heart-muscle disease that results in impaired
ventricular filling, with normal or decreased
diastolic volume of either or both ventricles.
Systolic function usually remains normal,
at least early in the disease, and wall
thickness may be normal or increased,
depending on the underlying cause. The
condition usually results from increased
stiffness of the myocardium that causes
pressure within the ventricle to rise
precipitously with only small increases in
volume. Since the condition affects either
or both ventricles, it may cause symptoms
and signs of right or left ventricular failure.
Often, right sided findings predominate,
with elevated jugular venous pressure,
peripheral edema, and ascites. When the
left ventricle is affected, there are symptoms
of breathlessness and evidence of pulmonary
edema on the chest radiograph, usually
with normal cardiac dimensions.
The diagnosis of restrictive cardiomyopathy
should therefore be considered in a patient
presenting with heart failure but no evidence
of cardiomegaly or systolic dysfunction.
Restrictive myocardial disease may result
from various local and systemic disorders,
many of them rare and unlikely to be seen
in clinical practice.
Outside the tropics, cardiac amyloidosis is
the most frequent and most thoroughly

Endomyocardial fibrosis and Lofflers
endocarditis are thought to be different
manifestations of restrictive obliterative
cardiomyopathy, both associated with
eosinophilia. The overall prognosis of
patients with endomyocardial fibrosis is
poor and depends on the degree and
location of involvement in the heart. Typically,
the disease has an insidious onset, with the
development of increasing severe right- or
left-sided heart failure.
A number of infiltrative conditions can also
result in restrictive cardiomyopathy. Among
other conditions (such Gauchers disease,
Hurlers syndrome, Fabrys disease or
cardiac sarcoidosis) secondary
haemochromatosis due to thallassaemic
syndromes is the most common cardiologic
problem in countries of South Europe and
Asia around Mediterranean Sea.
Restrictive cardiomyopathy in thalassaemic
presents in heavily iron loaded patients
been a result of myocytes destruction and
fibrosis due to toxic free radicals. Diastolic
dysfunction, detected firstly by a Doppler
Echo study, is combined with right ventricular
dilatation and precedes left ventricular
systolic dysfunction. Newer diagnostic tools
(MRI, BNP) provide us reliable information
about non invasive iron load evaluation
and earlier diastolic dysfunction detection,
to guide our therapeutic protocols.
Fortunately modern chelation therapies offer
significant results and alter the natural history
of the disease which is now one of the better
curable restrictive cardiomyopathy
syndromes.
Dimitrios TSIAPRAS, MD, FESC
Onassis Cardiac Surgery Center, Athens,
Greece

Saygýlarýmla,
Prof. Dr. Erdoðan ÝLKAY
TKD Giriþimsel Kardiyoloji Çalýþma Grubu Baþkaný

KALP SAÐLIÐINIZ ELÝNÝZDE
23. Ulusal Kardiyoloji
Kongresi katýlýmcýlarýnýn
bireysel katkýlarýyla oluþturacaklarý tabloda, siz de kendi
kalbinizi resmedin...

KALP KRÝZÝ HALA ÖLDÜRMEYE DEVAM EDÝYOR
Koroner arter hastalýðý(KAH) tüm dünyada
olduðu gibi ülkemizde de hala en büyük
ölüm nedenlerinin baþýnda gelmektedir.
KAH nedeni ile ülkemizde her yýl 200 bin
insan ölmektedir.
KAH ile ilgili son yýllarda uygulanmaya
baþlanan tedavi þekli primer giriþimsel
tedavidir. Bu tedavi þekli trombolitik tedavi
ile karþýlaþtýrýldýðýnda özellikle ilk 3 saatte
uygulandýðý takdirde ölüm riskini büyük
ölçüde azaltmaktadýr.
Son yýllarda ülkemizde de yoðun þekilde
uygulanan bu yöntemler ve KAHný
önlemeye yönelik týbbi tedaviler ile birlikte,
KAHda ölüm riski daha az düzeye
inebilecektir.
Prof. Dr. Ramazan ÖZDEMÝR
TKD Giriþimsel Çalýþma Grubu Baþkan
Yardýmcýsý

EKOKARDÝYOGRAFÝ ÇALIÞMA
GRUBU NDAN HABERLER

Ekokardiyografi çalýþma grubu,
Nisan 2007de 10. yýllýk mezuniyet
sonrasý toplantýsýný gerçekleþtirmiþtir
ve TKD nin üye ve kongre katýlým
sayýsý bakýmýndan ikinci sýrada
bulunan bir çalýþma grubudur.
Çalýþma grubumuzun ilk yýllýk
toplantýsý 10 yýl önce Ankarada
yapýlmýþ, bunu Diyarbakýr, Van,
Gaziantep, Mersin, Trabzon, Antalya,
Erzurum, Konya, Nevþehir toplantýlarý
izlemiþtir. Ayrýca, 2006 da Koþuyolu
Yüksek Ýhtisas Hastanesnde
gerçekleþtirilen, 2 günlük, Uygulamalý
Transözofajiyal Ekokardiyografi Kursu
ülkemizde bir ilk olmuþtur. Bu
toplantýda, ameliyathanelerden ve
kateter laboratuarlarýndan canlý
yayýn baðlantýlarýyla transözofajiyal
ekokardiyografinin rehberliði
örnekleriyle sergilenmiþtir.
Toplantýlarýmýzýn zengin bilimsel içeriðinin yaný sýra, meslekdaþlarýmýzýn önemli
bölümünün daha önce görme þansý bulamadýðý Anadolu illerimizde
gerçekleþtirilmesi, çalýþma grubumuzun çizgisinin çok önemli bir ifadesidir.
Ulusal ölçekte etkin, karþýlýklý bilgi ve deneyim alýþveriþine açýk, genç Anadolu
Üniversitelerinin dinamik kadrolarýnýn seslerini duyurabildiði bir ortam
oluþturmak çalýþma grubumuzun temel anlayýþý olagelmiþtir. Toplantýlarýmýzýn
bilimsel düzeyi kadar, katýlýmcýlarýn önemli bir bölümüne ulusal kimliðimizin
yapýtaþlarý olan doða ve kültür deðerlerimizin çok önemli bir bölümüne
ilk kez ulaþma þansý sunmasý da dikkate deðer bir cephesini oluþturmaktadýr. Her
toplantýmýz artan katýlýmcý sayýsýyla, ekokardiyografinin tüm alanlarýna hitap
eden, temel ekokardiyografiden ileri tekniklere dek geniþ bir alaný içine
alan kuramsal eðitimiyle, ekokardiyografi bakýmýndan ilginç özelliklere sahip
olgu sunumlarý ve uygulamalý kalp damar ultrasonografisi oturumlarýyla
TKD nin en çok ilgi gören etkinliklerinden birini oluþturagelmiþtir. 2007de
gerçekleþtirilen 10. yýl toplantýsýnda ilk kez olarak Europaean Association
of Cardiology (EAE) ile ortaklaþa Ýskemik Kalp Hastalýðýnda Çok Yönlü
Görüntüleme konulu bir toplantý düzenlenmiþtir. Bu toplantý Doku Doppler,
strain ve strain rate, kontrast ekokardiyografi, kalp MRI, Çok Kesitli Bilgisayarlý
Koroner Anjiyografi ve Çok Boyutlu Kalp ve Damar Görüntülemesi konulu
konferanslarý içermiþtir. Toplantýmýza EAE tam desteðini TKD ile ortak davet
sahibi olarak ve kendi web sitesinden toplantýmýzýn, Ýngilizce web sitesinde
doðrudan baðlantý yoluyla duyurarak ortaya koymuþtur. Toplantýmýzda, Prof. Dr.
Mani Wannan tarafýndan sunulan 10. yýl Onursal Konuþmasý da ilklerden biri
olarak yerini almýþtýr. Avrupa Pulmoner Hipertansiyon WG baþkaný ve
Pulmoner Hipertansiyon kýlavuzunun hazýrlayýcýlarýndan olan Prof. N. Galie nin
de katýldýðý Pulmoner Hipertansiyon oturumu, Prof. Dr. Murat Tuzcu nun katýldýðý
Ýntravasküler Ultrasound ve Perkütan kapak tamir ve replasmanlarý konulu
oturumlar, Prof. Dr. W. Aarnoudse tarafýndan sunulan Koroner akým fizyolojisinin
deðerlendirilme yöntemleri ve fraksiyonel akým rezervi konulu oturumlar,
Ekokardiyografiden yola çýkarak kardiyovasküler görüntülemenin ve perkütan
giriþimlere rehberliðin diðer cephelerine yönelik yeni ufuklarý ortaya koymuþtur.
Kardiyak dissenkroni incelemesi ve resenkronizasyon sonrasý takipte Doku Doppler
ve 3B Ekokardiyografi yine yoðun ilgi çeken toplantýlar ve uygulamalý oturumlar
arasýnda olmuþtur. Toplantýmýzýn bitiminde yapýlan, bilgilerin gözden geçirilmesini
hedefleyen, konuþmacýlarýn hazýrlamýþ olduklarý soru havuzundan oluþturulan
key-pad sýnavý genç hekimlerin yoðun ilgisini çekmiþ ve ilk 3 galip EuroEcho
2007 Lizbon toplantýsýna ücretsiz tam katýlým ile ödüllendirilmiþtir.
Toplantýmýz bir bilim dili olarak Türkçenin güzel ve yaygýn kullanýmý
konusunda özeni öne çýkarmýþ ve ilk kez konuþmacýlarýn Türkçesine de ödül
verilmiþtir. Bu ödül, doðal olarak dilimizin ilk sözlüðü olan 1000 yýllýk
Divan-ý Lügat-i Türk olmuþtur. Ekokardiyografi camiasýnýn büyük kaybý Doç.
Dr. Tevfik Kuralýn adý toplantý süresince en büyük salona verilerek, anýsý canlý
tutulmuþtur.
Ekokardiyografi çalýþma grubunun yakýn dönem için yönelimi, ekokardiyografiden
kalp ve damar ultrasonografisinin diðer alanlarýna ve kalp MR, Çok kesitli
Tomografi gibi diðer görüntüleme yöntemlerine dek uzanan çok boyutlu
görüntüleme anlayýþýnýn yerleþmesinde üzerine düþen görevi yerine getirmek
olarak özetlenebilir. Çalýþma grubumuzun Giriþimsel Olmayan Kalp ve Damar
Görüntülemesi baþlýklý bir çalýþma grubuna dönüþmesinin kaçýnýlmaz olduðu
ortadadýr.
Ayrýca, genç hekimlerin yüksek ekokardiyografi teknolojisine aþina bazý
üniversite ve eðitim hastanelerinde, önceden belirlenmiþ bir araþtýrma konusunun
çerçevesi içinde ve bu merkezlerden bir danýþman yönlendirmesiyle, kýsa süreli
olarak ileri ekokardiyografi teknolojileriyle buluþmalarý hedeflenmiþtir. Bunun
için, ekokardiyografi cihaz endüstrisinin destekleriyle, TKD üzerinden kurulan bir
baðlantýyla baþvurular ve eðitim hizmetinin buluþturulmasý için hazýrlýklarýmýz
baþlamýþtýr.
Ayrýca, EAE ile daha da yoðunlaþan bilimsel iliþkilerin EuroEcho ev sahipliði
yönünde somut adýmlara dönüþmesi en büyük hedeflerimizdendir.
Özetle, Ekokardiyografi Çalýþma Grubu 10 yýllýk süresi boyunca, kuruluþ anlayýþýný
yeni hedeflere ve güncel arayýþlara baðlý olarak geliþtirerek, çizgisini
korumayý amaçlamýþ ve bunu büyük oranda baþardýðýný sandýðýmýz bir
çalýþma grubudur.
Doç. Dr. Cihangir KAYMAZ
Ekokardiyografi Çalýþma Grubu Baþkaný

