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UKPACE Çal›ﬂmas›. Yüksek dereceli AV blok nedeniyle ilk kez pacemaker tak›lan 70 yaﬂ
ve üzerindeki 2021 hasta tek odac›kl› veya çift odac›kl› pacemaker’a randomize edildi. Hastalar ortalama beﬂ y›l süreyle takip edildi. ‹ki grup aras›nda mortalite ve di¤er sonlan›m noktalar› (atriyal fibrilasyon, kalp yetersizli¤i, inme ve di¤er tromboembolik olaylar) aç›s›ndan
farkl›l›k bulunmad›. Bu çal›ﬂma ile AV bloklu yaﬂl› hastalarda çift odac›kl› pacemakerlar›n tek
odac›kl› olanlardan üstün oldu¤u görüﬂü önemli derecede sars›lm›ﬂ oldu.
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Kalp d›ﬂ› cerrahide beta-blokerlerin mortalite üzerine etkisi 122 bin hasta içeren geriye
dönük bir çal›ﬂmayla de¤erlendirildi. Yüksek riskli hastalarda beta-bloker tedavisi hastane
içi mortaliteyi azalt›rken, düﬂük risklilerde bu etki saptanmad›. Konu yak›n zamanda yeniden sorgulanmaya baﬂland›. Mevcut bilgiler, riski yüksek olan hastalarda kalp d›ﬂ› cerrahi
öncesinde beta-blokere baﬂlaman›n yararl› oldu¤unu düﬂündürüyor.
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Yüksek riskli ve antikoagülan tedavinin kontrendike oldu¤u, romatizmal olmayan atriyal fibrilasyonlu hastalarda, inmeyi önlemek için sol atriyum apendiksinin perkütan yolla PLAATO sistemi kullan›larak kapat›labilirli¤i araﬂt›r›ld›. ‹mplantasyon baﬂar›s› %97 iken, ortalama 10 ayl›k
takipte istenmeyen olay çok az gözlendi. Antikoagülasyonun kontrendike oldu¤u atriyal fibrilasyonlu hastalarda perkütan yolla apendiks kapatan cihazlar iyi bir seçenek olarak görülüyor.
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Paclitaksel sal›n›ml› stentlerin 2-3 y›ll›k takip sonuçlar› (TAXUS I) bildirildi. Paclitaksel grubunda bir y›ll›k takipte %3.2 olarak bildirilen majör istenmeyen olay s›kl›¤›nda bir art›ﬂ olmad›. ‹laç sal›n›ml› stentlerin uzun süreli sonuçlar› aç›kland›kça, gelece¤e yönelik kayg›lar
azalaca¤a benziyor.
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Organik, iskemik olmayan mitral yetersizli¤inde beyin natriüretik peptid (BNP) düzeyini etkileyen faktörler ve BNP’nin prognozu belirlemedeki yeri araﬂt›r›ld›. BNP düzeyi, mitral yetersizli¤in ﬂiddetinden ziyade, fonksiyonel kapasite, sol atriyum hacmi ve atriyal fibrilasyon
ile iliﬂkili idi. Beﬂ y›ll›k sa¤kal›m, baﬂlang›ç BNP de¤eri 31 pg/ml’den düﬂük olanlarda daha
iyi bulundu. Bu konuda daha fazla çal›ﬂmaya ihtiyaç olsa da, BNP mitral yetersizli¤in takibinde de klinik prati¤e girecek gibi görünüyor.
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CHARM çal›ﬂmas›. Baﬂlang›çta diyabetik olmayan ve kalp yetersizli¤i görülen yaklaﬂ›k
5500 hastada candesartan kullan›m›n›n diyabet geliﬂimi üzerine etkisi araﬂt›r›ld›. Takip sonunda candesartan grubunda plaseboya göre daha az diyabet geliﬂimi gözlendi. Renin-anjiyotensin sistemi blokaj›n›n diyabet geliﬂimini önleyebilece¤ine dair yeni bir kan›t.
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Woman’s Health Study. K›rk beﬂ yaﬂ üzeri kad›nlarda, vitamin E’nin etkinli¤inin de¤erlendirildi¤i geniﬂ ölçekli prospektif çal›ﬂmada, majör kardiyovasküler olaylar ve kanser üzerine herhangi bir etkinlik gösterilemedi. Vitamin E hikayesinin sonu...
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Asemptomatik aort darl›¤›nda egzersiz stres testinin semptom geliﬂimi üzerine etkisinin
araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada, izleyen 12 ay içerisinde semptom geliﬂen hastalar›n %72’sinde
egzersiz testi s›ras›nda da semptom ortaya ç›kt›¤› saptand›. Buna karﬂ›n, test s›ras›ndaki
anormal kan bas›nc› yan›t› ya da ST segment depresyonu geliﬂimi semptom geliﬂimi ile iliﬂkisiz bulundu. Asemptomatik ciddi aort darl›¤›nda cerrahiye karar vermede, semptomlar›n
ortaya ç›k›ﬂ›n› beklemek yerine egzersiz testi ile semptomlar›n araﬂt›r›lmas› pratik bir yaklaﬂ›m olabilir.

