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Sezer ve ark. taraf›ndan ST yükselmeli miyokard infarktüsünde primer perkütan koroner giriﬂim (PKG) uygulanan hastalarda, düﬂük doz intrakoroner streptokinaz tedavisinin mikrovasküler perfüzyona katk›s› araﬂt›r›ld›. Bu amaçla yaklaﬂ›k 40 hasta incelendi. ‹ki gün sonra bak›lan tüm mikrovasküler fonksiyon göstergeleri kontrol grubuna göre daha iyi bulunmas›na ra¤men, alt› ayl›k takipte sol ventrikül çap ve fonksiyonlar›nda farkl›l›k gözlenmedi. Primer PKG sonras› düﬂük doz intrakoroner streptokinaz uygulamas› yararl› gözüküyor. Ancak,
uzun vadeli sonuçlar› yararl› bulunmam›ﬂ. Küçük ölçekli olmakla birlikte, alan›nda öncü bir
çal›ﬂma. Tüm araﬂt›rmac›lar› kutluyorum.
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SURVIVE çal›ﬂmas›. Akut dekompanse kalp yetersizli¤inde levosimendan›n etkinli¤i araﬂt›r›ld›. ‹notropik destek ihtiyac› olan yaklaﬂ›k 1500 akut kalp yetersizli¤i hastas› levosimendan veya dobutamin grubuna randomize edildi. Levosimendan baﬂlang›çta daha iyi BNP
düﬂüﬂü sa¤lamas›na ra¤men, alt› ayl›k takipte tüm nedenlere ba¤l› ölüm iki grup aras›nda
farkl›l›k göstermedi (s›ras›yla, %26 ve %28). Daha fazla atriyal fibrilasyon ve hipokalemi
yaratmas› da dikkate al›nacak olursa, akut safhada levosimendan tercih edilirken dikkatli
olunmas› gerekiyor.
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ABD’de ilaç sal›n›ml› stentlerin (‹SS), endikasyon d›ﬂ› (restenoz, baypas greft lezyonu,
uzun lezyonlar, onaylanmam›ﬂ damar çaplar›) ve test edilmemiﬂ endikasyonlarda (sol
ana koroner, ostial, bifurkasyon ya da total oklüzyon lezyonlar›) kullan›mlar› bir kay›t çal›ﬂmas›yla araﬂt›r›ld›. Yukar›da tan›mlanan durumlarda ‹SS uygulanm›ﬂ yaklaﬂ›k 2500
hasta bir y›la kadar takip edildi. Otuz günlük sonuçlarda ölüm, miyokard infarktüsü ve
stent trombozu endikasyonsuz kullan›mda yüksek bulunurken, test edilmemiﬂ endikasyonlarda standart kullan›ma göre fark gözlenmedi. Bir y›lda hedef damar revaskülarizasyonu her iki grupta da standart kullan›ma göre daha fazlayd›. Lezyonun kompleks
niteli¤i artt›kça gerek uzun dönem komplikasyonlar, gerekse revaskülarizasyon gereksiniminde art›ﬂ gözleniyor.
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LDL-kolesterol düﬂürücü tedavilerin CRP üzerine LDL-kolesterol düﬂüﬂünden ba¤›ms›z
etkileri olup olmad›¤› bir meta-analiz ile de¤erlendirildi. Meta-analiz sonucuna göre,
LDL-kolesterol ve CRP de¤erlerindeki düﬂüﬂler iyi bir korelasyon göstermekte ve statinlerin LDL-kolesterol düﬂürücü etkileri d›ﬂland›¤›nda, CRP üzerindeki etki (statinlerin
do¤rudan antiinflamatuvar etkisi) minimal düzeyde (%2-11) olmaktad›r. Sanayinin göklere ç›kard›¤›, lipid düﬂürücü etki ötesi etkiler mitine bu çal›ﬂmayla ciddi bir darbe vuruluyor.
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Kakao ve çay tüketiminin kan bas›nc› üzerine etkisi bir meta-analiz ile araﬂt›r›ld›. Yaklaﬂ›k
200 hastada ortanca iki hafta kakao tüketiminden sonra sistolik kan bas›nc› düﬂüﬂü 4.3
mmHg iken (p<0.002), yaklaﬂ›k 350 hastada ortanca dört hafta çay tüketimi sonras›nda
sistolik kan bas›nc› düﬂüﬂü izlenmedi. Çay hayal k›r›kl›¤› yarat›rken, kakaonun kan bas›nc› üzerine etkisi oldukça ilginç; neredeyse bir ilaç kadar!

