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Değerli Okurlarımız,
Mart 2017 sayımızda sizlere günlük Kardiyoloji uygulamalarında yararlı olacağını düşündüğümüz çeşitli konulardan oluşan makaleler hazırladık.
Ekokardiyografi ile ilgilenenler, onkolojiden miyokardite, kalp yetersizliğinden kardiyomiyopatilere kadar her
alanda önemi giderek daha fazla anlaşılan benek takibi (speckle tracking strain imaging) konusunda Prof. Dr.
Leyla Elif Sade’nin hazırladığı “Nasıl Yapalım” derlemesinden çok yararlanacaklar. Bu derlemede Prof. Sade
sadece adım adım işlemin nasıl yapılacağını anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi arşivinden çok güzel
görüntülerle benek takibi ile ne kadar yararlı bilgiler elde edilebileceğini de gösteriyor.
Arkansas Üniversitesi’nden Prof Hakan Paydak ve ekibi tarafından hazırlanan “Gebelik sırasında taşiaritmi
tedavisi” derlemesi yine zaman zaman karşımıza çıkan ve nasıl yönetmemiz gerektiği konusunda bilgi edinmemiz gereken başka bir alan... Prof Paydak’a değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Bu sayımızda ülkemizde HIV taşıyıcılığı konusunda güncel verileri yaplaşan Sn Prof. Dr. Volkan Korten’in
makalesi gerek koruyucu kardiyoloji gerekse invazif kardiyoloji uzmanlarının okuması gereken bilgiler içeriyor.
ESC/EAS 2016 Dislipidemi kılavuzunun yenilklerini özetleyen Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu ile Prof. Dr. Lale
Tokgözoğlu’nun editör yorumlarının ilginizi çekeceğini umuyoruz. Lipit düşürücü tedavi alternatifleri alanında
baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı, özellikle PCSK-9 çalışmalarının önemli sonuçlarının ardarda geldiği bir
dönemden geçiyoruz. Avrupa Kalp Hastalıklarından Korunma ve Dislipidemi Tedavisi kılavuzları geçtiğimiz yıl
açıklanmış ve üzerlerinden daha bir yıl bile geçmemiş iken, yeni gelişmelerin kılavuzlarda nasıl karşılık bulacağı merak konusu... Nitekim dergimizin karikatür sürpirizi de bu makaleye yapıldı ve Prof. Dr. Serdar Payzın
iki haftada veya ayda bir yapılacak olan enjeksiyonun hastalar cephesinden nasıl karşılanabileceğine dair
yorumunu paylaştı.
Son olarak, Mart 2017 sayımızla birlikte hazırlanan iki dergi ekine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlardan
ilki TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubunun Prof Dr Yüksel Çavuşoğlu’nun editörlüğünde hazırladığı kalp
yetersizliği hastalarında “demir eksikliği” tanı ve tedavisini ele alıyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan Avrupa Kalp
Yetersizliği kılavuzunda her kalp yetersizliği hastasında ferritin ve transferrin satürasyonu bakılmasının Sınıf
I, demir eksikliği saptanması durumunda tedavi verilmesinin Sınıf IIa endikasyonla önerilmesi kardiyoloji uzmanlarını ayrıntılarını bilmedikleri bir uygulama ile karşı karşıya bırakmıştı. Bu nedenle hazırlanan dergi ekinin
ve özellikle de ekin sonunda yer alan tanı ve tedavi algoritmasının bir rehber olacaktır. İkinci ekimiz Prof. Dr.
Meral Kayıkçıoğlu’nun editörlüğünde Lipit Çalışma Grubunun bir ürünü; LDL kolesterolün düşürülmesinin bu
kadar ön plana çıktığı bir dönemde “trigliserit yüksekliğinin” yeri ve tedavi yaklaşımının nasıl olması gerektiği
mevcut veriler ışığında−artık dergimizin neredeyse bir geleneği haline gelmiş şekilde−kısa soru ve cevaplarla
özetleniyor.
Emeği geçen bütün yazarlarımıza teşekkür ederiz. Okurlarımıza yararlı olması dileğiyle...
Saygılarımla,
Prof. Dr. Dilek Ural
Editör

