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Değerli Meslektaşlarım,
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi dergisi
Temmuz 2017 sayısında, ülkemiz epidemiyolojik verilerine ait iki makale bulacaksınız. Bu makalelerden ilki Prof. Dr. Altan
Onat ve ekibinin TEKHARF 2016 takip
çalışmasında elde ettikleri Türkiye genel
mortalite verisidir. Çalışmada kırk yaş
üzerindeki Türk erişkinlerinde, özellikle
kentli kadınlarda, mortalite fazlalığı dikkate değer bir bulgudur. Makalede TEKHARF tüm-nedenli mortalite sonuçlarının
Türkiye İstatistik Kurumu ölüm verileri ile
karşılaştırması ve ölüm oranı farklılıklarının olası nedenleri ele alınmıştır. Kent
hayatında hava kirliliği, fiziksel aktivite eksikliği, kronik sistemik yangı ve hızlanmış
otoimmün aktivasyon ile mortalite ilişkisi
önemli ve genç kardiyologlarımızın üzerinde ayrıntılı araştırmalar yapabilecekleri ilginç bir konudur. Dergimizin bu ayki karikatürünü değerli hocamıza ithaf
ederken, her yaştan bilim insanlarına rol model olduğu için kendisine teşekkür ediyor ve kardiyoloji camiasına ilham
veren çalışmalarına daha nice yıllar boyunca devam etmesini diliyoruz.
İkinci epidemiyolojik araştırmamız, Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu ve Prof. Dr. Aytekin Oğuz ile ülkemizin 15 farklı merkezinden araştırmacılarımızın gerçekleştirdikleri SURF çalışmasıdır. Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde Avrupa Kardiyovasküler Korunma ve Rehabilitasyon Birliği çatısında gerçekleştirilmiş bu projede, ülkemizde koroner kalp hastalıklarından ikincil korumadaki durum ele alınmaktadır. EUROASPIRE IV çalışmasından farklı olarak, sadece birinci basamak
hastanelerde değil, ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerinde de gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada değerlendirilen hasta sayısı da yine daha fazladır (446 hastaya karşı, 724 hasta). Çalışma verileri, özellikle lipit düşürücü tedavi adına önemli dersler içermektedir. Hepsi bilinen koroner kalp hastalığı nedeni ile statin kullanıyor olması gereken bu olgu
grubunda sadece %57 hastanın statin kullanması, ülke genelindeki durumun EUROASPIRE IV’de ortaya konandan
(birinci yılın sonunda %81 statin kullanım oranı) daha vahim olduğunu göstermektedir. Kardiyak rehabilitasyon programına yönlendirilen hasta sayısının ciddi düşüklüğü de üzerinde özel olarak çalışılması gereken bir başka konudur.
Kardiyak görüntüleme alanında Doç. Dr. Selen Yurdakul ve ark., kronik orta-ileri mitral yetersizliği tanısı ile izleme alınan
hastalarda bir yılın sonunda geleneksel ekokardiyografi parametrelerinde anlamlı bir fark olmazken, “hız vektör görüntüleme” yöntemi ile belirlenen strain incelemelerde bozulma belirledikleri çalışmalarını paylaştılar. Strain görüntülemenin
güncel kardiyoloji uygulamaları arasına girebileceği önemli bir alan, cerrahi tedavi zamanlamasına karar verilmesi gereken olgulardır. Araştırma sonuçlarının, strain görüntülemede bozulma saptanan olgularda girişim yapılması veya yapılmamasının karşılaştırıldığı çok merkezli prospektif bir araştırma ile ilerletilmesi ilginç ve önemli verileri ortaya koyabilir.
Aritmi alanında Doç. Dr. Tolga Aksu ve ark.’nın katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardili bir hastada elektriksel
fırtınayı renal sempatik denervasyon yardımıyla tedavi ettikleri olgu sunumu konu ile ilgili uzmanlarımızın ilgisini çekeceğini umduğumuz bir makaledir. Bu konuda okurlarımızın yorumlarını bekliyoruz.
Genç kardiyologlar grubumuzdan Dr. Ümit Yaşar Sinan ve Dr. Serkan Ünlü’ye “kardiyovasküler hastalıkların patofizyolojisinde, tanı ve tedavisinde -omik teknolojilerin yeri” başlıklı derlemeleri için teşekkür etmek istiyorum. Hiç şüphesiz,
önümüzdeki dönemin temel araştırma yöntemi olan –omik teknolojilerinin ülkemiz kardiyoloji araştırmalarında daha
fazla yer bulması başlıca dileğimizdir.
Son olarak, Prof. Dr. Ertan Ural’ın hazırladığı Kardiyolojide Gündem ve Yorumlar bölümümüzde yaşam tarzı ve kalp
sağlığı ile ilgili haberlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Medyada akıl karıştıran çok sayıda makale olmasına rağmen,
bilim dünyasının et tüketimi ile ilgili görüşleri netleşmeye başladı. Bu nedenle, değerli karikatüristimiz Prof. Dr. Serdar
Payzın bizleri kırmayıp ikinci bir karikatür daha çizdi ve böylece et-kolesterol tartışmasında bizim de tuzumuz oldu.
Dergimizde katkıda bulunan bütün yazarlarımıza teşekkür eder, Eylül 2017 sayısına kadar güzel bir yaz geçirmenizi
dilerim.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Dilek Ural
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