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Değerli okurlarımız,
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nin 2017 yılı son sayısı birbirinden ilginç çalışmalarla karşınıza geliyor. Bu sayıda,
geçtiğimiz Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde açıklanan “Periferik Arter Hastalıkları” kılavuzunun, konunun uzmanı
isimlerden Prof. Dr. Ramazan Akdemir tarafından özetlenip değerlendirildiği editöryel yorumunu bulacaksınız. Araştırma makaleleri arasında Dr. Selcen Yakar Tülüce ve arkadaşlarının farklı biküspit aort kapak alt tiplerinde kapak işlev bozuklukları ve asendan aort genişlemesi sıklığını inceledikleri makaleleri muhakkak ilginizi çekecektir. Yazarlar,
oldukça geniş sayıda bir olgu grubunda elde ettikleri bulguları görsel bir zenginlikle sunuyorlar. Bu güzel makaleye,
yine oldukça yüksek sayıda biküspit aort olgusunu yıllardır izlemekte olan bir başka isim, Prof. Dr. Serdar Küçükoğlu,
editör yorumu kaleme aldı. Dr. Erkan Yıldırım ve arkadaşları, ST-yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda koroner arter hastalığının yaygın olması durumunda stent içi restenoz oranının yüksek olduğunu yine geniş bir hasta
grubunda ortaya koyuyorlar. Dr. Ekrem Şahan ve arkadaşları ise akut pulmoner emboli sırasında ekokardiyografi ile
kolayca ölçülebilen bir parametre olan sağ ventrikül çıkış yolu fraksiyonel kısalmasının düşük bulunmasının erken
dönem mortaliteyi öngördürebileceğini göstermişler. Dr. Kadir Uğur Mert ve arkadaşları, yapısal kalp hastalığı bulunmayan atletlerde ani kardiyak ölümün egzersiz ile geçici olarak artan sol ventrikül çıkış yolu gradiyenti ile açıklanıp
açıklanamayacağını incelemişler. Yanıtını ileriki sayfalarda okuyabilirsiniz. Dr. Tuba Özdemir, bilinen aterosklerotik
kalp hastalığı, hatta miyokart enfarktüsü öyküsü olan hastalarda dahi statin kullanımına uyumun düşük olduğunu
söylüyorlar. Olgularının statin tedavisini kesme nedenleri ise oldukça şaşırtıcı... Dr. Cem Haymana ve arkadaşları,
benzer ciddiyette bir diğer olgu grubu olan ailevi hiperkolesterolemide hastaların yine önemli bir kısmının tedavi altında olmadıkları saptamışlar, ama bu kez nedenler biraz daha değişik... Dr. Kayıhan Karaman, Dr. Gökhan Aksan,
Dr. Özgür Kaplan, Dr. Zübeyde Bayram, Dr. Barçın Özcem, Dr. İsmihan Selen Onan, Dr. Muhammed Keskin, Dr.
Mert İlker Hayıroğlu, Dr. Burak Açar ve Dr. Yusuf Ziya Şener ilginç olgu bildirileri ve görüntüleri ile klinik deneyimlerini
paylaşıyorlar. Bu sayının Nasıl Yapalım makalesini ise Prof. Dr. Zehra Gölbaşı ve Doç. Dr. Kumral Çağlı hazırladılar.
Günlük klinik uygulamada ihmal edilen ama yorumlaması öğrenildiğinde oldukça yararlı bilgiler veren “hepatik ven
akımlarının değerlendirilmesi”, ekokardiyografi ile ilgilenen tüm okurlarımız için çok yararlı olacaktır.
Bu ayın gündem ve yorumlarında köşe yazarımız Prof. Dr. Ertan Ural, üç konuyu tartışıyor; yeni hipertansiyon kılavuzu, kararlı koroner arter hastalığında bitmeyen tartışma olan revaskülarizasyon ve hızlı yemek yemek. Her zamanki
gibi son cümlelerdeki yorumlar düşündürücü... Bir başka yorumcumuz ise hem grafiker, hem de karikatüristimiz olan
ve bizden fırsat bulabilirse Kardiyoloji Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Serdar Payzın Hocamız. Kendisi
birçok yeni çalışma verileri ile oldukça gürültülü geçen 2017 yılına deneyimli hekim-hasta gözüyle bakıyor ve tek bir
karede gündemi özetliyor. Tabii bir yeni yıl klasiği olan 2018 yılı bebeğini unutmadan...
2017 yılının bitiminde dergimize katkıda bulunan değerli yazarlarımız ve makalelerini sayı sonunda tekrar listeledik.
Ancak, unutulmaması gereken bir diğer grup hiç şüphesiz hakemlerimizdir. Dergimize 2017 yılında gönderilen makalelere yayın kurulu dışında 223 değerli hocamız hakemlik yaptılar. İsimsiz kahramanlarımızın hepsini listelememiz
mümkün olmasa da, en fazla makale değerlendiren ilk beş hakemimize olsun teşekkür etmek istedik. Dergimize
yıllarca emek vermiş olan Prof. Dr. Aylin Yıldırır listenin başında yer alıyor. Doç. Dr. Servet Altay, Prof. Dr. Tayfun
Şahin, Prof. Dr. Cem Barçın ve Doç. Dr. Kaan Okyay bu yıl en fazla sayıda makale değerlendirmiş diğer hakemlerimiz oldular. Şüphesiz, titiz ve ayrıntılı bir hakemlik yalnızca derginin kalitesinin korunmasında değil, aynı zamanda
yazarlarımızın eğitiminde de çok önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, hakemlerimizin hem bilimsel, hem de eğitsel
bir misyon taşıdıklarının altını çiziyoruz. Bu görevin bilincinde olan hakemlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.
Tüm okurlarımıza Türk Kardiyoloji Derneği Yayın Kurulu adına sağlıklı, başarılı ve bilimin aydınlattığı bir yıl diliyorum.
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