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Avrupa Kardiyoloji Derneği Miyokart Revaskülarizasyonu Kılavuzu 2014 güncellemesi ne yenilikler 
getirdi?
What is new in the European Society of Cardiology 2014 update on myocardial revascularization guidelines?
A. Yıldırır 
Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu
Acute Pulmonary Embolism Diagnosis and Treatment Guidelines
L.E. Sade 
2014 Avrupa Kardiyoloji Derneği Aort Hastalıkları Kılavuzu’nda öne çıkanlar
Highlights from the 2014 European Society of Cardiology Guidelines for Aortic Diseases
M. E. Erkuş ve ark.
NLR and blood pressure variability in hypertensive and normotensive subjecs
Hipertansiyonlu ve normal tansiyonlu kişilerde kan basıncı değişkenliği ve N/L oranı
B. Kılıçaslan et al.
KOAH’da perikart sıvı birikimi mortalite öngördürücüsüdür
Pericardial effusion predicts mortality in patients with COPD
C. Y. Karabay ve ark.
LAD myocardial bridging at MDCT coronary angiography and coronary artery disease
ÇKBT ile saptanan LAD arter miyokart köprüleri ve koroner arter hastalığı
A. Aydın et al.
Prevention of recurrent cryptogenic stroke with percutaneous closure of patent foramen ovale
Foramen ovale açıklığının perkütan kapatılmasıyla tekrarlayan kriptojenik inmenin önlenmesi
A. H. Ateş et al.
Should we close PFOs?  
PFO’yu kapatalım mı?
H. Güllü
Left ventricle geometry affects coronary flow reserve in diabetic patients
Sol ventrikül geometrisi diyabetli hastalarda koroner akım rezervini etkiler
G. Y. Kalkan et al.
Left ventricular remodeling impacts coronary flow reserve in diabetic patients 
Diyabetli hastalarda sol ventrikül yeniden şekillenmesi koroner akım rezervini etkilemektedir
B. Pirat
Evaluation of atrial fibrillation (AF) management and cardiovascular risk profile in AF patients 
Atriyum fibrilasyonlu (AF) hastalarda AF yönetimi ve kardiyovasküler risk profilinin değerlendirilmesi
E. Diker et al.
Double cardiac pseudoaneurysm in a postoperative patient
Bir hastada ameliyat sonrası iki adet kardiyak psödoanevrizma
T. Davarpasand et al.
Dasatinib-induced pulmonary hypertension in acute lymphoblastic leukemia
Akut lenfoblastik lösemili hastada dasatinib kullanımına bağlı pulmoner hipertansiyon
G. Taçoy et al.
Successful transvenous lead extraction using the Evolution System 
“Evolution Sistemi” kullanılarak transvenöz lead’in başarıyla çıkarılması
Y. Ergül et al.
An uncommon localization of a giant hydatid cyst presenting with cardiac tamponade 
Kalp tamponadı ile ortaya çıkan nadir yerleşimli dev kist hidatik
İ. Şahin et al.
Dekstrokardi ve situs inversus bulunan bir hastada biventriküler ICD yerleştirilmesi
Implantation of a biventricular ICD in a patient with dextrocardia with situs inversus
V. K. Vurgun ve ark.
Dislodgement of coronary stent due to rupture of stent balloon
Stent balonunun rüptürüne bağlı gelişen koroner stentin yerinden oynaması
B. Ayça et al.
Kalp transplantasyonu
Heart transplantation
T. Yağdı ve ark.
Pulmoner hipertansiyon ekokardiyografik olarak nasıl değerlendirilir? 
How to assess pulmonary hypertension with echocardiography?
S. Eroğlu
Endomyopericardial metastasis from laryngeal cancer
Larinks kanserinin endomiyoperikart metastazı
S. Gündüz et al.
Non-invasive estimation of pericardial effusion volume by 3DSTE  
3DSTE ile perikart efüzyon volümünün girişimsel olmayan yöntemle hesaplanması
A. Nemes et al.
Multiple cardiac myxomas originating in mitral apparatus  
Mitral yapılardan köken alan birden fazla kalp miksoması
H. Erkan et al.
Çıkarılma işlemi esnasında kırılan kalp pili elektrodunun, FlexCath ile çıkarılması  
Removal of broken lead in the extraction process using the FlexCath steerable sheath
M. E. Kalkan ve ark.
Constrictive pericarditis in catheterization laboratory  
Kateter laboratuvarında konstriktif perikardit
G. Tekin

Non-invasive estimation of pericardial effusion volume by 3DSTE. 
A. Nemes et al.
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