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Pulmoner hipertansiyon serüveni
The odyssey of pulmonary hypertension
Değerli Anadolu Kardiyoloji Dergisi okurları,
Dergimizin elinizdeki sayısı, ülkemizde de dünya genelinde
görmeye başlamış olduğu ilginin bir benzerini görmeye aday
olan bir konuyu, pulmoner hipertansiyonu (PH), tüm yönleriyle
ele almayı hedef edinmiştir. Yakın zamana dek kardiyolojinin
en çaresiz hastalıklarından biri olan ve hızlı ilerlemesiyle
kanser ile kıyaslanan bir ölüm nedeni olarak tanımlanan bu
hastalık, neredeyse bir dekaddan daha kısa bir süre içinde,
çeşitli alt gruplarıyla, fizyopatolojisi, genetik özellikleri ve
moleküler mekanizmaları bakımından ayrıntılı olarak araştırılır
olmuş, prostanoid, endotelin ve fosfodiesteraz yolakları başta
olmak üzere çeşitli hedef mekanizmalarına yönelik yeni ve
umut verici tedavi olanaklarına kavuşmaya başlamıştır.
Elinizdeki iki sayı PH alanında oluşmuş güncel bilgi ve
birikimini gözden geçirmeyi, ülkemizde PH alanına yönelik her
gün biraz daha yükselen ilgiyi ve farkındalık bilincini beslemeyi amaçlamaktadır. İlk sayıda güncel PH sınıflaması ve alt
grupların tanımlanması, yaklaşım algoritmaları ve risk belirle-

yicileri ele alınmıştır. Bu sayıyı izleyen ikinci sayıda ise PH alt
gruplarında tedavi yaklaşımları ele alınacaktır.
Pulmoner hipertansiyona adanacak bu bilgi paylaşımının
gereğine inanarak, sınırsız desteklerini esirgemeyen sayın
Prof. Dr. Bilgin Timuralp ve sayın Prof. Dr. Gulmira Kudaiberdieva
başta olmak üzere, AVES Yayıncılık sahibi Sayın İbrahim Kara'ya
AKD yayın kadrosunun değerli üyelerine, kendi deneyimleri
ışığında ilgili bölümlere kalemleriyle ruh katan seçkin meslektaşlarımıza ve bir bölümü ne yazık ki ellerimizin arasından
kayıp gitmiş olan , ancak bizlere diğer hastalara yarar sağlayabilecek paha biçilmez bilgi birikimleri bırakan sevgili
hastalarımıza da teşekkürü bir borç biliyoruz.
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