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Takotsubo kardiyomiyopatisi

Sayın Editör,

Derginizin son sayısında yayımlanan ve Takotsubo 
kardiyomiyopatisi (TK) tanısı ile izlenen altı hastanın 
değerlendirildiği “Takotsubo kardiyomiyopatisi hak-
kında klinik deneyimimiz ve ülkemizden bildirilen ilk 
olgu serisi” başlıklı çalışmayı[1] ilgi ile okuduk. Göğüs 
ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi yakınmalar ile acil 
servislere başvuran hastaların ayırıcı tanısında akıl-
da tutulması gereken, ancak çoğu zaman unutulan bu 
hastalığın ülkemizdeki sıklığı ya da prognozu konu-
sunda yeterli veriler bulunmadığından bu tür çalışma-
lar önemlidir. Ancak hem yazarlar hem de çalışmayı 
değerlendiren hakemler TK’ye ait ülkemizden daha 
önce bildirilen olgu serileri olduğunu fark etmemiş-
lerdir.[2,3] Arslan ve ark., 2007 yılında, TK saptanan 
dört hastanın klinik, ekokardiyografik ve anjiyografik 
özelliklerini ve hastalığın seyrini tanımlamışlardır.[2] 
Bizim yaptığımız bir çalışmada da TK tanısı konulan 
altı hastanın verileri açıklanmıştır.[3] Artık çok sayıda 
hasta içeren çalışmaların yayınlandığı TK konusunda, 

bu hastalığın ülkemizdeki sıklığı ve prognozu hakkın-
da daha net bilgilere sahip olabilmek için çok sayıda 
hastayı ve uzun dönem takip sunuçlarını içeren çalış-
malara ihtiyaç vardır.
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Sayın Editör, 

Biteker ve ark.’nın yapmış olduğu uyarı için teşekkür 
ederiz. Aslında Biteker ve ark.nın bir yayınına atıfta 
bulunmuştuk; ancak poster sunumu olan diğer ya-
yınları[1] WoS, Scopus ve PubMed gibi sık kullanılan 
bilgi kaynaklarında bulunmadığı için gözümüzden 
kaçmış olabilir. Arslan ve ark.nın yayınına, gözden 
kaçırma nedeniyle, atıfta bulunmamamız bizim için 
önemli bir eksiklik olup, Arslan ve ark. ve Biteker 
ve ark.’dan özür diler, kendilerine bu katkıları için 
teşekkür ederiz.
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