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TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile MetS prevalansı eğilimleri
TARF 2012: overall and coronary mortality and trends in the prevalence of MetS
A. Onat et al. 

İTA-1 gen polimorfizmi ve trombosit kümelenmesi
HPA-1 gene polymorphism and platelet aggregation
İ. H. Tanboğa ve ark. 

Klopidogrel direnci ve genetik faktörler
Clopidogrel resistance and genetic factors
A. A. Özkan

HbA1c levels and coronary artery severity in nondiabetic ACS patients
Diyabeti olmayan AKS’li hastalarda HbA1c düzeyi ile koroner arter hastalığı ciddiyeti
A. G. Ertem et al.

Diyabeti olmayan AKS’li hastalarda HbA1c düzeyi ve koroner arter hastalığı
HbA1c levels and coronary artery severity and nondiabetic ACS patients
C. Barçın

Patients with acute coronary syndromes and increased red cell distribution width level
Akut koroner sendromlu hastalar ve yüksek eritrosit dağılım genişliği
M. Duran et al.

Valsartan and amlodipine single-pill combination in hypertensive patients
Hipertansiyonlu hastalarda valsartan ve amlodipin tek tablet kombinasyonu
P. Kızılırmak et al.

Treatment with EECP improves cognitive functions in chronic heart failure patients  
EECP tedavisi kronik kalp yetersizliği olan hastalarda kognitif fonksiyonları iyileştirir
G. Kozdağ et al.

Altın çilek meyve özü hapı kullanan olgu
A case of using the golden berry fruit extract pills
H. Şimşek ve ark.

Percutaneous right ventricle outflow tract stenting
Sağ ventrikül çıkım yolu stenti ile perkütan palyasyon
E. Öztürk et al.

Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia in a child 
Katekolaminerjik polimorf ventriküler taşikardili bir olgu
Y. Ergül et al.

Embolize olan bir koroner stentin çıkarılması
Retrieval of embolized coronary stent
C. Barçın ve ark.

Kalıntı mitral paravalvüler kaçağı nedeniyle ikinci kez yapılan perkütan kapatma
A second percutaneous closure due to residual mitral paravalvular leak
H. Kaya ve ark.

ALCAPA and dilated cardiomyopathy 
ALCAPA ve dilate kardiyomiyopati
A. R. Bakiler et al.

Noncompaction kardiyomiyopatisi tanısı nasıl konur? 
How to diagnose noncompaction cardiomyopathy?
O. Tüfekçioğlu ve ark.

Matching language to the type of evidence used in describing outcomes data
Klinik çalışmaların sonuçlarını tanımlarken, kanıtların türü ile kullanılan dilin uygunluğu

Stent implantation for pulmonary stenosis in failing Fontan circulation
Çalışmayan Fontan sirkülasyonunda pulmoner arter darlığına stent implantasyonu
A. Çelebi et al.

Anevrizmatik sağ pulmoner arterin özofagus basısına bağlı yutma güçlüğü
Dysphagia due compression of right pulmonary artery aneurysm to the esophagus
M. Kayrak ve ark.

A large apical right ventricular thrombus 
Büyük sağ ventrikül apikal trombüsü
A. T. Alper et al.

Quadricuspid aortic valve
Dört yaprakçıklı aortik kapak
M. Doğan et al.

The importance of Lewis leads in a patient 
Bir hastada Lewis kayıtlarının önemi
D. İ. Kılıç et al.

A large apical right ventricular thrombus. A. T. Alper et al.
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