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ÖZ 

Giriş: Akut inmeden sonra yüksek riskli hastaların belirlenmesi, uygun kardiyak izlem ve altta yatan aritmilerin tanı 
ve tedavisi, kardiyak morbidite ve mortaliteyi önlemek için önemlidir. ACEF risk skoru, sadece kısa ve uzun vadeli 
mortalite açısından değil, aynı zamanda majör advers kardiyovasküler olaylar açısından da tatmin edici prediktif 
değerler ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı akut iskemik serebrovasküler olay (SVO) geçiren hastalarda 
ACEF risk skoru ile aritmi gelişimi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, akut iskemik SVO geçiren, bazal elektrokardiyografisinde (EKG) aritmi 
bulunmayan ve aritmi tespiti için Holter EKG takılan ardışık 158 hasta dahil edilmiştir. Hastalar, Holter EKG’de 
aritmi saptanmayanlar (Grup 1) ve saptananlar (Grup 2) şeklinde iki gruba ayrılarak incelendi. ACEF skoru 
aşağıdaki formüle göre hesaplandı; ACEF = yaş/sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu+1 (kreatinin>2.0 mg/dL ise). 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 71.6±10.6 yıldı ve grup II'deki yaş ortalaması grup I'e göre istatistiksel olarak 
anlamlı derecede yüksekti (72.8±10.1'e karşı 68.8±11.2 yıl, p=0.025). Hastaların 110'unda (%69.6) Holter EKG'de 
aritmi saptandı. En sık görülen aritmi tipi ventriküler ekstrasistoller (%32.7) idi. Ortalama ACEF skoru 1.43±0.49 
olarak bulundu. ACEF risk skoru grup II'de grup I'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti 
(1.497±0.511'e karşı 1.285±0.407, p=0.012). ACEF risk skoru değeri >1.26, %59 duyarlılık ve %56 özgüllük ile 
akut iskemik inmeli hastalarda aritmi için bir öngördürücü olarak saptandı (eğri altındaki ROC alanı: 0.642, %95 
CI: 0.548-0.737, P =0.004 ). 

Sonuç: Akut iskemik SVO geçiren hastalarda yüksek ACEF risk skoru, holter EKG ile tespit edilen, altta yatan 
aritmi varlığı ile ilişkilidir. Bu hastalarda aritmi varlığını öngörmek için basit ve kolay ulaşılabilir ACEF risk skoru 
kullanılabilir.   

 

SUMMARY 

Introduction: Identification of high-risk patients after acute stroke, appropriate cardiac monitoring, and diagnosis 
and treatment of underlying arrhythmias are important to prevent cardiac morbidity and mortality. The ACEF risk 
score has been associated with satisfactory predictive values not only for short- and long-term mortality but also 
for major adverse cardiovascular events. The aim of this study is to investigate the relationship between the 
ACEF risk score and the development of arrhythmia in patients with acute ischemic cerebrovascular event (CVE). 

Materials and Methods: A total of 158 consecutive patients with acute ischemic CVE, without arrhythmia on 
baseline electrocardiography and who underwent Holter electrocardiography (ECG) were included in the study. 
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The patients were divided into two groups as those without arrhythmia on Holter ECG (Group 1) and those with 
detected (Group 2). ACEF score was calculated according to the following formula; ACEF = age/left ventricular 
ejection fraction +1 (if creatinine >2.0 mg/dL). 

Results: The mean age of the patients was 71.6 (±10.6) years, and the mean age in group II was statistically 
significantly higher than in group I (72.8±10.1 vs. 68.8±11.2 years, p=0.025). Arrhythmia was detected in Holter 
ECG in 110 (69.6%) of the patients. The most common type of arrhythmia was ventricular extrasystole (32.7%). 
The mean ACEF score was 1.43(±0.49). ACEF risk score was statistically significantly higher in group II than 
group I (1.497±0.511 vs. 1.285±0.407, p=0.012). The ACEF risk score value was found to be a predictor of 
arrhythmia in patients with acute ischemic stroke with a >1.26, 59% sensitivity and 56% specificity (ROC area 
under curve: 0.642, 95% CI: 0.548-0.737, P =0.004). 

Conclusion: A high ACEF risk score in patients with acute ischemic CVE is associated with the presence of an 
underlying arrhythmia detected by Holter ECG. A simple and easily accessible risk score, ACEF, can be used to 
predict the presence of arrhythmia in these patients. 
 

 

GİRİŞ 

Akut iskemik inmede sık görülen bir komplikas-
yon olan kardiyak aritmiler, artan morbidite ve 
mortalite ile ilişkilidir (1). Akut iskemik inmede, 
kalbin merkezi otonomik kontrolü bozulabilir, bu 
durum da kardiyak aritmileri, miyokardiyal hasarı 
ve bazen ani ölümü artırabilir (1,2). Akut inmeden 
sonra yüksek riskli hastaların belirlenmesi, uygun 
kardiyak izlem ve aritmilerin etkili yönetimi, 
kardiyak morbidite ve mortaliteyi önlemek için 
önemlidir. 

İnme sonrasında kardiyak aritmiler ve elektrokar-
diyogram (EKG) anormallikleri sıklıkla meydana 
gelir ancak genellikle yeterince fark edilmez. Bu 
durumda kardiyak monitörizasyon için yeterli süre 
ile birlikte uygun ekipmanın kullanılması anormal 
EKG'lerin ve önemli aritmilerin saptanması için 
oldukça önemlidir. Klinik uygulamalarda bu arit-
milerin teşhisi için 24 saatlik EKG kaydı (Holter 
EKG) sıklıkla kullanılır (2,3). Akut inmeli hasta-
ların %50-70'inde anormal EKG'ler ve kardiyak 
aritmiler tespit edilir (4,5). Anormallik paternleri, 
anormal T dalgalarından QT uzamasına ve vent-
riküler fibrilasyon gibi ölümcül aritmilere kadar 
değişir. 

ACEF skoru, temel verilerle hesaplanabilen basit 
bir skorlama sistemidir. ACEF skoru, sadece kısa 
ve uzun vadeli mortalite açısından değil, aynı 
zamanda majör advers kardiyovasküler olaylar 
açısından da tatmin edici prediktif değerler ile 
ilişkilendirilmiştir (6). Literatürde ACEF risk skoru 
ile aritmi arasındaki ilişkiyi kapsamlıca araştıran 
bir çalışma bulunmamaktadır. 

Çalışmamızın amacı; akut iskemik serebrovas-
küler olay geçiren hastalarda, yaş, kreatinin ve 

ejeksiyon fraksiyonu bileşenlerinden oluşan 
ACEF risk skoru ile altta yatan aritmi varlığı 
arasındaki ilişkinin saptanmasıdır.  

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Etik Kurul Onayı 

Çalışmaya, Bakırçay Üniversitesi Girişimsel Ol-
mayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay 
alındıktan sonra başlanmıştır (onay numarası: 
2021/384). 

Hasta Popülasyonu ve Veri Elde Edilmesi 

Kasım 2018-Ekim 2021 tarihleri arasında akut 
iskemik serebrovasküler olay geçirip kardiyoloji 
bölümüne danışılan, bazal elektrokardiyogra-
fisinde herhangi bir aritmi bulgusu olmayıp 24 
saatlik Holter elektrokardiyografi takılan ardışık 
158 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya, 
18 yaşından küçük hastalar ile ciddi böbrek yet-
mezliği, ciddi karaciğer yetmezliği, aktif maligni-
tesi olan hastalar, daha önce geçirilmiş inme öy-
küsü olan hastalar, bilinen aritmisi olan hastalar, 
optimal ekokardiyografik inceleme yapı-lamayan 
hastalar ve Holter elektrokardiyografisi optimal 
değerlendirilemeyen hastalar dahil edilmemiştir. 

Çalışmamız retrospektif ve kesitsel bir çalış-
madır. Hastalara ait demografik veriler, biyokim-
yasal parametreler ve görüntüleme bulguları 
hastane kayıtları vasıtasıyla geriye dönük olarak 
incelendi. Hastaların Holter EKG kayıtları geriye 
dönük incelenerek, aritmi türleri kaydedildi. 
Hastalar, Holter EKG’de aritmi saptanmayanlar 
(Grup 1) ve saptananlar (Grup 2) şeklinde iki 
gruba ayrılarak incelendi. 
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ACEF skoru aşağıdaki formüle göre hesaplandı. 
ACEF = yaş/sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu +1 
(kreatin >2.0 mg/dL ise) (7).  

İstatistiksel analiz 

Tüm istatiksel analizler için IBM SPSS Statistics 
25.0 programı kullanıldı. Kolmogorov-Smirnov 
testi kullanılarak sayısal değişkenlerin normal 
dağılıma uygunluğu incelendi. Sayısal değişken-
ler ortalama ve standart sapma olarak sunuldu. 
Sayısal değişkenlerden iki grup arasında karşı-
laştırma yapmak için normal dağılım sağlanmışsa 
bağımsız örneklem T testi, sağlanamamışsa 
Mann-Whitney U testi kullanıldı. Kategorik değiş-
kenler sayı (n) ve yüzde (%) olarak raporlandı. 
Kategorik değişkenler arasındaki ilişki Pearson 
Ki-kare veya Fisher'in kesin testi ile incelendi. 
ACEF risk skorunun cut-off değerini belirlemek 
için ROC (Receiver Operating Characteristic) 
analizi yapıldı. Tüm hipotezler için p değeri 
anlamlılık düzeyi <0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 158 hastanın ortalama 
yaşı 71.6±10.6 yıl olup, grup II'deki yaş ortalaması 
grup I'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 
yüksekti (72.8±10.1'e karşı 68.8±11.2 yıl, 
p=0.025). Hastaların 89 (%56.3)’u erkek, 69 
(%43.7)’u kadındı. Ortalama vücut kitle indeksi 
(VKI) 25.9±3.8 kg/m2’dir. Hastaların sistolik ve 
diyastolik kan basıncı ortalamaları sırasıyla 

138.6±19.9 mmHg ve 80.3±14.2 mmHg’dir. 
Hastalarda en çok görülen komorbid hastalıklar 
%47.5 oranında hipertansiyon ve %39.2 oranında 
koroner arter hastalığı idi. Kronik kalp yetmezliği 
çalışma popülasyonunun %20.3’ünde mevcuttu. 
Hipertansiyon (%53.6’e karşı %33.3, p=0.019), 
kronik kalp yetmezliği (%25.5’e karşı %8.3, 
p=0.014) ve anemi (%16.4’e karşı %4.2, 
p=0.034) oranları grup II’de grup I’e kıyasla daha 
yüksekti. Hastaların ortalama kalp hızı 81.7± 
15.6/dk’dır. Ortalama sol ventrikül ejeksiyon 
fraksiyonu (LVEF) değeri %54.26±9.34’dır. LVEF 
grup II’de grup I’den daha düşüktü (%53.05± 
9.78’e karşı %57.04±7.64, p=0.013). Hastaların 
demografik ve klinik verileri Tablo 1’de, labora-
tuvar verileri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Holter EKG kayıtlarında 110 (%69.6) hastada 
aritmi saptandı. En sık saptanan aritmi türleri; 
ventriküler ekstrasistoller (%32.7), paroksismal 
atriyal fibrilasyon (%27.3) ve atriyal erken vuru-
lardı (%21.8). Aritmi türleri Tablo 3’de sunulmuş-
tur. 

ACEF risk skoru ortalama değeri 1.43±0.49’tür. 
ACEF skoru grup II’de grup I’den istatistiksel 
olarak anlamlı derecede daha yüksekti (1.497± 
0.511’e karşı 1.285±0.407, p=0.012). 

ACEF risk skor değeri >1.26,  %59 sensitivite ve 
%56 spesifite (ROC area under curve: 0.642, 
95% CI: 0.548-0.737, P =0.004)  ile akut iskemik 
inmeli hastalarda aritmi öngördürücüsü olarak 
saptandı (Grafik 1). 

 

 

Grafik 1. ACEF risk skorunun aritmi varlığını saptamada optimal cut-off değerini belirlemek için ROC eğrisi analizi 
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Tablo 1. Çalışma popülasyonunun demografik ve klinik özellikleri 

Değişkenler Grup I 

(n=48) 

Grup II 

(n=110) 

Toplam 

(n=158) 
P değeri 

Yaş (yıl) (ort±std) 68.8±11.2 72.8±10.1 71.6±10.6 0.025 

Erkek cinsiyet, n (%) 26 (54.2) 63 (57.3) 89 (56.3) 0.717 

Hipertansiyon, n (%) 16 (33.3) 59 (53.6) 75 (47.5) 0.019 

Diabetes mellitus, n (%) 11 (22.9) 29 (26.4) 40 (25.3) 0.647 

Koroner arter hastalığı, n (%) 14 (29.2) 48 (43.6) 62 (39.2) 0.087 

Hiperlipidemi, n (%) 12 (25.0) 38 (34.5) 50 (31.6) 0.235 

Kronik kalp yetmezliği, n (%) 4 (8.3) 28 (25.5) 32 (20.3) 0.014 

Tiroid hastalığı, n (%) 5 (10.4) 7 (6.4) 12 (7.6) 0.376 

KOAH, n (%) 4 (8.3) 13 (11.8) 17 (10.8) 0.516 

Kronik böbrek yetmezliği, n (%) 3 (6.3) 12 (10.9) 15 (9.5) 0.358 

Periferik arter hastalığı, n (%) 2 (4.2) 12 (10.9) 14 (8.9) 0.170 

Anemi, n (%) 2 (4.2) 18 (16.4) 20 (12.7) 0.034 

Sigara, n (%) 11 (22.9) 34 (30.9) 45 (28.5) 0.306 

Alkol kullanımı, n (%) 2 (4.2) 2 (1.8) 4 (2.5) 0.387 

Pacemaker / ICD / CRT, n (%) 2 (4.2) 5 (4.5) 7 (4.4) 0.915 

SKB (mmHg), (ort±std) 135.7±15.5 139.9±21.5 138.6±19.9 0.227 

DKB (mmHg), (ort±std) 77.1±14.3 81.7±14.0 80.3±14.2 0.059 

Kalp hızı (atım/dk), (ort±std) 79.25±11.94 82.77±16.95 81.7±15.6 0.194 

LVEF, % (ort±std) 57.04±7.64 53.05±9.78 54.26±9.34 0.013 

ACEF risk skoru, (ort±std) 1.285±0.407 1.497±0.511 1.43±0.49 0.012 

Kısaltmalar: CRT, kardiyak resenkronizasyon tedavisi; DKB, diyastolik kan basıncı; ICD, implante edilebilir kardiyak defibrillator; 
KOAH, Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları; LVEF, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; SKB, sistolik kan basıncı. 

(Grup 1: Holter EKG’de aritmi yok, Grup 2: Holter EKG’de aritmi mevcut) 
 

Tablo 2. Hastaların laboratuvar özellikleri 

Değişkenler 
(ort±std) 

Grup I 
(n=48) 

Grup II 
(n=110) 

Toplam 
(n=158) 

P değeri 

Üre, mg/dl 21.41±17.95 26.54±17.42 24.98±17.68 0.094 

Kreatinin, mg/dL  1.03±0.83 1.01±0.40 1.01±0.56 0.797 

WBC, × 109 /L   9.70±2.45 9.05±2.44 9.24±2.45 0.125 

Hemoglobin, g/dL  13.35±1.87 12.99±1.85 13.11±1.85 0.271 

Platelet, × 109 /L                       268.43±62.0 277.85±90.13 274.99±82.51 0.511 

Ferritin, ng/mL  66.97±32.18 70.03±65.37 69.12±57.45 0.779 

B12, pg/ml 290.99±113.93 167.22±16.24 324.43±154.65 0.088 

Açlık kan şekeri, mg/dL 113.65±46.99 117.19±34.80 116.11±38.81 0.599 

Total kolesterol, mg/dL 190.81±45.71 187.21±45.31 188.24±45.29 0.665 

Trigliserid, mg/dL 184.83±104.74 176.35±85.93 178.79±91.45 0.614 

HDL, mg/dl 43.74±9.48 41.92±10.85 42.44±10.48 0.344 

LDL, mg/dl 104.37±35.91 108.81±37.23 107.55±36.79 0.515 

TSH, mU/L 1.42±0.79 1.51±1.19 1.48±1.08 0.637 

T4, ng/dl 8.72±5.68 6.97±6.49 7.51±6.28 0.13 

Sodyum, mEq/L 138.04±2.53 137.75±3.11 137.83±2.93 0.562 

Potasyum, mg/dL 4.19±0.44 4.33±0.50 4.28±0.48 0.103 

Kalsiyum, mg/dL  8.96±0.47 8.93±0.62 66.97±32.18 0.844 

Kısaltmalar: HDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein; LDL, düşük yoğunluklu lipoprotein; TSH, tiroid uyarıcı hormon; WBC, beyaz 
kan hücresi. 

(Grup 1: Holter EKG’de aritmi yok, Grup 2: Holter EKG’de aritmi mevcut) 
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Tablo 3. Holter EKG’de saptanan aritmi türleri 

Aritmi türleri Hasta sayısı 

(n=110) 

Ventriküler ekstrasistoller, n (%) 36 (32.7) 

Paroksismal atriyal fibrilasyon, n (%) 30 (27.3) 

Atriyal erken vurular, n (%) 24 (21.8) 

Nonsustained ventriküler taşikardi, n (%) 6 (5.4) 

Atriyal ve ventriküler ekstrasistoller, n (%) 6 (5.4) 

Supraventriküler taşikardi, n (%) 4 (3.6) 

Atriyal taşikardi, n (%) 3 (2.7) 

Ventriküler taşikardi, n (%) 1 (0.9) 

 

TARTIŞMA 

Mevcut çalışmada, iskemik inme geçiren hasta-
larda, yüksek ACEF risk skoru ile altta yatan 
aritmi varlığı arasında önemli bir ilişki saptandı.  

İnmenin doğrudan veya dolaylı olarak kalp ritmini 
etkileyebileceği düşünülmektedir. Akut iskemik 
SVO tanısı alan 332 hasta ile yapılan bir çalışma-
da hastaların %29.5’inde inme ünitesinde kaldık-
ları süre boyunca önemli kardiyak aritmiler mey-
dana gelmiştir. Bu çalışmada aritmiler hastaların 
inme ünitesi kabulünden sonraki ilk 48 saat içinde 
meydana gelmiştir (1). Bu çalışmanın önemli 
dezavantajlarından biri monitorizasyon ile aritmi 
tespiti yapılmasıdır. Bizim çalışmamızı değerli 
kılan ise hastaların altta yatan aritmi varlığının 
Holter EKG ile değerlendirilmesidir.  

Akut iskemik olay sonrası aşırı derecede ketako-
lamin salınımı kardiyak aritmileri, hipertansif 
atakları ve miyokard enfarktüsünü tetiklemek-
tedir. Yapılan çalışmalarda akut iskemik inme 
sonrası ilk üç aylık dönemde hastaların %2-
%6’sında kardiyak kökenli mortalite geliştiği 
saptanmıştır (8,9). Özellikle sağ hemisferi tutan 
ve insulayı içeren infarktlarda kardiyak otonomik 
disfonksiyon ve aritmiler daha fazla görülmek-
tedir. Bu bölge infarktlarında hem atrial hemde 
malign ventriküler aritmilerin görülebileceği rapor 
edilmiştir (10,11). İskemik inme ve aritmi 
arasında paradoksik bir ilişki vardır. İskemik inme 
atrial aritmileri artırmakta, atrial aritmilerde atrial 
fibrilasyon için bir substrat oluşturarak iskemik 
inmeye katkıda bulunmaktadır. Bu hastalarda 
iskemik inme sonrasında bazal EKG normal 
saptansa dahi mutlaka Holter EKG gibi uzun 
süreli monitorizasyon araçlarıyla aritmi araştırıl-
malıdır. Nitekim çalışmamızda da yüzeyel 

EKG’sinde aritmi bulunmayan hastaların 
%70’inde 24 saatlik holter EKG kaydı ile bir aritmi 
türü saptanmıştır. 

Çalışmamızda iskemik inme geçiren hastaların 
çoğunluğunu erkekler oluşturmaktaydı ve bunlar-
dan Holter EKG ile aritmi saptananların yaş 
ortalaması saptanmayanlara göre daha yüksekti. 
Framingham çalışmasında, inme risk faktörleri 
arasında, ailede inme öyküsü, sigara içme, 
dislipidemi, asemptomatik karotis darlığı, orak 
hücreli anemi ve fiziksel hareketsizlik gibi birçok 
önemli faktör sıralanmıştır (12). Yaş ve cinsiyet 
de, iskemik inme için önemli risk faktörleri olarak 
tanımlanmıştır. Akut iskemik inme her yaşta 
görülebilen ancak insidansı yaşla birlikte artış 
gösteren bir hastalıktır. Önceki çalışmalar, 55 
yaşından sonra 10 yıllık aralıklarla, hastalarda 
inme riskinin iki katından fazla arttığını bildirmiştir 
(13). Çalışmalar erkeklerin daha fazla iskemik 
inme olayı yaşadığını ve inme insidans 
oranlarının kadınlara göre 1.25 kat daha fazla 
olduğunu bildirmiştir (14-17).  

Yaş, kreatinin ve ejeksiyon fraksiyonu (ACEF) 
skoru başlangıçta elektif kalp cerrahisi geçiren 
hastaların risk sınıflandırması için geliştirilmiştir. 
Daha sonraki çalışmalarda perkütan koroner 
anjiyoplasti işlemi yapılan hastalarda istenmeyen 
kardiyak olayların ve kontrast ilişkili nefropati 
gelişiminin öngörülmesi için de kullanılmıştır (18-
20). Literatürde ACEF risk skoru ile aritmi gelişimi 
arasındaki ilişkiyi inceleyen kapsamlı bir çalışma 
mevcut değildir. 

ACEF risk skoru parametrelerinin ilki olan yaş, 
hem aritmi gelişimi için hem de aritmiden 
bağımsız olarak iskemik inme için önemli bir risk 
faktörüdür. Yaşlanmayla birlikte kalbin mekanik 
ve elektrik sistemindeki yapısal ve fonksiyonel 
değişiklikler aritmi gelişimine zemin hazırlarlar 
(21,22). Yaş artışıyla birlikte hem atriyal hem de 
ventriküler aritmi sıklığı artmaktadır (23). Özellikle 
atriyal fibrilasyon sıklığı yaşla doğru orantılı 
olarak artmaktadır ve oktojeneryanlarda insidansı 
%8-10 civarındadır (24,25). Yapısal kalp hastalığı 
olmasa dahi yaşlanmayla birlikte ventriküler 
aritmogeneze duyarlılık ve ventriküler aritmi 
sıklığı artmaktadır (24,26). 

Renal yetmezliği bulunan hastalarda, elektrolit 
imbalansı, kalp dokusundaki yapısal değişiklikler, 
miyokardiyal fibrozisin artması ve sempatik hipe-
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raktivite nedeniyle atriyal ve ventriküler aritmilere 
yatkınlık artmaktadır (27). Kronik hemodiyaliz 
programındaki ileri derece kalp yetmezliği 
olmayan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, 
implantabıl kardiyak monitorizasyonla hastaların 
%86’sında bir aritmi saptanmıştır. 

ACEF risk skoru içerisinde yer alan parametre-
lerden biri olan LVEF’ye baktığımız zaman SAVE 
çalışmasında LVEF’de her %5’lik azalmanın inme 
riskinde %18’lik bir artışa neden olduğu saptan-
mıştır (28). SOLVD çalışmasında ise AF hastaları 
hariç tutulduğunda LVEF’de her %10’luk azalma 
tromboembolik olay riskinde %58’lik artışa neden 
olmuştur (29). Sol ventrikül fonksi-yonlarındaki 
azalma koroner arter hastalığından bağımsız 
olarak atriyal ve ventriküler aritmiler için en 
önemli predispozan faktördür. CHA2DS2-VASc 
skorlama sistemi, günümüzde hem AF gelişimi 
için hemde AF’si bulunanlarda antikoagülasyon 
gerekliliği için en yaygın kullanılan skorlama 
sistemidir. Yaşla birlikte kalp yetmezliği ACEF ve 

CHA2DS2-VASc skorlama sistemleri için ortak 
parametrelerdir. Bu ilişki ACEF skorlamasının da 
özellikle atrial aritmilerin tahmininde kullanılabi-
leceğini düşündürmektedir. 

Mevcut çalışmanın bazı kısıtlılıkları vardır. Bun-
lardan en önemlisi çalışmanın retrospektif 
dizaynda olmasıdır. Diğer kısıtlılık ise çalışmaya 
alınan tüm hastalara yalnızca 24 saatlik Holter 
EKG kaydı yapılmasıdır. Son olarak, çalışma 
sonuçlarımızın desteklenebilmesi için aritmi geli-
şiminde ACEF risk skoronun öngördürücülüğü ile 
ilgili daha geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır. 

SONUÇ 

Akut iskemik SVO geçiren hastalarda, bazal EKG 
normal olsa dahi, yaş, kreatinin ve ejeksiyon 
fraksiyonu bileşenlerinden oluşan ACEF risk 
skoru yüksekliği Holter EKG ile tespit edilen altta 
yatan aritmi varlığı ile ilişkilidir. ACEF risk skoru 
bu hasta popülasyonunda aritmi varlığını 
dışlamak için faydalı olabilir.   
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