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KALBİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Klinik Değerlendirme
Tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi, cerrahi müdahale gerektiren kalp hastalığı bulunan hastalarda da, hikaye ve fizik muayene klinik değerlendirmenin temelini oluşturur. Tam bir hikayeöz geçmiş değerlendirmesinin sağlanması, eşlik eden hastalıkların belirlenmesine, operatif riskinin hesaplanmasına ve cerrahi
sonrası prognozun tahmin edilmesine yardımcı olacaktır. Fizik
muayene sadece geçirilmiş ameliyatlar, periferik veya serebral
vasküler hastalıklar gibi cerrahinin kompleksliğini arttıran faktörleri ortaya koymakla kalmaz, cerrahi yaklaşımı etkileyebileceği gibi, tanısal amaçlı çalışmaların seçiminde de yardımcı olacaktır. Hastanın tam olarak değerlendirilmesi, hastanın optimal
cerrahi tedavisi için cerraha bilimsel kararlar vermesini sağlar.

Hikaye
Kalp hastalıklarını düşündüren semptomlar, göğüste rahatsızlık, çarpıntı, ödem, dispne, çabuk yorulma ve senkop’u
içerir. Bu semptomlar açıkça ortaya konduktan sonra, hi-

kaye özellikle bu semptomların ne zaman ortaya çıktığına,
sıklığına, yayılışına, süresine ve alevlendiren faktörlere
yönlenmelidir. Kalbin üzerindeki yükler, onun yüklenme
durumları ve vücudun metabolik durumu ile belirlenir ve
semptomlar sıklıkla fiziksel egzersiz ve postural değişikliklerle belirginleşir.
Göğüs ağrısı, koroner arter hastalığı (KAH) için çok
önemlidir, fakat miyokarda oksijen ve diğer metabolik ihtiyaçların yeterince karşılanamadığı diğer kardiyolojik patolojilerde de ortaya çıkabilir. Tipik olarak ağrı, sıkıştırıcı, baskı
şeklinde veya dayanılmaz olarak ve sıklıkla sternum arkasında, birkaç dakika süren, şeklinde tanımlanır. Bu rahatsızlık
sol kola, boyuna, çeneye veya epigastrik bölgeye yayılabilir.
Ağrı, sıklıkla kalpte metabolik ihtiyacı arttıran egzersiz, yemek ve yoğun heyecan durumlarında ortaya çıkar ve tipik olarak istirahatle veya nitrogliserin kullanımıyla geçer.
Önemli sayıda hastada miyokard iskemisi olmasına rağmen,
diyabetik, kadın ve yaşlı hastalarda sessiz ağrı veya ağrı eşdeğeri semptomların (dispne, terleme, mide bulantısı, veya
çabuk yorulma) olabileceği unutulmamalıdır. Kostokondrit,

Önemli Noktalar
1u

2u

3u

4u

5u

6u
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Her ne kadar KAH’ın tedavisinde perkütan koroner girişim tekniklerinde gelişmeler olmuş olsa da, sol ana koroner hastalığı, çoklu damar hastalığı ve diyabetik hastalarda koroner arter bypass greftleme (CABG) ameliyatı sağ
kalım açısından daha üstündür.
CABG ameliyatları giderek daha güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir ve sol ana koroner veya proksimal sol
anteriyor inen koroner arter hastalığında, çoklu koroner
arter hastalığında ve diyabetik hastalarda geç dönem
mortaliteyi düzeltir.
Teorik olarak avantajlı gibi görünse de, “off-pump” koroner bypassın, konvansiyonel koroner bypass cerrahisine
üstünlüğü net olarak gösterilememiştir ve diğer faktörlerin her bir tekniğin sonuçları üzerinde etkileri vardır.
Mekanik kapaklar, doku protez kapaklara durabilite açısından üstünlük sağlasa da, kapak trombozunu ve sistemik tromboembolik olayların önlenmesi için bu kapaklarda antikoagulan tedavi gereksinimi vardır ve buna sistemik kanama komplikasyonların artışı eşlik eder.
Şiddetli kronik Mitral Yetmezlikli hastaların çoğunda,
mitral kapak tamiri, mitral kapak replasmanına oranla daha çok önerilir. Mirtal kapak tamiri kararının verilmesi, cerrahın kapak tamiri konusundaki becerisi ve
tecrübesine ve operasyon sırasında karşılaşılan kapaktaki
hastalığın tipine ve yerleşimine bağlıdır.
Geleneksel olarak şiddetli kalsifik aort darlıklarında açık
aortik kapak replasmanı efektif bir tedavi olsa da, yüksek
riskli veya inoperabl kabul edilen ciddi hasta aortik dar-

biliyer kolik, gastroözofageal reflü hastalığı, özofagus spazmı
ve peptik ülser gibi kardiyak olmayan etiyolojilerin üst üste
binmesi yanlış tanıya neden olabilir.
Kalp yetmezliği sol ve/veya sağ kalpte olabilir ve semptomlar
kalbin pompa fonksiyonundaki yetersizlik nedeniyle kanın konjesyonu sonucunda oluşur. Sol kalp yetmezliği genelde egzersiz
ile ortaya çıkan dispne şeklinde ortaya çıkar. Ortopne venöz
dönüşteki artış nedeniyle pulmoner konjesyonada kötüleşmeyi
işaret eder ve hastalar düz yatamaz. Asit, periferik ödem ve hepatomegali sistemik venöz dolaşımda konjesyonun sonucudur
ve sağ kalp yetmezliğini işaret eder. Periferik ödem, sağ kalp
yetmezliğinde sistemik venöz konjesyona sekonder olarak gelişebilir veya sol kalp yetmezliğinde bozulmuş renal perfüzyona
sekonder su ve tuz retansiyonuna sekonder oluşabilir. Sınırlı
perfüzyon ve oksijenizasyona kronik olarak maruz kalan hastalarda, parmaklarında çomaklaşma ve siyanoz oluşabilir.
Yorgunluk oldukça özelliksiz bir semptom olması dolayısıyla, kalp hastalığının bir belirtisi olarak kabul edilmesi zordur.
Fakat kalp hastalıklarının çoğunda çeşitli derecelerde yorgunluk
veya egzersiz intoleransı ile görülür. Yorgunluğun egzersiz dispnesinden ayrılması önemlidir çünkü bazı hastalar bunu yorgunluk olarak tanımlayabilir.
Dispne bir çok kalp hastalığında görülen bir diğer sık rastlanılan semptomdur. Genelde kapak hastalarında veya kardiyomiyopati hastalarında geç semptom olsa da, özellikle mitral darlık

lıklı hastalarda, gelişen teknoloji ile beraber transkateter
aortik kapak replasmanı faydalı olabilmektedir.
7u Yeni jenerasyon devamlı akım sağlayan sol ventrikül
destek cihazları ile mekanik dolaşım desteği, hastaların
transplantasyona köprüleme için ve transplantasyona
aday olmayan hastalarda nihayi tedavi olarak kalıcı ve
efektif olduğunu kanıtlamıştır. Nihayi tedavi için son sonuçlar bununhastalar için kalp nakline bir yaklaşıma sahiptir olmasıdır.
8u Biatriyel Cox-Maze uygulaması yaklaşık olarak %90 hastada atriyel fibrilasyonu önlemektedir ve bu hem kateter
ablasyonundan hem de çok sınırlı uygulama yapılan kalıcı
atriyel fibrilasyonlu veya genişlemiş sol atriyumlu hastalardan üstündür. Atriyel fibrilasyonun cerrahi ablasyonu,
eşlik eden kapak hastalığı olan hastalarda ve önceden başarısız kateter temelli yaklaşım uygulanan hastalarda önerilmektedir.
9u Perikardit tipik olarak kendiliğinden sınırlanmaya meyillidir ve en iyi medikal olarak tedavi edilse de, tercih edilen tedavi altında yatan nedene yönelik olmalıdır. Cerrahi
perikardiyektomi nüks eden perikarditin tedavisinde rol
oynayabilir ve en sık kronik konstrüktif perikarditte uygulanır.
10uMiksomalar en sık karşılaşılan kalp tümörleridir ve iyi
huyluda olsalar, tanı konulur konulmaz embolizasyon,
obstrüktif komplikasyonlar ve aritmi gibi riskler neden
derhal çıkarılmalıdır.

gibi bazı hastalarda erken bir bulgu olabilir. Daha önce belirtildiği gibi, dispne miyokard iskemisi atağında anjinaya eşdeğer
bir işaret olabilir. Bir çok primer pulmoner hastalıkta dispne temel septomdur ve eş zamanlı olarak araştırılmalıdır çünkü kalp
ve akciğerin fizyolojisi sıkı ilişki halindedir ve birbirileri üzerinde dramatik etkileri vardır.
Hastalar çarpıntıyı tipik olarak atlayıcı veya koşan kalp atışları (skipped beat veya racing heart) şeklinde tanımlarlar. Klinik
duruma bağlı olarak, bazı nadir prematür atriyel veya ventriküler atımlar sağlıklı bireylerde iyi huylu olabilir. Klinik olarak bariz aritmiler ciddi bir şekilde araştırılmalıdır. Atriyel fibrilasyon
en sık raslanan kardiyak aritmidir ve tek başına veya eşlik eden
kardiyak patolojilerle olabilir. Düzensiz, zaman zaman ve hızlı
kalp atımıyla sonuçlanır. Anjina veya göz kararması/senkop gibi
semptomlar endişe vericidir ve hayatı tehdit eden ventriküler
taşikardi veya ventriküler fibrilasyon gibi aritmilerin sonucu
olabilir ve özellikle kalp yetmezliğinin veya iskemik kalp hastalığının belirtileri olabilir.
Senkop kalp hastalıklarına eşlik edebilir ve serebral kan
akımının ani azalması sonucu oluşur. Bir çok ciddi potansiyel etiyolojisi vardır, bunlar sinüs nodu disfonksiyonu, atriyoventriküler iletim sistemi anormallikleri, malign aritmiler,
aort stenozu ve hipertrofik kardiyomiyopati olarak sayılabilir.
Herhangi bir senkop atağından sonra temel neden mutlaka
araştırılmalıdır.1

Tablo 21–2

NYHA fonksiyonel sınıflama

CCS anjina sınıflaması

SINIF

AÇIKLAMA

SINIF

AÇIKLAMA

I

Fiziksel aktivite semptomlardan dolayı
sınırlanmamıştır: yorgunluk, çarpıntı veya dispne

I

II

İstirahatte rahat. Fiziksel aktiviteyle çok hafif
semptom. Yorgunluk, çarpıntı veya dispne,
olağan fiziksel aktivite ile

Olağan fiziksel aktiviteler anjinaya neden
olmaz (yürümek, merdiven çıkmak). Anjina
çalışırken veya faaliyetler sırasında şiddetli,
hızlı veya uzamış efor ile oluşur.

II

Olağan aktivitede hafif sınırlama. Merdivenleri
hızlı çıkmakla, yokuş çıkmakla, emisyonel stres
altında, soğuk havalarda veya yemekten sonra
anjina oluşur. İki bloktan fazla yürümek veya
bir kat merdiven çıkmak anjinaya neden olur.

III

Olağan aktivitelerde belirgin sınırlanma vardır
(normal tempoda bir kat merdiven çıkmak
veya 1-2 blok yürümek).

IV

Rahatsızlık olmadan hiçbir aktivite yapılamaz.
Anjina istirahatte olabilir.

III

İstirahatte rahat. Fiziksel aktivite de anlamlı
sınırlanma mevcut. Yorgunluk, çarpıntı veya
dispne hafif fiziksel aktivite ile

IV

Her hengi bir fiziksel aktivite yapmak imkansız.
Semptomlar istirahatte mevcut olabilir ve
aktiviteyle artar.

Fonksiyonel Yetersizlik ve Anjina. Kalp yetmezliği açısından, fonksiyonel kapasite (FK) güçlü bir şekilde mortaliteyle
ilişkilidir. The New York HeartAssociation (NYHA) fonksiyonel
sınıflaması, hastaların kalp yetmezliği derecesini katagorize etmekte en yaygın olarak kulanılan sınıflama sistemidir (Tablo 211). NYHA sınıflaması bir çok çalışmada, hasta popülasyonlarını
karşılaştırmak için kullanılan en popüler sınıflama olmuştur.
Daha az sıklıkla kullanılsada, Canadian Cardiovascular Society
(CCS) anjina sınıflaması da anjinal semptomların fonksiyonel
değerlendirme içinde değerlendirmek ve prognostik veri elde
etmek için kullanılmaktadır (Tablo 21-2).

Fizik Muayene
Fizik muayene kalp hastalığından şüphelenilen hastalarda, diğer
tanısal çalışmalara yönlendirmesi ve hastanın değerlendirilmesi için vazgeçilmez bir araçtır. Akıllı bir klinisyen hemen göze
çarpmayan işaretleri araştırmalı ve altta yatan patolojik süreçlerle bağlantılı olabileceğini unutmamalıdır.
Klinik değerlendirmede hastanın genel görünümü önemlidir. Solgun, terli ve açıkça rahatsız hasta sıklıkla bu belirtileri
olmayan hastadan klinik olarak daha kritik olmaya meyillidir.
Temel vital bulgulara ek olarak, özel bir dikkatle hastanın mental durumuna, cildine (renk, ısı, terleme) bakılmalıdır, çünkü
bunlar hastanın genel perfüzyonu hakkında fikir verir. Genel
kırılgan durum ve demans halide operatif ve geç mortalite açısından belirleyicidir.2
Prekordium’un palpitasyonu, ventriküler hipertrofinin neden olduğu maksimal impuls noktasının yer değiştirmesini veya

sağ ventrikül’ün aşırı yüklenmesinin göstergesi olabilir. Oskültasyon dikkatlice sessiz bir ortamda yapılmalı çünkü kritik üfürümler, sürtünme sesleri veya galloplar gizli olabilir. Üfürümler
lokalizasyonları, zamanlamaları, kaliteleri ve yayılımları ile karakterizedir. Tipik olarak kapak hastalıklarına veya diğer yapısal
patolojilere ikincildir ve yeni bir üfürüm duyulması acil araştırma gerektirir. Perikardiyal sürtüme sesi perikardit açısından
tanı koydurucudur. Üçüncü kalp sesi (S3) genelde sert, ventrikülün hızlı dolumuyla ilişkilidir ve genç hastalarda normal olabilir.
Fakat daha yaşlı yetişkinlerde bulunduğu zaman bu diyastolik
disfonksiyonun göstergesidir ve patolojiktir. Ventrikülün dolumuna katkısını arttıran atriyumun pompa fonksiyonu, dördüncü kalp sesi (S4) olarak ortaya çıkar ve ventrikül disfonksiyonunu düşündürür.
Periferik nabızların palpe edilebilmesi önemlidir, sadece
yeterli perfüzyonu değil ayrıca çeşitli derecelerde periferik arter hastalığı olan hastalarda şüpheli koroner arter hastalığından eşlik edebilir. Karotis arter üzerinde dinlemekle üfürüm
duyulması operasyon planları üzerinde önemli etkiler doğurur.
Kalp hastalıkları sıklıkla kalp dışı manifestasyonlara yol açabilir ve diğer organ sistemlerinin dikkatlice incelenmesi ihmal
edilmemelidir. Akciğer alanlarının dinlenmesi, pulmoner ödemin göstergesi olan ralleri ortaya çıkarabilir. Hastanın basitçe
gözlenmesiyle soluk alma işi gözlenebilir. Jügüler venöz dolgunluk ve hepatomegali, sağ kalp yetmezliğin de görülür.

Genel Cerrahi Hastalarında Kardiyak Riskin
Değerlendirilmesi
Kalp dışı cerrahi sonrası hastalarda ölümlerin yaklaşık yarısı
kalp ve damar hastalıkları kaynaklı komplikasyonlara bağlıdır.3
ACC/ AHA bu konuda bir kılavuz ve tavsiyelerini yayımlamıştır
ve bu 2007’de revize edilmiştir.4 Bu kılavuzun amacı cerrahiye
özel riskler ve hasta karekteristikleri konusunda bir ortak görüş
birliği sağlayarak perioperatif karar alınırken hastaların sınıflandırılmasına öncülük etmektir.
Cerrahi prosedürler, kardiyovasküler risk açısından düşük,
orta risk ve vasküler prosedürler olarak katagorize edilmiştir.

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI

Yukarıdaki semptomları en ince ayrıntısına kadar araştırmaya ek olarak, diğer önemli hususlar hasta hakkındaki ayrıntılı detayların da sağlanmasıdır; bunlar, hastanın medikal/
cerrahi hikayesi, aile öyküsü, sosyal alışkanlıklar (sigara ve alkol kullanımı), kullandığı ilaçlar ve sistemik bir değerlendirme
üzerine yoğunlaşmak hastanın fonksiyonel kapasitesinin ve
kırılganlığının araştırılmasıdır. Hastanın eşlik eden hastalıklarına da dikkat edilmelidir, bu sadece hastanın genel durumuna
ışık tutması için değil aynı zamanda ameliyata gidecek hastanın prognozu hakkında fikir verir. Güçlü bir aile öyküsü, KAH
hikayesi, MI, HT veya DM varlığı özellikle önemlidir ve kişisel
riskleri arttırır.
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KISIM II
ÖZEL KONULAR

Vasküler prosedürler (aortik, periferik vasküler ve diğer majör
vasküler cerrahi) işlemlerin kendi doğası dolayısıyla ve bu hastalarda eşlik eden kardiyovasküler patolojiler nedeniyle en yüksek
kardiyak risk olan %5’ten fazla risk taşırlar. Düşük riskli prosedürler, endoskopik prosedürler, yüzeysel operasyonlar, katarakt
cerrahisi, meme cerrahisi ve ayaktan tedavi prosedürleri kapsar
ve genel olarak %1’in altında risk taşır. Orta düzeyde risk taşıyan prosedürler, intraperitoneal ve intratorasik cerrahi, baş ve
boyun cerrahisi, ortopedik prosedürler ve prostat cerrahisidir.
Hasta karakteristikleri, hastaların mevcut durumu olan
kardiyak hastalıklar, komorbid durumlar ve fonksiyonel kapasite ile sınıflandırılabilir. Hastalar aşağıda belirtilen aktif
kardiyak durumlardan bir veya daha fazlasına sahipse, majör
perioperatif klinik riske sahip olduğu kabul edilir: stabil olmayan koroner sendrom, dekompanse kalp yetmezliği, bariz
aritmiler veya şiddetli kalp kapak hastalıkları. Bu hastalarda
cerrahi öncesi yoğun inceleme ve tedavi (acil değilse) gereklidir ve nonkardiyak cerrahi olsa bile cerrahi ertelenmeli veya
iptal edilmelidir.
Eğer hastada daha önce belirtilen aktif durumlardan hiç biri
yoksa ve cerrahi için düşük risk hesaplandıysa veya eğer foksiyonel kapasitesi daha fazla veya 4 metabolik eşdeğerde (veya
METs) ise kurumsal öneriler, planlanan operasyonun yapılması yönündedir. Önceki klavuzlar orta ve düşük kardiyovasküler
risk profillerini içermekteydi, fakat güncellenen kılavuzda bunlar kardiyovasküler risk faktörleriyle değiştirilmiştir. Bu risk
faktörleri, iskemik kalp hastalığı hikayesi, önceden olan veya
kompanse kalp yetmezliği hikayesi, serebrovasküler hastalık hikayesi, diyabetes mellitus (DM) ve böbrek yetmezliğidir. Mevcut
risk faktörlerinin sayısı ve cerrahiye özel riskleri baz alınarak,
kılavuz farklı incelemeler ve risk idaresi yolları önermektedir
(Tablo 21-3).

Tanısal Çalışmalar
Elektrokardiyogram ve Akciğer Grafisi. Elektrokardiyogramlar (EKG) ve göğüs X-ray’leri, basit, invaziv ve pahalı olmayan, preoperatif kalp hastalıklarının araştırılmasında

Tablo 21–3

Algoritma ACC/ AHA kılavuzuları ile cerrahi
öncesi, kalp dışı cerrahi hastalarının preoperatif
kardiyovasküler değerledirilmesini ortaya
koymaktadır. Hastalar acil olmayan, düşük risk
olmayan cerrahi, aktif kalp hastalığı olmayan ve 3
METs’ten düşük şeklinde tariflenmiştir.
RİSK FAKTÖRLERİ
SAYISI*

TAVSİYELER

0

Planlanan cerrahi uygulanabilir

1-2

HR kontrolü ve planlanan cerrahi
yapılabilir veya eğer hasta yönetimi
değişecekse diğer testleri sürdürün

3-5

Eğer gelişmiş daha iyi bir hasta
yönetimi olacaksa diğer testleri
sürdürün

*Risk Faktörleri: KAH hikayesi, eski veya kompanse kalp
yetmezliği hikayesi, serebrovasküler hastalık hikayesi, DM, böbrek
yetmezliği.

paha biçilmez tanısal çalışmalardır. EKG ile eski miyokard enfaktüsü, kalp boşlıklarındaki genişlemeler veya hipertrofiler,
aritmiler ve iletim sistemi amormallikleri değerlendirilebilir.
Stres EKG’de egzersiz ile istenen kalp hızına ulaşılarak, istirahatte ortaya çıkmayan iskemik patolojilerine tanı konmasına
yardımcı olur.
Göğüs filmi ile akciğer patolojileri, kalp yetmezliği işaratleri
(pulmoner ödem, kalp büyümesi, plevral efüzyon) ayrıca önceki
yapılan prosedürlerden işaretler, örneğin protez kapak, sternum
teli, kalp pili (pacemaker) ve defibrilatörler gibi görülebilir.

Ekokardiyografi. Ekokardiyografi dönen ses dalgalarından
yararlanarak kalbi gösterir. İnvaziv olmadığı için ve ucuz olduğu için çok yaygın kullanılmaktadır. Yapısal kalp hastalıklarının
araştırılmasında primer tanısal araçtır, bunlar kapak hastalıkları, septal defektler, kardiyomiyopatiler ve kardiyak kitleleri
kapsar. Ekokardiyografi cerrahi olarak takılan prostetiklerin
araştırılmasında kaçınılmaz olarak kullanılır, bunlar yapay kapaklar, kablolar ve mekanik dolaşım destek cihazları olabilir. Bu
incelemeler M-mode görüntüleme (motion along a single line)
şeklinde yapılabilir ayrıca 2-D ve 3-D görüntüleme gerekli grafik bilgiye bağlı olarak yapılabilir.
Dopler teknolojisi, stenotik ve yetmezlikli kapaklarda akım
patern değişikliklerinin araştırılmasında temel olmuştur. Velosite ölçümleri devamlılık eşitliğini kullanarak yapılar arasında
basınç gradiyentlerini tahmin edebilir. En sık örnek, sağ ventriküler sistolü sırasında triküspit kaçağı jet profiline bakılarak
pulmoner arter sistolik basıncının tahmin edilmesidir.
Transtorasik ekokardiyografi (TTE), sedasyon gerektirmez
ve genelde hasta hafif sol lateral dekübit pozisyondayken yapılır. Standardize edilmiş görüntüler ultrason probunun apikal,
parasternal, supkostal ve suprasternal bölgelere konmasıyla
sağlanır. Apikal dört-boşluk görüntü tüm, tüm kalp boşluklarının aynı anda görülebilmesini sağlar ve aynı zamanda mitral ve triküspit kapaklarında değerlendirilmesini sağlar. Diğer
pencereler ile özel olarak kapakların anatomileri ve miyokard
duvar segmentlerinin değerlendirilmesini sağlar. Dobutaminstress EKO, stres EKG ile aynı fikirden yola çıkarak çalışmaktadır ve farmakolojik ajanlar kullanılarak hastalarda miyokard
iskemisi veya stress ile indüklenen kapak anormallikleri değerlendirilir.
Bu tekniğin hafifçe daha invaziv varyantı transözofageal
ekokardiyografidir (TEE). Bu teknik özofagusun kalbe anatomik yakınlığını bir avantaj olarak kullanır. Sedasyon altında
özel endoskop eşliğinde ultrasonik prob özofagusa yerleştirilir, özellikle arka yapılar olan mitral kapak ve sol atriyum iyi
görüntülenir. TEE özellikle kalp cerrahisi sırasında sıklıkla
kullanılır, global kalp fonksiyonları, kapak tamirlerinin ve replasmanlarının değerlendirilmesi, intrakaviter trombüs ve/veya
hava tetkiki ve aortik ateroskleroz ve diseksiyon değerlendirilebilir.
EKO usul ve amaçlarına son zamanlarda çeşitli eklemeler
olmuştur, özellikle ultrason görüntüsünün güçlendirilmesinden
faydalanılmaktadır. Üç boyullu TEE preoperatif ve intraoperatif
kapak hastalarının incelenmesinde giderek artan rol oynamaktadır ve özelliklede mitral kapak yetmezliğinin değerlendirilmesinde faydalıdır. Doku dopler görüntülemesi prensip olarak
konvansiyonel dopler EKO ilkelerine benzer olarak çalışır, fakat
burada dikkat sadece direk olarak miyokarda yönelmiştir. Kanın
haraketini karşılıklı kullanarak duvar hareketlerindeki anormallikleri ölçer. “Speckle-tracking” EKO ile Stres görüntüleme

miyokardiyumdaki gerçek deformasyonları, miyokardın homojenik olmayan durumunu ölçmektedir ve bu fonksiyonların ölçülmesinde faydalı bilgiler sağlamaktadır.

Radyonüklid Çalışmalar. EKG faydalı, ucuz ve güvenli olsa

Kalp Kateterizasyonu. Kalp kateterizasyonu ile kalp boşlukları ve büyük damarlara, periferik damarlardan kateter yer-

Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi. Çok kesitli bilgisayarlı
tomografi (BT) görüntülemesi koroner vasküler yapıyı göstermede kullanılabilir. Koroner kalsiyum skoru, koroner aterosklerozun derecesini ölçmek amacıyla geliştirilen bir indekstir. Bu
kontrastsız kardiyak BT’de Hounsfield üniteleri ölçerekyapılır.
Bu teknik %50’den fazla anjiyografik darlıklarda oldukça hassas olsa da, halen eğer kalsifikasyon bariz olaral lüminal şekilde
daralmaya yol açıyorsa oldukça nonspesifik tir (8). BT koroner
anjiyografide intravenöz kontrast madde kullanılır, koroner patolojileri araştırmak için kullanılsa da, özellikle acil durumlarda
da faydalıdır. Ayrımı yapılamayan göğüs ağrılarında, akut koro-

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI

Magnetik Rezonans Görüntüleme. MRI’ın kardiyak görüntülemede geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Kardiyak siklüs boyunca kalpteki film döngüsü, global odacık fonksiyonları
ve kapak patolojileri hakkında bilgi verir. Normal ve iskemik
miyokarttaki farklı cevaplar, MRI’ın miyokard perfüzyonunun
görüntülenmesi için kullanılmasına izin verir. Kontrast madde
olarak Godalinium gibi ajanların kullanılmasıyla skar dokusu
belirlenmesinde ve canlılığın araştırılmasında oldukça faydalıdır. Miyokardiyal strain görüntüleme de bu yeni teknolojileri
kullanarak yapılabilir, kardiyak siklüs boyunca miyokarttaki
deformasyonları miyokardın radyofrekans etiketlemesi ile izlenebilir.
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da, EKG’deki temel anormallikler tanısal kapasitesinde sınırlamaya neden olabilir. Özellikle ventriküler aritmiler, dal blokları,
sol venrikül hipertrofisi, ilaç etkisi ve bazal ST-segment depresyonları EKG’nin değerlendirilmesinde sıkıntılar yaratabilir. Bu
durumlarda miyokard perfüzyon sintigrafisi ile (MPS) radyonükleid kullanılarak miyokard iskemisi araştırılabilir.
Talyum 201 (201TI) MPS için ilk kullanılan radyonükleidtir, fakat uzun yarılanma ömrü nedeniyle ve rölatif olarak daha
az fotopik olması nedeniyle, günümüzde büyük oranda yerini
Teknesyum-99M (sestamibi ve tetrofosmin) bırakmıştır ve çok
avantajlı özelliklere sahiptir. Geçmişte düzlemsel görüntü, üç
bölümlü ve iki boyutlu kalp görüntüleri sağlanırdı. Günümüzde
ise, single-foton emisyon kompitürize tomografi (SPECT) teknolojisi ile fotonlar hastanın 180 ila 360 derece etrafında saptanabilmektedir. Daha sonra bölünmüş çok sayıda sinyaller tekrar
birleştirilerek, işlenerek üç boyutlu görüntü olşturulur. İstirahat
ve stres sırasında tutulan miktarlar bilgisayarda işlenerek miyokartta iskemi ve canlı dokular araştırılır. Radyonükleidlerin
dağılımı perfüzyonla ilişkilidir. İstirahatte tutulan alanlar ancak
stres sırasında tutulmuyorlar ise, bu durum iskemiyi düşündürür.
Gerek istirahatte olsun, gerekse stres halinde olsun, radyonükleid tutmayan bölgeler, sıklıkla canlı olmayan skar bölgeleridir. SPECT ’in sensitivite ve spesifitesi sırasıyla %90 ve %70’dir.5
Görüntü sağlama, ayrıca direk eş zamanlı EKG takibi yoluyla
global ventrikül fonksiyonları olarak da araştırılabilir. Endokardiyal ve epikardiyal sınırlar (radyonükleid alımıyla belirlendiği
şekliyle) kardiyak siklus boyunca takip edilebilir ve ejeksiyon
fraksiyonu, sistol sonu ve diyastol sonu hacimlerde hesaplanabilir. Bu çalışma ayrıca miyokarttaki hipokinetik segmentlerin
belirlenmesinde de faydalıdır.
SPECT görüntülemenin en önemli zayıflıklarından biri,
bölgesel iskemik duvarı gösterirken, yaygın KAH’da gözlenen
global veya ‘dengeli’iskemiyi yeterince gösterememesidir. Pozitron emisyon tomografi (PET) tarama, hem miyokard perfüzyonunda hem de metabolizmasındaki kesin sayısal dataları sağlama kabiliyetinden dolayı kullanılmaktadır. PET de kullanılan iz
bırakan radyoaktif izotoplar çeşitli sınıflara ayrılır; perfüzyonu
inceleyenler (Oxijen-15, Nitrojen-13 ve Rubidyum-82) ve metabolizmayı inceleyenler (Karbon-11 ve Fluorine-18). KAH’ın
incelenmesinde PET’in spesifisitesi %86’dır ve SPECT’ten daha
iyidir (6).

leştirilmesi ile ve floroskopi eşliğinde incelenmesi sağlanır. Diyagnostik amaçlı çok yönlü bir araçtır bu teknikle: kalp boşluklarının basınçları, kapaklardaki anormallikler, duvar hareketleri
değerlendirmesi ve koroner arterlerin anatomisi değerlendirilebilir. Bu rollerden bir kısmı yukarıda bahsedilen daha az invaziv yöntemlerle yerine getirilebilse de, kardiyak kateterizasyon
halen geniş bir şekilde uygulamakta ve halen koroner arterler
hastalıklarının değerlendirilmesinde altın standarttır.
Sol kalp kateterizasyonu perkütan yolla femoral arterden
veya daha az sıklıkla radiyal arter yoluyla uygulanır. Floroskopi
eşliğinde kateter aortaya ilerletilir kontrast aortogram çekilebilir. Koroner anjiyografi için kateter ile çeşitli manüplasyonlar
yaparak koroner ostiumlara yerleştirilir ve kontrast madde direk
enjekte edilir. Kateter aortik kapaktan geçerek sol vetrikül basıncı ölçülebilir. Bu basınç ile aortik kapak boyunca basınç farkları
ölçülebilir, özellikle aort darlığının araştırılmasında önemlidir.
Yine kontrast madde enjekte edilerek ventrikülogram çekilebilir, ejeksiyon fraksiyonu ve miyokard duvarlarındaki hipokinetik segmentlerin görüntülenmesini sağlar. Kontrast maddedeki
uygun olmayan kaçak aortik ve/veya mitral kapaklardaki yetmezliği işaret edebilir.
Sağ kalp kateterizasyonu, periferik ven yoluyla uygulanır
ve kateter sağ atriyuma itilir. Sağ taraf basınçları ve yapılar, sol
kalp taraftakine benzer şekilde değerlendirilir. Kateter pulmoner artere yönlendirilerek pulmoner arter basıncı, ayrıca tıkayıcı
balon kullanılarak pulmoner kapiller wedge basıncı (sol vetrikül
end diastolik basıncını yansıtır) ölçülmesine izin verir.
Bu ölçümlere ek olarak, kardiyak outputta termodilisyon
kateteri yoluyla veya Fick metodunu kullanarak (prosedür sırasında farklı yerlerden oksijen satürasyonu ölçülerek yapılır)
ölçülebilir.
Koroner anjiyografi koroner dolaşımda hemodinamik açıdan önemli darlıklar konusunda bilgi sağlar, ek olarak cerraha
revaskülarisasyon planlaması açısından bir anatomik yol haritası sunar (Şekil 21-1A & B). Darlık eğer arter lümeninde %70
(veya %50 sol ana koroner arter vakalarında) daraltıyorsa önemli kabul edilir. Koroner arter anatomisinde bazı varyasyonlar
olabilir; posteriyor desending arter, yaklaşık olarak %80 olguda
sağ koronerden çıkar (sağ dominant) veya yaklaşık %15 hastada sol koroner arterden kanlanır (sol dominant). Geri kalan
hastalar eş-dominant dolaşıma sahiptir ve bunlarda posteriyor
desending arter hem sağ hem sol koroner arterlerden kanlanır.
Kateterizasyonun bir diğer avantajı, girişimsel tedavi için
imkan sunmasıdır; KAH, aritmiler, kapak anormallikleri ve
kalbin diğer yapısal deformitelerine müdahale imkanı sağlar.
Kardiyak kateterizasyon genelde güvenlidir, fakat invaziv bir
girişimdir, komplikasyonlar olabilir. Toplam mortalite %0.11
ve total majör komplikasyon oranı (MI, strok, aritmi, vasküler
yaralanma, kontrast allerjisi ve reaksiyonları, hemodinamik bozulma ve kardiyak perforasyonu içerir) %2’nin altındadır.7

nadir uygulanan ve kısa süreli asistol ve hipotermi ile sınırlıydı.
Kansız bir operasyon sahası ihtiyacı ile birlikte kalbin ve diğer
organların kanlanmasının sağlanması problemdi.
John Gibbon’ın ekstrakorporeal perfüzyonu içeren bir düşünce geliştirme motivasyonu, kolesistektomi sonrası pulmoner
emboli gelişen bir hastada pulmoner arteri güvenli bir şekilde
açma arzusundan kaynaklanmıştır. Çok sayıda deneysel girişimden sonra, Gibbon’un kardiyopulmoner bypass makinesi ilk
olarak klinikte 1953 yılında 18 yaşında bir kadın hastada geniş
bir ASD’nin kapatılmasında kullanılmıştır.10
Gibbon kendi buluşu ile onurlandırılsa da, modern kardiyopulmoner bypass (KPB) gelişiminde, son noktaya gelmesinde tüm dünyada bir çok araştırmacının katkısı vardır. Erken
dönemdeki kabarcık (buble) oksijenatörlerden günümüzde
modern membran oksijenatörlere evrimleşmiştir. Kanın devre
hatlarıyla teması ile indüklenen inflamatuvar kaskadı minimale
indirmek amacıyla, ideal biyolojik uyumlu materyal için araştırmalar günümüzde de halen devam etmektedir.
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A

ÖZEL KONULAR
B
Şekil 21-1. Kardiyak kateterizasyon anjiyografi. A. Sağ koroner arterdeki darlık ok ile işaretlenmiştir. B. Normal sol ventrikülografi
görüntüsü.

ner olaylar, pulmoner emboli ve aortik diseksiyon gibi hastalarda ‘triple rule-out’(üçlü ekartasyon) yapabilmek için acil servislerde özellikle önem taşımaktadır. Sol ventrikül (LV) ejeksiyon
fraksiyonu da bu teknikle hesaplanabilir ve koroner stenoz derecesiyle birlikte, ilerleyici prognostik değeri, diğer rütin klinik
belirleyicilerle birlikte gösterilebilir.

EKSTRAKORPOREAL PERFÜZYON
Tarihçe
Ekstrakorporeal perfüzyon geliştirilmeden önce kalp cerrahisi

Teknik
Temel kardiyopulmoner bypass (KPB) devresi, venöz kanüller,
venöz rezervuar, pompa, oksijenator, filtreler ve arteriyel kanülden oluşur.
KPB sırasında antikoagulasyon gereklidir, bunun için 300400 ünit/kg heparin verilerek aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı
(ACT) 450 saniye üzerine çıkarılır. Yeterli antikoagülan seviyesine ulaşılınca, arteriyel kanülasyon purse-string sütür eşliğinde
yapılır veya artere dikilen sunni damardan (gerft) yapılabilir.
Distal assenden aorta kanülasyon için en sık tercih edilen bölgedir, fakat aorta aterosklerotik ise ateroemboli açısından dikkatli
olunmalıdır. Diğer kanülasyon bölgeleri; femoral arter, aksiller
arter veya distal aortik arkus olabilir. Venöz kanülasyon sağ atriyuma konulan purse-string sütür eşliğinde tek kanül veya iki
kanül ile süperiyor vena kava ve inferiyor vena kavaya kanüller
ilerletilir. Alternatif olarak, venöz kanül femoral venden konularak sağ atriyuma ilerletilebilir.
Cerrah, anestezist ve perfüzyonist arasındaki iletişim, etkili
KPB için zorunludur. Uygun kanülasyon ve bağlantılar sağlandıktan sonra KPB başlatılır. Sistemik arteriyel basınç monitörizasyonu eşliğinde, venöz dönüşün başlamasıyla birlikte arteriyel
akımda başlar. Normotermik durumda debi yaklaşık olarak 2.4
L/dk/m2 olmalıdır, fakat hipotermi durumunda oksijen kullanımı her 10°C’lik düşüşte %50 azalacağından, 18°C hipotermide
1 L/dk/m2’lik debi yeterli olur. Kalp boşaltıldıktan sonra, hemodinamide uygunsa ventrikül durdurulur. Oksijen, PaO2 150
mmHg ve normokarbi sağlanacak şekilde verilir. Kan, kalbe konan vent veya perikarda konan aspiratör ile fitre edilerek cerrahi
sahadan çekilir.
Kardiyak prosedür tamamlandıktan sonra hasta tekrar ısıtılır, akciğer havalandırılır ve gerkiyorsa kalp defibrile edilir. KPB
makinesine olan venöz dönüş aşamalı olarak azaltılarak kalbin
yavaş yavaş dolmasına izin verilir. Hemodinami ve global kardiyak fonksiyonlar TEE probu ile takip edilerek, pompa da yavaşlatılır. İnotropik ve vazopresör destekler kardiyak fonksiyonları
ve tehdit edici hipotansiyonu düzeltmek amacıyla kullanılabilir.
KPB sonlandırıldıktan ve hemodinami stabil olduktan sonra kanüller çıkarılır. Heparin antikoagülasyonu, protamin verilerek
geri döndürülür ve hemostaz sağlanır.11

Yan Etkiler
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Tarihçe

Etiyoloji ve Patogenez
Aterosklero-stenoz KAH’nın temel mekanizmasıdır. Patofizyolojik süreç vasküler endotel hasarlanmasıyla başlar ve inflamatuvar mekanizmalar, dolaşımdaki lipidler, toksinler ve kandaki
diğer vazoaktif ajanlar ile şiddetlenir. Makrofajlar ve trombositler endoteldeki bu hasarlanmış bölgeye yapışarak inflamatuvar
cevabı başlatır. Süreç sırasında makrofajlar intimal tabakalar
arasına sızarak, kolesterol içeren düşük dansiteli lipoprotein
biriktirmeye başlarlar. Büyüme faktörleri salgılanır ve düz kas
hücreleri arterlerin intima ve medye tabakaları arasında çoğalmaya başlarlar. Lipit yüklü makrofajların birikmesiyle birlikte,
düz kas hücrelerinin de çoğalmasıyla aterom plağı büyüyerek
damarlarda darlıklara neden olur.
Bu ateromlar bir fibröz zar ile kaplıdır ve yırtılabilir. Bu
durumda altında yatan plak içeriği ve hücreler dışarı çıkar ve
oldukça trombojeniktir. Akut plak yırtılması ve trombüs formasyonu, akut koroner sendromların temel patofizyolojik mekanizmasıdır.16-18

Miyokard Koruması

Risk Faktörleri ve Önlemler

KPB sırasında kardiyoplejik solisyonlarların içinde farmakolojik
ajanlar koroner dolaşıma verilerek arrest sağlanır, böylece hem
hareketsiz bir cerrahi hedef ve miyokard korunması sağlanmış
olur. En sık kullanılan kardiyopleji potasyumdan zengin solüsyonlardan oluşur, bu kan ile de karıştırılabilir ve koroner dolaşıma verilir. Antegrad kardiyopleji kros-klempli aort kökünden
veya direk olarak özel geliştirilmiş kateterlerle koroner ostiumlara verilebilir. Retrograd kardiyopleji ise balonlu özel kateterler
ile sağ atriyumdan koroner sinüse yerleştirilerek, kardiyopleji

Modern tedavi stratejilerinin uygulanmasından önce, iskemik
kalp hastalıklarından dolayı ölüm oranı, Framingham çalışmasında %4 civarında olarak bildirilmiştir. Bundan sonra risk
faktör modifikasyonu ile birlikte aspirin, β-bloker gibi ilaçların
kullanılmasıyla sağ kalımda dramatik bir düzelme sağlanmıştır.
Ateroskleroz için majör risk faktörleri; yaş, sigara içilmesi,
hipertansiyon, dislipidemi, sedentar yaşam stili, obezite ve diyabet olarak sayılabilir. Halkın farkındalığının artması ve agresif
medikal müdahalelere bağlı olarak, bu risk faktörleri (glukoz
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Vineberg operasyonu, miyokard revaskülarizasyonuna yönelik
ilk cerrahi girişimdir ve ilk olarak 1950’ler de gerçekleştirilmiştir. Bu prosedürde internal torasik arter direk olarak miyokardın
kendisine implante edilmiştir. Bazı hastalarda semptomlarda biraz rahatlama sağlanınca, çok az da olsa koroner kan akımında
artışa neden olduğu düşünülerek yerini direk koronerlere akım
restorasyonuna yönelik metodlara bırakmıştır. Bu dönemde koroner endarterektomi Longmira tarafından tanımlandı, fakat
yüksek oranda restenoz ve tıkanmayla sonuçlandı. Arteriotomi
sahasının venöz yama ile kapatılması Senning tarafından 1961
de tanımlandı. İlk safen ven ile CABG Sabiston tarafından 1962
yılında gerçekleştirildi, ama 1967 yılında Favalaro tarafından
popülarize edildi. 1968 de Green, internal torasik arteri bypass
grefti olarak tanımladı ve sol ön inen (LAD) koroner artere
bypass için kullandı.15
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KPB’nin bir çok istenmeyen etkileri vardır. Bir çok, birbirini
etkileyen süreçlerin sonucunda, hemostasis, sistemik inflamatuvar cevap ve end-organ fonksiyonlarda dengesizliklerle
sonuçlanır.
KPB başlatılmadan önce antikoagulasyon gereklidir, çünkü,
kanın devrelerin yapay yüzeyleriyle teması trombojenik kaskadı başlatır. Trombinin ortaya çıkması, KPB sırasında meydana
gelen trombotik ve kanama fenomeninde büyük rol oynar. Normalde prokoagülan ve antikoagülan yolların regülasyonunu sağlayan endotel etkilenir. Fibrinojen hızla tükenir çünkü fibrinoletik mekanizmalar işlerken (endotelin aktive olmasıyla başlar)
trombin fibrinojeni fibrine dönüştürerek, fibrin makromoleküllerini azaltır. Trombositler, hemostatik yolların çakışmasıyla birlikte aktifleşir ve tüketilir.
Humoral ve selüler immün sistemlerinin cevabı kısmen hemostatik yollarla kesişir. KPB’ın etkileri sonucu klasik ve alternatif kompleman yolları aktifleşir ve çok güçlü kemotoksik moleküller ve anaflatoksinlerin oluşmasına neden olur. Monositler, trombositler ve nötrofiller aktive olarak, akut inflamatuvar
mediyatörler ve sitokinleri salgılar ve etkileri CPB’dan sonrada
devam eder.12 Bu inflamatuvar hücreler ayrıca reaktif oksidanlar
üretir, bunlarda sitotoksik etkilerde rol alabilir.
Kalp cerrahisi sırasında kullanılan yüksek dozdaki fraksiyone olmayan heparin, hastalarda “heparin inducet trombositopeni” (HIT) gelişmesinde ön rol oynayabilir ve %1-2 oranında
görülür. Trombosit faktör-4 (PF4) trombositler tarafından salgılanır ve heparine sıkıca bağlanarak heparin-PF4 komleksini
oluşturur. Bu bazı hastalarda antijenik etki yaratarak IgG’e bağlanır. IgG-Heparin-PF4 kompleksi trombositlere bağlanarak
daha fazla PF4 salgılanmasına neden olarek sürecin sürmesine
neden olur. En erken bulgu trombosit sayılarının %50’den fazla
aniden düşmesidir, ve HIT tanısı, ELISA veya “serotonin relace
assay” testleri ile kesinleştirilebilir. HIT’li hastaların %20-50’sinde arteriyel ve venöz yatakta tromboz gelişebilir, bu durumda
heparin indused trombositopeni ve trombozis (HITT) olarak
belirtilir ve hayatı tehdit eden bir durumdur.13
Ekstrakorporeal dolaşıma bağlı gelişen end-organ hasarı
etiyolojisi sıklıkla birkaç mekanizma şeklinde kategorize edilir.
KPB sırasında kalp debisi ve kan basıncı dikkatli bir şekilde takip edilse de, bölgesel düzeyde ve end-organ düzeyinde hipoperfüzyon direk olarak kontrol edilememektedir. Bu özellikle
serebral, renal ve mezenterik dolaşınmda problem yaratmaktadır. Hastalıklı damarların manüplasyonu ve doğal koagulasyon
sistemindeki dengesizlikler, çok sayıda önlem alınsa da, bir çok
makro ve mikro embolilere neden olmaktadır. İmmün cevap
nedeniyle aktive olan hücreler ve dolaşan sitotoksik ürünler diğer organlarda mikrovasküler zararlara ve ödeme neden olarak,
nörokognitif bozukluklar, solunum yetmezliği ve renal yaralanmaya neden olur.14

venöz dolaşımdan retrograd olarak koroner dolaşıma verilir.
Bunun avantajı yaygın koroner arter hastalığında kardiyoplejinin oldukça homojen dağılmasını sağlar ayrıca verilmesi için
kompetan bir aort kapağına gereksinim duymaz.
Kardiyoplejinin veriliş metoduyla ilgili (antegrad, retrograd
vs. her ikisi), tipi (kristalloid vs kan), sıcaklığı (soğuk vs. sıcak
vs. ılık) ve veriliş sıklığı ile ilgili (devamlı vs aralıklı) tartışmalar vardır. Optimal kombinasyon tartışması bu yazının kapsamı
dışındadır. Fakat Birleşik Devletlerdeki cerrahların çoğu soğuk
kan kardiyoplejisini tercih etmektedir.
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intoleransı ve obezite dışında) son zamanlarda azalma eğilimindedir.
AHA/ ACC konsensüsü ile ortaya konan güncel kılavuzlarda sekonder önleme ile ilgili öneriler sunulmuştur. Sınıf I
öneriler: sigaranın bırakılması ve çevreden sigara dumanına
maruziyetin önlenmesi, kan basıncı kontrolü 140/90 mmHg
altına ismesi (diyabetik ve kronik böbrek hastalarında 130/80
mmHg altına inmesi), LDL kolesterol düzeyinin 100 mg/dl altına çekilmesi, kontrendikasyonu olmayan tüm hastalarda aspirin
verilmesi, vücut-kitle indeksi (BMI) hedefinin 25 kg/m2 altında
olması, diyabetin tedavisi hedef %7’nin altında olmalı ve günlük aerobik-egzersiz uygulanması. β-blokerler, MI veya Akut
koroner sendrom sonrası gelişen LV disfonksiyonlu hastalarda
düşünülmelidir. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistem blokajı,
hipertansif, LV disfonksiyonlu, diyabetik ve kronik böbrek hastalarında düşünülmelidir.19

Klinik Manifestasyonlar

KISIM II
ÖZEL KONULAR

KAH olan hastalar geniş bir spektrumda karşımıza çıkabilir;
anjina pektoris, miyokard enfaktüsü, iskemik kalp yetmezliği,
aritmiler ve ani ölüm olabilir.
Anjina pektoris, miyokard iskemisi nedeniyle oluşan göğüs
ağrısı veya rahatsızlıktır ve tipik olarak sternum altında, sol üst
kola yayılan, boyunun sol tarafına veya epigastrik bölgeye yayılan bir ağrıdır. Farklı şekillerde olabilmesi nedeniyle miyokard
iskemisinin tanısını zorlaşabilir. Göğüs ağrısının özellikleri miyokard iskemisinden uzaklaştırabilir. Örneğin, plöritik göğüs
ağrısı, hareket veya dokunmakla ağrının tekrar ortaya çıkması
veya ağrının saniyeler içinde çok kısa sürmesi. Tipik göğüs ağrısı istirahatle ve/veya dil altı nitrogliserin kullanımıyla geçer.
Ayırıcı tanıda, kas-iskelet ağrıları, pulmoner hastalıklar, özofagus spazmı, perikardit, aort diseksiyonu, gastro özofageal reflü,
nöropatik ağrı ve anksiyete olabilir ve sadece bunlarla sınırlı da
değildir.
Miyokard enfaktüsü, KAH’ın ciddi bir sonucudur ve iskeminin miyokard nekrozuyla sonuçlandığında meydana gelir. Bu
durum sesiz olabileceği gibi, bazen ağrı da olmayabilir. Nekroz
miyokard bütünlüğünde bozulmaya neden olabilir, bu da yıkıcı
durumlara neden olarak, ventriküler septal defekt, papiller kas
nekrozu nedeniyle akut kapak yetmezliği ve katostrofik rüptürle
sonuçlanabilen kardiyak anevrizmalar geliştirebilir.
KAH’dan kaynaklanan iskemi konjestif kalp yetmezliğine de
neden olabilir. Miyokardiyal hasarlar lokal ve sistemik cevapların kaskadını tetikler. Zaman içinde bu değişiklikler miyokartta
bozulmalara neden olur ve anormal nörohumoral cevaplar kalpte patolojik remodeling ile sonuçlanır. Dispne, ortopne, çabuk
yorulma ve ödem gelişen hastalarda kalp yetmezliğinden şüphelenilmelidir.
Aritmiler de KAH’ın bir sekeli olabilir. Yeni aritmiler ortaya
çıkan hastalarda iskemik kalp hastalığı araştırılmalıdır. KAH’da
akut MI sonrasında aritmiler olabileceği gibi, kronik iskemik
kalp hastalığı neticesinde ultrastrüktürel veya elektrofizyolojik
remodelinge sekonder olarak gelişebilir. Elektriksel iletim sistemindeki iskemi nedeniyle yeni oluşan tam veya parsiyel atriyoventriküler bloklara neden olabilir.

Preoperatif Değerlendirme
Hikaye ve fizik muayene esastır, bununla birlikte daha önce
bahsedilen bulgular, semptomlar ve klinik görünümlere özel
bir dikkat gösterilmelidir. Hastanın fonksiyonel durumu, sadece
preoperatif risk değerlendirilmesi açısından değil, aynı zamanda

hayat kalitesi iyileştirilmesi ve semptomatik rahatlama ve cerrahi tedavinin amaçları açısından önemlidir.
Koroner anjiyografi primer tanısal araçtır. Koroner anatomi
ve stenozun derecesini göstererek cerrahi revaskülarizasyonunun planlanmasını sağlar.
İnvazif olmayan tanısal çalışmalar, provakatif manevralarla birlikte (egzersiz veya farmakolojik ajanlar) iskemik hastalığın fonksiyonel önemi hakkında bilgi sunar. Stres EKO yüksek
hassasiyetle ve sıklıkla kullanılan bir tanı aracıdır. ST-segment
depresyonunun 1mm’nin üzerinde olduğu hastalarda pozitif
prediktif değeri %90 dır. Bu testte yine de hastanın kalp hızında
kesin bir yükselmeye gereksinim vardır, bu nedenle bu hedefe
ulaşamayan hastalarda uygun değildir. Dahası, temel EKG anormallikleri varsa stresle meydana gelen tipik iskemik değişikliklerin tesbiti imkansız olabilir.
EKO ve nükleer görüntüleme farmakolojik stres altında
(dobutamin veya dipridamol) uygulanarak geri dönüşebilen
iskemi ve canlı miyokard araştırılabilir. Teknesyum 99m veya
talyum-201 perfüzyon incelemesi, hassasiyet ve özgünlük açısından %90 ve %75 oranında avantaj sağlar. Stres EKO da benzer
hassasiyet ve özgünlük oranıyla yaklaşık olarak %85 güce sahiptir.20 Bu çalışmalar aynı zamanda LV ejeksiyon fraksiyonu olarak
bilinen global ventriküler fonksiyonunun değerlendirilmesini
sağlar ve bu da operatif riskin değerlendirilmesinde kullanılır.

KORONER ARTER BYPASS GREFTLEME
OPERASYONU
Endikasyonlar
ACC ve AHA tarafından oluşturulan komite KAH için CABG
(cerrahi revaskülerizasyon) kılavuzlarını yayımlamıştır. Endikasyonlar, ortaya çıkış biçimi ve anjiyografik hastalık kategorize
edilerek ve aynı zamanda tedavi önerisi (sağ kalım iyileştirilmesi ve semptomatik rahatlama) sonra özetlenecektir (Tablo 214,5,6).21

Perkütan Koroner Girişim vs. CABG
Son yıllarda, bir çok prospektif randomize, kontrollü çalışma,
ayrıca retrospektif çalışmalar perkütan koroner girişim (PCI)
ve CABG’in etkinliğini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu
çalışmalardan bazıları özetlenmiştir.

The New York State Study (2005). New York veri tabanı retrospektif olarak taranarak, çoklu koroner damar hastalığı
(2 veya daha çok) olan 59,314 hastada incelenmiştir. Bu hastalardan 37,212’ne CABG ve geri kalanlarına PCI uygulanmıştır. Oransal-risk metodları ile düzeltmeler sağlandıktan sonra,
CABG’in PCI’a kıyasla uzun dönem sağ kalım açısından üstün
olduğu bildirilmiştir (22).
Stent or Surgery Trial (2008). Uluslararası çok merkezli randomize kontrollü çalışmada çok damar hastası 988 hasta
(488 PCI, 500 CABG), revaskülerizasyon stratejilerinin karşılaştırılması için çalışılmıştır. Ortalama 2 yıllık takibin sonucunda, CABG ile kıyaslandığında, PCI gurubunda bariz bir şekilde
yüksek oranda tekrar eden revaskülerizasyon ve mortalite tesbit
edildi (ölümcül olmayan Q- dalgalı MI her iki grupta benzer).
Mediyan takip süresi 6 yıla uzatıldığında da sağ kalım avantajı
CABG grubunda, PCI’a oranla devamlılık göstermiştir.23
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Tablo 21–4

ACC/AHA klavuzundan, KAH’ da sağ kalımı iyileştirmek için CABGönerileri
ÖNERİ SINIFI

KANIT DÜZEYİ

• LM

I

B

• 3 –damar +/- proksimal LAD lezyonu

I

B

• 2-damar + proksimal LAD

I

B

• 2-damar – proksimak LAD

IIa- yaygın iskemi varlığında

B

IIb- yaygın iskemi yoksa

C

• Çoklu damar hastalığı +DM

IIa (CABG üstün, PCI’a tercih edilir)

B

• Proksimal LAD (sadece LAD)

IIa- LİTA ile uzun dönem fayda için

B

• Tek damar- Proximal LAD yok

III- Zararlı

B

• LV Disfonksiyonu

IIa- LVEF %35- 50

B

IIb- LVEF < %35 LM hastalık yok

B

I

B

• İskemi- kaynaklı VT Sağkalım için

DM= Diyabetes mellitus, LİTA= Left internal torasik/mamariyan arter, LM= Left main (sol ana) koroner arter, LV= sol ventrikül, VT=
Ventriküler taşikardi. Öneri sınıfı : I- faydası uzak ara riskinden fazla ve prosedür yapılabilir; IIa- faydası riskinden fazla, prosedürü makul
kabul edilir; IIb- potansiyel fayda riski geçebilir ve prosedür belki kabul edilebilir; III- prosedür faydalı değildir ve zarar verebilir. Kanıt
Düzeyi: A- Güçlü, çok sayıda destekleyici mahiyette randomize kontrollü çalışmalar veya meta-analizler, B- sınırlı, tek randomize çalışma veya
randomize olmayan çalışmalar, C- çok sınırlı, uzman tecrübesine- konsensusuna dayanan, vaka çalışmaları veya standart bakım.

1:1 randomize prospektif çalışmada 1800 yüksek riskli koroner
arter hastasında (sol ana koroner (LM) veya 3 damar hastalığı)
karşılaştırılmıştır. Tekrar revaskülarizasyon ihtiyacı ve majör
kardiyak veya serebrovasküler istenmeyen 12 aylık olay oranları,
PCI grubu ile kıyaslandığında (%13.5 ve %17.8 sırasıyla), CABG
grubunda daha düşük (%5.9 ve %12.4 sırasıyla) bulunmuştur.
12 ay takiplerde her iki grup arasında mortalite açısından fark
yoktur.24

The ACCF and STS Database Collaboration on the
Comparative Effectiveness of Revascularization
Strategies (ASCERT Çalışması, 2012). Bu çalışma ACC
kurumu ile Society of Thoracic Surgeons (STS) arasındaki işbirliğiyle yapılmıştır. Kendi hasta veritabanlarını değerlendirerek
65 yaş üstü olup 3 damar hastalığı olan (bunlardan LM koroner hastalığı olanlar dışarda bırakılmıştır) çalışmaya alınmıştır.

CABG 86,244 hastada ve PCI 103,549 hastada uygulanmıştır.
Bir yıllık ayarlanmış mortalite açısından fark bulunmamıştır,
fakat 4 yılın sonunda CABG grubunda mortalitenin anlamlı
olarak düşük olduğu bulunmuştur (25).

Özet
PCI teknolojileri sürekli ilerleme kaydetmektedir ve prosedürel
istenmeyen olaylar oranı bariz olarak düşmüştür. Hasta tedavi
1u yönetimi stratejileri hastanın kendine has klinik durumu
bağlamında hazırlanmalıdır, fakat CABG, LM ve çoklu
damar koroner arter hastalıklarında uzun dönem sağ kalımı
sonuçlarını iyileştiren halen standart tedavi olmaya devam etmektedir.

Operasyon Tekniği ve Sonuçlar
Bypass Grefti Seçimi. Greft seçimindeki en önemli kriter,
greft açıklığıdır. En yüksek açıklık oranına sahip olan greft (5
yıllık %98 ve 10 yıllık %85-90) internal torasik arterdir (ITA).

Tablo 21–5

ACC/AHA Klavuzundan, semtomları düzeltmek için KAH’ ta CABG önerileri.
ANATOMİ İLE İLİŞKİLİ SEMPTOMLAR

TAVSİYE SINIFI

KANIT DÜZEYİ

• Dayanılmaz anjina, bir veya daha fazla darlık varlığı, medikal tedaviye
dirençli, revaskülarizasyona uygun

I

A

• Komplex 3-damar hastalığı +/- LAD proksimal tutulum

IIa(CABG, PCI’ya Tercih edilir)

B

• Dayanılmaz anjina, bir veya daha fazla darlık varlığı, fakat medikal
tedavi mümkün değil, revaskülarizasyona uygun

IIa

C

• Dayanılmaz anjina, bir veya daha fazla darlık varlığı, fakat medikal
tedavi mümkün değil, revaskülarizasyona uygun

IIa

C

• Geçirilmiş CABG bir veya daha fazla darlığa iskemi ve anjinanın eşlik
ettiği, medikal tedaviye dirençli hastalar

IIb

C

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI

Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with Taxus and Cardiac Surgery (SYNTAX Çalışması, 2009). Revaskülarizasyon stratejileri olan CABG, PCI,
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Tablo 21–6

ACC/AHA klavuzundan, özel klinik durumlarıolanKAH hastalarında CABG
KLİNİK TESBİT

TAVSİYE SINIFI

KANIT DÜZEYİ

I

B

I

B

I
I

B
C

IIa

B

III-Zararlı

C

AKUT MI’I TAKİBEN ACİL CABG
• Başarısız veya mümkün olmayan PCI, anatomi CABG’ye uygun, sürekli iskemi/
cerrahi olmayan tedaviye dirençli hemodinamik dengesizlik.
• MI sonrası komplikasyonların (örneğin, VSD, papiller veya serbest duvar rüptürü)
cerrahi olarak düzelteleceği hastalarda
• Kardiyojenik ŞOK anatomi CABG için uygunsa
• Hayatı tehdit eden ventriküler aritmiler, iskemi kaynaklı ise, 3-Damar hastalığı veya
>%50 LM darlık
• Çok damar hastalığı, tekrarlayan anjina veya ilk 48 saat içinde STEMI (çok ertelenmiş
strateji yerine)
• ST- elevasyonlu veya yeni sol dal bloklu >75 yaş üstü, revaskülerizasyona uygun,
kardiyojenik şok ile MI arasındak süreye bakılmaksızın.
• Devam eden anjina yalnız küçük canlı miyokart alanı mevcudiyeti.

ANİ KARDİYAK ÖLÜM SONRASI SAĞ KALAN VEYA DEVAMLI VT

KISIM II

• Bariz olarak KAH bağlıysa (revaskülarizasyona uygunsa)

I

B

• Sadece skar mevcutsa ve iskemi bulgusu yoksa

III-Zararlı

C

EŞ ZAMANLI NON-KORONER KALP CERRAHİSİNE GİDEN HASTALAR

ÖZEL KONULAR

• Bariz KAH varlığı (>%50 LM Darlık veya >%70 darlık diğer majör koroner
arterlerde)
• LITA greftinde bariz daralma veya CABG li koroner damarda orta düzey darlık
(>%50 darlık)

I
IIa

C
C

I

B

IIa

C

III-Zararlı

C

BAŞARISIZ PCI SONRASI ACİL CABG
• Devam eden iskemi, önemli miyokardı risk altında bırakan tehdit eden tıkanıklık
veya hemodinamik risk (koagulopati veya eski sternotomi yoksa).
• Yabancı cisim geri alınması (PCI sonucu) veya koagulopati ile beraber hemodinamik
bozukluk ve eski sternotomi olmaması.
• İskemi veya tehditkar tıkanıklık yok.
LM = Sol ana koroner; VT = Ventriküler taşikardi

Sıklıkla solda proksimali supklavyan artere bağlı şekilde (nadiren serbest greft olarak kullanılabilir) distal ucu hedef damara
anastomoz edilir.26,27 Her iki taraf ITA’nın kullanımının olaysız
sağ kalımı iyileştirdiği bir çok çalışmada gösterilmiştir.28,29
Büyük safen ven açık veya endoskopik teknikle hazırlanabilir. Açık teknikte cilt insizyonu alt extremitenin iç kısmında
safen trasesi boyunca yapılır. Ven titiz bir hassasiyetle hazırlanır,
amaç venin kendisiyle manüplasyonu minimuma indirmektir.
Cilt insizyonu devamlı veya insizyonu azaltmak amacıyla kesintili olabilir. Fakat çoklu parçalı insizyonların safenin hazırlanması aşamasında aşırı manüplasyonuna ve zararlanmasına
neden olabilir. Endoskopik hazırlama tekniğinde, dizin hemen
üstünde ve mediyalde küçük bir insizyon yapılarak endeskop
buradan sokulur. Yan dallar endoskopik görüş altında bipolar
koter ile yakılır, gerekli uzunlukta ven diseke edilerek mobilize
edilir. Bir proksimal karşı-insizyonla hazırlanan ven çıkarılır ve
standard yaklaşımla hazırlanır.
Radiyal arter sık kullanılan bir diğer grefttir. Ulnar kan
akımının klinik olarak Allen testi ile veya dupleks ultrason çalışmasıyla yeterliliği kesinleştikten sonra, cilt insizyonu proksimal radiyal stiloid çıkıntıdan başlar, mediyal ve distal biseps
tendonunun bittiği yere kadar dominant olmayan elde yapılır.

Brakiyoradiyal kas yana ekarte edilerek, radiyal arter dikkatlice diseke edilerek hem radiyal arterin manuplasyonu minimize
etmek hem de kutaneus sinirine zarar vermekten kaçınılır. Bu
arter ayrıca endoskopik teknikle de çıkarılabilir.
Bir çok çalışma açıklık oranları açısından radiyal arter ile
safen venin greftlerinin benzer olduğunu göstermiştir. Bazı çalışmalar muğlak verilerle sonuçlanmış olsa da, genel konsensüs
radiyal arterinin, safen ven greftten üstün olduğu ve 5 yıllık
açıklık oranları sırasıyla %98 ve %86 olarak bildirilmektedir.30,31
Tarihsel perspektifle bakıldığında, anteriyor koroner dolaşım (LM veya LAD) genel olarak ITA ile bypasslanır ve lateral
(Sirkümfleks arter) veya inferiyor (Sağ koroner arter) damarlar
safen veya radiyal arter greftleri ile bypasslanır. Bu greftler T
veya Y kompozit greft şeklinde kombine edilebilir, veya bir çok
hedefe art arda greftler şeklinde kullanılabilir. Greft açıklık oranı
en iyi arteriyel greftlerle sağlandığı için, son veriler, özellikle >70
yaş hastalarda, uzun dönem açıklıklarının çoklu veya total arteriyel greftlerle sağlandığını desteklemektedir.32,33 Diğer greftler,
örneğin gastroepibloik arterler, küçük safen venler ve sefalik
venler tanımlanmıştır, fakat geniş olarak kullanılmamaktadır ve
burada tartışılmayacaktır.

Konvansiyonel Koroner Arter Bypass Cerrahisi. Geleneksel
olarak CABG, hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken mediyan
sternotomi ile gerçekleştirilir. Hasta heparinize edildikten sonra,
kardiyopulmoner bypass başlatılır. Aorta kros klemp konur ve
kardiyopleji gönderilir. Yeterli miyokardiyal koruma elde edildikten sonra, koroner arteriyotomi yapılır ve distal anastomozlar
prolen sütür kullanılarak gerçekleştirilir (Şekil 21-2A&B). Proksimal anastomoz daha sonra doğrudan çıkan aort üzerine veya
önceden mevcut olan greft üzerine yapılır. Dikkat edilmesi gereken konu, koroner darlıkların dağılımı ve derecesi miyokardiyal
korumada etkilidir ve kardiyoplejinin farklı dağılımına neden
olabilir. Bu nedenle iskemi açısından riskli bölgeyi revaskülarize

etmek amacıyla kardiyopleji, retrograd kardiyopleji yoluyla ve
komplet greftlemede kullanılması tavsiye edilir. En önemli anastomoz olan Sol anterior desendan (LAD) artere ile sol internal
torasik arterin bypasslanması işlemi, greftlerin bükülmesini ve
bozulmasını önlemek amacıyla en son gerçekleştirilir. Hastanın
tüm greftleri uygun yerlerine yapıldıktan sonra hasta bypastan
ayrılır. Bu süre boyunca, kalp doğrudan görsel muayene ile yakından takip edilir ve yapılan bypasslardaki teknik problemler
değerlendirilir. Ayrıca yetersiz revaskülarizasyonu gösterebilmek ve anormallikleri saptamak için transözofageal ekokardiyografi yapılır. Kanama kontrolü tamamlandıktan sonra göğüs
tüpleri yerleştirilir, sternum sternal tellerle yaklaştılırarak insizyonlar kapatılır.
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Konvansiyonel CABG Sonuçları. Birçok erken randomize
çalışma tıbbi tedavinin aksine CABG yapılan hastaların ar-

2u tan iyileşmiş sağkalımlarını göstermiştir.34-36 Karşılaştırmalı

B
Şekil 21-2. Koroner arter bypass greftleme. A. Sol internal torasik
arter ve sol anterior desending arter arasında devamlı 8-0 sütür ile
yapılan distal anastomozun intraoperatif fotoğrafı. B. Onbeş yıllık koroner anjiografikizlemde, sol internal torasik arterin sol anterior desendan koroner artere bypası gösteren herhangi bir önemli aterosklerotik darlığın yaygın bir paterni. Anastomoz alanı okla gösterilmiştir.

pulmoner bypasın olumsuz sonuçlarını önlemek için, off-pump
koronary artery bypass (OPCAB) geliştirilmiş olup, son yirmi
yılda bazı merkezlerde benimsenmiştir.
OPCAB ile kalp çalışır durumda iken operasyon yapılır.
Çalışan kalpte anastomozlar gerçekleştirilirken göreceli olarak
epikardiyal yüzey kısımlarını nispeten hareketsiz kalmasına
yardımcı olan miyokardial stabilizasyon cihazları kullanımı gerektirir (Şekil 21-3). Karbondioksit üfleme yöntemi, operasyon
alanından hem kanı temizlemek hemde görselliği artırmak için
kullanılır.
Apikal vakum tertibatları özellikle lateral ve inferior damarların müdahalesinde kullanılır. Kalbin çeşitli yüzeylerini açığa
çıkartırken kardiyak deplasmana izin vermek için sağ plevral
boşluğun açılması, hastanın yeniden konumlandırılması ve perikardiyal boşluk açılarak kardiyak fonksiyonları minimize etme
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A

bir çalışmada medikal tedaviye göre LV disfonksiyonu ve sol ana
koroner darlığı %50’nin üzerinde olan hastalarda CABG’nin büyük oranda faydalı olduğu gösterilmiştir.37 Bypass Anjiyoplasti
Revaskülarizasyon İnceleme (BARI), çalışmasında, 5 yıllık kardiyak mortalite açısından PCI ile karşılaştırıldığında KAH’na ek
olarak diyabeti olan hastalarda, CABG üstün sonuçlar göstermiştir (%5.8 vs %20.6). KAH’nin özel dağılımlarının medikal tedavisiye nazaran, CABG’in faydalarını inceleyen bir çalışmada,
hastalıklı damarların sayısı ne olursa olsun, proksimal LAD darlığı olan hastalarda hayatta kalma oranlarının daha iyi olduğu
gösterilmiştir. Genel olarak, bu çalışmalar CABG‘i izleyen yaklaşık 5 yılda %90 ve 10 yılda %75 ve üzerinde sağkalım oranları
göstermektedir.
CABG prosedürüne bağlı olan mortalite ve morbidite oranları zamanla değişmiştir. Göğüs Cerrahisi Derneği veritabanı
hesaplarında 2000’den 2009’a kadar 1.497.254 hasta için CABG
uygulanmıştır. Nispeten beklenen %2.3 civarındaki mortalite
oranına rağmen, CABG için ölüm oranı 2000 yılında %2,4’den
2009 yılında %1,9’a gerileyerek anlamlı iyileşme izlenmiştir.
Buna paralel olarak, reoperasyon gerektiren kanama (%2.4%2.2), inme (%1,6-%1.2) ve derin sternal yara infeksiyonu
(%0.59-%0.37) gibi postoperatif komplikasyon oranlarıda azalmıştır.40
CABG yapılan hastaların fonksiyonel durumlarında belirgin iyileşmeler vardır. Hastaların 6 dakikalık yürüme testi mesafeleri, preoperatif değerlendirmeye göre postoperatif 2 yılda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 10 yıl sonra, hastaların %54’de
göğüs ağrısı ve %31’de nefes darlığı saptanmamıştır.

sendan artere direk anastomozu şeklinde yapılır. Mevcut olan
çoklu damar revaskülarizasyon raporlarına rağmen, bu teknik
esas olarak tek damar hastalığına uygulanabilir.

746

MİDCAB Sonuçları. MIDCAB geçiren 411 hasta çalışmasın-

Şekil 21-3. Off-pump koroner anastomoz sırasında kullanılan epikardiyal stabilizasyon aygıtı. (Estech’in izni ile çoğaltılabilir.)

KISIM II

dahil birçok ileri manevralar geliştirilmiştir. Greft anastomozunun yapılmasında koroner arterin geçici proksimal oklüzyonu,
kansız bir hedef sağlamak için gereklidir. Bu oklüzyon geçici
iskemiye neden olur ve eğer tolere edilmezse, koroner şantlar
kullanılabilir.

ÖZEL KONULAR

OPCAB Sonuçları. Bu konuyla ilgili çok fazla sayıda literabilgisi olmasına rağmen,on-pump CABG’ye kıyasla,
3u tür
OPCAB’in daha üstün olup olmadığı tartışması devam etmektedir. İki randomize çalışmayı biraraya getiren Kardiyoplejik Arrreste Karşı Çalışan Kalp Çalışmaları (BHACAS 1&2)
analizi, on-pump tekniği ile off-pump tekniğinin karşılaştırıldığı birkaç çalışmada, off-pump tekniğinde daha düşük erken
dönem mortalite oranları bildirilmiştir.43-45 Diğer çalışmalar
ise, şüpheli veya aksi sonuçlar ortaya koymuştur.46-47 Ayrıca,
son prospektif ve çok daha büyük ROOBY (Randomize On /
Of Bypass) çalışması konvansiyonel CABG ile karşılaştırıldığında OPCAB ile istenmeyen kardiyak olayların oranının arttığını
göstermiştir.48 Kardiyopulmoner bypastan kaçınmanın teorik
avantajları açısından başlangıç heyecanlı olmasına rağmen,
klinik faydaları gözlenmemiştir. On-pomp CABG’a karşın, OPCAB ile azalmış perioperatif kan ürünü transfüzyonuna doğru
az çok homojen bir eğilim var gibi görünmektedir. Postoperatif
böbrek yetmezliği, inme ve akut MI gibi diğer erken sonuçları
açısından, OPCAB’in üstünlüğü açık değildir.47,49,50
OPCAB’ın greft tıkanıklığı oranlarının artışına neden olup
olmadığı, çalışan kalpte dikiş tekniği zorluğu nedeniyle sorun
olmuştur. Rooby çalışmasında yüksek kardiyak morbidite, bir
yıllık azalmış anjiyografik açıklık oranları ile ilişkili bulunmuştur.48 Bunun yanında, OPCAB için kullanılan greftlerin açıklık
oranları hakkında kontrastlı çalışma bulguları mevcuttur. Baskın olabilen diğer faktörler (örneğin; cerrahi yetenek, teknik
zorluklar, hasta faktörü gibi) kardiyopulmoner bypass’tan kaçınma ya da kullanımından ziyade çeşitli genişlikteki sonuçlar
düşündürebilir. Neredeyse iki dekatdır, OPCAB yaygın olarak
benimsenmemiştir ve Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm
CABG prosedürlerinin %2’sinden azını oluşturmaktadır.

Minimal İnvazif Direk Koroner Arter Bypass. Offpump koroner revaskülarizasyon tekniğinin bir uzantısı olarak,
Minimal İnvazif Direk Koroner Arter Bypass (MIDCAB) tarif
edilmiştir. MİDCAB sol ön mini torakotomi kullanılarak, sol
internal torasik arterin doğrudan mobilizasyonu ile sol ön de-

da operatif mortalite %1’in üstünde bildirilmiştir. Bu çalışmada, hastalıklı damarların sayısına bakılmaksızın tüm hastaların
sadece LAD revaskülarizasyonu yapılmıştır. MIDCAB’ı izleyen
çoklu damar hastalığı olanlarda 3 yıllık mortalite %8,7 iken, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, tek damar hastalarında %3.1 idi.54
OPCAB veya konvansiyonel CABG ile MİDCAB’ı karşılaştıran retrospektif incelemelerde, MİDCAB hastaları doğal olarak
daha az yaygın hastalığa sahip olma eğilimindedir. Bu nedenle
PCI ile karşılaştırıldığında MIDCAB etkinliliğine bakan birden
fazla kontrollü randomize çalışma vardır. Beş prospektif randomize çalışmanın bir metaanalizinde izole proksimal sol ön inen
arterin MİDCAB revaskülarizasyonu PCI ile karşılaştırılarak
mortalite, Mİ ve tekrarlayan revaskülarizasyon gereksinimi
süresi içinde karşılaştırılabilir sonuçları gösterilmiştir. Ancak,
PCI kolunda kullanılan ilaç salınımlı stentler bu çalışmaların yalnızca birinde olduğunu belirtmek gerekir. Hong ve ark.
MIDCAB ve DES PCI’nın birbirinin benzeri etkinliği olduğunu
göstermiştir. Bu çalışma meta-analize dahil edildiğinde, ayrıca
MIDCAB’ın PCI’ya üstünlüğü mortalite, Mİ ve tekrarlanan revaskülarizasyon açısından görülmüştür.56 Bu hasta gurubunda
DES PCI ve MIDCAP’ı karşılaştırmak için her ne kadar başka
prospektif çalışma yapılmamış olmasına rağmen, 186 hastanın
retrospektif bir çalışması DES PCI gruplarında tekrarlayan anjina ve istenmeyen majör kardiyak olayları önemli ölçüde ve daha
yüksek oranda ortaya koymuştur.57

Total Endoskopik Koroner Arter Bypass. Robitik cerrahi teknolojinsindeki stereoskopik görüntüleme olanakları ve
artan enstrüman becerisi gibi gelişmeler ile birlikte, total endoskopik koroner arter bypass (TECAB) mümkün hale gelmiştir.
2004 haziran ayında, koroner anastomozlarda kullanılmak üzere FDA onaylı da-Vinci robotik cerrahi sistemi geliştirilmiştir.
Daha önceki raporlarda periferik kanülasyon ile ekstrakorporeal
dolaşım kullanılır olmuştur, fakat sadece robotik kolun kullanımı ile off-pump koroner anastomoz, mekanik stabilizatör gelişimi ve internal torasik arter hazırlama yeteneğini sağlanmıştır.
Çeşitli çalışmalarla TECAB’ın uygulanabilirliğine bakılmış vekabül edilebilir sonuçlar alınmıştır, ancak bu prosedürün zor bir
öğrenme eğrisine sahip olması, daha uzun ameliyat süreleri ve
kanıtlanabilir klinik fayda eksikliği nedeniyle çoğu cerrah tarafından benimsenmemiştir.58-60
Hibrid Koroner Revaskülarizasyon. Kardiyotorasik
cerrahlar ve girişimsel kardiyologlar arasında artan işbirliğiyle, hibrit koroner revaskülarizasyonu (HCR) minimal invaziv
cerrahi MIDCAP ya da TECAB tekniğini PCI ile birleştiren bir
olgu haline gelmiştir. Bu her iki tedavinin önemli bir üstünlüğü,
PCI ile büyük cerrahi kesi veya kardiyopulmoner bypass ihtiyacını ortadan kaldırarak stenozu tedavi ederken, sol internal
torasik arterin,sol anterior desendan koroner artere bypass yapılmasına olanak veriryor olmasıdır. PCI uygulamasında gerekli
yoğun anti-platelet tedavisin nedeniyle, HCR’nin olumsuz yan
etkileri mevcuttur ve cerrahi revaskülarizasyon sonrası hemorajik komplikasyonları artabilir. HCR ve OPCAP’i karşılaştıran
küçük çaplı bir çalışmada, karşılaştırılabilir greft açıklığı ve
komplikasyon oranlarında HCR ile bir atış olmadan, hastanede
kalış süresinde bariz azalma gösterilmiştirdir.61 Bununla birlikte, HCR geçiren hastalarda artmış re-opearsyonoranları bazı

çalışmalarda rapor edilmiş olup, bu yönde daha ileri çalışmalar
gerektiği bildirilmektedir.62,63 Bu prosedürler yaygın bir şekilde
kabul görmüş değildir ve klinik açıdan çalışmaya değer bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Rejeneratif Tıp ve Doku Mühendisliği. Provokatif araştırmalar iskemik kalp hastalarında doku hasarını rejenere ya da
replase etmek için sinyal molekülleri, gen terapisi, kök hücreleri
ve doku mühendisliği düzeyinde yapılmaktadır. FGF ve VEGF
gibi büyüme faktörleriyeni damarların büyümesini uyarabilme
özellikleri nedeniyle dikkate alınamaktadır. Mevcut moleküler
pleiotropik sinyalizasyon sistemi uygulaması ile ilgili endişeler
olsa da, erken plasebo kontrollü klinik çalışmalarda bu ajanların
uygulanması ile bazı ümit verici sonuçlar görülmüştür.67,68 Bu
aynı büyüme faktörleri için transgenler ile hastalıklı dokunun
adenoviral transfeksiyonu sonuçları ile denenmiştir.
Doku mühendisliği araştırmaları ateroskleroza dirençli vasküler konduvitlerin oluşturulmasına yönelik olmuştur. Ayrıca
kök hücreler direk olarak yaralanma alanına ya da biyolojik olarak parçalanabilir bir yapı etrafında yeni doku oluşumu alanına
infüze edilir. Bu yöntemlerin belirtilen bu potansiyeline rağmen,
bu teknolojiler halen gelişim sürecinde olmaları nedeniyle ve ayrıca daha yaygın klinik uygulama için kabulünden önce önemli
bir ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktadırlar.

KALP KAPAK HASTALIKLARI
Genel Özellikler
Kalp kapak hastalığından dolayı cerrahi tedaviye yönlendirilen hastaların sayısı son zamanlarda önemli oranda artmıştır.
Amerika’da bütün kalp hastalıkları arasında izole kapak hastalığı nedeniyle işlem yapılan hastaların sayısı 1996 yılında %14
iken, 2006 yılında %22’ye yükselmiştir.69 Hastanemizde, 2012

Cerrahi Seçenekler
Kapak tamiri endikasyonu gün geçtikçe artmasına rağmen,
belli hasta populasyonunda; özellikle aortik, mitral ve triküsüpit yetersizliği olan hastalarda kapak replasmanı gerekli olabilir. Bazı vakalarda kapak replasmanı bioprotez veya mekanik
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Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon. Teknoloji ve revaskülarizasyon stratejilerinin ilerlemesine rağmen, son
dönem koroner arter hastalığı komplet revaskülarizasyonu için
uygun olmayabilir. Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu
(TMR) miyocardiyum arasından multipl transmural kanalları
oluşturmak için kullanılan holmium: yttrium-aluminum-garnet
(Ho:YAG) laser ile CO2 veya helmium lazer tekniğine dayanır.
İlk konsepti ventrikülden direk perfüzyon için bu kanallar boru
hatları olarak görev yapacak şeklindeydi. Ancak elde edilen
kanıtlar artan perfüzyon için birinci derecede sorumlu olanın
anjiyogenezis olduğudur. Kronik anjina için TMR’yi medikal
tedavi ile karşılaştıran yedi randomize kontrollü çalışmanın bir
metaanalizinde, TMR’de anjina gelişiminin yüksek oranlarını
göstermiştir, ancak iki grup arasında mortalite açısından bir fark
gösterilmemiştir.64
TMR tek başına cerrahi revaskülarizasyona uygun olmasada, yaygın Koroner Arter Hastalıklar’ın (KAH) tedavisinde
KABG ile birlikte bir adjuvan tedavi olarak kullanılmaktadır.
KABG’e ilaveten TMR’nin yararlarına araştıran bir çalışmada,
Allen ve ark. sadece KABG ile revaskülarize edilemeyen hastalarda, KABG’ye eklendiğinde TMR’nin anjina yükünü azalttığı
sonucuna varılmıştır.66 Mevcut STS kılavuzları PCI veya KABG
yöntemleri ile revaskülarize edilemeyen miyokardiyal iskemili hastalarda TMR’nin önemini destekler.66 Çoğu merkezdeki
muğlak geç sonuçlardan dolayı, bu cerrahi tedavi yaygın kabul
görmemiştir.

yılında operasyon uygulanan vakaların %50’den fazlasını kapak
işlemleri oluşturmuştur. Konjenital ve kalıtsal etiyolojiler önemli bir klinik durum oluşturmasına rağmen; hala, yaşla ilişkili ve
kazanılmış hastalıklar kapak hastalıklarının primer nedenlerini
oluşturur ve bu bölümde bu konu üzerine odaklanılacaktir.
Kardiyak oskültasyon kalp kapak hastalıkları için en yaygın izleme yöntemidir. Üfürümler primer olarak kardiyak döngüdeki zamanlarına göre sınıflandırılmasına rağmen aynı zamanda lokalizasyonu, yayılımı, şiddeti, yoğunluğu ve süresine
görede sınıflandırılırlar (Tablo 21-7).70 Bazi sistolik üfürümler
kan akımındaki normal fizyolojik artım ile ilişkili olmasına
rağmen, diğer sistolik üfürümler aort stenozu (AS) gibi asemptomatik seyredebilen ve teşhisi önemli kardiyak hastalıkları
gösterebilir. Diğer taraftan, diastolik ve devamli üfürümler
doğası gereği sıklıkla patolojikdir. Dinamik kardiyak oskultasyon bir çok üfürümün kaynağı ve önemi hakkında ileri bilgiler
sağlar (21-8).70
Oskultasyon, kalp kapak hastalıklarının varlığı ve başlangıcı ile ilgili bilgiler sağlamasına rağmen, kalp kapak hastalıkları ile ilişkili semptom ve bulgular teşhisin daralmasına yardım
eder. Kalp seslerinin çiftleşmesi ve ek kalp sesleri, aynı zamanda
akciğerlerde ral varlığı olup olmadığı belirlenmelidir. Periferal
nabızlar, anormal yoğunlukları ve ritimleri yönünden kontrol edilmeli ve juguler venoz basınç dalgaları kayıt edilmelidir.
Bundan başka, senkop, anjina pektoris, kalp yetmezliği, periferal
tromboembolizm semptomları önemlidir ve teşhis- tedavi yönetiminde yol göstermeye yardımcı olabilir.
Kapak hastalarının çoğunun teşhis ve sınıflamasına yardım
edecek bir çok görüntüleme metodu mevcuttur. Elektokardiyografi (EKG) yaygın olarak kulanılmakta olup, ventriküler
hipertrofi, atrial genişleme, aritmi, ileti anormalliği, önceki miyokardial enfarktüs, iskemi varlığı hakkında bilgi sağlayıp ileri
çalışmaları teşvik edebilir. Posteriyor-anteriyor ve lateral göğüs
grafisini elde etmek kolaydır ve kalp boşluk çapları, pulmoner
kan akımı, pulmoner ve sistemik basınç, kalp kalsifikasyonları
hakkında bilgi sağlar. Kalpkapak hastaliklarını değerlendirmede
altın standart transtorasik ekokardiyografidir (TTE).
TTE kapak fonksiyonu ve morfolojisi, boşluk çapları, duvar
kalınlığı, ventrikül fonksiyonu pulmoner ve hepatik ven akımı,
pulmoner arter basıncinının non-invaziv değerlendirilmesinde
yardımcı olmasına rağmen, asemptomatik kardiyak üfürümü
olan bazi hastalar için gerekli olmayabilir. TTE ile değerlendirilme için öneriler Tablo 21-9’da listelenmiştir.70 TTE ile değerlendirmenin spesifik bulgularini temel alan özelleşmiş muayeneler
bir sonraki bölümde uygun olarak tartışılmıştır.
Kalp kapak hastalıkları etiyolojiden bağımsız olarak birçok
hemodinamik bozukluğa neden olabilir. Tedavi edilmeyen hastalarda, kapak darlıkları ve yetersizlikleri etkilenmiş boşlukta
önemli basınç ve volum yüküne neden olur. Başlangıçta kardiyak fizyolojideki değişiklikler için kalp gerekli kompansasyonu
sağlamasına rağmen, kalp fonksiyonları zamanla bozulur ve
hastanın fonksiyonal durumunda kötüleşme, kalp yetmezliği,
ventriküler disfonksiyona ve sonunda ölüme neden olur. Uzun
süreli sağ kalımıoptimal hale getirmek için, kalp kapak hastalıklarının çoğunda ve sayıları artan yaşlı ve yüksek riskli hastalarda
cerrahi tedavi önerilir.
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Tablo 21–7

Kardiyak üfürümlerin sınıflandırılması.
ÜFÜRÜM

DURUM

MEKANIZMA / ETİYOLOJİ
SİSTOLİK ÜFÜRÜMER

Holosistolik (pansistolik)

VSD

Sistol boyunca geniş basınç farkına sahip boşluklar arası akım

Mid-sistolik (sistolik ejeksiyon)

Yüksek debi, MS, MR,
akut MR

Sıklıkla kreşendo-dekreşendo formunda; sol ve sağ ventrikül
çıkış yoluna kan ejeksiyonu sırasında oluşur.

Erken sistolik

Erken TY, akut MR

Az yaygın

Orta-geç sistolik

MR, MVP

LV apekste hafif-orta yüksek perdeli üfürüm; sıklıkla apikal
tethering ve mv kapakçıklarının malkoaptasyonu nedeniyle;
mv kapakçıklarının prolapsusunu işarete eden ilişkili klik
DİASTOLİK ÜFÜRÜM

KISIM II

Erken yüksek perdeli

AY,PR

Genellikle dekreşendo formundadır; çıkış yolunun altındaki
ilişkili ventriküler basınç yeterince düştüğü zaman oluşur

Mid-diatolik

MS, TS, PDA*. VSD*,
ASD*

Diastolik kan akım volumu ve kapak açıklık çapıarasında
göreceli bir orantısızlıktan dolayı oluşur; bu hastalıklarla
ilşkili MV ve TV de artmış diastolik kan akımında gözükür*

Presistolik

MS, TS

Atrial kontraksiyonu takiben ventriküler doluş periyodu
boyunca oluşur (örneğin sadece sinus ritminde oluşur)
DEVAMLI ÜFÜRÜM:
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Sistolik ve diastolik

PDA

Yaygın olmayan, sistol sonu ve bazen veya tüm diastol
boyunca devam eden şanttan dolayı oluşur

Tablo 21–8

Kalp üfürüm şiddetindeki hemodinamik değişiklikler
ÜFÜRÜM

DURUM

Respirasyon

İnspirasyonla sağ taraflı üfürümlerde artış, Ekspirasyonla sol taraflı üfürümlerde artış.

Valsalva manevrası

Çoğu üfürümlerin uzunluğu ve şiddeti azalır. HKM'nin üfürümü yüksek sesli ve MVP’nun
üfürümü sesli ve uzun olur.

Egzersiz

Benign akım üfürümleri ve izotonik veya izometrik egzersizle stenotik kapakların neden
olduğu sesli üfürümler. MR, VSD ve AY’nin üfürümü izometrik egzersizlede artar.

Pozisyonal değişiklikler

Çoğu üfürümler ayakta durmakla azalır; HKM’nin üfürümü yükseksesli olur ve MVP’nun
üfürümü yüksek sesli ve uzun olur.Tempolu çömelme ve pasif bacak kaldırma çoğu
üfürümü artırır; HKM ve MVP’nun üfürümünü azaltır.

Postventriküler prematür atım
veya atriyel fibrilasyon

Benign akım üfürümleri ve semilunar kapaklarda stenoz, atriyel fibrilasyonun döngü
uzunluğu ya da ventriküler prematüre atımı izleyen yoğunlukta artar. Atriyoventriküler
kapağın sistolik regürjitasyon üfürümü değişmez.

Farmakolojik müdahaleler

Amil nitratın başlangıç inhalasyonunu izleyen hipotansif fazda MR, VSD ve AY’nin
üfürümü azalır ve AS’nun üfürümü artar. Amil nitrat inhalasyonunu izleyen geç taşikardik
faz MS’un ve sağ tarafta duyulan üfürümleri artırır. MVP’una cevap bifaziktir (Yüksek
daha yumuşak ses).

Geçici atriyel oklüzyon

Üst ekstremitelerin geçici eksternal kompresyonu MR, VSD ve AY’nin üfürümlerini
arttırır.

AY = aort yetmezliği; AS =aort stenozu; HKM = hipertrofik kardiyomiyopati; MR = mitral regürjitasyon; MVP = mitral valv prolapsusu; VSD
= ventriküler septal defekt.
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Tablo 21–9

Kardiyak üfürümlü hastalarda ekokardiyografik muayene için ACC/AHA’dan veri klavuzları
ÖNERİ SINIFI

KANIT DÜZEYİ

• Diastolik üfürümler, devamlı üfürümler, holosistolik üfürümler, geç sistolik
üfürümler ve ejeksiyon klikle ilişkili, boyuna veya enseye yayılan üfürümleri olan
asemptomatik hastalarda ekokardiyografi önerilir.

I

C

• Kardiyak üfürüm ve semptomu olan ya da kalp yetmezliği belirtileri olan,
miyokardiyal iskemi ya da enfarktüs, senkop, tromboembolizm, infektif
endokardit ya da kalp hastalıklarının diğer klinik durumları için ekokardiyografi
önerilir

I

C

• Grade 3 ya da orta derecede pik yapan sistolik üfürümlü asemptomatik hastalar
için ekokardiyografi önerilir.

I

C

• Ekokardiyografi diğer anormal fiziksel kardiyak bulgularla ilişkili ya da anormal
elektrokardiyogram veya göğüs filmi, ilişkili üfürümler ve asemptomatik
hastaların değerlendirilmesi için faydalı olabilir.

IIa

C

• Ekokardiyografi kardiyak orijinli gibi olmayan belirtileri olan, fakat kardiyak
temeli standart değerlendirme ile göz ardı edilemez hastalar için faydalı olabilir.

IIa

C

• Deneyimli gözlemler tarafından masum veya fonksiyonel olarak tanımlanan grade
2 veya daha hafif midsistolik üfürümü olan hastalar için ekokardiyografi tavsiye
edilmez

III-Hasar

C

potansiyel endişe edilen hastalar ve tromboze mekanik kapak
için reopere edilen vakalarda önerilir. Ancak, biyolojik kapaklar
özellikle mitral pozisyona yerleştirilmiş gençlerde, hiperkalsemi
ve diyaliz tedavisi olanlarda dejenerasyona daha çok meyillidir.73
Üretimdeki gelişmeler önceki versiyona göre biyolojik kapakları
daha dayanıklı hale getirmiştir. Aort pozisyonunda 60 yaş üstü
ve mitral pozisyonda 70 yaş üstü olan ve antikoagulasyon için
başka bir endikasyonu olmayan hastalarda biyolojik kapak replasmanı tercih edilir.

Mekanik Kapaklar. 1977 yılında ilk olarak çift yaprakçıklı
kapak tanıtılmıştır. Çift yaprakçıklı kapaklar, iki periferal ve
bir santral açıklık oluşturan, açılıp kapanabilme özelliği olan
iki yarı dairesel kapakçıktan oluşur (Şekil 21-4). Çift yaprakçıklı mekanik kapaklar ile ilgili gösterilen en önemli özellikler
mükemmel akım özelliği ve kapak yetmezliğini içeren geç kapak komplikasyonu ile ilgili riskin düşük olması olarak gösterilmiştir. Şu anda dünyada en sık implante edilen mekanik
protez kapak tipidir.72
Mekanik kapaklar için antikoagulasyona ihtiyaç duyulmasına rağmen, uluslararası normalize edilmiş oran (INR) takibi
ile tromboembolik riski azalır ve genel sağkalım daha iyi hale
gelir.74 Mekanik aort kapak replasmanı yapılan hastalarda INR
değeri normalin 2-3 katı olması istenir. Mekanik mitral kapak
replasmanı yapılan hastalar, aort kapak replasmanina giden
hastalara göre sıklıkla daha geniş atrial çapa, eşlik eden atrial
fibrilasyona ve daha yüksek tromboemboli riskine sahiptir. INR
değerinin normalin 2,5-3 kat civarinda olmasi önerilir. Uygun
şekilde yönetildiğinde, hastalarda yıllık tromboemboli ve kanama riski sırasıyla %1-2 ve %0,5-2 arasındadır.
Doku Kapaklar. Ksenogreft doku kapaklar; hayvan kaynaklı
domuz kapaklar veya sığır perikardiyumundan üretilen dokular, bir türden başka bir türe implante edilen kapaklardır. Birçok
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kapak ile sağlanabilir. Hastalarda kapak seçimi yaş, sağlık durumu, gelecekte gebelik isteği gibi birçok özel faktöre bağlıdır.
Önceden varolan antikoagulasyon tedavisine endikasyon veya
kontendikasyon durumu mekanik veya doku protez kapak seçimini etkiler.
4u Günümüzdeki mekanik kapak replasmani için seçenekler
tilting disk kapak ve çift yaprakçıklı kapakları içerir. Mekanik kapaklar, yüksek oranda dayanıklı olmasına rağmen, tromboembolik olay ve kapak trombozu için yüksek riski azaltmak
için devamlı antikoagulasyon tedavisi gerektirir.71 Eşlik eden
hemorojik komplikasyon riskinden dolayı, sistemik antikoagulasyona kontendikasyon, yaşam tarzı, hastanın düşkünlüğü gibi
özellikleri olan hastada mekanik kapak kullanım kısıtlanır. Bundan başka, gelecekte gebelik planlayan genç bayanlar antikoagulasyonun teratojenik etkilerinden dolayi varfarin kullanamaz.
Bunun tersine, sistemik antikoagulasyon için endikasyonu olan
hastalar ve tromboembolism için risk faktoru olan hastalar (atrial fibrilasyon) veya başka pozisyonda mevcut olan başka bir
mekanik protez kapağı olan hastalarda mekanik kapak kullanılır. Bu mevcut durumlara ek olarak, renal yetmezlikli, hemodiyaliz tedavisi alan ve hiperkalsemisi olan hastalarda hızlanmış
bioprotez dejenerasyonu geliştiğinden dolayı bu hastalarda mekanik protez kapak takılması önerilir.72 Genel olarak, protez kapak, uzun dönem yaşam beklentisi olan ve antikogulasyon için
uygun hastalarda tekrar operasyon ihtiyacını ve kanama riskini
azaltmak için tercih edilir.
Potansiyel ciddi kanama komplikasyon risklerinden dolayi
protez kapak gelişmesinde sistemik antikogulasyon tedavisine
ihtiyacı ortadan kaldıran biyolojik materyal kullanımını uyarılmıştır. Doğal olarak daha az trombojenik etkiye sahiptir. Hem
tromboembolik hem de antikoagulasyon ile ilişkili yıllık komplikasyon riski mekanik kapağa göre önemli ölçüde daha azdir.73
Sonuç olarak, doku kapak replasmanı, sistemik antikoagulasyona gönülsüz, antikoagulan tedavi alırken uyum ve takip ile ilgili
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KİNİK DURUMLAR

Bu etki özellikle küçük prostatik kapak alanı, özellikle vücut yüzey alanına göre <0,85 cm2 olanlarda görülür.75
Stentsiz domuz ksenogreft kapaklar, küçük prostetik kapak
alanı olanlarda gözüken kısıtlanmış akım özelliğini azaltmak
için geliştirilmiştir. Bunların eşit boyuttaki stentli ksenogrefte
göre efektif kapak alanında yaklaşık olarak %10 artış sağladığı
gösterilmiştir.72 Hem egzersizde hem de istirahatte hemodinamide iyleşmeye neden olur.76 Stentin ve dikiş ringinin olmaması
kapak replasmanında teknik olarak kompleksiteyi artırmasına
rağmen, aort kapak aparatusunun biyolojik mobilitesini sağladığından dolayi avantaj sağlar. Stentsiz kapak sonuçları umut verici olmasına rağmen uzun dönem dayanıklılığının gösterilmesi
gerekmektedir. İmplantasyonla ilişkili teknik zorluktan dolayi
yaygın şekilde kullanımı kabul görmemiştir.
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Homogreftler. 50 yil önce tanımlanan orjinal teknikten bu
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Şekil 21-4. St. Jude bileflet mekanik kapak. (St.Jude Medical, Inc.,
St Paul, MN.’in izni olmadan fotoğraf çoğaltılamaz .Bütün hakları
saklıdır.)
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değişik ksenogreft doku kapağı mevcuttur ve esas olarak stentli
olup olmamasına göre farklı özellikler gösterir. Stentli kapaklar
sıklıkla implante edilir ve Amerikadaki en populer kapak, stentli
sığır perikardı kapaklardır.
Geleneksel stentli kapaklar dikilen ringe yapıştırılır, stentsiz
kapaklar ile karşılaştırıldığında kapağın teknik olarak daha zor
olan yerleşimini azaltır (Şekil 21-5). Stentli doku kapağının en
önemli dezavantajı semptomatik iyleşmeyi ve cerrahi sonrasi
egzersize hemodinamik cevabı etkileyebilen transvalvuler gradient artımına neden olan küçük efektive orifis alanı olmasıdır.75

yana insan kadavrasından alınan homogreftler aynı zamanda allogreft olarak bilinir ve aort kapak replasmanı için kullanılır.77 O
zamandan bu yana, tipik olarak homogreftler pulmoner ve aort
kapak replasmanı için kullanılırlar. Beyin ölümü gerçekleşen
donorlerdenve kalp nakli yapılan hastaların çıkarılan kalbinden
alınarak kullanılır. Bu kapaklar alınmasını takiben antibiyotik
solüsyonu ile sterilize edilir ve daha sonra fiksatif veya soğuk
koruma içinde saklanır.
Doku kapaklarının diğer tipleri gibi, homogreft kapaklarda
da tromboembolik olay riski düşüktür ve sistemik antikoagulasyon tedavisine gerek yoktur. Bundan başka, homogreft kapağın
yapısı doğal olarak düşük profillidir ve daha büyük efektif kapak
orifisine izin verir. Stentli ksenogreft kapaklarla karşılaştırıldığında postoperatif gradient düşüktür. Ayrıca, endokarditi olan
hastalarda bazı avantajlara sahip olduğu gösterilmiştir.78
Homogreft kapakların major eksikliği önemli doku dejenerasyonu varlığında uzun dönem dayanıklılığı belli değildir.
İmplantasyon sonrası bir yil içinde, hücresel içeriğinin önemli
bir kaybı gerçekleşir ve daha sonra yapısal bozukluk gelişir ve
sonunda kapak yetmezliğine neden olur.79 İlerlemiş koruma
tekniklerinin gelişmesi ile hücresel canlılığı artırması veya ko-

Şekil 21-5. Edward’ Magna Ease stentli domuz biyoprotezi. (Edwards Lifesciences, LI.C, Irvine, CA’nın izni olamadan görüntü çoğaltılamaz).

rumasına rağmen, ksenogreftlerin dayanıklılığı 15 yıla yaklaşır.
Bu tekniklerin kullanılabilirliği homogreft doku kapaklarının
kullanımını sınırlamıştır.

Otogreftler. 1967 yılında, Donald Roos tarafından hastalıklıaort kapağın, hastanın doğal pulmoner kapağı otogreft olarak
kullanılarak pulmoner pazisyonda bir homogreftle replase edildiği bir prosedür tanımlamıştır.80 Prosedur minimal transvalvuler gradientte, hem egzersiz hemde istirhatte mükemmel sol
ventrikül performansına neden olmuştur. Ross proceduru olarak
bilinen bu işlem özelikle çocuklarda yaralıdır. Çünkü pulmoner
gövde çocukla beraber büyür ve uzun dönem antikoagulasyon
gerekli değildir.81
Ross işleminin geç komplikasyonları bu bölümda daha
sonra tartışılacaktır. Teknik zorluk ve çift kapak replasmanıile
ilişkili cerrahi risk artması ve dayanıklılığı üzerine endişeler olmasından dolayı kullanımı sınırlıdır.

Etiyoloji. Kazanılmış mitral darlığın en sık sebebi romatizmal
ateştir. Saf mitral darlık ile başvuran hastaların %60’ında romatizmal kalp hastalığı öyküsü mevcuttur.70 Nadir diğer sebepler
sol ventrikül dolum obstrüksiyonuna neden olarak MD’ı taklit
edebilir. Mitral kapak obstrüksiyonunun kazanılmış nedenleri
sol atrial mixoma, küre şeklindeki kapak trombüsü, mukopolisakkaridozlar, daha önceden göğüs bölgesine alınan radyasyon
ve şiddetli anüler kalsifikasyonu içerir.
Patoloji. Romatizmal kapak hastalığı transmural bir pankarditle ilişkili olmasına rağmen, kapakların patolojik fibrozisi
başlıca endokardit sürecinden kaynaklanmaktadır. Endokardial
eflamasyon ve fibrozis tarafından oluşturulan hasar komissural
füzyon, korda tendineaların subvalvuler kısalması ve kapak ve
subvalvuler aparatın kalsifikasyonuna neden olarak ilerler.86

Bunun sonucunda oluşan stenotik mitral kapak interkordal ve
komissural füzyon tarafından tıkanan önemli miktarda daralmış bir orifis ile huni şeklinde bir aparata dönüşür (Şekil 21-6).
MD’ın derecesi preoperatif olarak belirlenmelidir. Bu gibi patolojik özelikler yapılacak müdahalenin tipi ve zamanlamasının
belirlenmesinde yardımcı olabilir.70

Patofizyoloji. 4-5 cm2 kadar olan normal mitral kapak alanı
romatizmal süreç tarafından azaltılır. Artan basınç gradiyenti
tarafından itilmesi koşuluyla, kan sol atriumdan sol ventriküle
akabilir. Diastolik dolum periyodu ve transvalvuler akım periyodunun karesinin bir ifadesi olan diastolik transmitral gradiyent MD’ın şiddetinin temel bir göstergesidir. Kapak alanı 2.5
cm2’nin altına düştüğünde hastalarda semptomlar ortaya çıkmaya başlayabilir. Transmitral gradiyent transmitral akımda artış
veya ekzersiz, emosyonel stres, infeksiyon ve doğum gibi diastolik dolum süresinde azalma veya hızlı ventriküler yanıtlı atrial fibrilasyon gibi durumlar tarafından şiddetlendirilir.87 Orta
dereceli darlığı olan hastalarda semptomlar istirahatte de ortaya
çıkmaya başlayabilir ve 1.0-1.5 cm2 kesitsel alan olarak tanımlanır, ciddi mitral darlığında ise herhangi bir fiziksel aktivite tipik olarak mitral kapak alanı <0.8-1.0 cm2 olduğunda sınırlanır
(Tablo 21-10).70
Semptomların ilerlemesi, sol atrial basınçtaki bir artışla
başlayan patofizyolojik sürecin gelişmesinden kaynaklanır.
Artmış sol atrial basınç sonradan pulmoner sisteme iletilir,
damarlardaki hidrostatik basınç plazma ozmotik basıncı aştığı için pulmoner ödeme neden olur. Azalmış pulmoner venöz komplians pulmoner venöz hipertansiyonu şiddetlendirir,
fakat mikrovasküler geçirgenlikteki eş zamanlı azalma kronik
dönemde pulmoner ödemi engelleyebilir.88 Hastalarda vazokonstrüksiyon, intimal hiperplazi ve artmış pulmoner venöz
basınca yanıt olarak pulmoner arteriollerin medial hipertrofisinden dolayı pulmoner arteriyel hipertansiyon gelişebilir.
Reaktif pulmoner hipertansiyonun neden olduğu akımdaki sekonder obstrüksiyon pulmoner ödeme karşı korumaya hizmet
edebilir. Fakat darlık kötüleştiği için gelişen kardiyak outputtaki inatçı azalma da şiddetlenir.89
Süreç boyunca sol atrium, sabit bir obstrüksiyona karşı
ventrikül dolumundaki artmış yükten dolayı hipertrofiye ve di-
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MİTRAL KAPAK HASTALIKLARI
Mitral Darlık

Şekil 21-6. Mitral stenoz. Kalınlaşmış, hastalıklı mitral kapağın
füzyona uğramış lifletleri sol atriyotomi yoluyla gözükmektdir.
(Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkez’nin izniyle, Edwin P. Ewing,
Jr.)
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Kapak Tamiri. Hastanın doğal kapağı ve subvalvuler yapısının büyük kısmı korunduğundan kapak tamiri replasmana
göre birçok avantaj sağlar. Mitral kapak cerrahisi yapılan hastalarda, mitral aparatın korunması postoperatif sol ventriküler
fonksiyon ve yaşam üzerine iyi bir etki yaptığı gösterilmiştir.82-83
Ek olarak implante edilen protez olmadiğından, hasta antikoagulasyondan, infeksiyondan, tromboembolik komplikasyonlardan, cerrahi sonrasi prostetik yetmezlik gibi problemlerden
korunur.
Bazı hastalarda kapak ilişkili komplikasyon ve reoperasyon ihtiyaci olmamasi nedeniyle 20 yıllık takipte bile işlem
mükemmeldir.84 Mitral kapak cerrahisine giden orta derecede
triküspit yetersizliği olan hastalarda eşlik eden triküspit kapak
tamiri yapıldıği zaman artmış perioperatif komplikasyon riski olmadığı gösterilmiştir.85 Bu gruptaki orta dönem sonuçlar
cesaret vericidir ve 5 yıl içinde %98’den daha fazla hastada
tekrar operasyon gerekmemesi bazı gruplar tarafindan rapor
edilmiştir ve kapak tamiri için endikasyonların genişletilmesi
önerilmiştir.
Hasta için avantajlarına rağmen, kapak tamiri genellikle kapak replasmanına göre daha teknik ve zahmetlidir, ayrıca bazen
başarısız sonuçlar olabilir. Hastalarda kapak tamiri gerektiği zaman hem kapak tamiri için hastaların uygunluğu hemde opereasyonu yapan cerrahın yetenek ve tecrübesi önemlidir.
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Tablo 21–10

Yetişkinlerde mitral kapak hastalıklarının şiddetinin sınıflandırılması için ACC/AHA klavuzları verileri
MİTRAL STENOZ
GÖSTERGE

HAFİF

ORTA

ŞİDDETLİ

Ortalama gradiyent (mmHg)

<5

5-10

>10

Pulmoner arter sistolik basıncı (mmHg)

< 30

30-50

>50

Kapak alanı (cm2)

>1.5

1.0-1.5

<1.0

MİTRAL YETMEZLİK

KISIM II
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KALİTATİF

HAFİF

ORTA

ŞİDDETLİ

Anjiyografik grade

1+

2+

3+

Renkli Doppler jet alanı

Küçük, santral
jet (< sol atriyum
alanı 4 cm2 ya da
<%20

Hafif kriterlerin
daha fazla fakat
mevcut kriterler
şiddetli değil

Büyük santral jet’li kontrakte venin
genişliği >0.7 cm (alan sol atriyum
alanının >%40) ya da duvara isabet
eden sol atrium içinde dönen jet
akımının boyutu

Doppler vena kontrakta genişliği (cm)

<0.3

0.3-0.69

≥0.7

Regürjitasyon volümü (atım başına ml )

<30

30-59

≥60

Regürjitan fraksiyonu (%)

<30

30-49

≥50

0.2

0.2-0.39

≥0.4

KANTİTATİVE (CATH ya da ECHO)

2

Regürjitan orifis alanı (cm )

EK TEMEL KRİTERLER
Sol atriyum büyüklüğü

Genişlemiş

Sol ventrikül büyüklüğü

Genişlemiş

*Kapak stenozunun şiddeti tahmin edildiğinde,kardiyak debi ya da kapak üstündeki akıma bağlı kapak gradiyenti bilinmelidir.

late olur. Atrial fibrilasyon gelişebilir, hastanın semptomları şiddetlenebilir, atrial trombüs riski artabilir ve sonrasında emboli
oluşabilir. Sol ventriküler yapı ve fonksiyonu stenotik kapağın
koruyucu etkisinden dolayı tipik olarak korunmuştur.

Klinik Belirtiler. Sol atrial kasılma ile ani açılan kalınlaşmış
ve esnek olmayan kapak bir açılma sesi üretir. Sol ventriküle
kanın ani girişi tarafından neden olunan diastolik bir üfürüm
bu sesi takip eder. Diastol tamamlandıktan sonra mitral kapağın
hızlıca kapanması 1. Kalp sesinde bir artışa sebep olur. Üfürüm
klasik olarak oskültasyon triadı olarak bilinir ve en iyi apekste
duyulur. Mitral ve triküspit yetmezlikler ile ilişkili olarak sırasıyla axillaya yayılan bir pansistolik üfürüm, ksifoid proçeste bir
sistolik üfürüm duyulur.
MD’ın ilk klinik işaretleri pulmoner venöz konjesyonla
ilişkili efor dispnesi olarak adlandırılan egzersiz kapasitesinde
azalma, ortopne ve paroksismal nokturnal dispnedir. Kötüleşen
venöz hipertansiyon nedeni ile hemoptizi ve pulmoner ödem
gelişebilir. İlerlemiş MD ayrıca pulmoner hipertansiyon ve
sonrasında juguler venöz distansiyon, hepatomegali, asit ve alt
ekstremite ödemi olarak görülen sağ kalp yetmezliğine neden
olabilir.1
Daha önce belirtildiği gibi, atrial fibrilasyon atrial staz ve
sonrasında tromboembolizme neden olan kötüleşen bir sol atrial patoloji olarak gelişebilir. MD’lı hastalar başlangıçta arteriyel
embolizasyonun bir işareti ile hatta koroner tıkanıklık ve anjina
ile bile gelebilir.1

Tanısal Çalışmalar. Klinik öyküsü ve MD’ın ön görülen fizik
muayenesi olan tüm hastalara EKG ve akciğer filmi uygulanmalıdır. EKG anomalileri artial fibrilasyon, sol atrial genişleme
veya sağ aks deviasyonunu içerebilir. Akciğer filmi bulguları sağ
atrium gölgesi arkasında çift kontur yaratan sol atrium ve pulmoner arterin genişlemesi ile aorta ve sol ventrikül arasındaki
normal konkavitenin bozulmasını içerebilir. Ayrıca ısrarlı pulmoner konjesyon bulguları da mevcut olabilir.1
Tanısal araç olarak sadece MD tanısını kesinleştirmek için
değil ayrıca darlığın diğer nedenleri ve eşlik eden diğer miyokardial veya valvuler kalp hastalıklarının ekarte edilebilmesi için
TTE seçilmelidir.90 İki boyutlu TTE liflet mobilitesi ve esnekliği,
liflet kalınlığı ve kalsifikasyon, subvalvüler füzyon ne komissürlerin görünümünü içeren mitral kapak aparatının morfolojisini
belirlemek için ve mitral kapak orifis alanının hesaplanması için
kullanılabilir. Dopler TTE ile ayrıca MD’ın hemodinamik şiddetini tahmin etmek için ortalama transmitral gradiyent, mitral
kapak alanı ve pulmoner arter sistolik basıncına dayalı çeşitli
denklemlerin kombinasyonları kullanılabilir.
Çoğu vakada daha fazla incelemeye gerek yoktur. Preoperatif TEE sol atrial ek trombüs ekartasyonu ihtiyacı yoksa, hasta
perkütan mitral balon valvulotomi için değerlendirilmiyorsa
veya preoperatif TTE’si tanı için yetersiz ise gereksizdir. Egzersiz TTE, istirahatte TTE parametreleri semptom şiddeti ile
uyumsuz olduğunda endikedir.91 İskemik azalan LV fonksiyonu,
koroner arter hastalığı ya da koroner risk faktörleri varlığı, post-

menapozal durum, ≥35 yaş üstü erkeklerde ve premenapozal
kadınlarda kapak cerrahisinden önce rutin kardiyak anjiyografi
yapılmalıdır.70

Operasyon Endikasyonları. Mitral kapak hastalığının
morfolojisi ve şiddetine bağlı olarak (Tablo 21-10), MD’nin
tedavisi için balon valvüloplasti, cerrahi tamir ya da kommüsürotomi ya da mitral kapak replasmanı (MVR) gerekli olabilir
(Tablo 21-11).70

Mitral Yetmezlik

Patoloji. Mitral kapak aparatını oluşturan mitral lifletler, kor-

Patofizyoloji. MY’de temel patofizyolojik anormallik dilate
mitral kapak anulusu ya da yetersiz mitral kapak nedeniyle sistol süresince sol atrium içine LV strok volümünün bir kısmının
retrograd akımıdır.
Akut şiddetli MY korda tendinea rüptürü, papiller kas rüptürü, ya da infektif endokardit ve sol atrium ya da sol ventrikül
üzerine ani volüm yüklenmesinden kaynaklanabilir.70 Atım hacmindeki orta derecede bir artış preload da akut bir artış sağlamasına rağmen, sol atrium ve ventrikül remodeling eksikliği nedeniyle regürjitan hacmini ya da ileri atım hacmini karşılaması
mümkün değildir.
Efektif kapak alanı boyutu büyüdüğü için sol atrium ve ventrikülün artan volüm yükü ile kronik MY genellikle daha yavaş
seyire sahiptir. Starling kanunu ve regürjitasyon volümünün
akomodasyonuyla sol atrium ve ventrikülde meydana gelen
volüm artışı başlangıç total strok volümünde bir artışa imkan
verir. Böylece,bu mekanizmalar ileri kardiyak outputu sürdürerek kronik MY’nin kompansatuar fazı boyunca pulmoner konjesyon hafifletir.94 Sol atrium daha dilate olduğunda muhtemel
oluşan atriyel fibrilasyon (AF), atriyoventriküler senkronizasyonu bozar ve trombüs oluşumuna zemin hazırlar.Buna ek olarak,
bozulmuş ejeksiyon fraksiyonu ve diyastol sonuvolüm artışı sonuçta sol ventrikül kontraktil disfonksiyonuna yol açabilir. Ay-

Klinik Belirtileri. Akut ciddi mitral yetmezlik (MY) durumunda, hastalar mevcut pulmoner konjesyon ve azaltılmış ileri
atım hacmi nedeniyle çok semptomatiktir. Çok ciddi vakalarda,
kardiyojenik şok ortaya çıkabilir. Akut bir durumda LV yenilenmemiş olduğundan, perikardiyumda hiperdinamik apikal
impuls mevcut olmayabilir. MY’nin tipik sistolik oskültasyon
bulgusu olan üçüncü kalp sesi ve/veya diastolik akım murmuru,
holosistolik üfürüm mevcut olmayabilir.
Kronik MY durumunda, yenilenmiş LV kompansasyon mekanizmasına bağlı, uzun zaman periyodunda hastalar asemptomatik kalabilir. Ancak, bir kez LV yetmezliği başlarsa, hastalar
efor dispnesi, azalan eksersiz kapasitesi, ortopne ve sonunda
pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliğinden giderek
semptomatik hale gelir. Fiziksel muayenede, kronik aşırıvolüm
yükünden dolayı oluşan bir üçüncü kalp sesi ya da erken diyastolik akım gürültü sesi, kardiyak genişleme ve LV apikal impulsunun yer değiştirmesini gösterebilir. Aksillaya iletilen bu değişken karakteristik oskültasyon bulguları ayrıca bir apikal sistolik üfürümüde içerir. Daha önce belirtildiği gibi, hastalar sol
atryumun dilatasyonuna bağlı olarak AF ile karşımıza çıkabilir.
Pulmoner hipertansiyonla bağlantılı bulgular sık sık geç evre
hastalığa işaret etmektedir.

Tanı Çalışmaları. Akut kalp yetmezliği durumunda, TTE
yapılmalıdır ve mitral kapak patolojisinin şiddeti ve anatomik
lokalizasyonu gösterilmelidir. Ancak, TTE renkli jet akımının
yetersiz görüntüsüne bağlı şiddetli lezyonu tahmin etmede eksik olabilir. Eğer LV’nin hiperdinamik sistolik fonksiyonu görüntülenmişse şiddetli MY akla gelmelidir ve bu durumda, TEE
direk tamir stratejilerini ve tanıyı teyit etmek için kullanılabilir.95
Hemodinamik olarak stabil hastalarda, koroner anjiyografi hastaların çoğunluğunda preoperatif olarak yapılmalıdır. Böylece
eğer gerekli ise, miyokardiyal revaskülarizasyon mitral kapak
cerrahisi ile kombine olarak yapılabilir.70
Kronik MY durumunda, EKG ve göğüs röntgeni pulmoner
vasküler konjesyonun derecesini ve ritim durumunu değerlendirmek için çekilmelidir.70 Başlangıçta iki boyutlu ve doppler
TTE ile sol atriyum ve LV’nin boyutu, LV sistolik fonksiyonu,
pulmoner arteriyel basınç, mitral kapak morfolojisi ve MY
şiddetinintahmini için yapılmalıdır.96 Koroner arter hastalarında TTE’de yapısal olarak normal bir mitral kapaktasantal
bir renkli akım jeti ve posteriyor lefletin dilatasyonu ya da birleşmesi LV’ye bağlı fonksiyonel MY’yi düşündürür. Eksantrik
bir renkli akım jeti ve TTE’de mitral kapak aparatusunda morfolojik anormalliklerin mevcudiyetinde düşünülen organik
MY’de, anulus ya da lefletlerde kalsiyumun varlığı, lefletlerin
fazlalığı ve mitral kapak patolojisinin anatomisi değerlendirmelidir. TTE takibi,orta derecede şiddetli asemptomatik MY
hastalarında,cerrahinin zamanlaması ve parametrelerdeki değişikliği değerlendirmek içinbir yıllık ya da altı aylık sürede
yapılmalıdır. Ayrıca kronik MY’li bir hastada semptom ya da
bulgulardaki her hangi bir ani değişiklik, TTE tetkiki için bir
endikasyon oluşturur.70
Ek preoperatif çalışmalar bazı hasta guruplarında belirtilmiştir. Preoperatif TEE, MY’nin şiddeti ve anatomik temelini belirlemek ve LV sisitolik fonksiyonunu değerlendirmek

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI

da tendinealar, papiller kaslar, mitral anulus ve bu bileşenlerden
herhangi birindeki anormallik MY’ye neden olma potansiyeline sahiptir.92 Carpentier in önerdiği MY sınıflandırma sistemi
mitral kapak patolojisinin fonksiyonel anatomik ve fizyolojik
karekteristikleri üzerine odaklanır ve kapak hastalıklarının önerilen üç temel tipi, lefletin serbest kenarının hareketive mitral
annulus düzlemine dayanır.93
Tip 1 MY, annüler dilatasyon ya da leflet perforasyonuna
sekonder valvüler yetmezlik meydana gelir ve normal leflet hareketi korunur. Tip II MY, mitral kapak prolapsuslu hastalarda
görülür ve genellikle aşırı kalınlaşmış liflet doku prolapsusu
nedeniyle ‘‘dalgalı’’bir görünüm verir ve sıklıkla yırtılmış veya
uzamış korda tendineaya ek olarak artan liflet hareketine neden
olur. Tip III yetmezlik, romatizmal ve iskemik kalp hastalıklarında görüldüğü gibi, sistol veya diyastol süresince (Tip IIIa) ya
da sadece diyastol süresince (Tip IIIb) kısıtlanmış liftet hareketinden oluşur.
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BÖLÜM 21

Etiyoloji. Birleşik devletlerde popülasyonun yaklaşık %2.4 ünü
oluşturan MY’nin en önemli nedenimitral kapağın miksomatöz
dejeneratif hastalığıdır.1 MY’nin diğer önemli nedenleri romatizmal kalp hastalığı, infektif endokardit, iskemik kalp hastalığı
ve dilate kardiyomiyopatiyi içerir. Kollajen vasküler hastalıklar,
travma,önceki göğüs radyasyonu, hipereosinofilik sendrom,
karsinoid hastalık ve bazı ilaçlara maruz kalma daha az sıklıkla
MY’ye neden olabilir.70

rıca LV dilatasyonu ve artan dolum basıncı pulmoner vasküler
konjesyona sebep olur ve böylece kardiyak debiyi azaltarak MY
progresyonu daha da kötüye gidebilir. Bu değişiklikler genellikle
ventrikül miyokardında önemli geri dönüşsüz hasar gösterip LV
dekompansasyonunun ve kalp yetmezliğinin habercisidir.
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Tablo 21–11

Spesifik klinik bağlamda Mitral Kapak cerrahisi içinACC/AHA klavuzlardan veriler
KLİNİK DURUM

ÖNERİLEN SINIF

KANIT SEVİYESİ

I

A

I

C

IIa

C

IIb

C

IIb

C

IIb

C

III-Zararlı
III-Zararlı

C
C

I

B

I
IIa

C
C

IIb

C

III-Zararlı
III-Zararlı

C
C

I
I

B
B

I

B

IIa

B

IIa

C

IIa

C

IIb

C

III-Hasar

C

III-Hasar

C

Mitral Stenoz İçin Balon Vavulotomi

KISIM II

• Semptomatik hastalar (NYHAII, III, IV) orta veya şiddetli MS ve uygun valf
morfolojisine sahip, ve pulmoner hipertansiyon (dinlenme sırasında PASP >50
mmHg, egzersizde >60 mmHg), sol atriyel trombüs ya da orta şiddette MR
olmaksızın
• Orta veya şiddetli MS’lu asemptomaik hastalar, uygun valf morfolojisi ve pulmoner
hipertansiyon (dinlenme sırasında PASP >50 mmHg, egzersizde >60 mmHg), sol
atriyel trombüs ya da orta şiddette MR olmaksızın
• Semptomatik hastalar (NYHA III, IV) orta veya şiddetli MS ve uygun valf
morfolojisine sahip, cerrahi için yüksek risk adayı ya da değil
• Orta veya şiddetli MS’lu asemptomatik hastalar, uygun valf morfolojisi ve
yeni başlangıçlı atriyel fibrilasyon, sol atriyel trombüs ya da orta şiddette MR
olmaksızın
• Semptomatik hastalar (NYHAII, III, IV) MV alanı >1.5 cm2 eğer MS’un
hemodinamik bulgularının kanıtı varsa (PASP >60 mmHg, PAWP ≥25 mmHg,
egzersiz süresince ortalama MV gradienti >15 mmHg)
• Semptomatik hastalar (NYHA III, IV) orta veya şiddetli MS ve uygun valf
morfolojisine sahip, cerrahiye alternatif olarak
• Hafif MS’lu hastalar
• Hafif veya orta şiddetli MR ya da sol atrial trombüslü hastalar

ÖZEL KONULAR

Mitral Stenoz Cerrahisi*
• Semptomatik hastalar (NYHA III, IV) orta veya şiddetli MS olduğunda:
Balon valvotomi kullanılamıyor
Trombüs ya da MS nedeniyle balon valvülotomi kontrendikedir
Valv morfolojisi balon valvülotomi için uyun değildir
• Orta şiddetli MR’a sahip orta şiddetli semptomatik MS hastaları
• Şiddetli MS ve pulmoner hipertansiyonlu hafif semptomatik hastalar (NYHA I,II)
(PASP >60 mmHg)
• Başarılı MVr olasılığı yükseldiğinde, orta veya şiddetli MS’lu asemptomatik hastalar
ve yeterli antikoagülan alınırken rekürren gelişen embolik olaylar, başarılı MVr
olasılığı yükseldiğinde
• Hafif MS ortamında MVr yapılması
• MVR da kapatılmış kommissürotomi
Mitral Regürjitasyon Cerrahisi*
• Akut şiddetli MR’lu semptomatik hastalar
• LV disfonksiyonu olmaksızın kronik şiddetli MR’lu semptomatik hastalar (NYHA
II,III,IV) (LVEF <0.30) ve/veya sistol sonu çap >55 mm
• Kronk şiddetli MR’lu ve orta derecede sol ventrikül disfonksiyonlu asemptomatik
hastalar ( LVEF 0.30-0.60) ve/veya sistol sonu çap ≥40 mm
• Kronk şiddetli MR’lu ve korunmuş LV fonksiyonu asemptomatik hastalar (LVEF
>0.60), ve end sistolik çap < 40 mm), başarılı MVr olasılığı > %90 yükseldiğinde
• Kronk şiddetli MR’lu ve korunmuş LV fonksiyonlu asemptomatik hastalar ve 1)
Yeni başlangıçlı atriyel fibrilasyon, 2) Pulmoner hipertansiyon (istirahatte PASP
>50mmHg, ekzersizde >60mmHg)
• Başarılı MVr olasılığı yükseldiğinde, şiddetli LV disfonksiyonu (LVEF<0.30 , endsistolik çap >55 mm), ve mitral aparatusun primer anormalliğine bağlı şiddetli
kronik MR’lu semptomatik hastalar (NYHA III,IV)
• Şiddetli LV disfonksiyonuna sekonder kronik şiddetli MR’lu semptomatik hastalar
(NYHA III,IV) (LVEF < 0.30) kalp yetmezliğinin optimal medikal tedavisine
rağmen (biventriküler pacing dahil) semptomatik kalır.
• Korunmuş sol ventrikül fonksiyonu (LVEF >0.60) ve MR’lu asemptomatik
hastalar, end-sistolik çap <40 mm), başarılı tamir olasılığı düşük olduğunda
• Hafif veya orta MR’da izole MV cerrahisi

LV= sol ventrikül; LVEF= sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; MR= mitral regürjitasyon; MS= mitral stenoz; MV= mitral valv; MVr = mitral
valv replasmanı; NYHA= New York Heart Association; PASP=pulmoner arter sistolik basıncı; PAWP=pulmoner arter wedge basıncı; * =
popülasyonda mümkün olduğunca mitral valv tamiri yapılmalıdır.

amacıylatanısı zor olan hastalarda endikedir.70 TTE’de MY’nin
şiddeti ve hastanın fonksiyonel durumu arasında tutarsızlık
var olduğunda preoperatif TEE endikedir ve hastalarda tamirin uygunluğunun değerlendirildiğinde preoperatif planlama
yararlıdır.Egzersiz stres ekokardiyografi iyi kompanse hastalarda kalbin sistol sonu boyutunda ya da rutin TTE’de ejeksiyon fraksiyonunda bir artış durumunda LV sistolik disfonksiyonunu saptamak için yararlı olabilir.97İskemikkoroner arter
hastalarında, azalmış LV sistolik fonksiyonda, mevcut koroner
arter hastalığı ya da geçmiş koroner risk faktörleri hikayesinde,
postmenapozal durum,premenapozal kadınlar veerkeklerde
yaş 35 ve üzerinde isekapak cerrahisinden önce koroner anjiografi yapılmalıdır.70

Mitral Kapak Operasyon Teknikleri ve
Sonuçları

Komisürotomi. Sol atrium açılarak mitral kapak görüntülenir ve sol atriyum trombüs açısından değerlendirilir. Sinir
huku ya da dik açılı klemp komissürlerin altına yerleştirilir ve
mitral kapak aparatusunu değerlendirmek için liflet mobilitesi,
kommüsüral fizyon ve subvalvüler kordal anormallikler değerlendirilir. Komissür dikkatli bir şekilde bir seferde hafif anterior
yönde 2 ila 3 mm kesilir. Kommisural lefletlere bağlı kalan korda
tendinealara uzatılan her insizyon dikkatli yapılmalıdır. Kommisürotomi genellikle anulustan normal kommisural dokuya
geçiş gösteren 1 ile 2 mm ince leflet dokusunda durdurulur.
Akabinde papiller kaslar muayene edilir ve lefletleri maksimum
mobilize etmek için gerekli insizyon yapılır.
Kommisürotomi tamamlandıktan sonra ilişkili papiller
kaslar ve korda tendinealar mobilize edilerek leflet hareketliliği değerlendirilir. Anterior liflet forsepsle kavranır ve hareket
aralığına getirilir. Eğer subvalvular restriksiyon ya da leflet rijiditesi tespit edilirse, kalsiyum debritmanı ve kaynaşmış kordaların daha fazla bölünmesi veya eksizyonu gerekebilir. Ara sıra,
mobiliteyi artırmak için lefletler dikkatlice debride edilebilir.
Eğer orta dereceli kapsamlı mobilizasyon gerekli ise bu durumda kapak replasmanı daha uygun olabilir. Prosedür sonunda,
ventrikül içine soğuk serum fizyolojik enjeksiyonu ile kapağın
yeterliliği değerlendirilir.
Açık cerrahi kommissürotomide uzun dönem sonuçlar gösterilmiş olup operatif risk <%1 olarak saptanmış ve reoperasyona gereksinim olmaması oranı 10, 20 ve 30. yıllarda sırasıyla
%88.5, %80.3, ve %78.7 olarak belirtilmiştir.98 Postoperatif tromboembolik komplikasyonların insidansı genellikle hasta yılı başına %1’in altındadır, ve gerekli sistemik antikoagülasyona ih-

Mitral Kapak Replasmanı. Mitral kapak açığa çıkarıldıktan
sonra, yaklaşık olarak saat 12 pozisyonunda anteriyor mitral liflete bir insizyon yapılarak liflet dokusu uygun bir şekilde çıkarılır. Eğer mümkünse, posteriyor liflet boyunca ilişkili subvalvüler
yapıların korunmasıyla papiller kaslar anulusa tekrar tutturulur.
Anulus daha sonra ölçülerek, ve pledjitli horizontal matris sütürler kullanılarak uygun mitral protez implante edilir. Anüler
sütürler, intra-anüler yerleşen kapağa atriyumdan ventrikül
tarafına ya da supra anüler pozisyonda yerleşen kapağa ventrikülden atriyum tarafına yerleştirilebilir. Matris sütürler yerleştirildiğinde, annuler dokuda kalmaya dikkat edilmelidir. Aşırı
derin bir giriş posterolateral olarak sirkumfleks koroner arterde,
anteromedial olarak atrioventriküler nodda ya da anterolateral
olarak aortik kapak gibi kritik yapılarda yaralanmaya neden
olabilir. Protez kapak güvenlik için anulus seviyesinin aşağısına
yerleştirilir ve akabinde sütürler dikiş halkasına konulur (Şekil
21-7).
Mitral kapak replasmanı (MVR) için yaş, sol ventrikül
fonksiyonu, acil prosedür durumu, NYHA fonksiyonel durumu, önceki kardiyak cerrahi, ilişkili koroner arter hastalığı, diğer kapaklara eşlik eden hastalıklar gibi faktörler artan operatif risk ile birliktedir. Ancak, çoğu hastada, MVR için operatif
mortalite %2 ile %6 arasında, ve 5 yıllık hayatta kalma %65
ile%70 arasındabildirilmektedir.100-101 MVR süresince mitral
aparatusun korunması sol ventrikülün fonksiyonu için önemli
olmasına rağmen, 30 gün ve 5 yıllık takipte kısmi ve tam korunma arasında mortalitede fark görünmemiştir.100 Mekanik
kapaklar, biyoprotez kapaklar ile karşılaştırıldığında 15 yıllık
takipte sırasıyla mekanik kapaklarda reoperasyonsuz dönem
%98, ve biyoprotez kapaklarda ise %79 olarak artan durabilite
ile ilişkili gösterilmiştir.102 Bu bulgulara rağmen, prostetik kapak seçimi bir çok faktöre bağlıdır ve hasta bazında hastaya
göre belirlenmelidir.

Mitral Kapak Tamiri. Mitral kapak tamiri için kapak patolojilerinin intraoperatif değerlendirilmesi üzerine uygulanan

Şekil 21-7. Mitral Kapak replasmanı. A St. Jude bileflet mekanik
kapak sol atriotomi içinden görülmektedir.

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI

Mitral kapak cerrahisi kardiyopulmoner bypass yardımı ile arreste edilmiş kalpte yapılmaktadır. Geleneksel olarak median
sternotomi insizyonu kullanılır. Ancak, sol atriyuma mini-torakotomi ya da parsiyel sternotomi gibi minimal invaziv insizyon
yoluyla da yaklaşılabilinir. Mitral kapağa yaygın olarak intra-atrial groova paralel ve posteriyor sol atriyel insizyon ya da sağ
atriyel transseptal insizyon yoluyla müdahale edilir.
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Operasyon Endikasyonları. MY’nin morfolojisi ve şiddetine göre (Tablo 21-10) mitral kapak tamiri, mitral aparatusun bir
kısmı ya da tümünün korunmasıyla kapak replasmanı ya damit5u ral aparatusun kaldırılması eşliğinde mitral kapak replasmanı tedavileri yapılabilir. Mitral kapak tamiri planlandığı
zaman, intraoperatif bulgular mitral kapak replasmanını gerektirebilir. Genel cerrahi öneriler Tablo 21-11’de sunulmuştur.70

tiyaç duyulmaması uzun dönem hemorajik komplikasyonların
gelişimini önlemektedir.99
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birçok uygun teknik vardır. Kapak yetmezliğinin alanını en iyi
lokalize etmek için atrium duvarına çarpan bir jet regürjitasyonun akımının atrium endokadiumunda neden olduğu pürüzlü
jet lezyon muayene edilir. Kommüsürler prolapsus, füzyon ve
malformasyon kanıtı için muayene edilir. Subvalvüler aparatus
ve özel lifletler daha sonra muayene edilir ve prolapsus, restriksiyon, fibrosis ve kalsifikasyon alanları tanımlanır. Liflet perforasyonu genellikle bir perikardiyal patch ile tamir edilir. Anüler
dilatasyonun derecesi not edilir. Mitral kapağın temel komponentleri olan posteriyor lifletin rezeksiyonu, kordal kısaltma,
kordal transpozisyon, yapay korda replasmanı, anteriyor lifletin
triangüler rezeksiyonu ve anüloplastiyi içeren bu değerlendirme
üzerindemitral kapaktamir edilir. Günümüzde eğilim liflet korunmasına doğru olmaktadır.
Mitral kapak tamirinin ana esaslarından birisi posteriyor
lifletin triangüler rezeksiyonudur. Hastalıklı liflet dokusunun
eksizyonu genellikle mitral anulus hariç aşağı doğru uzatılır.
Tamirden sonra kapak yapıları, ventrikül içerisine şırınga ile
verilen salin solüsyonu ile liflet mobilitesi ve pozisyonu değerlendirilir. Eğer diğer alanlarda bölgesel yetmezlik saptanırsa ek
prosedürler uygulanır.
Korda transpozisyonu, yapay korda replasmanı ve anteryor lefletin triangüler rezeksiyonuyoluyla anteryor liflet korda
kısaltması tamir edilebilir. Genellikle kordareplasmanı lehine
korda kısaltması terk edilmiştir. Korda transpozisyonu sırasında, yapısal destek sağlamak için anteriyor lifletin prolabe kısmı
üzerine transpoze bağlı korda ile posteriyor lifletin biri kısmen
rezeke edilir ve yukarıda tanımlandığı gibi posteriyor liflet tamiri izlenir.Yapay kordal replasman işleminde prolabe anteriyor
lifletin serbest ucuna, papiller kasları bağlamak için polytetrafluoroethylene (PTFE) sütürler kullanılır. Triangüler rezeksiyonanteriyor lifletin primer tamiri ile yapılır ve bitişik kordal doku
korunarak anteriyor mitral kapak lifletinin prolabe segmenti
çıkarılırve büyük miktarda gereksiz anteriyor liflet dokusuna
sahip hastalar ya da özellikle rüptüre kordalı hastalara yardımcı
olunur.
Anüler dilatsyon genellikle mitral kapak tamirinin durabilitesini geliştirdiği bilinenbir ring ya da parsiyel band gibi mitral
kapak anüloplasti ringi kullanılarak düzeltilir (Şekil 21-8).103 Kısıtlı anüler dilatasyon içinyumuşak-hareketli ringler ya da bandlar ile rijit ya da yarı rijit ringler içeren geometrik olarak anulusu
yeniden şekillendirençeşitli cihazlar mevcuttur. Kısıtlı anüler
dilatasyon bantları ya da yumuşak ringler anülüsün fizyolojik
sfinkter hareketini sürdürür. Semirijit bantlar anüler remodelin
ve fizyolojik hareketin desteğinin bir kombinasyonunu sağlar.
Diğer teknikler 1915 yılından bu yana tanımlanmış olup,‘
‘double-orifice’’ya da ‘‘edge to edge’’ olarak bilinir. Bu teknikler
posteriyor lifletin karşı serbest kenara, anteriyor lifletin serbest
kenara tutunmasını içerir.104 Bu prosedür etkili olarak bir dubleorifis kapağı ‘‘papyon’’konfigrasyonunda oluşturur. Bu hem bir
primer tamir tekniği olup ve genelikle anteriyor liflet patolojileri
varlığında ya da Barlow’un hastalığında diğer tamir tekniklerinin yanında kullanılır. Bazı gruplar mükemmel geç sonuçlar bildirmiş olmalarına rağmen, bu tekniğin kullanımı tartışmalıdır.
Mitral kapak hastalığının etiyolojisi ve operasyonundaki
çeşitliliğe rağmen, mitral kapak tamirini izleyen sonuçlar heterojendir. Genellikle mitral kapak tamirini geçiren hastalar için
operasyon riski %1’in altındadır. MVR ile karşılaştırıldığında,
tromboembolik olayalar, infektif endokardit, antikoagülayon
ilişkili hemoraji gibi kapak ilişkili komplikasyonlar ve hastaların
sağ kalımında çok geniş bir yelpazede geç dönemfaydalısonuçlar
gösterilmiştir. Dejeneratif hastalığa bağlı MY’li hastalar,20 yılda

Şekil 21-8. Mitral kapak tamiri. Dar ok arka liflet onarımını gösteriyor, ve sol atriyotomi yoluyla bakıldığında geniş ok sağ anüloplastiyi gösteriyor.

hayatta kalma oranı %50’nin üzerinde ve reoperasyon olmayan
hastalarda %95’in üzerindegösteren sağ kalım ile özellikle cesaret verici sonuçlara sahiptir.84 Geçmişte, izole anteriyor liflet
prolapsı varlığı bu popülasyonda reoparsyonun riskini 5 kat artırırdı. Ancak artan deneyim ve kordal replasmanın kullanımında artan tecrübe sonucu, son çalışma serilerindeki bu sonuçları
büyük ölçüde iyileştirmiştir.105 Mortalitenin bağımsız belirteçleri olan düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve yaş, yüksek NYHA sınılandırılmasına dahil edilmiştir. Yaklaşık olarak
operasyon mortalilesi %4 ve 65 yaşın üstündeki hastalarda 10
yıllık hayatta kalma oranının %54 olması ile daha yaşlı hastalaradaki sonuçların biraz daha kötü olduğu gösterilmiştir. Ancak,
80 yaşın üstündeki hastalarda bile tamirin, replasmandan üstün
olduğu gösterilmiştir.101
Romatizmal hastalarda biraz daha kötü sonuçlar gösterilmiştir. Bir çalışmada romatizmal olmayan mitral kapak hastalığında 10 yıllık opersyon gerekmemesi oranları bariz olarak daha
iyi bulunmuştur (%88 vs,%73, p<005).106 Bu farklı sonuçlara
rağmen,mitral kapak hastalığı olan hastaların büyük çoğunluğu
için mitral kapak tamiri halen seçilen prosedür olmayı sürdürmektedir.

AORT KAPAK HASTALIĞI
Aort Darlığı
Etiyoloji. Aort darlığının (AD) en yaygın nedeni, özellikle 70
yaş üzeri hastalarda normal üç lifletin (kapakcığın) kalsifikasyonu veya konjenital biküspitli aort kapak olmasıdır. AD’nin
önemli diğer nedeni gelişmekte olan ülkelerde özellikle yaygın
olan romatizmal kalp hastalığıdır (Şekil 21-9).

Patoloji. Senil veya dejeneratif olarak da bilinen kalsifik aort
kapak hastalığı lipid birikimi, proliferatif ve inflamatuvar değişiklikler, anjiyotensin dönüştürücü (converting) enzimin artışı,
oksidatif stres, makrofaj ve T lenfositlerin infiltrasyonu ile karakterize yaş ile ilişkili bozukluktur.107 Aterosklerotik vasküler

Şekil 21-9. Aort Darlığı. Aorta kalınlaşmayı göstermek için uzaklaştırıldı, yapışık aort kapak lifletleri romatizmal kalp hastalığı ile
ilişkilidir. (Image courtesy of the Centers for Disease Control and Prevention, Edwing P. Ewing, Jr. izniyle.)

Tablo 21–12

Erişkinde aort kapak hastalığının ciddiyetinin sınıflandırılması için ACC/AHA klavuzundan veri
AORT DARLIĞI
GÖSTERGE

HAFİF

ORTA

CİDDİ

Jet hızı (m per s)

<3.0

3.0-4.0

>4.0

Ortalama gradiyent (mmHg)*

<25

25-40

>40

>1.5

1.0-1.5

<1.0

2

Kapak alanı (cm )
2

2

Kapak alan indeksi (cm /m )

<0.6
AORT YETMEZLİĞİ
HAFİF

ORTA

CİDDİ

Anjiyografik derece

1+

2+

3-4+

Renkli doppler jet genişlik

Santral jet, sol ventrikül
çıkış yolunun <%25 genişlik

Orta dereceden büyük, ciddi
yetmezliğin bulguları yok

Santral jet, sol ventrikül
çıkış yolunun <%65 genişlik

Doppler vena kontrakta
genişliği (cm)

<0.3

0.3-0.6

>0.6

Regürjitan hacmi (her atımda
ml)

<30

30-59

≥60

Regürjitan fraksiyonu (%)

<30

30-49

≥50

<0.1

0.1-0.29

≥0.3

KANTİTATİF (KATETER
VEYA EKO)

2

Regürjitan orifis alanı (cm )
EK TEMEL KRİTERLER
Sol Ventrikül boyutu

Genişlemiş

*Kapak gradiyentleri akım bağımlıdır ve kapak darlığının ciddiyetini tahmininde kullanıldığı zaman kapak boyunca geçen ileri akımın veya
kardiyak output’un bilinmesi ile değerlendirilebilinir.

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI

Patofizyoloji. Genellikle orta dereceli AD oluşur oluşmaz,
ortalama ilerleme hızı, jet akımında 0,3 m/s/yıl artış, ortalama
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kalsifikasyon ile yakın benzerlik gösteren bu süreç, başlangıçta
kapakçık hareketlerinin azalması, kapakçıkların taban kısımlarında kemik formasyonunun oluşması ile sonuçlanır. Kalsifikasyon kapakçıkları içerecek şekilde ilerler ve nihayet yaprakçıklarda füzyon (yapışıklık) bulgusu olmaksızın efektif kapak alanında azalma ile seyreden obstruktif hastalıkla sonuçlanır.

basınç gradiyentinde 7 mmHg/yıl artış ve kapak alanında 0.1
cm2/yıl azalmayı içerir (Tablo 21-22).70
AD olan birçok erişkin hastada, darlık dereceli olarak gelişir
ve semptomların olmadığı uzun sessiz dönem içerir. Bu süreç
sırasında, normal intrakaviter volümü sürdürmede ve aşırı yüklenmiş sistolik basınca cevap olarak sol ventrikül tipik olarak
hipertrofik hale gelir.108 Sol ventrikül sistolik duvar gerginliği
olarak tariflenen afterloadın (ard yük) erken döneminde ejeksiyon fraksiyonu normal kalır; miyokardiyal kalınlık artışı da,
genellikle, artmış intrakaviter sistolik basınça karşı koymaya
yeterlidir. Sistolik aşırı yüklenmeye tipik hipertrofik cevabı olmayan veya miyokardiyumun kontraktil durumu deprese olan
hastalarda, genel klinik seyir izlemi yoktur, fakat kompensatuar
mekanizması olmaksızın aşırı artmış ard yükten dolayı ejeksiyon fraksiyonun da erken azalma görülür.109
Boşluk dilatasyonu olmayan konsantrik sol ventrikül hipertrofisi nihayi olarak diyastol sonu basınçlarda artışa ve erken diyastolik disfonksiyona yol açar. Artmış diyastol sonu basıncı ile
karşılaşan güçlü atriyel kontraksiyon ventrikül doluşun önemli kısmını oluşturur iken bile ortalama sol atriyel ve pulmoner
venöz basınç normal aralıkda kalır. Atriyel kontraksiyonu tipik
olarak bozan atriyel fibrilasyon gibi bozukluklar klinik bozulmaya neden olur. Hastalığın doğal seyrinde sistolik fonksiyonlar
uzun süre korunmasına rağmen eskiden beri yerleşmiş olan ard
yükteki artış nihayi olarak sol ventrikülde bozulmaya yol açar
ve diğer belirtiler olmasa bile cerrahi için endikasyon oluşturur.
Konsantrik hipertrofi yüksek intrakaviter (boşluk) basınçla karşılaşıldığında ejeksiyon fraksiyonu’nu sürdürmek için
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kompensatuar mekanizma olmasına ragmen, hipertrofik kalp
iskemik hasara daha yatkın hale gelir. Epikardiyal koroner arter hastalığı yokluğuna rağmen koroner kan akımı yetersiz hale
gelebilir.110 Koroner kan akımı hipertrofik miyokard tarafından
azaltılmıştır ve egzersizin hemodinamik stresi veya taşiaritmiler subendokardiyal iskemiyle ileride diyastolik ve sistolik disfonksiyona yol açar. İskemik hasar görüldüğü zaman ventriküler
hipertrofisi olan hastalarda hipertrofisi olmayanlara göre daha
geniş infarkt ve daha yüksek mortalite oranları görülür.111 Bazı
hastalarda ventriküler hipertrofi artmış intrakaviter basıncı
kompanse etmek için gereğinden fazla artış gösterir bu aynı zamanda artmış perioperatif mortalite ve morbidite ile ilişkilidir.
112

Klinik Belirtiler. AD’nın klasik oksültasyon bulgusu, sağ
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ikinci interkostal aralıkda karotis arterlere doğru yayılan şiddetli kreşendo-dekreşendo tarzında sistolik üfürümdür.1 Hastalığın ilerlemesiyle aortik kapak pulmoner kapağın kapanmasını
takiben kapanabilir ikinci kalp sesinde paradoksal çiftleşmeye
neden olur. AD ile ilişkili diğer fizik bulgular pulsus parvus et
tardus olarak bilinen dar ve uzamış periferal nabız varlığı ve
“uzamış atım’’olarak tanımlanan apikal vuruları içerir.
AD’nin klasik semptomları efor dispnesi, anjina ve senkop
dur.1 Pek çok hastada öncelikli olarak semptomların başlamasıyla tanı konulmasına rağmen, AD tanısı almış hastalardaki en
yaygın klinik durumu egzersizde kardiyak output artışının sınırlanmasından dolayı kötüleşen efor dispnesi ve pulmoner konjesyona yol açan diyastol sonu basınçdaki kademeli yükselme
belirler. AD hastalarının yarısından fazlasında anjina görülür ve
bu hipertrofiye miyokardiyumun artmış oksijen talebi, koroner
kompresyona sekonder olarak oksijen sunumunda azalmadan
dolayı olur. Bazı hastalarda eş zamanlı iskemik hastalık olmasına
rağmen AD hastalarının yarısında önemli epikardiyal koroner
arter hastalığı olmadan anjina görülür. Senkop sabit kardiyak
output varlığında sistemik vazodilatasyonla serebral perfüzyonda azalmaya neden olan egzersiz sırasında en yaygın görülür.
Bununla birlikte, zaman zaman, senkop paroksismal atriyel fibrilasyona sekonder ve bunu takip eden atriyel pompa fonksiyon
gücünde azalmayla dinlenim sırasında da görülebilir. AD nin
geç bulguları atriyel fibrilasyon, pulmoner hipertansiyon, sistemik venöz hipertansiyon ve nadiren ani ölümdür.

Tanısal Çalışmalar. AD’nın ciddiyeti ile prekordiyal derivasyonlardaki toplam elektrokardiyografik voltaj arasında zayıf korelasyon olmasına ragmen, sol ventrikül hipertrofi bulgusu rutin
EKG de AD olan hastaların yaklaşık %85’de bulunur.1 EKG aynı
zamanda iletim sistemindeki kalsifikasyonlarından dolayı intraventriküler veya atrioventriküler blok formlarını, derecelerini ve
sol atriyel genişleme bulgularını gösterebilir. Rutin göğüs grafisi
sol ventrikül sınırı ve apeksin yuvarlaklaşması ile genellikle normal kalp boyutunu gösterir. Göğüs grafisinde kalp genişlemesi
kardiyomegali ve sol ventriküler yetmezliğin geç bir bulgusudur.
Transtorasik ekokardiyografi (TTE) AD’nın karakteristik
semptomları veya tek ikinci kalp sesi, sistolik üfürüm derecesi
>2/6 olan bütün hastalarda gereklidir.70 Başlangıç TTE incelemeleri sıklıkla tanısaldır, sol ventrikül hipertrofi derecesi, kapak
kalsifikasyon derecesi, diğer eşlik eden kapak hastalıklarının
varlığı ve sol ventrikül boyut ve fonsiyonlarını değerlendirmeyi
sağlar. Klinik sonuçların tahmini ve hastalığın derecesini göstermede en yararlı ölçüm metodu olan doppler değerlendirmesi
maksimum jet akımı belirlemede kullanılmalıdır.1 Ek olarak,
renkli akım doppleriyle efektik kapak orifis alanı ve ortalama
trans valvüler basınç gradiyenti hesaplanarak stenotik lezyonun

ciddiyeti değerlendirilir (Tablo 21-12).70 Takiplerdeki TTE endikasyonu, doğru zamanda cerrahiye yöneltmek ve temel parametrelerdeki değişiklikleri belirlemek için, AD’nın ciddiyetine
bağlı olarak değişkenlik gösterir: ciddi AD için yılda bir, orta
derece AD için 1-2 yılda bir, hafif derecede AD için 3-5 yılda bir.
AD olan hastalarda semptomlar veya bulgulardaki herhangi bir
ani değişiklik TTE incelemesi için endikasyon oluşturur.
Bazı hastalarda ek tanısal çalışmalar gerekli olabilir. Nadiren, TTE görüntüleri yetersiz olduğu zaman, TEE (Trans Özefagial Ekokardiyografi) veya floroskopi kapak kalsifikasyonu
derecesini ve etkili kapak orifisini değerlendirmek için yapılabilir. Kalp kapak hastalığı olan diğer hastalarda olduğu gibi koroner anjiyografi pek çok hastada aort kapak cerrahisi öncesi
yapılmalıdır.70 AD semptomları sıklıkla iskemik hastalığı taklit
ettiği için kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi AD olan
hastaların başlangıç değerlendirmesinde gerekli olabilir. Stres
ekokardiyografi efor sırasında normal dışı kan basıncı cevapları veya egzersizle uyarılan semptomları ortaya çıkarmak için
asemptomatik AD hastalarında kullanışlı olabilir. Sol ventrikül
fonksiyonları deprese olan düşük gradientli AD hastalarının
değerlendirilmesinde aynı zamanda kullanışlıdır.70 TTE de
aortik kök hastalığı bulgusu olan hastalarda, göğüs bilgisayarlı tomografisi çeşitli anatomik düzeylerde aortik dilatasyonu
değerlendirmede yararlı ve klinik karar verme, cerrahi planlamada gereklidir.1

Ameliyat Endikasyonları. Hastaların bütün fiziksel şartları
ve AD nın ciddiyeti temel alınarak (Tablo 21-12), AVR (Aort
Kapak Replasmanı), AD’nın tedavisi için tavsiye edilebilir (Tablo 21-13).70 Ciddi kalsifik AD hastalarında asemptomatik hastalarda müdahale zamanı için tartışma olmasına ragmen AVR tek
etkili tedavidir. Balon valvotomi kalsifik aort olan hastalarda geçici semptomatik iyileşme ve ılımlı hemodinamik etki oluşturur.
Bununla birlikte bu uygulamanın uzun dönem sonuçlara etkisi
gösterilemedi ve hasta semptomlarına katkısı tartışma konusu
olan aort darlıklı yüksek riskli hastalarda sıklıkla kullanılmaktadır.113

Aort Yetmezliği
Etiyoloji. AVR ye giden hastalarda izole aort yetmezliğinin
(AY) en sık sebebi aort kökü hastalığıdır, ve bazı çalışmalarda
bu gibi hastalar %50 den fazla kısmı temsil eder.1 AY’nın diğer
yaygın sebepleri biküspid aort kapak gibi aortik kapağın konjenital anomalileri, kalsifik dejenerasyon, romatizmal hastalık,
enfektif endokardit, sistemik hipertansiyon, mikzomatöz dejenerasyon, asendan aorta diseksiyonu ve Marfan sendromudur.
AY’nin daha nadir sebepleri aort kapağın travmatik hasarı, ankilozan spondilit, sifilitk aortit, romatoid artrit, osteogenezis
imperfekta, dev hücreli arterit, Ehler- Danlos sendromu, Reiter
sendromu, diskretik subaortik stenoz ve aort kapağın prolapsusu ile birlikte olan ventriküler septal defektdir.70 Bu lezyonların
pek çoğu kronik aort yetmezliği oluşturmasına rağmen, nadiren
ciddi tahrip edici sonuçlar ile seyreden akut aort yetmezliği ile
sonuçlanabilir.

Patoloji. Sebebi ne olursa olsun, AY sol ventrikül dilatasyonu
ve hipertrofisi ile aşırı volüm yüklenmesine ve takiben mitral
kapak annulus dilatasyonuna neden olur. AY ciddiyetine bağlı
olarak sol atriyum da dilatasyon ve hipertrofiye gidebilir. Sıklıkla, regurjitan jet akım sol ventrikül duvarında etkilediği kısımda
endokardiyal lezyonlara neden olur.
AY’ye sebep olan hastalıklar şu şekilde sınıflandırılabilir,
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Tablo 21–13

Spesifik klinik durumlarda Aort kapak cerrahisi için ACC/AHA klavuz verileri
KLİNİK DURUM

ÖNERİLEN SINIF

KANIT DÜZEYİ

• AVR için yüksek riskli hemodinamik olarak stabil olmayan AD’li hastalarda
cerrahi için köprü

IIb

C

• AVR için aday olmayan AD olan erişkin hastalarda palyasyon

IIb

C

• AD olan erişkin hastalarda AVR için alternatif

III-Zararlı

B

• Ciddi AD olan semptomatik hastalar

I

B

• Şu durumlardaki ciddi AD
1) Eş zamanlı CABG
2) Eş zamanlı kapak veya aortik cerrahi
3) SV sistolik disfonksiyon (SVEF<0.50)

I

C

• Şu durumlardaki orta dereceli AD
1) Eş zamanlı CABG
2) Eş zamanlı kapak veya aortik cerrahi

IIa

B

• Ciddi AD ve asemptomatik hastalar ve
• Eğzersize anormal cevap
• Hızlı ilerleme ihtimali yüksek
• Eğer cerrahi, semptomların başlamasına kadar yapılamazsa, gecikme ihtimali
yüksek
• Beklenen ameliyat mortalitesi ≤ %1.0

IIb

C

• Hızlı ilerleme ihtimali yüksek olduğu zaman, KABG’ye giden hastalarda hafif AD

IIb

C

• Yukarıdaki bulguların herhangi biri olmadan asemptomatik AD olan hastalarda
ani ölümün önlenmesi için AVR

III-Zarar

B

I

B

I

C
C
B

• Ciddi AY’li asemptomatik hastalar normal SV fonksiyonlu ( SVEF >0.50), fakat
ciddi SV dilatasyonu (diyastol sonu boyut >75 mm, sistol sonu boyut >55 mm)

IIa

B

• Şu durumlarda orta dereceli AY
1) Eş zamanlı CABG
2) Eş zamanlı assendan aort cerrahisi

IIb

C

• Ciddi AY’li asemptomatik hastalar, dinlenim sırasında normal SV sistolik
fonksiyonu (SVEF >0.50) ve SV genişlemesi (diyastol sonu boyut ≥70 mm, sistol
sonu boyut ≥50 mm) bu durumlarda;
1) İlerleyici SV genişlemesi
2) Egzersiz toleransında azalma
3) Egzersize anormal hemodinamik cevap

IIb

C

• Hafif, orta veya ciddi AY’li asemptomatik hastalarda ve normal SV sistolik
fonksiyonu (SVEF>0.50), SV genişleme derecesi ciddi veya orta dereceli olmadığı
zaman (diyastol sonu boyut <70 mm, sistol sonu boyut <50 mm)

III-Zarar

B

Aort Darlığı için Balon Valvulotomi

Aort Darlığı için cerrahi

• Şu durumlarda kronik ciddi AY’li asemptomatik hastalar
1) Eş zamanlı CABG
2) Eş zamanlı kapak veya aortik cerrahi
3) SV sistolik disfonksiyon (SVEF<0.50)

AD: Aort Darlığı, AVR: Aortik Kapak Replasmanı, KABG: Koroner Arter Bypass Greft, SV: Sol Ventrikül, SVEF: Sol Ventrikül Ejeksiyon
Fraksiyonu, NYHA: Newyok Heart Association.

primer aort kapak lifletlerinin ve/veya aortik kök duvarındaki
bozuklukları içerir. Assendan aortun genişlemesine neden olan
hastalıklar izole AY den ziyade AVR için daha sık neden oluşturur ve birkaçını saymak gerekirse aort diseksiyonu, biküspid kapaklara sekonder aortik dilatasyon, Marfan sendromunda görülen aortanın kistik mediyal nekrozu, yaş ile ilişkili (dejeneratif)

aortik genişleme gibi bozuklukları içerir.114 Bu bozukluklarda,
aortik anulus genişler, kapak lifletlerinin ayrılmasını takiben
AY gelişir. Hastalıklı aortik duvar sekonder olarak ayrılabilir
ve ileride kapak boyunca olan yetmezliği arttırır, aort kapaklarının sekonder kalınlaşma ve kısalması genişlemiş aortik kökü
tarafından kapak yapıları üzerindeki aşırı gerilimin yerleşme-
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• Ciddi AY’li semptomatik hastalar
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Aort yetmezliği için cerrahi
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siyle görülebilir. Hastalığın ilerlemesiyle kapaklar aşırı ufalarak
aortik orifisi daraltır, assendan aortanın genişlemesini arttırır ve
ileride aort yetmezliğine neden olur.
Aynı zamanda, AY’ne sebep olan, genellikle de AS ile
birlikte olan pek çok primer kapak hastalığı vardır. Buna
örnek olarak, %75 hastada bir dereceye kadar AY’ne sebep
olan, yaşa bağlı kalsifik AS verilebilir.1 Enfektif endokardit,
aort kapak aparatını tutabilir ve kapak lefletlerini direk hasarlayarak, perfore ederek, kapak uçlarının düzgün koaptasyonunu bozan vejetasyonlar oluşturarak AY’ye sebep olabilir.
Romatizmal hastalık aort kapak kusplarının fibröz infiltrasyonuna sebep olur, sonrasında kapak lefletleri retrakte olur ki
bu da dilatasyon sırasında kuspların yakınlaşmasını engeller
ve santral regurjitan jet akım oluşturur. Büyük VSD’li veya
membranöz subaortik stenozlu hastalar, aortik kapakçıkların
prolapsusu ile sonuçlanan girdap etkisine bağlı olarak progresif AY geliştirebilir.

KISIM II

Patofizyoloji. AY’nin ana patofizyolojik anomalisi diyastol

ÖZEL KONULAR

sırasında sol ventrikül içerisine SV stroke volümunun bir kısmının retrograd akımıdır ve bu da sol ventrikül volüm yüklenmesine neden olur.
Akut ciddi AY en sık enfektif endokardit, akut aort diseksiyonu veya travma sebeplidir ve sol ventrikülde ani volüm yüklenmesine sebep olur.31 Preload da akut artış tüm strok volümde Starling mekanizmasına bağlı, küçük bir artışa sebep olsa
da, remodeling yokluğuna bağlı, sol ventrikül, büyük regürgitan volüme uyum sağlayamaz, akut aşamada ileri akımı sağlayamaz. Sol ventrikül diyastol sonu ve sol atriyel basınçları, sol
ventrikül, kompansatuar boşluk dilatasyonu ile uyum sağlayamadığından, dramatik olarak artar. Taşikardi, ileri akımı sağlayacak kompansatuar (telafi edici) mekanizma geliştirmesine
rağmen, bu çaba yetersiz kalır ve hastalar sıklıkla kalp yetmezliği ve hatta kardiyojenik şok geçirir. Dahası, akut dilatasyona
bağlı artmış miyokardial oksijen ihtiyaçları, azalmış koroner
diastolik perfüzyon, artmış sol ventrikül diyastol sonu basınç
sonucunda, sıklıkla subendokardiyal miyokard iskemisi gelişir.
Kronik ventrikül hipertrofisi ve öncesinde varolan diyastolik
disfonksiyon sürecinde, basınç-volüm ilişkisi akut AYde görülen hemodinamik bozulmalar oluşturacak kadar aşırı şiddette
olabilir.
Kronik AY genellikle daha sessiz gelişir, sol ventrikül volüm
yüklenmesi, sol ventrikül diyastol sonu volüm ve çember uyumunda kompansatuar artışa ve eksentrik ve konsantrik hipertrofi kombinasyonuna sebep olur.115 Sol ventrikülün kompansatuar yeniden düzenlenmesi, dolma basınçlarında belirgin artış
olmadan regürjitan akıma uyum sağlar ve boşlukların preload
rezervini yeniden sağlar. Genişlemiş oda çapı ile normal kontraktil performansa ve regürjitasyon akımına rağmen ileri akımı
sağlamak için artmış total strok volüm ejeksiyonuna izin veren
eksantrik sol ventrikül hipertrofisi gelişir.115,116 Fakat artmış oda
çapı, artmış sistolik miyokardiyal duvar stresi ile sonuçlanır ve
daha sonra ventriküler hipertrofiye sebep olur. Hastalık ilerledikçe preload rezervin sağlanması ve kompansatuar hipertrofi,
artmış afterloada rağmen ejeksiyon fraksiyonunu normal sınırlarda tutar, böylece birçok hasta kompansatuvar fazda asemptomatik kalır.115,117
Sonunda, sol ventriküler kompansatuar mekanizmalar ba-

şarısız olur ve sistolik disfonksiyon ortaya çıkar. Hastalık ilerlemeye devam ettikçe preload rezervi sonlanabilir ve hipertrofik cevap yetersiz olabilir ve/veya bozulmuş miyokardiyal
kontraktilite gelişebilir, böylece ejeksiyon fraksiyonu düşmeye
başlar.118 Artmış afterload ile ilgili sol ventriküler sistolik disfonksiyon erken dönemde reversible (geri dönüşümlü) olmasına rağmen, azalmış miyokardiyal kasılmanın primer sebebi
olarak odacık genişlemesi baskın hale geldiğinde geri dönüşümsüz olur.

Klinik Bulgular. Akut ciddi AY durumunda, hastalar semptomatiktir ve sıklıkla akut pulmoner konjesyon, kardiyojenik
şok ile birliktelik gösteren kompansatuar devamlı taşikardileri
vardır.1 Çünkü sol ventriküler ve aortik basınçlar sıklıkla diyastol sonundan önce eşitlenir, AYnin diyastolik üfürümü kısa
ve/veya yumuşaktır. Azalmış sistolik basınç, kronik AYde görülen periferal nabız basınç artışını hafifletebilir ve artmış sol
ventrikül diyastol sonu basınçlara bağlı mitral kapağın erken
kapanması, akut dönemde birinci kalp sesinin yoğunluğunu
azaltabilir.
Kronik AY hastalarında, miyokardiyal iskemi ve kalp yetmezliğinin bulguları kompensatuar fazdan sonra gelişir.1 Önemli miyokardiyal disfonksiyon geliştikten sonra hastalarda sıklıkla
efor dispnesi, yorgunluk, ortopne, paroksismal nakturnal dispne
yavaş yavaş başlar. Anjina, özellikle uyku sırasında kalp hızı yavaş ve arteriyel diyastolik basınç düşük olduğu zaman geç görülen yaygın bir yakınmadır. Hastalar ayrıca miyokardiyal hipertrofi durumunda koroner perfüzyonun azalmasına sekonder
efor anjinası geçirebilirler. Ara sıra kronik AY’de gelişen kronik
kompansatuar taşikardi düzensiz kalp atımına neden olur ve
artmış nabız basıncı hastanın başında vuru hissine neden olur.
Periferik olarak genişlemiş nabız basıncı, water-hammer veya
Corrigan nabzı olarak bilinen şiddetli vurucu çabucak kaybolan
nabıza neden olur. Prematür ventriküler kontraksiyonlar, ekstrasistolik atım sonrası sol ventrikül volüm yüklenmesini arttırması nedeniyle özellikle sıkıntılı semptomlara neden olduğu
rapor edilmiştir. AY ile ilişkili klasik dinleme bulgusu sol üçüncü interkostal aralıkta tiz dekreşendo üfürümü; ve sıklıkla hastalığın geç göstergesi olan S3 gallop dur. Austin Flint üfürümü
şu şekilde tanımlanır, mitral darlığı taklit eden apeksde diyastol
ortasında ve ciddi AY de görülen mitral açılımını engelleyen regurjitan jet akımdır.

Tanısal Çalışmalar. Akut durumlarda, TTE pulmoner hipertansiyonun derecesi, kapak disfonksiyonun nedeni, aort yetmezliğinin varlığını ve ciddiyetini doğrulamak için yapılabilir.70
Akut AY’nin nedeni olarak aort diseksiyonundan şüphelenildiği
zaman, tanı için TEE yapılabilir, eğer kolay ulaşılabiliyorsa bilgisayarlı göğüs tomografisi yerine geçebilir.119,120 Kalp kateterizasyonu, anjiyografi ve koroner anjiyografi nadiren gereklidir ve
sıklıkla gerekli acil müdahaleyi geciktirir.
Kronik AY durumunda EKG sıklıkla sol aks deviasyonu
ile uyumlu bulgular gösterir ve geç dönemde intraventriküler
iletim defektleri sol ventriküler disfonksiyon ile ilişkilidir. Göğüs röntgeninde sol ventrikül alt ve sol tarafa doğru baskın bir
şekilde genişler, kalbin uzun aks çapında dikkat çekici artışa
neden olur sıklıkla transvers çapta ufak veya hiç değişiklik olmaz. Göğüs röntgeni aortanın anevrizmal genişlemesini gösterebilir.1 Başlangıçta TTE, ventriküler hipertrofinin derecesini, volüm ve sistolik fonksiyonunu değerlendirmede, AY’nin
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Şekil 21-10. Aortik kapak replasmanı. stentli domuz biyoprotezi aortotomi yoluyla görülmesi.
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ilişkili risk %1-5 arasıdır ve >70 yaş 5 yıllık yaşam süresi >%80
olarak bildirildi.69,121 Kapak seçimi sırasıyla biyolojik ve mekanik
kapakların hemorajik ve tromboembolik komplikasyonları gibi,
operasyon sonrası azalan risklerin devamlılığı yanında hasta ile
ilgili pek çok faktöre bağlıdır.
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nedenini belirlemede (kapak morfolojisi, aort kökü boyut ve
morfolojisi) AY’nin ciddiyeti ve tanısını doğrulamada uygulanabilir.70 TTE takipleri cerrahinin zamanlamasını belirlemek
ve temel parametrelerdeki değişiklikleri değerlendirmek için
orta ile ciddi AY’si olan asemptomatik hastalarda yıllık veya
6 ayda bir yapılır. Kronik AY hastalarında semptomlar veya
bulgulardaki herhangi bir ani değişiklik TTE yapılması için
endikasyon oluşturur.
İlaveten operasyon öncesi çalışmalar belirli hasta gruplarında değişkenlik gösterir.70 TTE’de kötü görüntüsü olan hastalarda, TEE veya manyetik rezonans görüntüleme dinlenim
sırasında sol ventrikülün volüm ve fonksiyonunu, ciddi aort
yetmezliğini seri ve başlangıç değerlendirmesinde uygulanabilir.
Kronik AY’si olan semptomatik hastalarda eğer TTE uygulaması
yetersiz ise, kalp kateterizasyonu veya TEE yapılması mantıklıdır. Egzersis stres testi kuşkulu semptomları olan hastalarda
fonksiyonel kapasite ve semptomatik cevapların değerlendirmesinde yardımcı olabilir. Koroner anjiyografi pek çok hastada
kapak cerrahisinden önce yapılabilir.70

Ameliyat Endikasyonları. Kapak disfonksiyonunun ciddiyeti ve morfolojisine bağlı (Tablo 21-12), AK (Aort Kapak) tamir
veya değişikliği, AY tedavisinde uygulanabilir (Tablo 21-13).70
AK tamir ve AK değişim edikasyonları farklı olmasa da, AK tamirinin sadece uygun teknik deneyimlerinin geliştiği, hasta seçiminde deneyim kazanılmış cerrahi merkezlerde uygulanması
tavsiye edilir ve sonuçlar kapak replasmanındakine eşittir.

Aort Kapak Operasyonu Teknik ve Sonuçları
Aort kapak cerrahisi, geleneksel olarak mediyan sternotomi insizyon ile kardiyopulmoner bypass ve orta dereceli sistemik hipotermi aracılığı ile yapılırdı. Fakat aort kapak cerrahisi için mini-sternotomi ve mini-torakotomi yaklaşımlarını içeren minimal invaziv insizyonlar ortaya çıktı. Aorta cros-klemplendikten
sonra soğuk kan kardiyoplejisi aort kökü boyunca antegrade verilir ve /veya koroner sinüs boyunca retrograd verilir. Sol ventrikül vent’i prosedür sırasında kansız bir ortam oluşturmak ve
operasyon sonunda hava çıkarılmasına yardımcı olmak için sağ
süperior pulmoner ven boyunca uygulanır.

Aort Kapak Replasmanı. Aort kapak replasmanı sırasında,
sağ koroner arterin 1-2 cm üzerinden ve nonkoroner sinüs inferiorundan mediyale uzanarak aortotomi uygulanır; ve kapak
tamamen eksize edilir. annulus kalsiyum katmanları temizlenir.
Kalsiyum uzaklaştırıldıktan sonra, ventrikül bol miktarda salinle yıkanır. Bu noktada, annulus ölçülür ve uygun protez seçilir.
Plejitli matriks dikişler aort kapak annulusuna yerleştirilir, sonra prostetik kapağın ringi boyunca dikişler geçilir, iletim sistemi, mitral kapak yapılarından, koroner ostiumun hasarından
kaçınmak için dikkatli olmak gerekir. Annüler dikişler anulusun
altına yerleştirilebilir, kapak supra anuler yerleştirilir veya intra
anuler yerleştirmek için dikişler anulus yukarısına yerleştirilebilir (Şekil 21-10).
Cerrahi AVR ile ilişkili operasyon riskini arttıran başlıca
bileşenler yaş, vücut yüzey alanı, diyabet, böbrek yetmezliği, hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı, periferik vasküler hastalık,
nörolojik olaylar, infektif endokardit, önceki kardiyak cerrahi,
miyokard infarktüsü, kardiyojenik şok, NYHA fonksiyonel durum ve pulmoner hipertansiyon dur. Birçok hasta için AVR ile

Aort Kapak Tamiri. Aort kapak replasmanı yaygın olarak
kullanılmasına rağmen aort kapak onarımı teknik uzmanlık, ileri derecede deneyim ve kapak replasmanıyla eşdeğer sonuçları
olan merkezlerde önerilebilir.70
Aorta anuler ektazisi olan hastalar için AY sinotubuler bileşkenin bükülmesi ve anuler dilatasyonundan dolayı olur. Bu hastalarda aort kapağının yeterliliği homogreft uygulanmasıyla karşılaştırılabilen metod olan anulusun fonksiyonel onarımı ile başarılabilir. Aort kökünün genişlemiş kısmı çıkarılır ve aort kapak
eş zamanlı koroner damarların tekrar implantasyonu ile birlikte
tubuler dakron greft içerisine tekrar implante edilir. Alternatif
olarak supravalvüler ve anevrizmal doku bütünüyle çıkarılabilir
anulus üzerine dakron greftin yerleştirilmesini takiben koroner
arterlerin tekrar implantasyonu yapılabilir.
Aortaanuler ektazi nedeniyle AY’si olan hastalarda kök ve
anuler stabilizasyon için kapak ayrılmış kök replasmanı sadece kapakçık ile ilişkili veya subkomissural anuloplastide görülenden ziyade daha uzun süreli sonuçlara neden olabilir. Bir
çalışmada 6 yılda anuloplasti yapılmadan aort kapak onarımı
yapılan veya subkomissural anuloplastiye giden hastalar ile kapak-ayrılan kök replasmanına giden hastalar arasındaki hayatta
sağ kalım oranları eşit olduğu gösterilmiştir.122 Fakat kapak-ayrılıp kök replasmanına giden hastaların orta dönem takiplerinde
tekrar ameliyat ve aortik yetmezlik >2+ (sırasıyla, %100 vs. %90,
p=0.03; and %100 vs. %77, p=0.002) den bağımsız yaşama oranı
daha yüksek bulundu.
Fazla kapak dokusu ile ilişkili aort yetmezlikli hastalar için
aort kapak onarımı fazla kısmın triangüler rezeksiyonu ile veya
olmadan kapak uçlarının resüspansiyonu veya serbest kenar
plikasyonuyla tamamlanabilir. Kapak uçlarını içeren hastalıklı
kısımların çıkarılması kapakçıklarda simetri oluşturur ve her
iki komissurun anuler plikasyonu yeterli koaptasyonu sağlar.
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Genellikle çıkarılmış kapakçıkların serbest kenarları primer
olarak yeniden bir araya getirilir, fakat yeterli kapak dokusu
yokluğunda, üçgen şeklinde otolog veya sığır perikard yaması
kapakların onarımı için kullanılabilir. Serbest kenar plikasyonu veya resuspansiyon tekniği ile aort kapak onarımı triküspid
ve biküspitli hastalarda cesaretlendirici sonuçlar göstermiştir.
Trikuspid aort kapak hastalarında 10 yıllık süre aort kapağın
tekrar ameliyatsız oranı %80 ile %92 arası rapor edildi, tekrarlayan aort yetmezliği >+2 olmaksızın yaşam aynı zaman aralıgında %80 ile %86 arasıdır. Genç hasta grubu olan biküspid
aort kapak hastalarında, aort kapak onarımını takiben 10 yıllık
sağ kalım oranı %94 olarak rapor edildi, aynı zaman aralığında aort kapak tekrar operasyonu olmaksızın yaşam %81 olarak
bildirildi.123

Ross Prosedürü. Daha önce bahsedilen Ross prosedürü

KISIM II
ÖZEL KONULAR

pulmoner pozisyona homogreft ile replasman, otogreft olarak
hastanın kendi pulmoner kapağı ile hastalıklı aort kapağın değiştirilmesini içerir.80 Otogreft koroner ostiumların tekrar implantasyonunu gerektiren kök replasmanıyla ilişkili olarak veya
kapak komissurlerinin resuspansiyonu ile direk olarak aortik
pozisyona implante edilebilir.
Tubuler kök replasmanı tekniğinde, natif aorta yaklaşık olarak sinotubuler çıkıntının 5 mm yukarısından ayrılır ardından
supraanuler doku ve aortik kapakçıkların eksizyonunu içerir ve
sık tekrarlanabilir. Ana pulmoner arter bifurkasyondan ayrılır
ve sağ ventrikül çıkış yolu kesilir, pulmoner arter ve kapağın çıkış yolundan blok olarak ayrılmasına izin verir. Pulmoner otogreftin anulusu devamlı veya kesintili dikişler ile natif aortik anulusa dikilir ve koroner ostiumlar pulmoner arter greftine tekrar
implante edilir. Pulmoner kapak ve sağ ventrikül çıkış yolu homogreft doku kullanılarak peşisıra onarılır.
Ross uygulamasının primer yararı geleneksel aort kapak
cerrahisiyle karşılaştırıldığında sistemik antikoagülasyon ihtiyacı olmaksızın tromboemboli riskinin düşük olmasıdır. Ross prosedürüne giden hastalar genellikle genç olmasına rağmen 18 yıllık takiplerde hayatta kalımın %90’nın üzerinde olan bu grup da
perioperatif mortalitenin %2.5 kadar az olduğu bildirilmiştir.124
Fakat prosedürün uzun süre dayanıklılığı bir miktar tartışılabilir. Ross 20 yılda otogreft tekrar replasmanı olmaksızın yaşamın
%75 olduğunu bildirmesine rağmen diğer gruplar 18 yıllık takiplerde otogreft ile tekrar operasyon olmaksızın ve allogreft
tekrar uygulanmadan yaşamın sırasıyla %51 ve %82 olduğunu
bildirdiler.124,125 İlerleyici aort yetmezliği pulmoner darlık ve pulmoner homogreftin kalsifikasyonu yanı sıra bu hastalardaki geç
yetmezliğin nedeni olarak tanımlanmıştır.

Transkateter Aortik Kapak Replasmanı. Transkateter
Aortik Kapak Replasmanı (TAKR) geleneksel cerrahiye aday
olamayan ciddi hastalığı olanlarda aort darlığının (AD) teda6u visi için yararı kanıtlanmış göreceli yeni bir teknolojidir.
Prosedür süregelen klinik çalışmalar üzerine odaklanmaya
devam etmektedir ve böylece American Heart Association veya
American College of Cardiology tarafından uygun bulunan operasyon için endikasyonlar halen yayınlanmadı. Bununla birlikte
TAKR deneyiminde şimdiye kadar kullanılan Edwards SAPIEN
kalp-kapak sistemi erken sonuçların yayınlanması ile ilişkili olarak onaylanmış endikasyonları Food and Drug Administration
tarafından yakın zamanda onaylandı.
Edwards SAPIEN kalp-kapak sistemi paslanmaz çelik des-

tekli çerçeveli balon-genişleyebilen üç kapakçıklı sığır perikardiyal kapak içerir ve femoral, aortik veya apikal yollardan
herhangi biriyle uygulanabilir. Femoral yol ile implantasyon
için seçilen kapağın boyutuna bağlı olarak ya 22 veya 24 french
kılıf femoral yol ile ilerletildikten sonra standart balon aortik
valvuloplasti uygulaması yapılır. Balon kateter ve üzerine kapanmış biyoprostetik kalp kapağı hızlı sağ ventriküler pacing
sırasında sevk edilir ve floroskopi altında kendi aort kapağı
boyunca ilerletilir. Eğer femoral arter kanülasyonu için periferik vasküler sistem uygun değilse, transapikal veya transaortik yol seçilir. Transapikal yaklaşımda ufak interkostal kesi sol
ventrikül apeksi üzerinden yapılır ve özel gönderilen kateter
yukarıda tarif edildiği gibi kendi aort kapak üzerinden ve sol
ventriküler apeks vasıtasıyla yerleştirilir. Transaortik yaklaşım sıklıkla mini sternotomi yoluyla yapılır. Diğer yaklaşımlar
trans karotid, transaksiller, transsubklavyen olarak tanımlanmıştır. Spesifik hastalardaki her bir yaklaşımın ayrıntılı görevi
halen tanımlanmaya devam etmekte ve teknolojinin ilerlemesiyle değişiklikler sürmektedir.
Büyük çok merkezli klinik çalışmalar sırasıyla 30 günlük
mortalite için varsayılan risklerin ≥%10 ile %15 ve ≥%50 olmasına bağlı olarak geleneksel AVR ameliyatı olamayan veya
çok yüksek riskli hastalara uygulamışlardır. Daha önceden
operasyona yapılamıyacak kararı alınmış hastalarda TAKR bir
yıllık standart medikal tedaviyle karşılaştırıldığında hastaneye
tekrar yatış oranları (%41vs. %22,3, p=<.001), kardiyovasküler
nedenlerden dolayı ölüm oranı (%41.9 vs. %19.6, p=<.001) ve
herhangi bir nedenden dolayı ölüm oranını (%49.7 vs. %30.7,
p=<.001) önemli derecede azaltır.126 Nörolojik olaylar (%10.6
vs. %4.5 p=0.04), önemli vasküler komplikasyonlar (%16.8
vs. %2.2 p<.001), önemli kanama olaylarının oranları TAKR
gruplarında daha yüksek olmasına rağmen bu hastalar standart medikal tedavi alan hastalar ile karşılaştırıldığında fonksiyonel kapasitede artış ve semptomlarda önemli azalmada aynı
zamanda daha deneyimlidirler. Geleneksel AVR için yüksek
riskli hastalarda kardiyovasküler nedenlerden ve herhangi
bir nedenden ölüm oranı cerrahi grup ile karşılaştırıldığında
TAKR grubunda daha düşük bulunmadı.127 Önemli kanama
olaylarının oranı ilk 30 günde daha yüksekti (%19.5, %9.3
p=<0.001) TAKR grubundaki hastalarda daha kısa hastanede
kalış (8 karşı 12 gün, p=<.001) ve yoğun bakımda kalış süresi
(3 karşı 5 gün, p=<0.001) önemli derecede daha kısaydı. TAKR
grubunda daha fazla hastada semptomlarda azalma NYHA
sınıf II veya daha düşük (p=<0.001) olmasına rağmen ilk bir
yılda aynı zamanda daha fazla nörolojik olay (%8.3 karşı %4.3,
p=0.04), ve önemli damar komplikasyonları (%11.3 karşı %3.5,
p=<.001) görülmektedir.
TAKR işlemi sırasındaki riskler belirgin olmasına rağmen
özellikle cerrahi AVR için ameliyat olamayacağı kabul edilen
hastalarda morbidite ve mortalitede yararlı olduğu gösterilmiştir. Devam eden çalışmalar geleneksel AVR için orta dereceli
riskli, AD olan hastalarda TAKR’nin olası rolünü halen araştırmaktadır.

TRİKÜSPİT KAPAK HASTALIĞI
Triküspid Stenoz ve Yetmezlik
Etiyoloji. Edinsel triküspit kapak (TK) hastalığı organik veya
fonksiyonel olarak sınıflandırılır ve genel nüfusun yaklaşık
%0.8’ini etkiler.128 Triküspit stenozu hemen her zaman romatizmal kalp hastalığı ve endokardit gibi organik bir hastalık sonucu

gelişir. Romatizmal hastalık durumunda yetmezlikli veya yetmezliği olmayan triküspit stenozu kaçınılmaz olarak mitral kapak hastalığı ile ilişkilidir. Sağ atriyel boşalmaya engel olan diğer
nadir nedenler arasında konjenital triküspit atrezisi, sağ atriyel
tümörleri ve endomiyokardiyal fibrozis sayılabilir.
Diğer taraftan, triküspit yetersizliği genellikle pulmoner
hipertansiyon ve/veya sağ kalp yetmezliğine bağlı triküspit
anulus ikincil genişlemesinden kaynaklanan fonksiyonel bir
hastalıktır. Bu en yaygın olarak MK (Mitral Kapak) hastalığı
yüzünden olur. Sağ ventrikül infarktüsü ve pulmoner stenoz,
sağ ventrikül basınç artışına ve sonuç olarak fonksiyonel triküspid yetmezliği (TY)’ne sebep olur. Organik TY’nin stenozun eşlik ettiği veya etmediği az görülen nedenleri arasında,
karsinoid sendrom, radyasyon tedavisi, tekrarlayan endomiyokard biyopsi örneklemesinde olduğu gibi travma ve Marfan
sendromu sayılabilir.

Klinik Belirtileri. TD ve şiddetli TY olan hastalarda kronik
olarak yükselmiş sağ atriyel basınç ile ilişkili sağ kalp yetmezliği belirtileri gelişir.1 TD ve şiddetli TY’nin klasik klinik belirti ve
bulguları; hepatomegali, juguler venöz distansiyon, splenomegali, asit ve alt ekstremite ödemidir. TK hastalığı olan hastalarda
boyunda rahatsız edici titreşim bildirilmiştir. Özellikle şiddetli
TY olan hastalarda, göz bebeklerinde zonklama hissi ve pulsatil
varikoz venlerin özellikle ortaya çıktığı bildirilmiştir.
TD ve şiddetli TY ile ilişkili düşük kalp debisi olan hastalarda yorgunluk, halsizlik ve egzersiz intoleransı olabilir. Pulmoner
hipertansiyon yokluğunda, dispne triküspit hastalığın önemli
bir özelliği değildir. TD ile ilişkili oskültasyon bulguları, inspiriyumda artan, triküspit açılması sesi ile karakterize, presistolik ve
middiyastolik üfürümü içerir. TD’de sol alt parasternal üfürüm,

Tanı. Çalışmaları: TK hastalığı olan hastalarda, göğüs X-ray
sıklıkla sağ atrium ve ventrikül genişlemesini gösterir. TY olan
hastalar anormal sistolik c ve v dalgalarına sahip iken TD hastalarında abartılı bir a dalgası yanısıra y dalgasının juguler venöz
nabızında azalma göstermektedir.1 TK hastalarında, kapak yapısını, hareketli triküspid anulus boyutunu ve TK fonksiyonunu
etkileyebilecek diğer kardiyak anormallikleri saplamak amacıyla
TTE yapılması gerekmektedir.70 Pulmoner arter sistolik basıncı
55mm Hg üzerinde olan hastalarda, TY sıklıkla yapısal olarak
normal olan kapaklarda gelişir, ancak, TY’li ve pulmoner arter
sistolik basıncı <40mmHg ise, sıklıkla TK yapısal düzensizliği
bulunur. Doppler TTE, TD ciddiyeti, sağ ventrikül sistolik basıncı ve TK diyastolik gradientini tahmin etmeye izin verir.

Operasyon Endikasyonları. İzole bir lezyon olarak hafif ya
da orta TK hastalığı cerrahi düzeltme gerektirmemektedir. Ancak, şiddetli TK hastalığı olan hastalarda, özellikle sağ ventrikül
genişlemesi ve bozulmuş sistolik fonksiyonun, kalp yetmezliği
ve atriyel fibrilasyon gibi sekeller gelişimini artıran durumların
varlığında cerrahi müdahale düşünülmelidir.128 TK disfonksiyon
tedavisi için, hastanın klinik durumuna ve disfonksiyon nedenine bağlı olarak, kapak tamiri veya kapak replasmanı tavsiye
edilebilir (Tablo 2114).70 TY hastalarında, kapakçık genellikle
modern tekniklerle tamir edilebilir.
Operatif Teknikler ve Sonuçlar. Triküspit kapağa, median stenotomi, sağ torakotomi veya minimal invaziv giriş tekniği, aracılığıyla ulaşılabilir. Cerrahi kardiyopulmoner bypass
yardımı ile TK cerrahisi genellikle çalışan kalpte yapılır ancak
kardiyoplejik arrest kısa bir süre olarak interatriyel septuma tam
kontrol sağlar ve mevcut olabilecek herhangi bir defektin gözden kaçmasını engeller.
TK onarımı için, bir sütür veya halka anüloplasti ve valvüloplasti gibi birden çok yöntem tanımlanmıştır.128 Tarihsel olarak, TK’nin biküspidizasyonu, arka yaprağın anulusunun sekiz
şekilli süturu ile gerçekleştirilirdi; ancak, bu teknik esas olarak
sütur veya ring anüloplasti tekniği ile değiştirilmiştir. Sütur
anüloplasti genellikle anterior ve posterior yaprakçıkların tabanı boyunca 0 polipropilen plejitli sütur koyarak yapılır. Ring
anülopasti değişik sert veya yarı sert ringlerin TK anulusuna dikilmesi ile gerçekleştirilebilir, genellikle tespit süturleri anteroseptal komissür seviyesinden uzak geçilerek iletim sisteminden
uzak durulur. Çogu cerrah ring anüloplastiyi, sütur anüloplastiye tercih eder. Şiddetli anüler dilatasyonda, otolog perikard ile
anterior kapak leafletin büyütülmesi başarı ile kullanılmaktadır.
Triküspit valvuloplasti seyrek gerçekleştirilir ve komissürotomi,
üçgen leaflet rezeksiyon, primer perforasyon onarımı ve kordal
transferi kısaltma ve değiştirme, papiller kas plikasyonu, triküspit leaflet augmentasyonu ve MK prolapsusunda kullanılan
uç uca onarım tekniği gibi geleneksel leaflet onarım teknikleri
içerebilir.
Fonksiyonel TK hastalarında, TK tamiri için genellikle replasman tedavisi tercih edilir, çünkü tromboz ve antikoagülan
ilişkili riskleri yoktur. Eş zamanı mitral kapak cerrahisi de yapılıyorsa, TK tamirinin ek perioperatif komplikasyonlarla ilişkili

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI

Patofizyoloji. TD ve şiddetli TY’nin her ikisinde de temel
patofizyolojik anormallik sağ atriyel basıncın yükselmesidir ve
buna bağlı olarak sistemik konjesyon ve sağ kalp yetersizliği belirtileri ortaya çıkar. Şiddetli TD kapak alanı <1.0 cm2 olması ile
belirlenir ve ciddi TY hepatik venlerde sistolik akım ters olmakla birlikte vena kontrakta > 0.7 cm genişliği ile tanımlanır.70 Bununla birlikte, TD hastalarında, 5 mmHg’lik bir diyastol basıncı
gradyanı ya da bir TK orifisi <1.5 cm2, organomegali, juguler
venöz distansiyon ve periferik ödem olması için yeterlidir. Ağır
vakalarda, sabit tıkanıklık ileri akıştaki artışı önlediği zaman
özellikle egzersiz esnasında kardiyak output kötüleşir. Şiddetli
yetmezlik ve pulmoner hipertansiyonu olan hastalar da benzer
hemodinamik dengesizlikler yaşar.
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Patoloji. Triküspid darlığı (TD) ile ilişkili değişiklikler, kommissurlerin füzyonunu içeren MD ile ilişkili değişikliklere yakından benzemektedir.128 Romatizmal hastalıklarda mikst TD ve
TY, korda tendineaların kısalması ve komissürlerin füzyonundan kaynaklanabilen kapakçıkların geri çekilmesinin sonucudur. Kronik TD’de sağ atrium dilate ve kalındır, sağ ventriküler
kronik tıkanıklık genellikle hepatomegali ve splenomegali gibi
sistemik venöz konjesyon belirtileri üretir.1
Birçok TY vakasında, triküspit halka genişlemesi ve deformasyon en belirgin özelliktir. Kapak lifletleri çoğu zaman gergin
görünür, ancak görünümün aksine esnek ve normaldir.1 Karsinoid sendromunun neden olduğu TY’lerde, trikuspit kapağın
ventrikül yüzeyinde beyaz lifli karsinoid plaklar bulunur ve
bunlar kuspların, altta yatan sağ ventrikül duvarına yapışarak
kapağın açılmasını önlemesine neden olur.1

yetersizliğin derecesine bağlı olarak, holosistolik veya holosistolikten daha az olabilir, ağır vakalarda middiyastolik üfürümle
ilişkili olabilir ve inspiryumda artabilir.
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Tablo 21–14

Spesifik klinik durumlarda TK cerrahisi için ACC/AHA klavuzlarından veri
ÖNERİLEN
SINIF

KANIT DÜZEYİ

• MK cerrahisi gerektiren MK hastalıklı hastalarda ciddi TY için TKo

I

B

• Semptomatik primer ciddi TY için anuloplasti veya TKD

IIa

C

• TKo veya anuloplasti için uygun olmayan anormal TK lifletleri/hastalığa sekonder
ciddi TY için TKD

IIa

C

• MK cerrahisine giden hastalarda ciddi den daha az TY için anuloplasti durumunda
1) Pulmoner hipertansiyon
2) Triküspid anuler dilatasyon

IIb

C

• PASB <60 mmHg, normal MK, asemptomatik TY’li hastalarda TKR veya anuloplasti
endike değildir.

III-Zararlı

C

• Hafif primer TY hastalarında TKR veya anuloplasti endike değildir.

III-Zararlı

C

KLİNİK DURUM
Triküspid kapak hastalığının cerrahisi

KISIM II

MK: Mitral Kapak, PASB: Pulmoner Arter Sistolik Basınç, TY: Triküspid Yetmezlik, TK: Triküspid Kapak, TKo: Triküspid
Kapak Onarımı, TKD: Triküspid Kapak Değişimi.

ÖZEL KONULAR

olmadığı ve reoperasyonsuz 5 yılllık sürenin %98 oranında bildirilmesi etkileyici olmuştur.85 Ancak, hastaların bir alt grubunda TK tamirini takiben geç yetmezlik rapor edilmiştir ve sütur
anüloplastinin takip sonuçları ring anüloplasti ile karşılaştırıldığında daha kötüdür.
Kapak onarımının uygun olmadığı ciddi leaflet harabiyeti
veya belirgin anüler dilatasyonda prostetik kapak replasmanı gerekli olabilir. Bazı olgularda, iletim sisteminde yaralanma riskini
azaltmak için, protez kapak annulusun yerine doğrudan leaflet
dokusuna sabitlenebilir.128 Bu teknik kullanılırsa, implantasyondan sonra rezüdiel dokunun prostetik kapak hareketlerini engellemediği konfirme edilmesi gereklidir. Anulusun ventriküler
veya atriyel tarafına plejitli süturlar kullanılabilir.
Geçirilmiş TK cerrahisi olan ve / veya şiddetli sağ kalp yetersizliği bulguları olan hastaların raporlarında olduğu gibi TK
replasmanı sonrası elde edilen bilgileri yorumlamak zordur.
Operatif mortalite bazı çalışmalarda %20’nin üzerinde olmuştur.128 Bir çalışmada 1194 ve 2007 yılları arasında TK replasmanı
yapılan 87 hastada hastane içi mortalite sadece %1.4 olarak bulundu. Protez kapak seçimi de biraz tartışmalıdır. Biyoprostetik
kapaklar triküspit için mitral veya aortik pozisyonlardan daha
dayanıklı olmasına rağmen, kapak dejenerasyonu, reoperasyonda biyoprostetik kapak disfonksiyonunun önemli bir nedenidir.
Mekanik kapak ile görülen artmış kapak trombozu riski, dikkatli bir sistemik antikoagülasyon gerekliliğinin altını çizmektedir. Bu önlemlere rağmen, mekanik triküspid kapaklar, artmış
hemorajik ve trombotik komplikasyon riski ile ilişkilidir. Kapak
seçimi genellikle vaka bazındadır ve geç sonuçları bu konumda
biyolojik ve mekanik kapaklar ile benzer olmuştur. TK replasmanı, genel olarak seçilmiş hastalarda makul bir seçim olabilir,
modern dönemde uzun dönem sonuçları ile ilgili daha fazla veriye ihtiyaç vardır.

lanabilir.1 Ancak, uç kısım kapak lezyonuna bağlı sekonder
kapak disfonksiyonu, çoklu kapak hastalığına neden olabilir.
Örneğin mitral kapak miksomatöz dejenerasyonunda, pulmoner hipertansiyon, triküspit anulusunda dilatasyon ve fonksiyonel TY gibi primer patolojiler erken giderilirse, bu ikincil
fonksiyonel değişiklikler müdahaleye gerek olmadan çözebilir.
Çoklu kapak hastalığı olan hastalarda klinik belirtiler, her bir
kapak lezyonun şiddetine bağlı olabilir, ama bu durum her zaman böyle değildir. Mitral ve trikuspit disfonksiyonu birlikte
olan hastalarda, belirgin nefes darlığı belirtileri, paroksismal
noktürnal dispne ve ortopne sıklıkla MK disfonksiyonu ile ilişkilidir ama sıklıkla TY disfonksiyonu ile azalır. Çoklu kapak
hastalığının belirtileri, kapak anormallikleri yaklaşık olarak
eşit şiddette olduğu zaman, sıklıkla maskelenir, ameliyat öncesi ve ameliyat odasında kapakların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.
Çoklu kapak hastalarının cerrahisi, tek kapak hastalarına
kıyasla daha fazla perioperatif mortalite ile ilişkilidir ve bu risk;
pulmoner hipertansiyon, yaş, üçlü kapak prosedürleri, eşlik
eden koroner arter bypass cerrahisi, önceki kalp cerrahisi ve diyabet gibi faktörler tarafından şiddetlenir.129 Ameliyat sırasında
eşlik eden önemli kapak disfonksiyonunu tanımada başarısız olmak aynı zamanda daha yüksek perioperatif mortalite ile ilişkilidir. Bu nedenle çoklu kapak tutulumu şüphesi olan hastalarda
operasyon öncesi Doppler TTE veya TEE değerlendirme ve kalp
kateterizasyonu yapılmalıdır.70 Seçilmiş hastalarda, çoklu kapak
hastalığının düzeltilmesi, kabul edilebilir mortalite ve sağkalım
oranlarının yanı sıra, klinik belirtilerde yaşam kalitesinde iyileşme göstermektedir.129

KALP YETMEZLİGİ İÇİN CERRAHİ TEDAVİ
Kalp Yetmezliği Epidemiyolojisi

Çoklu Kapak Hastalığı
Birden çok kapak hastalığını ilgilendiren patolojiler oldukça
yaygındır ve romatizmal ateş, kalsifikasyon, Marfan sendromu
ve diğer bağ dokusu bozuklukları gibi hastalıklardan kaynak-

Kalp yetmezliği Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 5 milyon hastayı etkilemekte ve yıllık > 550.000 yeni vaka teşhis edilmektedir.130 Bu sebepten dolayı yılda 12 ile 15 milyon hasta ofis
ziyareti yapmakta ve 1 milyondan fazla hastaya yatış yapılmak-

tadır. Genel olarak 1 yıllık mortalitenin %25 civarında olduğu
tahmin edilmektedir fakat bu oran daha ileri bir kalp yetmezliği
olan hastalar için (NYHA class IV) %75’e yükselebilir.131 Son dönem kalp yetmezliği hastalığında, kalp nakli tedavisi altın standart olmaya devam ederken, bekleyen hastaların giderek artması sebebiyle transplantasyon öncesi %30 kadarı kaybedilmektedir.132 Kalp yetmezliği tedavisi ile ilişkili toplam doğrudan ve dolaylı maliyetlerin 32 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir ve
bunun 2030 yılına kadar 70 milyara artması beklenmektedir.133
Son on yılda kalp yetmezliği cerrahi tedavisinde gelişmeler kalp
yetmezliğini ana konu haline getirmiştir. Sonuç olarak, geç ya da
son dönem hastalığı olan ve cerrahi tedavi düşünülen hastaların
sayısı giderek artmaktadır.

Etiyoloji ve Patofizyoloji:

Cerrahi koroner revaskülarizasyon kalp yetmezliği için en sık
uygulanan prosedürlerin arasında yer alır. KABG yapılması
miyokard infarktüsü ve/veya malign ventriküler aritmiden korunmada faydalıdır. Enfarktüslü miyokardiyuma karşıt olarak
hibernating tedavi daha başarılıdır.
İskemik kardiyomiyopati hastaları için KABG’yi destekleyen delillerin çoğu randomize olmayan retrospektif çalışmalardan gelirken, prospektif, randomize çok merkezli uluslararası iskemik kalp yetmezliğinin cerrahi tedavisi (STICH) çalışması sadece medikal tedaviye karşı KABG ve medikal tedaviyi
karşılaştırır. Dahil etme kriterleri KABG için uygun anatomi
ve EF<%35 olan KAH (Koroner Arter Hastalığı) içerir. Tamamlanmış çalışmalara göre toplam mortalite de anlamlı bir
fark görülmedi fakat KABG uygulanan hastalarda, kardiyovasküler nedenlere göre daha az ölüm veya hastanede kalış süresi saptandı (58%karşı 68%, P<0.001).135,136 Bu fark medikal
tedavi grubunun %17 sine KABG uygulanmasına, KABG için
randomize seçilen %9 hastaya cerrahi uygulanmamasına rağmen hastaların sadece %50 sinde miyokardiyal canlılık testi
mevcuttu.
Miyokardiyal canlılık testi iskemik kardiyomiyopati için
KABG takiben sonuçları düzelme gösteren tanımlanmış hastaların birçok çalışma için esas olduğu gösterildi.137,138 Allman
ve arkadaşları tarafından yapılan meta analizde sadece medikal
tedavi alan hastalarla (%3.2 karşı %16 p<0.0001) canlı miyokardı olan revaskülarizasyon uygulanan hastalar karşılaştırıldığında mortalitede %80 azalma olduğu gösterildi. En önemlisi, bu
analizde canlı miyokardı olmayan hastalar için KABG’nin yararı
medikal tedaviden fazla değildir. Gerber ve arkadaşları tara-

İkincil Mitral Yetersizliği
İkincil mitral yetersizliği iskemi veya dilate kardiyomiyopatinin bir sonucu olarak kapağın kendisi ile ilgili bir problemden daha ziyade sol ventrikül hasarı sonucu mitral yetmezliği
(MY) olarak tanımlanır.143 İskemik MY (İMY) tipik olarak
subvalvuler yapıların gerilmesi sonucu mitral leaflet’in sistolik kısıtlanmasından kaynaklanır. Bu, çoğunlukla papiller kas
SV birleştiği alanda bölgesel duvar hareket bozukluğu sebebiyle meydana gelir. Posteromedial MI sonrası, mitral anulusun boyutunda ve şeklindeki değişiklikler ve posteromedial
papiller kasın posteriora yer değiştirmesi MY’ye zemin hazırlayabilir. Ayrıca, fonksiyonel MY (FMY) SV(Sol Ventrikül)
dilatasyonuna neden olur ve küre şeklini artırır, papiller kas
apikal ve radyale yer değiştirir. Korda tendinea ile mitral leafletlerde artan retraksiyona yol açar ve kapaklar üzerinde
kenar kuvvetleri oluşturur. SV’nin uyumsuz çalışması sebebiyle FMY’nin oluşmasına yardımcı olur, septum ve lateral
duvarların kasılmasının zayıf koordinasyonu, kalp döngüsü
boyunca yoğunluk değişmesi MY oluşturur. Fonksiyonel MY
genellikle her iki halka şeklindeki annulus dilatasyonu (Carpentier tip I) ve SV disfonksiyonu nedeniyle mitral leaflet

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI

İskemik Kardiyomiyopati İçin KABG
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Kalp yetmezliği, kronik veya akut, genetik veya kazanılmış,
sağ taraflı veya sol taraflı ve diyastolik veya sistolik disfonksiyon olarak sınıflandırılabilir. Altta yatan nedenlere bağlı olarak tedavileri önemli ölçüde değişmektedir. Framingham Kalp
Çalışmasında, kalp yetmezliği vakalarının %67’si koroner arter
hastalığından sorumluydu, kalp kapak hastalığı %10’dan sorumluydu ve olguların %20’nin dilate kardiyomiyopatinin hakim olduğu primer miyokard hastalıklarına atfedilmiştir.134 Tüm
durumlarda, kalp yetmezliği ilerleyici bir hastalıktır. Ventriküler
remodeling’in kompleks mekanizması, değişmiş hemodinami,
nörohumoral aktivasyon, Sitokin aşırı ekspresyonu, vasküler ve
endotel disfonksiyonu ya miyokard kasılmasını önlenmesi, ya
da kardiyak miyositlerin işlev veya kuvvet üretme kaybına ve
sonuç olarak miyokardın yeteneğini bozulmasıyla sonuçlanır.

fından yapılan çok yakın çalışmalar geliştirilmiş kardiyak MRI
kullanılarak test edilen, canlılık, düşük EF (24±8) ve KAH olan
114 hastada sadece medikal tedavi ile medikal tedavi ve KABG
prospektif olarak karşılaştırıldı.139 Bu çalışma medikal tedavi
alan disfonksiyonel fakat canlı miyokardiyumu olan hastaların
3 yıllık sağ kalım oranı canlı miyokardı olmayan medikal tedavi alan hastalara göre daha kötü olduğunu gösterdi (%48 karşı %77, p=0.02). Medikal tedavi tam revaskülarizasyona tercih
edildiği zaman canlı miyokardın ölüm riski 4.56 ya tekabül etti.
Aksine KABG sonrası hayatta kalım canlı miyokardın olup olmamasına göre önemli fark göstermedi (%88 karşı %71, P=NS).
Bu çalışmalar hem canlı miyokardiyumun öneminin hem de
cerrahi müdahale önermemenin istenmeyen sonuçları üzerinde
durmaktadır.
İskemik kardiyomiyopatili hastalar heterojen gruptur ve,
herhangibir cerrahide uygun hasta seçimi başarının temelini
oluşturur. 96 iskemik kardiyomiyopatili hasta (EF<%25) ile yapılan bir retrospektif çalışmada yaş ve kötü distal damar kalitesi
kötü sonuçlar için belirleyici olduğu gösterildi.140 Kötü damar
kaliteli hastalarda mortalite %100, karşılaştırıldığında iyi damar
kalitesinde %10, uygun damar kalitesi olduğu zaman %90 dır.
Bu yüzden kötü damar kalitesi anjina varlığında bile cerrahi revaskülarizasyon için kontrendikasyon hesaba katılmalıdır.
SV boyutu ve SV uyumsuzluğu istenmeyen kısa ve orta vadeli sonuçlar için risk faktörüdür. SV diyastol sonu boyutunun
>100ml/m2 olması KABG takiben 5 yıllık hayatta sağ kalımı
önemli derecede azaltmasıyla ilişkilidir (%85 karşı %53, p<0.05),
bunun yanı sıra tekrarlayan CHF den uzak 5 yıllık yaşamı daha
da kötüleştirir (%85 karşı %31).141 Üstelik SV dissenkronizasyonu canlı olmayan miyokard dokulu hastalarda riski arttırabilir
ve orta ile yüksek riskle revaskülarizasyon uygulanan hastalarda
mortalite üzerine önemli etkisi olduğu gösterilmiştir.142 Operasyon öncesi ciddi SV dissenkronizasyonu olan hastalarda 30
günlük mortalite %27 karşı önemli dissenkronizasyonu olmayan hastada %3 dür (p<0.001). Operasyon sonrası SV dissenkronizasyon varlığında benzer farklılıklar görülür ve sonuçlar
canlı miyokard kısmı daha az olan hastalarda daha da kötüleşir.
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sistolik kısıtlanması (Carpentier tip IIIb)’na bağlı Carpentier
sınıf I/IIIb lezyon olarak adlandırılır. Sonuçta, regürjitasyon
artar ve artan ön yük nedeni ile SV duvar gerilimi artar ve sol
ventrikul iş yükü artar, bütün bunlar SV ilerleyici disfonksiyonu ve derinleşen kalp yetmezliğine katkıda bulunur.
Birçok gözlemsel ve nüfus tabanlı çalışmalar, ikincil MY’nin
uzun süreli sağkalım üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. MI (Miyokard İnfarktüsü) ardından, 5 yıllık sağkalım
oranı, MY olmayan hastalarda %61 iken, hafif ve orta ve şiddetli olan hastalarda %47 ve %29 oranına belirgin olarak düşer.144
Benzer şekilde, semptomatik kalp yetmezliği ve SVEF <%40
olan 2057 bir hastalık bir seride, 5 yıllık yaşam oranı MY olmayan hastalar için %54 iken, şiddetli ve orta ikincil MY olan hastalarda %40’a düşmektedir.145 Bir cox orantısal risk analizinde,
MY ciddiyetindeki artış, azalmış sağkalımın bağımsız bir belirleyicisi olmuştur. survival (HR= 1.23, [1.131.34], p = 0.0001), ve
bu bulgular etiyolojileri iskemik ve iskemik olmayan tüm hastaları içermektedir. Üstelik, IMY hastalarında, medikal tedavi ve
PCI’nın geç dönemde mortalite üzerine etkisi olmamıştır.146
İkincil MY için müdahaleye spesifik önerilerin tartışmalı olmasına ve titizlikle tanımlanmış olmamasına rağmen, kılavuzlar
mevcuttur (Tablo 2115).70,147 İdeal bir revaskülarizasyon sonucunda miyokardın viabiletisini kazanacağı, remodelling sağlanacağı ve sol ventriküler fonksiyonların iyileşeceği, sonuç olarak
MY’de azalmaya katkıda bulunacağı düşüncelerine dayanarak,
bazı cerrahlar başlangıçta ılımlı iskemik MY vakalarında sadece
revaskülarizasyon yapılmasını savunmaktaydı. Çeşitli çalışmalar göstermiştir ki, yalnız revaskülarizasyon sonrası MY sıklıkla
görülmeye devam edebilmektedir, ek olarak, bu çalışmalarda
iskemik MY’li hastalarda mitral kapak anüloplasti eklenmesi,
uzun dönemde fonksiyonel durumu ya da yaşam süresini arttırmamıştır.148-150 Bununla birlikte, diğer çalışmalarda KABG sonrası MY’nin sebat etmesi, azalmış sağkalım oranı ile ilişkili ve
yalnız KABG sadece 1 ay takipte de MY’de azalmaya makul etkilere sahip olduğunu göstermiştir.143 Sonuç olarak, merkezlerin
giderek artan orta derece MY hasta popülasyonuna bağlı olarak
MY onarımları da artmaktadır. Revaskülarizasyon seçeneğinin
yokluğunda iskemik MY hastalarında cerrahi endikasyonları iyi
tanımlanmıştır.
Fonksiyonel MY olan hastalar için, mitral kapak cerrahisinin amacı, uygun hastalarda nakilden kaçınmak veya ertelemektir. Fakat düşük EF ve sınırlı miyokard canlılığı ile başvuran

son dönem kalp yetmezliği olan hastalarda yapılmamalıdır. Bu
hastalar sıklıkla transplantasyonu ve / veya ventriküler destek
cihazı implantasyonuna uygundurlar.
İkincil MY için cerrahi endike olduğu zaman, mitral kapak
onarım prosedürü seçilmelidir. Halen, mitral anuloplasti için,
bir küçük boy yarı sert veya sert anüloplasti halkası kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca papiller kas yer değişimini
düzenlemek için çeşitli teknikler vardir, ama raporların çoğu
tek merkezli, retrospektif ve küçük çaplı raporlardır. Leaflet’lerin şiddetli gerilmesi veya masif SV dilatasyonu sonucu tamirin
mümkün olmadığı durumlarda, subvalvüler yapının korunduğu
mitral kapak replasmanı endikedir.
Bu heterojen grupta ameliyat sonuçları merkezler arasında
ve hastalar arasında farklılık göstermektedir. Cerrahi mortalite
birçok modern seride %0 ile %9 arasındadır.143 Genellikle, primer MY sonuçları ile karşılaştırıldığında, mortalite ve rekürrens
oranları yüksektir ve uzun dönem prognoz kötüdür. Tekrarlayan
MY birçok seride %15 ile %30 kadar yüksektir ve 5 yıllık mortalite %44 ile %48 arasındadır.143,151,152 Sol atriyel boyutda azalma
ve SV de yeniden biçimlenme sağlanabilir.153

Sol Ventrikül Anevrizmorafisi ve Cerrahi
Ventriküler Restorasyon
Ventrikül Anevrizmalarının Patofizyolojisi. Miyokardın yaklaşık %5-10’nu tutan bir transmural enfarkt, nekrotik
miyokardın fibröz doku ile replasmanı sonucunda, Sol Ventrikül (SV) anevrizmasına neden olabilir. Bu genellikle infarkt sonrası 4-8. haftalarda meydana gelir. Son 10 yıl içerisinde, stenotik
artere cerrahi ya da girişimsel yollarla hızlı bir şekilde revaskülarizasyon yapılabilmesi sonucunda, subendokardiyal kaslar
nekrotik kalmasına rağmen, subepikardiyal kasların korunması
sağlanabilmiştir. Bu yüzden, SV duvarında talyum testi sırasında canlı, ekokardiyografi ya da anjiyografide ise akinetik bölgeler görülmesi olağan dışı değildir. Yapılan çalışmalar, miyokard
dokusunda %20 nin üzerindeki nekroz gelişmesinin, ventrikül
dilatasyonu ve ventrikül yetmezliğine irreverzibl bir progresyon
olacağını göstermiştir. Klasik bir anevrizma SV sistolde kasılırken, dışarıya doğru paradoksal olarak kabaran, 4-6 mm kalınlığında bir skar dokusundan ibarettir. Anevrizmalar, %80 in
üzerinde sol anterior desenden arter oklüzyonunu takiben, sol
ventrikülün anteroseptal ve apikal bölgelerinde meydana gelir.

Tablo 21–15

Sekonder mitral regürjitasyonda cerrahi girişim klavuzu bilgileri
KLINIK

ÖNERİ SINIFI

KANIT DÜZEYİ

• Ciddi MY, SVEF >%30, KABC yapılacak ise

I

C

• Orta MY, KABC yapılacak ise, mitral tamir mümkün ise

IIa

C

• Ciddi MY, semptomatik hasta, SVEF >%30, revaskülarizasyon adayı

IIa

C

• Ciddi MY, SVEF >%30, revaskülarizasyon şansı olmayan, optimal medikal tedaviye
dirençli, düşük komorbidite

IIb

C

IIb

C

Kronik İskemik MY (ESC Klavuzları)

Kronik Fonksiyonel MY (ESC ve ACC/AHA Klavuzları)
• SV disfonksiyonuna bağlı, Kronik ciddi MY, SVEF >%30, dirençli NYHA klas III-IV,
optimal medikal tedaviye rağmen semptomatik

MY:mitral yetmezlik, ESC: European Society of Cardiology, KABC: koroner arter bypass cerrahisi, SVEF: sol vetrikül ejeksiyon fraksiyonu,
SV:sol ventrikül, ACC: America College of Cardiology, AHA: American Heart Association, NYHA: New York Heart Association

Geri kalanlar ise, sirkumfleks ya da sağ koroner oklüzyonlarını
takiben inferior bölgede meydana gelir.
Hastalar tipik olarak, bazı nedenlerden dolayı gelişen ventriküler aritmilerden şikayetçidir. Bu nedenlerden ilki, postenfarkt
remodelinge bağlı gelişen elektrik dissenkroni ve iskemik kardiyomiyopatili hastalarda ventriküler aritmiler için tetikleyicinin
tipik olarak skar hattı sınırında olmasıdır. İkinci sebep, artmış
ventrikül volümünün aşırı duvar gerilimine ve gerginliğine sebep olması, gerginliğin de artimilere neden olmasıdır. Üçüncü
neden ise, SV anevrizmasının, MI sonrası SCD gelişimi için
bağımsız bir risk faktörü olmasıdır. Cerrahi ventriküler restorasyon (CVR), postinfarkt skar ve/veya anevrizma rezeksiyonu
sırasında anatomik substratın çıkartılması ile tüm bu sorunları
çözmeye yönelir. Bu sayede, volüm redüksüyonu, mekanik resenkronizayon ve komplet revaskülarizasyon ile iskeminin giderilmesi, miyokard duvar geriliminde ve oksijen talebinde azalma
sağlanır.

Şekil 21-11. Ventriküler anevrizmanın Dor yöntemi ile cerrahi ventriküler restorasyonu. A. Sol ventrikül boyutu ve sferisitesinin, akinetik ve
diskinetik alanların eksklüzyonu ile küçültülmesi. B. Prosedür genellikle, kontraktil miyokarda ventrikül içerisinden dikilen sirküler bir yama
ile tamamlanır.

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI

Cerrahi Tedavi ve Sonuçlar. Vincent Dor 1985 yılında, SV
anevrizma cerrahisinde uygulanan standart lineer tamirdeki
geometrik rekonstrüksüyonu iyileştirmek amacıyla geliştirdiği
endoventriküler sirküler patch plasti tekniğini tasvir etti. CVR,
ventriküler anevrizmaların cerrahi onarımlarından sonra ortaya
çıkan ve kabaca daha geniş bir tanım olup, günümüzde postinfarkt ventriküler remodellingin etkilerini düzeltmek için uygulanan bir grup cerrahi prosedür için kullanılmaktadır. Bazen de
cerrahi ventriküler remodeling ya da rekonstrüksüyon, cerrahi
anterior ventriküler endokardiyal rekonstrüksüyon (SAVER), ya
da Dor prosedürü olarak da adlandırılır. CVR, akinetik ve diskinetik bölgeleri devre dışı bırakmak için sıklıkla kontraktil miyokarddaki ventrikülün içerisinden dikilen bir yama kullanılarak
uygulanır ve özellikle SV nin boyutunu ve sferisitesini azaltmak
amacıyla planlanmıştır (Şekil 21.11A ve B).
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Klinik ve Tanı. SV anevrizma semptomları anjina, KKY,
ventriküler aritmiler ve nadiren de olsa embolik fenomenlerdir. Rüptür son derece nadirdir. Hastalar genellikle koroner arter bypass cerrahisi veya KKY ya da aritmiler için başvururlar.
Transtorasik ekokardiyografi her ne kadar SV fonksiyonları,
boyutu, mitral kapak fonksiyonu ve trombüs varlığı konusunda
bilgi verse de, kardiyak MY’ın, viabl doku, ventrikül geometrisi
ve skar bölgelerini tam olarak gösterme konusunda en iyi tanısal
yöntem olduğu kabul edilmiştir.

CVR adayları tipik olarak, anterior ya da anteroseptal bölgeden miyokard enfarktüsü geçirmiş olan, önemli bir alanda
akinetik ya da diskinetik miyokardla birlikte ciddi ventriküler
dilatasyon gelişen, diskret anevrizmalı, kalp yetmezliği (SVEF <
%40) ile uyumlu klinik bir tabloya sahip, kalbin baziler, lateral
bölgelerinin ve sağ ventrikül fonksiyonlarının korunduğu hastalardır. Bu hastalar aynı zamanda diğer eşlik eden kalp hastalıkları için de tamir adaylarıdır. Dor, günümüzde halen geçerliliğini
koruyan, CVR sırasında eş zamanlı olarak tam koroner kanlandırma (komplet vaskülerizasyon) ve mevcut olan mitral patolojinin tamirinin de yapılmasının önemini vurgulamıştır. Spontan
(%13) veya uyarılabilir (%25) ventriküler taşikardi (VT) gelişen
hastalarda rezeke edilen alanın klavuzsuz endokardiyal rezeksiyonu ve kriyoablasyonunun da yapılması önem arz eder.
Bahsedildiği şekilde yapılan bir yaklaşım sayesinde, kalp
yetmezliği ve VT gibi sekellerin tedavisi başarılı olmuştur.
Dor’un 1150 hastalık serilerinde, operatif mortalite EF’ye bağlı bulunmuş olup, EF >%40 olan hastalarda mortalite %1 iken
EF’si < %30 olanlarda %13 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada
5 yıllık sağkalım %%85’e yakındır. Sonuç olarak, sağ kalanların
%80’inden fazlasında stabilizasyon ya da iyileşme görülmüş ve
Dor prosedüründen 6 ay sonra yaşam kalitesinde anlamlı bir
artış saptanmıştır. Bu iyileşme, Dor prosedürünün SV geometrisini koruması ve sonuç olarak EF’de %10-15’lik bir artışa neden
olması ve buna bağlı olarak da semptomların hafiflemesine bağlı
gerçekleşebilir. Bu bulgular, 1998-2001 yılları arasında 1198 potsinfarktüslü hasta ile CVR üzerinde çalışma yapmış olan uluslar
arası RESTORE grubu tarafından da güçlendirilmiştir. Bu çalışmaya göre, KKY için hastaneye yatmama oranları 5 yılda %78
olarak bulunmuştur. İlaveten, properatif dönemde hastaların
NYHA sı klas III ya da IV iken, postoperatif dönemde %85 i
NYHA klas I ya da II olarak bulunmuş.
VT konusunda, Dor ve arkadaşları iskemik ventriküler artimisi olan ve postinfarkt SV anevrizma rekonstrüksüyonu ve
endokardiyektomi ile birlikte ya da endokardiyektomisiz kriyoablasyon ve koroner revaskülarizasyon yapılan 106 hastalık
bir çalışma yapmışlardır. Ortalama takip süresi 21.3 ay olan
bu çalışmada tetiklenebilir VT hastaların yalnızca %10.8 inde
görülmüş olup, spontan VT görülen hasta olmamıştır. Benzer
serilerden de mükemmel sonuçlar bildirilmiş olmasına rağmen,
sol ventrikül restorasyonunun tek başına yapılması konusu ise
tartışmalıdır. Bazı serilerde daha kötü sonuçların alınması, hem
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geçiş zonu sınırındaki endokard rezeksiyonu ve/veya kriyoablasyonun yapılamamasına hem de stimülasyon protokolleri arasındaki faklılıklara ve ventrikülün yetersiz volüm redüksüyonuna bağlanmıştır.
Daha yakın zamanda yapılmış olan geniş, randomize, çok
merkezli bir çalışma olan STİCH’e göre, KABG ile birlikte ventriküler volüm küçültmesi için yapılan CVR, tek başına uygulanan
KABG ile kıyaslandığında, semptomlarda ve egzersiz toleransında iyileşme görülmemiş, ölüm oranlarında ve rehospitalizasyonlarda azalma saptanmamıştır. Bu çalışmada bazı eksikliklerin
de olması sonucunda, bu tedaviye refere edilen hasta sayısında
azalmalar olmuştur. Asıl problem şudur: STİCH çalışmasında SV
volümü %19 oranında azaltılabilmiştir. Cerrahi Tedavi Cemiyeti
tarafından belirlenen STİCH prosedürü klavuzuna göre, 4. ayın
sonunda değerlendirilen MY’da saptanan %30’luk bir redüksiyon
kabul edilebilen oran olduğundan, %19’luk redüksiyon oranı yatersiz tamiri yansıtmaktadır. Önceki çalışmalar, end sistolik volüm indeksindeki (ESVI) azalmanın ortalama %40 (%30-%58) olduğunu göstermiştir ki bu da STICH CVR prosedürünün küçük
ve yetersiz bir SV plikasyonu ya da sınırlı bir intrakaviter rekonstrüksiyon içerdiğini akla getirmektedir. Bu çalışmadaki hastaların
%13’ü hiç MI geçirmemiş olan hastalardı ve çalışmaya alınma kriterleri, skar dokusunun gösterilmesinden ziyade SV anterior duvar disfonksiyonunun dokümentasyonu olarak değişmiş oldu. Bu
şekilde, sadece KABG sonrası iyileşecek olan hiberne miyokardlı hastalar da yakalanmış olabilir. Dor sonradan yaptığı, STİCH
çalışması için de uygun olabilecek 117 hastalık çalışmasında, sol
ventrikül fonksiyonlarındaki uzun vadeli iyileşmeyi gösterse de,
bu çalışma tek merkezli ve restrospektif bir çalışmaydı. Ancak,
STICH çalışmasının sonuçlarının çok geniş kapsamlı bir şekilde
kullanarak, hastalara uygun tedavi şeklinin de inkar edilmemesine dikkat etmek gerekir.

Mekanik Dolaşım Desteği
İntra-Aortik Balon Pompası. Intra-aortik balon pompası
(IABP), mekanik dolaşım destekleri içerisinde en sık kullanılanı
olup, kateter laboratuvarında, ameliyathanede ya da yatak başında kolaylıkla takılabilir. Balon perkütan olarak, femoral arter
yoluyla torasik aortaya yerleştirilir. Balon diyastolde şişecek ve
sistolde sönecek şekilde ayarlanır. Bunun sonucunda, koroner
arterlerde diyastolik perfüzyon augmentasyonu ve aterloadda
azalma meydana gelir. Bu da, kardiyak indeksi arttırır ve preloadun ve miyokard oksijen tüketiminin azalmasına neden olur.
IABP kullanımı için endikasyonlar sıklıkla kardiyak kateterizayon veya kalp cerrahisi sırasında ya da sonrasında gelişen
kardiyojenik şoktur. IABP aynı zamanda, ciddi koroner arter
hastalığı olan, SV difonksiyonu olan veya refrakter ya da anstabil anjinası olan yüksek riskli hastalarda kullanılır. Kang ve
arkadaşları çalışmalarında, açık kalp cerrahisi planlanan yüksek
riskli hastalarda preoperatif IABP kullanılmasının, risk ayarlı
mortalitede önemli azalma olduğunu göstermişlerdir.
Genel olarak, IABP birkaç gün kullanılır ve hastanın durumu düzeldikçe balonun çekilmesi planlanır. IABP kullanımı ile
ilişkili morbidite genellikle düşüktür. Ancak, KABG yapılan ve
IABP kullanılan 911 hastalık bir seride, minör ve majör vasküler komplikasyon oranı %12, %3 embolektomi gerektiren bacak
iskemisi saptanmış. Bacak iskemisi, IABP kullanımının en ciddi
komplikasyonudur. Bu problemin önüne geçmek için IABP taklılı
olduğu süre sık nörovasküler muayene yapmak gerekmektedir.

Ventriküler Destek Cihazı Endikasyonları ve Kanülasyon. Ventriküler destek cihazı (VDC) ihtiyacı olan hastalar,

kronik kalp yetmezliği, ventriküler aritmileri, MI sonrası akut
kapl yetmezliği, kardiyopulmoner arrest, viral hastalıkları, gebelik veya kardiyotomili hastalardır. Cihaz tedavisinin amacı,
end-organ perfüzyonlarını sağlamaktır. Sol kalp, sağ kalp ya da
her ikisinin kısa ya da uzun dönem desteğini sağlayan cihazlar
olarak kategorize edilirler. VDC ları genellikle kalbin iyileşme
sürecinde (bridge to recovery, BTR), hasta kalp nakli beklerken
(bridge to transplant, BTT), ya da transplant adayı olamayan
(destinasyon terapisi, DT) kronik kalp yetmezlikli hastalarda
nihai bir seçenek olarak kullanılırlar. NHLBI, FDA, CMS, academia ve hasta sonuçlarını prospektif takip amaçlı cemiyetlerin
ortak çabaları ile oluşturulan Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support (INTERMACS) 2009-2010
verilerine göre, cihaz implantasyon endikasyonları %1 BTR,
%41 BTT, %43 bridge to decision, %14 DT ve %0.5 resque (kurtarma) tedavisi olarak belirlenmiştir. Ancak, sonuçlar ve cihazlar iyileştikçe, destinasyon tedavisi olarak VDC takılan hastaların oranında giderek artış olmaktadır. 2011’de primer cihaz stratejisi DT olan hasta oranı %38, BTT olanlar ise sadece %23 idi.
Sol ventrikül destek cihazları (SVDC), kanı sol ventrikülden boşaltarak ve aortaya pompalayarak yetmezlikteki kalbe
destek sağlarlar. Kanüller pompaya inflow akımı sağlamak için
SV apeks ya da sol atriyuma konulurlar. Dönüş ise arteriyel bir
kanül ya da asendan veya desendan aortaya dikilen bir greft ile
sağlanır. Sağ destek cihazları için inflow drenaj için kanül genellikle sağ atriyuma yerleştiriliken, dönüş de pulmoner artere ya
da sağ ventrikül çıkım yoluna dikilen bir greft ile sağlanır.

Sol Ventrikül Destek Cihazları. SVDC larının birinci
jenerasyonları pulsatil cihazlardır. Kalbe yeterli desteği sağlamakta yeterli gelmişlerse de, boyutlarının büyük, durabiliteleri
de kısa idi. Daha sonra, devamlı akım sağlayan rotary pompa
teknolojisi piyasaya sürüldü. Bu cihazlar daha küçük, sessiz ve
daha uzun süre destek sağlayabilmişlerdir. Günümüzde en sık
kullanılan 2 pompadan birisi HeartMate II (Thoratec, Pleasanton, CA) ve HeartWare HVAD dır (Heart Ware, Inc., Framingham, MA) (Şekil 21-12A, B ve 21-13A,B). Bu iki cihaz arasındaki fark, HeartMate II’nin subdiyafragmatik, HearWare’in ise
perikardiyum içerisine takılabilmesidir. En sık kullanılan kısa
süreli destek cihazları ise Abiomed BVS 5000 (Abiomed, Inc.,
Danvers, MA) ve CentriMag (Thoratec) dır. Bunların ikisi de
Impella (Abiomed) gibi ekstrakorporealdir ve perkitan olarak
takılabilirler. Bu cihazlar sıklıkla post MI ya da postkardiyotomi
kalp yetmezliğinde kullanılırlar. Cihazların hızlı ve kolay takılabilmeleri ideal kurtarma cihazları olmalarına olanak sağlamıştır
ve hastaların tersiyer merkezlere refere edilebilmeri için zaman
kazanılmasına, cihazın ayrılabilmesine transplantayona veya
DT ya da BTT de kalıcı bir VDC ‘ye geçilebilmesinde fırsat vermesi gibi avantajları vardır.
İyileşmeye Köprüleme (Bridge to Recovery). SVDC
ları için hedef, miyokard iyileşmesi sonucunda geçici bir süre
kullanımdır. Ancak daha önceden de bahsedildiği gibi bu durum, son INTERMACS verilerine göre %1 oranında olup son
derece nadirdir. SVDC Çalışma Grubu İyileşme Çalışmasının
BTT hastalarında miyokard iyileşmeyi gösteren prospektif,
çok merkezli çalışması, kontinü akım ile sağlanan destek sonrasında, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda önemli ölçüde
düzelmeler ve sol ventrikül end-diyastolik çaplarında önemli
azalmalar olduğunu gösterse de, cihazdan ayrılma sadece 6
hastada (%9) görülmüştür. Son verilere göre, önemli revers
modelling daha çok genç ve miyokarditli hastalarda görülmektedir.
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Nakile Köprüleme (Bridge to Transplant (BTT)).
SVDC’ları kalp nakli adayı hastalarında; kalp yetmezliği sekeline, end-organ disfonksiyonuna, artan pulmoner arter basıncına,
inotrop destek ihtiyacının artmasına, malign ventriküler arit-

A

milere ve ani ölüm riskine bağlı olarak bekleme listesindeyken
hayatta kalması ön görülemeyecek olan hastalarda nakile köprü olarak kullanılır. Organ azlığından dolayı SVDC kullanımı
ile görülen artmış sağkalım, bekleme listesinde iken daha fazla
hastanın sağ kalmasına neden olmuştur. Son zamanlardaki veriler, kalp nakli yapılan hastaların %35’ine daha önceden SVDC
takıldığını göstermektedir. Bu oran daha agresif tersiyer bakım
olanakları ile %75-90’lara kadar çıkabilir.
HeartMate II cihazı gözlemsel, prospektif, çok merkezli 133
hastalık bir çalışmada BTT olarak çalışmada kullanılmış. NYHA
ları klas IV olan bu hastalar, optimal medikal tedaviye rağmen
bekleme listesinde status IA ya da IB olarak rapor edilmişler. 6 ay
sonunda 100 hastaya (%75) nakil yapılmış, iyileşme gerçekleşmiş
ya da nakile uygun şekilde mekanik desteğe devam edilmiş. Cihaz desteği sayesinde hem yaşam kalitesinde hem de fonksiyonel

B

Şekil 21-13. HeartWare HVAD sistemi. A. Hem cihaz hem de piller, ventriküler destek cihazı hatlarına bağlı bir şekilde, takılabilen bir
taşıma çantasında belde taşınabilir. B. Asıl bölüm, HVAD adı verilen ve perikardın içine implante edilen santrifugal pompadır. Cihazın tek
hareketli parçası olan impeller, pompa içerisinde mıknatıslar ve güvenli yataklama sistemi ile askıda kalır. HeartMate II’ye benzer bir şekilde,
10 lt/dk’lık bir debiye çıkabilir (görüntüler HeartWare’in izniyle basılmıştır).
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Tedavilerin kombinasyonu sonrasında cesaret verici bazı sonuçlar elde edilmiştir. Non iskemik kardiyomiyopatili hastalara
takılan SVDC’lı birkaç küçük çalışma sonucunda, bir β2 agonisti olan clenbuterol içeren planlı ve optimal bir medikal tedavinin, hastaların %69-73’ünde SVDC den ayrılmaya olanak sağladığı bildirilmiştir. Ancak bu sonuçların tekrarı pek mümkün
olmamıştır. Bunun yanı sıra, iskemik kardiyomiyopatili hastaların tedavisinde kullanılan kök hücre tedavisinin erken dönem
sonuçları, miyokard iyileşmesinde kök hücrelerin adjuvan bir
tedavi olarak kullanılabileceğini bildirmiştir.

BÖLÜM 21

Şekil 21-12. HeartMate II SVAD’in (A) dışarıdan ve (B) içeriden görüntüsü. Bu cihaz, nonpulsatil ve aksiyal akım üreten bir rotari pompadır.
Pompada bir mıknatıs ve motorun elektromotif gücü ile çalıştırılan bir rotor kısım mevcuttur. Sonuç olarak kan, inflow kanülden sistemik dolaşıma 10 lt/dk lık bir akımla itilir (görüntüler Thotarec Şirketinin izniyle basılmıştır).
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kapasitede önemli iyileşmeler saptanmış. 3 ayın sonunda hastaların %81’i klas I veya II kalp yetmezliği haline gelmişler. İlaveten,
reoperasyon gerektiren kanamalar, strok, hatlarla ilişkili infeksiyon, sağ ventrikül destek cihazı ihtiyacı gibi komplikasyonlar eski
jenerasyon olan HeartMate XVE ye göre çok daha az görüldü.
Bu bulgular eşliğinde 2008 yılında FDA, HeartMate II inin BTT
amaçlı kullanımı için lisans verdi ve bunu takiben cihazın kullanımında hızlı bir artış görüldü. Daha sonra, çok merkezli prospektif bir çalışmada, HeartWare HVAD ve eşzamanlı geliştirilen
cihazlar BTT amacıyla kıyaslandılar. Bu çalışmalar HeartWare
HVAD ın diğer cihazların daha aşağısında bir nitelikte olmadığını
gösterdiler. 2007’deki çalışmaların aksine, her iki gruptaki hastaların yaklaşık %90 ında nakil, cihazdan ayrılma, sağkalma ve 6
ayda SVDC desteği ile nakile uygun hale gelme görüldü. Mevcut
veriler ışığında verilerin gösterdiği en önemli şey, SVDC ile BTT
sağlanan hastalardaki kısa ve uzun dönem nakil sonrası sağkalım
ve komplikasyonların benzer olduğu ve bu hastalar standard kalp
nakli hastaları ile kıyaslandığında allosensitizasyon insidansında
artış saptanmamış olmasıdır.

KISIM II

Sonlanım Tedavisi. The Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for Treatment of Congestive Heart Failure

7u (REMATCH) çalışması, NYHA klas 4 kalp yetmezliği olan
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hastalarda SVDC kullanımının, optimal medikal tedavinin ile
karşılaştırılması amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada
kullanılan cihazlarda yüksek oranda bozulmalar, ömürlerinde
kısalmalar ve yüksek mortalite görülmüş olsa da, SVDC ları ile
tedavi edilen hastalarda sağkalım bariz olarak üstündür. Bu durum FDA’in, SVDC’larının DT için kullanımının 2002 yılında
onaylanması ile sonuçlanmıştır.
Sonraki çalışmalar, DT de ikinci jenerasyon cihazların üstün
olduğunu göstermiştir. Dönüm noktası olan çalışmalardan bir tanesinde, ileri evre kalp yetmezliği olan ve kalp nakli için uygun olmayan hastalar 2:1 oranında HeartMate II ya da HeartMate XVE’ye
randomize edilmişler. Her iki grupta da fonksiyonel kapasitelerde
ve yaşam kalitelerinde önemli ölçüde artışlar saptanmış olsa da, 2
yıllık sağkalım oranı HeartMateII grubunda daha üstün bulunmuş
(%58 karşı %54, p:0.008) ve yan etki oranları yine bu grupta daha
düşük bulunmuştur. Bu bulgular, son dönem kalp yetmezliğinde
kontinü akım sağlayan SVDC’larının optimal medikal tedaviye
üstün olduğunu göstermiştir ve 2010 yılında FDA’in DT için HeartMateII cihazlarını onaylaması ile sonuçlanmıştır. Belli bir yaş
grubunda, HeartMateII ile 2 yıllık sağkalım oranları şimdilerde
%80’dir. Bir kaç adet, daha küçük boyuttaki 3. jenerasyon cihazlar
gelişim ya da deney aşamasındadır. Bu cihazların bazılarında alternatif enerji kaynakları kullanılarak, kablolar ortadan kaldırılmıştır
ve bu sayede infeksiyon için önemli bir neden elimine edilmiş olur.
Bu cihazların uzun dönem sonuçlarının daha da iyi olması, kalp
nakli sonuçlarına yaklaşması ve bir çok hasta için organ bulunamama sorununa çözüm sağlanması umut edilmektedir.
Salınım tedavisi için güncel uygunluk kriterleri: (a) en az 60
gün medikal tedaviye dirençli NYHA klas 3 ya da 4 kalp yetmezliği (b) peak oksijen tüketiminin 12 ml/kg/dk’nın altında olması ya da kontinü İV inotropların kesilememesi (c) sol ventrikül
ejeksiyon fraksiyonunun %25’in altında olması (d) kalp nakli
için herhangi bir kontrendikasyon bulunması (mesela; yaş >65,
irreverzibl pulmoner hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği,
end organ hasarı bulunan insülin bağımlı diyabet ya da diğer
önemli komorbiditeler). DT için SVDC takılan hastaların, optimal medikal tedavilerinin düzenlenmesi, cihaz nedenli morbiditelerinin azaltılması ve sağkalımlarının arttırılması amacıyla,
multidisipliner bir kalp yetmezliği ekibi tarafından çok yakın bir
şekilde takip edilmesi gerekmektedir.
Nakil için bazı kontrendikasyonlar irreverzibl iken, bazılarının ise modifiye edilebileceği akılda tutulmalıdır. Bu bağlamda,

DT amacıyla cihaz takılan hastaların %10’u BTT hastası haline gelmektedir ve bazı hastalarda SVDC ının kendisi bu geçişe
olanak saglamaktadır. Örneğin son dönem kalp yetmezliği olan
hastalara takılan HeartMate II sayesinde, ortalama pulmoner
vasküler rezistanslarda bir iyileşme (2.1 karşı 3.6 Wood Ünite,
P<0.001) rapor edilmiştir. Bu bulgu aynı zamanda, bridge to
decision (karar vermeye köprüleme) amacıyla SVDC’ı takılan
hastaların da %43’ünde benzerdir.

Sağ Ventriküler Destek Cihazları ve
Biventriküler Destek Cihazları
İleri evre kalp yetmezliği ve sol kalp yetmezliği ile başvuran
hastaların çoğunda bir miktar da sağ kalp yetmezliği mevcuttur. Bu hastaların çoğu, sadece SVDC’ları ile iyiye gidebilirler.
Ancak SVDC takılmasını takiben, postoperatif dönemde yeterli
debiye ulaşabilmek için gerekli olan transfüzyon ihtiyacının bir
sonucu ve interventriküler septumun sola deviyasyonu sonrasında, triküspid yetmezliği ve sağ kalp yetmezliği artar. Genel
olarak bakıldığında, HeartMate II BTT hastalarının %20’sinde
ya SağVDC ihtiyacı (%6) ya da ya da 14 günden fazla intravenöz inotrop desteği gerektiren dirençli sağ ventrikül yetmezliği
(SVY) gelmiştir. Bu hastaların 6 aylık sağkalımları, SVY olmayan hastalara göre ciddi anlamda azalmıştır (%71 karşı %89,
p<0.001). Genellikle mekanik sağ ventrikül desteği geçicidir ve
çıkartılmak üzere planlanıp takılır. Bu yüzden izole sağ ventrikül destek cihazları nadirdir.
Biventriküler destek en sık MI’ı takiben gelişen kardiyojenik
şok ya da postkardiyektomi kalp yetmezliğinde kullanılır. Biventriküler destek kullanımı geçici bir süre içindir. Bazı hastalar
başarılı bir şekilde BTT ya da kalıcı sol taraf destek cihazı hastası
haline gelirler. Günümüzde halen sonlanım tedavisi için kullanılan bir biventriküler yetmezlik cihazı yoktur.

Tüm Yapay Kalp
Tüm Yapay Kalp (TAH, SynCardia, Systems, Tucson, AZ), günümüzde biventriküler yetmezlikte olan bridge to transplant hastalarında kullanılmaktadır. Özellikle kritik derecede yetmezliği
olan ve ekstrakorporeal BİVAD desteği için kilolu olan hastalarda tercih edilirler. Ventrikül destek cihazlarının aksine, TAH
tüm kalbi replase eder. TAH’nın ventrikülleri ortotopik olarak
AV çukurunun ventriküler bölgesindeki atriyel kaflara, çıkım
yolu konduvitleri de büyük damarlara dikilir. Bu yaklaşım sayesinde pulmoner hipertansiyonun hemodinamik etkileri, sağ
kalp yetmezliği, miyokardiyal ya da valvüler problemler, kardiyak aritmiler ve inotropik ajanlarla ilgili problemlerin azalması
sağlanır. Bu cihaz, gerçek amacı olan kalp naklinin yerini tutamasa da, BTT hastalarında seçilmiş bazı merkezlerde, %70’in
üzerinde olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Ancak çoğu merkezde
sonuçlar beklendiği kadar iyi olmadığından, TAH kullanımı sık
değildir.

ARİTMİ CERRAHİSİ
Kateter yardımı ile yapılan ablasyon ve implantabl kardiyoverter
defibrilatörler nedeni ile ventriküler taşikardi, Wolff-ParkinsonWhite sendromu, atriyel flutter ve atriyoventriküler nodal reentry gibi aritmilerin cerrahiye refere edilme oranları azaldı.
Diğer taraftan, radyofrekans ve kriyotermal enerji gibi cerrahi
tedavi seçeneklerinin de kullanıma girmesi ile atriyel fibrilasyon
(AF) tedavisi kolaylaşmış ve Af için uygulanan yıllık cerrahi işlem sayısında öenmli bir artış meydana gelmiştir.

Atriyel Fibrilasyon
Atriyel fibrilasyonun Epidemiyolojisi. Atriyel fibrilasyon, %0.4-1’den başlayan ve 80 yaş üstünde %8’lere kadar çıkabilen insidansı ile en sık görülen aritmidir. AF’nin en ciddi
komplikasyonu tromboembolinin neden olduğu strok olmasına
rağmen, atriyel kontraksiyon kaybına bağlı hemodinamik bozulma, atriyoventriküler asenkroniden kaynaklanan konjestif
kalp yetmezliğinin kötüleşmesi ve taşikardinin indüklediği kardiyomiyopati de görülebilir.

rafından yayımlanan son klavuzlardaki konsensusa göre, atriyel
fibrilasyon için cerrahi endikasyonlar şunlardır: (a) açık kalp
cerrahisi yapılacak olan tüm semptomatik AF hastalar, (b) açık
kalp ameliyatı yapılacak olan ve ablasyonun minimal risk arıtşına neden olacağı seçilmiş asemptomatik hastalar, (c) yalnızca
AF si olan ve medikal tedavinin ve bir ya da birkaç kateter ablasyonu denemesinin başarısız olduğu ya da kateter ablasyonu için
uygun olmayan ve cerrahiyi tercih eden semptomatik hastalar.
Bizim merkezimizde uzun süren AF si olan konsensus sağlanamamış hastalarda cerrahi ablasyon için rölatif endikasyonlar
şunlardır: (a) strok için yüksek riskli olan (CHADS2 skoru≥2)
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Şekil 21-14. Cox-Maze IV lezyon seti. A. Sol atriyel lezyon seti; sağ, sol süperior ve inferior pulmoner venleri bağlayan sağ ve sol pulmoner
ven izolasyonu, sol atriyel apendiks bölgesi insiyon hattından pulmoner vene ve mitral kapak anülüsuna yapılan lezyonlardan oluşur. B. Sağ
atriyel lezyon seti; süperior ve inferior vena kavalar boyunca, sağ atriyum serbest duvarı ve triküspid kapak anülusuna doğru yapılan ablasyon çizgilerini içerir. (Weimar T, Bailey MS, Watanabe Y, et al. The Cox-Maze IV procedure for lone atrial fibrillation: a single center experience
in 100 consecutive patients. J Interv Card Electrophysiol. 2011;31: 47-54. Springer Science & Business Media’den izniyle kullanılmıştır.)
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Cerrahi Tedavi Endikasyonları. Kalp Ritim Cemiyeti ta-

Cox-Maze IV Prosedürü. Atriyel fibrilasyon için ilk başarılı ameliyat olan Cox-Maze prosedürü, 1987 yılında James Cox
tarafından uygulanmıştır. Bu prosedürde, hem sağ hemde sol
atriyumdan yapılan labirent benzeri cerrahi insizyonlar tamamlanarak, AF’ye neden olduğuna inanılan multipl makroentran
devrelerin birbiriyle ilişkisinin kesilmesi amaçlanır. Bu arada
sinüs uyarısının ilerlemesi devam eder ki bu sayede atriyoventriküler senkroni ve atriyel transport fonksiyonu muhafaza edilmiş olur. AF’nin ortadan kalkmasına ve tromboemboli riskini
azaltmasına rağmen, teknik zorluk ve kardiyopulmoner bypass
süresinin uzamasına neden olduğundan çok yaygın bir uygulama yapılmamıştır. 2002 yılında Cox-Maze IV uygulanmış. Bu
prosedürde, Cox-Maze III de yapılan insizyonlar, radyofrekans
ablasyon (RF) ve kriyoablasyonun etkili bir şekilde kombinasyonu ile uygulanmış ve sonuç olarak kros-klemp süresinde ve
cerrahi kompleksitede önemli bir azalma sağlanmış.
Cox-Maze IV, kardiyopulmoner bypass altında, median
sternotomi ile sıklıkla diğer cerrahi işlemlere ek olarak ya da sağ
minitorakotomi ile uygulanır. Çoğu hastada sağ atriyel lezyonlar atan kalpde yapılırken, sol atriyel lezyonlar ise kardiyoplejik
arrest sırasında uygulanır (Şekil 21.14).
Cox-Maze prosedürünün sonuçları mükemmeldir. Son zamanlarda yapılan 100 hastalık prospektif bir Cox-Maze IV çalışmasında, 6,12 ve 24. aylardaki AF sizlik oranları sırasıyla
8u %93, %90, %90 olarak ve antiaritmik ilaçların kesilmiş olduğu AF sizlik oranları da aynı zaman aralıkları için %82, %82 ve
%84 olarak bildirildi. Eş zamanlı kardiyak cerrahi yapılan hastalarda da sonuçlar benzer olarak bulunmuştur ve propensite
analizleri, geleneksel kes ve dik Maze proesdürü ile Cox-Maze
IV prosedürünün sonuçlarının benzer olduğunu göstermiştir.
Bu prosedür genellikle geniş sol atriyumlu ve uzun süren inatçı
AF’si olan ancak kateter yardımlı ablasyona uygun aday olamayan hastalarda başarılı olmuştur.
LAA’nın cerrahi eksizyonu ile eş zamanlı yapılan Cox-Maze
prosedürü ile normal sinüs ritminin sağlanması birlikteliği sonucunda, strok riski önemli ölçüde azalmıştır. Bizim uygulamalarımızda, normal sinüs ritimdeki hastalarda ve CHADS2
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Medikal Tedavi. Hastaların çoğu medikal olarak tedavi edilseler de, farmakolojik tedavinin yetersiz olduğu durumlarda
girişimsel seçenekler önemi rol aynar. Antiaritmik ilaçlar orta
dereceli etki ile sınırlıdırlar ve önemli proaritmik ve sistemik
toksisitelere neden olurlar. Buna karşın hız kontrol stratejileri
hastanın AF’sinin devam etmesine neden olurken, bozulmuş
hemodinamiyi ya da aritmi ile ilişkili semptomları çözmeden,
özellikle uzamış AF nedeni ile irreverzibl kardiyak remodelingden zarar gören genç hastalarda, sonraki aşamalarda uygulanan
ritim kontrol tedavilerinin etkisini azaltabilir.
Normal sinüs ritminin muhafaza edilmesinin diğer stratejilere göre birkaç potansiyel yararı vardır. Bunlar; kardiyak debiyi
artıran ve sıklıkla konjestif kalp yetmezliği semptomlarının azalmasına neden olan atriyel sistolik fonksiyonda iyileşme, strok
riskinin azalması, antikoagülasyonların kesilebilme ihtimali,
atriyel yapısal ve/veya elektriksel remodelinginin geriye döndürülebilmesinin faydalarıdır.

ancak uzun dönem antikoagülasyonun kontrendike olduğu hastalar (b) antikoagülan tedaviye rağmen geçirilmiş strok.
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skoruna bakılmaksızın antikoagülasyon için başka herhangi bir
kontrendikasyonu bulunmayan hastalarda postoperatif 3. ayda
antikoagülanların kesilmesi söz konusudur. Bu yaklaşımla, antikoagülasyonsuz Cox-Maze prosedürünü takiben strok oranı son
derece düşüktür (yıllık risk %0.2). Tam tersine, diğer bir çalışma
ise antikoagülan alan AF’li hastalardaki yıllık intrakraniyal hemoraji riskini %0.9, majör kanama komplikasyonlarının genel
oranı ise %2.3 olarak bildirmiştir.

KISIM II
ÖZEL KONULAR

Sol Atriyel Lezyon. Bazı cerrahlar, sadece pulmoner ven izolasyonu ya da kalbin sol tarafı ile sınırlı olan daha kısıtlı ablasyon işlemleri uygulamaktadırlar. Bunun nedeni hem prosedürün zorluğunu daha da azaltmak, hem de çoğu hastada AF’nin
pulmoner venlerden ve sol atriyum posteriorundan gerçekleştiği gerçeğine inanmaktır. Ancak tecrübeli ellerde, sınırlı lezyon
setlerinin yapılmasının makul bir mazereti çok azdır.
Sol atriyum lezyon setleri uygulanırken hem tekniklerde
hem de kullanılan enerji kaynaklarında farklılıklar olsa da, uygulanan prosedürler Cox-Maze işleminin sol atriyel setlerinin
bazılarını içerirler. Pulmoner ven izolasyonu çoğu merkezde
yaygın olarak, LAA eksiyonu ise sıklıkla uygulanmaktadır. Sonuçlar seriler arasında farklılıklar gösterse de, Ad ve arkadaşları
tarafından yayımlanan bir metaanaliz, biatriyel lezyon setlerini
takiben uzun dönem AF’sizliğin sadece sol atriyel lezyon setlerine göre çok daha yüksek olduğunu göstermiştir (%87 karşı %73,
p: 0.05). Bu bulgular şaşırtıcı değildir. Bizler de benzer hastalardaki intraoperatif haritalamalarımızda, sadece %30’unda sol
atriyumda ayrı stabil bir dominant frekans bölgesi saptadık.
Dominant frekans sağ atriyumda %12 oranında görüldü ve neredeyse hastaların yarısında kayıt esnasında yer değiştirdi. Reküren sağ atriyel flutterın da tek başına sol atriyel lezyon yapılan
hastalarda meydana gelen bir komplikasyon olduğunu da aklıda
tutmakta yarar vardır. Bu gibi durumlarda atriyel flutter kateter
yardımlı ablasyon ile tedavi edilebilir ancak, rekürren sol atriyel
flutterın ablasyonu çok zor olabilir.
Pulmoner Ven İzolasyonu. Pulmoner ven izolasyonu
(PVI), kardiyopulmoner bypass(KPB) olmadan, küçük ya da
torakoskopik insizyonlardan doğru uygulanabildiğinden, ilgi
çekici bir tedavi yöntemidir. PVI’nın sonuçları değişkendir ve
hasta seçimine son derece bağımlıdır. Öyle ki, uzun süren dirençli AF’de sonuçlar genellikle kötüdür. Edgerton ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada, hastaların 6 ayda AF’sizlik
(antiaritmik ilaçlar kesilmiş olan %35) oranı ancak %56 olarak
bulunmuş. Eşlik eden prosedürlerle uygulandığında ise başarı
oranı daha da düşük saptanmış. PVI esnasında LAA’yı kapatmak
için birkaç cihaz mevcuttur. Bunlar, KPB ihtiyacı olmadan uygulanabilen staplerler ve epikardiyal kliplerdir.
Cerrahi PVI, Cox-Maze e göre daha kötü sonuçlara neden
olsa da, kateter yardımlı PVI dan daha iyi sonuçlar vermiştir.
İki merkezli, randomize The Atrial Fibrillation Catheter Ablation Versus Surgical Ablation Treatment (FAST) çalışması,
antiaritmiklere dirençli AF’si olan ve sol atriyel dilatasyonu ya
da hipertansiyonu ya da başarısız kateter ablasyon öyküsü olan
hastalarda, kateter yardımlı ablasyonu torakoskopik PVI ile karşılaştırmıştır. Çalışmaya göre 12 aylık AF’sizlik ve antiarritmik
ilaçsızlık oranı kateter ablasyon gurubu için %37 iken, PVI grubu için %66 olarak saptanmıştır (P:0.0022).

PERİKARD HASTALIKLARININ CERRAHİSİ
Akut Perikardit
Perikardit, hücresel ve fibröz perikardın inflamatuvar hücreler ile infiltrasyonu olarak nitelendirilir. Perikarditin insidansı

ve prevalansı tam olarak bilinmese de, otopsilerin %1’inde ve
noniskemik göğüs ağrılarının %5’den sorumlu olduğu bulunmuştur. Akut perikarditler etiyolojik olarak çeşitlilik gösterirler. Primer perikard hastalıklarından kaynaklanabildikleri gibi,
sistemik hastalıklara sekonder olarak da gelişebilirler. Gelişmiş
ülkelerde %80-90 oranında idiyopatik ya da viral patojenlere
bağlı olsa da, viral olmayan infeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, miyokard enfarktüsü, radyasyon, malignite, endokrinopati,
miyokardit, aort diseksiyonu, üremi, travma, ilaç yan etkileri ve
geçirilmiş kardiyotorasik cerrahi gibi nedenler de ayırt edici tanı
aşamasında düşünülmelidirler. Bir zamanlar sık görülen rölatif
perikardit insidansı ve postkardiyak injuri sendromunun görülmesi, trombolitiklerin ve koroner anjiyografinin uygulanmasını
takiben son derece azalmıştır.

Başvuru ve Tanı. Akut perikardit tanısı için 4 ana konudan
en az 2’sinin açıklığa kavuşturulması gerekir (Tablo 21-16).
Semptomlar, daha sık görülen birkaç kardiyopulmoner hastalığınki ile karışabilir. Özellikle miyokard enfarktüsünün, dikkatli
bir anamnez ve fizik muayene ile ekartasyonu gerekir. Perikarditli hastalar klasik olarak, ani başlayan ve plevritik özellikleri
olan bir ağrıdan yakınırlar. Ağrı pozisyonel olup, hasta oturur
pozisyonda ve öne eğildiğinde ağrıda azalma meydana gelir.
Perikardit ağrısı keskin ve batıcı tarzda iken, anjina ağırlık ya
da baskı şeklindedir ve çoğunlukla tipik olarak artmaz. Her iki
patolojide de ağrı sıklıkla boyuna, kollara ve omuza yayılırken,
perikardit ağrısı frenik sinir inervasyonu dolayısı ile trapezius
çizgisine yayılabilir.
Perikardiyal sürtünme sesi perikardit için patognomiktir,
ancak zaman içerisinde şiddetinde değişiklik görülebilir ve hastaların %15-65’inde mevcuttur. Bu bağlamda fizik bulgunun
sensitivitesi, oskültasyonun sıklığına ve kalitesine bağlıdır. Perikardiyal sürtünme sesi en iyi sol alt sternal bölgede, yüksek
tizlikte veya gıcırtı şeklinde duyulur. Atriyel sistolde, ventriküler sistolde ve erken ventriküler diyastolde kalbin hareketi ile
uyumlu, trifazik bir ritim olarak tarif edilir. Ancak %50 hastada,
monofazik ya da bi fazik olabilir.
Elektrokardiyogram (EKG) değişiklikleri, global subepikardiyal miyokardit ve sonrasında gelişen iyileşmeleri yansıtan
4 evre boyunca devam eder. Perikardit hastalarının EKGlerinde difüz değişiklik ve ST segmentinde konkaviteler görülebilir.
Bu değişiklikler birçok koroner arteri temsil eden leadlerde
görülür ancak, %20-40 hastada ST segmenti normaldir. Akut
perikarditte, Q dalgası ya da R dalgası kaybı gibi enfarkt bulguları meydana gelmez. T dalgası inversiyonları da, hastalığın
daha sonraki aşamasında, ST segmenti bazale döndükten sonra gerçekleşir.

Tablo 21–16

Akut perikarditin bulguları
Plevritik ve pozisyonel restrosternal göğüs ağrısı
Perikardiyal sürtünme sesi
EKG değişiklikleri: diffüz ST elevasyonu ve PR depresyonu
Perikardiyal efüzyon
EKG=Elektrokardiyogram

Akut perikarditin değerlendirilmesi sırasında, ekokardiyografi rutin olarak çekilir. Asıl rolü, perikardiyal efüzyonun değerlendirilmesidir. Daha önceki kardiyak fonsiyonları normal olan
insanlarda, segmenter duvar hareketlerindeki anormallik iskemiyi tespit etmek için kullanılabilir.
Geri kalan çalışmalar, perikarditin nedenini açığa çıkarmaya yönelik olmalıdır ve anamnez ve fizik muayene ile yönetilmelidir. Çoğu inflamatuvar belirteç ve laboratuvar testi nonspesifik
olsa da, C-reaktif protein (CRP) rekürens riskini ve antiinflamatuvar tedavinin süresinin belirlenmesinde faydalı olabilmektedir. Nadiren de CT görüntüleme, perikardiyal biyopsiler veya
perikardiyosentez tanıda yardımcı olabilirler.

Tedavi. Tercih edilen tedavi, perikarditin altında yatan sebe-

Kronik Konstrüktif Perikardit
Etiyoloji, Patoloji ve Fizyopatoloji. Konstrüktif perikardit, her türlü perikard hastalığını takiben meydana gelebilen ancak reküren perikarditi takiben nadir olarak gelişebilen bir hastalıktır. Kronik perikard skarlaşması ve fibrozis, viseral ve pariyetal tabakaların yapışıklığına neden olduğunda meydana gelir.
Bunun sonucunda perikard boşluğunda obliterasyon meydana
gelir. Kronik hastalıkta fokal veya difüz kalsifikasyon sonrasında
perikardiyumda kaba kalınlaşma meydana gelir. Konstrüksüyon
ise normal perikard kalınlığı olan hastaların %20’sinde meydana
gelir. Gelişmiş ülkelerde, idiyopatik nedenler ve kardiyak cerrahi (bazı çalışmalara göre olguların %40’ı) en sık etiyolojilerdir.
Bunların ardından da mediasten radyasyonu, piyojenik infeksiyonlar (stafilokoklar gibi) ve diğer muhtelif nedenler gelir. Tüberküloz hastalığı da, gelişmemiş ve gelişen ülkelerdeki immünsuprese hastalarda görülen diğer bir etiyolojik nedendir.
Perikardiyal konstrüksiyon klinik olarak, kalbin diyastolik doluşunu kısıtlar ve sağ boşlukları doluş basıncından daha
çok etkilendiğinden, sağ kalp yetmezliğini taklit eder. Müteakip
santral venöz basınç yükselmeleri, progresif hepaotomegali, asit,
periferik ödem, karın ağrısı, egzersiz ile dispne, anoreksi ve bulantıya (kısmen hepatik ve barsak konjesyonuna bağlı) neden
olur. Çoğu hastada semptomlar yıllar içerisinde sinsice gelişir.
Bu semptomların çoğu restriktif kardiyomiyopatili hastalarınkine benzer olduğundan, ikisi arasında ayrım yapmak zor da
olsa, tedavi şekilleri tamamen farklı olduğundan, bu ayrımın
yapılması çok kritiktir. Primer fark, restriktif kardiyomiyopatide
miyokard kompliyansını önemli derecede azaltan, rijid bir miyokarda sahip dilate olmayan ventrikül varken, bu durum konstrüktif perikarditte farklıdır.
Klinik ve Tanı. Fizik muayene bulgularında klasik olarak
Kussmaul belirtisi ile birlikte jugüler venöz distansiyon, kardiyak apikal vuruda azalma, periferik ödem, asit, pulsatil karaciğer ve perikardial vuru görülür. İleri evredeki hastalıkta ise
sarılık ve kaşeksi gibi karaciğer yetmezliği bulguları mevcuttur.
“Perikardiyal vuru’, diyastolik doluşun aniden durmasına bağlı, erken diyastolik bir sestir. S3’e benzese de, daha yüksek bir
tona sahiptir.
İnvaziv ve noninvaziv testlerde bazı bulgular tipiktir. CVP
sıklıkla 15-20 mmHg ya da daha üzerindedir. EKG’de nonspesifik, düşük voltajlı QRS kompleksleri ve izole repolarizasyon
anormallikleri sıktır. Göğüs filminde görülen perikard kalsifikasyonu, kap yetmezliği olan hastalarda, yüksek oranda anlamlı
olsa da, hastaların sadece %25’inde görülür. Kardiyak CT ya da
MRI (cMRI) da tipik olarak perikardiyal kalınlığın 4 mm’nin
üzerine çıkması ve kalsifikasyon, inferior vena kava dilatasyonu,
ventrikül konturlarında bozulma ve düzleşme ya da ventriküler septumda sola kayma gibi bulgular saptanabilir. İşaretli sine
MRI ile perikardiyal yapışıklıklar görülebilir.
Daha önce de bahsedildiği üzere en önemli husus, ekokardiyografi veya sağ kalp kateterizasyonu ile perikardiyal konstrüksiyonu, restriktif kardiyopatiden ayırt etmektir. Ekokardiyografide konstrüksiyon lehine olan bulgular; ventriküler septal

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI

Nüks Perikarditler. Hastaların 3 de 1’inde en az bir nüks
meydana gelir. Bunların çoğu ilk nükslerinde medikal olarak
tedavi edilebilir ve tekrar nüks olmaz. Ancak bir grup hastada
kronik perikardit nüksü gelişebilir ki bunlarda hayat kalitesi
önemli ölçüde bozulabilir. Rekürens ya ilk neden olan etiyolojiden sonra ya da ilk etiyolojiyi takiben gelişen hasarın sonrasında eşlik eden otoimnün sebeplerden kaynaklanabilir. Nüks
perikardit normalde uzun süreli NSAID’lara ± kolşisine yanıt
verir. Steroidler her ne kadar hızlı semptomatik iyileşme sağlasalar da, kullanımları multipl nüks olup ilk sırada tercih edilecek
ilaçlara cevap vermeyen hastalarda sınırlı tutulmalıdır. Zira yapılan bazı çalışmalarda, steroid kullanımının nüksleri arttırdığı
rapor edilmiştir.
Perikardiyektomi, optimal medikal tedaviye rağmen semptomatik olan ve steroid tedavisine tolere edemeyen nüks perikarditli ya da tamponad ile reküren perikardit görülen hastalarda en son seçenek olmalıdır. Bu hasta grubunda perikardiyektomi ile ilgili çok az çalışma olduğundan, kullanımının
yararı konusunda kanıt düzeyi eksikliği vardır. Persistan nüks
perikardit tedavisinde medikal ve cerrahi yaklaşımları kıyaslayan en büyük ve tek çalışma, Mayo Klinik’te yapılmış olan 184
hastalık çalışmadır. Medikal tedaviye yanıt vermeyen 58 hastaya perikardiyektomi uygulanmış. Geri kalan hastalar ise medikal olarak tedavi edilmişler. Sadece medikal tedavi ile kıyaslandığında, perikardiyektomi sonrasında uzun dönem takipte,
nükslerin önemli ölçüde azaldığı (%8.6 ya %28.6, p: 0.009), çok
bariz olmasa da ilaç ve kortikosteroid kullanımında da azalma
olduğu bulunmuş. Nüks olan perikardiyektomi grubundaki
hastaların %80’inde ileri derecede semptomatik düzelme meydana gelmesi ve perikardiyektomi öncesine göre daha az nüks
görülmesi de kayda değer bir bulgudur. Perioperatif mortalite
görülmemiş ve sadece 2 (%3) hastada majör komplikasyonlar
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be yöneliktir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve iyiye
9u doğru gider. Kısa süreli non-steroidal anrienflamatuvar tedavisi (NSAIDs) ile sıklıkla başarılı tedavi sağlanabilir. Bazı
hastalarda sınırlı steroid ya da IV antibiyotik kullanımı gerekebilir. Pürülan piyojenik perikardit durumunda nadiren de olsa
cerrahi explorasyon ve drenaj gerekebilir. Perikardiyumda sıvı
birikmesi ender bir durum olsa da, tamponada neden olabilir
ve acil olarak boşaltılması gerekir. Çoğu durumda perikardiyosentez yeterli gelse bile kalın, vizköz ve pıhtılı mayi varlığında ve
önceki cerrahilere bağlı olarak ciddi skar dokusu meydana gelmiş olan hastalarda, cerrahi drenaj gerekebilir. Cerrahi girişime
genellikle reküren hastalıklar için gerek duyulur.

gelişmiş. Bu sebeplerden dolayı, tecrübeli merkezlerde perikardiyektomi, seçilmiş nüks perikarditli hastalarda güvenli ve
geçerli bir seçenektir.
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hareketin ve mitral inflow velositenin solunumsal varyasyonu,
korunmuş ya da artmış mitral anülus erken diyastolik dolum velositesi ve artmış hepatik ven akımının ekspirasyon ile ters yönde olmasıdır. Kardiyak kateterizasyon ile artmış atriyel basınçlar,
enddiyastolik basınçların eşitlenmesi ve “kare kökü’’ işareti adı
verilen, plato fazındaki erken ventriküler diyastolik dolum saptanabilir. Kateterizasyonda konstriksiyon lehine yorumlanabilecek olan ventriküler dolumda solunumsal varyasyon ve artmış
ventriküler dayanışma gibi diğer bulgular ise SV ve RV sistolik
basınç eğrisinin solunum ile total yüzey alanındaki uyumsuzluğuna işaret ederler.

KISIM II
ÖZEL KONULAR

Cerrahi Tedavi. Geçici konstrüktif perikarditler ilk hasardan
haftalar, aylar sonra meydana gelebilir ve haftalar, birkaç ay içerisinde kendini sınırlar. Bu hastaların en iyi tedavisi tek başına
medikal yaklaşımdır. Sıklıkla perikardda kalsifikasyon olmaz.
MRI’da geç perikardiyal gadolinyum tutulumu olması, hangi
hastaların düzelmeye başladığını gösterme konusunda öncülük
edebilir. Bu hastalardan hangilerinin kalıcı kronik konstrüktif
perikardite dönüşeceği halen ayırt edilememektedir. Bu sebeple,
yeni tanı alan bir hasta hemodinamik olarak stabil ise perikardiyektomi yapılmadan önce, konservatif yaklaşımın 2-3 ay boyunca uygulanması önerilmektedir. Cerrahi belirsiz bir süreye
ertelenmemelidir. Zira cerrahi hastalığın erken evresinde uygulandığında, sonuçlar daha iyidir. Uzun vadede negatif sonuçlara
neden olan sebepler; ileri yaş, iyonize radyasyon maaruziyeti,
kardiyopulmoner ve renal disfonksiyondur. Bu yüzden cerrahi,
çok ilerlemiş olan “son evre’’ konstrüktif perikarditli hastalarda,
konstrüktif-restriktif miks hastalığı olanlarda (genellikle radyasyona bağlı) ve önemli miyokardiyal veya renal disfonksiyonu olanlarda (bu hastalarda cerrahi risk yüksek olduğundan ve
semptomların iyileşmeme ihtimali olduğundan) daha dikkatle
uygulanmalıdır.
Perikardiyektomi sonrası rekürens ihtimalini en aza indirebilmek için, komplet perikardiyal rezeksiyon yapılması hedeflenir. Bu kardiyopulmoner bypass eşliğinde, mediyan sternotomi
ya da sol anterolateral torakotomi ile yapılır. Radikal perikardiyektomi, kalbin anteriyor yüzündeki konstrüktif perikardın geniş bir şekilde rezeksiyonu ile yapılır. Bunun için rezeksiyon, frenik sinirlerin ve diyafragmatik yüzün arasından doğru yapılır.
Sağ atriyum ve vena kavaların dekortikasyonu evrensel olarak
yapılan bir işlem olmasa da, uygulanması sonucunda dirençli
hastalık veya nüksü azaltır.
Miyokardiyal tutulumun yaygınlığı da uzun dönem sonuçları etkileyebilir. Bu sebeple dekortikasyonun derinliği önemli
bir husustur. Yeterli perikardiyektomi yapılsa bile, epikardiyal
skleroz, dirençli hemodinamik bozukluğa ya da cerrahiye yanıtta gecikmeye neden olabilir. Sklerotik epikardiyum sıklıkla ince
ve neredeyse transparandır ve şiddetli kronik konstrüktif perikardit olgularında kalbe hasar vermeden soymak çok zordur.
Cerrahinin Sonuçları. Perikardiyektomiyi takiben hastaların çoğunda semptomatik iyileşme görülse de, bazı hastalarda
bu iyileşme bir kaç ay sonra olabilir. Perioperatif mortalite ve
morbidite yüksek olduğundan, perikardiyektomi en iyi tecrübeli
cerrahlar tarafından yüksek volümlü merkezlerde uygulanabilir.
1970 -1985 yılları arasında, cerrahi mortalite %12 olarak rapor
edilmişken, 1997-2006 yıllarında, bazı tecrübeli merkezlerde
mortalite yaklaşık olarak %4-%8 arasında bulunmuştur.

Uzun dönem sağkalım kısmen de hastalığın etiyolojisine
bağlıdır. Cleveland klinikte yapılan bir çalışmada idiyopatik,
cerrahi sonrası ve radyasyon nedenli konstrüktif perikarditli
hastalarda uygulanan perikardiyektomi için 7 yıllık sağkalım
oranları sırasıyla %88, %66 ve %27 olarak bildirilmiştir. En kötü
sonuçlar, radyasyon nedenli olanlarda bulunmuş. Bunun nedeni
de, iyonize radyasyonun hem miyokard hasarına hem de perikard hastalığına yol açması olarak belirtilmiştir.
Risklere rağmen, çoğu hasta cerrahi tedaviden son derece
fayda görmektedir. Geniş serilerden bir tanesinde, hastaların
%83’ü son takiplerinde semptomsuz olarak tespit edilmiş. Bu da,
diğer çalışmalarda bulunmuş olan ameliyat öncesi NYHA klas
III-IV olan hastaların %85’inin perikardiyektomi sonrası NYHA
klas I-II olması sonucları ile uyumludur.

KARDİYAK TÜMÖRLER
Genel Bakış ve Klinik Özellikler
Kardiyak tümörler, insidansı otopsi çalışmalarında %0.001-%0.3
ve büyük ekokardiyografik çalışmalarda %0.15 olarak bulunmuş
olan nadir patolojilerdir. Benign kalp tümörleri daha sık görülürler ve primer kalp tümörlerinin %75’ini oluştururlar. Benign
kalp tümörlerinin %50’sini miksomalar diğer geri kalanını ise
papiller fibroelastomalar, lipomalar, rabdomiyomalar, fibromalar, hemanjiyomalar, teratomalar, lenfanjiyomalar ve diğer daha
nadir görülen tümörler oluştururlar. Malign tümörlerden de en
sık sarkomalar (anjiyosarkoma, rabdomiyosakoma, fibrosarkoma, leyomiyosarkoma ve liposarkomalar) ve daha düşük bir
insidans ile malign lenfomalardır. Metastatik tömörler ise nadir
olmalarına rağmen primer lezyonlardan 100 kat daha sık görülürler.

Klinik Semptomlar. Klinik prezentasyon hem tümörün lokasyonuna hem de boyut, büyüme hızı, invazyonu, ve parçalanabilir gibi faktörlere bağlıdır. Hastaların %10’u asemptomatik
iken çoğunda, klasik semptom triyadı olan kan akımı obstrüksiyonu, tümör embolizasyonu ve genel semptomların neden
olduğu bulguların kombinasyonları görülür. Sistemik bulgular
ateş, miyalji, titreme, gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik olup,
hastaların 3 de 1’inde görülür.
Başvuru semptomlarının çoğu, kan akımının obstrüksiyonuna bağlıdır. Lezyon sol atriyumda olduğunda semptomlar,
dispne ve pulmoner ödemle birlikte mitral kapak hastalığına
benzese de, geçici kapak orifisi oklüzyonuna bağlı olarak gelişen
senkop epizodları, hipotansiyon ve ani kadiyak ölüm gibi daha
ciddi durumlar gelişebilir. Tümör sağ atriyumda ise semptomlar, hepatomegali, asit ve periferik ödem gibi sağ kalp yetmezliği
bulguları olabilir. Çıkım yolu darlıkları nadir olsa da, geniş ventrikül tümörlerinde görülebilir.
Özellikle pediküllü ve küçük yapraksı çıkıntıları olan tümörlerde, tümör lizis ve embolizasyon; strok, retinal arter oklüzyonu ve serebral anevrizmalara neden olabilir. Embolik tümörler subintimal ilerleyerek, uzak damar duvarına penetre olarak
burada sıkışabilirler ve arter duvarının zayıflmasına ve takiben
anevrizma oluşumuna neden olabilirler. Bu durum, 5 yıllık başarılı primer miksoma sonuçlarını takiben çalışmalarda gösterilmiştir. Bunun dışında, embolik implantlar metastaz yapabilir
ve yer işgal eden lezyonların oluşumuna neden olabilir. Nadir
olmasına rağmen miksomatöz tümör embolileri koroner arterlere, ana iliyak ve femoral arterlere, böbreğe, dalağa, pankreasa
ve karaciğere gidebilir.

Benign kalp tümörlerini, malign olanlardan ayırt etmek
için bazı klinik çizgiler yardımcı olabilir. Malign tümörlerde ve
özellikle sarkomalar daha çok 4. dekaddan sonra ortaya çıkarlar ve kadın/erkek görülme sıklıkları arasında fark yoktur. Sağ
atriyumda olanlar sıklıkla multifokaldir ve intramiyokardiyal
invazyonları dirençli konjestif kalp yetmezliği, aritmiler, hemoperikardiyum ve iskemiye yol açabilir. Benign tümörler ve
özellikle miksomalar ise tam tersine, sol atriyumda, tek merkezde yerleşik olarak bulunurlar ve kadınlarda erkenklerden 3 kat
daha sıktırlar. Artmiler ve perikardiyal efüzyonlar bu hastalarda
çok nadir görülürler.

Patoloji ve Genetik. Kardiyak miksomalar, en sık görülen

10u kalp

tümörleri olup bazı farklı özelliklere sahiptirler.
Olguların %75’inde, sol atriyumdaki fossa ovalis yakınındaki interatriyel septumdan köken alırlar. Geri kalanların
büyük bir kısmı ise sağ atriyumdan köken alırlar. Daha nadir
olarak da diğer kalp boşluklarının duvarlarından ya da kapak
bulunan yüzeylerinden köken alırlar. Makroskopik olarak pediküllü, jelatinöz yapıdadırlar. Yüzeyleri düz (%65), villöz veya

Patofizyoloji. Büyük tümörler daha sık obstrüksiyondan kaynaklanan kardiyovasküler semptomlar gösterirken, kırılgan ya
da villöz tümörlerdeki (Şekil 21-15) organize trombüs ise embolik semptomlara neden olabilir. Yapılan 112 hastalık bir seride
semptomların rölatif sıklıkları; çoğunluğu mitral kapak obstrüksuyonunu taklit eden kardiyovasküler semptomlar (%67),
sistemik embolizasyon (%29), nörolojik defisit (%20), konstitüsyonel semptomlar (%34) olarak bulunmuş. Benzer semptom
sıklıkları, diğer büyük çalışmalarda da bulunmuş.

Tedavi. Kardiyak miksomalar, ani ölümü de içeren embolizasyon ve kardiyovasküler komplikasyonlarından dolayı, vakit
geçirmeden rezeke edilmelidirler. Rezeksiyon kardiyopulmoner bypass eşliğinde, mediyan sternotomi veya minimal invaziv sağ torakotomi ile yapılabilir. Embolizasyonun önlenebilmesi için kros klemp konmadan önce, tümör manüpülasyonundan kaçınılmalıdır. Sol atriyel tümörlere standart sol atriyotomi ile yaklaşılabilir. İnteratriyel septuma tutunmuş olan
geniş tümörler için ek olarak, sağ atriyuma paralel bir insizyon
yapılabilir. Ancak bu nadiren gerekir. İdeal bir insizyon, hem
tümöre hem de tümörün köken aldığı interatriyel septuma ya
da kalp duvarının bir kısmına ulaşım sağlayabilmelidir. Nüksü

Şekil 21-15. Masif atriyel miksoma. A. Preoperatif dönemde sol atriyel miksoma olarak teşhis edilmiş olan, büyük bir sol atriyel kitlenin intraoperatif ekokardiyografi görüntüsü. Kitle mitral orifisten prolabe olarak, mitral darlık bulgularına neden olmaktadır. B. Rezeke edilen kitle.
Mitral orifisi tıkayan kitlenin boynu açıkça görülmektedir.
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Tanı ve Kardiyak Kitlenin Özellikleri. Kardiyak tümörlerin tanısında ana görüntüleme yöntemi transtorasik ekokardiyografidir. Ancak ekokardiyografinin akustik pencere
bağımlılığı, ekstrakardiyak tutulumun suboptimal görüntülenebilmesi ve yumuşak doku görüntüsünün zayıf olması gibi
sınırlamaları mevcuttur. Transtorasik ekokardiyografi sınırlı
görüntüsü nedeni ile genellikle sadece küçük, lokalize tümörlü olgularda yararlıdır. Bu sebeple tümörün anatomik yaygınlığının, perikard boşluğunun ve büyük damarların değerlendirilmesinde MRI artık standart hale gelmiştir. CT’ye göre
cMRI’ın avantajı iyodinize kontrast ve radyasyon maaruziyeti
olmadan daha iyi kalitede yumuşak doku görüntüsü sağlanabilmesidir.
İlk etapta kardiyak tümörün, intrakardiyak bir trombüsten
ayırt edilebilmesi önemlidir. İntrakardiyak trombüs AF’li hastaların atriyumlarında sıklıkla bulunabilir ve ekokardiyografik
olarak atriyel miksomayı taklit edebilir. Atriyel trombüs antikoagülasyon ile çözülebilirken, tümör cerrahi girişime ihtiyaç
duyacağından, bu ayrım önemlidir. İlaveten, antikoagülasyon
kardiyak tümörlü hastalarda periferik embolizasyon riskini
arttırabilir. Geç, görüntüleri iyileştirilmiş cMRI bu noktada, iki
patolojinin ayırt edilebilmesinde en iyi görüntüleme yöntemidir.
cMRI’da, miksomada görülen ancak trombüste görülmeyen vaskülarizasyon, nekroz, hemoraji ve kalsifikasyonlar saptanabilir.

kırılgandır. Boyutları 1-15 cm arasında olup oldukça değişkendir. Miksomalar kesitsel olarak incelendiğinde heterojen olup,
sıklıkla hemoraji, kist, nekroz ya da kalsifikasyon içerirler.
Histolojik olarak, multipotent mezenkimden köken alan hücrelerden oluşurlar ve mukopolisakkarid bir stroma içerisinde
yerleşim gösterirler.
Miksomaların çoğu, 40-60 yaş arası bayanlarda spontan
olarak oluşurken, %7’si Carney kompleksinin bir bileşeni olarak ailesel geçiş gösterir. Carney kompleksi otozomal dominant bir hastalık olup, şu durumlardan 2 ya da daha fazlası ile
karakterizedir: atriyel ve ekstra kardiyak miksomalar, schwannomalar, kutanöz lentijinöz, noktalı pigmentasyon, göğüste
miksoid fibroadenom, endokrin hiperaktivitesi (pituiter adenomalar veya Cushing Sendromu ile birlikte primer adrenal
hiperplazi) ve testis tümörleri. Sporadik miksomalar ile kıyaslandığında, Carney kompleksi ile birlikte görülenler daha sık
sağ atriyumda (%37’ye %18), ventriküllerden birisinde (%25’e
%0) bulunurlar ve daha çok multisentrik (%33’e %6) lokalizasyon gösterip, nüks (%20’ye %3) etmeye meyillidirler. Bunun
yanı sıra ortalama yaş 24 (4-48 yaş arası) olmak üzere, hastalar
daha erken başvururlar.
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önlemek için tümörün köken aldığı yerin de tamamen eksize
edilmesi tercih edilir. Ancak parsiyel eksizyonların ve kriyoablasyonun da geç dönem başarılı sonuçları bildirilmiştir. Atriyel
septumda oluşan defekt primer olarak ya da küçük bir yama
ile kapatılabilir. Sonuç olarak, kapakların da tutulduğu patolojilerde rekonstrüksiyon ya da replasman gerekebilir. Kompleks, reküren atriyel miksomalar için nadir de olsa, kardiyak
ototransplantasyon (atriyel rekonstrüksiyon ile birlikte) veya
transplantasyonlar da bildirilmiştir.
Eksizyonu takiben kısa ve uzun dönem sonuçlar mükemmeldir. Operatif mortalite düsük olup, benign, sporadik miksomalar için 20 yıllık hastalıksız sağkalım ihtimali %92 olarak
bildirilmiştir. Nüks riski ailesel hastalıklarda önemli ölçüde artmaktadır.

Diğer Benign Kalp Tümörleri

KISIM II
ÖZEL KONULAR

Miksomalar dışında, bazı farklı patofizyolojik özelliklere sahip
olan ve nadir görülen birkaç benign kardiyak tümör daha vardır.
Papiller fibroelastomalar ikinci en sık görülen kardiyak tümörlerdir ve tümörlerin %8’ini oluştururlar. Bu tümörler tipik olarak
yaşlılarda meydana gelirler; küçük (1 cm çapın altında), aortik
ya da mitral kapaklardan köken alan pediküllü, sıklıkla embolizasyona neden olurlar. Fibroelastomalar genellikle doğal kapak
lifletleri korunarak çıkartılabilirler liflet rezeksiyonunu takiben
uygulanan kriyoablasyon ile nüks engellenebilir. Lipomalar
epikardiyumdan köken alan kapsüllü tümörlerdir ve genellikle
çoğu hastada asemptomatik seyrederler. Hemanjiyomalar, perikard gibi herhangi bir kardiyak yapıdan köken alabilen, benign
kalp tümörlerinin %2’sini oluşturan tümörlerdir. Kalp bloğuna
ve ventriküler fibrilasyona bağlı ani ölüme neden olabilen atriyoventriküler nod tümörleri ise son derece nadir görülürler.
Çocuklarda rabdomiyomalar en sık görülen primer kalp
tümerleri iken, en sık rezeke edilen tümörler fibromalardır.
Rabdomiyomalar çoğunlukla ventriküllerde multisentrik yerleşim gösteren miyokardiyal hamartomalardır. %50’si tüberoskleroz ile birlikte görülür. Rezeksiyon nadiren gerekirken,
çoğu kendiliğinden kaybolur. Fibromalar, üçte biri 1 yaşın altındaki çocuklarda görülen konjenital lezyonlardır. Diğerlerinin aksine bu tümörler genellikle, interventriküler septumun
içerisinde bulunan soliter lezyonlar olup; kalp yetmezliği, siyanoz, aritmiler, senkop atakları, göğüs ağrısı ve ani kardiyak
ölüme neden olabilir.

kardiyak lenfomaların sıklığı, immünsupreselerde Ebstein Barr
virüsün neden olduğu lenfoproliferatif hastalıklardan dolayı artış
göstermektedir. Lenfomalarda nekrotik odakların olmaması, bu
tümörlerin kardiyak sarkomalardan ayırt edilmesinde önemlidir.

Metastatik Kalp Tümörleri
Kalp metastazları, malign hastalıklar için yapılan otopsilerin
%10’unda tespit edilir. Bu yüzden primer tümörlerin aksine, sekonder kalp tümörleri sık görülür. Mediastinal tümörlerin direk
yayılımı, hematolojik yayılım, inferior kavadan intrakaviter yayılım ya da lenfatik yayılım gibi yollarla yayılırlar. Lenfatik yayılım ise bunların arasında en sık görülenidir.
Birçok primer tümör ile birlikte görülebilseler de, genellikle
hastalığın geç evresinde meydana gelirler. Malign melanomanın
kardiyak tutulum potansiyeli yüksek olmasına rağmen, akciğer
kanseri, meme kanseri, sarkomalar, renal karsinoma, özofagus kanseri, hepatoselüler karsinoma ve tiroid kanseri gibi diğer yumuşak
doku tümörleri de kardiyak tutulum gösterebilirler. Kalp metastazı
olgularının %25-%40’ı, lösemi ve lenfomalardan kaynaklanır.
Metastatik kalp tümörleri tipik olarak rastgele herhangi bir
lokalizasyonda bulunabilirler. Ancak lenfatiklerin olmadığı kapak dokusu gibi yapılarda görülmezler. Multifokal ya da yaygın
bir şekilde epikardiyal yüzeye yayılabilirler. Kanser hastalarında malign kardiyak tutulumun bulguları; perikardiyal efüzyon
veya tamponad, taşiaritmiler ve kalp yetmezliği semptomlarıdır. Tetkikler, diğer kalp tümerlerindekiler ile benzerdir. Tedavi
genellikle kombine kemoterapi ve radyasyon tedavisidir ancak
nadiren başarılıdır.
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