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Abstract
Myocardial injury that can occur at cardiac surgery is one of the most important mortality and morbidity factor
beside the surgical technique and success. The term of myocardial protection is determined by all process to
minimize that injury. Myocardial injury that occurs because of insufficient or false myocardial protection causes
mortality and high dose pharmacological or mechanical support requirement at early stage of surgery, while it
indicates myocardial fibrosis at late phase. (Anatol J Clin Investig 2008:2(1);47-57).
Özet
Kalp cerrahisinde, cerrahi teknik ve başarının yanı sıra, operasyon esnasında oluşabilecek miyokardiyal hasar,
mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biridir. Bu hasarı en düşük düzeyde tutmak amacıyla yapılan
her türlü işlem miyokardiyal koruma olarak değerlendirilir. Yetersiz ya da yanlış koruma nedeniyle meydana
gelmiş miyokard hasarı erken dönemde, mortaliteye ve yüksek doz mekanik ya da farmakolojik destek ihtiyacına
neden olurken, geç dönemde genelde miyokardiyal fibrozis olarak kendisini göstermektedir. (Anatol J Clin Investig
2008:2(1);47-57).

Kalp cerrahisinin tarihsel gelişiminde üzerinde en
çok durulan ve halen de araştırılmaya devam
edilen konu miyokardiyal korumadır. Bigelow’ un
deneysel hipotermik arrest modelleri, Lewis’ in
hipotermik yöntemle ASD onarımı, Melrose’un
potasyumdan zengin kardiyoplejik solüsyonlarla
kardiyak arrest çalışmalarının temelinde iyi bir
miyokardiyal koruma fikri yatmaktadır. Bunun için
de kardiyak metabolizmayı yavaşlatan ve iskemi
esnasında miyokardın beslenmesini sağlayan
maddeler ve çevre şartları çeşitli kombinasyonlarla test edilmiştir [1].
Kardiyopleji solüsyonları kalp cerrahisinde kalp
akciğer makinesinden sonraki en önemli buluştur.
Kardiyopleji solüsyonları sayesinde güvenli kalp
cerrahisi süresi üç saate kadar uzamıştır. Kalp
cerrahisinin ilk yıllarında kalp ameliyatları, cerrahi
tekniğe ve cerrahın hızına bağlı olacak şekilde
çalışan kalp üzerinde yapılmıştır.
Kardiyopulmoner baypas teknolojisinin geliştirilmesi
cerrahlara kansız bir sahada ve daha uzun
sürede çalışma imkânı sağlamış olmakla birlikte
kardiyak arrest durumunda oluşan miyokardiyal
hasar tablosu beraberinde miyokardiyal koruma
ihtiyacını da getirmiştir [2,3]. Etkin bir
miyokardiyal koruma sağlamak için kalp
cerrahlarının ve kardiyak anestezitlerin kardiyak
fizyoloji, fizyopatoloji, metabolizma ve iskemi
reperfüzyon hasarının mekanizmasını iyi bilmesi
gerekmek-tedir.
Kardiyak Fizyoloji
Miyokardiyal oksijen tüketimi, tüm vücut oksijen
tüketiminin %7 sinden fazlasını kapsamaktadır.
Miyokardın kendisine gelen kandaki oksijen alımı
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diğer organlara göre daha yüksek olduğu için
kalp, oksijen ihtiyacının arttığı durumlarda
miyokardiyal kan akımını arttırarak bu ihtiyacı
karşılayabilmektedir. İstirahat sırasında 100 gr
sol ventrikül miyokardı, dakikada 8 ml oksijen
tüketmektedir. Potasyum ile sağlanan kardiyak
arrest sırasında ise bu oran 1.5 ml ye kadar
inmektedir ki bu yaklaşık % 80 oranında bir
azalmaya karşılık gelmektedir. Miyokardiyal
oksijen ihtiyacı, kalp hızına, duvar gerilimine,
hormonal dengelere (katekolaminler vb.) ve
oksijen sunumuna bağlıdır. Miyokardiyal oksijen
tüketimini Fick Formülü ile hesaplamak
mümkündür. Bu formüle göre; miyokardiyal
oksijen tüketimi= Koroner kan akımı X (Koroner
arterdeki oksijen – Koroner sinüsteki oksijen).
Miyokardiyal oksijen tüketimi kalp cerrahisi
esnasında önemli farklılıklar göstermektedir. En
düşük miyokardiyal oksijen tüketimi kalbin arrest
olduğu anda sağlanırken, en yüksek tüketim
kardiyopulmoner bypass (CPB) tan sonraki
dönemdedir. Buckberg ve arkadaşları [2]
tarafından yapılan çalışmalarda kalp cerrahisi
esnasında kalbin oksijen tüketimi değişik
koşullarda araştırılmış ve normotermik fibrilasyon
esnasında bu tüketimin en fazla olduğu,
hipotermik, hiperkalemik arrest durumunda ise
çok düşük miktarda olduğu bildirilmiştir.
Miyokardın iskemik hasara karşı duyarlılığı
Aortaya kros klemp konulması ile birlikte koroner
kan akımı durur ve iskemi başlar. İskemi
sonrasında
dakikalar
içerisinde
oksidatif
fosforilasyon durur ve anaerobik metabolizma
başlar. Anaerobik metabolizma ile yeterli ATP
sentezlenemediği için enerji depoları hızla
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boşalır. Laktik asit, inorganik fosfatlar gibi
anaerobik metabolitler ve protonlar hücre içinde
birikmeye başlarlar. Hücrenin ATP depolarında
kayıp, oluşan birikimler asidoza ve Na-K/ATPaz
pompasının fonksiyonunda azalmaya neden olur.
Böylece intrasellüler iyon konsantrasyonlarında
bozulma meydana gelir ve ritim bozuklukları
ortaya çıkar. İskemi devam ettiği sürece hücre
içinde birikim yapan anaerobik metabolitlerin de
etkisiyle intrasellüler kalsiyum ve osmolarite artar,
intrasellüler ödem meydana gelir, intrasellüler
lipaz ve hidrolitik enzimlerin aktive olması ile
membran bütünlüğü bozulur ve patoloji nekroza
doğru ilerler.

Miyokardiyal hibernasyon ise istirahat halinde
kronik olarak miyokard kan akımının azaldığı,
miyokard ve sol ventrikül fonksiyonlarının gerilediği patolojik bir tablo olarak tanımlanmaktadır.
Hibernasyonun kronik olarak kan akımının
azalmasına bağlı olarak gelişen bir adaptasyon
mekanizması olduğu düşünülebilir. Bu tablonun
oluşması için iskeminin aylar-yıllarca sürmesi
gerekmektedir. Hibernasyonda miyokard kan
akımının azalması ile beraber, metabolik aktivite
sınırlı olarak devam eder ve nekroz gelişimi
önlenir. Ayrıca hibernasyonda stunningden farklı
olacak şekilde bölgesel duvar hareket bozukluğu
cerrahi sonrası reperfüzyonun ardından kısmen
ya da tamamen normale döner. Rahimtoola [5]
hibernasyon için 3 temel kriter belirtmiştir;
1.Kronik duvar hareket bozuklukları
2.Kronik hipoperfüzyon
3.Reperfüzyon sonrasında iyileşmenin saptanması [6].

Erken dönemde oluşan değişiklikler hücrede
herhangi bir yapısal değişikliğe neden olmaz iken
süre ilerledikçe ATP depolarının azalması ile
birlikte patoloji gelişir. 10-15 dakikalık bir
iskeminin ardından ATP depoları yarıya kadar
düşer. Sonraki 1-2 dakika içerisinde miyokardiyal
kontraktilite azalmaya başlar. Normotermik
koşullarda 30-40 dakika içerisinde ATP düzeyleri
normal seviyenin %10 una kadar düşer ve geri
dönüşümsüz miyokardiyal hasar oluşmaya
başlar. Yaklaşık 60 dakika sonrasında hücre
membranı lizisi ile nekroz oluşur. Patoloji
çalışmalarında iskemiden en erken 4 saat sonra
miyokardiyal biyopsi örneklerinde koagülasyon
nekrozu, ödem ve nötrofilik infiltrasyon
saptanmıştır [3]. 24 saat içerisinde nötrofil
infiltrasyonu artar, miyositler parçalanır ve
fibrositlerin proliferasyonu başlar. Miyokardiyal
hasarın en önemli göstergelerinden olan
miyokardiyal kreatin fosfokinaz (CK-MB), 24 saat
içerisinde yükselmeye başlar. ALT ve AST
değerleri ise 4-5 gün süreyle yüksek seyreder.
En erken indikatör olan Troponin I hücre
ölümünden sonraki 4 saat içerisinde yükselir ve
ortalama 48 saat yüksek seyreder.

İskemi – Reperfüzyon Hasarı
İskemi sonrasında kan akışının tekrar başlaması
ile miyokard dokusundaki anormal oksidatif
metabolizma sonucunda ortaya çıkan metabolik
ve fonksiyonel değişikliklere iskemi reperfüzyon
hasarı adı verilmektedir. Weman ve arkadaşları
[4] erken dönemde fatal sonuçlanan olgularda
yapılan postmortem anjiografi ve patolojik
araştırmalarda iskemi reperfüzyon oranını %25.8
olarak bulmuşlardır. Hearse ve arkadaşları [7]
1973 yılında reperfüze kalplerdeki değişiklikleri
ve bazı miyokardiyal enzimlerin salındığını tespit
etmişler ve bu olayın patogenezinden oksijeni
sorumlu tutarak bu olaya oksijen paradoksu adını
vermişlerdir. Günümüzde iskemi-reperfüzyon
hasarının etiyopatogenezinde oksijen serbest
radikallerinin
rol
oynadığını
söylemek
mümkündür. Bu radikaller etkilerini sarkolemma
fosfolipitlerinin oksidasyonu ve bunun sonucunda
membran bütünlüğünün bozulması ile göstermektedirler. Das ve arkadaşları [8], domuzlar
üzerinde yaptıkları bir deneysel çalışmada
süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve
katalaz gibi serbest radikal hasarını azaltan
enzimlerin iskemi sonrasında miktarlarının
önemli derecede azalmış olduğu tespit
etmişlerdir. Oksijen radikallerine ek olarak iskemi
reperfüzyon hasarından sorumlu tutulan bir diğer
faktör endotel hasarıdır. Weman ve arkadaşları
[4],
ciddi
endotel
hasarına
yol
açan
endarterektomi işleminden sonra reperfüzyon
hasarının belirgin olarak arttığını tespit
etmişleridr.

Miyokardiyal hibernasyon ve stunning
İskemik bir dokuda iskeminin sonlanmasından
sonra tekrar oksijenasyonun olması durumu
reperfüzyon olarak adlandırılır. Reperfüzyon
sonucunda iskemiye maruz kalmış dokunun eski
fonksiyonlarını tekrar kazanması uzun bir süreçte
gerçekleşir. Hücresel nekroza neden olmayan,
iskemi-reperfüzyon hasarının ardından meydana
gelen ve geçici olan miyokardiyal fonksiyon
bozuklukları stunning olarak adlandırılır. Stunned
miyokardiyum azalmış kontraktilite ve sistolik
/diastolik fonksiyon bozuklukları ile karakterizedir.
Stunned miyokardiyum koroner kan akımındaki
artışa ve inotropik stimülasyona miyokardiyal
fonksiyonları arttırarak yanıt verir. Ancak stunned
miyokardda inotropik ajanlar daha fazla hasara
yol açarlar. Günümüzde stunned miyokardda
özellikle kalsiyum iyonuna duyarlılığın daha
önemli olduğu anlaşılmıştır [3-5].

İskemi-reperfüzyon hasarı morfolojik olarak
miyokard dokusunda kontraktür band nekrozu
şeklinde görülür. Moore ve arkadaşları [9]
kontraktür band nekrozu oranını CABG
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operasyonu sonrasında % 31 civarında,
postmortem
olgularda
%
51
olarak
bildirilmişlerdir.
Klinik
olarak
genelde
miyokardiyal stunning, aritmiler ve düşük debi ile
kendisini gösterir.

yaygın olarak kullanıma geçmesiyle birlikte
günümüzde birçok merkezde kullanılmaktaysa
da, miyokardiyal koruma ile ilgili halen
cevaplanmamış birçok soru içerir. Bu yöntemde
iskemi ve miyokardiyal koruma ihtiyacı sınırlıdır
ve sadece anastomoz yapılmakta olan arter ve o
arterin beslemekte olduğu bölgeyi içerir. İskemi
geliştiğinin
elektrokardiyografi
değişikliklerle
tespit edilmesi durumunda intrakoroner şant ya
da
aortadan
aktif
koroner
perfüzyon
(Aortokoroner şant) gibi teknikler anastomoz
tamamlanana kadar kullanılabilir. Aslında bu
tekniklerin pompasız cerrahide rutin olarak
kullanılması en iyi miyokardiyal sonucun
alınmasını
sağlayacaktır.
İskemik
ön
koşullamada ise amaç, miyokardiyal kan akımını
kısa süreli aralıklarla azaltarak daha uzun süreli
iskemi sürelerine dayanma gücünü arttırmaktır.

Günümüzde kardiyoplejik solüsyonların kullanılmaya başlaması ile birlikte iskemi reperfüzyon
hasarı riskinin azaldığı düşünülmektedir. Kardiyopleji solüsyonlarının kullanılmaya başlaması ile
birlikte bölgesel kontraktür bandı görülme
sıklığının fatal olgularda % 51 den % 24 e kadar
düştüğü bildirilmektedir [3].
Kardiyopulmoner
Baypas
Öncesinde
Miyokardiyal Koruma
Kardiyopulmoner bypass öncesinde, hipohipertansiyon, taşi-bradi aritmiler, düşük debi gibi
durumlar, subendokardiyal injurinin ilerlemesine
neden olarak/arttırarak post operatif dönemde
miyokardiyal disfonksiyona yol açabilen önemli
durumlardır. Hipotansiyon özellikle subendokardiyal dokuda kan akımın azalması ile
preoperatif dönemde iskemiye neden olmaktadır.
Hipertansiyon ise kalbin oksijen ihtiyacını
arttırarak rölatif iskemi tablosu yaratır. Taşikardi,
koroner kan akımının olduğu diyastol süresini
kısaltarak iskemiye katkıda bulunur. Düşük debi
ise başlı başına bir iskemi nedenidir.

2. Pompa Desteği ile Cerrahi
a. Hipotermi
Kalp cerrahisinin temelleri arasında çok önemli
bir kilometre taşını oluşturan hipotermi ilk defa
karşımıza çıkmaktadır. Bigelow ve arkadaşları
1950 yılında köpekler üzerinde yaptığı bir
çalışmada 20 dereceye soğuma ile 15 dakika
süre ile kardiyak arrest sağlamıştır [3].
Sonrasında Brown ve Harrison tarafından 1958
yılında ısı değiştiricinin ilk defa kullanıma
sunulmasıyla kalp cerrahisi alanında hipotermi
uygulanmaya başlamıştır [5].

Kardiyopulmoner bypass öncesinde yukarıda
sayılan faktörlerin önlenmesi miyokardiyal
koruma için ilk adımdır. Arteriyel kan basıncının
ve ritmin optimum düzeylerde tutulması, düşük
debi sendromu gelişmiş hastalarda özellikle
intraaortik
balon
pompası
yardımıyla
miyokardiyal oksijen sunumunun arttırılması post
operatif dönemde miyokardiyal fonksiyonların
korunması için önemlidir.
Kardiyopulmoner
Baypas
Miyokardiyal Koruma

Miyokardiyal hipotermi için, genel vücut
hipotermisi, topikal hipotermi ve koroner
perfüzyon ile sağlanan hipotermi olmak üzere üç
farklı biçimde yapılabilir.
Genel vücut hipotermisi, vücuda dışarıdan soğuk
uygulanarak yapılan ancak ısınma ve soğuma
sürelerinin
çok
uzun
olması
nedeniyle
günümüzde çok kullanışlı olmayan eksternal
genel vücut hipotermisi ve vücut dışındaki
dolaşım hatlarına ısı değiştiriciler eklenerek
yapılan internal hipotermi olarak iki başlıkta
incelenebilir.

Esnasında

Miyokardiyal koruma tipleri
1. Pompasız Cerrahi
a. Aorta koroner şantlar
b. Perfüzyon yardımlı şantlar
c. İskemik ön koşullama
2. Pompa Destekli Cerrahi
a. Pompa
desteğinde
çalışan
kalpte cerrahi
b. Hipotermik fibrilatuvar arrest ve
aralıklı iskemik arrest
c. Kardiyoplejik arrest

Koroner perfüzyon hipotermisinde aortanın
klemplenmesinden sonra aort kökünden verilen
soğuk mayi ile hipotermi sağlanır.
Topikal hipotermi ise direk olarak kalbin etrafına
slush buz ya da soğuk serum uygulaması ile
yapılır. Bu teknik sistemik hipotermiye ek olarak
kullanılsa da günümüzde bu teknikle frenik sinir
hasarı, koroner arteriyel spazm, miyokardiyal
proteinlerin denatürasyonu ve Na-K ATPaz
pompa bozulması gibi istenmeyen etkilerin
oluşabileceği de öne sürülmüştür [3].

1. Pompasız Cerrahi
Pompasız kalp cerrahisi, çalışmakta olan kalp
üzerinde yapılan cerrahidir. Stabilizatörlerin
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Hipoterminin faydaları ve zararları;
Faydaları

Zararları

Başta kalp olmak üzere tüm vücudun metabolizmasını
yavaşlatır.
Oksijen tüketimi azalır
Serebral korumayı sağlar
Perfüzyon akım oranlarında azalma sağlayarak kan
elemanları üzerinde pompanın oluşturduğu zararlı
etkileri azaltır.
Vital organların korumasını sağlar
Reperfüzyon hasarı riskini azaltır
ATP depolarının korunmasını sağlar
Apopitozisi önler
Membran
stabilizasyonunu
sağlayarak
hücre
bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur

Hipotermi genel olarak 3 grupta incelenmektedir;
- Hafif hipotermi
: 28-32 C arası
- Orta dereceli hipotermi : 20-28 C arası
- Derin hipotermi
: < 20 C

Kan viskozitesinde artmaya ve akış hızında
azalmaya neden olur
PCO2 nin düşmesine neden olur
Alkaloz oluşturur
Oksihemoglobin eğrisinde sola kaymaya neden olur
ve hemoglobinin oksijene olan afinitesinde artışa
neden olarak dokulara oksijen verimini zorlaştırır
CO2 nin çözünürlüğünü arttırır
Hiperglisemi oluşturur
Pulmoner komplikasyon oranı artar
Hemoraji ve DIC riski artar

Bu tekniklere ek olarak günümüzde
kullanılmayan ve tarihsel önemi olan bir diğer
yöntemde iskemik anoksik arresttir. Bu yöntemde
aortanın hipotermi ve kardiyopleji gibi koruyucu
yöntemler kullanılmaksızın klemplenmesi ve
kardiyak arrest sağlanması söz konusudur.
1966–1972 yılları arasında Cooley ve arkadaşları
bu tekniği kullandıkları vakalarda 30–40 dakikalık
bir arrestin ardından “stone heart” olarak
adlandırdıkları bir tablo ile karşılaştıklarını
bildirmişlerdir [3]. Bu yöntem günümüzde
kullanılan modern kardiyak arreste atılan ilk adım
olmuştur.

b. Pompa Desteği ile Çalışan Kalpte
Cerrahi
Aortik kros klemp kullanılmaksızın çalışan kalpte
cerrahi yapılması da mümkündür. Bu durumda
pompa desteği ile miyokardiyal koruma sağlanır.
Bu durum hastanın kalsifik aorta ya da ciddi
ventriküler yetmezlik gibi aortik kros klemp
kullanımının
uygun
olmadığı
durumlarda
kullanılabilir. Bu teknikle boş olarak çalışmakta
olan kalbin oksijen ihtiyacının pompasız
cerrahiye göre daha az olması iskemiye karşı
olan
toleransı
arttırmaktaysa
da
şant
teknolojilerinin miyokardiyal korumada önemi
büyüktür.

d. Kardiyoplejik Arrest
Kardiyak cerrahi uygulamalarında günümüzde en
çok kullanılan miyokardiyal koruma metodu
kardiyoplejik arresttir. Direk olarak koroner
arterler üzerinden verilen kimyasal bileşikler
aracılığıyla yapılan bu uygulamaya kardiyopleji
adı verilmektedir. Kardiyopleji solüsyonları şu
özelliklere sahip olmalıdır;
1. Solüsyon diastolik ve hızlı arrest
oluşturmalıdır.
2. Arrest sürdürülebilir ve geri dönüşümlü
olmalıdır.
3. Membran stabilitesini koruyucu etkisi
olmalıdır.
4. Miyokardta
ödem
oluşumunu
engellemelidir.
5. Kullanılan teknik cerrahi tekniğe engel
oluşturmamalıdır.

c. Aralıklı İskemik Arrest ve Hipotermik
Fibrilatuvar Arrest
Aralıklı iskemik arrest, hafif düzeyli bir hipotermi
ile birlikte distal anastomozlar yapılırken aortanın
kısa aralıklarla klemplenmesi esasına dayanır.
Hipotermik fibrilatuvar arrest ise aortaya kros
klemp konulmaksızın, yüksek perfüzyon basıncı
altında soğuk ve fibrile bir kalpte distal
anastomozların yapılması esasına dayanır. Bu
teknik klemp kullanılmadan yapılan cerrahi
girişimlerde ve özellikle stabilizatörlerle oldukça
etkin olarak kullanılabilirken, özellikle hipertrofik
kalplerde miyokardiyal korumayı yeterli düzeyde
sağlayamayabilir [10, 11].

i. Kardiyopleji tipleri
1. Kristalloid kardiyopleji:
2. Kan kardiyoplejisi
a. Soğuk kan kardiyoplejisi
b. Sıcak kan kardiyoplejisi
c. Ilık kan kardiyoplejisi
ii. Kardiyopleji verilme yolları
1. Antegrad
2. Retrograd
3. Değişken ve eş zamanlı
iii. Kardiyopleji Stratejileri

Bu iki yöntem kalbin iskemik dönemler
arasında çalışmaya devam etmesi ile ödem
miktarında
azalma
ve
sol
ventrikül
fonksiyonlarında kısmi bir koruma sağlamaktadır.
Ancak Bonchek ve arkadaşları Ejeksiyon
fraksiyonu %30 un altında olan hastalarda
yaptıkları
CABG
olgularında
mortalite
oranını %6.2 olarak saptamışlar ve bu yöntemi
normal sol ventrikül fonksiyonlu kişilerde
önermişlerdir [12].
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içerir. Bu şekilde kalp arrest olduğu anda aynı
zamanda oksijenlenmekte ve böylece ATP
ihtiyacını karşılayabilmekte ve yıkım ürünlerini
ortamdan
uzaklaştırabilmektedir.
Kan
kardiyoplejisinin temel avantajları şunlardır;

1. Kristalloid Kardiyopleji
Yeterli metabolik ihtiyaç ve sunu dengesinin
sağlanabilmesi için hem enerji metabolizmasının
yavaşlatılması hem de miyokardın ihtiyacı olan
oksijen
ve
metabolitlerin
karşılanması
gerekmektedir.
Yukarıda
bahsedilen
miyokardiyal koruma teknikleri, kardiyoplejiye
göre bu ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu
için günümüzde terk edilmeye başlanmıştır.
Buckberg ve arkadaşlarının 1977 yılında
yayınlamış oldukları bir araştırmada, normalde
sol ventrikülde 100 gr doku için 8 ml/dk olan
oksijen kullanımının kardiyopleji kullanımıyla 1,5
ml/dk ya kadar inerek %81 oranda azaldığını
göstermişlerdir [3]. Kardiyopleji solüsyonları ile
kalbe çok az oranda substrat sağlanırken,
oksijen hiç sunulmamaktadır. Bu solüsyonlar
esas fonksiyonunu hipotermi şartlarında diastolik
arrest ederek gösterirler.
Bu solüsyonlar
temelde aşağıdaki iyonları içerirler;
-

-

-

-

1. Miyokarda sunulan oksijen miktarı ve
kapasitesi artmıştır. Böylece arrest
esnasında
ATP
kaybı
olmaz,
metabolizmanın devamı sağlanır.
2. Daha fazla oksijen taşıma kapasitesine
sahiptir ve ayrıca içerdiği plazma
proteinlerinin yarattığı basınç sayesinde
intersitisyel ödem oluşmasını sınırlar.
3. Kristalloid kardiyoplejik solüsyonlara
göre daha iyi bir tampon özelliği vardır.
4. İskemi reperfüzyon hasarını önler.
5. Kristalloid
kardiyoplejiden
daha
visközdür ve bu sayede mikro dolaşım
düzeylerine kadar perfüzyon sağlar.
6. Kalbin ısısının ayarlanmasında kristalloid
kardiyoplejiye göre çok daha etkilidir.
7. Oksijen serbest radikallerini ve toksik
metabolitleri ortamdan uzaklaştırır.
8. Tüm bu etkileri ile miyokardiyal mekanik
fonksiyonların korunmasını sağlar.

Potasyum (15-30 mmol/lt); Kardiyopleji
solüsyonlarının
temel
iyonudur.
Membran
potansiyelini
düşürerek,
sodyum kanallarının inaktive olması ile
membran stabilizasyonu oluşturur ve
diastolik arrest ortaya çıkar. Yüksek
dozlarda potasyum, enerji tüketimini
arttırır ve koroner endotelyal hasar
oluşturur.
Kalsiyum ; Özellikle iskemi reperfüzyon
sendromunun önlenmesinde önem taşır.
Kalsiyum
olmayan
solüsyonların
kullanılması durumunda sarkolemmada
hasar oluşur.
Magnezyum; Mevcut negatif inotropik
etkisinden ziyade, hücre içi sodyum iyon
aktivitesini azaltarak kalsiyum girişini
engelleyerek etki etmektedir.
Sodyum (100-110 mmol/lt); Hücre dışı
sodyum seviyesi düştüğünde hücre dışı
kalsiyum seviyesi artar. Bu durum
öncelikle geçici bir sistolik arrest
sonrasında
membran
dengesinin
sağlanmasıyla diastolik arrest yapar.

Genellikle kullanılacak kanın hematokriti %20
civarındadır. Ortalama 20 C de kullanılır.
Elektrolit içeriği; K: 25-30 mmol/lt, pH:7.8, Ca:
0.3
mmol/lt
olarak
ayarlanır.
Yapılan
çalışmalarda kan kardiyoplejisinin, kristalloid
kardiyoplejiye göre perioperatif MI riskinin daha
düşük ve dolaşım desteği ihtiyacının daha az
olduğu saptanmıştır [16]
a. Soğuk Kan Kardiyoplejisi
Önceleri dört saate kadar uzayan iskemi
olgularında, soğuk kan kardiyoplejisinin 20–30
dakika intervallerle verildiği taktirde oldukça
başarılı sonuçlar olduğu bildirilmiştir [17]. Ancak
sonraki
dönemlerde
bu
etkinin
normal
miyokardiyumda olduğu, hasar görmüş miyokard
dokularında bu tekniğin yeterli olmayacağı
anlaşılmıştır [18]. Rosenfeld ve arkadaşları
tarafından 20 C de arrest edilmiş kalplerde
oksijen ihtiyacının 0,3 ml/100 g/dk olduğu
gösterilmiş ve ısının daha fazla düşürülmesinin
bir anlamı olmadığı bildirilmiştir [3]. Benzer
şekilde
20
C
de
kan
kardiyopleji
solüsyonlarındaki oksijen miktarlarının % 50 si
kullanılmaktayken, 10 C de bu oranın % 10 a
düştüğü tespit edilmiştir [3]. Yine hipotermi
kullanıldığında
reperfüzyon
sırasında
30
dakikadan önce miyokardın enerji üretmesi
sağlanamamaktadır. Tüm bu sonuçlar, kan
kardiyoplejisinin
soğuk
olmasının
anlamlı
olmadığı sonucunu doğurmuş ve soğuk kan
kardiyoplejisinin kullanımı sınırlanmıştır.

2. Kan Kardiyoplejisi
Yapılan deneysel çalışmalarda hipotermi ile
metabolizma yavaşlatılmış olsa da, miyokardiyal
hücreler içerisinde metabolizmanın devam
etmesi gerektiği gösterilmiştir [13]. Bu amaçla
arrest esnasında da dokunun ihtiyacı olan,
oksijen
ve
glikozun
dokuya
sunulması
amaçlanmıştır. Osmolarite, pH, kalsiyum ve
potasyum
gibi
değişik
özelliklerinden
yararlanılarak kanın kardiyopleji için iyi bir
seçenek olabileceği düşünülmüş ve bu konuda
çalışmalar yapılmıştır [13-15]. Kan kardiyoplejisi,
oksijen,
doğal
tamponlayıcı
ajanlar,
antioksidanlar, serbest radikal uzaklaştırıcılar
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yatağın beslenmesi sağlanabilir. Benzer şekilde
aorta cerrahisi esnasında da koroner ostiumlar
dan direk kardiyopleji verilebilir. Yine ciddi
koroner arter lezyonu olması durumunda da
miyokardiyal koruma yetersiz olabilmektedir.
Antegrad yol ile kardiyopleji verilirken basınç en
az 70 mmHg olmalı, hasta kilosuna göre
hesaplanan kardiyopleji dozu (10-20 ml/kg) 200
ml/dk. hızında en az 3 dk süreyle verilmelidir.

b. Sıcak Kan Kardiyoplejisi
1990 lı yıllar soğuk kan kardiyoplejisinden sıcak
döneme geçişin başlangıcı olarak kabul edilir.
Sıcak
kan
kardiyoplejisi
ile
kastedilen
normotermidir. Bu yıllarda normotermik kan
kardiyopleji solüsyonları kullanılmaya başlanmış,
bu yöntem ile kardiyopulmoner bypass süresinin
azaldığı, post operatif dönemde düşük debi
riskinin azaldığı ve daha düşük oranda
perioperatif MI görüldüğü bildirilmiştir [18].
Lichstein ve arkadaşları 1991 yılında yaptıkları
bir
çalışmada,
121
normotermik
kan
kardiyoplejisi ile opere edilen hastaya karşın
hipotermik kan kardiyoplejisi kullanılan 131
hastayı incelemişler ve sonuçta normotermik
grupta perioperatif MI riskini ve postoperatif
morbiditeyi belirgin oranda düşük olarak
bulmuşlardır [19]. Kan kardiyoplejisinin rutin
uygulamaya girmesinden sonra, kardiyopleji
solüsyonlarının
içerikleri
tartışma
konusu
olmuştur. Ancak yapılan çalışmalarda, 4 birim
kan ve 1 birim kristalloid solüsyonu ile 8 birim
kan ve 1 birim kristalloid çözeltisi karışımı
arasında herhangi bir farklılık saptanmamıştır [5].

2. Retrograd yol
Koroner sinüs yolu ile retrograd olarak
kardiyopleji verme fikri ilk defa 1957 yılında
ortaya atılsa da uygulanmaya 1990 lı yıllarda
başlanmıştır. Basitçe koroner sinüs aracılığıyla
retrograd olarak kardiyoplejik solüsyonların
verilmesi olarak değerlendirilebilir. Koroner sinüs
kanülleri, sağ atriyumdan indirek olarak
yerleştirilir. Kanül yerleştirilmesi esnasında sağ
atriyumda kanüle bağlı yaralanma, ya da cerrahi
sırasında kanülün yerinden çıkması gibi
dezavantajları olsa da deneyimli ellerde bu
komplikasyonlar anlamlı oranda azalmaktadır.
Retrograd kardiyoplejide uygulanacak basınç 2540 mmHg, doz ise 100 ml/dk olmalıdır. Özellikle
kötü ventrikül fonksiyonlu koroner arter
hastalarına verilmesi önerilmektedir. Yine
koroner
re-operasyonlarda
ve
aort
operasyonlarında teknik üstünlük sağlamaktadır.
Özellikle iki ya da daha fazla kapağa müdahale
düşünülen operasyonlarda retrograd kardiyopleji
oldukça etkin bir yöntemdir. Bu avantajlarının
yanında, koroner sinüs yaralanmasına neden
olabilmesi,
sağ
ventrikül
perfüzyonunun
ancak %70 oranında sağlaması ve bu nedenle
sağ ventrikül korumasını tam olarak yapamaması
gibi dezavantajları da mevcuttur.

c. Ilık Kan Kardiyoplejisi
Kardiyoplejinin sadece ısısı üzerine yapılan
çalışmalarda, sıcak (37 C), ılık (29 C) ve soğuk
(9 C) solüsyonlar karşılaştırılmış ve izole koroner
baypas olgularında ılık kan kardiyoplejisi ile
kalbin normal fonksiyonlarına daha çabuk
kavuştuğu saptanmıştır (18,20). Sıcak kan
kardiyoplejisinin fizyolojik üstünlüklerinin bir dizi
çalışma ile ortaya konulmasının ardından, sıcak
ya da ılık, antegrad ya da retrograd yoldan,
devamlı ya da aralıklı kardiyopleji uygulaması
güncel
uygulamaya
girmiştir.
Yapılan
araştırmalarda ılık ile sıcak kan kardiyopleji
uygulamaları
arasında
anlamlı
bir
fark
saptanamaz iken, ılık ile soğuk kan kardiyopleji
uygulamalarının karşılaştırmasında, özellikle
postoperatif komplikasyonlar açısından, ılık kan
kardiyoplejisinin üstünlüğü gösterilmiştir [20,21].

3. Değişken / eş zamanlı yol
Sürekli olarak retrograd kardiyopleji ve aralıklı
antegrad
kardiyopleji
birlikte
kullanımına
değişken teknik, devamlı retrograd kardiyopleji
ile her ven greftinden sonra yapılan antegrad
kardiyoplejiye eş zamanlı teknik adı verilmektedir.
Bu iki tekniğin birbirleri üzerine üstünlüğü yoktur.
Ancak değişken ya da eş zamanlı tekniğin
miyokardiyal koruma ve post operatif mortalite ve
morbidite üzerine pozitif yönde etkisi olduğu da
yapılan klinik çalışmalarda gösterilmiştir [22].
Özellikle
ciddi
koronerarter
lezyolarıolan
hastalarda anegrad yol ile bulezyonlrın disteline
kariyopleji ulaşmasıoldukça güçtür. Distal
anastomozu tamamlanmış safen ven greft
vasıtasıyla kardiyopleji verilen hastalarda,
kardiyoplejik solüsyonun lezyonlu bölgelerin
distaline verilmesi sağlanabilmektedir. Önem ve
arkadaşları [23] da eşzamanlı kardiyopleji verilen
hastalarda miyokardiyal hasarlanmanın daha az
görüldüğünü bildirmişlerdir.

Kardiyoplejinin Verilme Yolları
1. Antegrad yol
Basit olarak asenden aortaya yerleştirilen bir
kanül aracılığıyla 70 mmHg basınç ile
kardiyopleji solüsyonunun verilmesi ve bunun
koroner ostiumlar vasıtası ile miyokarda
dağılması prensibine dayanır. En sık uygulanan
yöntemdir. Ancak özellikle yetmezlik komponentli
aort kapak hastalığının bulunması durumunda
verilen kardiyopleji materyalinin sol ventriküle
kaçması
yeterli
kardiyak
korumanın
yapılamamasına neden olmaktadır. Bu gibi
durumlarda kros klemp uygulanmasının ardından
hızlı yapılacak bir aortatomi ve direk olarak
koroner ostiumlar aracılığıyla da koroner arteriyel
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yaklaşık %100 e kadar çıkmaktadır. Bu nedenle
önerilen induction kardiyopleji süresi yaklaşık 3
dakikadır.

Kardiyopleji Stratejileri
Kardiyoplejisi strateji üzerinde, perfüzyonun klinik
sonuçlarına (hemodinamik performans, inotrop
kullanımı, infarkt oranı, mortalite) veya enzim
seviyelerine (miyokard hasarının duyarlı bir
işaretçisi olan troponin) bakmak suretiyle çok
sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan
birinde antegrad uygulama yapılan hastalarda,
retrogradlara göre troponin seviyelerinde daha
çok artış olduğu ancak bunun klinik olarak
belirgin bir fark yaratmadığı görülmüştür [24,25].
Kardiyopleji
solüsyonlarındaki
çeşitlilik,
antegrad/retrograd kardiyopleji seçimi gibi
kardiyoplejinin değişik uygulamaları hangi
uygulamanın
seçileceği
konusunda
kafa
karıştırmakta ve faydalı sonuçlara hangi etkenin
daha
etkili
olduğunun
anlaşılmasını
güçleştirmektedir.
Tablo-I
de
kardiyopleji
stratejileri ile ilgili yapılmış olan çeşitli
çalışmaların özeti verilmiştir.

İdame kardiyopleji, zamanla hipoterminin ve
verilen kardiyoplejik solüsyonun yıkılmasına
neden olan koroner arteriyel sistem dışındaki
kardiyak kollaterallere (bronşiyal, perikardiyal vb)
yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla
yaklaşık olarak 20 dakikalık sikluslar halinde 1/3
kardiyopleji dozu soğuk ya da ılık olarak,
antegrad, retrograd, kombine ya da koroner greft
yoluyla verilmektedir. Tamamlanan greftler
üzerinden eş zamanlı uygulama da yapılabilir
ancak henüz bu konu üzerine çalışma
yapılmamıştır. Kardiyoplejinin seri tekrarları
sonucu
potasyum
düzeyinde
yükselme
olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve idame
safhasında verilecek olan potasyum dozu 10-20
mEq/litre olacak şekilde ayarlanmalıdır. İdame
olarak verilecek kardiyopleji sadece kardiyak
arrestin devam etmesini sağlamakla kalmaz,
aynı
zamanda
hipoterminin
korunmasını,
metabolitlerin ortamdan uzaklaşmasını ve
yaratacağı hiperosmolarite ile miyokardiyal ödem
oluşumunun önlenmesini sağlar.

Genellikle uygulanan kardiyopleji uygulamalarını
3 başlıkta inceleyebiliriz;
1. Başlangıç kardiyoplejisi (induction)
2. İdame kardiyopleji (maintenance)
3. Reperfüzyon kardiyoplejisi (hot-shot)
Bu protokolde; 20-40 mEq/litre potasyum
içermekte olan kardiyopleji solüsyonları 15-20
ml/kg dozunda verilmek üzere hazırlanır.
Başlangıç solüsyonlarına glutamat ve aspartat
eklenmesi
kardiyoplejinin
etkilerini
güçlendirmektedir [46]. Rosenkraz ve arkadaşları
yapmış oldukları bir çalışmada kardiyak arrest
sırasında glutamat ve aspartatın ortamdan
uzaklaştıklarını saptamışlar ve kardiyopleji
solüsyonuna bu iki aminoasitin ilave edilmesi ile
metabolik düzelmenin daha kısa sürede
oluştuğunu göstermişlerdir [47]. Ancak son
dönemlerde yapılan bir diğer çalışmada periferik
vazodilatasyona yol açtığının gösterilmesi ile
idame safhasında bu iki amino asitin
eklenmemesi gerektiği bildirilmiştir [5].

En son olarak hot-shot safhasında 1/3 doz
kardiyopleji, 50-80 mmHg basıncı aşmayacak
şekilde, ılık-sıcak olarak verilmektedir. Teoh ve
arkadaşları yapmış oldukları bir çalışmada, kros
klemp kaldırılmadan hemen önce verilen sıcak
kan kardiyoplejisinin aerobik metabolizmayı
düzelterek diyastolik kompliyansı arttırdığını
saptamışlardır [48,49]. Bu etki esasen ısıya bağlı
olarak miyokardiyal respirasyonun ve enerji
üretiminin daha erken dönemlerde başlamasına
dayanır.
Hot-shot
uygulanan
hastalarda,
uygulanmayan hastalara göre ATP ve glikojen
seviyeleri daha yüksek seviyelerde bulunmuş ve
işlemin miyokardiyal metabolizmayı arttırdığı
gözlenmiştir [25,50].
Genel olarak tüm stratejilerde, özellikle sağ
koroner arter hastalığı olanlarda, sağ ventrikül
koruması istenen düzeyde değildir. Özellikle
retrograd kardiyopleji uygulamasında sağ
ventrikül istenilen düzeyde korunamamaktadır.
Bu nedenle ılık kan kardiyoplejisinin antegrad ve
retrograd kardiyopleji ile kombine uygulanması
en iyi yöntem gibi görünmektedir.

Verilmesi planlanan kardiyopleji solüsyonları
kristalloid olarak seçilebileceği gibi, 1 birim
kristalloid, 4 birim kan olacak şekilde kan
kardiyoplejisi de olabilir.
Başlangıç kardiyoplejisinde, planlı kardiyopleji
dozunun 1/3 ünün sıcak başlangıç olarak
antegrad yoldan başlatılması ve 2/3 ünün soğuk
ya da ılık olarak mümkünse retrograd yoldan
tamamlanması önerilmektedir. Bu şekilde aynı
zamanda lokal hipotermi de sağlanmış olur.
Verilmesi planlanan dozun ısısı, cinsi ve verilme
yöntemi kadar verilme süresi de önemlidir.
Kardiyoplejik solüsyonun 1 dk. İçinde verilmesi
ile kalp oksijenin %20 sinden yararlanabilirken, 5
dakikada verilmesi durumunda bu oran

Konjenial Kalp Cerrahisinde Miyokardiyal
Koruma
Konjenital kalp cerrahisinde uygulanması
gereken miyokardiyal koruma yöntemleri genel
hatları ile erişkinlere benzese de gerek
uygulanan cerrahilerin farklı olması, gerekse
miyokardın immatür olması nedeniyle bazı
farklılıklar gösterir.
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Yapılan bir çalışmada siyanotik hastalarda
iskemi reperfüzyon hasarının çok daha ciddi
olabileceği gösterilmiş ve kardiyopulmoner
baypas esnasında oksijen seviyesinin yavaş
yavaş yükseltilmesi önerilmiştir [53,57]. Bu
durum immatür miyokardtaki yetersiz antioksidan
kapasiteye bağlı olabilir. Yine preoperatif olarak
kortikosteroid
kullanımının
membran
stabilizasyonu sağlayarak, kompleman ve nötrofil
kaynaklı miyokard hasarını azaltarak faydalı
olduğu düşünülmektedir.

1. İmmatür miyokardın sarkoplazmik retikulum
yapı ve miktarı erişkindekilerden farklıdır. Bu
nedenle immatür miyokard ekstrasellüler
kalsiyum miktarına daha hassastır ve
yetişkin miyokardına göre kalsiyuma daha
fazla ihtiyaç duymaktadır.
2. Matür miyokardın ana enerji kaynağı uzun
zincirli yağ asitleri iken infantil miyokardın
ana enerji kaynağı glikozdur. Bu durum
doğumdan sonra iki ay sürer ve anaerobik
glikoliz kapasitesinin fazla olmasını sağlar
[51–53].
3. İmmatür miyokardta ATP leri katalize eden
“5’ nükleotidaz” enzimi aktivitesi daha
düşüktür. Bu nedenle enerji kullanımı daha
azdır.

Pediatrik yaş grubunda, pulmoner vasküler
direncin azalması pulmoner kan akımının
artmasına ve sistemik perfüzyon basıncının
azalarak
miyokardiyal
enerji
sunumunun
kısıtlanmasına neden olur. Bu nedenle
intraoperatif olarak pulmoner arterin geçici olarak
oklüde edilmesinin, sistemik dolaşımı arttırarak
faydalı olduğuna inanılmaktadır.

İmmatür miyokard, erişkin miyokardına göre
iskemiye daha dirençli gibi görünse de kalsiyum
sensitivitesinin artması, serbest radikal inaktive
edici enzim aktivitesinin azlığı ve siyanotik kalp
defektlerinden kaynaklanan bazı bilinmeyen
faktörlerin etkisi ile iskemiye karşı daha duyarlıdır
[54–56]. Aslında kardiyak cerrahi planlanan
infantların bir çoğununda normal miyokard
bulunmaz. Hastalar genellikle siyanotiktirler ya
da kalp yetmezliği tablosundadırlar. Yapılan bir
çalışmada preoperatif siyanozun, kardiyoplejik
solüsyonların immatür miyokard üzerine olan
etkisini azalttığı gösterilmiştir [54]. Bu konuda
halen kesin bir teori kabul görmemekle birlikte,
erişkin ve infantil miyokard arasında belirgin
farklılıklar olduğu da açıktır.

Yapılan bir çalışmada soğuk kan kardiyoplejisinin,
kristalloid
kadiyoplejiye
göre
infantil
miyokardiyumda iskemi reperfüzyon hasarına
karşı daha koruyucu olduğu gösterilmiştir [54].
Kan kardiyoplejisi özellikle kompleks ve uzun
süreli vakalarda daha üstün bir koruma
sağlamakla birlikte, erişkinlerde olduğu gibi
pediyatrik vakalarda da dünya üzerinde halen
standart kardiyopleji stratejisi ortaya konulabilmiş
değildir [54].
Sonuç
Miyokardiyal korumanın gerekliliği mutlak kabul
görmüş olmasına rağmen, optimum miyokardiyal
koruma sağlayan ve rutin olarak güvenle
kullanılması önerilen bir yöntem konusunda
henüz konsensus sağlanabilmiş değildir. Güncel
yaklaşım cerrahın kişisel tercihine kalmış
olmakla birlikte, esasen olguya göre yaklaşılmalı
ve vakaların risk değerlendirmesi en doğru
şekilde yapılarak, uygun yöntem kullanılmalıdır.

Preoperatif dönemde, birçok konjenital hastalık
(obstrükte total pulmoner venöz dönüş anomalisi
hariç) duktus arteriyozusun açık kalmasını
sağlayan prostoglandin infüzyonundan büyük
yarar görür. Bu sayede gelişmesi muhtemel
siyanozun önüne geçilmiş olur. Siyanoz
miyokardın iskemiye olan duyarlılığını arttırır.
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Tablo 1. Kardiyopleji Stratejileri İle İlgili Yapılmış Olan Çalışmaların Özeti
Uygula
nan
Cerrahi

Kan
Kardiyopleji (n)

Kontrol
Grubu (n)

Lajos ve ark.26

CABG

108

Biagoli ve
ark.27

CABG

Wandschneid
er ve ark.28

Hipotermi 0C

Kardiyopleji Uygulama Yolu

CPB Süresi

Kros
Klamp
Süresi

54

K:37, Knt:12-20

K: Antegrad/retrograd, sürekli,
Knt: Antegrad, aralıklı

K:95 Knt:91

K:73,
Knt:72

41

55

K:4-8, Knt: 4-8

K: Antegrad/Retrograd, aralıklı
Knt: Antegrad, aralıklı

K:146 Knt:
137

K:86
Knt: 66

CABG

53

47

K:4 Knt: 4

Antegrad/Retrograd, aralıklı

K: 102 Knt:
98

K: 53 Knt:
62

Martin ve
ark.29

CABG

493

508

K>34, Knt<9

K: 84, Knt:
86

K: 46, Knt:
40

Jin ve ark.30

Kapak
cerr.

43

21

K(grup 1): 6,
K(grup 2): 37
Knt: 4

Isomura ve
ark.31

CABG

29

26

K: 36-37 Knt: 4

Pichon ve
ark.32

CABG

34

34

Caputo ve
ark.33

CABG

21

Shanewise ve
ark.34

CABG

Chocron ve
ark.35

Yazar

K: Antegrad/retrograd, sürekli,
Knt: Antegrad/Retrograd,
aralıklı
K: Antegrad / retrograd
K(Grup1): Aralıklı,
K(Grup 2): sürekli
Knt: Aralıklı

K: 129,
Knt:120

K: 102
Knt: 96

Antegrad aralıklı

Veri yok

K: 68, Knt:
59

K:6-8, Knt: 6-8

Antegrad aralıklı

K: 74, Knt:
73

K:44, Knt:
38

21

K:10-12,
Knt: 10-12

Antegrad aralıklı

K: 92, Knt:
92

K:42, Knt:
42

31

30

Veri yok

Antegrad / Retrograd aralıklı

K:143, Knt:
161

K: 88, Knt:
78

CABG

70

35

K: 6-8, Knt: 6-8

Antegrad aralıklı

K: 58 Knt:
65

K:32
Knt: 40

Liebold ve
ark.36

CABG

10

10

K: 37, Knt: 4

Antegrad aralıklı

K: 99 Knt:
88

K: 60 Knt:
53

Hendrikx ve
ark.37

CABG

29

32

K:7, Knt: 7

Antegrad aralıklı

K:92 Knt: 88

K: 47, Knt:
46

Elwatidy ve
ark.38

CABG

87

41

K(grup 1): 28-30,
K(grup2)::8,Knt: 4

K: Antegrad / retrograd
yarısürekli, Knt: aralıklı

K: 113, Knt:
105

K:75, Knt:
63

İbrahim ve
ark.39

CABG

25

25

K: 4, Knt: 4

Antegrad aralıklı

K: 84, Knt:
76

K: 43, Knt:
38

Jacquet ve
ark.40

CABG

108

92

K:37,
Knt: veri yok

K: Antegrad, aralıklı
Knt:Antegrad / retrograd,
aralıklı

K:103
Knt:115

K:69
Knt:75

Gasior ve
ark.41

CABG

65

57

K:4, Knt:4

Antegrad / retrograd aralıklı

Veri yok

Veri yok

Tokmakoğlu
ve ark.42

CABG

50

50

K:4, Knt:4

Antegrad aralıklı

Ferreira ve
ark.43

CABG

8

9

K: 33-35, Knt: 4

Antegrad / retrograd, aralıklı

Sirlak ve
ark.44

CABG

50

50

K: 32-34, Knt: 4-6

Ovrum ve
ark.45

CABG

719

721

K: 6-10, Knt: 4-8

55

K: 62, Knt:
64

K:33 Knt:
36

Veri yok

K: 49, Knt:
53

Antegrad, aralıklı

K:20; Knt:
14

K: 58, Knt:
55

Antegrad, aralıklı

K: 54,
Knt:52

K: 34, Knt:
34
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