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Amaç:Amaç:

Çalışmamızda,Çalışmamızda, koronerkoroner arterarter bypassbypass cerrahisicerrahisi
uygulananuygulanan hastalarda,hastalarda, kardiyopulmonerkardiyopulmoner bypassbypass
uygulamasınınuygulamasının postoperatifpostoperatif erkenerken dönemdekidönemdeki
komplikasyonlarkomplikasyonlar üzerineüzerine etkilerininetkilerininkomplikasyonlarkomplikasyonlar üzerineüzerine etkilerininetkilerinin
belirlenmesibelirlenmesi amaçlandıamaçlandı..



MetodMetod

KoronerKoroner arterarter cerrahisicerrahisi uygulanan,uygulanan, yaşlarıyaşları 4040-- KoronerKoroner arterarter cerrahisicerrahisi uygulanan,uygulanan, yaşlarıyaşları 4040--
8585 arasındaarasında değişendeğişen 6060 olguolgu prospektifprospektif olarakolarak
çalışmayaçalışmaya dahildahil edildiedildi.. OlgularOlgular rastgelerastgele 3030
pompalıpompalı veve 3030 pompasızpompasız olmakolmak üzereüzere ikiiki grubagruba
ayrıldıayrıldı..ayrıldıayrıldı..



MetodMetod
 TümTüm hastalarahastalara operasyondanoperasyondan 1212 saatsaat önceönce 1010 mgmg

diazepamdiazepam oraloral veve operasyondanoperasyondan 3030 dakikadakika önceöncediazepamdiazepam oraloral veve operasyondanoperasyondan 3030 dakikadakika önceönce
ameliyathaneyeameliyathaneye gelmedengelmeden 00,,0707 mg/kgmg/kg midazolammidazolam veve
00,,55 mgmg atropinatropin sülfatsülfat IMIM uygulanarakuygulanarak premedikasyonpremedikasyon
yapıldıyapıldı.. AnesteziAnestezi türütürü olarakolarak genelgenel anestezianestezi
indüksiyonundaindüksiyonunda remifentanilremifentanil HClHCl 00..55 µg/kg/dkµg/kg/dk
infüzyonu,infüzyonu, fentanilfentanil 22--33 µg/kg,µg/kg, etomidateetomidate 00..22 mg/kg,mg/kg,infüzyonu,infüzyonu, fentanilfentanil 22--33 µg/kg,µg/kg, etomidateetomidate 00..22 mg/kg,mg/kg,
vecuroniumvecuronium bromidebromide 00..0808--00,,11 mg/kg,mg/kg, midazolammidazolam
00,,0303--00,,33 mg/kgmg/kg olarakolarak IVIV yoldanyoldan verildiverildi veve %%100100 OO22
ileile ventilasyonaventilasyona başlandıbaşlandı



MetodMetod

 RutinRutin radialradial arterarter monitörizasyonumonitörizasyonu veve santralsantral
venözvenöz kateterizasyonukateterizasyonu ileile CVPCVP takibitakibi yapıldıyapıldı..
EKG,EKG, PeriferikPeriferik oksijenoksijen saturasyonu,saturasyonu, rektalrektal veve
özefagealözefageal ısıısı takibitakibi yapıldıyapıldı..



MetodMetod
 GruplarınGrupların postoperatifpostoperatif erkenerken dönemdedönemde AF,AF,

hipertansiyon,hipertansiyon, hipotansiyon,hipotansiyon, taşikardi,taşikardi,hipertansiyon,hipertansiyon, hipotansiyon,hipotansiyon, taşikardi,taşikardi,
bradikardi,bradikardi, ventrikülerventriküler ekstrasistol,ekstrasistol, ventrikülerventriküler
taşikardi,taşikardi, aritmi,aritmi, miyokardmiyokard enfarktüsü,enfarktüsü, pacepace--
makermaker kullanımı,kullanımı, emboli,emboli, intraaortikintraaortik balonbalon
pompasıpompası kullanımıkullanımı veve tamponattamponat gelişimi,gelişimi,
ABY,ABY, oligüri,oligüri, dispne,dispne, oksijenoksijen satürasyonusatürasyonuABY,ABY, oligüri,oligüri, dispne,dispne, oksijenoksijen satürasyonusatürasyonu
düşüklüğü,düşüklüğü, kanama,kanama, revizyonarevizyona alınmaalınma veve
postoperatifpostoperatif yarayara enfeksiyonuenfeksiyonu gibigibi
komplikasyonlarıkomplikasyonları takiptakip edilerekedilerek kaydedildikaydedildi..
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Tartışma ve SonuçTartışma ve Sonuç
 PompasızPompasız koronerkoroner arterarter bypassbypass cerrahicerrahi tekniğinintekniğinin pompapompa

kullanılankullanılan grubagruba göregöre düşükdüşük kankan veve kankan ürünleriürünleri kullanımı,kullanımı,
düşükdüşük morbiditemorbidite veve mortalitemortalite gibigibi avantajlarıavantajları olduğuolduğudüşükdüşük morbiditemorbidite veve mortalitemortalite gibigibi avantajlarıavantajları olduğuolduğu
bilinmektedir(bilinmektedir(11))..

 PompasızPompasız uygulamadauygulamada dahadaha azaz inotropinotrop ajanajan desteğidesteği veve
intraaortikintraaortik balonbalon ihtiyacı,ihtiyacı, metabolikmetabolik asidoz,asidoz, yarayara yeriyeri (göğüs,(göğüs,
bacak,bacak, sternum)sternum) enfeksiyonu,enfeksiyonu, pulmonerpulmoner enfeksiyonenfeksiyon veve
revizyonrevizyon gibigibi diğerdiğer bazıbazı postoperatifpostoperatif komplikasyonlarınkomplikasyonların
insidansınıninsidansının dahadaha azaz olduğuolduğu bildirilmiştirbildirilmiştir ((22))..

 BizdeBizde çalışmamızda,çalışmamızda, pompasızpompasız bypassbypass tekniğinintekniğinin postoperatifpostoperatif BizdeBizde çalışmamızda,çalışmamızda, pompasızpompasız bypassbypass tekniğinintekniğinin postoperatifpostoperatif
komplikasyonkomplikasyon oranınınoranının dahadaha azaz olduğuolduğu kaanatindeyizkaanatindeyiz..




