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Giriş : Pompa ve pompasız koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda, kardiyopulmoner bypass 
uygulamasının postoperatif erken dönemdeki komplikasyonlar ve hastanede kalış süresine etkilerinin olacağı 
düşünülmektedir. Kardiyovasküler cerrahinin ve anestezinin mortalite ve morbiditesi yüksek olduğundan, bu 
alanda birçok komplikasyonu görebilmek mümkündür(1). 

Amaç : Çalışmamızda, kardiyopulmoner bypass uygulamasında seçilen pompa ve pompasız koroner arter bypass 
cerrahisinin postoperatif erken dönemdeki komplikasyonlar ve hastanede kalış süresine etkilerinin araştırmayı 
amaçladık. 

Gereç ve Yöntem : Prospektif olarak planlanan araştırmada kardiyovasküler cerrahi uygulanan 40-85 yaş arasında 
60 olgunun verileri değerlendirildi. Tüm hastalarımıza hazırlamış olduğumuz Hasta Bilgi Formu uygulandı ve bu 
değerlendirmeler, çalışma için hastaneden ve hastalardan yazılı izin alınarak yapıldı. Veriler 20. Spss proğramı ile 
değerlendirildi. P<0.05 anlamlı sınır olarak değerlendirildi. 

Bulgular : Çalışma sonucunda; yaş, cinsiyet, boy, kilo gibi sosyodemografik özellikler benzer bulundu. Hastaların 
anestezi süresi, cerrahi süresi ve toplam entübasyon süresi ise pompasız grupta pompalı gruba göre daha kısa 
bulundu. Yine kan transfüzyonu ve CVP açısından ele alındığında; pompasız gruptaki hastalarda kan 
transfüzyonunda ve CVP değerinde azalma tespit edildi. Grupların postoperatif dönem komplikasyonlarına 
bakıldığında; AF, hipertansiyon, ABY, oligüri; dispne, satürasyon düşüklüğü, kanama, revizyona alınma ve 
postoperatif yara enfeksiyonu gibi komplikasyonların pompasız grupta daha az görüldüğü bulundu. Toplam 
hastanede kalış süreleri, yoğun bakım kalış süreleri ve postoperatif servis kalış süreleri de pompasız grupta daha 
kısa tespit edildi. 

Tartışma /Sonuç : Sonuç olarak; pompasız koroner arter bypass cerrahi tekniğinin konvansiyonel tekniğe göre 
düşük kan ve kan ürünleri kullanımı, kısa yoğun bakım ve hastanede kalım süreleri, düşük hastane maliyeti, düşük 
morbidite ve mortalite gibi avantajları olduğu bilinmektedir. Uzun dönemde yapılan bu incelemede, pompasız 
bypass tekniğinin en az pompalı yöntem kadar güvenilir olduğu ve iyi sonuçlar verdiği görülmüştür(2).Pompasız 
koroner arter bypass tekniğinin uygun hastalarda tercih edilebileceği kanaatindeyiz. 
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