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Giriş : ABO ve Rh kan grupları etnik yapı ve coğrafyaya bağlı olarak farlılıklar gösterebilmektedir (1). 

Amaç : Erişkin kalp cerrahisinde ABO ve RH kan gruplarının inotropik ajan kullanımı üzerine etkilerini 
araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem : 15.06.2017-15.11.2019 tarihleri arasında hasta dosyaları ve hastane bilgi yönetim sistemi 
retrospektif olarak analiz edildi. Yaş, cins, kan grubu, tanı, indüksiyonda kullanılan fentanil ve demizolam dozu, 
CPB süresi, kros klemp süresi, operasyon süresi, intraoperatif ve postoperatif kullanılan inotropik ajanlar, 
extübasyon süresi, yoğun bakım yatış gün süresi, kayıt altına alındı. Çalışmamız postoperatif 24 saat içinde extübe 
olan hastalarda yapıldı. 

Bulgular : Hastaların yaş ortalaması 62, vücut kitle indexi 26, 79 (%, 41,10) hasta kadın 113 (% 58,90) hasta erkek 
ti. ABO ve RH kan grupları arasında indüksiyonda kullanılan fentanil, demizolam, CPB süresi,kros klemp süresi, 
extübasyon zamanı, yoğun bakım yatış gün süresi ve operasyon süresi açısından gruplar arasında fark yoktu. A, B 
ve 0 kan grubunda postoperatif dopamin kullanımı, intraoperatif kullanıma göre daha fazlaydı (p=0,001, p=0,014, 
p=0,001). A, B ve 0 kan grubunda postoperatif noradrenalin kullanımı intraoperatif kullanıma göre daha fazlaydı 
(p=0,001, p=0,025, p=0,002). 0 kan grubunda postopertif nitrogliserin kullanımı intraoperatif kullanıma göre daha 
fazlaydı (p=0,034). RH (+) grubunda postoperatif dopamin, noradrenalin ve nitroglisrin kullanımı intraoperatif 
kullnıma göre daha fazlaydı (p=0,001, p= 0,001, p= 0,011). RH (-) grubunda postopertif noradrenalin kullanımı 
intraoperatif kullanıma göre daha fazlaydı (0,004). RH (+) grupta intraoperatif nitrogliserin kullanımı RH (-) gruba 
göre daha fazlaydı (p=0,042). 

Tartışma /Sonuç : Farklı kan gruplarında kanser görülme sıklığında (2) ve propofol kullanımında (3) farklılık 
görülmüştür. Çalışmamızda ABO ve RH kan gruplarında inotropik ajan kullanımı farklılık gösterdi. 
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