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Kalp ve Damar Hastalıklarında Anestezi

MODÜLÜN TANIMI

Kalp hastalıkları, kardiyopulmoner bypass ve damar
hastalıklarında anestezi uygulaması ile ilgili bilgi ve beceri
basamaklarını içeren öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL
YETERLĠK

Kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulamak.
Genel Amaç
Bu modül ile ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım,
uygulama/teknik laboratuar ortamında gerekli araç gereç
sağlandığında tekniğine uygun olarak hastaya kalp ve damar
hastalıklarında anestezi uygulayabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

1. Kalp hastalıklarında, non kardiyak cerrahi süresince,
hastanın ve cerrahinin özelliğine göre tekniğine uygun
olarak anestezi uygulayabileceksiniz.
2. Açık kalp cerrahisinde, hastanın ve cerrahinin
özelliğine göre tekniğine uygun olarak anestezi
uygulayabileceksiniz.
3. Damar cerrahisinde, operasyon süresince hastanın ve
cerrahinin özelliğine göre tekniğine uygun olarak
anestezi uygulayabileceksiniz.
Donanım: Anestezi cihazı ve ekipmanları, monitör ve
bağlantıları, anestezi masası, entübasyon malzemeleri (çeĢitli
boylarda enjektörü, tesbit flasteri ve bağları ) enjektör,
anestezik ilaçlar, anestezik gazlar, acil ilaçlar, kas
gevĢeticiler, antidotlar, maket, afiĢ, bilgisayar, projeksiyon
cihazı, CD, DVD, ilaç resimleri, etiket, kalem, anestezi fiĢi,
sarf malzeme fiĢi.
Ortam: Ameliyathane, reanimasyon, yoğun bakım ve teknik
laboratuvar.
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Modülde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları
ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modülün sonunda ise öğretmeniniz tarafından hazırlanacak
ölçme araçları ile (Çoktan seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb. testler)
değerlendirileceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Kalp ve damarlardan oluĢan dolaĢım sistemi insan hayatının devamı için çok
önemlidir. DolaĢım sisteminin, çok çeĢitli nedenlere bağlı geliĢen hastalıkları mevcuttur ve
bu hastalıkların tedavisi genel olarak medikal ve cerrahi olarak yapılır.
Kalp cerrahisi kendi içerisinde gruplandırılmakta olup en önemli bölümünü kuĢkusuz
by pass ve ekstrakorporeal dolaĢım ile bu süreçte hasta takibi alır. Cerrahi tedavinin
baĢarısında anestezinin önemi inkar edilemez. Preoperatif dönemde hasta hazırlığı ile
baĢlayan süreç premedikasyon, indüksiyon, intraoperatif hasta takibi ve postoperatif
dönemde hastanın yoğun bakım sorumlusuna teslim edilmesine kadar devam eder.
Anestezinin baĢarılı olması için bu sistemin iĢlevleri, hastalıkları, kalp cerrahisinde
anestezi uygulama prensipleri iyi bilinmelidir. Bu modülde kalp ve damar hastalıklarının
cerrahisinde uygulanan anestezi yöntemleri hakkında gerekli bilgiye yer verilmiĢtir. Bu
bilgilerin ıĢığında mesleğinizi en iyi Ģekilde yapmanız dileğiyle.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Kalp hastalıklarında non kardiyak cerrahi süresince, hastanın ve cerrahinin özelliğine
göre tekniğine uygun olarak anestezi uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Kalp hastalıklarının belirti, bulgular ile tanı ve tedavi yöntemleri açısından hangi
baĢlıklar altında incelendiğini araĢtırarak elde ettiğiniz bilgilerle bir pano oluĢturunuz.

1. KALP HASTALIKLARININ NON
KARDĠYAK CERRAHĠSĠNDE ANESTEZĠ
Son yıllarda, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıkları
giderek artmaktadır. Bunda genetik faktörlerin, değiĢen yaĢam koĢullarının ve beslenme
alıĢkanlıklarının yanı sıra ortalama yaĢam süresinin artmasının da önemli bir unsur olduğu
kabul edilir. Durum böyle olunca, ister kardiak ister non kardiak cerrahi gerektirsin, kalp
hastalığı olan hastaya anestezi uygulama olasılığı artar. Anestezide sorun oluĢturacak kalp
hastalıkları arasında ise ilk sıralarda hipertansif, iskemik ve valvüler kalp hastalıkları yer alır.
Kardiyak hastalıklarda perioperatif dönemde optimal bakımın sağlanması için
kardiyovasküler sistem fizyolojisinin yanı sıra bu sisteme ait hastalıkların patofizyolojisi ile
anestezik ilaçların bu sisteme etkilerinin de çok iyi bilinmesi gerekir. DolaĢım sistemi
anatomi ve fizyolojisi ile dolaĢım sistemi hastalıkları ve ilaçları modüllerinizi tekrar ederek
bilgilerinizi tazelemeniz, konuyu daha kolay öğrenmenizi sağlar. Bu bölümde sizlere
kardiyak cerrahide malzeme ve hasta hazırlığı hakkında bilgi sunulmaktadır.

1.1. Kalp Hastalıklarının Nonkardiyak Cerrahisinde Anestezik
Hazırlık
Kalp hastalarında anestezi uygulamasında; giriĢimin kardiak ya da non kardiak
olması, operasyonun acil ya da elektif olması, giriĢimin tipi ve süresi göz önünde
bulundurularak yöntem ve ilaçlar belirlenir. Bu hastalarda otonom sistem aktivitesi, vücut
ısısı, kan basıncı, ventriküler dolma basıncı, kalp hızı ve kan volümündeki değiĢiklikler ek
stres yaratır. Anestezi ve operasyonun yanı sıra enfeksiyon, kanama, akciğer embolisi,
myokard enfarktüsü ve ateĢ gibi komplikasyonlar da kardiyovasküler sistemin yükünü artırır.
Hastada mevcut kardiyak hastalık, operasyon öncesi kompanse durumda olsa bile, bu ek
stres hastada yetmezlik ve iskemiye neden olabilir. Komplikasyon geliĢimi ise morbidite ve
mortalite hızlarını artırır. Bütün bunların önlenmesi için preoperatif dönemde tüm riskler iyi
hesaplanmalı ve gerekli önlemler alınarak hasta optimal düzeye ulaĢtığında cerrahi giriĢim
yapılmalıdır.
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Kalp hastalıklarında anestezi riski ve endikasyonunun belirlenmesinde en önemli
nokta cerrahi giriĢimin aciliyet derecesidir. Aort anevrizması rüptürü, perfore ya da nekrotik
barsak, ciddi kanama gibi acil durumlarda riskin derecesinin belirlenmesi önemlidir; ancak
anestezi uygulama zorunluluğu mevcuttur ve bu durumda önemli olan giriĢimin
zamanlaması, Ģekli ve anestezi yöntemidir. Elektif giriĢimlerde ise yeni geçirilmiĢ myokard
infarktüsü, belirgin konjestif kalp yetmezliği, ileri derecedeki mitral ya da aort darlığı kesin
kontrendikasyondur. Rölatif kontrendikasyon nedenleri ise son 3-6 ay içerisinde geçirilmiĢ
myokard infarktüsü, anjina pektoris, hafif derecedeki kalp yetmezliği, ağır polisitopeni ile
birlikte siyonitik kalp hastalığıdır.
Kalp hastalığı olan hastalarda anemi, hipovolemi, polisitemi, steroidlerin uzun süreli
kullanımına bağlı adrenal süpresyon, hipertansiyon, elektrolit dengesizlikleri ve aritmiler
görülebilir. Bunların preoperatif dönemde düzeltilmesi ile intraoperatif ve postoperatif
oluĢabilecek riskler ortadan kaldırılır.
Genellikle günlük iĢlerini rahatlıkla yapabilen kalp hastaları, anestezi ve cerrahiyi iyi
tolere ederler. Bazı durumlarda geliĢen hipoksi ve ani kan basıncı değiĢiklikleri ise ani
ölümlere neden olabilir. Yakın zamanda geçirilmiĢ myokard infarktüsü, anjina pectoris, aort
stenozu, aortik reflü ve koroner orifislerini de tutan aortit ve Adams-Stokes atakları ile
birlikte tam kalp bloğu hipoksi ve ani kan basıncı değiĢikliklerine neden olabilecek en
önemli nedenlerdir.
Kardiyovasküler komplikasyonlar non kardiak cerrahi giriĢimlerinde %25-50
dolayında ölümlere neden olmaktadır. Cerrahi giriĢim sırasında kardiyak komplikasyonları
artıran risk faktörleri;













Son 6 ay içerisinde geçirilmiĢ myokard infarktüsü.
Konjestif kalp yetmezliği.
ġiddetli anjino pectoris.
Myokard iskemisi.
Ciddi aortik stenoz.
Bir dakikada 5’den fazla görülen prematür atrial veya ventriküler atımlar, sinüs
dıĢı ritm varlığı.
Ġntraabdominal, intratorasik ya da aortik operasyonlar.
Acil cerrahi giriĢimler.
Hastanın genel durumunun bozuk olduğu durumlar örneğin; diabetus mellutus,
kronik obstriktif akciğer hastalığı, kronik karaciğer hastalığı vb.
Ġleri yaĢ,
3 saatten uzun süren cerrahi giriĢimler.
Kontrol altına alınamamıĢ hipertansiyon.

Bu faktörlerin bulunmasına ve derecesine göre hastalara, skorlar verilerek kardiak risk
indeksleri belirlenir; giriĢimin ertelenmesi ile preoperatif mevcut durum düzeltilebilir.
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1.1.1. Malzeme Hazırlığı
Kardiyak anestezi için açık bir anestezi planı ve yeterli hazırlık esastır. Kardiak cerrahi
öncesi anestezi hazırlığında hasta operasyon odasına alınmadan malzemelerin eksiksiz bir
Ģekilde hazırlanması gerekir. Bu malzemeler;



Anestezi cihazı,( solunum devreleri takılarak rutin kontrolü yapılır, sodalime
kontrol edilir, gerekirse değiĢtirilir ve vaporizatöre uygun inhalasyon ajanı
doldurularak cihaz çalıĢmaya hazır duruma getirilir.)
Havayolu ekipmanları,

Oksijen kaynağı, nazal oksijen kanülü, uygun ebatta maske, airway,
ambu,

Ventilasyon/entübasyon ekipmanı; laringoskop, uygun ebatta entübasyon
tüpleri, kaf enjektörü, tesbit malzemeleri, steteskop,

Havayolu güçlüğü beklenen hastalar için özel ekipman, (düz bleyd, stile,
fleksbl bronkoskop vb.)

Aspiratör, (kullanıma hazır ve uygun ebatta aspiratör kateterleri ile
birliktehazır bulundurulur.)



DolaĢım giriĢimleri,

Periferik ve santral venöz giriĢimler için kateterler, arter giriĢimleri için
kateterler,( Uzun sürecek, kan ve mayi kaybı beklenen büyük
ameliyatlarda hızlı sıvı ve ilaç infüsyonu gerekebilir, bu nedenle ideali iki
geniĢ çaplı (16–14 numara) intravenöz kateter ile venöz yolun
açılmasıdır.)

Ġntravenöz mayiler, infüzyon hatları ve pompaları,



Monitörler,

Standart ASA monitörleri, EKG ( Genellikle DII ve V5 olmak üzere iki
derivasyonda sürekli monitörize edilir) kan basıncı kafları, nabız
oksimetresi, ısı ölçerler ve probları, nöromusküler blok monitörü,

Temperatür monitörleri genellikle hasta uyuduktan sonra yerleĢtirilir. Isı
ölçen çeĢitli problar (nazal, timpanik, mesane, rektal) çalıĢır durumda
bulundurulmalıdır.

Transdüserler,(Arteryel, pulmoner, santral venöz basınç transdüserleri
kalibre edilmiĢ ve sıfırlanmıĢ olmalıdır.




Kayıt formları, ( iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.)
Ġlaçlar,

Genel anestezide kullanılan ilaçlar, (hipnotik ilaçlar, amnezik ilaçlar,
volatil anestezikler, opioidler, kas gevĢeticiler )

Kardiyoaktif ilaçlar, ( inotroplar, beta adrenerjikler vb )

Antibiyotikler,




Pacemaker, (pili dolu)
Gerekli durumlarda kullanılmak üzere hastaya uygun kan.

5

1.1.2. Hasta Hazırlığı
Kardiak cerrahinin baĢarısında, giriĢim öncesi hasta hazırlığının payı çok büyüktür.
Hazırlık sürecinde anestezistin, hasta ve cerrahla iĢbirliği halinde olması gerekir. Hastanın
anestezist tarafından değerlendirilmesinde hastanın öyküsü, fizik muayene ve laboratuvar
verileri anestezi planının Ģekillenmesinin yanı sıra, intraoperatif dönemde geliĢebilecek
komplikasyonların tahminini ve erken postoperatif dönemin planlanmasını da sağlar.
Preoperatif değerlendirmede hastanın; pulmoner, renal, hepatik, nörolojik, endokrin ve
hematolojik fonksiyonları, sol ventrikül fonksiyonları ile obezite durumu, sigara kullanımı
ve kullandığı ilaçlar hakkında bilgi edinilmelidir.
Hasta hazırlığında ekokardiografi, koroner anjiografi ve perfüzyon teknikleri gibi
yöntemlere ihtiyaç duyulabilir. Elektif giriĢimler için acele edilmemeli ve bir kardiyolog
tarafından aĢağıda belirtilen durumlar değerlendirilmelidir.










Konjestif kalp yetmezliği; hipovolemi ve elektrolit dengesizliğine yol açmadan
tedavi edilmelidir.
Anemi ve aĢırı polisitemi tedavi edilmelidir.
Aritmiler kontrol altına alınmalıdır.
Gerektiğinde pace-maker takılmalı, varsa kontrol edilmelidir.
Antihipertansif tedavinin sürdürülmesi sağlanmalıdır.
Hipokaleminin aritmilere, hiponatreminin de hipotansiyona neden olacağı
dikkate alınarak elektrolit dengesindeki bozukluklar tedavi edilmelidir.
Antikoagülan ilaç alanlarda operasyon öncesi gerekli tedavi düzenlenmelidir.
Sigara bıraktırılmalı, göğüs fizyoterapisi uygulanmalıdır.
Ameliyat öncesi etkin bir beta adrenerjik ve kalsiyum kanal blokajı ile hastanın
dolaĢımı hipodinamik bir düzeyde tutulmalıdır.

Öykü, fizik muayene ve laboratuvar verilerinden elde edilen bilgiler ıĢığında hastaya;
anestezi öncesinde, anestezi sırası ve sonrasında geliĢebilecek olumsuz durumlar açık ve
anlaĢılır bir Ģekilde anlatılarak anestezi uygulaması için onayı alınmalıdır.
YaĢ ve yinelenen cerrahi giriĢimler, anestezi stratejilerinin yanı sıra morbidite ve
mortaliteyi etkiler; bu nedenle anestezik ilaçlar ve dozları iyi ayarlanmalıdır.
Anjinal ağrı varlığı ve sıklığı sorgulanmalıdır. Ġskemi sonucu oluĢan ventrikül
disfonksiyonu bulunması geniĢ bir myokard alanının risk altında olduğunu gösterir. Aritmi
varlığı, tipi, sıklığı öğrenilmelidir.
Kardiyak hastalık varlığında fizik bulgular çoğu zaman sınırlıdır. Benzer Ģekilde öykü
ve fizik muayene ile elde edilen bilgiler koroner arter hastalığının ciddiyetini
yansıtmayabilir. Bu nedenle fizik muayenenin ana amacı; sol ventrikül iĢlevi ve anestezi
yöntemini etkileyebilecek, eĢlik eden diğer hastalıkların varlığına yönelik olmalıdır. Sağ ve
sol ventrikül yetmezlik bulguları dikkatli bir Ģekilde incelenmelidir. Bu bulgular; S3 gallop
ritmi, raller, juguler venöz dolgunluk, pulsatif karaciğer varlığıdır. Hasta hazırlığında
anestezist aĢağıdaki değerlendirmeleri yapar.

6











Fizik muayenede vital bulgular alınır, kaydedilir.
Hastanın boyu, kilosu kaydedilir. Kilo ilaçların dozlarının hesaplanması için
önemlidir.
Anestezi alacak tüm hastalarda olduğu gibi havayolu açıklığına iliĢkin
değerlendirme rutin olarak yapılır. Ventilasyon ve entübasyon güçlüğü
açısından hava yolu değerlendirilir.
Juguler ven kanülasyonu kılavuz noktaları için boyun bölgesi incelenir.
Kalp özellikle kapak lezyonlarının karekteristik belirtileri ( üfürüm, S3,S4)
açısından değerlendirilir.
Akciğerler raller, ronkus, vizing yönüyle incelenir.
Batın muayenesinde özellikle pulsatif karaciğer varlığı değerlendirilir.
Ekstremiteler ödem açısından değerlendirilir.
Vasküler yapı periferik nabız, venöz ve arteriyal giriĢim yerleri açısından
kontrol edilir, durum değerlendirilir.

Ġdrar analizi, göğüs grafisi, EKG, tam kan sayımı, protrombin zamanı, parsiyel
tromboplastin zamanı, platelet sayısı, elektrolitler, kan üre nitrojeni, kreatinin, glukoz gibi
laboratuvar verileri istenir, sonuçlar değerlendirilir.
Hastaya; kullanmakta olduğu antihipertansif, antiaritmik, kortikosteroid, antiepileptik,
antipsikotik, troid ve kronik obstriktif akciğer hastalığına ait ilaçların anestezi öncesi
kesilmemesi, giriĢim sabahına kadar alınması gerekliliği anlatılır.
Preoperatif dönemde beta bloker ilaç kullanımı, anestezi indüksiyonu ve devamında
strese hemodinamik yanıtı baskılar; dolayısıyla iskemi olasılığını azaltır. Kalsiyum kanal
blokerleri kullanmakta olan hastalarda perioperatif hipotansiyon geliĢmesi riski sözkonusu
olup dikkatli olunmalıdır. Antidepresanlar özellikle MAO inhibitörleri ve antiparkinson
ilaçların 1 hafta önceden kesilmesi önerilir. Antikoagülan ilaçlara genellikle devam edilmesi
önerilir.
Premedikasyon, kardiak hastalarda taĢikardi ve hipertansiyonu önleyerek myokardial
iskeminin önüne geçmesi bakımından önemlidir. Premedikasyonun amacı; hastadaki
anksiyeteyi gidermek, sekresyonları azaltmak, amnezi sağlamak, sedasyon ve analjezi ile
hemodinamik stabiliteyi devam ettirmektir. Ġyi premedike edilmiĢ bir hastada anestezik ilaç
gereksinimi azalır, giriĢim süresince otonom sinir sistemi ile ilgili refleks yanıtlar önlenir.
Premedikasyonda; benzodiazepinler, opioidler, antikolinesterazlar, antihipertansif etkisinin
yanı sıra sedatif ve analjezik etkileri dolayısıyla klonidin, deksmetadomidin gibi ilaçlar
kullanılmaktadır. Son yıllarda benzodiazepin grubu bir ilaç olan midazolam anksiyolitik,
sedatif ve güçlü amnezik etkisiyle premedikasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ġntramüsküler dozu, 0.005–0.1mg/kg’dır.
Antikolinerjik etkileri dolayısıyla scopolamin (0.005mg/kg) veya atropin (0.01mg/kg)
intramüsküler olarak kullanılabilir. Premedikasyonda scopolaminin sekresyonları azaltması
yanında amnezik etkisinden de yararlanılır.
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1.2. Hipertansif Hastada Anestezi
Hipertansiyon; sistolik kan basıncının140–160 mmHg’dan, diyastolik kan basıncının
90–95 mmHg’dan büyük olması olarak tanımlanır. Sistolik basıncın 140–149, diyastolik
basıncın 85-89 mmHg arasında seyretmesi sınır hipertansiyon olarak kabul edilmekte olup
bu olgularda da cerrahi giriĢim süresince kardiovasküler komplikasyon riski yüksektir.
Sistolik kan basıncının 200mmHg’nin üzerinde, diyastolik kan basıncının 140mmHg’nin
üzerinde olması ise maling hipertansiyon olarak tanımlanır.
Hipertansiyon, toplam eriĢkin nüfusun %10-20’sini ilgilendiren bir sağlık sorunudur,
mortalite ve morbidite nedeni olmanın yanı sıra cerrahi giriĢim süresince de görülebilen bir
komplikasyondur. Kalp, beyin, böbrek ve damar hastalıklarının en önemli nedenidir.
Komplikasyonları; myokard infarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği,
periferik damar tıkanıklığı ve aort diseksiyonudur.

1.2.1. Preoperatif Değerlendirme
Kontrol altına alınamamıĢ hipertansif hastalarda cerrahi giriĢim ve anestezi süresince
myokard iskemisi ve aritmiler sıklıkla izlenir. Bu yönüyle hipertansif hasta, preanestezik
vizitte iyi değerlendirilmelidir.
Anamnezde hipertansiyonun etiyolojisi ve derecesi, antihipertansif ilaç kullanımı ve
tedavinin etkinliğinin yanı sıra, göğüs ağrısı, eksersiz toleransı, nefes darlığı, (özellikle gece
gelen nefes darlığı) ödem, ayağa kalkıĢlarda baĢ dönmesi varlığı, senkop, böbrek
fonksiyonlarının durumu (üre ve kreatinin) değerlendirilmelidir. Diüretik ve digoksin
alanlarda serum elektrolitler düzeyleri ( potasyum, magnezyum ) mutlaka kontrol
edilmelidir.
Cerrahi giriĢimden önce hastanın arteriyel kan basıncının normal sınırlarda olması
hedeflenir. Kesin kural olmamakla birlikte, diastolik basıncın 110 mmHg üzerinde seyrettiği,
tedavi edilmemiĢ Ģiddetli hipertansif hastalarda elektif cerrahi yapılmamalıdır. Kan
basıncının stabil ve diastolik basıncın 110 mmHg veya daha düĢük olduğu, komplike
olmayan hafif veya daha orta derecede hipertansiyonlu hastalar anesteziyi iyi tolere edebilir,
cerrahi giriĢimin ertelenmesine gerek duyulmaz.
Antihipertansif ilaç tedavisi; hipertansiyonun geliĢimini yavaĢlatır, beyin kanaması,
konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve damarlar üzerindeki olumsuz etkileri azaltır.
Antihipertansif ilaç tedavisinde; diüretikler, vazodilatörler, adrenerjik inhibitörler, reninanjiotensin inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerleri gibi farklı grup ilaçlar tek baĢına ya da
ikili, üçlü kombinasyonlar Ģeklinde kullanılabilir. Antihipertansif ilaçlar, giriĢim öncesi
kesilmemelidir. Tablo 1.1’de antihipertansif ilaçlar ve etkileri belirtilmiĢtir, inceleyiniz.
Diüretik ilaç alan hastalarda hipokalemi geliĢebilir. Hipokalemi, tek baĢına ya da hipoksi
ile birlikte ciddi aritmilere neden olur. GiriĢim öncesi potasyum tayini yapılmalı,
potasyum düzeyi normalin altında ise tedavi edilmelidir.
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ANTĠHĠPERTANSĠF ĠLAÇLAR VE ETKĠLERĠ
Diüretikler; idrar üretimini artırarak kan basıncını ve ödemi azaltır. Bütün diüretikler su
ve sodyum (Na+) atılımını artırır.
Adrenerjik reseptör blokerleri; damar düz kaslarının normal tonusu sempatik sinirler
aracılığıyla ve damar düz kas hücreleri üzerindeki α1 adrenerjik reseptörler üzerinden
sağlandığı için bu reseptörlerin blokajı ile kan basıncında belirgin düĢme sağlanır.
Beta Adrenerjik Reseptör Blokerleri; böbreklerden renin salgısını inhibe eder ve
dolayısı ile anjiotensin II ve aldosteron oluĢumunu azaltır. Kalpteki beta adrenerjik
reseptörleri bloke ederek kalp debisini azaltır ve antihipertansif etki gösterir
Adrenerjik nöron blokerleri; post-gangliyoner sempatik nörondaki ileti
basamaklarında inhibisyon yapan ilaçlardır.
Sempatolitik ilaçlar
Kalsiyum kanal blokörleri; damar ve düz kas hücrelerinde bulunan L tipi kalsiyum
kanallarını bloke ederek hücre içinde kalsiyum düzeyini dolayısıyla da kontraksiyonu
azaltan ilaçlardır. Vazodilatör etkilerine bağlı olarak hipertansiyon tedavisinde
kullanılır.
ACE inhibitörleri; anjiotensin dönüĢtürücü enzim inhibitörleri (ADE) olarak da
bilinirler. Anjiotensin I’in anjiotensin II’ ye dönüĢümünü katalize eden, enzim olan
anjiotensin converting enzimi (ACE) inhibe eden ilaçlardır. Hem arteriyollerde hem de
venüllerde vazodilatasyon yapar.
Anjiotensin reseptör blokörleri; hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğinde
kullanılırlar. Klinik etkileri bakımından aynen ACE inhibitörleri gibidir ancak enzim
inhibisyonuna neden olmadığı için öksürüğe neden olmazlar ve renin düzeyini artırır.
Direkt etkili vazodilatörler; bu grupta hidrasalazin, minoksidil, kromokalim,
diazoksid, sodyum nitroprusiat gibi ilaçlar yer alır. Bu ilaçlar arterioller üzerine direkt
etki ile periferik direnci azaltarak etki gösterir.
Tablo 1.1: Antihipertansif ilaçlar

Hipertansif hastanın heyecan ve anksiyetesi giderilmeli, premedikasyon
yapılmalıdır. Bu amaçla genellikle benzodiazepinler ( midazolam ) tercih edilir.
Premedikasyonda, imidazolin türevi bir ilaç olan klonidin de (0.2-0.3 mg) kullanılabilir.
Klonidin, özellikle entübasyon sonrası kan basıncının yükselmesini önler. Sedatif ve
analjezik etkisi de mevcut olup nadiren anestezi sırasında hipotansiyon ve bradikardiye
neden olur.
Normal monitörizasyon, hipertansif hastalarda çoğu zaman yeterli olur. EKG
monitörizasyonu myokard iskemisini gösterir. Böbrek fonksiyonları azalmıĢ hastalarda, iki
saatten fazla süren cerrahi operasyonlar için mesane kateterizasyonu sağlanarak idrar çıkıĢı
kontrol edilir.
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Kan basıncı kontrol altına alınmıĢ olsa dahi bu hastalarda giriĢim süresince %25
oranında hipotansiyon ya da hipertansiyon geliĢebilir. Hipertansif hastalarda, anestezik ve
diğer ilaçların etkisi sonucu geliĢen vazodilatasyon, kan basıncı normal kiĢilerden daha fazla
hipotansiyona neden olur. Kan basıncının düĢmesinin nedenlerinden biri de kullanılan
diüretik ilaçların neden olduğu hipovolemidir. Hipertansif hastalarda kan ve sıvı kayıpları
iyi tolere edilmez. Kayıplara bağlı postural hipotansiyon geliĢebilir. Anestezi sırasında
hiperventilasyon ve yüksek hava yolu basıncı ile IPPV, hipotansiyon ve hipokapniye
neden olur.
Ġndüksiyon ve laringoskopi sırasında, hastaların yaklaĢık %25’inde entübasyondan
sonra arteriyal kan basıncı artar.
Cerrahi uyarılarla ya da postoperatif dönemin ilk saatlerinde ağrı ve hipoksinin
neden olduğu sempatik uyarılar ile kan basıncında aĢırı yükselme meydana gelebilir.
Postoperatif dönemdeki mesane distansiyonu ve stres de hipertansiyon nedenidir. Ayrıca
aĢırı volüm yüklenmesi, kan basıncının artıĢında etkendir.
Kan basıncının yükselmesinin kontrol altına alınamaması, özellikle diyastolik basıncı
120 mmHg üzerindeki hastalarda daha belirgin olmak üzere subendokardial iskemiye
neden olur. Hipertansiyonu önlemek için;








Anestezi yeterli derinliğe ulaĢtıktan sonra entübasyon gerçekleĢtirilmeli,
Potent bir volatil ajan kullanılarak anestezi derinleĢtirilmeli,
Laringoskopi ve entübasyon öncesi larenkse topikal anestezikler uygulanmalı,
laringoskopi ve entübasyon iĢlemi kısa sürmeli,
Beta bloker, fentanil veya analogları ile kan basıncının yükselmesi önlenmeli,
Klonidin ile premedikasyon uygulanması da entübasyona karĢı oluĢan
hipertansif yanıtı azatlığından kullanılabilmeli,
Ekstübasyon sırasında hastanın ıkınması, öksürmesi önlenerek kan basıncının
dramatik bir Ģekilde yükselmesinin önüne geçilmeli,
Postoperatif dönemde ağrı, mesane distansiyonu ve stres gibi sebepler kan
basıncının yükselmesine neden olur. Postoperatif dönemde hipertansiyona
neden olabilecek bu durumlar ortadan kaldırılmalıdır.

1.2.2. Anestezi Yöntemi
Hipertansif hastanın anestezisinde, herhangi bir anestezik ajanın üstünlüğü
belirtilmemiĢtir. Hipertansif hasta anestezisinde hedef; kan basıncının ani ve dramatik bir
Ģekilde yükselmesini önleyecek bir anestezi uygulamaktır. Hipertansif hastada koroner
hastalığı ve kalp hipertrofisi olabileceğinden hasta, çok yüksek arter basıncından
korunmalıdır. Kan basıncındaki artıĢ, özellikle taĢikardi ile birlikte olursa myokard
iskemisi ve ventrikül disfonksiyonuna neden olabilir. Arter basıncı preoperatif değerin
%10-20’sinden fazla değiĢmemelidir. Ameliyat öncesindeki değer 180/120’nin üzerinde bile
olsa, arteriyel kan basıncı perioperatif 150/90 -140/80 düzeyinde tutulmalıdır.

10

Bu hastalarda genel anestezi daha çok tercih edilmektedir. Barbitüratlar,
benzodiazepinler, propofol ya da etomidat hipertansif hastalar için güvenli indüksiyon
ajanlarıdır. Ketamin elektif vakalar için kontrendikedir, çünkü sempatik uyarı sonucu
hipertansiyona neden olmaktadır. Anestezi idamesi; volatil anestezikler yalnız baĢına ya da
N2O ile kombine edilerek güvenli bir Ģekilde sürdürülebilir. Ġdamede dengeli anestezi
tekniği, ( opioid+ N2O+O2) yüksek doz opioidler veya diğer intravenöz teknikler de
uygulanabilir. Volatil anesteziklerle de kan basıncı kontrol altına alınabilir. Kan basıncını
izleyerek volatil anestezik dozu titre edilebilir. Hipertansif hastada, pankuronium ve
gallamin dıĢında tüm kas gevĢetici ilaçlar güvenle kullanılabilir.
Ġntraoperatif dönemde geliĢen hipertansiyonun tedavisi; volatil anestezik ajanlarla kan
basıncı düĢürülebilir; düĢürülemezse antihipertansif ilaçlar ( Nitroprussit, nitrogliserin,
esmolol, labetalol vb. ) kullanılmalıdır. Ġntraoperatif dönemde geliĢen Ģiddetli
hipertansiyonun tedavisinde en etkili ilaç; nitroprussittir. Nitrogliserin, daha az etkili olmakla
birlikte myokardiyal iskeminin önlenmesini sağlar. Kalp debisi yüksek ve ventrikül
performansı iyi olan hastalarda, taĢikardi de sözkonusu ise beta blokerler kullanılır. BronĢial
hastalığı olanlarda, nicardipin tercih edilir. Hidralizin, kan basıncını iyi kontrol eder, ancak
etkisi geç baĢlar ve refleks taĢikardiye neden olur. Bronkospazm riski taĢımayan hastalarda
beta blokerle kombine edilebilir.

1.3. Koroner Arter Hastalığında Anestezi
Myokardın çeĢitli nedenlerle yeterince oksijenlenememesine bağlı geliĢen
hastalıklarına, iskemik kalp hastalıkları (koroner kalp hastalığı, koroner arter hastalığı,
aterosklerotik kalp hastalığı) denir. Koroner arter hastalığı deyimi genel bir tanımdır ve en
sık görülen kalp hastalıkları arasında yer alır. Bu hastalığın önemi, ileri evrelerde miyokard
enfarktüsüne yol açabilmesidir.
Koroner arter hastalığında; koroner arter akımında, sıklıkla arteriyoskleroza bağlı
olarak geliĢen obstrüksiyon sonucu, miyokarda giden kan akımı azalır. Myokardın oksijen
gereksinimi ile miyokarda oksijen sunumu arasında denge bozulur.
Hipertansiyon, taĢikardi, koroner arterlerin spazmı veya anatomik obstrüksiyonu,
Ģiddetli hipotansiyon, hipoksemi veya anemi, aort stenozu ve regürjitasyonu myokard
iskemisinin baĢlıca nedenleri arasındadır. Koroner arter sklerozu perioperatif morbidite ve
mortaliteyi artıran önemli bir faktördür ve cerrahi hastalarda sıklığı % 5–10 olarak kabul
edilmektedir.
Hastada, koroner arter hastalığına bağlı oksijen yetersizliğinin derecesine göre anjina
pektoris, miyokard enfarktüsü, iskemik kardiyomiyopati ve ani ölüm Ģeklinde ortaya
çıkabilir.
Ġskemik kalp hastalıklarının tedavisinde çok çeĢitli ilaç grubu kullanılmakta olup
anestezistin uygulayabileceği ilaçlar; nitratlar, kalsiyum kanal blokerleri, beta adrenerjik
blokerlerdir.
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1.3.1. Preoperatif Değerlendirme
Koroner arter hastalıklarının preoperatif değerlendirmesinde, anamnez ile uygulanan
tedaviler, hastalık semptomları, komplikasyonları hakkında bilgiye ulaĢılır. Böylece
hastalığın ciddiyeti ve ventrikül fonksiyonları hakkında ipucu elde edilir. Anamnez ile
ulaĢılan en önemli bulgular; göğüs ağrısı, dispne, egzersiz toleransının kötü olup olmadığı ve
senkoptur. Özellikle yürüme ve merdiven çıkma sırasında hastanın göğüs ağrısı duyup
duymadığı ve yorulma durumu öğrenilmelidir; çünkü göğüs ağrısı vazospazmın, çabuk
yorulma ve nefes darlığı ise ventrikül yetmezliğinin belirtisidir.
Anamnezde stabil olmayan anjina ve myokard infarktüsü bilgisine ulaĢıldıysa
aritmiler, iletim bozuklukları, kalp yetmezliği gibi komplikasyonlar araĢtırılmalı, kalp
enzimlerine bakılmalıdır. Serum kreatinin kinaz izoenzim(MB isoenzim) ve laktat
dehidrogenaz(tip I izoenzim) seviyeleri myokard infarktüsünü gösterir. Digoksin ve
antiaritmik ilaç kullananlarda serum düzeyleri kontrol edilir, toksisite yönünden de
değerlendirilmesi gerekir.
EKG, iskemik bulguları (ST segmentindeki değiĢiklikler) yansıtır. Holter
monitörizasyonu, egzersiz EKG’si, talyum sintigrafisi, iki boyutlu ekokardiografi,
radionuklid anjiografi ve koroner anjiografi gibi tetkikler ile hastalığın derecesinin yanı sıra
ventrikül fonksiyonu hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.

1.3.2. Premedikasyon
Premedikasyon ile korku, endiĢe ve ağrının giderilmesi hedeflenir. Premedikasyon
sempatik aktivasyonu baskılar, dolayısıyla myokardın oksijen sunum ve tüketim dengesi
korunur. AĢırı sedasyondan kaçınılmalıdır, çünkü aĢırı sedasyon hipoksemi, solunumsal
asidoz ve hipotansiyona neden olur. Benzodiazepinler tek baĢına veya opioidlerle kombine
olarak verilebilir. Morfin 0.1-0.15 mg/kg, scopolamin 0.2-0.4 mg/kg intramüsküler olarak
uygulanabilirken, benzodiazepinler oral olarak verilebilir. Ventrikül fonksiyonu kötü ve
akciğer hastalığı olan hastalarda doz azaltılmalıdır.
Operasyon öncesi alınan ilaçlara devam edilir. Ġlaçlar intravenöz ve intramüsküler
yollardan verilebileceği gibi çok az bir su ile oral yoldan da verilebilir. Birden kesilmesi
iskemik ataklara neden olabilecek beta bloker ilaçlar, ameliyat öncesi kesilmemelidir.

1.3.3. Anestezi Yöntemi
Perioperatif süreçte amaç; myokardial oksijen gereksinimi ile tüketimi arasındaki
dengeyi korumaktır. Bu süreçte oksijen sunumu ve tüketimi arasındaki dengenin bozulmasını
etkileyen pek çok faktör yer almaktadır. Sempatik aktivasyonu etkileyen birçok faktör, bu
dengeyi değiĢtirir. AĢağıda miyokardın oksijen gereksinimi ve miyokarda oksijen sunumu
arasındaki dengeyi etkileyen faktörler tablo 1.2’de gösterilmektedir.
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ETKEN
PREOPERATİF

GEREKSİNİM SUNUM

MEKANİZMA

Anksiete

+

-

Sempatetik aktivasyon

Ağrı

+

-

Sempatetik aktivasyon

Ġndüksiyon ajanı

-

-

Kardiyak
depresyon
vazodilatasyon

Entübasyon

+

-

Sempatetik aktivasyon

Ġdame ajanları

-

-

Kardiyak
depresyon
vazodilatasyon

Cerrahi uyarılar

+

-

Sempatetik aktivasyon

Kan kaybı

+

-

Sempatetik
hipotansiyon

Ekstübasyon

+

-

Sempatetik aktivasyon

Ağrı

+

-

Sempatetik aktivasyon

Titreme

+

-

Sempatetik aktivasyon, artmıĢ
preload,
artmıĢ
kardiyak
output

Hipoksemi

+

-

Sempatetik
azalmıĢ CaO2

Hiperkapni

+

-

Sempatetik aktivasyon

Hipokapni

+

-

Olası koroner spazm

Asidoz

+

-

Sempatetik aktivasyon

Anemi

+

-

Sempatetik
azalmıĢ CaO2

aktivasyon,

Hipovolemi

+

-

Sempatetik
hipotansiyon

aktivasyon,

Sıvı yüklenmesi

+

-

Sempatetik aktivasyon, artmıĢ
preload

İNTRAOPERATİF
+

+

aktivasyon,

POSTOPERATİF

KOMPLİKASYONLAR
aktivasyon,

Tablo 1.2: Miyokardın oksijen dengesini etkileyen faktörler
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Hipertansiyon ve taĢikardi myokardın 02 gereksinimini arttırırken, sunumu azaltır.
Myokardiyal iskemi sıklıkla taĢikardi ile birlikte seyreder, ancak her hangi bir hemodinamik
bozulma olmaksızın da görülebilir. Ġskemi geliĢiminde hastada en sık hipertansiyon ve
taĢikardi gözlenir. Hipotansiyon ise geç ve olumsuz bir bulgudur. Ġskemi sırasında en
anlamlı değiĢiklikler pulmoner arter basıncı monitorizasyonunda gözlenir. Koroner
arter hastalarının cerrahisinde monitörizasyonda aĢağıdaki izlemler önemlidir;








Tüm ciddi koroner arter hastalığı olanlarda, major veya multipl kardiak risk
faktörü taĢıyan olgularda intra arteryel basınç monitorizasyonu önerilir.
Genellikle kullanılmayan elin radial arteri kateterizasyon için tercih edilir.
Monitörizasyon için ulnar, brakial ya da femoral arterler de kullanılabilir.
Uzun sürecek komplike vakalar ile büyük sıvı ya da kan kaybı beklenen
durumlarda santral venöz basınç (CVP) izlenir.
Özellikle ventrikül fonksiyonu ciddi derecede bozuk olan hastalarda (ejeksiyon
fraksiyonu <%40-50) pulmoner arter basınçları (PAP) monitorize edilmelidir.
Mesane kateterizasyonu sağlanarak idrar çıkıĢı takip edilir. Bu, sıvı dengesinin
korunmasında önemlidir. Ayrıca idrar volümü ve dansitesi böbrek fonksiyonları
hakkında bilgi verir.
Vücut ısısı monitörizasyonu sağlanır. Özefarengeal, timpanik, mesane ya da
rektal ısı probları ile vücut ısısı giriĢim süresince izlenir.
Transözofageal ekokardiografi (TEE); kontraktilite, intrakardiyak Ģantlar,
valvüler fonksiyonlar, hava embolisi, aort diseksiyonu ve kan akım hızının
değerlendirilmesini sağlar.

Ġndüksiyon; koroner arter hastalarının birçoğu hipertansiftir. Genel anestezi
indüksiyonu hemodinamik yanıtlarda dramatik değiĢikliklere izin verilmeyecek Ģekilde
düzenlenmelidir. Barbitüratlar, propofol, etomidat, opioidler, benzodiazepinler indüksiyonda
sıklıkla kullanılan ajanlardır. Ketamin, sempatomimetik etkisi nedeniyle kontrendikedir.
Anestezik ajan, hipotansiyona neden olmayacak Ģekilde yavaĢ ve kontrolle verilmelidir.
Entübasyon yapılacaksa anestezik ajanın verilmesini takiben, kirpik refleksinin
kaybolmasından sonra kas gevĢetici yapılarak kontrollü ventilasyon ile yeterli oksijenasyon
sağlanmalıdır. Yeterli anestezi derinliğini takiben entübasyon gerçekleĢtirilmelidir.
Ġndüksiyon aĢamasında da kan basıncı, kalp atım sayısı ve EKG yakından izlenmelidir.
Anestezi idamesinde hedef; myokardın 02 gereksinimi – 02 sunumu arasındaki
dengenin korunmasıdır. Kalp hızı ve arteriyel kan basıncında otonomik orijinli artıĢlar,
anestezinin derinleĢtirilmesi veya adrenerjik blokaj ile kontrol edilir. Ġdamede;



Ventrikül fonksiyonları iyi olan hastalarda volatil anestezikler, ventrikül
fonksiyonu kötü olan hastalarda ise opioidler kullanılabilir.
N20 özellikle narkotiklerin varlığında anlamlı kardiyak depresyon oluĢturabilir.
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Günümüzde kardiak hastalarda, volatil anesteziklerden en çok isofloran ve desfluran,
tercih edilmektedir. Desfluran da isofluran gibi myokardın oksijen dengesini olumlu etkiler,
oksijen gereksinimini azaltarak myokardial oksijen dengesini sağlar. Ġsofluran potent bir
koroner vazodilatördür. Ġsofluranın bazı özel durumlarda intrakoroner çalma (steal)
fenomenine neden olduğu kabul edilse de koroner hastalığı olanlarda en güvenilir volatil
ajan olarak gösterilmektedir.
Koroner perfüzyon basıncında veya arteryel 02 içeriğindeki aĢırı azalmalardan
kaçınılmalıdır. Diastolik arter basıncının 60 mmHg'nın üzerinde olması sağlanmalıdır.
DolaĢıma önemli sayılabilecek yan etkileri olmayan rokuronyum, vekuronyum,
pipekuronyum ve doksakuryum koroner arter hastalığı olan hastalar için ideal kas
gevĢeticiler olarak gösterilir.
Anesteziden derlenme ve erken postoperatif dönemde myokardın stresi artrmaya
devam edebilir. Oksijenasyon yeterli olana kadar hastaya ek oksijen verilmeli, oksijen
satürasyonu izlenmelidir. ÜĢüme, titreme oksijen gereksinimini artıracağı için engellenmeli,
hasta hipotermiden korunmalıdır. Meperidin 20–30 mg intavenöz olarak verilerek titreme
önlenebilir. Postoperatif ağrı kontrolü için yeterli opioid ya da diğer yöntemlerle analjezi
sağlanmalıdır.

1.4. Miyokard Enfarktüslü Hastada Anestezi
Myokard infarktüsü; koroner arterlerin ani olarak tıkanması sonucu arterin distal
kesimindeki myokard hücrelerinin beslenememesi ve nekrozu ile ortaya çıkan durum olarak
tanımlanır.

ġekil 1.1: Enfarktüs alanı

GeçirilmiĢ myokard infarktüsü, perioperatif morbidite ve mortalite için risk faktörü
olarak kabul edilmektedir. Özellikle son 6 ay içerisinde geçirilmiĢ myokard infarktüsü,
perioperatif dönemde kardiyak komplikasyon görülme riskini artıran en önemli nedendir.

15

Myokard infarktüsü sonrası, komplikasyonsuz seyreden, ciddi bir sol ventrikül
bozukluğu olmayan hastalar düĢük, infarktüsün yaygın ve sol ventrikül fonksiyonunun bozuk
olduğu hastalar yüksek risk grubu olarak kabul edilir. Yüksek risk grubunda perioperatif
reinfarktüs ve mortalite daha yüksektir, ancak izlem olanaklarının artması, nitrogliserin,
dopamin ve beta blokerlerin kullanımı mortalite ve morbidite oranlarını ciddi oranlarda
düĢürür.
Myokard infarktüsü geçiren hastada kural olarak; elektif cerrahinin infarktüsü
takip eden 6. aydan sonra yapılması, geciktirilmesi hasta için tehlikeli olabilecek yarı acil
giriĢimlerin düĢük risk grubunda 4–6 hafta içinde yapılabileceği, yüksek risk grubundaki
hastaların ise daha sonra veya koroner arter cerrahisinden sonra yapılması, acil giriĢimlerde
dikkatli, detaylı bir monitörizasyon ile uygun anestezi yöntemi ile cerrahi giriĢimin
gerçekleĢtirilmesi önerilir. Myokard enfarktüslü hastada aĢağıdaki konulara dikkat etmek
gerekir.











Monitörizasyon olanakları geniĢ tutulmalıdır. Anestezi sırasında kardiyak
komplikasyonlar ve reinfarktüs daha çok hemodinamik olarak stabil olmayan
hastalarda görülmektedir. Bu nedenle hemodinamik değiĢiklikleri hızlı ve
hassas bir Ģekilde izleme ve kontrol olanağı veren bir yöntem seçilmelidir.
Elektrokardiyografi, direkt arterial basınç, santral venöz basınç, pulmoner arter
kapiller basınçları, kan gazlarının takibi gibi.
Myokard infarktüsü geçiren hastalar ani kan basıncı değiĢikliklerini tolere
etmekte zorlanırlar. Uzun süren hipotansiyon perioperatif infarktüsün nedeni
olabilir. Kan basıncının normal ya da normalin biraz altında tutulması
önerilmektedir.
GiriĢim süresince kalp hızının, 70 atım/dakika dolayında tutulması gerekir.
Ventriküler yetmezlik belirtileri yönünden hasta takip edilmelidir. Yetmezlik
belirtileri gözlenirse kalsiyum klorür intravenöz yolla veya dobutamin infüzyon
Ģeklinde hastaya verilebilir.
Myokard infarktüsü geçiren hastalar için ideal bir anestezik ajan
tanımlanmamıĢtır, ancak daha çok bir narkotik ajan ( fentanil 8-10mg/kg,
sufentanil 1mg/kg) ile minimal dozlarda intravenöz anestezik ajanlardan biri (
tiopental, etomidate, propofol vb.) kas gevĢeticiler ve düĢük dozlardaki
inhalasyon anesteziklerinden ( halotan, isofluran vb.) oluĢan kombinasyon
tercih edilmektedir.
Kas gevĢetici seçiminde hasta özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Hipertansif ve taĢikardik hastada pankuronium tercih edilmez. Atrakurium, kan
basıncını düĢürebilir.
Kısa süre önce myokard infarktüsü geçirmiĢ hastanın anestezi uygulamasında;
myokarda oksijen sunumu ile tüketimi arasındaki denge sağlanmalıdır. (Kan
basıncı yükselmeleri ve taĢikardinin önlenmesi ile bu denge sağlanır) Bu
dönemde hastaya verilen beta blokerler, özellikle hipertansif hastalarda
vazodilatörler, oksijen gereksinimini azaltır. Steroidler hücre zarını stabilize
eder ve ödemi azaltırken mannitol de ödemi azaltır. Böylece myokard kan akımı
artırılmıĢ ve nekroz geliĢimi önlenmiĢ olur. % 40 oksijen verilmesi, “glukozpotasyum-insulin” solüsyonu verilmesi de varolan nekrotik alanın geniĢlemesini
önleyebilir.

16



Uyandırma sürecinde yeterli oksijenasyon sağlanmalı, aspirasyon
ekstübasyon, hastada iritasyona neden olmayacak Ģekilde yapılmalıdır.
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1.5. Kalp Yetmezliğinde Anestezi
Kalp yetmezliği; akut ya da kronik ventriküler disfonksiyon nedeniyle, kalbin
dokuların ihtiyacını karĢılayacak düzeyde yeterli kanı pompalayamamasıdır. Kompleks
klinik bulgular mevcuttur. Kalp yetmezliği, hem sol hem de sağ kalp yetmezliği Ģeklinde
(konjestif) görülebilir. Konjestif kalp yetmezliği; dispne, çabuk yorulma, taĢipne, taĢikardi,
pulmoner raller, kardiyomyopati, ventriküler galo sesleri ve periferik ödem gibi klinik
sendromlarla seyreden bir hastalıktır.
Kalp yetmezliği tedavisinde ilk adım kalbin iĢ yükünün azaltılması olup bunun için;
kiĢinin aktivitesi kısıtlanır, kilosu kontrol altına alınır. YandaĢ bir kardiyovasküler hastalığı
varsa tedavisi düzenlenerek kontrol altına alınır. Tedavi ile kontrol altına alınan hastalarda,
operasyon süresince de tedaviye devam edilir. Vazodilatör ilaçlar, bu safhada parenteral
olarak verilir ( nitroprussid, nitrogliserin) postoperatif dönemde hasta stabil hale gelince
tedavi eskisi gibi devam ettirilir.
Dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda ise durum daha risklidir, çünkü anestezik
ilaçlar, yetmezliği tetikler. Bu hastalarda benzodiazepinler, opioidler, fenotiazinler iyi tolere
edilir.
Genel anestezi verme endikasyonu söz konusu ise hasta çok dikkatli monitörize
edilmeli ve hayati parametreler izlenmelidir. Kan basıncının direkt yolla takibi, CVP takibi,
mesane kateterizasyonu ile idrar takibi yapılmalı, komplike vakalarda pulmoner arter basınç
monitörizasyonu sağlanmalıdır.
Akciğer ödemi nedeniyle solunum yükünün arttığı göz önüne alınmalı ve hasta entübe
edilmelidir, ventilasyonda aĢırı olmamak kaydıyla IPPV uygulanmalıdır. Azotprotoksit
güvenilir bir anestezik ajan olarak kullanılabilir ve yeterli anestezi sağlanabilir.
GeliĢebilecek durumlar için acil ilaçlar hazır bulundurulmalı ve yapılmalıdır.





Kan basıncının düĢmesi durumunda efedrin 10–20 mg ya da dopamin infüzyon
Ģeklinde 5–15 mg/kg/dk uygulanabilir.
Ġdrar çıkıĢını sağlayarak ödemi azaltmak için furosemid 20–40 mg intravenöz
yoldan uygulanabilir.
Bronkospazm geliĢirse aminofilin 250 mg IV yavaĢ bir Ģekilde uygulanmalıdır.
Atrial fibrilasyon geliĢirse digoksin 0.5mg IV çok yavaĢ bir Ģekilde
uygulanmalıdır. (Gerekirse doz 2 saat içinde tekrarlanabilir.)
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1.6. Pacemakerlı Hastalarda Anestezi
Birçok nedene bağlı olarak hastaya geçici ya da kalıcı pacemaker takılmıĢ olabilir.
Preanestezik vizitte pacemaker varlığı öğrenilmesini takiben öncelikle kardiyoloji
konsültasyonu istenir, pacemaker kontrolü sağlanmalı, üretici firma ile diyalog kurulur,
gerekirse pace maker, geçici Ģekilden sabit forma geçirilir.
Bilinen tüm anestezik ajanlar pacemaker takılı hastalarda güvenle kullanılabilir.
Volatil anesteziklerinin de elektrod eĢiğe olumsuz bir etkileri söz konusu değildir. Bu
hastalarda asıl sorun, giriĢim süresince kullanılabilecek elektrokoterin pacemakeri
inhibe etmesidir. Pacemakerlı hastanın anestezisinde Ģunlara dikkat edilir;









Topraklama plakaları pacemaker jeneratöründen mümkün olduğunca uzağa
yerleĢtirmeli,
Kalpte ritm bozukluklarını ve aritmileri önlemek için bipolar koter ucu
kullanılmalı,
Pace maker hızı sabit tutulmalı,
Yakın bölgelerde koter kullanılmamalı,
Koterizasyon süre ve sıklığı sınırlandırılmalı,
Elektrokoter kullanılırken, perfüzyonun devam ettiğini anlayabilmek için nabız
dalgası( pletismogram, pulse oksimetre) sürekli monitörize edilmeli,
Süksinilkolinin neden olduğu fasikülasyonlar ile postoperatif dönemdeki üĢüme
ve titremenin pacemaker fonksiyonunu olumsuz etkileyeceği bilinmeli,
Hipo ve hiperpotasemi, iskemi, infarkt ve nedbeleĢme myokardın uyarı eĢiğini
değiĢtirdiği için, pacemaker fonksiyonunu ve ventrikülün kontrol altına
alınmasını zorlaĢtırır. Bu konular dikkate alınmalı, bu yönüyle hasta perioperatif
süreçte dikkatle izlenmelidir.

1.7. Konjenital Kalp Hastalıklarında Anestezi
Ġntrauterin dönemde, kalbin geliĢmesi sırasında meydana gelen anatomik
bozuklukların oluĢturduğu anomalilere konjenital kalp hastalıkları denir. Bu olguların
çoğunun tedavisi cerrahidir, ancak bazıları tedavi görmeksizin yetiĢkin yaĢa eriĢebilir.
Kardiyak malformasyonlar içinde en sık karĢılaĢılan ventriküler septal defekttir ( VSD), onu
atrial septal defekt (ASD) izler.
Günümüzde kompleks kardiyak patolojileri olan bebeklerde sağkalım oranları oldukça
artmıĢtır. Bu sebep ile anestezistlerin kardiyak patolojileri olup non-kardiyak herhangi bir
sebep ile ameliyat olacak bu hasta grubu ile karĢılaĢma olasılığı vardır. Nonkardiyak cerrahi
uygulamalar kardiyak tamirden önce veya sonra olabilir, ancak düzeltilmiĢ konjenital kalp
hastalığında bile sorunlarla karĢılaĢılacağı bilinmektedir.

18

1.7.1. Preoperatif Değerlendirme
Konjenital kalp hastalığı olan çocuk kardiak ya da nonkardiyak bir ameliyat olacağı
zaman, anestezist preoperatif değerlendirme ile çocuğun spesifik intrakardiyak ve
ekstrakardiyak defektleri, hemadinamik değiĢikliklerin bu defektlere etkileri, varsa cerrahi
sekelleri, rezidüel sekelleri hakkında bilgi sahibi olur. Hava yolu problemleri, bronkospazm,
dolaĢımsal labilite ve aritmiler bu çocukların çoğunda mevcuttur.
Kadiyak veya nonkardiyak cerrahi operasyon geçirecek bütün hastalara, giriĢim öncesi
iyi bir preoperatif değerlendirme ve hazırlık yapılması gerekir. Değerlendirme ve hazırlıkta;


Anamnez; preoperatif değerlendirmenin en önemli aĢamasını oluĢturur.
Anamnez ile; hastalık semptomları ve derecesi, birlikte seyreden diğer
anomaliler, aktivite derecesi, beslenme Ģekli, alerjileri, cerrahi ve medikal
tedaviler öğrenilir. Hava yoluna ait problemler; gevĢek diĢ, horlama, solunum
yolu infeksiyonu öğrenilir.

Preoperatif dönemde kardiyak rezerv mutlaka değerlendirilir. Egzersiz toleransı bu
konuda bilgi vericidir. Bebeklerde beslenememe ve büyüme geriliği kötü ventrikül
fonksiyonunu iĢaret eder. Çocuklarda ise aynı yaĢ grubuna göre geliĢme geriliği ve hareket
kısıtlılığı düĢük kardiyak rezervin göstergesidir.
Geçici veya kalıcı pil kullanımı gerektiren hastalarda; kardiyak fonksiyonun pil
bağımlı olup olmadığı değerlendirilir. Ayrıca bu hastalarda kardiyak aktivitenin sadece
elektriksel değil, mekanik kanıtları da monitörize edilmesi gerekir. Bu amaçla, nabız
oksimetresi pulsatil akımı ve dolaĢımın etkinliğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu
hastaların preoperatif değerlendirilmesinde, pil ayarlarının düzenlenmesi için kardiyoloji
konsültasyonu gerekir.
Preoperatif dönemde değerlendirilmesi gereken bir diğer nokta; hava yolu ve
solunumsal problemlerin varlığıdır. Önceden kardiyak cerrahi geçiren çocuklarda
reentübasyonlar, uzamıĢ mekanik ventilasyon veya laringeal sinir hasarı gibi nedenler ile
laringeal anormallikler olabilir. Subglottik stenoz sıktır ve anestezi indüksiyon hazırlığı ile
endotrakeal tüp seçiminde bu durum göz önünde bulundurulur.


Fizik muayene; hastanın renk, aktivite düzeyi ve genel görünümü izlenir. Vital
bulgular, yaĢıtlarının normal değerleri ile kıyaslanır. Hava yolu açıklığına
bakılır, kalp ve akciğerler dinlenir. Periferik nabız ve damar yolu kontrol edilir,
cerrahi skarlar söz konusu ise gerekli tedbirler planlanır. Konjenital kalp
hastalığında sıklıkla diğer konjenital anomaliler de ( Down sendromu, diyafram
hernisi, omfalosel vb) birlikte seyreder. Hasta bu yönüyle de incelenmelidir.

Konjenital kalp hastalıklı çocuklarda vasküler yolların sağlanması aĢamasında
öncelikle kardiyak patolojinin bilinmesi gereklidir. Önceden yapılan cerrahiler veya
planlanan cerrahinin tipi, arteriyel ve venöz yol seçimini etkileyecektir.
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Laboratuvar veya görüntüleme tetkikleri; siyanotik çocuklarda hemoglobin
değeri, diüretik ilaç kullanan hastalarda elektrolit değerlerinin bilinmesi gerekir.





Akciğer filmi; kalbin boyutu, pulmoner konjesyon, atelektazi,
havayollarına eksternel bası, dilate sol atrium ve pulmoner damarlar
izlenir.
EKG; ritm, iskemi ve aritmiler hakkında bilgi sunar.
Ekokardiyografi; Ģant, valvüler regürjitasyon, ventriküler disfonksiyon ve
obstrüksiyon hakkında bilgi verir.
Kardiyak kateterizasyon anatomik ve fizyolojik ( Ģant akımı, basınçlar,
PVR, SVR ) bilgiler verir.

1.7.2. Preoperatif Hazırlık
Preoperatif açlık ve sıvı gereksinimi önemli bir konudur. Açlığın amacı, gastrik sıvı
volümünü azaltmak dolayısıyla gastrik içeriğin pulmoner aspirasyonunu önlemektir.
Anestezi indüksiyonundan 2 saat önce berrak sıvıların tüketilmesi, gastrik volüm ve asiditeyi
etkilemez.
Bu hastalarda anestezi ve operasyon sırasında, malformasyonun tipine göre
enfeksiyon, kanama, hipoksi ve emboli riski artar. Bakteriyel endokardite karĢı profilaktik
antibiyotik tedavisi baĢlanması gerekir.
Preoperatif dönemde, çocukların hidrasyon durumu iyi ayarlanmalıdır. Siyanotik
konjenital kalp hastalarında ve sekonder polisitemili hastalarda hemoglobin konsantrasyonu
artar, hipervolemi ve viskosite artıĢı ve kalp debisinde düĢme olur. Bu hastalarda yeterli
hidrasyonun sağlanması gerekir, aksi takdirde serebral ve renal trombüs riski artacaktır.
Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda ise ventrikül fonksiyonunun bozulmaması için
sıvının kısıtlanması gerekir.
Tekrar opere olan anemik ve birçok göğüs duvarı kollateralleri olan hastalar için
operasyon baĢlangıcından itibaren kan hazır bulundurulmalıdır.

1.7.3. Premedikasyon





Konjenital hastalığı olan hastaya giriĢimin gerçekleĢtirileceği güne kadar
antikoagülan ve diüretik ilaçları hariç diğer kardiyak ilaçları verilir.
Yeterli sedasyon, anksiyete ve taĢikardiyi önlemek için önemlidir. Siyonitik
hastalara sedatif premedikasyon yapılabilir, zira premedikasyon bu çocukların
ağlamaya ve bağırmaya sonucu bozulan oksijen sunum ve tüketimi arasındaki
dengenin korunmasını sağlar. Genellikle oral premedikasyon iyi tolere edilir.
Bu amaçla midazolam (0.3-0.6mg/kg) tercih edilmektedir. Premedikasyon
ilaçları intramüsküler ya da intravenöz olarak da verilebilir.
Genel durumu bozuk olan hastalarda dozlar düĢürülmelidir, çünkü sedatiflerin
solunum depresyonu, hava yolu reflekslerinin kaybı ve kardiyak depresyon gibi
olumsuz etkileri bilinmektedir.
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1.7.4. Monitörizasyon ve Ġntraoperatif Dönem
Kardiyak ya da nonkardiyak cerrahi giriĢim geçirecek konjenital kalp hastasında
standart ASA monitörizasyonu zorunludur. ( EKG, non-invaziv kan basıncı, hemoglobin
oksijen saturasyonu, kapnografi, ısı ve havayolu basıncı )
Planlanan cerrahinin büyüklüğüne ve hastanın genel durumuna göre intraarteriyel
kateter, santral venöz basınç kateteri, transözofageal ekokardiografi ve üriner kateter
gerekebilir. Ġntraarteriyel kateter için en sık sağ radial arter ya da femoral arter kullanılır.
Santral venöz kateterizasyon için internal ya da eksternal juguler, femoral ve subklavien
venler uygundur.
Nabız oksimetresi oksijen saturasyonunun %80’in altında olduğu durumlarda, hassas
değildir ve gerçek arteriyel oksijen satürasyonu değerinden fazla gösterebilir. Sağdan-sola
Ģant lezyonu olan siyanotik çocuklarda end-tidal CO2 ölçümlerinin artmıĢ ölü boĢluk
nedeniyle arteriyel CO2 konsantrasyonlarına göre belirgin derecede düĢük seyredebileceğinin
bilinmesi gerekir.
Konjenital kalp hastalıklı çocukların, kardiyak ve non-kardiyak giriĢimlerinde
transözofageal ekokardiyografi kullanımı yaygınlaĢmaktadır. Kardiyak volüm, durumu ve
ventrikül fonksiyonu takibi açısından basit ve güvenilir bir monitördür.
Klinik olarak semptomların kompansasyonu ve ciddiyeti anestezik plan ve
intraoperatif idareyi yönlendirir. DüĢük sistemik kalp debisi, bu hasta grubunda
değerlendirilmesi ve dikkat edilmesi gereken en önemli durumdur. Perioperatif dönemde
buna bağlı olarak geliĢebilecek riskler; progresif kontraktil disfonksiyon, basınç ve volüm
yüklü ventrikül, pulmoner hipertansiyon ve hedef organ disfonksiyonudur.
Konjenital kalp hastalıklarında farklı anatomik bozukluklar mevcut olsa da anestezi
yönetiminde temel hedef; hastanın preoperatif durumu ve altta yatan kardiyak fizyolojisine
göre oksijenasyon ve ventriküler fonksiyonu optimize etmektir.
Bu hastalar, sağdan sola Ģantı artırarak hipoksiyi Ģiddetlendirdiği için sistemik
hipotansiyonu tolere edemez. Bu nedenle halotan ve spinal anestezi gibi periferik
vazodilatasyon yapan yöntemler sakıncalı olabilir. Ketamin ise sempatomimetik etkisi ile bir
avantaj olabilir. Hipotansiyon ve ritm problemi gibi kritik durumların geliĢmesi halinde hızlı
farmakolojik müdahaleyi sağlayabilecek acil kardiyak ilaçlar her zaman hazır olmalıdır.
Hastalarda önceki cerrahi veya kateteterizasyon giriĢimleri nedeniyle trombotik
komplikasyonlar mevcut olabilir. Bebekler veya uzun süre yoğun bakımda kalmıĢ
çocuklarda da vasküler kanülasyonlar güç olabilir. Vasküler yolların sağlanması ve
korunmasında temel ilke; hava kabarcıklarının sisteme giriĢinin önlenmesidir.
Anestezi indüksiyonu ve idamesi için özel bir ilaç protokolü yoktur. Ġntravenöz yolu
bulunmayan çocuklarda sevofluran genellikle iyi tolere edilir. Ġntravenöz yolu olan hastalar
için ise farklı alternatifler uygulanabilir.
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Anestezi planı; Ģant varlığı veya kalp yetmezliği, disritmiler ve pulmoner kan
akımına göre ayarlanmalıdır. Ġndüksiyon için tercih edilen volatil ajanların dolaĢıma
etkileri, doza bağımlıdır ve genellikle KKH’lı çocukların birçoğunda iyi tolere edilir. Ancak,
myokard depresyonu, aritmi varlığı ve vazodilatasyon gibi istenmeyen etkiler de olabilir.
Opioidler, sıklıkla tercih edilen ajanlardır. Non-kardiyak giriĢim sonrası ekstübe
olacak çocuklarda düĢük dozlar veya kısa etkili olanlar, postoperatif dönemde mekanik
ventilasyon uygulanacak çocuklarda ise daha liberal kullanımı planlanabilir. Midazolam ve
fentanil kombinasyonu myokardiyal kontraktiliteyi korur, ancak kalp atım hızı ve kalp
debisini bir miktar etkileyebilir. Ketamin, KKH’lı olan çocukların birçoğunda iyi bir
tercihtir; ancak, genel durumu kötü olup katekolamin depoları tükenmiĢ kritik bebeklerde
çocuklarda kullanılmamalıdır.
Ventrikül fonksiyonunun iyi olmadığı durumlarda inhalasyon ve intravenöz
indüksiyonu yavaĢ titre edilen dozlar ile sağlanmalıdır. Böylece, miyokardiyal depresyon,
vazodilatasyon ve hipotansiyondan kaçınmak mümkün olur. Bu durumlarda ketamin veya
fentanil/midazolam kombinasyonu, iyi seçenekler olarak gösterilmektedir.
Hava yolunu ve ventilasyonu garantiye alıp oksijenasyonu optimum düzeyde
korumak, hafif de olsa hipokseminin getireceği ek olumsuz etkilerden kaçınmak için
endotrakeal entübasyon ve pozitif basınçlı ventilasyon daha erken düĢünülebilir. Aynı
Ģekilde, invaziv monitorizasyon da potansiyel hemodinamik bozulmaları erken tanımak ve
tedavi etmek için daha kolay ve erken dönemde tercih edilebilir. Ġntraoperatif ventrikül
fonksiyonunun yetersizliğini iĢaret eden belirtiler; cilt perfüzyonunda azalma ile
oksimetre sinyalinin kaybolması, oksijen satürasyonunda azalma, sistemik hipotansiyon,
idrar çıkıĢında azalma, metabolik asidozun geliĢmesi olarak sayılabilir.
Anestezi idamesinde opioidler ve inhalasyon ajanları sıklıkla kullanılır, azot
protoksit çok fazla tercih edilmez. Hastanın genel durumu, ameliyatın tipi ve hastanın yatıĢ
durumuna göre ajan ve teknik değiĢebilir. Uygun rejyonel teknikler tek baĢına veya genel
anesteziye ilave kullanılabilir.

1.8. Valvüler Hastalıklarda Anestezi
Kalbin valvüler yapılarında prolapsus, stenoz ve yetmezlik geliĢebilir. Anestezist,
uygulama öncesinde, bu yapılardaki defektlerin derecesinin belirlenmesinin yanında,
defektin neden olduğu hemodinamik değiĢiklikler, sol ventrikül fonksiyonunun durumu, kalp
hızı ve ritmini değerlendirmelidir.
Valvüler hastalıklarda taĢikardi, kalp yetmezliği, enfeksiyon ve emboli riski
yüksektir.
Monitörizasyon; tüm major cerrahi giriĢimlerde ayrıntılı hemodinamik monitorizasyon
(arteryel ve pulmoner arteryel basınçlar) endikasyonu mevcuttur. AĢırı sıvı yüklenmesi, bu
olgularda pulmoner ödemi proveke eder. Pulmoner arter basınçlarının yakından izlenmesi
gereklidir.
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1.8.1. Mitral Valv Prolapsusu
Mitral valv prolapsusu, en sık görülen kapak anomalisidir. Genel popülasyonun %
5'inde ve kadınlarda daha sık görülür. Supraventriküler ve ventriküler aritmiler,
enfeksiyöz endokardit, emboli riski yüksektir.
Anestezi uygulaması, hastanın klinik durumuna bağlıdır. Olguların pek çoğu
asemptomatik olup profilaktik antibiyotik uygulaması dıĢında bir özellik göstermez.
Ġntraoperatif dönemde, özellikle sempatetik stimülasyona bağlı olarak ventriküler
aritmiler görülebilir. Aritmiler, lidokain ve beta adrenerjik blokerlere genellikle yanıt verir.
Anestezinin sempatik stimülasyonu engelleyecek derinlikte olması ile intraoperatif
aritmi riski azaltılabilir. Bu olgularda ventrikül hacmindeki küçülmeler regürjitasyonu
arttıracağından; hipovolemi ve ventrikül boĢalmasını hızlandıran faktörlerden (sempatik
tonus artıĢı, afterload azalması) kaçınılması gerekir.

1.8.2. Mitral Stenoz
Mitral stenoz akut romatizmal karditin iyileĢmesi sürecinde geliĢebilir. Daralan mitral
kapağı, sol atrium basıncının yükselmesine ve kardiak outputun düĢmesine neden olur. Bu
hastalar taĢikardi, bradikardi ve volüm değiĢikliklerini tolere edemez. Sıvı yüklenmesi
sol atrium basıncının daha da artmasına ve dolayısıyla akciğer ödemine neden olur.
Monitörizasyon; ayrıntılı hemodinamik monitorizasyon (arteryel ve pulmoner arteryel
basınçlar) gerekir. AĢırı sıvı yüklenmesi, bu olgularda pulmoner ödeme neden olabilir. AĢırı
volüm değiĢiklikleri beklenen durumlarda hasta bunu tolere edemeyebilir. Bu nedenle
pulmoner arter basınçlarının yakından izlenmesi gereklidir.
Ġntraoperatif dönemde;





TaĢikardi önlenmeli,
Sıvı yüklenmesinden kaçınılmalı,
Karbondioksit basıncının artıĢı önlenmeli,
Sinüzal ritm sürdürülmelidir.

Ġntraoperatif taĢikardi anestezinin bir opioid ile derinleĢtirilmesi, intravenöz
esmolol veya atrial fibrilasyonu olan olgularda digoksin kullanımı ile kontrol edilebilir.
Tiyopental ve halotan, vazodilatasyon ve myokardiyal depresyonla düĢük olan kalp debisini
daha da düĢürebilir. Azotprotoksit, pulmoner vasküler direnci artırır ve pulmoner
hipertansiyonu daha da alevlendirir. Sempatik stimulasyon nedeniyle ketamin tercih
edilmemelidir. Pankuronyum, benzer etkileri nedeniyle tercih edilmez.
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1.8.3. Mitral Yetmezlik
Mitral yetmezlik genelikle romatizmal olup, darlıkla birlikte olabilir. Kronik
olgularda, yetmezlik ileri derecede değilse ve sol ventrikül fonksiyonu bozulmamıĢsa ciddi
sorun yaratmaz, vazodilatasyon iyi tolere edilir. Akut olgularda ise sol atrium basıncındaki
ani artıĢ ile pulmoner dolaĢımın yüklenmesi, pulmoner konjesyon ve hipertansiyon sonucu
sağ kalp yetmezliği geliĢir.
Monitörizasyon; rutin ASA monitörizasyonuna ek olarak semptomatik olgularda
pulmoner arter basıncının izlenmesi gerekir.
Ġntraoperatif dönemde; bradikardi önlenmeli, kalp hızı 80–100/dk arasında
tutulmalıdır. Ventriküler fonksiyonu iyi korunmuĢ hastalarda pek çok anestezik yöntem
sorun yaratmaksızın kullanılabilir. Spinal ve epidural anestezi, bradikardiden kaçınmak
koĢuluyla iyi tolere edilir. Orta derecede ciddi ve ciddi ventrikül disfonksiyonu olan hastalar,
volatil ajanların depresan etkilerine oldukça duyarlıdır. Bu hastalarda bradikardiden
kaçınmak kaydıyla opioid anestezisi uygulanabilir. Kas gevĢetici ajan olarak
pankuronyum kullanılabilir.

1.8.4. Aort Stenozu
Aort stenozu konjenital, romatizmal ya da sklerotik olabilir. Bu hastalarda kardiak
output sabit olup cerrahi strese karĢı artırılamaz. Bu nedenle bu hastalarda asıl sorun
sıvı kaybına bağlı hipovolemi ve kan basıncı değiĢikliklerinin tolere edilememesidir.
Vazodilatör ilaçlar veya spinal anestezinin neden olduğu vazodilatasyon, kardiyovasküler
kollapsa neden olabilir. Subendokardial iskemi ve atrial fibrilasyon geliĢme riski mevcuttur.
Atrial fibrilasyon önlenmeli, geliĢirse tedavi edilmelidir.
Bu olgularda normal sinus ritminin, kalp hızının ve intravasküler volümün korunması
esastır. Genel olarak kalp hızının 60–90 arasında tutulması uygun görülmektedir.
Monitörizasyon; EKG ve kan basıncının yakın takibi esastır. Ġntraarteryel basınç
monitorizasyonu ve pulmoner arter basınç monitörizasyonu gerekir.
Hafif ve orte derecede aort stenozu olan asemptomatik olgular, spinal veya epidural
anesteziyi iyi tolere edebilir, ancak her iki yöntemde hipotansiyona yol açmayacak Ģekilde
uygulanmalıdır. Hipotansiyonun daha yavaĢ baĢlaması nedeniyle epidural anestezi, spinal
anesteziye tercih edilebilir. Ciddi aort stenozu olgularında ise ikisi de kontrendikedir.




Semptomatik olgularda genellikle anestezik ajan seçimi kritiktir. Kardiyak
depresyonun minimal olması nedeniyle narkotik anestezikler tercih edilir.
Volatil anestezikler kullanılacaksa; myokardial depresyon, vazodilatasyon ve
atrial sistol kaybını önlemek için düĢük yoğunluklar tercih edilmelidir.
Anestezi derinliği taĢikardi ve hipertansiyonu önleyecek yeterlikte olmalıdır;
taĢikardi ve hipertansiyonun miyokard iskemisine yol açacağı bilinmelidir.
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Beta bloker kullanılacaksa etki süresinin kısa olması göz önünde
bulundurularak esmolol tercih edilmelidir.
Hastaların çoğunluğu vazodilatörlere karĢı hassastır, hatta myokardiyal 0 2
gereksinim-sunum dengesini bozacağından hafif hipotansiyonu bile tolere
edemezler. Hipotansiyon tedavi edilmelidir (25–50 mg gibi düĢük dozlarda
fenilefrin bu amaçla kullanılabilir).
Ġntraoperatif supraventriküler taĢikardiler, kardiyoversiyon, sık ventriküler
ektopik atımlar ise intravenöz lidokain ile hemen tedavi edilmelidir.

1.8.5. Aort Yetmezliği
Aort yetmezliği genellikle romatizma, daha az olarak hipertansiyon, sifiliz ve diğer
nedenlere bağlı olarak geliĢebildiği gibi bakteriyel endokardit, aort anevrizması rüptürü ya
da travma gibi nedenlerle akut olarak da geliĢebilir.




Aort yetmezliğinde asıl sorun; sol ventrikülde volüm yüklenmesi ve
kontraktilitenin azalmasıdır.
Monitörizasyon; akut aort regürjitasyonu olan olgular ile ciddi kronik
regürjitasyonu olan hastalarda detaylı hemodinamik monitorizasyon
uygulanmalıdır.
Anestezik yaklaĢım; taĢikardi ve bradikardi önlenerek kalp hızı 80–100/dk
sınırlarında tutulmalıdır. Bradikardi, regürjitan volümünün artmasına, taĢikardi
ise miyokardiyal iskemiye neden olmaktadır. Sistemik vasküler rezistanstaki
artıĢlardan ve aĢırı miyokardiyal depresyondan kaçınılmalıdır. Kardiyak
preloadtaki kompansatuar artıĢ korunmalı, fakat aĢırı sıvı replasmanından da
kaçınılmalıdır. Hastalar intravasküler volüm korunmak kaydıyla spinal ve
epidural anesteziyi iyi tolere ederler. Genel anestezi endike olduğunda isofluran
iyi bir seçim olabilir. Ventriküler fonksiyonu deprese olgularda opioid destekli
genel anestezi tercih edilebilir. Bu teknikte bradikardi geliĢeceği göz önüne
alınarak kas gevĢetici olarak pankuronium tercih edilebilir. Ġntraoperatif
afterloadu azaltmak için nitroprussid kullanılacaksa ayrıntılı hemodinamik
monitorizasyon gereklidir. Hipotansiyon geliĢirse efedrin kullanılabilir. Ancak
hipotansiyon, aĢırı vazodilatasyona bağlı ise küçük dozlarda (25–50 mikrogram)
fenilefrin kullanılabilir. Yüksek dozlardaki fenilefrin sistemik vasküler
rezistansı, diastolik arter basıncını ve regürjitasyonu arttırabilir bu nedenle
yüksek dozlar kullanılması uygun olmaz.

1.8.6. Triküspit Yetmezlik
Triküspit yetmezliği sağ ventrikülün geniĢlediği durumlarda veya organik kapak
hastalık ve dejenerasyonlarında ortaya çıkar.
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Anestezik yaklaĢım; hemodinamik strateji, tamamen altta yatan patolojiye göre
belirlenir. Bu tür hastalarda; hipovolemi, hipoksi ve asidoz önlenmelidir. PEEP ve yüksek
havayolu basınçları uygulanmamalıdır.




Monitorizasyon; santral venöz basınç (CVP) ve pulmoner arter monitorizasyonu
gerekir. Sağ ventrikül fonksiyonunu izlemede CVP monitorizasyonu oldukça
faydalı olup CVP'deki artıĢ, sağ ventrikül fonksiyonunun bozulduğunu
gösterecektir.
Ajan seçimi; altta yatan hastalığa göre bir seçim yapılır. Spinal ve epidural
anestezi iyi tolere edelir, ancak hepatik disfonksiyona bağlı koagülopati,
rejyonel anestezi uygulaması öncesinde bertaraf edilmelidir. Genel anestezi
sırasında N2O, pulmoner hipertansiyonu arttırabileceğinden dikkatli
kullanılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kalp hastalıklarının nonkardiyak cerrahisinde hastaya genel anestezi uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Anestezi cihazının tüm bağlantılarını,
devreleri ile kalibrasyonunu yaparak hazır
hale getirmelisiniz.
 Standart monitörizasyon ekipmanları ile
birlikte anestezi uzmanının direktifleri
doğrultusunda
ekstra
monitörizasyon
ekipmanlarını da hazırlamalısınız.
 Anestezik ve acil ilaçları hazırlamalısınız.
 Hastaya genel anestezi uygulanacak ise
intravenöz indüksiyon için anestezistin
order ettiği anestezik ajanı (barbitüratlar,
benzodiazepin, opioid, propofol veya
etomidat)
dikkatli
bir
Ģekilde
hazırlamalısınız.
 Regional bloklardan biri uygulanacaksa
 Anestezi
cihazı
ile
anestezi
uygun set ve lokal anestezik ilaç ile cilt
uygulaması için gerekli malzeme ve
antiseptiğini ve tesbit malzemelerini
ekipmanları hazırlayınız.
eksiksiz bir Ģekilde hazırlamalısınız.
 Atropin, adrenalin gibi acil ilaçların yanı
sıra
özellikle
kardiyak
hastalarda
perioperatif süreçte gerekli olabilecek beta
adrenerjikler,
antihipertansifler
ve
antiaritmik
ilaçları
da
hazır
bulundurmalısınız.
 Entübasyon için gerekli malzemeler ile
tesbit materyallerini hazırlamalısınız.
 Pozisyon
destek
malzemelerini
hazırlamalısınız.
 Aspiratör
cihazı
ve
sondalarını
hazırlamalısınız.
 Ġntravenöz ve intraarteriyal kateterizasyon
için gerekli malzemeleri ve cilt antiseptiğini
hazırlamalısınız.
 Hastanın, ameliyat masasında supine
pozisyonunda yatmasını sağlamalısınız.
 Hasta güvenliği açısından gerekli önlemleri
 Hastayı genel anesteziye hazırlayınız.
almalısınız, ancak bunu yapmadan önce
mutlaka hastaya bunun gerekliliğini
açıklamalısınız.
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 Standart monitörizasyon uygulamalısınız.
 Ġleri monitörizasyon giriĢimleri için de
malzemeleri hazırlamalısınız.
 Damar yolu açık hastalarda damar yolunu
kontrol etmelisiniz.
 Eğer hastada damar yolu mevcut değilse
duruma göre damar yolu açmalısınız.
 Ġkinci bir damar yolu açmanız gerekirse,
bunu indüksiyon sonrası yapmalısınız.
 Ġndüksiyon öncesi hastaya %100 oksijen
vermelisiniz ancak hasta uyuyuncaya kadar
maskeyi hastanın yüzünden biraz yukarıda
tutmalısınız. Böylece hastada oluĢabilecek
boğulma hissine engel olabilirsiniz.
 Ġ.V indüksiyon ajanını yavaĢ bir Ģekilde
uygulamalısınız.
 Hastaya genel anestezi uygulamasını
 Uygun dozdaki kas gevĢetici ajanı hastanın
baĢlatınız.
kirpik refleksinin kaybını takiben zaman
kaybetmeden yapmalısınız.
 Analjezi ve istenmeyen reflekslerin
baskılanması ve rahat bir indüksiyon için
hasta ve yapılacak cerrahi giriĢimi de göz
önünde bulundurarak yeterli dozda opioid
ajanı yapmalısınız.
 Entübasyonun kalbin yükünü artıracak
durumlara
neden
olmadan
gerçekleĢtirilmesi için anestezi derinliğinin
yeterli, kas gevĢemesinin maksimum
düzeyde olmasına dikkat etmelisiniz.
 Entübasyon öncesi havayolu refleksini
baskılamak için volatil ajanlarla maske
 Yeterli
anestezi
derinliği
ventilasyonu, intravenöz olarak lidokain
sağlandıktan sonra hastayı hızlı bir
uygulayabilirsiniz.
Ģekilde entübe ediniz.
 Kas gevĢetici ajanın etki süresini bilerek ve
hastayı
dikkatle
değerlendirerek
entübasyonu gerçekleĢtirmelisiniz.
 Entübasyondan sonra hem monitörden endtidal CO2’i kontrol etmeli hem de her iki
akciğeri steteskopla dinleyerek tüpün yerini
doğrulamalısınız.
 Hastanın yaĢını, kilosunu göz önünde
 Solunum parametrelerini ve anestezik
bulundurmalısınız.
gazları
hasta
verilerine
göre
 Gazları anestezi uzmanının direktifleri
ayarlayınız.
doğrultusunda ayarlamalısınız.
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 Pozisyon verilirken endotrakeal tüpün
 Hastaya cerrahi pozisyon verilirken
yerinden oynamamasına dikkat etmelisiniz.
havayolu güvenliğini sağlayınız.
 Pozisyon verilirken hastanın baĢ ve boyun
bölgesini desteklemelisiniz.
 Epidural blok yapıldıysa epidural kateter
tespitinin yapılmasında hekime yardımcı
olmalısınız.
 Rejyonel
anestezi
yöntemi  Spinal blokta hastaya uygun pozisyon
uygulandıysa
hastaya
uygun
verilmesini sağlamalı, baĢ altını yastıkla
pozisyon veriniz.
desteklemelisiniz.
 Spinal blokta hastayı hipotansiyon ve
solunum değiĢiklikleri yönünden takip
emelisiniz.
 Anestezi derinliğinin klinik belirtilerini
takip etmelisiniz.
 Hastanın
monitör
bulgularını
takip
etmelisiniz.
 Anestezinin
yeterli
derinlikte
sürdürülebilmesi için anestezik ve kas
gevĢetici
ilaçları
idame
dozlarında
yapmalısınız.
 Hastayı gerektiğinde aspire etmelisiniz.
 Hastayı hipertansiyon, taĢikardi ve aritmi
yönünden izlemelisiniz.
 Hipoksi yönünden hasta takibini end
tidalCO2 ve pulseoksimetre verileri ile
birlikte cilt ve dudak rengini kontrol ederek
yapmalısınız.
 Periferik sinir hasarı açısından bası
 GiriĢim süresince hastanın anestezi
noktalarını kontrol etmelisiniz.
takibini yapınız.
 Hastanın vücut ısısını aralıklarla kontrol
etmelisiniz.
 Hastanın
vital
bulgularını,
izlenen
değiĢiklikleri ve idame ilaç dozları ile
operasyon
sırasında
geliĢen
komplikasyonlara yönelik yapılan ilaçları
zaman kaybetmeden anestezi takip formuna
kaydetmelisiniz.
 Hipertansiyona neden olabilecek durumları
(hastanın ağrı duyması, anestezinin
yüzeyelleĢmesi vb) değerlendirmelisiniz.
 Perioperatif hipertansiyon geliĢiminde
doktorun gerekli gördüğü antihipertansif
ilacı hazırlamalı ve uygulamalısınız.
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 Hipertansif hastalarda kan ve sıvı kayıpları
da iyi tolere edilmez. Kayıplara bağlı
postural hipotansiyon geliĢebilir, bu
yönüyle hastayı izlemelisiniz.
 Koroner arter hastalığında myokardial
oksijen gereksinimi ile tüketimi arasındaki
dengenin operasyon boyunca korunması
için taĢikardi, hipertansiyon gibi dengenin
bozulmasını hızlandıracak durumlardan
hastayı korumak için gerekli önlemleri
almalısınız. (anestezinin yeterli düzeyde
olması, kas gevĢeticilerin idamesinin
zamanında yapılması vb.)
 Myokard infarktüsü geçiren hastalar, ani
kan basıncı değiĢikliklerini tolere etmekte
zorlanırlar. Bunun bilincinde hareket
etmeli, kan basıncını stabil tutacak bir
anestezi düzeyi sağlamalısınız.
 Kalp yetmezliği olan hastanın genel
anestezisinde,
hastayı
detaylı,
(kan
basıncının direkt yolla takibi, CVP takibi
gibi) çok dikkatli monitörize etmeli ve
hayati parametreleri izlemelisiniz.
 Mesane kateterizasyonu ile idrar takibi
yapılmalısınız.
 Kalp yetmezliği olan hastada çok çabuk
akciğer ödemi geliĢebileceğinin bilincinde
sıvı takibini dikkatlice yapmalı, volüm
yüklemesini önlemelisiniz.
 Pacemakerli hasta anestezisinde; yakın
bölgelerde koter kullanılmaması ve
koterizasyonun
süre
ve
sıklığının
sınırlandırılması
gerektiği
bilincinde
hareket etmelisiniz.
 Regional
blok
uygulanmıĢ
hastada
kullanılan lokal anesteziğin sistemik
etkilerini de takip etmelisiniz.
 Özellikle kardiyak risk indeksi yüksek olan
hastalarda,
vital
bulgulardaki
ani
değiĢimlerin ( taĢikardi, hipertansiyon,
aritmi, bradikardi, hipotansiyon gibi) iyi
tolere edilemediğini bilerek, anestezi
derinliğini yeterli düzeyde tutmak için
gerekli önlemleri almalısınız.
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 Aldığı çıkardığı sıvı takibini dikkatli bir
Ģekilde yapmalısınız.
 Özellikle sıvı yüklemesinin kalbin yükünü
artıracağını bilerek CVP takibi yapmalı,
mayi yüklenmesini de önlemelisiniz.
 Hastanın genel durumu ve cerrahinin
büyüklüğüne göre sıvı hesaplamasını
yapmalı, kayıpları iyi hesap ederek (
Kanama, idrar vb. ) yerine koymalısınız.
 Volüm
açığında
hastada
oligüri
geliĢebileceğini unutmamalısınız.
 Özellikle 2 saatten daha uzun sürecek
 Aldığı çıkardığı sıvı takibini yapınız.
giriĢimlerde, hastaya idrar kateterizasyonu
sağlayarak saatlik idrar miktarını izlemeli,
kayıt etmelisiniz.
 Ġdrar rengindeki değiĢiklikleri izlemelisiniz.
 Hipertansif böbrek fonksiyonları azalmıĢ
hastalarda da, iki saatten fazla süren cerrahi
operasyonlar için mesane kateterizasyonu
sağlayarak, idrar çıkıĢını özellikle kontrol
etmelisiniz.
 Cerrahiye bağlı kan kayıplarını izleyerek
değerlendirebilirsiniz.
 Gerektiğinde
kan
transfüzyonunu
sağlamalısınız.
 Cerrahi ekip ile iletiĢim kurarak
operasyonun bitiĢ süresi ile ilgili bilgi
alabilirsiniz.
 Cerrahi giriĢimin sonlanmasına yakın
hastanın spontan solunumun döndürülmesi
için öncelikle anestezi cihazını otomatik
moddan manuel moda geçirmelisiniz.
 Bir süre hipoventilasyon yapabilirsiniz,
ancak bu süre içerisinde oksijen
saturasyonu ve endtidal CO2 basınçlarını
 Uyandırma
iĢlemlerini
sırasıyla
dikkatlice izlemelisiniz.
yapınız
 Cerrahi giriĢimin sonlanmasını takiben
anestezik gazları azaltarak kapatmalısınız.
 Günümüzde
kullanılan
inhalasyon
anesteziklerinin
etkilerinin,
gazların
kapatılmasını takiben çok kısa bir sürede
ortadan
kalktığını
bilerek
hareket
etmelisiniz.
 Azotprotoksiti
kapatarak
oksijen
konsantrasyonunu %100’e çıkarmalı ve
birkaç dakika hastayı bu Ģekilde ventile
etmelisiniz.
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 Kas gücünün yeterli olup olmadığını
değerlendirmelisiniz.
 Özellikle kas gevĢetici ilacın antidotunu
yapmak için kas aktivitesinin geri
döndüğünü gösteren klinik belirtileri iyi
değerlendirmelisiniz.
 Antidotun uygulanması için hastanın
mutlaka spontan solunumunun baĢlamasını
beklemelisiniz.
 Hastayı, aspirasyon ilkelerine uygun Ģekilde
aspire etmelisiniz.
 Aspirasyon öncesi ve sonrası hastayı %100
oksijen ile ventile etmelisiniz.
 Ekstübasyonu solunum düzenli hale
gelmeden yapmamalısınız.
 Ekstübasyon öncesi endotrakeal tüpün
kafını indirmelisiniz.
 Ekstübasyonu inspirium sırasında, hastayı
travmatize etmeden yapmalısınız.
 Hastayı difüzyon hipoksisinden korumak
için, ekstübasyondan sonra hastaya bir kaç
dakika boyunca maske ile %100 oksijen
vermelisiniz.
 Hastanın solunum ve kardiyak bulgularını
monitörden takip etmelisiniz.
 Hastayı monitörden ayırmalısınız, ancak
ayırmadan önce;
 Kas gücünün geri döndüğünü gösteren
bulguları değerlendirmelisiniz.
 Vital bulguları kontrol etmelisiniz.
 Sözel uyarılarla hastanın bilincini
kontrol etmelisiniz.
 Hastanın güvenli Ģekilde naklinini

Hastayı
sedyeye almadan önce güvenlik
sağlayınız.
kayıĢı ve kol bağlarını çözmelisiniz.
 Hastayı tekniğine uygun Ģekilde sedyeye
almalısınız. Sedyeye alıĢ sırasında hastanın
baĢ ve boynunu desteklemelisiniz.
 Görevli personele hasta hakkında ayrıntılı
bilgi vererek ayılma ünitesine teslim
etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

( ) Genellikle günlük iĢlerini rahatlıkla yapabilen kalp hastaları anestezi ve cerrahiyi
tolere eder.
( ) Cerrahi giriĢim sırasında kardiyak komplikasyonları artıran risk faktörlerinden
biri de hastanın son 12 ay içerisinde geçirilmiĢ myokard infarktüsü hikayesinin
bulunmasıdır ve bu durum non kardiak cerrahi giriĢimlerinde % 60 dolayında
ölümlere neden olmaktadır.
( ) Kontrol altına alınamamıĢ hipertansif hastalarda cerrahi giriĢim ve anestezi
süresince myokard iskemisi ve aritmiler sıklıkla izlenir.
( ) Hipertansiyonun neden olduğu komplikasyonların baĢlıcaları; myokard
infarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, periferik damar tıkanıklığı ve
aort diseksiyonudur.
( ) Genel anestezi süresince kan basıncının yükselmesinin kontrol altına
alınamaması, özellikle diyastolik basıncı 120mmHg üzerindeki hastalarda daha
belirgin olmak üzere subendokardial iskemiye neden olur.
( ) Antihipertansif ilaçların cerrahi giriĢim öncesi kesilmesi önerilir.
( ) Ġntraoperatif dönemde geliĢen Ģiddetli hipertansiyonun tedavisinde en etkili ilaç;
nitrogliserindir.
( ) Myokard infarktüsü geçiren hastalar ani kan basıncı değiĢikliklerini tolere
etmekte zorlanırlar ve uzun süren hipotansiyon perioperatif infarktüse nedeni olabilir.
( ) Pacemakerli hastada, topraklama plakaları pacemaker jeneratöründen mümkün
olduğunca uzağa yerleĢtirilmeli, bipolar koter ucu kullanılmalıdır.
( ) Koroner arter hastalığı olanlarda genel anestezi indüksiyonunda sempatomimetik
etkisi dolayısı ile özellikle ketamin tercih edilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Açık kalp cerrahisinde hastanın ve cerrahinin özelliğine göre tekniğine uygun olarak
anestezi uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Kardiyopulmoner bypass cihazları hakkında detaylı bilgi araĢtırınız.
Kardiopulmoner bypass’ın sistemlere etkilerini araĢtırınız. Öğrendiklerinizi
sınıfta arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız.
Koroner arter cerrahisinde greft almak için tercih edilen damarları araĢtırınız.
Bu damarların vücudun hangi bölgelerinde olduğunu ve isimlerini gösteren bir
pano oluĢturunuz.

2. AÇIK KALP CERRAHĠSĠNDE ANESTEZĠ
Kalp cerrahisindeki geliĢmeler son yıllarda hız kazanmıĢtır. Bu geliĢmelerde,
kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal dolaĢımın payı çok büyüktür. Bu bölümde
sizlere, açık kalp cerrahisinde anestezi uygulama ve kardiyopulmoner bypass uygulaması
sırasında ve sonrasında dikkat edilecek noktalar hakkında bilgi verilmektedir.

2.1. Açık Kalp Cerrahisi ve Kardiopulmoner Bypass
Ġlk kez 1953 yılında Dr. John Gibbon tarafından atriyal septal defekt onarımı
operasyonunda kullanılan kardiyopulmoner bypass tekniği, (CPB, Ekstrakorporeal dolaĢım)
kalbin pompa ve akciğerlerin solunum dolayısıyla gaz değiĢimi fonksiyonlarının geçici
olarak vücut dıĢındaki mekanik cihazlar tarafından yerine getirilmesidir. Açık kalp
cerrahisinin uygulanabilmesi için kalp ve akciğerlerin fonksiyonlarının durdurulması ve
kalbin içindeki kanın boĢaltılması gerekmektedir. Cerrahi giriĢim süresince kalp ve
akciğerlerin fonksiyonları vücut dıĢında “kalp akciğer makinesi” olarak adlandırılan bir
cihaz tarafından sağlanır. Bu yöntem kullanılarak yapılan kalp ameliyatlarına da açık kalp
ameliyatı denir.
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Resim 2.1: Açık kalp ameliyatı

Açık kalp cerrahisinde kardiyopulmoner bypass’ın amacı öncelikle sistemik
homeostazisi sağlamaktır. Bu iĢlev; sistemik perfüzyonu, kanın oksijenlenmesini ve
karbondioksitin elimine edilmesini sağlayarak gerçekleĢtirilir. Yapay olarak hem perfüzyon
hem de ventilasyon sağlanır. Teknik fizyolojik değildir. Kan basıncı normal sınırların
altındadır ve dolaĢım nonpulsatifdir. Bu etkiler organizmada bazı hasarlara neden olur. Bu
hasarı engellemek amacı ile hastaya hipotermi uygulanır.
Kardiyopulmoner bypass endikasyonları; konjenital kalp hastalıkları, valvüler kalp
onarım ve replasmanı, assenden aort anevrizması, travmatik kalp ve büyük damar
lezyonlarının onarımı, myokard tümörlerinin çıkarılması, koroner arter by-pass cerrahisi ile
pulmoner embolektomi, karina rezeksiyonu gibi solunum sistemine iliĢkin giriĢimlerdir.
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Resim 2.2: Kalp kapak ameliyatı

2.1.1. Kalp Akciğer Makinası
Açık kalp cerrahisinde kullanılan kalp-akciğer makinasının bölümleri; venöz
rezervuar, oksijenatör, ısı değiĢtirici, ana pompa, arteriyel filtredir. Bu bölümlerin iĢlevleri:

ġekil 2.1: Kardiyopulmoner bypass pompasının Ģematik görünümü
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Venöz rezervuar; hastadan gelen kanın depolandığı bölümdür.
Oksijenatör; kanın karbondioksitten arındırılıp oksijenlendirildiği bölümdür.
Oksijenatörlerdeki genel prensip; kanı mümkün olabildiğince geniĢ bir yüzeye
yayarak oksijen ile temasını sağlamak, dolayısıyla kanın oksijenlenmesini ve
karbondioksit eliminasyonunu sağlamaktır. Bu iĢlem sırasında en önemli sorun,
geniĢ bir yüzeye yayılan kanın hemolizini engellemek ve Ģekilli kan
elamanlarının tahribini en aza indirmektir. Günümüzde kalp cerrahisi
uygulamalarında bu amaçla rutin olarak membran tipi oksijenatör
kullanılmaktadır.
Ana pompa; ameliyat sırasında kalbin görevini üstlenir. Pompaların iĢlevi;
vena kavalardan yerçekimi ile rezervuarda toplanan kanın, belirli bir basınç
altında ve akım hızında oksijenatöre, oradan da arteriel sisteme
pompalanmasıdır. Ayrıca ameliyat sahasında biriken kanın aspire edilerek
tekrar dolaĢıma döndürülebilmesi, sol ventrikülün ameliyat sırasında
dekomprese edilebilmesi ve gerektiğinde koroner arterlerin perfüze edilebilmesi
için kullanılan pompalar da vardır.
Isı değiĢtirici; kanın ısısını artırıp azaltmayı sağlar.
Arteriyel filtre; arter hattındaki havanın emilmesini ve sisteme dönmesini
engeller.

Resim 2.3: Kardiyopulmoner bypass pompası

Halen kullanılmakta olan sistemlerde akım hızları, akım miktarı, kanın ısısı, kan gazı
değerleri, kan elektrolit değerleri sürekli olarak monitörize edilebilmekte ve istenilen Ģekilde
ayarlanabilir.
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CPB donanımı kısaca açıklanacak olursa; yer çekimi kuvveti ile rezervuara akan
venöz kanı oksijenize ederek, karbondioksit eliminasyonu sonrasında, bir arteriyal kanül
vasıtasıyla hastanın sistemik dolaĢımına geri gönderen sistemdir. Sistem aĢağıda Ģekil 2.2’de
gösterilmiĢtir, dikkatle inceleyiniz. Kalp- akciğer makinası ayrıca hastanın ısısını düzenleme
ve cerrahi iĢlem sırasında kalp kaviteleri ve perikardda biriken kanı aspirasyon pompaları ile
toplayarak ototransfüzyon olanağı da sağlar.

ġekil 2.2: Kardiyopulmoner bypass tekniği
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CPB cihazı kullanılmadan önce, devre içerisindeki hava kabarcıklarının sistemden
uzaklaĢtırılması amacıyla “priming solüsyonu” ile ( 1500-2000 ml) doldurulur. Bu amaçla
genellikle dengeli tuz solüsyonları kullanılır. Priming solüsyonuna Ģunlar eklenir;






Kolloid ( albumin ya da hidroksietil starç)
Mannito l( böbrekleri korumak için)
Heparin ( 500–1000 Ü)
Bikarbonat
K+ ( kardiyoplejik kullanılacaksa)

Anemik eriĢkinlerde ve çocuklarda Ģiddetli hemodilüsyonu engellemek için kan
kardiyoplejisi kullanılır.

2.1.2. Kardiyopulmoner Bypass (CPB)
Açık kalp cerrahisinde, ameliyat süresince organlar, vücut dıĢındaki bir pompa
yardımıyla perfüze edilirken sadece myokardın kendisi bu süre içinde perfüze edilemez,
dolayısıyla global iskemik hasara maruz kalır. BaĢarıyla gerçekleĢtirilen kalp ameliyatlarını
takiben görülen mortalite ve morbiditenin en önemli sebebi; myokardiyal, özellikle
endokardiyal iskemidir. Bu nedenle myokardın ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında
korunması, dolayısıyla iskemik hasarın minimum düzeyde tutulması kalp cerrahisinde
baĢarıyı direkt olarak etkileyen en önemli faktördür.
Pre-iskemik dönem olarak nitelenen ameliyat öncesi dönemde myokard metabolizması
mümkün olan en iyi Ģartlarda tutulmalı, hipotansiyon, hipertansiyon, taĢikardi, düĢük kalp
debisi, elektrolit bozuklukları, asit baz dengesi bozuklukları gibi durumlar önlenmelidir.
Operasyon süresince global iskemiye maruz kalacak olan myokardın enerji harcamasını
minimuma indirerek iskemik hasarı olabildiğince hafif atlatmak, en önemli amaçtır.
CPB sırasında tüm hastalarda myokard, az da olsa zarar görür. Hasarın nedeni,
myokardın gereksinimi olan oksijenin yeterince sunulamamasıdır. Sonuç olarak iskemi,
hücre hasarı ve ölüm meydana getirebilir. Yetersiz myokardial koruma, genellikle bypass
sonunda düĢük kardiak debi, EKG’de iskemi belirtileri ve kardiak aritmilerle kendini
gösterir. CPB’de aorta kros klemp konulması ile koroner kan akımı durur. Klempaj süresi
için kesin bir süre belirtilmemekle birlikte, 120 dakikadan daha uzun sürmesi istenmez.
Aorta klemp konulmadan önce ve sonra da myokardial iskemi geliĢebilir. Nedeni; düĢük
arter basıncı, koroner emboli, manüplasyonlar sırasında koronerlerin kompresyon ve
distorsiyonudur.
Ventriküler fibrilasyon ve ventrikülün gerilmesi myokardial hasarın diğer
nedenleridir. Oksijen tüketimi fibrilasyon sırasında iki katına çıkar. Gerilmesinde ise
subendokard yeterince perfüze olmaz. Ġnotrop ilaçların kullanılması ve aĢırı kalsiyum
verilmesi myokard hasarına neden olan diğer faktörlerdir.
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CPB sırasında hücre bütünlüğünün korunması; oksijen gereksiniminin azaltılması ve
enerji kaynaklarının korunması ile mümkün olur. Koroner perfüzyon kesildiğinde,
anaerobik metabolizma ve kreatinin fosfat enerji kaynağı olur. Yağ asitlerinin oksidasyonu
tam olmaz. Bu enerji kaynakları da çok çabuk tükenir. Asidoz geliĢir ve bu durum glikolizi
sınırlar. Glukoz ve glutamat infüzyonu baĢlatılmasının yanı sıra, hücre gereksinimi en aza
indirilmelidir. Bunun için sistemik ve topikal hipotermi uygulanır, kalp potasyum verilerek
durdurulur. Myokardın ısısı 10-150C’ye kadar düĢürülebilir.
Kardiyopulmoner bypass (CPB ) sırasında vücut içi ısısı 20-280C'ye düĢürülür.
Hipotermi oksijen tüketimini ve hücre metabolizmasını azaltır, ayrıca sistemik dolaĢımın
yetersiz olduğu durumlarda organ fonksiyonlarının korunmasını sağlar. Titremeyi önlemek
koĢuluyla her 100C’lik düĢüĢte metabolik oksijen gereksinimi yarıya düĢer. Bypass
esnasında genellikle orta derecede ( 25- 28 0C ) hipotermi tercih edilir. Bazı kompleks
kardiyak lezyonların düzeltilmesinde dolaĢımın tamamen durdurulması gerekir ve böyle
durumlarda derin hipotermi (vücut ısısının 15–18 0C’ye düĢürülmesidir) uygulanır. Bu
sırada hem kalp hem de CPB durdurulur. Bu yöntem, 60 dakika sirkülasyon sağlar.
Hipotermi, kalp-akciğer makinası ile kombine ya da ayrı bir ısı değiĢtirici ile sağlanır. CPB
sonunda vücut ısısı normale döndürülür. Vücut ısısı normale dönmeden bypass
sonlandırılmaz.
Kardiyopleji solüsyonları, kalp cerrahisinde önemli bir yer tutar. Kardiyopleji
solüsyonlarının temel amacı; kalbi en az enerji harcayacak Ģekilde diastolde durdurmak ve
kalbin iskemik kaldığı süre içerisinde metabolik gereksinimlerini minimal de olsa
karĢılamaktır. Günümüzde kardiyopleji solüsyonu olarak potasyumdan zengin (20 mEq/l)
soğuk kristaloid solüsyonlar ya da potasyum eklenmiĢ ve dilüe edilmiĢ soğuk kan kullanılır.
Hipotermiden ve aorta klampajından sonra koronerlere kardiyopleji solüsyonu verilir. Soğuk
kardiyopleji 30 dakikada bir tekrarlanır. Soğuk kardiyopleji solüsyonları ve hipotermi
yöntemleriyle kalp 2-3 saat süreyle güvenli olarak durdurulabilir, ancak myokardı korumanın
en iyi yolu iskemi süresini mümkün olduğunca kısa tutmaktır.

2.2. Açık Kalp Cerrahisinde Anestezik Hazırlık
Malzeme hazırlığı birinci faaliyette anlatılmıĢtır, bu bilgilere ek olarak açık kalp
cerrahisinde kardiyopulmoner bypass uygulama tekniği için kardiyopulmoner bypass
cihazının da kullanıma hazır hale getirilmesi gerekir. Cihazın hazırlanması ve kullanımı,
perfüzyonist sorumluluğunda olup anestezist indüksiyon öncesi cihazın kullanıma hazır
olduğunu mutlaka öğrenmelidir. Hazırlık aĢamasında ayrıca;


DolaĢım giriĢimleri





Periferik ve santral venöz giriĢimler için kateterler, arter giriĢimleri için
kateterle hazırlanır. Kardiyak cerrahi, büyük ve hızlı sıvı ve ilaç
infüzyonun gerekli olduğu cerrahi tipidir. Bu nedenle ideali, iki geniĢ
çaplı (16–14 numara) intravenöz kateter ile venöz yolun açılmasıdır.
Venöz yolun açılması için gerekli malzemeler hazır bulundurulur.
Ġntravenöz sıvılar, infüzyon hatları ve pompaları hazırlanır.
Ġntravenöz sıvı ısıtıcıları kullanıma hazır halde bulundurulur.
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Monitörler







Antikoagülasyon (ACT)





Heparin enjektöre çekilmiĢ Ģekilde hazır bulundurulur.
ACT ölçüm cihazı ve tüpleri hazır bulundurulur.

Ġlaçlar ve sıvılar






Standart ASA monitörleri: EKG (genellikle DII ve V5 olmak üzere iki
derivasyonda sürekli monitörize edilir), kan basıncı kafları, nabız
oksimetresi, ısı ölçerler ve probları, nöromusküler blok monitörü
hazırlanır.
Temperatür monitörleri genellikle hasta uyuduktan sonra yerleĢtirilir. Isı
ölçen çeĢitli problar ( nazal, timpanik, mesane, rektal ) çalıĢır durumda
bulundurulmalıdır.
Transdüserler; arteryel, pulmoner, santral venöz basınç transdüserleri
kalibre edilmiĢ ve sıfırlanmıĢ olmalıdır.
Kardiyak output kompüteri; uygun katsayı girilmiĢ Ģekilde hazır
bulundurulmalıdır.

Genel
anestezikle,r
(hipnotik/indüksiyon
ajanları,
amnestik/benzodiazepin) volatil anestezikler, opioidler, kas gevĢeticiler.
Kardiyoaktif ilaçlar; enjektörde nitrogliserin, CaCl2, fenilefrin/efedrin,
epinefrin.
Diğer; antibiyotikler, pacemaker (pili dolu), gerektiğinde kullanılmak
üzere uygun kan-kan ürünü, infüzyon sıvıları.

Kayıt formları ( iki nüsha halinde hazır bulundurulur).

Hastanın preoperatif değerlendirilmesi ve anesteziye hazırlığında ise kardiyak hastanın
nonkardiyak cerrahisi için geçerli prensipler açık kalp cerrahisi içinde geçerlidir. Amaç;
anamnez, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik tetkikler doğrultusunda elde edilen
bilgilerle doğru bir perioperatif tedavi planı hazırlamaktır.
Kardiyak cerrahi hastasında myokardiyal iskemi, iskeminin derecesi ve stabilitesi,
belirgin kapak hastalığının varlığı ve sol ventrikül fonksiyonunun durumu önemlidir ve bu
üç faktör anestezi planına yön verir. Egzersiz toleransı, enjeksiyon fraksiyonu (EF) gibi
miyokardiyal kontraktilite ölçümleri, koroner stenozların ciddiyeti ve lokalizasyonu,
ventriküler duvar hareketlerindeki anormallikler, kardiyak end-diastolik basınçlar, CO2 ve
valvüler gradyentlerden yararlanılarak bilgi edinilir. Solunum durumu, diyabet varlığı, renal
fonksiyonlar, serebrovasküler hastalık ve koagülopati preoperatif değerlendirilmesi gereken
önemli unsurlardır. Ayrıca havayolu dikkatle incelenmeli, zor entübasyon olasılığına karĢı
alternatif yaklaĢımlar anestezi planına dahil edilmelidir.
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Kardiak cerrahi uygulanacak hastanın korku ve stresini önlemede premedikasyon
önemli bir yer tutar. Korku ve stresin neden olacağı taĢikardi ve hipertansiyon, koroner kan
akımının bozulmasına ve dolayısıyla iskemiye neden olabilir. Bunu önlemek premedikasyon
ile mümkün olup koroner arter hastalarında nispeten ağır bir sedasyon tercih edilirken,
valvüler hastalıklarda, fizyolojik denge, artmıĢ sempatik tonusa sıklıkla bağlı olduğundan
yalnızca hafif bir sedasyon uygundur. Hastanın yaĢı ve genel durumu, premedikasyon için
kullanılacak ilaçların ve dozunun ayarlanmasını belirleyen faktörlerdir. Benzodiazepin
sedatif-hipnotikler (midazolam 5-10 mg, diazepam 5-10 mg veya lorazepam 2-4 mg) tek
baĢına ya da bir opioid (morfin 5-10 mg) ile kombine edilerek kullanılır. Alternatif olarak
intramüsküler yoldan morfin 0,1-02 mg/kg ve skapolamin 0,2-0,4 mg sedasyon, analjezi ve
amnezi sağlar. Kardiyak rezervi iyi olmayan ve pulmoner hastalığı olanlarda doz
azaltılmalıdır. Premedikasyonu takiben hastaya, oksijen (2-3 L/dk nazal kanül ile) verilebilir.
Kardiyak anestezi için açık bir anestezi planı ve yeterli hazırlık esastır. Ġntraoperatif
problemlerin çözümünde dikkat ve bilgi çok önemlidir. Anestezi cihazı, monitörler, infüzyon
pompaları, kan ısıtıcılar hasta gelmeden kontrol edilmelidir. Anestetik ilaçlar ve vazoaktif
ilaçlar hazır bulundurulmalıdır.
Kardiyak cerrahi, büyük ve hızlı sıvı Ģiftlerinin, multipl ilaç infüzyonun gerekli olduğu
tipte bir cerrahidir. Hastaya iki geniĢ çaplı (14-16 numara) intravenöz kateter
yerleĢtirilmelidir. Santral kanülasyon genellikle indüksiyon sonrası yapılır. Çok lümenli
santral venöz kateterler, ilaç infüzyonunu kolaylaĢtırır; ayrıca CVP ölçümüne olanak sağlar.
Acil transfüzyonlar için kan hazır bulundurulmalıdır. Daha önce sternotomi yapılan
olguların reoperasyonunda sağ ventrikülün sternuma yapıĢmıĢ olabileceği ve sternotomi
sırasında sağ ventriküle girilebileceği için aĢırı miktarda kanama olabilir.
Bazı istisnalar dıĢında monitörlerin çoğu anestezi indüksiyonundan önce baĢlatılır,
çünkü bu süreç majör hemodinamik değiĢikliklerin olduğu bir dönemdir. Mönitörizasyonda
takip edilen parametreler şunlardır:


Elektrokardiyografi; genellikle II ve V5 olmak üzere iki derivasyonda EKG
sürekli monitörize edilir. ST segment analizi yapabilen geliĢmiĢ monitörler
iskemik atakların saptanmasında yararlı olur.



Arteryel kan basıncı; kullanılmayan elin radial arterine yerleĢtirilen bir kateter
yardımıyla doğrudan ölçülür. Kardiyak kateterizasyon için brakiyal arter
kullanılmıĢsa o kolun basınç ölçümü için kullanılması, arteryel trombozis ve
dalga distorsiyonuna neden olabilir. Bir manüel veya otomatik kan basıncı
monitörünün kafının da yerleĢtirilmesi karĢılaĢtırma yapabilmeyi sağlar.
Ġndüksiyon öncesi arteriyel kanülasyon yapılmalı, sonrasında referans
oluĢturacak değerler bakılmalıdır. (Kan gazları, arteriyal kan basıncı )



Santral venöz basıncı (CVP) tüm hastalarda monitörize edilmelidir.
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Pulmoner arter basıncı: Bir pulmoner arter kateterinin (PAC) kullanılıp
kullanılmayacağına; hastaya, giriĢime ve cerrahi ekibin tercihine göre karar
verilir. Genellikle ventrikül fonksiyonu iyi olmayan (EF < %40-50), pulmoner
hipertansiyonu olan ve komplike cerrahi giriĢim uygulanacak olgularda PAC (
pulmoner arter kateterizasyonu ) tercih edilir.



Ġdrar çıkıĢı: Hasta uyuduktan sonra, saatlik idrar çıkıĢını takip etmek amacıyla
mesane kateterizasyonu yapılmalıdır. Ġdrarın aniden kırmızılaĢması, CPB'a ya
da transfüzyon reaksiyonuna bağlı geliĢen bir hemolizi gösterebilir.



Temperatür: Temperatür monitörleri de genellikle hasta uyuduktan sonra
yerleĢtirilir. Rektal (veya mesaneden), özofageal ve pulmoner arteryel
temperatürler sıklıkla aynı anda monitörize edilir.



Laboratuvar parametreleri: Kardiyak cerrahi sırasında intraoperatif
laboratuvar monitörizasyonu da oldukça önemlidir. Kan gazları, Htc, aktive
pıhtılaĢma zamanı (ACT) ve serum K+ ölçümlerinin hemen yapılabilmesini
sağlayacak malzeme hazır olmalıdır. Glukoz ve iyonize Ca++ ölçümleri de
yararlıdır.



Cerrahi alan:
En önemli intraoperatif monitörizasyon, cerrahi alanın
gözlenmesidir. Sternum açıldığında, akciğerlerin ekspansiyonu görülebilir.
Perikardiyum açıldığında, kalp (baĢlıca sağ ventrikül) artık görülebilir ve
kardiyak ritm, volüm ve kontraktilite gözle değerlendirilebilir. Kan kaybı ve
cerrahi manevralar yakından gözlenmeli, hemodinami ve ritm değerleri ile
iliĢkisi tartılmalıdır.



Elektroansefalografi: Kompüter kontrollü elektro-ansefalografik kayıtların
yapılması kardiyak cerrahi sırasında anestezi derinliğinin değerlendirilmesinde
yararlı olabilir.



Transözofageal ekokardiyografi (TEE): Cerrahi sırasında kardiyak anatomi
ve fonksiyonlar hakkında hızlı ve doğru bilgiler edinilmesini sağlayan bir
monitördür.

2.3. Açık Kalp Cerrahisinde Anestezi Uygulama
Kardiyak cerrahi; genel anestezi, endotrakeal entübasyon ve kontrollü ventilasyon
gerektirir. Ventrikül fonksiyonu kötü hastalarda total intravenöz anestezi tercih edilir. ĠV
indüksiyonu takiben genelde tüm vakalarda volatil anestezikler uygulanır. Volatil
anesteziklerin avantajı; değiĢik konsantrasyonlarının uygulanması ile anestezi derinliğinin
kolay değiĢtirilebilmesidir. Dezavantajları ise doza bağlı olarak kardiyak depresyondur.
Nadir olgularda koroner çalma (steal) fenomenine neden olmasına rağmen, inhalasyon
ajanları içerisinde en çok isofloran tercih edilir.
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Total opioid anestezisi kalp ameliyatları için geliĢtirilmiĢtir ve en çok tercih edilen
opioidler; fentanil ve sufentanildir. Fentanil kardiyak depresyon yapmaz, tek baĢına
kullanıldıklarında hemodinamik stabiliteyi bozmaz. YaĢlı ve ventrikül fonksiyonu bozuk
hastalarda tercih edilebilir. Sufentanil, az da olsa yaĢlı ve ventrikül fonksiyonu bozuk olan
hastalarda kardiak depresyona neden olur. Sadece opioidle indüksiyon sağlanmıĢsa ve opioid
hızlı verilmiĢse bradikardi ve kas sertliği izlenebilir. Bunu önlemek için indüksiyon öncesi
düĢük doz nondepolarizan (1mg pankuronyum) yapılabilir. Fentanil indüksiyon dozu; 20-40
µg /kg, idame dozu gerektikçe 5 µg /kg, devamlı infüzyon olarak 0,3-1 µg /kg/dakikadır.
Sufentanil indüksiyon dozu; 5-10 µg /kg, idame dozu bolus olarak1 µg /kg’dır. Saf opioid
anestezisinin dezavantajı; hastaların operasyon sırasında bazen uyanabilmesi ve ventrikül
fonksiyonu iyi olanlarda ağrılı uyaranların hipertansiyon yapabilmesidir. Beta bloker
(esmolol), volatil anestezik veya vazodilatör ( nitrogliserin, nitroprussid ) verilmesi ile
hipertansiyon, volatil anestezik ya da düĢük doz bir benzodiazepin ile hastanın uyanması
önlenebilir.
Zor entübasyon beklenmediği sürece entübasyon nondepolarizan kas gevĢeticilerle
sağlanır. Kas gevĢetici seçiminde kardiovasküler etkileri olmayan ilaçlar (vekuronyum,
doksakuryum ve pipekuronyum gibi) tercih edilir. Yüksek doz opioid anestezisi
kullanıldığında, pankuronyum, vagolitik etkisi nedeniyle iyi bir seçenektir. 1: 3 oranında
pankuronyum ve metokürin karıĢımı, histamin kaynaklı hipotansiyon veya taĢikardi
olmaksızın iyi bir hemodinamik stabilite sağlar.
CPB’da indüksiyonu takiben vital bulgular stabil hale geldikten ve hasta hazırlığı
tamamlandıktan sonra cerrahi giriĢim baĢlar. Bu dönemde yoğun cerrahi uyarı dolayısıyla
taĢikardi ve hipotansiyon izlenir. Cilt insizyonu, sternotomi, sternal retraksiyon, perikardın
açılması ve aortik diseksiyon önemli uyaranlardır. Anestezik ajanların dozları, dolayısıyla
anestezi derinliği, bu reaksiyonları en aza indirecek Ģekildedir.

Resim 2.4: CPB sırasında idame ve acil ilaçlar CPB makinası yoluyla verilir.
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Açık kalp ameliyatı, standart sternotomi insizyonu ile baĢlar. Sternotomi sırasında
akciğerlerin ventilasyonuna ara verilir. Daha sonra perikard açılarak ekarte edilir. Sternal
retraksiyon veya perikardiyumun açılması sırasında vagal uyarı ile ciddi bradikardi ve
hipotansiyon oluĢabilir. Beta-bloker veya verapamil alan hastalarda, bradikardi ve
hipotansiyon daha ciddi boyutta olabilir. Derin anestezi altındaki hastalarda göğsün
açılmasını takiben kardiyak outputta progressif bir azalma sıklıkla görülür. Nedeni toraks
içindeki negatif basıncın kaybolması olup intravenöz sıvı replasmanı ile bu durum kısmen
düzeltilebilir.

Resim 2.5: Sternotomi

CPB baĢlamadan önce antikoagülasyon sağlanmıĢ olmalıdır. (Akut dissemine
intravasküler koagülasyonu ve pompada pıhtı oluĢumunu önlemek amacıyla)
Antikoagülasyonun yeterliliği, ACT tayini ile doğrulanmalıdır. 400–450 saniyeden uzun bir
ACT emniyetli kabul edilir. Genellikle aortaya kanülasyon için sütur atılırken 300–400
ünite/kg heparin uygulanır. Heparin, mutlaka bir santral hattan verilmeli ve 3–5 dk
sonra ACT ölçülmelidir. Bazen heparin rezistansı ile karĢılaĢılabilir, bu olguların
çoğunluğunda antitrombin III eksikliği bulunmakta olup iki ünite taze donmuĢ plazma
verilmesini takiben yeterli antikoagülasyon sağlanır.
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CPB cihazı kullanılmadan önce, devre içerisindeki hava kabarcıklarının sistemden
uzaklaĢtırılması amacıyla “priming solüsyonu” ile (1500-2000 ml) doldurulur.


CPB uygulanması başlatılırken; önce pompalanan kanın kalbe gitmesini
önlemek için aortaya kros klemp konur. Bunu takiben kalbe potasyumdan
zengin kardiyopleji kanülü yerleĢtirilerek sıvı akıĢı sağlanır. Bu sıvı koroner
arterler vasıtasıyla kalbe dağılır, kalp durur. Kanülasyon sırasında sistemik
arter basıncının 90–100 mmHg'ya düĢürülmesi, kanülasyonu kolaylaĢtırır.
( Arteryel kanülden tüm hava kabacıkları çıkarılmalıdır, aksi taktirde serebral
veya koroner dolaĢımda hava embolisi geliĢebileceği bilinmelidir.) Aortik
kanülasyonu takiben genellikle sağ atriuma bir ya da iki venöz kanül
yerleĢtirilir.

Resim 2.6: Kanüllerin yerleĢimi

ġekil 2.3: Arteriyel ve venöz kanüllerin
yerleĢimi

Venöz doluĢun bozulmasına bağlı olarak hipotansiyon geliĢir. Venöz kanülasyon
sırasında sıklıkla atrial, daha az olarak ventriküler aritmiler ortaya çıkar. Prematüre atriyal
kontraksiyonlar ve geçici supraventriküler taĢikardi atakları olur. Paroksismal atriyal
taĢikardi veya atrial fibrilasyon hemodinamiyi bozduğu için ilaçla ya da elektriksel olarak
tedavi edilmeli veya süratli bir antikoagülasyon sağlanarak bypass baĢlatılmalıdır.
Kanüller tespit edildikten sonra, ACT yeterli ve perfüzyonist hazır ise önce venöz,
ardından arteryel kanüllere konulan klempler kaldırılır ve böylece CPB baĢlatılır.
Kalp durdurulduktan sonra perikard boĢluğuna soğuk serum fizyolojik dökülerek
myokardın 10-14 0C' ye kadar soğuması sağlanır. Bu sırada aortadan perfüze edilen kanın
oksijenatör ve ısı değiĢtiricilerde soğutulmasıyla 28-320C arasında sistemik hipotermi
sağlanır. CPB’nin baĢlamasını takiben, yeterli akım ve venöz dönüĢ garantilendiğinde,
volatil anestezikler, intravenöz sıvılar, pozitif basınçlı ventilasyon sonlandırılır.
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Sonrasında cerrahi operasyona baĢlanır, operasyonun uzun sürmesi halinde her 20-30
dakikada bir kardiyopleji infüzyonu ve topikal kardiyak soğutma tekrarlanır.
Kalp akciğer makinesinde pompa akımı 2-2.5 L/dk/m2'ye yükseltilirken sistemik arter
basıncı da yakından takip edilir. CPB'ın baĢlangıcında sistemik arter basıncı birden düĢer.
30–40 mmHg'ya kadar düĢebilmektedir. Bu azalmanın nedeni; hemodilüsyon, aortik
diseksiyon, kan viskozitesinde ve sistemik vasküler rezistansta geliĢen akut azalmadır.
Ayrıca kan basıncındaki düĢüĢün diğer nedenleri; venöz dönüĢün iyi olmaması, pompa
fonksiyon bozukluğu veya basınç transdüser hatasıdır. Hipoterminin sağlanmasıyla kan
viskozitesi yeniden yükselir ve kan basıncı artar.
Yüksek sistemik arteryel basınçlar (> 150 mmHg) da tehlikelidir. Aortik diseksiyona,
serebral hemorajiye yol açabilir. Genellikle ortalama arter basıncı 100 mmHg'yı aĢtığında,
pompa akımı azaltılabilir ve oksijenatörün gaz giriĢine izofluran eklenebilir. Ġnatçı
hipertansiyon, nitroprussid ile tedavi edilmelidir.
CPB sırasında ilave monitorizasyon parametreleri arasında; pompa akım hızı, venöz
rezervuar seviyesi, arteryel hat basıncı, kan sıcaklığı ve oksijen satürasyonu yer alır. Arter
hattından pH, pCO2 ve PO2 'yi ölçebilecek sensörler bulunur. Kan gazı basınçları ve pH,
doğrudan ölçümlerle de doğrulanmalıdır. CPB süresince sık aralıklar ile kan gazları kontrol
edilir, oksijenasyon ve ventilasyonun yeterliliği sağlanır. Asit-baz dengesinin ve
elektrolitlerin de sık aralıklarla ölçülmesi gerekir.


CPB'ın sonlandırılması; sistemik arter basıncı, ventrikül doluĢ volümleri ve
basınçları ve CO (kardiak output) değerlendirilerek yavaĢ yavaĢ yapılır. Cerrahi
operasyonun bitmesini takiben CPB'ın sonlandırılması için genel kurallar
şunlardır;






Yeniden ısınma tamamlanmıĢ, santral vücut sıcaklığı en azından 37oC
olmalıdır. Operasyonun bitmesine yakın hasta tekrar ısıtılmaya baĢlanır.
Sistemik ısı 320C olduğunda, aortaya konmuĢ olan klemp kaldırılır,
koronerlerin tekrar perfüze olması sağlanır. Normal Ģartlarda kalp
spontan olarak çalıĢmaya baĢlar veya fibrile olur. Bu durumda elektriki
defibrilasyon ile defibrile edilerek düzenli bir ritm sağlanır.
Stabil bir ritm tercihen sinüs ritmi olmalıdır. Bazan AV pacing gerekli
olabilir. AV blok ısrar ediyorsa serum K+ düzeyi ölçülmelidir.
Hiperkalemi varsa; kalsiyum, NaHCO3 veya glukoz-insülin ile tedavi
edilmelidir.
Kalp hızı yeterli (genellikle 80-100 vuru/dk. ) olmalıdır. Bradikardi
genellikle taĢikardiden daha büyük bir sorun olup pacing ile tedavi
edilmelidir. Bazı olgularda izoproterenol gerekli olabilir. Supraventriküler taĢikardi genellikle kardiyoversiyon ile düzeltilir.
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Laboratuvar değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde olmalıdır. Anlamlı
asidoz ve hiperkalemi tedavi edilmeli; Hct, %22-25 arasında olmalıdır.
Sistemik vasküler rezistansı çok düĢük hastalarda, yeterli volüm ve
kontraksiyona rağmen arter basıncı düĢük seyrederse nedeni düĢük
hematokrittir (<%22). Eritrosit konsantreleri verilerek arter basıncı
normale çıkarılır. Ventrikül fonksiyonu kötü olan hastalar pompadan
çıkarken kalp yeterince kasılmaz ve giderek dilate olursa tekrar pompaya
geçilmeli ve inotrop ilaçlar (dopamin, dobutamin, adrenalin vb)
verilmelidir. Sistemik vasküler rezistans yüksekse nitriprussid ya da
amrinon, milrinon gibi hem inortop hem de vazodilatör maddeler
verilmelidir. Myokardın oksijen gereksinimini artırdıkları için inotrop
ilaçlar rutin kullanılmamalıdır. Kalsiyum da iskemik hasarı artırdığı için
rutin olarak verilmemelidir.
Heparinize durumdaki hastaya heparinin antidotu olan “protamin sülfat”
verilerek heparin nötralize edilir.
% 100 oksijen ile yeterli akciğer ventilasyonu baĢlatılmıĢ olmalıdır.
Tüm monitörler yeniden kalibre edilmiĢ olmalıdır.

Bypass sonrası dönemde; kanama kontrolü yapılır, antikoagülasyon antagonize
edilir, bypass kanüllerinin çıkarılmasını takiben toraks kapatılır. Kalpteki
kanamanın kontrolü sırasında ciddi hipotansiyon geliĢebilir. Hastaların
çoğunda bypassdan sonra ilave kan replasmanı gerekir. Hematokrit % 25
civarında olmalıdır. Sık ventriküler ektopik atımların nedeni elektrolit
dengesinin bozulması ya da iskemi olabilir. Hipopotasemi ve hipomagnezemi
yönünden hasta incelenmeli ve tedavi edilmelidir. Ventriküler aritmiler çok
çabuk ventriküler taĢikardi ya da fibrilasyona dönüĢebilir, dikkatli
izlenilmelidir.

Hastanın operasyon odasından yoğun bakıma nakli önemlidir. Çünkü bu esnada yeterli
monitörizasyon ve ilaç infüzyonu sağlamak zordur, dolayısıyla hemodinamik denge
bozulabilir. Nakil sırasında EKG, arter basıncı ve pulse oksimetre olmalıdır. Operasyon
sonlanmadan portabl monitörler, infüzyon pompaları, doku oksijen silindirleri ventilasyon
için bir ambu ile endotrakeal tüpü, laringoskop, süksinilkolin ve acil ilaçlar da hazır
bulundurulur. Yoğun bakımda, hasta ventilatöre bağlanır, solunum sesleri kontrol edilir,
monitör ve infüzyonların düzenli bir Ģekilde transfer edilmesine dikkat edilir. Hasta teslim
edilirken cerrahi iĢlem, intraoperatif problemler, kullanılmakta olan ilaçlar ve beklenebilecek
güçlükler hakkında bilgi verilir.
Hastaya, cerrahinin tipine ve kliniğin tercihine bağlı olarak postoperatif dönemde 2–
24 saat süreyle mekanik ventilasyon uygulanır. Ġlk bir kaç saat hemodinamik stabilite ve
postoperatif kanama yönünden hasta çok dikkatli bir Ģekilde izlenir.
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2.3.1. Açık Kalp Cerrahisinde Anestezi Uygulamasında Dikkat Edilecek
Noktalar
Açık kalp cerrahisinde, anestezi teknisyeni;









Ġndüksiyon yavaĢ, yumuĢak ve önemli kardiyovasküler değiĢikliklere yol
açmayacak Ģekilde olmasına,
Ġntraarteriyel kanülasyonun, hasta uyumadan yapılmasına, bypass öncesi
arteryel kan gazları, pH, hematokrit, aktive edilmiĢ pıhtılaĢma zamanı (ACT)
tayini için arteryel kan örneği alınmasına, (Sonuçlar giriĢim sonrası için referans
oluĢturmaları açısından önemlidir.)
Ġnvaziv giriĢimler (santral venöz kanülasyon, idrar sondası vb ) hasta uyuduktan
sonra yapılmasına,
Ġndüksiyon öncesi kanama- pıhtılaĢma zamanına,
Bypass öncesi uygun dozlarda heparin yapılmasına, heparin enjeksiyonundan
sonra vazodilatasyon oluĢabileceği göz önünde bulundurularak uygulamadan 5
dk. sonra ACT ölçülmesine,
Sternotomi sırasında akciğerlerin ventilasyonuna ara verilmesine, (. Böylece
akciğerler olası travmadan korunmuĢ olur.)
Aort kanülasyonu sırasında sistolik arter basıncının 100 mmHg civarında
tutulmasının, aort diseksiyonu riskini azaltacağına dikkat etmelidir.

Resim 2.7: Kalbe kanüllerin yeleĢtirilmesi





N2O uygulaması intravasküler hava kabarcıklarını ekspanse edeceği için
önerilmemektedir.
CPB sonlandırılmadan heparinin nötralizasyonu sağlanmalıdır.
CPB’nin baĢlamasını takiben, yeterli akım ve venöz dönüĢ garantilendiğinde
pozitif basınçlı ventilasyon sonlandırılmalıdır.
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Resim 2.8: Kalp akciğer makinası ve bypassın baĢlaması
















Anestezi idamesi intravenöz ajanlarla infüzyon Ģeklinde devam etmeli ya da
CPB donanıma takılan bir vaporizör ile sürdürülmelidir.
Kalp-akciğer makinesinin ve anestezik maddelerin yan etkilerinden en fazla
etkilenebilen organ böbreklerdir. Bu yönüyle hastanın idrar çıkıĢı izlenmeli,
gerekirse diüretiklerin yapılabileceği unutulmamalıdır.
Sistemik perfüzyonun yetersiz olmasına bağlı olarak metabolik asidoz ve oligüri
geliĢebilir. Akım miktarını arttırmak için volüm (hematokrite göre kristaloid ya
da kan) eklenmesi gerekebilir.
Oligüri (< 1 ml/kg/saat) tedavi edilmelidir. Bu amaçla perfüzyon basıncı
ve/veya akımı arttırılabilir, mannitol (0.25-0.50 gr/kg) veya dopamin (1-5
mcg/kg/dk) infüzyonu yapılabilir.
Cerrahi iĢlemin tamamlanmasından önce, cerrahın talimatı ile yeniden ısıtma
baĢlatılmalıdır. Isıtma iĢleminin hızının ayarlanması önemlidir. Isıtmanın hızlı
olması durumunda hava embolisi riski, homojen ısınmanın sağlanamaması
ve yeniden soğuma gibi sorunlarla karĢılaĢılabilir
Cerrahi iĢlem tamamlandıktan sonra kalp içindeki havanın çıkarılması ve aortik
kros klemp kaldırılması sırasında fibrilasyon oluĢabilir, lidokain (1 mg/kg,iv)
uygulaması, nitrogliserin infüzyonu baĢlatılması durumun düzelmesini sağlar.
Fibrilasyon kendiliğinden düzelebilir ya da 10-30 joule ile uygulanan internal
defibrilasyon gerekebilir.
Atriyal taĢikardi yetersiz anestezi düzeyine bağlı geliĢebilir, fentanil ile tedavi
edilmelidir.
EKG koroner iskemi yönünden değerlendirilmelidir.
CPB’tan çıkıĢ için aort kros klempinin kaldırılmasından ve hemodinamik denge
oturduktan sonra, kardiyovasküler fonksiyonun pompadan hastaya bırakılması
gerekir. CPB’ın sonlandırılması sürecinde hastanın ısıtılması tamamlanmıĢ
olmalıdır. Hastanın santral sıcaklığı 37OC, rektal sıcaklığı da 34-35OC’e
ulaĢmalıdır.
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Pompa çıkıĢından önce hematokrit düzeyinin %20’nin üzerinde olması
sağlanmalıdır.
Postoperatif kanama beklenen hastalarda pompa çıkıĢında taze dondurulmuĢ
plazma hazır bulundurulmalıdır.
Pompadan çıkmadan hemen önce basınç transdüserleri sıfırlanmalıdır. OAB
yüksek olduğunda sodyum nitroprussit ile kontrol edilmelidir.

2.3.2. GeliĢebilecek Komplikasyonlar
Açık kalp cerrahisi sırası ve sonrasında görülebilecek komplikasyonlar Ģunlardır;












Kardiyo pulmoner bypass sırasında uygulanan non-pulsatil akım fizyolojik
olmadığı için birçok organın perfüzyon oranı ve miktarı bu iĢlemden
etkilenmektedir. Bunun yanında perfüzyon sırasında oluĢan vasküler rezistans
değiĢiklikleri de dokuların perfüzyonunu etkilemektedir. Bu nedenle santral
sinir sistemi baĢta olmak üzere böbrekler ve diğer hayati organlarda düĢük
perfüzyon ve iskemi nedeniyle fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir.
CPB’da özellikle ısınma döneminde, farkında olma komplikasyonu sıktır.
Farkında olma CPB sırasında idame anestezik ajan verilmemesi ve anestezinin
yüzeyelleĢmesi sonucu olur. Kas gevĢeticilerin etkisi geçmiĢse hasta
kımıldayabilir. CBP sırasında ilave kas gevĢetici ve anestezikler gereklidir.
Oksijenatöre düĢük doz bir volatil ajan (izofluran) ilave edilebilir. Ancak
genellikle rezidüel miyokardiyal etkisinden kaçınmak amacıyla bypass
sonlandırılmadan önce inhalasyon anesteziği kesilir. Bu sırada ilave opioid
dozları veya ufak dozda benzodiazepinler daha çok tercih edilir.
CPB sırasında ACT ve potasyum ölçümleri zorunludur. Bypass
baĢladıktan hemen sonra ve izleyen her 20–30 dakikada bir ACT
ölçülmelidir. Soğuma, sıklıkla heparinin yarılanma ömrünü ve etkisini uzatır.
Hematokrit genellikle %20–25 arasında tutulur. Pompa rezervuarına eritrosit
ilavesi gerekebilir. Serum potasyumundaki ciddi artıĢlar, furosemid ile
tedavi edilir.
Heparinizasyon, heparin nötralizasyonu ve kanın fizyolojik olmayan ortamlarda
sirkülasyonu nedeniyle Ģekilli kan hücreleri, trombositler, pıhtılaĢma faktörleri
ve ilgili kan proteinleri hasar görür. Kanama, hemoliz, nadiren dissemine
intravasküler koagülasyon gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Operasyon sırasında kardiyak kaynaklı trombüsler, yetersiz heparinizasyon
nedeniyle pompa ve oksijenatör sisteminde oluĢabilecek trombüsler veya kalp
tekrar çalıĢtırıldıktan sonra kalp boĢluklarında kalan hava nedeniyle
oluĢabilecek hava embolileri oluĢabilir.
Postoperatif dönemde insizyonel ağrı, hareketsizlik, yetersiz ventilasyon,
yeterince güçlü öksürememe gibi nedenlerle pulmoner sorunlar ortaya çıkar.
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CPB baĢlangıcında hemodilüsyon ve hipoviskoziteye bağlı hipotansiyon
geliĢebilir.
Hipotansiyonun diğer nedenleri; yetersiz pompa akımı,
vazodilatasyon, akut aort diseksiyonu veya aort kanülünün hatalı yerleĢimidir.
Bu yönüyle arteriyel kan basıncı izlenmelidir. Hipotansiyonu kontrol etmek
için fenilefrin infüzyonu gerekli olabilir.
Beyinde geçici biliĢsel fonksiyon bozukluğu veya felç geliĢebilir.
Hipertansiyon, sık görülen bir postoperatif problemdir ve kanamayı ya da
miyokardiyal iskemiyi arttırmaması için acilen tedavi edilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Açık kalp cerrahisinde anestezi uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Kan ısıtıcıları ve defibrilatörü
kontrol etmeyi unutmayınız.

de

 Anestezi cihazını ve tüms malzeme ve
ekipmanları hazırlayınız.

 Anestezik ilaçları, vazoaktif ilaçları,
kullanılacak ilaçların antidotlarını ve
 Ġlaçları hazırlayınız.
acil ilaçları hazırlamalısınız.
 Acil transfüzyonlar için kan ve kan
ürünlerini hazırlamalısınız.
 Arter hattının üzerine, mutlaka, kırmızı
 Arteriyel kanülün yerleĢtirilmesinde
kalemle ve büyük harflerle ARTER
anesteziste yardımcı olunuz.
yazmalısınız.
 Hastaya genel anestezi uygulamasını  Ġndüksiyonun sorunsuz geçmesi için
baĢlatınız.
dikkatli olmalısınız.
 Yeterli anestezi derinliği sağlandıktan
sonra hastayı, hızlı bir Ģekilde entübe
etmelisiniz.
 Oksijen konsantrasyonunu, inhalasyon  Hastanın yaĢını, kilosunu ve genel
ajanını ve solunum parametrelerini hasta
durumunu
göz
önünde
verilerine göre ayarlayınız.
bulundurmalısınız.
 Ventilasyona ara vermenin akciğerleri
 Sternektomi sırasında ventilasyona ara
olası
bir travmadan koruyacağı
veriniz.
bilinciyle hareket etmelisiniz.
 Entübasyonu gerçekleĢtiriniz.

 Bypass öncesi hastanın
değerlerine bakınız.

kan

gazı  Bypass öncesi bakılan değerler, sonrası
için referans değer oluĢturacaktır.
 Heparini,
kanülasyon
öncesi
yapmalısınız.
(Böylece
kanüllerin
trombüs oluĢumu ile tıkanmasını
önlemiĢ olursunuz. )

 Bypass öncesi hastayı heparinize ediniz.
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 Antikoagülasyonun
yeterliliğini
belirlemek
için
heparin
uygulanmasından 5 dakika sonra ACT
tayini için kan almalısınız.
 Cerrahi giriĢim süresince 20-30
dakikada bir ACT ölçümü yapmak için
kan almayı unutmamalısınız.
 Kan kayıplarını izleyiniz.











 Cerrahi
sahayı
izleyerek
kan
kayıplarının miktarını hesaplamalısınız.

 Özellikle kalbe kros klempin konmasını
takiben hastada fibrilasyon ve arrest
Ritim değiĢikliklerini izleyiniz.
beklendiğinin bilincinde monitörden
ritm takibini yapmalısınız.
 Sistemik ve soğuk serumların kalbe
topikal uygulanması ile hipotermi
geliĢtiğini bilmelisiniz.
 Kardiyopleji solüsyonunun verilmesine
hasta pompadayken, aorta kros klemp
Kardiyopleji ve hipotermi uygulama
konulmasından
hemen
sonra
aĢamalarını takip ediniz.
baĢlandığını unutmamalısınız.
 Kardiyopleji
verilmesini
takiben,
hastanın, önce fibrilasyona girmesi
sonra arrest olması gerktiğini bilerek
monitör takibi yapmalısınız.
 Perfüzyonist ile iĢbirliği halinde
olmalısınız.
 Yeterli pompa akımına ulaĢıldığı
Kardiyopulmoner bypass baĢlama saatini
bilgisini
perfüzyonistten
anestezi takip formuna kayıt ediniz.
öğrenebilirsiniz.
 Yeterli akıma ulaĢıldığında, ventilatörü
devre dıĢı bırakmalısınız; ventilatör ile
entübasyon tüpünü ayırmalısınız.
Yeterli
pompa
akımına
kadar
akciğerlerin
ventilasyonuna
devam
ediniz.
 Solunum
parametrelerini
dikkatli
kontrol etmelisiniz.
Ventilasyonu
durdurarak
anestezi
cihazını devre dıĢı bırakınız.

 Vital bulguları
izleyiniz.

monitörden

 Hemodinamik
parametreleri
takip
etmelisiniz. Bu aĢamada arteriyel
basıncın hipodinamik olması istenir,
dikkatle
bunun bilincinde bypass öncesi
anestezik, analjezik ve kas gevĢetici
ilaçların idame dozlarını yapmıĢ
olmalısınız.
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 Ortalama arteriyel basıncın 50–80
mmHg
düzeyinde
olmasını
sağlamalısınız
 Düzenli kan gazı ölçümü yapmalısınız.
 Operasyon süresince her 20-30
dakikada bir kan gazı ölçümü için kan
almalı, sonucu mutlaka anestezi
formuna kayıt etmelisiniz.
 Yapılan ilaçları, dozu ve saatini
belirterek kayıt etmelisiniz.
Hastaya yapılan ilaçları kayıt ediniz.
 Monitör takibini dikkatle yapmalı,
değiĢiklikleri ve yapılan müdahaleleri
kayıt etmelisiniz.
 Oligüriye engel olmalı, gerekirse ilaçla
Ġdrar çıkıĢını değerlendiriniz.
idrar çıkıĢını sağlamalısınız.
 Cerrahi alanı takip ediniz, cerrahi ekip
ile diyalog içinde olmalısınız.
 Bypass’ın sonlandırılması aĢmasına
gelindiğini öğrenerek bu aĢama için ilaç
vb hazırlığı zamanında yapabilirsiniz.
Cerrahın kararına göre hastayı ısıtmaya
 Hasta pompadan çıkmadan vücut ısısı
baĢlayınız.
mutlaka 370C olmalıdır. Isının düĢük
olmasının asidoz ve ritm bozukluklarına
neden olacağını bilmelisiniz. (Isıtma
iĢlemi
pompa
tarafından
ısı
düzenleyiciler ile gerçekleĢtirilir.)
 Emboli riskini ortadan kaldırmak için
kros klempin açılması sırasında hastaya
Hastayı baĢ aĢağı pozisyona alınız.
mutlaka baĢ aĢağı pozisyonu verilmesi
gerektiğini unutmamalısınız.
 Cerrahi alanı dikkatle takip etmelisiniz.
Aortik kros klempin kaldırılma saatini  Aorta kros klemp kaldırıldıktan sonra
kayıt ediniz.
nabızın pulsatif hale geçeceğini
unutmamalısınız.
 Kros klemp açıldıktan sonra hasta
cihaza bağlanmalıdır.
Hastayı, ventilatöre bağlayınız.
 Akciğerlerin ventilasyonunu %100
oksijen ile baĢlatmalısınız.
 Heparinin etkisi ortadan kaldırmak için
protamin yapmalısınız.
 Protamin yapılması için venöz kanüller
çıkarılmıĢ olmalıdır.
Hastaya, heparin antidotunu yapınız.
 Protamin yarılandığında cerraha haber
vermelisiniz,
çünkü
protaminin
yarısından sonra arteriyel kanül
çekilmektedir.
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 Tüm vital bulguların ( kalp hızı, kan
basıncı, laboratuvar değerleri ) normal
sınırlarda olduğunu görünüz ve anestezi
fiĢine kayıt ediniz.
 Hastanın kardiyopulmoner bypass dan
ayrıldığını görünüz.
 Gerekli ilaçları yapınız.
 Kanama kontrolü yapınız.
 Sternumun kapatıldığını izleyiniz.

 Bu dönemde mönitör takibini dikkatli
bir Ģekilde yapmalsınız.
 Arteriyel kan basıncı, nabız, kan
gazları, kan Ģekeri, potasyum, pH
düzeyleri normal değilse inotrop
ilaçlarla
(Dopamin,
dobutamin,
noradrenalin, adrenalin ) hastanın
desteklenebileceğini bilerek gerekli
ilaçları hazırlamalısınız.
 Kanama
olmadığından
emin
olmalısınız.

 Sistemik arteriyel basıncının 90-110
mmHg düzeyinde olmasını sağlayınız.
 Sıvı-elektrolit
bozukluğu
olup
olmadığının klinik ve laboratuar
bulgularını takip ediniz.

 EKG’de taĢikardi izlenmesi, CVP’nin
düĢük olması, arteryal kan basıncının
düĢmesi sıvı elektrolit dengesinin
bozulduğunu düĢündürmelidir.

 Gerektiğinde, hastaya, doktor istemine  Kan ve kan ürünlerinin uygunluk
göre kan ve kan ürünleri veriniz.
kotrollerini yapmalısınız.
 Yapılan iĢlemleri, anestezi formuna kayıt
ediniz.

 Yapılan iĢleri zamanında ve ayrıntılı bir
Ģekilde kayıt ediniz.

 Hastayı, transfer için hazırlayınız.
 TaĢınabilir monitör hazırlayarak hastayı
monitörize ediniz.

 Damar
yolunu
kontrol
altına
almalısınız.
 Hava yolunu kontrol altına almalısınız.
 Oksijen desteği ile ventilasyona devam  Transfer sırasında dikkatli olmalısınız.
ediniz.
 Gerekli formları eksiksiz teslim
almalısınız.
 Ġnfüzyon sıvı ve ilaçlarının devamını  Yoğun bakım sorumlusuna, hasta
hakkında bilgi vermelisiniz.
sağlayınız.
 Hastayı, yoğun bakıma naklediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Kardiyak cerrahi hastasında anestezi planına yön veren faktörler; myokardiyal
iskemi, belirgin kapak hastalığının varlığı ve sol ventrikül fonksiyonunun durumudur.

2.

( ) Kalp cerrahisinde yaĢamsal organları perfüze eden kanın ısısını en iyi mesane ve
pulmoner arter yansıtır ve ısının takip edilmesinde en çok bu iki yol tercih edilir.

3.

( ) EKG kalp ritmi ve iskemik durumların izlenmesinde yetersizdir, ancak kalbin
odacıkları ve valvüler yapılar hakkında güvenilir bilgiler sunar.

4.

( ) Kardiopulmoner bypass cihazı venöz rezervuar, ısı değiĢtirici ve ana pompa
olmak üzere 3 ana unsurdan oluĢur.

5.

( ) Kalp cerrahisi planlanan hastada, myokardın oksijen sunum ve tüketim dengesi
çok hassastır. Bu denge taĢikardi ve hipertansiyon gibi nedenlerle bozulur ve buna
bağlı myokard iskemisi geliĢebilir.

6.

( ) Kardiyak cerrahi, büyük ve hızlı sıvı infüzyonunun gerekli olduğu tipte bir
cerrahidir ve ideali; orta büyüklükte (22–24 numara) bir intravenöz kateter ile venöz
yolun açılmasıdır.

7.

( ) Kalp cerrahisinde temperatür monitörleri, genellikle indüksiyon sonrasında hasta
uyuduktan sonra yerleĢtirilir.

8.

( ) Günümüzde premedikasyonda yaygın olarak anksiyolitik, sedatif ve güçlü
amnezik etkisiyle midazolam tercih edilmektedir.

9.

( ) Total opioid anestezisi kalp ameliyatları için geliĢtirilmiĢtir ve en çok tercih
edilen opioidler; morfin ve dolantindir.

10.

( ) Ġntraoperatif ventrikül fonksiyonunun yetersizliği belirtileri; cilt perfüzyonunda
azalma ile oksimetre sinyalinin kaybolması, oksijen satürasyonunda azalma, sistemik
hipotansiyon, idrar çıkıĢında azalmadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Damar cerrahisinde operasyon süresince hastanın ve cerrahinin özelliğine göre
tekniğine uygun olarak anestezi uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Anatomi ve fizyoloji ders modüllerinizden vücudumuzda bulunan damarların
yapısını ve fonksiyonlarını tekrar çalıĢınız.
Beceri eğitimine gittiğiniz alanlarda, damar cerrahisinde kullanılan anestezi
tekniklerini ve ilaçlarını araĢtırınız.
Damarla ilgili en sık yapılan ameliyatlar ve nedenlerini araĢtırınız.

3. DAMAR CERRAHĠSĠNDE ANESTEZĠ
Aort, sol ventrikülden çıkan ve tüm vücuda kan taĢıyan ana atardamardır. Aort ve
karotis üzerinde gerçekleĢtirilen giriĢimler, damar cerrahisinin önemli bir bölümünü
oluĢturur. Aort üzerinde yapılan bazı giriĢimler kardiyopulmoner bypass tekniğini gerektirir
ve bu giriĢimlerde ciddi komplikasyonlar geliĢebilir.
Aort hastalıkları baĢlıca damarın geniĢlemesi (anevrizma), damar tabakalarının
birbirinden ayrılması (diseksiyon), damarın tıkanması veya daralması olarak
sınıflandırılabilir.
Bu faaliyette aort anevrizmasında, aort diseksiyonunda ve karotis cerrahisinde anestezi
planı hakkında bilgiler öğreneceksiniz.

3.1. Aorta Yapılan GiriĢimler
Yapılacak ameliyat belli bir damar üzerinde çalıĢmayı gerektirse bile hastalığın
ameliyatı gerektirecek düzeyde olmasından kaynaklanan ve baĢta merkezi sinir sistemi
olmak üzere myokard, böbrekler ve vital organlar üzerinde oluĢturduğu etkiler göz önünde
bulundurularak preoperatif değerlendirme ve intraoperatif anestezi planının yapılması
gerekir.
Aortun klampe edilmesi ve büyük miktardaki kan kaybı anestezist için önemlidir. CPB
uygulanmazsa aortun klempe edilmesinde sol ventrikülün yükü artar ve klempin distalinde
kalan bir çok organda iskemi meydana gelir. Hipertansiyon, myokard iskemisi, sol ventrikül
yetmezliği geliĢebilir. Medulla spinalise kan gitmemesi, parapleji ve böbrek yetmezliğine
neden olabilir. Acil aort cerrahisi uygulanacak hastaların birçoğu durumları kritik,
hipovolemik, renal ve pulmoner yandaĢ hastalıkları olan hipertansif ve diyabetik kiĢilerdir.
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3.1.1. Aort Anevrizmaları
Aort anevrizması; aortun balonlaĢıp geniĢleyerek daha geniĢ bir çapa
ulaĢmasıdır. GeniĢlemiĢ olan bölümün yırtılma riski vardır. Anevrizma tipleri; aort
anevrizması, serebral anevrizmalar ve periferik anevrizmalardır. Nedeni çoğu zaman
aterosklerozdur, medial kistik nekroz da nedenleri arasındadır. 60 yaĢ ve üzeri ve ailede
anevrizma öyküsü, hipertansiyon, sigara kullanımı, doğum kontrol hapları, alkol, kokain
kullanımı anevrizma için risk faktörüdür.

ġekil 3.1: Aort anevrizması

Aort anevrizması en sık abdominal aortta görülür, ancak aortun diğer bölümlerinde de
anevrizma geliĢebilir. Sifilitik anevrizma assenden aortta görülür. Aort kökünün dilatasyonu,
aort regürjitasyonuna sebep olur. Üst torasik aorttaki geniĢlemeler trakeal ya da bronĢial
bası veya deviasyon, hemoptizi, üst vena cava sendromu yapabilir. Sol nervus recurrensin
basısı, sol kord vokalde paralizi ve ses kısıklığı yapabilir. Anevrizmaya bağlı anatomik
yapının değiĢmesi entübasyon ve santral venöz kateter uygulamaları açısından sorun
yaratabilir.
Anevrizmanın en önemli komplikasyonu; damarın yırtılması ve masif kan kaybıdır.
Akut geniĢleme ani ve Ģiddetli ağrıya neden olur ve rüptürün habercisidir. Anevrizma ne
kadar büyükse rüptür olma olasılığı o derece artar. Anevrizma çapı 4cm’den büyükse elektif
rezeksiyon yapılır. Bu ameliyatlarda mortalite oranı %2-5’tir. Anevrizmada yırtılma ya da
sızma sözkonusu olduğunda, bu oran %50 civarına kadar çıkar.

3.1.2. Aort Disseksiyonu
Aort duvarının intimasında aniden yırtık oluĢması ile media katının hasarlanması ve
intima katının adventisyadan ayrılması sonucu meydana gelir. Bazen mediada kanama olur.
Her iki Ģekilde de mediada kistik nekroz denilen dejeneratif değiĢiklik primer olarak
mevcuttur ve hasta hipertansiftir.
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Medianın disseksiyonu, aorttan çıkan bir arterin ağzını tıkayabilir, aort köküne doğru
ilerleyip kapakçık yetmezliği oluĢturabilir; perikard ya da plevra yırtılabilir; kalp
tamponatına ya da hemotoraksa neden olabilir. Disseksiyonların çoğu proksimal tiptedir,
yani assendan aorttadır ve tedavisi cerrahidir; distal disseksiyonlarda ise medikal tedavi
olasılığı vardır. Disseksiyon ister proksimal tipte ister distal tipte olsun tanı Ģüpheli bile olsa
ilk yapılması gereken sistolik arter basıncının düĢürülmesidir ( 90-120 mmHg ). Bu amaçla
intravenöz nitroprussid ve beta bloker (esmolol) verilir. Nitroprussid tek baĢına
verilmemelidir.

3.2. Aort Cerrahisinde Anestezi Uygulamaları
Assenden aort cerrahisinde; sternotomi ve CPB uygulanır. Anestezi indüksiyonu
CPB uygulanan diğer kalp ameliyatlarında olduğu gibidir. Ġntraoperatif dönemde aort
regürjitasyonu, uzun süreli aort klempajı ve masif kan kaybı gözlenebilir. Aprotinin
uygulaması ile kan kaybı azaltılabilir. Aort valvi replasmanı ve koroner reimplantasyon
gerekebilir. Ġnvaziv kan basıncı monitörizasyonu için sol radial arter kullanılmalıdır, çünkü
ameliyat sırasında; A. Ġnnominatanın klampajı da gerekli olabilir. A. femoralis veya dorsalis
pediste monitörizasyon için tercih edilebilir. Yüksek doz opioid + vazodilatör (niprussid)
tekniği, en çok uygulanan tekniktir. Aort disseksiyonu mevcutsa beta bloker de verilir.
Bradikardi, aort regürjitasyonunu arttırdığı için önlenmelidir. Disseksiyonlu hastalarda, CPB
için arter kanülü arteria femoralise yerleĢtirilir.
Arcus aorta cerrahisinde; sternotomi, CPB tekniği ve derin hipotermi uygulanarak
dolaĢım durdurulur. Beynin korunması için 15oC hipotermi ve tiyopental infüzyonu, EEG
kontrollü düĢük aktivite sağlanır. Metilprednisolon, mannitol, fenitoin kullanılabilir. Tekrar
ısıtma periodu uzun olduğu için postoperatif dönemde kan kaybı fazla olur.
Desenden aort cerrahisinde; CPB tekniği uygulanmadan, sol torakotomi, abdominal
aort katılımı da varsa torakoabdominal insizyonla yapılır. Tek akciğer anestezisi cerrahın
çalıĢmasını kolaylaĢtırır. Anatomik değiĢiklikler nedeniyle entübasyon zor olabilir. Alternatif
olanaklar hazır bulundurulmalıdır. Lezyonun alt ve üstünden aorta klemp konur, klempin
üzerinde akut hipertansiyon geliĢir. Arteriyel kan basıncı sağ radial arterden monitörize
edilmelidir, çünkü sol A. subklavia klempe edilebilir. Ventrikül disfonksiyonu ve koroner
hastalığı olanlarda aorta klemp konmasından sonra akut sol ventrikül yetmezliği ve myokard
iskemisi oluĢabilir. Ventrikül fonksiyonu iyi olan hastalarda klemp öncesi anestezi
derinleĢtirilir. Bu olgularda intraoperatif kanama sözkonusudur ve kanamanın azaltılmasında
aprotinin kullanılabilir. Yeterli venöz yol açılarak monitörizasyon uygulanmalıdır (
pulmoner arter kateteri, TEE ). Aort klempinin açılmasından sonra ciddi derecede
hipotansiyon görülür. Anestezinin yüzeyelleĢtirilmesi, volüm yüklemesi, klempin yavaĢ ve
kademeli olarak açılması hipotansiyonu önlemek açısından önemlidir. Hastada metabolik
asidoz söz konusudur; uzun sürerse ciddi düzeyde( pH <7.20 ) ve hipotansiyonla beraber ise
NaHCO3 verilir.
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Parapleji aort klempajının önemli bir komplikasyonudur. Klempaj süresi 30 dakikayı
aĢan vakalarda, büyük cerrahi disseksiyonunda ve acil olgularda medullar komplikasyonların
sıklığı artar. Böbrek yetmezliği diğer bir komplikasyondur.Özellikle acil giriĢimlerde ve
önceden böbrek hastalığı olan hastalarda, uzun süreli klempaj ve hipotansiyondan sonra
böbrek yetmezliği daha sık görülür. Klempaj öncesi 0.5mg/kg mannitol infüzyonu, yetmezlik
sıklığını azaltabilir. Klemp açıldıktan sonra oligüri devam ederse düĢük doz dopamin
verilebilir. Renal yetmezliğin oluĢmaması için kalp fonksiyonlarının da yeterli olması
gerekir.
Abdominal aort cerrahisinde; lezyonun lokalizasyonuna göre klemp konur.
Oklüzyondan önce heparinizasyon gereklidir. Ġntraarteriyal kan basıncı üst ekstremitelerin
herhangi birinde monitörize edilebilir. Klempin açılmasını takiben hipotansiyon geliĢir.
Büyük insizyon ve geniĢ retroperitoneal cerrahi diseksiyon intraoperatif kan kaybının yanı
sıra sıvı gereksinimini de artırır ( 10-12ml/kg/saat). CVP ve ventriküler disfonksiyonu ya da
koroner arter hastalığı olanlarda PAP monitörizasyonu ile kolloid ve kristoloidler verilmesi
gerekir. Bu hastalarda TEE monitörizasyonu da önerilmektedir. Özellikle önceden böbrek
hastalığı olanlarda, renal fonksiyonlar mannitol ile korunabilir.
Aort cerrahisinden sonra hastaların çoğunda 2-24 saat süreyle yapay solunuma devam
edilir. Hemodinamik stabilite korunmalı ve postoperatif kanama önlenmelidir. Post operatif
dönemde de yeterli sıvı replasmanı sağlanmalıdır.

3.3. Karotis Cerrahisinde Anestezi Uygulamaları
Karotid aterosklerozu, ekstrakranyal serebral olayların önemli bir kısmını
oluĢturmaktadır. Hastaların yarısında bilateraldir. Hastalık nadiren tam tıkanmaya neden
olur. OluĢturduğu asıl sorun plak embolizisidir. Plak rüptürü ya da embolisi ile geçici
iskemik atak (TIA) / serebrovasküler olay oluĢur.
Karotid arter hastalığı için risk faktörleri arasında; ileri yaĢ, hipertansiyon ve sigara
alıĢkanlığı yer alır. Yüksek serum lipid düzeyi ile diyabet öyküsü de daha zayıf risk
faktörleridir. Sol ana koroner arter hastalığı ve diğer periferik vasküler hastalığı olanlarda da
karotid arter hastalığı görülme olasılığı; normal kiĢilere kıyasla daha yüksektir.
Karotid arter hastalığı sık olarak asemptomatiktir. Geçici tek taraflı görme kaybı da
belirtiler arasında yer alabilir. Paresteziler, ekstremitelerde hantallık ve konuĢma problemleri
(geçici) görülebilir. Bunlar, klasik geçici iskemik atak örnekleridir. Geçici iskemik ataklar 24
saat içinde çözülürken geçici iskemik nörolojik defisitlerde tam rezolüsyon 24 saati aĢabilir.
Anestezi yöntemi: Hastaların çoğu; yaĢlı, hipertansif, arteriyosklerotik ve diyabetiktir.
Preoperatif değerlendirmede nörolojik sorunlar ele alınmalıdır. YandaĢ hastalıkları
sorgulanmalı, preoperatif tedavi edilmeli ve hasta optimal düzeyde iken operasyona
alınmalıdır. Hiperglisemi serebral iskemik, hasarı artıracağı için diabetik hastaların kan
Ģekeri düzenlenmelidir. Hipertansiyon ve taĢikardiye önlem alınmalıdır. Diüritikler dıĢında
tüm ilaçlarını giriĢim sabahına kadar hasta almaya devam etmelidir.
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Genel veya rejyonal anestezi yöntemleri uygulanabilir. Standart monitörizasyonun
yanı sıra intraarteriyal basınç monitörizasyonu sağlanmalıdır. Endtidal CO 2 monitörizasyonu
ile birlikte arteriyel PCO2 monitörizasyonu da sağlanmalıdır. Hasta hiperkapniden
korunmalıdır. Serebral monitörizasyon, bir Ģant gereksinimini belirlemek için EEG kullanır.
Ġndüksiyonda hipnotik ajan olarak tiyopental ya da etomidat tercih edilir, çünkü bu ilaçlarla
serebral metabolizma azalmakta, fakat kan akımı fazla azalmamaktadır. Endotrakeal
hipertansiyona neden olmasını önlemek için opioid ya da beta-bloker ilaçlar verilir.
Ġdamesinde genel olarak N2O ve bir volatil anestezik ve/ veya opioidler tercih edilebilir.
Ġnhalasyon ajanı olarak isofluran kullanılır, çünkü isofluran serebral iskemiyi önler.
Cerrahi giriĢim süresince kanama ve sıvı kaybı fazla olmaz, arteriyel kan basıncının
hipotansif olması gerekir, hatta preoperatif kan basıncından biraz yüksek olmalıdır.Dikkat
edilmesi gereken nokta; myokardial iskemiye neden olmamak için de hipertansiyon ve
taĢikardinin önlenmesidir. Ameliyat süresince hipertansiyon geliĢirse nitrogliserin gibi bir
vazodilatör verilir. Hipotansiyon geliĢirse mayi infüzyonu ve vazopressör (fenilefrin ) verilir.
Karotid baroreseptörlerin maniplasyonu sonucu geliĢen bradikardi, atropin ile tedavi
edilir. Karotis arter oklüzyonundan önce hasta heparinize edilir. Cerrahi giriĢimin bitmesini
takiben cilt dikilirken protamin ile heparin antagonize edilir.
Karotis cerrahisinde hasta, nörolojik bulgularının değerlendirilmesi için erken
uyandırılır. Hipertansiyon ve taĢikardi geliĢirse vazodilatör ya da beta bloker verilir.
Ameliyat yerinde hematom oluĢursa havayolu bası altında kalır.
Karotid arter cerrahisi sonrasında en sık görülen sorunlar; yeni nörolojik defisit,
hemodinamik parametrelerin anstabil olması (özellikle anestezi çıkıĢında) ve solunum
yetersizliğidir. Bu komplikasyonların çoğu, intraoperatif emboli ve tromboz ile karotid
klampajı sırasındaki hipoperfüzyona bağlıdır.
Rejyonel anestezi C2-4 sinirlerinin etkin bloğu ile sağlanan yüzeyel ve derin servikal
pleksus bloğu ile oluĢturulabilir. Bu tekniğin avantajı, hastanın uyanık olması ve perioperatif
süreçte muayene edilebilmesidir. Geçici Ģant gereksinimi, cerrahi sırasında
değerlendirilrebilir ve geliĢen nörolojik defisit tanınabilir.

62

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Damar cerrahisinde anestezi uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları
 Anestezi cihazını kullanıma hazır
hale getiriniz.

Öneriler
 Cihazı, bütün
çalıĢtırmalısınız.

bağlantılarını

yaparak

 Hasta ile iĢbirliği yapmanın, hastanın
endiĢesini azaltacağını bilerek hastaya
 Genel anestezi uygulaması için hasta
yapılacak
iĢlemler
hakkında
bilgi
hazırlığı yapınız.
vermelisiniz.
 Ġndüksiyon öncesi kan gazı tayini için kan
almalısınız.
 Hastanın yaĢına ve fizik yapısına uygun
intraket kullanmalısınız.
 Hastanın, damaryolunu açarak sıvı
 Ġkinci bir damar yolunu açmanız gerekirse
infüzyonunu baĢlatınız.
hastaya anestezi uyguladıktan sonra
açmalısınız.
 Hastaya, genel anestezi uygulamasını
baĢlatınız.

 Hastaya, endotrakeal
uygulayınız.

 Hastanın genel durumu ve cerrahi
özellikleri göz önünde bulundurarak ilaç
uygulamalısınız.

 Entübasyonu hasta derin anestezide ve
yeterli gevĢeklikte iken yapmalısınız.
entübasyon
 Entübasyona,
alternatif
yöntemler
uygulamayı sağlayacak malzemeleri de
hazır bulundurmalısınız.

 Hastaya, cerrahi pozisyon verilirken  Pozisyon verme esnasında hastanın baĢ ve
havayolu güvenliğini sağlayınız.
boyun bölgesini desteklemelisiniz.
 Verileri girerken hastanın yaĢını, kilosunu
 Anestezik gazları ve solunum
göz önünde bulundurmalısınız.
parametrelerini, hasta verilerine göre
 Oksijenin %30’un altında olmamasına
ayarlayınız.
dikkat etmelisiniz.
 Isı probunu hasta uyuduktan sonra
yerleĢtirmelisiniz.
 Anestezi derinliğinin klinik belirtilerini
takip etmelisiniz.
 Hastanın monitör bulgularını takip
 Hastanın anestezi takibini yapınız.
etmelisiniz.
 Hastanın idame ilaçlarının uygulamasını
yapmalısınız.
 Hastayı, gerektiğinde aspire etmelisiniz.
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 Ekspirasyon
sırasında
havayolu
tıkanıklığını fark edebilmek için end-tidal
CO2 düzeyini kontrol ederek kapnografiye
gecikmiĢ
bir
yükselme
varlığın
gözlemlemelisiniz.
 Aldığı çıkardığı sıvı takibini yapmalısınız.
 Kan basıncını izlemelisiniz. Özellikle
hipotansiyondan hastayı korumalısınız.
 Periferik sinir hasarı açısından bası
noktalarını kontrol etmelisiniz.
 Hastanın vücut ısısını aralıklarla kontrol
etmelisiniz.
 Hipoksi yönünden takibini, endtidal CO2
ve pulseoksimetre verileri ile birlikte cilt ve
dudak rengi kontrol ederek yapmalısınız.
 Kas gevĢetici, anestezik ajan uygulamasını
anestezi uzmanı direktifi doğrultusunda
yapmalısınız.
 Gerektiğinde kan ve sıvı replasmanını
sağlamalısınız.
 Yapılan uygulamaları, zamanında kayıt
etmelisiniz.
 CPB tekniği uygulanacak hastalarda,
uygulama
öncesi
idame
dozlarını
yapmalısınız.
Anestezik ilaçların idame dozunu
 CPB süresince anestezik ilaçların idame
yapınız.
dozlarını ve acil ilaçları kalp-akciğer
makinasının
ilgili
bölümünden
yapmalısınız.
CPB
uygulanmayan
damar  Heparin uygulamasından 5 dakika sonra
giriĢimlerinde kros- klemp konmadan
ACT (aktive pıhtılaĢma zamanı) tayini için
önce hastayı heparinize ediniz.
kan almalısınız.
 Saatlik idrar takibi yapmalısınız.
 Oligüri yönünden hastayı takip etmelisiniz.
Diürezi sağlayınız.
 Oligüri geliĢirse ilaç tedavisiyle idrar
çıkıĢını sağlamalısınız.
 Ritm
değiĢikliklerinin
nedenlerini
araĢtırmalısınız.
EKG ritim değiĢikliklerini izleyiniz.
 Ritm değiĢikliklerinin ilaçlarla tedavi
edilebileceğini bilerek gerekli ilaçları hazır
bulundurmalısınız.
Vena cava kros- klemp kaldırıldıktan  Protaminin histamin salınımına dolayısıyla
sonra heparini protamin vererek
hipotansiyona neden olduğunu bilerek bu
antagonize ediniz.
yönüyle hastayı takip etmelisiniz.
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 Hemodinamik parametreleri kontrol
ediniz.

 Hastayı
uyandırma
baĢlatmalısınız.

 Hastanın güvenli
sağlayınız.

iĢlemlerini

Ģekilde

naklini

 Hasta
ekstübe
edilmeyecekse
taĢınabilir bir monitörle hastayı
mönitörize ediniz.
 Yoğun bakım
sağlayınız.

ünitesine

naklini

 Özellikle kan gazları, pH, kan Ģekeri,
potasyum düzeylerinin normal sınırlar
içinde olduğunu kontrol etmelisiniz.
 Kan değerlerine göre gerekli ilaçları
(inotrop
ilaçlar,
nitrogliserin
vb)
yapmalısınız.
 Cerrahi giriĢimin sonlanmasına yakın
hastanın
spontan
solunumunu
döndürmelisiniz.
 Spontan solunumu döndürmek için hastaya
kısa
bir
süreli
hipoventilasyon
uygulayabilirsiniz.
 Hipoventilasyon uygularken end-tidalCO2
ve oksijen satürasyon verilerini kontrol
etmelisiniz.
 Antagonist ilacı, spontan solunumun
baĢlamasını takiben yapmalısınız.
 Ekstübasyon öncesi ağız içinindeki
sekresyonları aspire etmelisiniz.
 Gerekirse endotrakeal tüp içini de aspire
edebilirsiniz.
 Apirasyon iĢlemin,i kısa süreli yapmalı ve
hastada irritasyon oluĢturmamalısınız.
 Ekstübasyonu solunum düzenli hale
geldikten sonra yapmalısınız.
 Ekstübasyonu inspirium sırasında hastayı
travmatize etmeden yapmalısınız.
 Hastayı monitörden ayırmalısınız.
 Hastayı tekniğine uygun Ģekilde sedyeye
almalısınız.
 Görevli personele hasta hakkında ayrıntılı
bilgi vererek ayılma ünitesine teslim
etmelisiniz.
 Kullanacağınız
monitör
oksijen
saturasyonunu, arteriyel kan basıncını ve
kalp ritmini göstermelidir.
 Transferin güvenli bir Ģekilde olması için
hastanın kol ve bacaklarını sedyeye kayıĢla
bağlayınız.
 Hastanın durumu ve yapılan iĢlemler
hakkında bölüm sorumlusuna bilgi
vermelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Karotis cerrahisinde, giriĢim süresince hastanın arteriyel kan basıncı hipotansif
olmalıdır.

2.

( ) Disseksiyonlu hastalarda, CPB için arter kanülü arteria femoralise yerleĢtirilir.

3.

( ) Karotid baroreseptörlerin maniplasyonu sonucu hastada taĢikardi geliĢir.

4.

( ) Üst torasik aorttaki geniĢlemeler; trakeal ya da bronĢial bası veya deviasyon,
hemoptizi, üst vena cava sendromu yapabilir.

5.

( ) Anevrizmanın en önemli komplikasyonu; damarın yırtılması ve masif kan
kaybıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1)

AĢağıdakilerden hangisi, kalp akciğer makinasının bölümlerinden biri değildir?
A) Oksijenatör.
B) Arteriyel filtre.
C) Kondonsatör.
D) Isı değiĢtirici.
E) Venöz rezervuar.

2)

AĢağıdakilerden hangisi, kardiyopulmoner bypass endikasyonlarından biridir?
A) Valvüler kapak onarım ve replasmanı.
B) Disk herniler.
C) Mastektomi.
D) Abdominal tümör rezeksiyonu.
E) Timektomi.

3)

AĢağıdakilerden hangisi, kardiak cerrahide hastayı CPB'dan ayırmak için geçerli
kurallardan biridir?
A) Santral vücut sıcaklığı en azından 35oC olmalıdır.
B) Stabil bir ritm tercihen sinüs ritmi olmalıdır.
C) % 100 oksijen ile yeterli ventilasyon tamamlanmıĢ olmalıdır.
D) Kalp hızı bradikardi sınırlarında olmalıdır.
E) Hct, %10-11 arasında olmalıdır.

4)

AĢağıdakilerden hangisi, kardiyopulmoner bypass tekniği için yanlıĢ bir ifadedir?
A) Fizyolojik değildir, nonpulsatiftir.
B) Aorta kros klemp konmadan heparinizasyon sağlanır.
C) 200–250 saniyeden uzun bir ACT emniyetli kabul edilir.
D) CPB’nin baĢlamasını takiben, yeterli akım ve venöz dönüĢ garantilendiğinde
pozitif basınçlı ventilasyon sonlandırılır.
E) CPB baĢlamadan kalp akciğer makinesi priming solüsyonu ile yıkanmalı, sistem
içindeki hava kabarcıkları mutlaka çıkarılmalıdır.

5)

AĢağıdakilerden hangisi, cerrahi giriĢim sırasında kardiyak komplikasyonları artıran
risk faktörlerinden biri değildir?
A) Son 6 ay içerisinde geçirilmiĢ myokard infarktüsü.
B) Konjestif kalp yetmezliği.
C) ġiddetli anjino pectoris.
D) Myokard iskemisi.
E) Bir dakikada 10'dan fazla görülen prematür atrial veya ventriküler atımlar.
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6)

AĢağıdakilerden hangisi, valvüler hastalıklarda görülmez?
A) TaĢikardi.
B) Kalp yetmezliği.
C) Enfeksiyon.
D) Bradikardi.
E) Emboli.

7)

AĢağıdakilerden hangisi, hipertansif hasta anestezisi için yanlıĢ bir bilgidir?
A) Hipertansif hastalarda, kan ve sıvı kayıpları iyi tolere edilmez.
B) Hipertansif hastanın, elektif cerrahisinde indüksiyonunda ketamin tercih edilebilir.
C) Postoperatif dönemdeki mesane distansiyonu ve stres hipertansiyona neden olur.
D) Anestezi sırasında hiperventilasyon ve yüksek hava yolu basıncı ile IPPV,
hipotansiyon ve hipokapniye neden olur.
E) Laringoskopi ve entübasyon öncesi larenkse topikal anestezik ilaç uygulanması ile
kan basıncının yükselmesi önlenir.

8)

AĢağıdakilerden hangisi, mitral valv prolapsusu için doğru bir ifadedir?
A) En az görülen kapak anomalisidir.
B) Erkeklerde daha sık görülür.
C) Supraventriküler ve ventriküler aritmi riski mevcuttur.
D)Ġntraoperatif dönemde aritmi görülmez.
E) Aritmiler ilaç tedavisine gerek kalmada kendiliğinden geçer.

9)

AĢağıdakilerden hangisi myokard enfarktüsü geçirmiĢ hasta anestezisi için yanlıĢ bir
ifadedir?
A) Elektif cerrah,i infarktüsü takip eden 3. aydan sonra yapılabilir.
B) Myokard infarktüsü geçiren hastalar, ani kan basıncı değiĢikliklerini iyi tolere eder.
C) Anestezi süresince kan basıncı normal ya da normalin biraz altında tutulmalıdır.
D) GiriĢim süresince kalp hızı70 atım/dakika dolayında tutulmalıdır.
E) Hipertansif ve taĢikardik hastada pankuronium tercih edilmez.

10)

AĢağıdakilerden hangisi aort üzerine yapılan giriĢimlerle ilgili yanlıĢ bir ifadedir?
A) Assenden aort cerrahisinde, sternotomi ve CPB uygulanır.
B) Arcus aorta cerrahisinde, sternotomi, CPB tekniği ve derin hipotermi uygulanır.
C) Desenden aort cerrahisinde, sternotomi, CPB tekniği ve derin hipotermi uygulanır.
D) Desenden aort cerrahisinde, anatomik değiĢiklikler nedeniyle entübasyon zor
olabilir.
E) Desenden aort cerrahisinde CPB tekniği uygulanmadan, sol torakotomi, abdominal
aort katılımı da varsa torakoabdominal insizyonla yapılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU

69

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
B
C
E
E
B
C
B
C
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