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1.GİRİŞ VE AMAÇ

Tedavisinde devam eden gelişmelere karşın kardiyovasküler hastalıklar, tüm

dünya ülkelerinde halen birincil mortalite sebebi olmaya devam etmektedirler

[1]. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve birçok ülkede etnik gruplardaki

erkek ve kadınlarda önemli bir morbidite nedeni olarak yaşamı

kısıtlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ nün hazırladığı raporda

Koroner Arter Hastalığı (KAH)’ nın 2020 yılında morbidite nedenleri

arasında birinci sırayı koruyacağı öngörülmektedir [2].

ABD’ de her yıl yaklaşık iki milyon kişi KAH nedeniyle miyokard

infarktüsü geçirmektedir. Cleveland Clinic’te 1967 yılında koroner

anjiyografi ile KAH’ a yol açan stenotik koroner arter lezyonlarının spesifik

tespit edilebileceğinin gösterilmesi dönüm noktası olmuştur. Aynı tarihte

Koroner Arter Bypass Greft (CABG) cerrahisi de planlı bir yaklaşım olarak

yine aynı klinikte başlatılmıştır. Koroner bypass cerrahisinin kullanımı 1970

sonrasında hızla artarak önem kazanmıştır [3].

Koroner arter hastalığında cerrahi girişimlerin temel amacı canlı

miyokard dokusunu kanlandıran, tıkalı ya da lezyonlu koroner arterlerin tam

revaskülarizasyonudur [1]. Özellikle de Left Anterior Descending Artery

(LAD) revaskülarizasyonu erken ve geç dönem mortaliteyi etkilemesi

nedeniyle ayrıca önemlidir. Bu yüzden LAD bypass’ında, rekürren anjina ve

kalbe bağlı ölümleri azaltması nedeniyle Left Internal Mammarian Artery

(LIMA) ilk seçenek olmalıdır [4,5]. Yaygın koroner arter hastalıklarında

gerek perioperatif miyokard enfarktüsü, gerekse erken mortalite ve geç

dönem açıklık oranı yönünden iyi sonuç alınabilmesi için iyi bir anastomoz

yapmak ve iyi distal kan akımı oluşturmak gerekir [6]. Diffüz aterosklerotik

koroner arter hastalığı terimi; koroner arterler uzunluğunca aterosklerotik

lezyonlarla dolu olan ve herhangi bir bölgesinde klasik bypass yapmaya

uygun elverişli bir yer bulunmayan koroner arterin durumunu belirtir. Bu

durum bypass greft için bir kontrendikasyon olarak düşünülebilir [7]. Yaygın

kompleks lezyonların varlığında standart bypass teknikleri ile komplet
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revaskülarizasyon gerçekleştirilemez [8]. Distalinde rezidüel lezyon

bırakılarak yapılan bir anastomoz koroner bypass cerrahisinin temel amacı

olan, distal koroner yatağın kanlanmasını sağlayamaz. Özellikle sol ön inen

arter (LAD)’de rezidüel lezyon bırakılması peroperatif ve geç dönem

mortaliteyi etkileyen en önemli parametrelerden biridir [9]. Bu nedenle bazen

yeterli distal akımın sağlanabilmesi için endarterektomi veya rekonstrüktif

işlemlerinin yapılması zorunludur [10].

İleri derecede yaygın koroner arter lezyonları olan hastalarda koroner

artere safen ven ile “patch plasty” ve bu yama üzerine LIMA anostomozu

yapılır. Anastomoz hattını uzun tutmak kaydıyla LIMA veya safen ven ile

direk uzun anastomoz gibi farklı yöntemler de uygulanmaktadır. Koroner

bypass operasyonu sırasında endarterektomi uygulanmasının operatif

mortalite üzerine olumsuz etkileri birçok çalışmada gösterilmiştir [11,12].

Yaygın aterosklerotik lezyonlu koroner arterin herhangi bir bölgesinde bypass

ile birlikte uygulanan endarterektomi yüksek oranda perioperatif miyokard

infarktüsü ve erken mortaliteye yol açar. Endarterektomi işlemi ile birlikte,

perioperatif MI riskinin standart koroner bypass prosedürüne göre iki kat

arttığı bildirilmiştir [13]. Bu işlem LAD artere uygulanacaksa septal ve

diyagonal dalların da kanlandırılabilmesi yönünden daha da önem

kazanmaktadır [14]. Left anterior descending arter ve onun dalları olan septal

ve diyagonal arterler miyokardın oldukça büyük bir bölümünü perfüze

ederler. Left anterior descending arterin septumu besleyen fazla sayıdaki

septal perforan dallarında, endarterektomi esnasında oklüzyon oluşabilmesi

nedeniyle işlem sağ koroner arter sistemi endarterektomisi kadar kolay ve

risksiz olmamaktadır. Livesay ve arkadaşları 3369 endarterektomili hasta

üzerinde yaptıkları çalışmada endarterektominin erken mortaliteyi yaklaşık

iki kat arttırdığını (%4,2), bu riskin endarterektomi LAD artere

uygulandığında daha da yükseldiğini (%8,5) rapor etmişlerdir [7]. Brenowitz

ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada erken dönem greft açıklık oranı;

endarterektomili patch plasty’ de %88,5, normal koroner anastomoz yapılan

greftlerde ise %90,5’dir. Yine aynı çalışmada semptomatik hastalarda geç

dönem açıklık oranı araştırılmış ve endarterektomili greftlerde %72,7, normal
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koroner anastomoz yapılan greftlerde ise %75,8 olarak bulunmuştur [15].

Brenowitz ve arkadaşları sol ön inen artere endarterektomi ve anjiyoplasti

uygulanan 606 hastada erken mortaliteyi %7,9 olarak bildirmişlerdir.

Koroner arter endarterektomisi ve rekonstrüksiyonu zaman

kaybettirici ve uğraş isteyen bir iştir [16,17]. Endarterektomisiz patch plasty

işleminin cerrahi teknik açısından; daha kolay uygulanabilir ve zaman

kazandırıcı bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Endarterektomili

rekonstrüktif işlemlere göre endarterektomisiz patch plasty’ nin önemli bir

üstünlüğü operasyon sırasında miyokardiyal iskemi süresini kısaltması ve

ateroemboliye bağlı olarak perioperatif MI gelişme riskini azaltmasıdır

[18,19]. Endarterektomisiz yapılan rekonstrüktif işlemlerde; darlıkların

bitimine kadar arter boylu boyunca açıldıktan sonra açıklık safen veya IMA

greft ile direkt uzun anastomoz edilir, ya da safen patch ile kapatılıp üzerine

IMA veya safen greft ile bypass yapılır. Uzun segment arteriotomi sonrası

endarterektomisiz patch plasty yapılması; endarterektomili arterlerde görülen

rezidüel plak kalması (özellikle distalde), intimal flep kalkması, akut tromboz

gelişmesi gibi mekanik komplikasyonları da önler [20]. Endarterektomi

yapmadan; dikkatli ve özenle yapılan uzun anastomoz patch plasty işlemi

sayesinde;  endarterektomi uygulanan damarlarda trombozis ve intimal flep

oluşumu nedeniyle görülen, erken ve geç dönem oklüzyonuna neden olan

fibrointimal hiperplazi gelişimi gibi komplikasyonlara da rastlanmamaktadır.

Biz vakalarımızda; diffüz aterosklerotik hastalığı tespit edilen LAD

koroner arterini darlık boyunca uzun segment açarak 2-4,5 cm (m:

2,83±0,82cm), endarterektomi yapmadan LIMA grefti ile direkt uzun

anastamoz patch plasty bypass tekniğini kullandık. Çok sık uygulanmayan bu

yöntemi geliştirmekteki amacımız; diffüz koroner arter hastalarında komplet

revaskülarizasyonu sağlayabilmek olduğu kadar aynı zamanda da

endarterektominin mortaliteyi iki kat arttırdığı bilinen peroperatif MI ve diğer

komplikasyonlarından korunmaktır. Endarterektomi yapmadan yapılan patch

plasty’nin koroner akımın düzelmesindeki rolünü araştırmak için epikardiyal

koroner arterdeki kritik darlığı tespit etmekte kullanılan yöntemleri

karşılaştırdık. Çünkü; cerrahi teknik açıdan bakıldığında endarterektomi
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yapılmamış bir koroner arter lümeninin içi aterosklerotik plaklarla doludur ve

anastomoz yapılacak arter lümeninin çapı endarterektomi yapılarak içi

temizlenmiş bir koroner arter lümeninin çapına göre daha küçüktür. Özenli

bir cerrahi dikiş tekniği gerektiren bu durum, dikişler konulurken her hangi

bir bölgede istenmeyen bir kritik darlık oluşturabilme riskini arttırır. Bu

sebeplerden dolayı bu hastalarda postoperatif koroner kan akımının normal

olduğunu bize gösterebilecek aynı zamanda da hasta güvenliği açısından

risksiz ve invaziv olmayan bir yöntem kullandık. Epikardiyal koroner

arterlerin görüntülenmesi ve akım örneklemesinin yapılması son yıllara kadar

yalnızca girişimsel kardiyolojik yöntemlerle elde edilebilmekteydi. Yüksek

frekanslı algılayıcılara sahip yeni nesil ekokardiyografi cihazları ile

epikardiyal koroner arterler, özellikle LAD net olarak görüntülenebilmekte ve

akım görüntüleri kaydedilebilmektedir. Bundan dolayı koroner vasküler

yatağa özel vazodilatatör olan “dipiridamol”, periferik venöz yoldan verilip

koroner vazodilatatör yanıtın transtorasik ekokardiyografi ile ölçülmesi

sağlanabilir [21,22,23]. Yapılan bazı araştırmalarda transtorasik

ekokardiyografinin koroner akım rezervinin değerlendirilmesinde girişimsel

yöntemler kadar başarılı olduğu gösterilmiştir [21].

Çalışmamızda diffüz KAH nedeniyle T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp

Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ nde elektif ve acil

olarak yapılan koroner bypass cerrahisi sırasında LAD artere

endarterektomisiz patch plasty tekniği ile koroner revaskülarizasyon

uygulanmış olgular araştırılmış, erken ve geç dönem sonuçları

değerlendirilmiştir. Postoperatif dönemde endarterektomi yapılmadan, LIMA

ile uzun segment anastamoz yapılmış epikardiyal koroner arterlerin

görüntülenmesi ve akım örneklemesinin yapılması için non-invaziv bir

yöntem kullanılmıştır: “Transtorasik ekokardiyografi ile koroner akım rezervi

(Coronary Flow Reserve, CFR)’ nin değerlendirilmesi”. Bu yöntem sadece

darlığın ciddiyetini ortaya koymakla kalmamakta, aynı zamanda prognostik

bilgi de vermektedir. Bütün veriler değerlendirilerek perioperatif ve

postoperatif dönemde gelişen mortalite ve morbidite oranları ortaya

çıkarılmış, bu sonuçlar endarterektomi yapılan hastalarınki ile literatür
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eşliğinde karşılaştırılmıştır. Bu sebeplerden dolayı çalışmamızda; kolay

uygulanabilen aynı zamanda da kritik koroner arter darlığının saptanmasında

girişimsel yöntemler kadar değerli olduğunu düşündüğümüz bu yöntemi;

diffüz koroner arter hastalığı nedeniyle endarterektomisiz patch plasty tekniği

kullanılarak koroner bypass operasyonu yaptığımız hastaların orta ve uzun

dönem değerlendirmesi için kullandık. Hastalarda transtorasik

ekokardiyografi ile koroner akım rezervindeki değişimleri ve epikardiyal

darlık olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Böylelikle koroner patch plasty uygulamasında önemli 3 soruya cevap

verilmeye çalışılmıştır.

1- Endarterektomisiz patch plasty’ nin erken ve geç dönem sonuçları nedir?

2- Kalbin ön yüzünde yer alan ve ekokardiyografik görüntüleme hudutları

içinde yer alan LAD arterindeki akımın postoperatif dönemde

görüntülenmesi ne derecede olasıdır?

3- Bu görüntüleme yöntemi postoperatif dönemde hasta takibinde

kullanılabilir mi?
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2.GENEL BİLGİLER

2.1.Koroner Arter Anatomisi

Sol ana koroner arter (LMCA) sol koroner orifisten çıktıktan sonra yaklaşık 2

cm kadar seyreder. Ana pulmoner arter ile sol atrial apendiks arasından

geçtikten hemen sonra 2 ana dalını verir, sol ön inen arter (left anterior

descending artery, LAD) ve sirkumfleks arter (Cx). Ayrıldığı yerden bazen

bir intermedier arter (IM) çıkabilir ve Cx 'in marginal dalının güzergâhını

takip eder. Sol ana koroner arterin gelişmediği varyasyonlarda, ender olarak

LAD  ve  Cx  çift  lümenli  koroner  arter  ostiumundan  ayrı ayrı veya  tek

ostiumdan çıkabilir. Arterlerin ostiumu aortik anulus ile sinotubuler bileşke

arasındaki mesafenin ilk 2/3’ ünde komisürler arası mesafenin ortasındadır.

Sağ koroner arter aortadan dik açıyla çıkarken, LMCA keskin bir açıyla çıkar.

Osteal stenozun en sık nedeni aterosklerozdur. Sağ aortik sinüsü ise sıklıkla

sinotübüler bileşkenin dejeneratif hastalığı etkiler. Aort diseksiyonu, sifiliz ve

ankilozan spondilit aortiti osteal stenozun bilinen diğer sebepleridir. Sağ

koroner osteal stenoz daha sık görülür. İyatrojenik osteal hasar sebepleri

olarak ise aort kapak replasmanı, koroner anjiyografi, intraoperatif koroner

ostium perfüzyonu sırasında oluşan hasarlanma sayılabilir. Left anterior

descending arter, anterior interventriküler sulkusta epikardiyal yağ katmanı

içinde seyreder, bu seyri sırasında anterior interventriküler septuma perforan

dallar verir. Septal perforatör dalları anterior septum ve apikal septumu

besler. İlk septal perforator dalı his demetini ve proksimal sol ileti sistemini

besler. Çoğu hastada LAD kalp apeksinden dönerek, posterior

interventriküler sulkusta yer alan ve genellikle % 90 oranında sağ koroner

arter  (Right  Coronary  Artery,  RCA)’  den  köken  alan  posterior  inen  arter

(Posterior Descending Artery, PDA) ile anastomoz yapar. Left anterior

descending arter seyri sırasında sol ventrikül serbest duvarına diyagonal

dallarını verir. Diyagonal dalları sol ventrikül anterior serbest duvarını,

anterolateral papiller kasın bir kısmını ve sağ ventrikül anterior serbest

duvarının medial bölümünün 1/3'ünü besler. Genellikle 1. septal perforatör ve

1. diyagonal dalları en büyük dallarıdır ve distale doğru bu dallar progresif
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olarak küçülürler. Sirkumfleks arter, LMCA’ nın dalıdır ve sol atrial apendiks

posteriorundan geçerek, sol atrioventriküler sulkusta seyri sırasında 1 ile 4

adet, sol ventrikül serbest duvarına uzanan obtüs marjinal (OM) dallarını

verir. En distalinden çıkan dalları ise genellikle posterolateral dallar olarak

adlandırılırlar. Hastaların yaklaşık %10’ unda Cx, posterior interventriküler

sulkus boyunca PDA olarak devam eder, ayrıca atrioventriküler düğüm

arterini verir. Bu dallanma paternine “sol dominant dolaşım” denir.

Koroner dolaşımı 3 sistemden oluşan karmaşık bir venöz dolaşım ağı

drene eder; koroner sinüs ve dalları, sağ anterior ventriküler venler, tebessian

venler [24]. Bu venler ve koroner arterler arasındaki yaygın kollateraller ve

koroner venlerdeki valf yokluğu, daha ileride bahsedileceği gibi, intraoperatif

miyokard koruması için retrograd koroner sinüs kardiyoplejisini mümkün

kılmaktadır [25]. Koroner sinüs ağırlıkla sol ventrikülün olmak üzere toplam

koroner venöz kanın %85’ini drene eder ve posterior atrioventriküler sulkusta

yer alır. Anterior sağ ventriküler ven, sağ ventrikül yüzeyi boyunca

ilerlerleyerek sağ atrioventriküler sulkusta devam eder, buradan direkt olarak

sağ ventriküle açılabilir veya v. kardiyaka minima’yı oluşturabilir ki bu ven

de ya sağ atriuma direkt açılır veya sağ atriuma açılmadan hemen önce

koroner sinüse katılır. Tebessian venler ise direkt olarak kardiyak odacıklara,

özellikle sağ atriuma ve ventriküle açılan küçük venlerdir [26].

2.2.Koroner Arter Fizyolojisi

Koroner kan akımı miyokardın ihtiyacı olan metabolik substratları ve oksijeni

temin ederken, eşzamanlı olarak transkapiller değişim ile açığa çıkan karbon

dioksit ve metabolik ürünleri ortamdan uzaklaştırır. Miyokard gram başına

0,7-0,9 ml ile gelen 0,1 ml/g/dk oksijen gibi oldukça yüksek bir enerji

tüketimine sahiptir [27]. Miyokarda kan akımı, geniş epikardiyal damarlar,

bunlardan miyokarda penetre olan arteriyollerin sonlandığı kapiller

pleksuslardan gelir. Koroner kan akımına karşı ilk rezistansın oluştuğu

penetran arterler, rezistans arterleri olarak da adlandırılırlar. Kalbin yüksek

metabolik hızı nedeniyle interkapiller mesafenin 17 μm’ ye kadar düştüğü,

yüksek kapiller bir yoğunluk vardır. Stres veya egzersiz nedeniyle artmış
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miyokardiyal oksijen ihtiyacı, rezistans arterlerin genişlemesi ve ek kapiller

ağların açılması ile kan akımı 3-4 katına çıkarılarak sağlanır [28]. Yeni

kapiller ağların açılması ile interkapiller mesafe azalır, böylece oksijen ve

besinlerin miyokardda diffüzyonla ilerleyecekleri mesafe kısalır.

Sistolde miyokard kasılmasına bağlı artan intramiyokardiyal vasküler

rezistans nedeniyle koroner kan akımı öncelikle diyastolde gerçekleşir [29].

Epikardiyumdan endokardiyuma doğru olan basınç gradienti nedeniyle, bu

basınç gradientini dengelemek üzere, sol ventrikülde kapiller yoğunluk

subendokardiyumda fazladır. Stres sırasında oksijen temini primer olarak

vazodilatasyonla gelen kan akımı artırılarak sağlanır. Eğer yeterli perfüzyon

basıncı mevcutsa, normal koşullarda total ve bölgesel miyokardiyal kan akımı

metabolik ihtiyaca göre; otoregülasyonla ve bölgesel rezistans ayarlanarak

sağlanır [27,29]. Yine endotel de lokal kan akımı regülasyonunda önemli bir

role sahiptir. Endotel bunu salgıladığı vazoaktif EDRF (Endothelium Derived

Relaxing Factor) ve EDCF (Endothelium Derived Contracting Factor) ile

başarır. Kardiyak metabolik aktivite, zaman içerisinde miyokardın oksijen

tüketiminden hesaplanabilir, buna bağlı olarak miyokard enerji tüketimi

oksijen tüketiminden hesaplanabilir. Miyokard enerji tüketiminin 2

komponenti vardır; “stroke work” veya ventriküler basınç-hacim döngüsünün

integrali olan eksternal enerji ve sistolik ventriküler basıncı belli bir hacimde

tutmak için gerekli termodinamik sarfiyat, internal enerji. Çarpan kalbin

oksijen tüketimi mekanik enerji tüketimi ile sıkıca ilintilidir [30-33].

2.2.1.Miyokardiyal ve Koroner Kan Akımı

Miyokardiyal kan akımının kontrolü miyokardiyumdaki oksijen arz-talep

dengesine bağlıdır; bu da iskemi veya enfarktı engellemek için kalbin

herhangi bir miktardaki oksijen ihtiyacının yeterli miktarda sağlanması

demektir. Kalp, enerji üretimi için substrat oksidasyonu yapan aerobik bir

organdır. Bu nedenle, kararlı durumda iken kalbin metabolik aktivitesi

miyokardiyal oksijen ihtiyacı ile doğru bir şekilde ölçülür. Kalp; glikoz,

serbest yağ asitleri, laktat, aminoasit ve keton gibi substratları metabolize

eder. Bu substratlar, miyokardiyumun enerji ihtiyacını karşılayan yüksek
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enerjili fosfatların (ATP, kreatin fosfat) üretilmesinde çok önemlidir [34]. İş

gücü arttıkça, miyokardiyal kontraktil fonksiyon mevcut yüksek enerji

fosfatlarının daha yüksek bir oranını tüketmektedir. Substrat mevcudiyetinde

bir azalma olması, miyokardiyumun mekanik iş için enerji tüketimini en az

düzeye indirip, geriye kalan yüksek enerjili substratları hücresel bütünlüğün

devamına ayırmasını sağlamakta ve bu da miyokardiyal hibernasyon

döneminin başlamasına neden olmaktadır [35,36].  Miyokardiyum artan iş

yükü nedeniyle ATP üretimini arttırmak için glikojenoliz ve glikoliz yollarına

yönelir ve laktat üretiminde artış olur. Olağanüstü şartlar altında, sitozolik

laktat ve hidrojen iyon konsantrasyonunun artması rezidüel glikolizin

inhibisyonuna yol açar ve hücrede anaerobik ATP üretimini durdurur, sonuçta

miyokardiyumda dönüşümsüz hücre hasarı gelişir. Miyokardiyal oksijen

ihtiyacı, oksijeni miyokardiyal hücrelere taşımak ve teslim etmek için yeterli

perfüzyon basıncı olması koşuluyla (ortalama arteryel basınç), yeterli

hemoglobin fonksiyon ve konsantrasyonundaki kanın, koroner ve kapiller

dolaşımda taşınmasıyla sağlanır.

Koroner arteriyel rezistans (R, basınç/akım); epikardiyal koronerler

(R1), prekapiller-arteriyoller (R2) ve intramiyokardiyal kapiller

sirkülasyonlarının rezistanslarının (R3) toplamıdır (R=R1+R2+R3) (Şekil- 1).

İnsandaki epikardiyal koroner arterlerin normal çapı yaklaşık 0.3 ile 0.5

mm’dir ve kan akımına önemli rezistans göstermezler. Bu nedenle

ateroskleroz gelişene kadar büyük epikardiyal damar rezistansı (R1) ihmal

edilebilir seviyelerdedir [34]. Prekapiller arteriyoller, epikardiyal arterleri

miyokardiyal arterlere bağlayan rezistans damarlarıdır ve koroner kan akımını

asıl kontrol eden unsurlardır [37]. Prearteriyolar direnç fonksiyonu,

prekapiller arteriyollerin orjinindeki itici basıncı sınırlı bir basınç aralığında

otoregüle eder.
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Şekil- 1: Koroner rezistans diyagramı.

Aterosklerotik bir daralma oluncaya kadar epikardiyal arter

rezistansları (R1) göz önüne alınmayabilir. Prekapiller arteriyoller (R2),

mikrovasküler yatağa (R3) olan koroner akımın büyük kısmını düzenlerler.

Hastalıklı epikardiyal damarlar sıklıkla normal kan akımı bölgelerine

kollateral kanallarla ulaşırlar [38]. Mikrosirküler rezistans [R3], her biri bir

miyosite komşu olan milimetre kare başına yaklaşık 4000 kapillerin

oluşturduğu yoğun bir ağ tarafından oluşturulur. Sol ventrikül hipertrofisi,

miyokardiyal iskemi veya diyabet gibi birçok durumlar mikrosirküler

rezistansı [R3] bozabilir ve koroner akımda meydana gelen normal

maksimum artışları köreltebilir.

Epikardiyal damar duvarının muskuler medya tabakası, aort

basıncındaki değişikliklere yanıt verebilir ve akıma bağlı endotel bağımlı

vazodilatörler, sirkülasyondaki vazoaktif maddelere ve nörohumoral

stimülasyona bağlı olarak koroner tonusu düzenler. (Tablo- 1)

R1
epikardiyal direnç

R3
mikrovasküler yatak

Kollateral
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Tablo-1: Koroner Dolaşımın Düzenlenmesi

Mekanizma Etkileyici

Otoregülasyon İntrinsik vazokonstrüktör

tonüs

Perfüzyon basıncı Aort veya post-stenotik

basınç

Metabolik aktivite Egzersiz, iskemi

Miyokardiyal kompansasyon ve miyojenik

mekanizmalar

Sistolik- diyastolik ilişki

Nöral kontrol Sempatik-parasempatik

sisem, ağrı

Endotel EDRF, EDCF

Farmakolojik Dipiridamol, adenozin,

asetilkolin, vb.

2.3.Koroner Arter Hastalığı

2.3.1.Koroner Aterosklerozun Patolojisi

Koroner aterosklerozisin, lipid metabolizmasıyla, özellikle de

kolesterolle yakın ilişkili bir hastalık olduğu aşikârdır [34,35]. Kanda total

kolesterol düzeyi, (özellikle LDL düzeyi) ne kadar yüksek olursa kolesterol

plağı, semptomatik KAH veya fatal KAH gelişme riski de o derece fazladır

[36,37]. Diğer major risk faktörleri arasında sigara, hipertansiyon, diyabetes

mellitus (DM), obezite sıralanabilir. Aile öyküsü, sedanter yaşam tarzı ve ileri

yaş da ayrıca giderek önem kazanan faktörlerdir, ancak hiperkolesterolemi

bilinen en önemli risk konumundadır [38-41].

Koroner arterlerin histopatolojik incelemeleri yaklaşık 100 yıldır

sürmesine rağmen, aterosklerotik sürecin başlangıcı ancak yakın zamanlarda

anlaşılabilmiştir. Aterosklerotik lezyonların oluşum mekanizmasının

anlaşılması ile tedavisi yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Erken

lezyon oluşum ve progresyonunda birçok risk ve patolojik faktör rol alır.
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Bütün bu risk faktörlerinin arteriyel endotelde fonksiyonel değişikliğe yol

açarak, artmış lipid birikimi ve enflamatuar damar duvarı yanıtına yol açtığı

düşünülmektedir [42-44]. Bu süreç ayrıca monosit gibi diğer birtakım

enflamatuar hücrelerin akümülasyonu ile hızlanmaktadır. Tetikleyici

faktörlerin devamlılığı da kronik enflamatuar yanıtla, yetersiz doku

iyileşmesiyle ve nihayetinde damarın trombüs ile tıkanması ile

sonuçlanmaktadır.

Total ve LDL kolesterol düzeylerinin klinik olarak koroner

aterosklerozla ilişkili olduğu epidemiyolojik çalışmalar ile ortaya konmuştur

[43]. Koroner arter hastalığı gelişme riski ve LDL, HDL arasındaki ilişki

bugün artık çarpıcı bir şekilde ortaya konmuştur. Tersine kolesterol

transportunun HDL kolesterol ile olduğu, dolayısı ile yüksek HDL

konsantrasyonunun KAH gelişim riskinde azalmaya yol açtığı görülmüştür.

Böylece, HDL metabolizması, tersine kolesterol transportu ve insan

ateroslerozunun birbiriyle sıkı ilişkide olduğu, bu 3 farklı sürecin işleyişine

göre KAH seyrinin değişebildiği saptanmıştır [45-47]. Tersine kolesterol

transportu dışı faktörlere bağlı bağlı olarak da HDL’ nin kolesterol düşürücü

etkisi olabilir. Örneğin koroner arter vazospazmında önemli olan vazomotor

tonusu etkiliyor veya LDL’ nin oksitlenmesini önlüyor olabilir. Bu nedenle

kolesterol birikimi ve KAH oluşumunu sadece tersine kolesterol transportu

bozukluğuna bağlamak doğru olmaz.

Koroner ateroskleroz, çok erken yaşlarda, infantlarda mikroskopik

olarak başlayabilen progresif bir hastalıktır. İnternal elastik membranda

kırılma, dejenerasyon ve rejenerasyon, endotel hücrelerinde ve fibroblastlarda

çoğalma ve mukopolisakkarid depolanması, sürecin görülen en erken

lezyonlarıdır. Bu çok erken evrede lezyonlar çok küçük, hatta mikroskopik

düzeydedir [44,48-51]. İlk gelişen lezyonlar intimada gözle görülebilen lipoid

materyaller şeklindedir ve hayatın ikinci dekadında yapılan kalp otopsilerinin

yarısında gözlenebilmektedir. Enos ve arkadaşları 1953 yılında, Kore

savaşında ölen genç askerlerde yaygın koroner arter ateroskleroz varlığını

gösteren çarpıcı bir çalışma yapmışlardır [52]. Yazarlar bu çalışmada, bu

erkeklerde %10’u ciddi ilerlemiş evrede olmak üzere %77 olguda önemli
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derecede koroner ateroskleroz varlığı göstermişlerdir. Ciddi lezyonlu

vakaların % 70’den fazlasında 1 veya 1’den fazla koronerde ciddi daralma

olduğunu saptamışlardır. Diğer birtakım çalışmalar da, ciddi semptomlar

belirene kadar sessiz kalabilen yaygın koroner aterosklerozun prevalansına

işaret etmektedir [53-59]. Aterosklerotik intimal bir plağın rüptürü, ardından

trombosit birikimi ve trombüs oluşumu, koroner aterosklerozun son evresinde

kliniği kötüleştiren dominant mekanizma olup, nihayetinde damarın tam

oklüzyonu ve akut MI ile sonuçlanır. Anstabil anjina patogenezinde ise

dinamik trombüslerin yarattığı subtotal oklüzyonlar major öneme sahip gibi

görünmektedir [60,61].

Bazı önemli histopatolojik çalışmalar sayesinde koroner arterlerin

CABG ile tedavisinde mesafeler katedilmiştir [62-65]. Bu çalışmalardaki

önemli bulgulardan birisi; aterosklerotik değişikliklerin genellikle

koronerlerin proksimal 1/2 - 1/3’ ünü tutuyor ve kısmen sınırlanmış olma

eğiliminde oluşudur. Bu gözlem ile proksimal lezyon başarılı bir şekilde

bypass’lanıp, damar distaline ve kapiller yatağa olan besleyici akımı sağlayan

girişimler mümkün hale gelmiştir.

Aterosklerozun majör koronerleri tutma derecesi ve insidansını

inceleyen çalışmalar LAD’ nin en sık tutlan damar olduğunu, bunu sırasıyla

RCA, Cx, LMCA’ nın, en az sıklıkta da PDA’ nın izlediğini göstermiştir [60].

2.3.2.Miyokard İskemisinin Patofizyolojisi

Gerek medikal gerek cerrahi olarak KAH tedavisinin temel amacı,

koroner dolaşımın sağladığı miyokardiyal enerji arzı ile kalbin performansı

için gerekli miyokardiyal enerji talebi arasındaki hassas dengeyi sağlamaktır.

Miyokardda iskeminin meydana geliş mekanizması komplekstir.

Hemodinami ile artan oksijen ihtiyacı veya iskemi sırasında otoregülasyonla

koroner vazodilatasyon meydana gelir. Arteriyel rezistansın azalması ile de

miyokardiyal perfüzyonda diyastolik intramiyokardiyal basınç daha önemli

bir belirleyici haline gelir. Bir aterosklerotik plağın proksimal koroner arter

segmentinde yaptığı daralma toplam alanın %75 veya daha fazla olduğunda,

plağın akıma karşı oluşturduğu rezistans anlamlı boyutlara gelir. Bu durumda
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koroner vasküler rezistansın distal yatak tarafından olan kontrolü el değiştirir

ve distal yatağa olan akım sabit hale gelir. Bu akım istirahat halindeki

miyokardiyuma yetebilirken, egzersiz gibi miyokardiyal oksijen ihtiyacını

artıran durumlar, distal yatağa olan akımı darlık distalinde göreceli olarak

azaltarak, akımın yeniden dağılımı ile subendokardiyumda iskemiye yol

açabilir. Egzersizin tetiklediği anjina ve beraberinde olan geçici miyokardiyal

disfonksiyonda bu mekanizmaların önemli rolü olduğu düşünülmektedir.

Hemodinamik, protrombotik ve vazokonstrüktif güçlerin etkin olduğu bir

anda, koroner vazospazm, plak rüptürü veya trombüs oluşumu kritik darlığın

üzerine binebilen ve riskli anlara yol açabilen diğer faktörlerdir.

Roberts’ in anstabil anjina, akut MI ve ani koroner ölümlerde yaptığı

nekropsi çalışmalarında, bu hastalardaki koroner arteriyel daralmanın ileri

derecede olduğu saptanmıştır. Üzerinde nekropsi çalışması yaptığı 80 hastada

4 önemli koroner sisteminin (RCA, LMCA, Cx, LAD) ortalama 2,9’ unda %

75 ve üzerinde ciddi darlıklar saptanmıştır [66]. Koroner plakların yapıları ve

parçalanmaya olan eğilimleri de farklıdır [67]. Kollajenden zengin sklerotik

plak sert ve sağlam iken, yağdan zengin ateromatöz plak yumuşak ve

anstabildir. Bu nedenle yumuşak, anstabil, parçalanmaya eğilimli ve

koptuğunda da fazlaca trombojenik olan bu plakların üzerine binen

trombüsün koroner tromboz patogenezinde önemli bir role sahip olduğu

görülmektedir. Oluşan bu trombüs trombositten zengindir ve rüptür

bölgesinde genellikle gri-beyaz renkte görülür. Rüptür bölgesinde meydana

gelen trombüsün nedeni trombojenik yüzeye trombositlerin yapışması ve

agregasyonudur. Trombüs oluşumu dinamiktir; tekrarlayan trombüs oluşumu,

trombolizis ve periferik embolizasyon, koroner vazospazm olsun veya

olmasın simultane bir şekilde meydana gelerek intermitant akım

obstrüksiyonuna yol açar [68,69]. Kalp kası hücresel yaşam için 1,3 ml O2

/100g kas’ a ihtiyaç duyarken, kasılan sol ventrikül kasında bu ihtiyaç 8 ml

O2 /100g kas’ a kadar çıkar. İskemik segmentteki en kısa koroner arter

oklüzyonu bile ventrikül fonksiyonlarında ani azalmaya yol açar. Bu durumda

reperfüzyon hemen sağlansa bile miyokardiyal disfonksiyonun tam olarak

düzelmesi 24-48 saat kadar sürebilir. Miyokardın total iskemisi 45 dakikayı



15

aşarsa nekroz (akut MI ) meydana gelir ki bu da ilk olarak iskemiye duyarlı

subendokardiyumdan başlar ve epikardiyuma yayılır. Eğer miyokardiyal kan

akımındaki azalma orta dereceli ve kalıcı ise ilgili bölgedeki kontraktilite

azalır, ancak miyokardın metabolik aktiviteleri korunur. Bu durum miyokardı

hipokontraktil, ancak hücresel boyutta intakt olduğu miyokardiyal hibernation

denen kronik bir duruma götürür. Hiberne miyokardiyum reperfüzyon sonrası

normal ve effektif kontraktilitesini geri kazanır. Koroner kan akımındaki daha

ileri azalmalar ise hücresel homeostazda anomalilere hatta hücre ölümü ve

nekroza yol açabilir. Bu durumda reperfüzyon sağlandığında, birkaç günlük

bir periyodda miyositler kendini yavaş yavaş toparlar, ancak bu süre

içerisinde kontraktilite bozuk kalır. Bu bozukluğun nedeni kontraktil

proteinlerin hasarlanmasıdır. Öyle ki sitozolik kalsiyuma yanıtları bile

azalmıştır. Kontraktil proteinler 1 ile 2 hafta arası bir sürede kademeli olarak

düzelir, bu durumda iyileşen miyokardiyuma “stunned” miyokardiyum denir.

İskemi ile hasarlanan miyokardın reperfüzyonu durumunda hücresel hasarda

artma ve nekroz meydana gelebilir. Bu reperfüzyon hasarının etyolojisi

multifaktoriyeldir. Miyositlerde reperfüzyon hasarını sınırlandırmak üzere

değişik teknikler geliştirilmiştir. İskemide miyosit yaşamını idame ettirmek

üzere karmaşık bir sistem değişikliği meydana gelir. Bu tür adaptif

mekanizmalar ile, takip edebilecek uzamış koroner oklüzyonların sekellerini

minimalize etmek üzere, aralıklı olarak yapılan koroner dolaşımın

durdurulması yöntemi ile miyokard kondüsyone edilir; bu fenomen “iskemik

koşullanma (preconditioning)” olarak adlandırılır. Bu koruyucu

mekanizmalar önemlidirler ve üzerindeki araştırmalar büyük ilgi görmektedir.

Hayvanlar ve insanlarda koroner kollateral dolaşım üzerinde çok fazla

çalışma yapılmıştır. İnsan kalbinde ani majör koroner arter oklüzyonunda,

distaline kan akımı sağlayabilecek sadece birkaç doğal kollateral vardır.

Kollateraller genellikle 200 μm ve altındadır ve fonksiyonel hale gelip

anlamlı bir debi sağlayabilmeleri bir hayli zaman gerektirir [70]. Hayvanlarda

majör bir koroner arterde lümeni yavaş tıkayan bir lezyon gelişimi süratle

doğal kollateral oluşumuna yol açarken, insanlarda yeterli debide bir

kollateral oluşumu için koroner arter lümeninde % 90 ve üzerinde bir daralma
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olmalıdır. İnsan kollateral damarları koronerdeki darlık iyice kritik sınırlara

ulaştığında anjiyografik olarak gösterilebilir.

2.4.Koroner Akım Rezervi (KAR)

Koroner akım rezervi kavramı ilk olarak 1974 yılında Gould ve ark.

tarafından koroner dolaşımın global fonksiyonunu değerlendirmek için

dolaylı bir parametre olarak ortaya atılmıştır [71]. Koroner vasküler yatağın,

mekanik veya farmakolojik stimülasyona cevap olarak kan akımını maksimal

veya maksimale yakın, hiperemik seviyeye yükselecek şekilde istirahat

değerinin üstüne çıkarabilme kapasitesine koroner vasküler rezerv denir.

Bunu sağlayan stimülasyonlar, reaktif hiperemiye neden olan geçici koroner

tıkanıklık, egzersiz veya değişik farmakolojik ajanların verilmesi olabilir.

Koroner akım rezervi; maksimal hiperemik akımın, istirahat koroner akımına

oranı olarak tanımlanır, hayvan deneylerinde yaklaşık 4 ile 7, insanda ise 2 ile

5 arasındadır [72,73]. Koroner akım rezervi hem epikardiyal koroner

arterlerin hem de mikrodolaşımdaki akımın ölçüsü olarak kabul edilen bir

parametredir [74]. Hafif veya orta dereceli epikardiyal stenoz mevcudiyetinde

koroner kan akımı, mikrosirkülasyonun kompansatuar vazodilatör

regülasyonu ile devam ettirilir. Epikardiyal lümen darlığı %85-90’ a

ulaşıncaya kadar kan akımı sabit kalır (Şekil-2). İstirahat akımının aksine

maksimal hiperemik koroner kan akımı stenoz çapı %45-60’ a gelince azalır.
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Epikardiyal stenoz yokluğunda, mikrovasküler yatağa ait çeşitli

patolojiler nedeniyle de koroner akım rezervi azalır  (Tablo-2) [75].

Tablo- 2: Mikrovasküler Hastalıklar ve Azalmış Koroner Akım Rezervi

Nedenleri

· Anormal vasküler

reaksiyon

· Anormal miyokardiyal

metabolizma

· Vazoaktif maddelere

karşı anormal [artmış]

duyarlılık

· Koroner vazospazm

· Miyokard infarktüsü

· Hipertrofi

· Vaskülit

· Hipertansiyon

· Diyabetes mellitus

· Hiperlipidemi

· Tekrarlayan iskemi
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Şekil-3: Daralma yüzdesinin bir fonksiyonu olarak taranan ve maksimum

akımın istirahat akımına oranı olarak tanımlanan koroner akım rezervi.

Koroner akım rezervi; istirahat durumunda, lümenin %80 oranında

daralmasında azalmaya başlarken, maksimum akım durumunda ise lümen

sadece %50 oranında daralsa dahi azalır.
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Epikardiyal koroner arterlerin görüntülenmesi ve akım örneklemesinin

yapılması son yıllara kadar yalnızca girişimsel kardiyolojik yöntemlerle elde

edilebilmekteydi. Yüksek frekanslı transducer’e sahip yeni nesil

ekokardiyografi cihazları ile epikardiyal koroner arterler (özellikle LAD) net

olarak görüntülenebilmekte ve akım profilleri kaydedilebilmektedir [76]

(Şekil-4, Şekil-5).

Şekil-4: Sol inen koroner arter distal segmentin 3-Dimensional Color Doppler

ile gösterilmesi.

Şekil-5: Transtorasik Doppler ile LAD koroner akım hız ölçümü ile koroner

akım rezervi (KAR) hesaplanmasının şematik görünümü.

İSTİRAHAT

HİPEREMİ

30

90

0

0

KAR= hiperemi/istirahat koroner
akım hızı
Normal Oran ≥ 2

HIZ
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Araştırmalarda, ekokardiyografinin, koroner arter hastalıkların

değerlendirilmesinde noninvaziv, ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntem

olduğu gösterilmiştir [77,78]. Yapılan bir araştırmada transtorasik

ekokardiyografinin koroner akım rezervinin değerlendirilmesinde girişimsel

yöntemler kadar başarılı olduğu bildirilmiştir [79]. Sonuç olarak birçok

yayında transtorasik doppler ekokardiyografinin koroner akım rezervi

ölçümünde % 95- 100 başarılı değerlendirmeye sahip olduğu belirtilmiştir

(Tablo-3) [80,81].

Tablo-3: Koroner Akım Rezervi  Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması

Metod Avantajları Dezavantajları

Pozitron Emisyon Tomografisi

(PET)

Non-invaziv

Global ve regional

koroner akım rezervi

ölçülebilir

Pahalı

Radyasyon

maruziyeti

İntra – Koroner Doppler Koroner akım rezervi

ölçümüne ek olarak

stenoz-spesifik

değerlendirmeyi

sağlayan fraksiyonal

akım rezervi ölçülebilir

İnvaziv

Pahalı

Radyasyon

maruziyeti

Transtorasik

Doppler Ekokardiyografi

Non-invaziv

Ucuz

Kontrast ajan

gerektirmez

Sadece rejional

akım hızı

özellikle LAD

ölçülür.

Volumetrik

koroner akım

ölçümü zordur.
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2.4.1.Mutlak akım rezervi

Koroner akım artışı genellikle absolut koroner akım reservi olarak

adlandırılır. Gould’un önceden tanımladığı hipereminin kalan koroner

akımına oranı, kesin koroner akım rezervi olarak adlandırılır [82]. Maksimum

vazodilatör uyarıdan sonra akımdaki 4-6 kat artış normal koroner akım

rezervini gösterir. Fakat %50’ den fazla tıkanma varlığında, hiperemik

koroner akım düşmeye başlar. Kalp hızı, kan basıncı ve sol ventrikül

hipertrofisi gibi faktörler kalan akım seviyesini etkiler ve dolasıyla kesin

akım rezervinin de hesaba katılması gerekir.

2.4.2. Relatif akım rezervi

Stenotik arterdeki maksimum kan akımının, komşuluğunda normal arterdeki

maksimum kan akımına oranına relatif akım rezervi denir. Perfüzyon

sintigrafisi yapılırken relatif akım rezervi referans alınabilir. Relatif akım

rezervi, temel akımdan bağımsızdır. Dolayısıyla kardiyak işyükündeki

değişikliklerden daha az etkilenir [83].

2.4.3. Fraksiyonel akım rezervi

Stenotik koroner arterdeki hiperemik akımın, normal olduğunu varsaydığımız

halindekine oranına fraksiyonel akım reservi denir [84]. Bir başka deyişle

fraksiyonel akım reservi maksimum hiperemik kan akımını normal değerin

bir fraksiyonu olarak gösterir. Maksimum hiperemi sırasında elde edilen,

intrakoroner basınç ölçümleri bulunarak fraksiyonel akım hesaplanır.

İstirahat koşullarında koroner akım anormal arterlerde de normal

olabilir. Bu durumda koroner sistem çeşitli vazodilatör ajanlara maruz

bırakılırsa ortaya çıkacak akım artışına bağlı olarak stenotik arterlerdeki akım

ve hız değişimleri belirgin hale gelir [38]. Koroner akım rezervini ölçmek için

koroner akım hızı önce istirahatte, sonra bir koroner vazodilatör ajanı

(intrakoroner papaverin, intarakoroner veya intravenöz adenozin) takiben

kaydedilir ve koroner akım rezervi şu formülle tanımlanır:

KAR = hiperemik ortalama akım hızı / bazal ortalama akım hızı
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Bu indeks hesaplanırken Doppler sinyalleri darlık proksimalinden veya

distalinden alınabilir ancak ileride de görüleceği gibi distalden alınan akım

hızları üzerinden hesaplanan KAR, koroner lezyon ciddiyetini saptamada

daha güvenilirdir. Deneysel hayvan modellerinde KAR’ ın anjiyografik

lezyon ciddiyeti ile iyi korelasyon gösterdiği saptanmıştır [38]. Ancak, KAR’

ın epikardiyal koroner darlıklar gibi mikrovasküler hastalık (diyabetes

mellitus, hipertansiyon, kardiyomiyopati, geçirilmiş miyokard infarktüsü)

durumlarında da etkileneceği akılda tutulmalıdır [43] .

2.4.4.Normal ve anormal akım hızları

Her üç koroner arterin proksimal ve distal kesimlerinde akım diyastolde daha

baskın olmakla birlikte, sağ koroner arterde D/S (maksimum diyastolik

velosite/maksimum sistolik velosite) oranı sol ön inen artere oranla daha

düşüktür. Bunun nedeni sağ koroner arterin beslediği sağ ventrikülün sol

ventriküle oranla daha az akım impedansı yaratması olabilir. Ortalama KAR

her üç koroner arterde de benzerdir ve normal değeri proksimal ve distal

ölçümlerde 2-2,5 arasında değişmektedir [38]. Özetle söylemek gerekirse,

proksimal ve distal normal koroner arterlerin akım hızları ve akım rezervleri

benzer  olup,  sağ koroner  arterde  daha  az  belirgin  olmak  üzere  diyastolik

baskın bir özellik göstermektedir. Öyle ki, normalde D/S oranı her 3 koroner

arterde de 1,5-1,8’ in üzerindedir [38,44]. Proksimal / distal ortalama akım

hızı oranı (P/D) ise normalde 1,6’ dan küçük olmalıdır. Ciddi koroner darlık

durumlarında bu oran anlamlı şekilde artar [38]. Koroner arter hastalığı

varlığında diyastolik akım hızı azalırken sistolik akım hızı korunur,

dolayısıyla diyastolik akım/sistolik akım (D/S) oranında belirgin azalma

ortaya çıkar. Sistolik baskın koroner akım hızları hasta koroner arterlerin

%72’ sinde saptanırken, normalde asla görülmez [47,48]. Hasta koroner

arterlerde distal akım hızı parametreleri bozulur. Maksimum diyastolik,

maksimum sistolik ve ortalama distal akım hızları azalır. Hiperemik

uyaranlara distal akım cevabının küntleşmesi lezyon ciddiyetini gösteren

parametrelerden biridir ve hasta koroner arterlerde KAR’ ın normale kıyasla

önemli ölçüde düşük olduğu gösterilmiştir [38]. Koroner akım hızı
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ölçümlerinin bazı kısıtlayıcı yanları da vardır. İyi kalitede Doppler sinyali

alınabilmesi trandüserin kan akımına olabildiğince paralel yerleştirilebilmesi

ile mümkün olabilir. Damar proksimalinde tortiozite olması problem

yaratabilir. Mutlak bazal hız değerlerinde özellikle proksimal ölçümlerde

belirgin çakışma vardır [38]. Koroner akım rezervi ölçümleri, ölçüm

esnasındaki hemodinamik durumdan etkilenir. Taşikardi ve önyük artışı

KAR’ ı azaltabilir [47]. Koroner akım rezervi ölçümleri lezyon değil, damara

spesifiktir ve damardaki tüm darlıklardan ve mikrovasküler hastalıktan

etkilenir. Normal KAR varlığında bile vazomotor değişikliklere bağlı olarak

iskemi ortaya çıkabileceği de akılda tutulmalıdır [47]. Stenotik koroner

arterlerde proksimal kan akımı/distal kan akımı (P/D) oranında normal

arterlere kıyasla bir artma olduğu gösterilmiştir [48]. Ancak bu oranla ilgili

normal ve anormal değerlerin belirgin şekilde çakışması ve proksimal ölçüm

noktası ile koroner darlığın olduğu yer arasından çıkan dalların etkisi

nedeniyle bu oranın klinik kullanımı oldukça sınırlı kalmıştır. Hemodinamik

önemi olan lezyonları saptamada 1,7’ lik bir D/S oranı değerinin anlamlı

olabileceği ileri sürülmüşse de, kontraktilite değişikliklerinden etkilenmesi ve

farklı koroner arterlerde farklı değerler göstermesi bu parametrenin de klinik

kullanımını büyük ölçüde sınırlamıştır [48]. Koroner akım hızları ile elde

edilen indekslerden klinikte en sık kullanılan ve literatürde üzerinde en fazla

çalışılmış olanı koroner akım rezervidir. Normal epikardiyal ve

mikrovasküler koroner yatak varlığında papaverin veya adenozin gibi

kuvvetli vazodilatör ajanların verilmesi ile koroner kan akımında 3 katın

üzerinde bir artma ortaya çıkar [47]. Akım sınırlayan bir epikardiyal koroner

darlık varlığında ise rezistans damarlarda zaten kompensatuar bir genişleme

meydana gelmiş olduğundan koroner vazodilatörlere yanıt baskılanmış

olacaktır, dolayısıyla bu durumda koroner akım rezervi cevabı azalacaktır.

Azalan rezerv cevabını sadece epikardiyal darlığa bağlamak distaldeki

rezistans damarların yani mikrovasküler dolaşımın morfolojik ve fonksiyonel

olarak tamamen normal olduğunu varsaymakla mümkündür. Bu yüzden

koroner mikrodolaşımı etkilediği bilinen faktörlerin (sol ventrikül hipertrofisi,

diyabetes mellitus, geçirilmiş miyokard infarktüsü, sendrom X gibi) ekarte
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edilmesi gerekir. Anjiyografik olarak tamamen normal koroner arterler

varlığında KAR düşük bulunabilir. Bu durum mikrovasküler hastalık

varlığına işaret eder ve göğüs ağrısı ile birlikte normal koronerleri olan

hastaların yaklaşık %10’unda görülür. Mikrovasküler hastalık ile birlikte

makrovasküler hastalık sıklığının ne olduğu ise kesin olarak bilinmemektedir

[47]. Lesser ve ark. PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary

Angioplasty)  için kateter laboratuarına alınan fakat işlem öncesi ölçülen

KAR değerinin üçün üzerinde olması üzerine işlem yapılmayan 746 tek-

damar koroner arter hastasını ortalama 2 yıl takip etmişler ve bu süre sonunda

hastaların tümünde semptomların azaldığını ve takip süresince sadece 1

hastada angina rekürrensi olduğunu ve onun da hedef damarla ilgili

olmadığını bildirmişlerdir [56]. Bu veriler anjiyografik sınır lezyonlarda

PTCA öncesi yapılacak koroner akım hızı ölçümlerinin anjiyoplastinin

gerekliliği konusunda fikir verebileceğini düşündürse de, bu konuda kesin bir

kanıya varmak için randomize ve kapsamlı çalşımalara ihtiyaç olduğu akılda

tutulmalıdır.

 2.4.5. Koroner girişim sonrası akım hızları

Anjiyoplasti öncesi ve sonrası proksimal ve distal koroner akım hızları ve

KAR’ ın incelendiği çok merkezli bir çalışmada, P/D ortalama hız oranı ve

D/S oranının anjiyoplastinin fizyolojik sonucu hakkında önemli ipuçları

verebileceği bildirilmiştir [58]. Anjiyoplasti sonrası akım hızları dakikalar

içinde normale dönerken KAR’ ın erken dönemde değişmediği saptanmıştır.

Koroner akım rezervi değerinin PTCA sonrası normalize olması haftalar

alabilir [59]. Dolayısıyla ister darlık proksimalinden ister darlık distalinden

hesaplansın, KAR değerinin PTCA sonrası erken dönemde işlem başarısını

göstermede sınırlı olduğu rapor edilmiştir [58,59]. Ancak son yıllarda elde

edilen verilen bu 2 çalışmanın sonuçları ile çelişmektedir. Balon

anjiyoplastinin kısa ve uzun dönem sonuçlarını kestirmede koroner akım

hızlarının yerinin irdelendiği DEBATE çalışmasında, başarılı PTCA sonrası

distal KAR değerinin işlemden hemen sonra anlamlı şekilde arttığı, diğer

taraftan P/D oranı ve D/S oranında tutarsız değişiklikler meydana geldiği
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kaydedilmiştir. Yine bu çalışmada, PTCA sonrası 1. ayda semptom tekrarı

gösteren  grupta  PTCA  sonrası distal  KAR  asemptomatik  gruba  kıyasla

belirgin olarak düşük izlenmiştir. Benzer şekilde 6. ayda hedef lezyon

kanlandırılma oranı daha yüksek olan grupta PTCA sonrası KAR değerinin

anlamlı şekilde düşük olduğu ancak diğer Doppler parametrelerinin (D/S

oranı, P/D oranı) anlamı olmadığı kaydedilmiştir. Bu çalışmada morfolojik ve

fonksiyonel değerlendirmelerin anjiyoplasti başarısını değerlendirmede

birbirlerini tamamlar niteliklerine dikkat çekilmiştir. Altı aylık koroner olay

insidansı PTCA sonrası rezidü çap darlığı < %35 olan grupta %26, PTCA

sonrası KAR >2,5 olan grupta %24, her ikisi birden olan grupta (rezidü çap

darlığı < %35 ve PTCA sonrası KAR >2,5) sadece %16 olarak saptanmıştır.

Bu rakam intrakoroner stentlerle elde edilen 6 aylık koroner olay rakamlarıyla

kıyaslanabilir düzeydedir.

2.4.6. Sınır lezyonlarda koroner akım hızları

Kern ve ark.’ nın bir çalışmasında, anjiyografik sınır lezyonlarda (%40-60

darlık) lezyon çap daralması ile trans-stenotik basınç gradiyenti arasında

hiçbir korelasyon bulunamazken, akım hızı oranları (P/D oranı, D/S oranı) ile

trans-stenotik gradiyent arasında kuvvetli korelasyon kaydedilmiştir [63].

Literatürde anjiyografik sınır lezyonlarda iskemi varlığının sintigrafik

yöntemler ve KAR ölçümleri ile korele edilmeye çalışıldığı çeşitli çalışmalara

rastlanmaktadır. Bu çalışmalardan birinde anjiyografik sınır lezyonu

(ortalama %56 ± %14 darlık) olan 33 olguda, distal KAR >2 normal kabul

edildiğinde farmakolojik stresle yapılan Tc-99m Sestamibi görüntülemesi ile

KAR arasında %89 uyum bildirilmiştir [64] .

Bir diğer çalışmada ise sınır lezyonların (%40-70 darlık) önemini

saptamada 1,7’ nin altındaki KAR değerinin stres Tl-201 SPECT ile saptanan

indüklenebilir iskemi varlığı ile %88 oranında uyum gösterdiği kaydedilmiştir

[85,86] .

Dikkat edilirse bu çalışmaların hepsinde sınır lezyonların önemini

saptamada KAR ölçümü değerli gibi görünse de, her çalışmada kullanılan

veya saptanan sınır KAR değerleri birbirinden farklıdır. Bu nokta belki de
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koroner akım rezervinin en sınırlayıcı noktasıdır, çünkü klinik karar vermede

rol alacak böylesi bir yöntemin normali anormalden keskin bir biçimde

ayırması beklenir. Bu sorun aşağıda bahis konusu olacak olan koroner basınç

ölçümü çalışmaları ile aşılmış gibi görünmektedir.

2.4.7.İntrakoroner basınç ölçümleri

İntrakoroner trans-stenotik basınç gradienti ölçümü ile lezyon ciddiyetini

belirlemeye yönelik çalışmalar 1980’li yıların başlarında çok yüz güldürücü

sonuçlar vermemiştir [87,88]. Bunun çeşitli sebepleri vardır. İlki basınç

ölçmek için kullanılan cihazın boyutu ile ilgilidir. Çapı 2,5-3 mm bir koroner

arterdeki %50’lik bir darlığın üzerinden basınç gradienti ölçmek için 2,2 F

çaplı bir balon kateter geçirildiğinde, kateter kesit alanının darlık alanını

belirgin şekilde artırması kaçınılmazdır. Bu nedenle, intrakoroner basınç

ölçümlerinin sağlıklı sonuç verebilmesi ancak çok ince ve düşük profilli

basınç kaydedici cihazlarla mümkün olabilir. İkinci sebep trans-stenotik

basınç gradienti ölçümlerinin sadece istirahat sırasında alınmış olmasıyla

ilgilidir. Oysa bir çok koroner darlık istirahatte basınç gradienti yaratmazken

maksimum koroner hiperemi esnasında belirgin gradient oluşmasına yol

açabilir. Üçüncü sebep ise, bu çalışmalarda miyokard perfüzyonunu

belirleyen esas etkenin trans-stenotik basınç gradienti değil, darlık

distalindeki intrakoroner basınç olduğu hususunun gözardı edilmiş olmasıdır.

Son yıllarda çok ince (0,014 inch çapında) basınç-kaydedici kılavuz tellerin

kullanıma girmesiyle miyokardiyal fraksiyonel akım rezervi [mFAR, FFR

(Fractional Flow Reserve)] kavramı tanımlanmıştır [88-90]. Buna göre;

mFAR (FFR) = Darlık varlığındaki maksimum miyokardiyal akım [Qdarlık]  /

Normal maksimum miyokardiyal akım [Qnormal]  olarak tanımlanır.

2.4.8. Ekokardiografinin klinik kullanımı

2.4.8.1.Farmakolojik Stres Ekokardiyografi

Kalbin iş yükünü artırmak için, treadmil ya da bisiklet yerine (adrenerjik

uyarıcılar- dobutamin) veya koroner arter dilatasyonu, vazodilatasyon ve
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koroner kan akımını artırmak için (vazodilatör ajanlar- dipiridamol, adenozin)

farmakolojik ajanlar kullanılırlar. Adrenerjik uyarıcılar miyokardın oksijen

ihtiyacını, kontraktilite, kan basıncı ve kalp hızını artırarak fazlalaştırırlar.

Standart efor testinde olduğu gibi gittikçe artan dozlarda verilebilirler. Öte

yandan vazodilatör ajanlar miyokard perfüzyonunun dağılımını bozarak

fonksiyonel miyokard iskemisi oluştururlar.

Ekokardiyografi ile doğrudan değerlendirilebilen miyokard

kontraktilitesini etkiledikleri için, adrenerjik uyaranlarla yapılan Stress

Ekokardiyografi (SE) vazodilatör ajanlarla yapılan SE’den daha hassas

bulunmuştur. Buna rağmen vazodilatör ajanlarla yapılan SE iskemi tanısında

ve özellikle de prognoz belirlemede değerli bulunmuştur [91].

1- Dipiridamol: Koroner vaskuler yatağa spesifik vazodilatatör olan

“dipiridamol” periferik venöz yoldan verilip, koroner vazodilatatör yanıtın

transtorasik ekokardiyografi ile ölçülmesi sağlanabilir [92,93]. Dipiridamol,

koroner vazodilatörü olarak çıkarılmış fakat bunu sağlamada etkisiz

bulunmuştur, trombositlerin adezyonunu ve agregasyonunu inhibe eder. Bu

etkisinin trombositlerde fosfodiesterazı inhibe etmesi sonucu cAMP düzeyini

artırmasına bağlı olduğu düşünülmektedir [94]. Dipiridamol trombositlerin

özellikle yabancı yüzeylere yapışmasını önler, zedelenmiş damar çeperinde

yapışmayı önleme bakımından etkisi zayıftır. Özel bir kullanılış yeri;

Talyum-201 veya Teknesyum-99m injekte ederek yapılan miyokardiyal

perfüzyon sintigrafisi sırasında, radyoaktiviteyi az alan hipoperfüzyonlu

miyokard bölgesinin, fonksiyonel bir hipoperfüzyona mı yahut da iskemik

veya nekrotik dokuya mı bağlı olduğunun ortaya konulması amacıyla

uygulanmıştır. Dipiridamolün i.v. verildikten sonra da bir bölgenin hala

hipoperfüzyonlu görülmesi ikinci olasılığı güçlendirir. Dipiridamolün başlıca

yan tesirleri baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kızarma, hipotansiyon, senkop,

mide-barsak bozuklukları ve ciltte döküntüdür, nadiren angina nöbetlerini

sıklaştırıp, şiddetlendirebilir [95]. Dipiridamol kolaylaştırılmış adenozin

transportunu ve yıkımını inhibe ederek interstisyel endojen adenozin

seviyesini artırmaktadır. Hücre dışı seviyeleri artan adenozin ise hücre içi

siklik adenozinmonofosfat (cAMP) seviyesini artırarak koroner
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vazodilatasyon oluşturmaktadır [96,97]. Dipiridamol uygulamasını takiben

arter basıncında ve sistemik damar direncinde düşme, kalp hızında, pulmoner

kapiller basınçta, kardiyak indekste ve koroner kan akımında artış

oluşmaktadır. Büyük epikardiyal koroner damarlarda da vazodilatayon

yapmasına rağmen dipiridamolün primer etkisi küçük çaplı koroner damarlar

üzerinedir. Dipiridamol koroner kan akımını 2,5-6 kat artırmaktadır. Bu akım

egzersizle oluşturulan hiperemiden daha fazla olup, miyokardın oksijen

gereksinimi dipiridamol uygulaması sırasında belirgin olarak daha azdır.

Günümüzde i.v. yolla 0,142 mg/kg/dk dozda (4 dk süreyle, 0,57 mg/kg) ve

pompa yardımıyla verilmektedir [97]. Dipiridamol miyokard perfüzyon

sintigrafisi (MPS) sırasında oral yolla tek doz (400 mg) halinde de

verilebilmektedir. Oral verilmesini takiben absorbsiyonu ve kan seviyeleri

değişken olup 30-90. dk’ larda kan seviyesi pik yapmaktadır. Maksimum

koroner akım zamanı tam olarak bilinememekte ve bu şekilde kullanımını

güvenilir kılmamaktadır [97].

Koroner arter darlığında egzersiz veya vazodilatör uygulandığında,

koroner akım artarken basınç farkı da artar ve distal koroner basınçta azalma

oluşur ki bu durum yüksek epikardiyal akıma rağmen azalmış subendokardial

perfüzyona sebep olur ve iskemi ile sonuçlanır. Dipiridamol ile en sık izlenen

perfüzyon anormalliği, iskemi olsun ya da olmasın, normal ve patolojik arter

bölgelerinde izlenen akım oransızlığıdır. Koronerler arası “çalma” olayı da

akımdaki bu oransızlıkta rol oynar. Dipiridamolün tepe etkisi infüzyondan

sonraki 2-3. dk’ lar olup MPS’ de radyofarmasötik (teknesyum, talyum),

dipiridamol infüzyonunun başlangıcından itibaren 7. dk’da veya infüzyonun

bitiminden 3 dk sonra i.v. yolla verilmektedir [97]. Dipiridamol infüzyonu ile

birlikte submaksimal egzersiz veya elle kavrama (handgrip test) testleri de

uygulanabilmektedir (Hibrid test) [98]. Dipiridamol ile MPS yapılan

hastaların yaklaşık %51’inde yan etki oluşmakla birlikte ciddi yan etki

nadirdir. Yan etkiler i.v. ve oral protokollerde benzer sıklıkta izlenmektedir.

En sık görülen yan etkiler epigastrik ağrı, göğüs ağrısı, sıcaklık hissi, bulantı,

baş dönmesi ve baş ağrısıdır. Yan etkiler ciddi ise, 100-300 mg aminofilinin

yavaş infüzyonu ile tedavi edilebilir. Astım veya KOAH’ ı olanlarda,
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bronkospazm riskini artırması; hipotansiyonu olanlarda, daha ciddi

hipotansiyon geliştirmesi nedeniyle dipiridamol kontrendikedir [7,11].

Kararsız anjinası olan veya yeni MI geçirmiş olgularda, risk/yarar oranı

dikkate alınmalıdır.

2- Adenozin: Farmakolojik stres testinde kullanımı giderek artmakta olup

dipiridamolün yerini almaya başlamıştır. Düşük dozlarda vagal inhibisyona

ve kalp hızında artışa sebep olurken, yüksek dozlarda sinüs ve

atrioventriküler (AV) nod iletimini inhibe ederek bradikardi ve AV blok

oluşturur. Renal afferent arteriyoller ve hepatik venlerde vazokonstrüksiyon,

diğer tüm arteriyollerde belirgin vazodilatasyon oluşturur. Etki

mekanizmasının spesifik reseptörlerin aktivasyonu ile olduğu düşünülmekte

olup adenozin infüzyonu kalp üzerinde, α1 agonisti olarak negatif

kronotropik, dromotropik ve inotopik etkilere, α2 agonisti olarak

vazodilatasyon etkilerine sahiptir. Koroner kan akımını 140 μg/kg/dk i.v.

infüzyon dozunda bazal seviyenin 4 katından fazla artırır. Adenozin 140

μg/kg/dk sabit hızda 6 dk süreyle verilmekte olup, MPS ajanı infüzyonun 3.

veya 4. dk’ sında enjekte edilir [98]. Biyolojik yarı ömrünün çok kısa (2-10

sn) olması nedeniyle, infüzyonun kesilmesini takiben 1-2 dk içerisinde

vazodilatasyon ve yan etkilerin hızlı kontrolü mümkündür. Yan etkileri

dipiridamolün yan etkileri ile benzer olup aminofilin ile giderilebilmektedir

[97,98].  Adenozin 2. veya 3.derece AV bloğu olan hastalarda kontrendikedir.

Astım veya KOAH’ı olanlarda farmakolojik streste dobutamin tercih

edilmelidir. Hipotansiyon rölatif bir kontrendikasyondur. Hasta sinüs

sendromu olanlar adenozin stres uygulaması için yüksek risk grubunu

oluşturmaktadır. Adenozin kullanılan MPS’ lerde bildirilen tanısal doğruluk,

dipiridamol ile yapılan MPS’ ler ile benzer düzeyde olup rapor edilen

sensitiviteler %83-97 ve spesifisiteler %38-94 düzeyindedir [99].

3-Dobutamin: Dobutamin, günümüzde KAH’nın tanısında ve

lokalizasyonunu belirlemede MPS ajanları, ekokardiografi ve manyetik

rezonans görüntülemesi ile birlikte güvenle kullanılmaktadır [100]. Esas

olarak β1 reseptörler, daha az olarak α1 ve β2 reseptörler aracılığıyla etki

etmektedir. Düşük dozda pozitif inotrop etkinliği, yüksek dozda ise pozitif
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kronotropik etkinliği belirgindir. Kalp kasılma gücünde, kalp hızında ve

sistolik kan basıncındaki artış miyokardın oksijen gereksinimini artırmaktadır

[97,100]. Koroner arter darlığında miyokarda gelen oksijen gereksinimi

karşılayamayacak ve iskemi oluşacaktır. Bu nedenle dobutamin miyokardda

iskemi oluşturan bir farmakolojik ajan olup bu etkisi fizik egzersizin

oluşturduğu etki ile aynıdır [100]. Dipiridamol vazodilatasyon etkisi ve hasta

arterden sağlam artere doğru oluşturduğu çalma akımı nedeni ile perfüzyon

defektleri oluştururken, dobutamin miyokardın oksijen gereksinimini artırarak

tıkalı arter alanında gerçek iskemi oluşturmaktadır [96,100]. Dobutamin

infüzyonu 5 μg/kg/dk doz ile başlanarak ve her 3 dk’ da bir 5 μg/kg/dk’ lık

artışlarla maksimum doz 40 μg/kg/dk olacak şekilde, vital bulgu ve EKG

takibi ile uygulanmaktadır [96,100]. Genellikle 10 μg/kg/dk doza çıkılana

kadar belirgin hemodinamik cevap oluşmamaktadır. Biyolojik yarı ömrü kısa

olup (120 sn) oluşabilecek yan etkiler infüzyonun kesilmesiyle kontrol altına

alınabilmektedir [98]. Dobutamin ile ideal stress eko yapılabilecek hasta

grubu; KOAH ve bronkospazmı olanlar, ksantin içeren ilaç kullanan veya test

öncesi kafeinli içecek alanlar, karotid arter darlığı olanlar ve ayrıca sistolik

kan basıncı 100 mmHg’ den düşük olduğu için vazodilatör ajanlarla

farmakolojik stres yapılamayanlardır. Ayrıca ciddi sol ventrikül

disfonksiyonu olanlarda, sabit ventriküler supraventriküler aritmiler ve

bradiaritmilerde, sinüs nodu disfonksiyonu olan veya negatif kronotrop ilaç

kullanımı nedeniyle kalp hızı cevabı yetersiz olacak hastalarda da

kullanılabilmektedir [98]. Kalp hızı artışı olmayan olgularda tanısal

doğruluğu artırmak için teste 0.25-1 mg atropin ilave edilebilmektedir [97].

Dobutaminin uygulaması sırasında ventriküler ve atrial prematüre atımlar

izlenebilmektedir. Kalp ile ilişkili olarak çarpıntı hissi ve nefes darlığı

görülmektedir. Nadiren ventriküler taşikardi, supraventriküler taşikardi ve

atrial fibrilasyon da görülebilmektedir. Oluşan yan etkiler için metoprolol

kullanılmaktadır [100].
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2.5.Koroner Arter Bypass Cerrahisi

Koroner arter bypass cerrahisi bugün dünyada sık uygulanan bir işlemdir

[101]. Amerika Birleşik Devletlerin’ de CABG kardiyovasküler tıpta en çok

kaynak haracanan uygulamadır. Cerrah olmayan birçok kişi tarafından 1960’

ların sonunda ilk kez yaygın klinik kullanıma geçtiğinde, riskli ve faydası

ispatlanmamış bir işlem olarak eleştirilmişti. Ancak ardından geçen yıllar

boyunca üzerinde en çok çalışılan cerrahi haline gelmiş, endikasyonu ile

gerçekleştildiğinde en şüpheci insanlar tarafından bile faydası ve mükemmel

sonuçları ile taktir görmüştür. Gerekliliğine risk açısından değil de

fayda/zarar oranı açısından bakılmaya başlanması, CABG nin kabul

görmesindeki aşamalardan biri olmuştur. Hastaların taşıdıkları risk

faktörlerine göre bugün mortalitesi çok düşük (< %1) ile çok yüksek ( >%20 )

arasında değişmektedir. Ancak hastalığın doğal seyri açısından bakıldığında,

hastalar tedavi edilmese veya altenatif metodlarla tedavi edilse de cerrahi

işlem, fayda/zarar açısından kıymetli bir iyileşme sunmaktadır [102,103].

Periyodik olarak tarafsız otoriteler tarafından CABG için kılavuzlar

oluşturulmaktadır. Bunlardan en yakın tarihlisi The American College of

Cardiology ve The American Heart Association (ACC/AHA) tarafından,

önleyici, medikal, perkütan kateter yaklaşım terapilerindeki gelişmeler

gözönünde bulundurularak, günümüze uyarlanmış bir CABG kılavuzu

oluşturulmuştur [104].

2.5.1.Tanısal Çalışmalar

Miyokardiyal revaskülarizasyon için değerlendirilecek KAH’ lı hastalarda

planlanan ve rutin olarak uygulanan tanı çalışmalarında, akılda tutulması

gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle anemi, renal yetmezlik, pulmoner

disfonksiyon, metabolik bozukluklar gibi cerrahi açısından risk faktörü olan

ve preoperatif düzeltilebilir nitelikteki rahatsızlıklara yönelik laboratuvar

testleri yapılmalıdır. Herhangi bir koagülasyon veya nörolojik disfonksiyon

öyküsü, cerrahi sonuçları doğrudan etkilemeleri nedeni ile derinlemesine

araştırılmalıdır. Herhangi bir enfeksiyon varlığı veya şüphesi, öykü, fizik

muayene, veya yara, kan, idrar, balgam kültürü gibi laboratuvar çalışmaları
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ile değerlendirilmelidir. Rutin posteroanterior ve lateral göğüs radyogramı,

revaskülarizasyona hazırlanan her hastada kalp ebadını, akciğer enfeksiyonu

varlığını, varsa evvelce tespit edilmemiş akciğer lezyonlarını ve koroner

arterlerde veya aortada kalsifikasyon varlığını göstermesi açısından gerekli

bir tetkiktir.  Ardından yapılması gereken tetkikler ile KAH’ın kardiyak

fonksiyonlar üzerindeki etkileri saptanır. Bunlardan istirahat

elektrokardiyogramı, genellikle normal olmakla birlikte, geçirilmiş eski

miyokard enfarktüsünü, ventriküler veya atrial hipertrofiyi, ritm

bozukluklarını veya kalp bloğunu veya klinikle uyuşmadan ilerleyen bir

iskemiyi gösterebilir. Çoğu güçlü aile öyküsü veya risk faktörü taşıyan hasta

klinik olarak asemptomatiktir. Diğer bazılarında semptomlar atipik olup,

hastanın klinik problemini açıklamada, koroner hastalığı önemli bir faktör

olarak ortaya koyabilir. Sol ana koroner arterin tutulduğu asemptomatik KAH

formlarında, koroner anatomi tek başına bir müdaleyi gerektirebilir. Bunun

yanısıra, cerrahi prosedür için yüksek risk teşkil edebilen komorbiditelere

sahip veya fizyolojik olarak anatomik hastalığı kompanse etmiş hastalarda,

cerrahi müdahele kararı sadece hastaların foksiyonel kapasitelerindeki

bozukluğun derecesine bağlı olabilir.

Çoğu hastada tanısal değerlendirmenin önemli bir parçasını egzersiz

stress testi oluşturur. İstirahat metabolik ihtiyacının üzerine çıkıldığında

bunun fizyolojik ayarlamasının yapılabilme yeterliliğini değerlendirmek ve

elektrokardiyografik gözlem için yapılan fizik egzersiz testleri [koşu bandı

(treadmill) ya da bisiklet] en sık kullanılan stres testleridir [105]. Bu testler

fiziksel güç sarfına göre derecelendirilir. Çeşitli düzeylerde 3 ile 5 dakikalık

submaksimal egzersizler içerir ve sonunda kişinin yorulduğu, maksimal

fiziksel  iş kapasitesi  (maximum physical  working  capacity)  veya  PWC Max

olarak adlandırılan son noktaya gelinir. Submaksimal iş seviyelerinde iş yükü,

anjinal ağrı veya ST segment değişiklikleri gibi iskemik belirtiler ortaya

çıkana kadar artırılır. Eğer bir kalp hastalığı saptanmışsa, bu şekilde işyükü

daha kolay manipüle edilir ve hastanın fonksiyonel kapasitesi hakkında daha

güvenilir, daha kantitatif bir fikir sahibi olunur. Stres testi ile tanı ve tedavi

planı daha doğru yapılır, ancak test tarama amacı ile yapılıyorsa, maksimal
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olmasa da, o yaş için öngörülen maksimum kalp hızının %85’ ine kadar

çıkılması önerilir. Egzersiz elektrokardiyogramı sıklıkla, miyokard iskemisi

veya ritm bozukluklarını içeren şüpheli koroner hastalığın işaretlerini gösterir.

Ancak hastalığın yerini ve yaygınlığını gösterememesi nedeni ile stres testinin

verdiği bilgiler sınırlıdır. Aynı zamanda, ileri KAH’a sahip hastalarda koroner

anjiyogramlarda lezyon olmasına karşın, %25-40 arası yalancı-negatif sonuç

verme ihtimali vardır. Ek olarak egzersiz elektrokardiyogramları, digoxin ve

beta-bloker gibi sık kullanılan ilaçlardan da etkilenirler. Yine sol ventrikül

hipertrofisi de bu testin yorumunu etkileyebilir.

Tanı almış kardiyovasküler hastalığı olan vakalarda, egzersiz stres

testi, hastanın fiziksel aktivite kapasitesitesi limitini ölçmede ve tedavisine

yön vermede güvenilir, objektif veriler sunar. Egzersiz stres testinin koroner

kan akımına talebi artırması sebebiyle, KAH’ a özgü bazı ipuçları açığa çıkar.

Başlangıç bulgularının yaklaşık %30’u anjina pektoris şeklindedir ki bu da

koroner kan akımının en alt kritik seviyeye indiğini gösterir. Kalbin normal

elektriksel aktivitesindeki değişiklikler de yine yetersiz miyokard

oksijenasyonunu gösterir. Bazı hastalarda elektriksel değişiklikler T dalgası

negatifleşmesi şeklinde olabilse de, koroner yetmezliği gösteren en önemli

değişiklik horizontal ST segmentinin depresyonudur. Anlamlı ST depresyonu

olan hastalarda genellikle bir veya birden fazla koronerde %70’in üzerinde

ciddi ve yaygın obstrüksiyon vardır. Yine, KAH’ dan ölüm ihtimali ile ST

depresyonu derecesi arasında kuvvetli bir ilişki söz konusudur.

Egzersiz testi ile elektrokardiyogramda ST segment değişiklikleri

görülebilmesi yanısıra, kalbin normal ve anormal ritmlerini gözleme şansını

da verir. Kalp ritmindeki anlamlı değişikliklerden birisi prematür ventriküler

vurulardır (PVC). Sık PVC’leri olan koroner hastalarında, olmayanlara göre

ventriküler fibrilasyon nedeni ile ani ölüm insidansı 6-10 kat arası artmıştır.

Standart stres testinin sensitivite, spesivite yönünden, hastanın

treadmilde yürüyebilecek veya bisiklet pedalı çevirebilecek fiziksel yeterliliğe

sahip olması gerekliliği gibi bazı kısıtlamaları vardır. Ancak spesivite talyum

uygulaması ile artırılabilir. Talyum, potasyum gibi intrasellüler dağılım

gösteren radyoaktif bir izotoptur, egzersiz sırasında verildiğinde ise iskemik
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alanlarda tutulum defekti meydana gelir ve bu da radyonüklid görütüleme ile

miyokardda görülür. İskeminin gerilemesi ile canlı ancak test sırasında

kanlanma bozukluğu olan miyokard bölgeleri talyum tutmaya başlar. Egzersiz

sonrasıda halen talyum ile dolma defekti gösteren bölgeler varsa bunlar

miyokarddaki kalıcı hasarı gösterirler.

Miyokard kontraksiyonunu ölçmek üzere yapılan diğer bir çalışma,

miyokard içinde hapsolan kan havuzunu tarayan radyonüklid anjiyografidir.

Bu çalışma, kontraktiliteyi ejeksiyon fraksiyonu (EF) şeklinde ifade eder.

Normalde %50-70 arasında olan EF, egzersizle sağlam bir kalpte %75’in

üzerine çıkar. Egzersizde EF düşmesi ise belirgin bir KAH’ ı düşündürür.

Ekokardiyografi bugün en sık kullanılan kardiyak tanısal yöntem

olmuştur, kardiyak görüntüleme için ultrason ve yansıyan akustik dalgaları

kullanır.

Fiziksel kısıtlılık nedeni ile egzersiz testi yapılamayan hastalarda

önemli bir non-invaziv test olan dobutamin stres ekokardiyografi

uygulanabilir. Bu test duvar hareketlerini ve inotropik uyarımı ile meydana

gelen duvar hareket anomalilerini ortaya koyar. Azalmış inotropik cevap

iskemik alanların varlığını gösterir.

Pozitron-emisyon tomografisi (PET) ise kalbin az kanlanan

bölgelerinde kalan miyokard dokusunun canlılığını tespit etmek üzere

kullanılan yeni bir görüntüleme tekniğidir. Bu tekniğin sesitivitesi,

kullanıldığı amaç itibarı ile talyum sintigrafisinden daha yüksektir ve positron

yayan isotoplarla işaretlenmiş glukoz veya diğer maddelerin miyokardiyal

metabolizmalarını ölçme esasına dayanır. Miyokard enfarktüsü geçirdiği

sanılan bölgelerin canlılığını (hibernating miyokard), yani

revaskülarizasyondan fayda görüp görmeyeceğini anlamada PET özellikle

faydalıdır.

Kardiyovasküler tanı çalışmalarında nihai amaç, koroner anatomiyi

ve ventriküler fonksiyon ve anatomisini saptamaktır. Aterosklerotik süreç,

genellikle koroner arterlerin yarıdan fazlasını tutacak şekilde yaygındır.

Koroner anjiyografilerde sık bir yanılgı, bazen damarların bypass için çok

ince olduğu düşüncesidir. İnce görünümün sebebi obstrüksiyonun distalindeki
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damara kollaterallerden yetersiz boya geçmesi veya normal perfüzyon

basıncının olamaması nedeni ile damar duvarının yeterince gerilememesi

(underfilling) olabilir [106]. Ancak cerrahların tecrübelerine göre obstrükte

segmentin distalinde %95 vakada bypass yapılabilecek en az 1 mm internal

çapa sahip koroner arter bulmak mümkündür.

Diğer bir yanlış da ventrikülografide kasılma bozukluğu gösteren

sahaların, geri dönüşümsüz olduğu ve buralara bypass yapmanın gereksiz

görülmesidir. Gelecekte, konjestif kalp yetmezliği olan hastaların giderek

artan oranda CABG’ ye verilmesi ile PET gibi miyokard viabilitesini

araştıran yöntemlerin önemi artacaktır. Koroner bypass cerrahisinin ilk

dönemlerindeki, kötü ventrikül fonksiyonu olan hastaların opere edilmediği

zamanların aksine günümüzün modern cerrahi anlayışı, canlı miyokardiyum

dokusu (hibernating miyokard) gösterildiği takdirde, bu yüksek risk

grubundaki hastaların revaskülarizasyondan en büyük faydayı görecekleri

inancındadır. Aksine, skar dokularını revaskülarize etmenin de, faydalı

olmadığı yönünde kanıtlar vardır.

2.5.2.Preoperatif Değerlendirme

Kardiyak anatomi ve hemodinamisi hakkında tam bir fikir sahibi olmak

üzere hastanın anamnezi, fizik muayenesi, laboratuvar testleri ve

kateterizasyon verileri dikkatle incelenmelidir. Ciddi bir postoperatif

morbidite sebebi olan serebrovasküler komplikasyonlar nedeni ile herhangi

nörolojik bir defisit veya bulgu dikkatle değerlendirilmelidir. Hastada

respiratuar, renal, koagulasyon fonksiyonları dikkatle incelenmeli varsa

herhangi bir enfeksiyon varlığı gözden kaçırılmamalıdır. Var olan diabet,

hipertansiyon veya endokrin bozukluklar gibi kronik hastalıklar, preoperatif

ve postoperatif dönemde dikkatle izlenmeli, kontrol altında tutulmalıdır.

Hastanın kullandığı ilaçlar dikkatle incelenmeli, gerekli ayarlamalar

yapılmalı, postoperatif devamlılığı sağlanmalıdır. Koroner yetmezliğin akut

fazında opere edilen çoğu hastaya koagülasyon sistemini modifiye eden

ilaçlar veridiğinden, intra ve postoperatif dönemde kanama problemleri

olabilir. Cerrahi öncesinde bu ilaçların bilinmesi gerekli farmakolojik
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önlemlerin alımasında veya gerekli kan ürünlerinin temininde kolaylık

sağlayacaktır. Hastalara anestezi indüksiyonu öncesinde, operasyon sırasında

ve postoperatif dönemde, mediastinit gibi ciddi enfeksiyonları önlemek üzere

verilen geniş spektrumlu proflaktik antibiyotikler verilmelidir. Bununla

birlikte hastaların antibiyotiklere karşı allerji öyküsü dikkatle

sorgulanmalıdır. Aşırı derecede unstabil hastalar için preoperatif intra-aortik

balon pompası (İABP) desteği gerekebilir. İntraoperatif hemodinamiyi

düzelten İABP, erken postoperatif dönemde de stabilizasyonu kolaylaştırır

[107]. Genellikle İABP 24 ile 48 saatte çekilir.

2.5.3. Preoperatif Risk Faktörleri

Cerrahi teknikler ve anestetik yaklaşımlardaki iyileşmeler nedeni ile bugün

artık CABG daha kompleks hastalara da uygulanabilmektedir. Bu iyileşmeler,

daha iyi kısa ve uzun dönem sonuçları da beraberinde getirmiştir. Ancak

hasta ve cerrah CABG kararını alırken, olası hastane mortalitesi ve nörolojik

hasar, major enfeksiyon veya renal disfonksiyon gibi major morbiditeler için

risk teşkil edebilecek faktörleri de önemle gözetmelidir [108,109]. Bugün

CABG için sadece birkaç kesin kontrendikasyon varken, bunlarda en

önemlisi ciddi konjestif kalp yemezliği gibi görünmektedir. Bu hastalar fazla

miktardaki nonviable miyokardiyumun yarattığı, çok kötü bir ventriküler

fonksiyona sahiptirler. Verilerden risk kategorilerinin saptanmasıyla beraber,

CABG yapılması planlanan hastalarda, kısa dönem morbidite ve mortalite

için risk saptamaları daha isabetli yapılmaya başlanmıştır.
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Tablo-4: Akut miyokard enfarktüsü sonrası CABG mortalitesi %, (*Relatif ek

risk faktör %)

GRUP                 Q-wave Non Q-wave Toplam      İABP*    İnotrop*

Periop.*

<48 Saat 50 [3/6]  0 [0/1]    18  9.3  3.5        3.0

3-5. Gün 0 [0/7] 16 [1/6]    3.3  14.6  1.5        1.2

6-42. Günler  10 [4/45]  1.9 [1/51]     2.2  5.99  1.8        1.4

 [1999 by the American College of Cardiology and the American Heart

Association, Inc.]

2.5.4. Miyokardiyal revaskülarizasyon endikasyonları

Bölgesel miyokardiyal kanlanma ile miyokardiyal oksijen talebi arası

uyumsuzluklar revaskülarizasyon için değerlendirilen semptomatik KAH’lı

hastalarda belirli derecelerde var olan patofizyolojik anomalidir. Medikal

terapi ile afterload ve preload düşürülerek, kalp hızı yavaşlatılarak veya

kontraktilitesi azaltılarak bu arz talep arası dengesizlik düzeltilmeye çalışılır.

Kanlanmayı artıran PTCA ve CABG gibi müdaheleler de, arz-talep arası

dengeyi kurmaya çalışır. Bugün kanlanmanın artırımının ve oksijen

ihtiyacının azaltılmasının tedavideki önemi ortaya konmuştur, bu nedenle, en

iyi uzun dönem sonuçları elde etmek için çoğu hastada her ikisinin

kombinasyonu gerekmektedir.

Muhtemelen CABG gibi başka hiçbir terapötik prosedür bu denli

araştırılmamıştır, ayrıca CABG ile medikal tedavi arasında birçok kontrollü

bilimsel çalışma yayınlanmıştır. Buna karşın 1980’lerde 3. bir yaklaşım

olarak ortaya çıkan PTCA, bugün A.B.D.’ de yılda ortalama 400,000 vakada

uygulanır hale gelmiştir. Böylece A.B.D.’ de artan PTCA insidansına, CABG

artışı da eşlik etmektedir.

Dünya çapında giderek yükselen cerrahi revaskülarizasyon trendine

rağmen, birtakım nedenlerden dolayı KAH’ın tedavi şekli konusunda halen

şüpheler bulunmaktadır. Koroner arter hastaları sol ventriküler fonksiyonu,

eşlik eden önemli komorbidetelerin varlığı, klinik ve anjiyografik ciddiyet
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bakımından oldukça heterojen bir gruptur. Hastalar arasındaki bu varyans ve

heterojenite nedeni ile, uygulanan tedavileri karşılaştırmak üzere prospektif

ve randomize çalışmalar yapabilmek oldukça güçtür. Değişik türdeki

tedavilerde zaman içerisinde anlamlı gelişmeler meydana gelmiştir, ancak bu

tedavilerin düzenli olarak modifiye edilmeleri, güncellenmeleri ve

geliştirilmeleri nedeniyle varılan sonuçların prospektif kohort hastalara tam

olarak uygulaması söz konusu olmayabilir. Bu sınırlamalara rağmen,

dikkatlice yapılmış retrospektif kohort çalışmalar, semptomatik KAH olan

geniş hasta populasyonlarının tedavi kararları aşamasında akılcı, ve en iyi

karşılaştımayı sunmaktadırlar.

2.6. Diffüz Koroner Arter Hastalığı ve “Patch-Plasty” İşlemi

Koroner arter hastalığında cerrahi girişimlerin temel amacı canlı miyokard

dokusunu kanlandıran, tıkalı ya da lezyonlu koroner arterlerin

revaskülarizasyonudur [1]. Bununla beraber yaygın ve diffüz kompleks

lezyonların varlığında standart bypass teknikleri ile komplet

revaskülarizasyon gerçekleştirilemez. Oysa LAD arterde rezidüel lezyon

bırakılması peroperatif ve geç dönem mortaliteyi etkileyen en önemli

parametredir [110]. Bu nedenle yeterli distal akım sağlanabilmesi

endarterektomi veya rekonstrüktif işlemlerinin yapılması zorunludur

[111,112].

Koroner arter cerrahisinde temel amaç tam revaskülarizasyondur.

Özellikle de LAD revaskülarizasyonu erken ve geç mortaliteyi etkilemesi

nedeniyle ayrıca önemlidir. Bu yüzden LAD bypassında rekürren anjina ve

kalbe bağlı ölümleri azaltması nedeniyle LIMA ilk seçenek olmalıdır [110].

Endarterektomi ve anjiyo-plasty tekniği inoperabl olarak

düşünülebilecek yaygın aterosklerotik LAD arter hastalığında koroner bypass

operasyonunu mümkün kılar. Distali açık, proksimali aterosklerotik lezyonla

tıkanmış bir koroner arter safen veya IMA ile kanlanlandırılırsa erken ve uzun

dönemde çok iyi sonuçlar elde edilir [15]. Diffüz koroner arter hastalığı ise

bypass greft için bir kontrendikasyon olarak düşünülebilir. Diffüz

aterosklerotik koroner arter hastalığı, koroner arterler uzunluğunca
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aterosklerotik lezyonlarla dolu olan ve herhangi bir bölgesinde uygun klasik

bypass yapmaya elverişli bir yer bulunmayan koroner arterin durumunu

belirtir [113]. Yaygın koroner arter hastalıklarında gerek perioperatif

miyokard enfarktüsü, gerekse erken mortalite ve geç dönem açıklık oranı

yönünden iyi sonuç alınabilmesi için yeterli bir anastomoz ve iyi distal kan

akımı oluşturmak gerekir. Bunun sağlanabilmesi için klasik bypass

yöntemleri diffüz koroner arter hastalığında yetersizdir ve endarterektomili

veye endareterektomisiz koroner arter patch plasty gerektirir [16].

Lezyonların damar boyunca yaygınlık gösterdiği hastalarda koroner

artere safen ven ile “patch plasty” ve bu yamaya IMA anostomozu yapılabilir.

Anastomoz hattını uzun tutmak kaydıyla IMA veya safen ven ile uzun

anostomoz veya aynı damara birkaç anastomoz gibi farklı yöntemler

uygulanmaktadır [114,115].

Geçmiş yıllarda diffüz LAD hastalığın varlığı koroner bypass cerrahisi

için kontrendikasyon olarak düşünülmekteydi. Herhangi bir bölgesinde

bypass ile birlikte uygulanan endarterektomi yüksek perioperatif miyokard

infarktüsü ve erken mortalite ile birliktedir [7]. Güvenli LIMA anastomozuna

olanak sağlayan safen ven yamaları ile değişik rekonstrüksyon yöntemleri

önerilmiştir [3]. Birlikte endarterektomi uygulanmasının operatif mortalite

üzerine etkileri tartışmalıdır [97,99]. Ancak perioperatif MI riskinin standart

koroner bypass prosedüründen iki kat daha fazla olduğu bildirilmiştir [13].

Sol ön inen arter ve onun dalları olan septal ve diyagonal dallar

miyokardın oldukça büyük bir bölümünü perfüze ederler. Endarterektomi

esnasında LAD arterin septumu besleyen fazla sayıdaki septal perforan

dalında, oklüzyon oluşabilmesi nedeniyle işlem sağ sistem endarterektomisi

kadar kolay ve risksiz olmamaktadır [16,17]. Bu nedenle LAD arterin yaygın

aterosklerotik hastalığında yapılacak cerrahi girişim septal ve diyagonal

dalların da kanlandırılabilmesi yönünden özellik taşımaktadır. Livsay ve

arkadaşları 3339 endarterektomili hasta üzerinde yaptıkları çalışmada

endarterektominin erken mortaliteyi yaklaşık iki kat arttırdığını (%4,2), bu

riskin endarterektomi LAD artere uygulandığında daha da yükseldiğini

(%8,5) rapor etmişlerdir [113].
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Koroner arter endarterektomi ve rekonstrüksiyonu zaman kaybettirici

ve uğraş isteyen bir iştir. Esas olarak tüm damarın ve dalların içindeki

ateromatöz materyalin çıkartılmasını gerektirir. Bu işlem LAD artere

uygulanacaksa septal ve diyagonal dallarında kanlandırılabilmesi yönünden

daha da önem kazanmaktadır [116]. Eğer distal intima iyi bir şekilde

temizlenemiyorsa; ya arteriotomi normal intima belirlenip açılana kadar distal

uca doğru açılır, ya da distalden ikinci bir kesi oluşturulup endarterektomi

tamamlanır. Endarterektomi gerekmeyen ve damar boyunca yer yer darlıkları

olan olgularda bu darlıkların bitimine kadar arter boylu boyunca açıldıktan

sonra  açıklık safen  veya  LIMA greft  ile  uzun  anastomoz edilir,  ya  da  safen

patch ile kapatılıp üzerinden LIMA veya safen greft ile bypass yapılır.

Brenowitz ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada erken dönem greft açıklık

oranı patch plasty’de %88,5, konvansiyonel greftlerde ise %90,5 ‘dir. Yine

aynı çalışmada semptomatik hastalarda geç dönem açıklık oranı araştırılmış

ve endarterektomili greftlerde %72,7, konvansiyonel greftlerde ise %75,8

olarak bulunmuştur [116]. Brenowitz ve arkadaşları sol koroner artere

endarterektomi ve anjiyoplasti uygulanan 606 hastada erken mortaliteyi %7,9

olarak bildirmişlerdir [116].

2.6.1. Endarterektomisiz Patch-Plasty Tekniği

Yaygın hasta ve plaklı koroner artere yapılan arteriotomi tıkalı alan boyunca

uzatılır. Damar içindeki aterosklerotik ve kalsifik tabakanın kaldırılmamasına

özen gösterilerek safen ven veya LIMA grefti, koroner arter üzerine patch

şeklinde dikkatlice direk anastomoz edilir [114,115]. Anastomoz

tamamlanmadan hemen önce distal akım geçişinden emin olunabilmesi

amacıyla uygun numaralı koroner arter probu distale doğru itilir ve böylece

distal anastomoz açıklığı kontrol edilmiş olur. Dikme işlemi sırasında intimal

bir flep veya plak kalkmamasına özen gösterilmelidir. Bu tekniğin bir diğer

avantajı anastomoz hattını geçerken bir taraftan da atılan dikişlerle koroner

damar içindeki aterosklerotik plağın stabilize edilebiliyor olmasıdır. Böylece

ateroemboliye bağlı olarak bir peroperatif MI gelişme riski en aza indirilir.

Dikişlerin anastomoz hattında darlık oluşturmayacak şekilde konulmasına
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özellikle dikkat edilmelidir. Anastomoz hattı boyunca oluşabilecek bir

darlığın yapılan işlemin amacına tamamen zıt sonuçlar doğurabileceği akılda

tutulmalıdır. Anastomoz hattının uzunluğu nedeniyle hat boyunca

oluşabilecek kanamalar için eğer gerekiyorsa yüzeyel ek dikişler konulabilir.

Dikkatli ve özenle yapılan patch plasty işlemi sayesinde; endarterektomi

uygulanan damarlarda görülen trombozis ve intimal flap oluşumu riski en aza

indirilmiş olur. Böylelikle erken dönem oklüzyonu veya geç dönem

oklüzyonuna neden olan fibrointimal hiperplazi gelişimi ve atereskleroza

bağlı restenoz gibi komplikasyonlara çok nadir rastlanmaktadır.

2.7.Koroner Endarterektomi

Koroner arter hastalığında endarterektominin yararlılığı halen tartışmalıdır.

Koroner endarterektomi zamanımızda az uygulanan bir prosedür olup artık

anastomoz yapmaya müsait hiçbir yeri olmayan bir damarda distal bir hedef

oluşturmak için uygulanmaktadır. Koroner endarterektomi ancak bypass

yapılabilecek uygun bir lümen ortaya çıkarabilmek için son çare olarak

uygulanmalıdır.

Genelde distaldeki damar ne kadar geniş ise endarterektominin başarı

şansı da o kadar yüksek olmaktadır [117]. Bu tekniğin temel dezavantajları;

teknik zorluğu, endarterektomi bölgesinde artan trombojenisite ve oluşacak

bir intimal flep nedeniyle damarın tıkanma riski olarak sıralanabilir.

Endarterektomize koroner arterlerin geç dönem açıklık oranlarının daha

düşük olduğu ve bu teknik ile perioperatif miyokard infarktüsünün arttığı

bilinmektedir [6].

Endarterektomi bugün için koroner cerrahisinde üzerinde tartışma olan

tekniklerden biridir. Koroner arterin diffüz tıkanıklıklarında, anastomoz için

uygun alanın bulunamadığı damarlarda uygulanabilir [111,112,117-122].

Endarterektomide en önemli nokta, endarterektomi yapılan damarın

yan dallarındaki plakların çıkarılması ve plağın düzgün bir şekilde inceltilerek

sonlandırılmasıdır. Aksi taktirde plağın endarterektomi esnasında yan dalları

tıkaması, özellikle sol sistemde perop ve postop miyokard infarktüsüne yol

açabilir.
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Endarterektomi uygulanan damar eğer açık uygulanmış ise çoğunlukla

safen “patch” ile kapatılır. Çok nadir olarak bazı cerrahlar primer kapatmayı

önermektedirler. Bazı durumlarda patch’ in üzerine IMA anastomoz edilerek

bypass yapılır [91].

Endarterektomi uygulanan damarlarda ven grefti açık kalma oranı 1

yılda %70 düzeyindedir. Genellikle endarterektomi uygulanan damarlarda

erken dönem oklüzyon nedeni, trombozis veya intimal flap oluşumudur. Geç

dönem oklüzyon nedeni ise fibrointimal hiperplazi gelişimi ve

ateresklerozdur [110-112].

2.7.1. Koroner Endarterektomi Tekniği

Kapalı ve açık olarak adlandırabileceğimiz iki yöntemle gerçekleştirilir.

Kapalı teknikte yaklaşık 5-10 mm lik bir arteriotomi yapılır ve media

tabakasının dış duvarından damar duvarınca bir klevaj sağlanarak lümen

içerisindeki plak hafif traksiyonla çıkarılır. Açık yöntemde ise arteriotomi

tıkalı alan boyunca uzatılır ve yine media tabakasının 1/3 dış tabakasından

oluşturulan klevaj boyunca plak çıkarılır. Kapalı yöntem endarterektomi daha

çok sağ koroner arter için uygulanılırken, açık endarterektomi daha çok

anterior desendan arter için uygulanır. Karbondioksit insuflasyonu yöntemi

ile endarterektomi terk edilmiştir. Kapalı endarterektomi tekniğinde,

arteriyotomi yapıldıktan sonra hassas bir endarterektomi disektörü ile arter

duvarının kalsifik medya tabakası ile elastik adventisiya tabakaları arasında

bir plan oluşturularak plak kaldırılır ve etrafı dönülür. Plağa uygulanan

traksiyon ve kontrtraksiyon ile kalsifik plak bir klemp veya bir çift forseps ile

nazikçe damardan dışarıya doğru çekilirken endarterektomi disektörü veya bir

Parsonnet prob yukarı ve aşağı doğru mükerrer defa gönderilerek plağın

duvardan kolayca ayrılması sağlanır. Kalsifik çekirdek proksimalden iyice

çekilir ve makas ile kesilir. Sol ön inen artere endarterektomi yapılırken

proksimalde mümkün olduğu kadar birinci septal dal ağzı da temizlenmelidir.

Kapalı endarterektomide bu her zaman mümkün olmamaktadır. Distal kısım

ise dikkatlice çekilir, tamamen ayrılınca plak dışarıya çıkarılır ve boyu

kontrol edilir. Açık endarterektomi tekniğinde arteriotomi tüm plak boyunca
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uzatılır. Plak, endarterektomi disektörünün yardımı ile koroner arterden

serbestlenerek insizyon boyunca arter duvarından çepeçevre, distalden ve

proksimalden ayrılır. Bu teknikte LAD arterin septal perforatör dalları

Parsonnet prob ile tek tek temizlenir ve proksimalde birinci septal dala kadar

çıkılır. Endarterektomi tamamlandıktan sonra koroner arterin lümeni

içerisindeki kalan fibriler uzantılar görünür hala gelmesi için lümen iyice

yıkanmalı ve bunlar penset ile tek tek temizlenmelidir.

Endarterektomiden nativ koroner arter hiçbir zaman primer olarak

kapatılmadığı gibi, sadece bir yama ile kapatılması da doğru değildir. Kapalı

endarterektomide direkt olarak bypass yapılabilir. Ancak açık endarterektomi

yapılmış olan koroner damara, topuk bölgesinde distorsiyon olma

ihtimalinden dolayı direkt olarak bypass yapılmamaktadır. Açık

endarterektomi yapılan koroner arterin üzeri, hazırlanan bir safen yama ile

kapatılarak bir tavan oluşturulur. Bunun üzerine bir bypass konduit ile uç-yan

anastomoz yapılır. Açık endarterektomi yapılan damar LAD olduğu

durumlarda safen yama üzerine tercihen LIMA ile anastomoz yapılması en

uygun yöntemdir.

2.7.2.Endarterektomi  komplikasyonları

1- Plakla ilgili komplikasyonlar:

a - Rezidüel plak kalması (özellikle distalde),

b - İntimal flep kalkması,

c - Akut tromboz gelişmesi,

           d - Ateroemboliye bağlı olarak perioperatif MI gelişmesi.

2- Uzun segment arteriotomi sonrası, patch plasty yapılma zorunluluğuna

bağlı miyokardiyal iskemi süresinin uzaması.

3- Arteriotomi uzunluğuna bağlı olarak, anastamoz hattından kanama riskinin

artması.

4- Postoperatif periyodda, yeniden yapılanma ve kollajenden zengin deposit

birikimi sonucu, anastamoz yapılan greftte ve koroner endarterektomi yapılan

arterde tromboz gelişmesi.
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3.GEREÇ VE YÖNTEM

3.1.Çalışma Grubu:

Bu çalışmada, T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve

Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ nda 1 Mayıs 2005 ile 31 Aralık 2008

tarihleri arasında endarterektomisiz patch plasty tekniği kullanılarak koroner

bypass ameliyatı yapılan 40 hastanın postoperatif orta ve geç dönem

değerlendirmesi için; transtorasik ekokardiyografi ile LAD lokalizasyonunda

koroner akım rezervine bakılmıştır. Koroner akım rezervi düşük bulunan

hastalara koroner anjiyografi yapılmıştır. Çalışma, hastanemiz etik kurulu

onayı alınarak gerçekleştirildi. Her hasta işlemden önce bilimsel araştırma

hakkında bilgilendirildi ve bu projenin etik kurul başvuru dosyasında bir

örneği bulunan “Bilgilendirilmiş Onam Formu” nu imzalaması istendi.

Preoperatif  klinik değerlendirme:

Hastalarda;

1-Yaş,

2- Cinsiyet,

3- Aterosklerotik risk faktörleri varlığına:

a- Ailede KAH öyküsü

b- HT (Hipertansiyon)*

c- DM (Diyabetes Mellitus)**

d- Obesite

e- Dislipidemi***

            f- Sigara kullanımı****

4- Anginal şikayelerinin Class ve tipine:

a- SAP (Stabil Anjina Pektoris)

b- USAP (Anstabil Anjina Pektoris)

5- MI geçirip geçirmediğine,

6- Eşlik eden kardiyak ve nonkardiyak hastalıklara:

a- PAH (Periferik Arter Hastalığı)

b- KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

            c- SVH (Serebrovasküler Hastalık)
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d- Renal disfonksiyon

e- Gastro intestinal sistem (GİS) hastalığı,

f- Ek kardiyak hastalık

7- Koroner anjiyografilerde; tutulan damar sayısı, yüzdesi ve özellikle

LMCA lezyonu varlığına,

8- Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), değerlerine bakıldı.

* Antihipertansif ilaç kullanan veya yapılan 3 farklı zamandaki ölçümde kan

basıncı >140/90 mmHg olanlar hipertansif [123],

** Antidiyabetik ajan kullananlar veya HbA1C >%6, açlık kan şekeri > 126

mg/dl olanlar diyabetik [124],

*** Total kolesterol  >200 mg/dl, LDL kolesterol > 130mg/dl ve başvuru

esnasında statin tedavisi alan hastalar hiperlipidemik [125] kabul edildi.

**** Son 3 yıl içinde sigara içenler aktif sigara içicisi olarak kabul edildi.

Operatif değerlendirme:*

1- KKZ (Kross Klemp Zamanı) (dakika),

2- TPZ (Total Pompa Zamanı) (dakika),

3- Bypass yapılan total damar sayısı ve bypassın hangi damarlara

yapıldığı,

4- Ek kardiyak, non-kardiyak cerrahi bir girişim yapılıp yapılmadığı,

5- Kullanılan greftlerin tipi ve sayıları,

6- Perioperatif miyokard infarktüsü (MI) ve aritmi gelişip gelişmediği,

7- İABP (İntra Aortik Balon Pompası) ve pozitif inotropik destek

ihtiyacının olup olmadığı,

8- Yapılan arteriotominin uzunluğu (mm),

kriterlerine göre inceleme yapıldı.

*Çalışmaya dahil edilen, 5 hasta (n=41,%12,2) acil şartlarda, 36 hasta

(n=41,%87,8) ise elektif şartlarda CABG operasyonuna alındı. Tüm

hastalarda standart insizyon ve mediyan sternotomi yapılarak mediyastene

ulaşıldı. Hastaların bypass edilecek damar sayıları ve kullanılacak greftler göz

önüne alınarak LIMA ve safen ven greftleri hazırlandı. Tüm hastalarda

standart KPB kullanılarak, koroner bypass yapıldı. Hastalara anestezik

yaklaşım açısından farklı bir işlem uygulanmadı. Perikard açılarak askıya
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alındı. İntra venöz heparin sonrasında ACT (Activating Clotting Time) 400

saniyeyi geçince ascendan aort kanülasyonu ve sağ atriyal venöz kanülasyon

yapıldı. Roller pompa ve membran oksijenatörler kullanıldı. Hematokrit

değeri % 24 ’ün altına düştüğünde kan replasmanı yapıldı. Kardiyo pulmoner

bypass’ta miyokard koruma amaçlı antegrad intermitant izotermik kan

kardiyoplejisi ve sistemik hipotermi kullanıldı. Hastalar 28°C’ye kadar

soğutuldu. Hastalar KPB’ tan özefajiyal vücut sıcaklığı 36.5°C’ye gelince ve

basınçlar normalleşince ayrıldı. Protamin infüzyonu ile heparin nötralize

edildi. Hastalar postoperatif dönemde, yoğun bakım ünitesine alınarak takip

edildiler. Tüm hastalara postoperatif dönemde antitrombotik ve antikoagülan

tedavi olarak; asetil salisilik asit (100 mg günde bir kez) ve LMWH (Low

Molecular Weight Heparine, 1 mg/kg günde iki kez beş gün) verildi.

Postoperatif değerlendirme:

Erken Dönem;

1-Postoperatif MI ve aritmi, atrial fibrilasyon

2-Postoperatif enzim düzeylerinde [Kreatin Kinaz-MB (CK-MB),

Oksalo Asetik Transferaz (SGOT)] artma,

3- Total entübasyon süresi (saat),

4- Drenlerin alınışı (gün),

5- Yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi (gün),

6- Komplikasyon gelişip gelişmediği,

a- Kanama ve reoperasyon,

            b- Resüssitasyon,

c- Serebral Vasküler Hadise (SVH ),

d- Renal komplikasyon,

e- Solunum komplikasyonu,

f- Gastro İntestinal Sistem (GİS) komplikasyonu,

g- Sternal detaşman,

h- Mediyastinit,

ı- Sternal ve bacak yara yeri enfeksiyonu,

7- Erken mortalite gelişip gelişmediğine bakılarak değerlendirildi.
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3.2.Çalışma Protokolü

Endarterektomisiz patch plasty yöntemi ile uzun segment LAD-LIMA

anastomozu yapılmış hastaların her biri T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp

Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ekokardiyografi laboratuarında

değerlendirildi. Hastaların, işlem öncesi fizik muayeneleri yapıldı,

şikayetlerinin olup olmadığı sorgulanıp anamnezleri kaydedildi. Her hastanın

işlem öncesinde tiroid fonksiyon testleri, kan lipid profilleri, açlık kan şekeri

(AKŞ), HbA1C düzeylerine, üre, kreatinin, ALT, AST değerlerine bakıldı.

Böylece; koroner akım rezervini değiştirdiği bilinen tiroid fonksiyon

bozukluğu, hiperlipidemi, diyabetes mellitus gibi hastalıklar sonuçları

etkileyebilecek parametrelerden birkaçı olarak çalışmaya dahil edildi.

İşlem öncesi ve sonrasında hastaların sistolik ve diyastolik arter

basınçları, istirahat kalp hızları kaydedildi. Böylece; koroner akım rezervini

etkileyen koroner perfüzyon basıncı;

Koroner Per. Basıncı (CPP): Diyastolik Arter Basıncı (DAP)–Ort. Pulm.

Arter. B. (PAOP)

formülü kullanılarak hesaplandı ve çalışmaya dahil edildi.

Mikrovasküler yatak hastalığına neden olan miyokard hipertrofisi

ekokardiografik ölçümle tespit edilerek, hastaların hipertansiyon hikayesi

sorgulandı. Ekokardiyografik olarak yapılan ölçümlerde end diyastolik

posterior duvar kalınlığı ve end diyastolik interventriküler septum kalınlığı bir

cm’ nin üzerinde olan ve diyastolik fonksiyon bozukluğu saptananlarda

miyokardiyal hipertrofi olduğu kabul edildi.

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip hastalar çalışmaya dahil edilmedi:

1- Bilinen dipiridamol allerjisi olanlar

2- İleri kronik obstruktif akciğer hastalığı olanlar

3- Aritmi saptananlar, akut koroner sendrom tablosunda olanlar,

4- Dilate kardiyomiyopati saptananlar,

Sonuçlar prospektif olarak istatistiksel yöntemlerle incelendi.
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3.3.Ekokardiyografik Değerlendirme

Bütün ekokardiyografik incelemeler T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde bulunan ekokardiyografi

laboratuarında General Electric marka Vivid 7 Dimension (General Electric

Waukesha WI, USA) ekokardiyografi cihazı ile yapıldı. Bütün

ekokardiyografik görüntüler Digital Versatile Disc’lere kaydedildi ve T.C.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde

bulunan ekokardiyografi laboratuarında bulunan kişisel bilgisayardaki yüklü

Echopac isimli ekokardiyografi program ile incelendi. Dipiridamol

infüzyonundan sonra peak diyastolik hız ve/veya Velocity Time Integral

(VTI) değerlerinin 2,0 veya daha fazla artması yeterli koroner akım rezervi

olarak değerlendirildi.

Hastaların kolundan antekubital vene 18 veya 20 G kanül yerleştirildi.

Sonrasında hastaların hepsinin rutin transtorasik ekokardiyografileri aynı

kardiyoloji uzmanı tarafından “American Society of Echocardioraphy”

kılavuzlarına uygun şekilde, dipiridamol etken maddesi kullanılarak yapıldı.

Ardından yüksek frekanslı (5-7 megahertz) konveks erişkin transtorasik

ekokardiyografi probu ile LAD arteri anterior interventriküler sulkusta

görüntülenerek pulse wave doppler ile akım örneklemesi yapıldı.

Görüntülemenin yapıldığı akustik pencere hasta sol lateral dekübitüs

pozisyonunda iken midklaviküler hattın 3.-4. kostayı kestiği çizgide

görüntülendi. Sol ventrikül uzun aks görüntülerinde ultrason demeti lateral

bölgeye kaydırılarak renkli Doppler görüntüleme eşliğinde (optimal hız

aralığında +12-+15 cm/sn) LAD mid-distal akım paterni görüntülendi [126].

Akım örneklemesinde peak sistolik ve diyastolik akım hızları ile sistolik ve

diyastolik VTI değerleri ölçülüp kaydedildi. Arkasından antekubital venden

0.56 mg/kg dozundan dipiridamol 4 dakikada infüze edilerek yukarıda adı

geçen parametreler tekrar ölçüldü. Transtorasik ekokardiyografileri ve LAD

akım örneklemeleri yapıldı (Şekil 6-7).
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Şekil-6: Transtorasik ekokardiyografi ile bazal LAD akım örneklemesi.

Şekil-7: Transtorasik ekokardiyografi ile dipiridamol sonrası hiperemi

      LAD akım örneklemesi.

LAD

LAD
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3.4. İstatistiksel Analiz

Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile yapılmıştır.

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama,

standart sapma, sıklık dağılımları) yanı sıra ikili grupların karşılaştırmasında

Mann-Whitney-U  testi,  tedavi  öncesi  ve  sonrası değişimleri  ölçmede

Wilcoxon testi, değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini belirlemede Pearson

korelasyon testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p <0,05 düzeyinde

değerlendirilmiştir.
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4.BULGULAR

Çalışma grubumuzdaki 41 hastadan 5’ i (%12,2) acil şartlarda, 36’ sı (%87,8)

elektif şartlarda CABG operasyonuna alındı.

4.1.Hastaların Klinik Özellikleri:

Olguların altısı kadın (%14,6), 35’ i erkek (%85,4) olup, yaşları 45-73 (mean:

58,58 ± 9,4) arasındaydı. Hastaların büyük çoğunluğu 50 yaş üzerindeydi

(%70,7). Olguların aterosklerotik koroner arter hastalığı için risk faktörleri ve

klinik özellikleri Tablo- 5’de gösterilmiştir. Hastaların altısında (%14,6) SAP,

35 (%85,6) hastada ise USAP kliniği mevcuttu. Dokuz (%22) hasta

operasyon öncesi yakın zamanda akut MI nedeniyle interne edilmişti. Onüç

(%31,7) hastada önceden geçirilmiş MI hikayesi vardı. Preoperatif

dönemdeki kardiyak ritm hastaların tümünde normal sinüs ritmi (NSR) idi.

Preoperatif dönemde yapılan ekokardiyografide EF %31-60 arasında (mean:

%53,83±7,9) bulundu.

Retrospektif olarak incelenen 41 hastadan; 37’ sinde HT (% 90,2),

18’inde DM (% 43,9), 33’ ünde dislipidemi (% 80,5), 13 hastada KOAH (%

31,7), 27 hastada sigara (%65,9) kullanımı olduğu tespit edildi

Dislipidemi; preoperatif dönemde ölçülen Total kolesterol, LDL

kolesterol ve TG sonuçlarına bakılarak değerlendirilmiştir. Preop dönemde

kullanılan ilaç tedavileri açısından CFR düşük ve normal grup

karşılaştırıldığında istatistikî anlamlı fark bulunmadı. Eşlik eden non-

kardiyak hastalıklar olarak, bir hastada hipotroidi, iki hastada alt ekstremite

arterlerinde tıkanıklık, bir hastada ise hem karotis arter stenozu hem de alt

ekstremite arterlerinde tıkanıklık, üçünde GİS patolojisi (%7,3), üçünde renal

hastalık (%7,3), altısında geçirilmiş SVH (%14,6), olduğu görüldü. Serebral

vasküler hadise geçirmiş hastalardan; ikisinin düzelmiş hemipleji atağı,

üçünün ise senkop geçirdiği, 1 hastanın da epilepsisi olduğu saptandı. Bir

hastanın nefrektomi operasyonu geçirdiği, 1 hastanın opere mesane tümörü

olduğu, diğer hastanın ise böbrek fonksiyonlarını etkilemeyen nefrolitiyazisi

olduğu öğrenildi. Gastrointestinal sistem bozukluğu olarak peptik ulcus, GİS

kanaması, kolelitiyazis tespit edildi.
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Preoperatif dönemde yapılmış koroner anjiyografilerde hasta damar sayısının

1-4 (mean: 2,9±0,7) olduğu ve dört hastada (%9,8) LMCA darlığı, iki hastada

(%4,9) LMCA ile beraber 3 damar hastalığı, 22 hastada (%53,9) üç damar, 16

hastada (%39,2) iki damar hastalığı bulundu. Sol ventrikül EF’ sinin yedi

hastada orta (%17,07), 34 hastada iyi (%82,9) olduğu görüldü. Sekiz hastada

Grade 1 (%19,5), 33 hastada Grade 2 (%80,5)  diyastolik disfonksiyon

saptandı (Tablo- 5).
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Tablo-5 : Olguların Klinik Özellikleri
Olgu Sayısı [n]  41

Yaş  45-73 [Mean: 58,56±9.40]

Cinsiyet [n=41, %]

        Erkek 35 % 85.4

        Kadın  6 % 14.6

Ailede KAH öyküsü  18 % 43.9

HT  37 % 90.2

DM  18 % 43.9

Obesite  29 % 70.7

Dislipidemi  33 % 80.5

Sigara kullanımı  27 % 65.9

SAP 6 %14.6

USAP 26 %63.4

GEÇİRİLMİŞ AMI 9 %22

PAH 3 %7.3

KOAH 13 %31.7

NYHA KLAS I 2 %4.9

NYHA KLAS II 30 %73.2

NYHA KLAS III 9 %22

KORONER ANJİOGRAFİ [n=41, %]

Hasta damar sayısı

LMCA 4  % 9.8

LMCA + 3 damar 2  % 4.9

3 damar 22  % 53.9

2 damar 16  % 39.2

1 damar 0  % 0

Mikrovasküler Yatak Hastalığı 1  % 2.45

LVEF [%]

    Düsük [< %30]  0 %0

    Orta [30-45]  7 %17.7

    İyi [> % 45]  34 %82.9

Diyastolik Disfonksiyon

Grade 1  8 %19.5

Grade 2  33 %80.5

Hiperürisemi  0 %0

B-Bloker kullanımı  35 %85.4

Statin kullanımı  13 %31.7
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Hastaların tümünde LAD artere endarterektomisiz patch plasty yapıldı. Patch

plasty uzunluğu 2- 4,5 cm (mean: 2,83±0,82 cm) olarak ölçülmüştür. Bypass

yapılan damar sayısı 1-4 (mean: 3,63±0.66), KK: 50-100 dakika (mean:

71,49±16,88), TPZ: 68-154 dakikaydı (mean:101,17±21,93). Toplam üç

hastanın (%7,3) pozitif inotropik, bir hastanın (%2,4) ise İABP desteğine

ihtiyacı olmuştur. Bu hastalardan birine operasyon sırasında pozitif inotropik

destek başlanmıştır (Tablo- 6).

Tablo- 6: Peroperatif Bulgular

CABG  41 [%100]

    KPB kullanılarak  41 [%100]

    Çalışan kalpte  0 [%0]

KK [dak]  50-100 [mean: 71,49±16,88]

TPZ [dak]  68-154 [mean: 101,17±21,93]

BYPASS YAPILAN DAMARLAR

    Total bypass sayısı  2-4 [mean: 3,63± 0,66]

    LAD  41[%100]

    İM  2 [%4,9]

    Diyagonal  6 [%14,7]

    Cx  28 [%68,6]

    RCA  31 [%75,6]

PATCH PLASTY UZUNLUĞU

[cm]

 2- 4,5 [mean: 2,83±0,82cm]

EK CERRAHİ GİRİSİM

    Kardiyak  0 [%0]

    Non-kardiyak  0 [%0]

PEROPERATİF Mİ  1 [%2,45]

POZİTİF İNOTROPİK DESTEK

İHTİYACI

 3 [%7,35]

    Peroperatif dönemde  1 [%2,45]

İABP İHTİYACI  1 [%2,45]

PEROPERATİF MORTALİTE 1 [%2,45]
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Hastaların tümünde LAD artere bypass yapılmıştır. İntermediyer (İM) artere

iki hastada (%4,9), diyagonal artere altı hastada (%14,7), sirkumfleks artere

28 hastada (%68,6), RCA’ ya ise 31 hastada (%75,6) koroner bypass

uygulanmıştır (Grafik- 1).

Grafik- 1: Anastomoz yapılan damarların dağılımı
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Mortalite bir hastamızda (%2,4) erken dönemde (postop 1. gün) gözlenmiştir.

Bu hastada perioperatif Mİ (%2,4) tespit edimiştir. Yüksek doz pozitif

inotropik destek ve İABP uygulanmasına karşın operasyon günü kardiyak

arrest gelişen hastada açık resüsitasyon yapılmıştır. Postoperatif 1. gün

sternum kapatılmış, ancak hasta multi organ yetmezliği (MOF) nedeniyle

eksitus olmuştur.

Yoğun bakımda mekanik ventilasyona bağlanan hastaların entübasyon

süresi 5-20 saat (mean: 9,95±4,24) olmuştur. Toplam iki hastada uzamış

entübasyon mevcuttur. Reentübe edilen hastamız olmamıştır. Hastaların 48

saatlik total drenajı 200-1200cc (mean: 555,8±225,83) olmuştur. Drenlerin

alınışı 1-2 gün (mean: 1,6±1,9)’dür. Kanama revizyonuna alınan hasta

olmamıştır. Yoğun bakımda kalış süresi 1-7 gün (mean: 1,35±1,27);

hastanede kalış süresi 4-12 gün (mean: 7,33±1,7) olmuştur (Tablo-7).

Tablo-7: Postoperatif Dönem Bulguları

Total entübasyon süresi [saat] 5-20 [mean: 9,95±4,24]

48 saatlik Toplam Drenaj [mL]  200-1200cc [mean: 555,8±225,83]

Drenlerin alınışı [gün] 1-2 [mean: 1,6±1,9]

Yoğun Bakım kalış süresi [gün]  1-7 [mean: 1,35±1,27]

Hastanede kalış süresi [gün] 4-12 [mean: 7,33±1,7]

Pozitif inotropik destek ihtiyacı 3 [%7,35]

    Postoperatif 0. Gün  2 [%4,9]

    Postoperatif 1. gün  0 [%0]

    Postoperatif 2. gün  0 [%0]

İhtiyaç Süresi [gün]  2-4,5 [mean: 2,38±0,82]
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Operasyon sonrası 30 günlük periyodda 38 hasta sorunsuz seyretmiş, 2

hastada (% 5) ise yüzeyel sternal yara yeri enfeksiyonu görülmüştür.

Ritm bozukluğu erken postoperatif dönemde sık görülen önemli bir

sorundur. Aritmide en yüksek paydaya atriyal fibrilasyon (AF) sahiptir ve

dokuz hastada görülmüştür (%22,0). Atrial fibrilasyon postop 0-6. günlerde

(mean: 0,93±1,95 gün) oluşmuştur. Bu hastaların ritm bozukluğu medikal

tedavi ile sinüs ritmine dönmüştür. Hastalarda AF dışında ritm problemi

olmamıştır. Postoperatif dönemde ise; 2 hastanın operasyon günü pozitif

inotropik desteğe ihtiyacı olmuştur. Pozitif inotropik destek 0-4 gün arasında

devam etmiş ve mean: 3±0,5’ inci gün kesilmiştir.

Toplam 2 hastada nörolojik komplikasyon gelişmiştir (%4,8). Bir

hasta da postop 1. günde servis takipleri sırasında geçici iskemik atak (%2,4)

görüldü. Bunu takiben oluşan uykuya meyil ve dezoryantasyon nedeniyle

yoğun bakıma alınan hasta postop 10. gün şifa ile taburcu edilmiştir. Bir hasta

da postop 3. gün bilinç bulanıklığı oluşması üzerine servisten yoğun bakıma

alınmış ve motor defisit geliştiren stroke tespit edilmiştir (%2,4). Fizik tedavi

ve rehabilitasyon ünitesinde tedavisine karar verilen hasta haliyle taburcu

edilmiştir. Renal komplikasyon 3 hastada görülmüştür (%7,3). Bu hastalardan

biri, sonrasında multipl organ yetmezliği gelişmiş ve kaybedilmiş hastadır.

Diğer iki hastada dializ ihtiyacı oluşturmayan ve medikal tedavi ile iyileşen

ABY görülmüştür (%4,9). İki hastada solunum sistemi komplikasyonları

ortaya çıkmış (%4,9); bir hastada plevral effüzyon, diğer bir hastada ise

bronkospazm görülmüştür. Öncesinde bilinen kronik obstrüktif akciğer

hastalığı olmayan hastanın bronkospazm tablosunun kan transfüzyonuna

sekonder geliştiği düşünülmüş ve yoğun bakıma alınarak takip ve tedavileri

yapılmıştır. Hiçbir hasta için reentübasyon gereksinimi olmamıştır. Hastaların

birinde GİS komplikasyonu gelişmiştir (%2,4). Non-spesifik batın

distansiyonu gelişmiş ve spontan gerilemiştir (Tablo- 8).
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Tablo- 8: Postoperatif Dönem Komplikasyonları

(n=41, %]

Mortalite  1 [%2,45]

Perioperatif Mİ  1

Postoperatif Aritmi  9 [%22,05]

    Atrial Fibrilasyon  9

    SVT  0

    Ventriküler Taşikardi  0

    Ventriküler Fibrilasyon  0

    Sinüs Taşikardisi  0

    Sinüs Biradikardisi  0

Kanama Revizyonu  0 [%0]

Nörolojik Komplikasyon  2 [%4,9]

     İnme [Hemiparezi] 1

     TİA [Uykuya meyil,

Dezoryantasyon]

 1

Renal Komplikasyon  3 [%7,35]

MOF  1

Solunum Komplikasyonu  2 [%4,9]

     Plevral Effüzyon 1

     Bronkospazm 1

     Uzamış Entübasyon  0

     Yeniden Entübasyon  0

     Akciğer Enfeksiyonu  0

GİS Komplikasyonu  1 [%2,45]

Sternal Detaşman  0 [%0]

Mediyastinit  0 [%0]

Sternal yara yeri enfeksiyonu  2 [%4,9]

Safen yara yeri enfeksiyonu  0 [%0]

Kan transfüzyonu reaksiyonu  1 [%2,45]



59

4.2. Ekokardiyografik Bulgular

Hastaların bypass operasyonu öncesi yapılan transtorasik

ekokardiyografileri ile Tablo- 9’da gösterilmiş olan ekokardiyografik bulgular

saptanmıştır. Çalışma grubunda EF değerlerinin ortalaması % 53,83±7,90

ölçülmüştür.

Tablo-9: Koroner bypass öncesi Transtorasik ekokardiyografi

bulgularının ortalama değerleri.

ORT.± SD.
Sol ventrikül end diyastolik çap [cm] 4,76 ±0,63
Sol ventrikül end sistolik çap [cm] 3,33 ±0,56
İnterventriküler septum kalınlığı end diyastol  [cm] 1,19±0,23
İnterventriküler septum kalınlığı end sistol [cm] 1,14 ±0,19
Posterior duvar kalınlığı end diyastol [cm] 1,46±1,03
Ejeksiyon Fraksiyonu [EF] [ Teicholz Yöntemi] [%] 53,83±7,90
Aort kökü genişliği [cm] 2,22 ±0,32
Aort kapak açıklığı [cm] 1,81±0,24
Sol atrium anteroposterior çap [cm] 3,65±0,46
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Hastaların bypass operasyonu sonrası geç dönem transtorasik ekokardiyografi

ulguları Tablo-10’ da gösterilmiştir. Postoperatif EF değerlerinin ortalaması

% 56,85 ± 6,98 saptandı.

Tablo-10: Koroner bypass sonrası geç dönem Transtorasik

ekokardiyografi bulgularının ortalama değerleri.

ORT.±SD.
Sol ventrikül end diyastolik çap [cm] 4,56 ±0,54
Sol ventrikül end sistolik çap [cm] 3,23 ±0,52
İnterventriküler septum kalınlığı end diyastol  [cm] 1,14±0,20
İnterventriküler septum kalınlığı end sistol [cm] 1,14 ±0,19
Posterior duvar kalınlığı end diyastol [cm] 1,09±0,18
Ejeksiyon Fraksiyonu [EF] [ Teicholz Yöntemi] [%] 56,85±6,98
Aort kökü genişliği [cm] 2,23 ±0,32
Aort kapak açıklığı [cm] 1,67±0,21
Sol atrium anteroposterior çap [cm] 3,74±0,67
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Hastalarının preop ve postop transtorasik ekokardiyografik bulguları

karşılaştırıldığında sol ventrikül kitle indeksi, interventriküler septum

kalınlıkları, sol ventrikül çapları ve posterior duvar kalınlıkları açısından

istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Hastaların operasyon sonrasında EF

değerlerinin (m: %56,85±6,98) operasyon öncesine göre (m: %53,83±7,90)

istatistiksel olarak anlamlı (p=0,002) bir şekilde arttığı bulundu (Tablo-11).

Tablo-11: Preop ve postop Transtorasik ekokardiyografi bulgularının

karşılaştırılması.

Ortalama Std. Sapma p değeri

EF [ TEICHOLZ yöntemi ile ]

[ % ]

Preop 53,83 7,90 0,002

Postop 56,85 6,98

Sol ventrikül end diyastolik çap

[ cm ]

Preop 4,76 0,63 0,184

Postop 4,56 0,54

Sol ventrikül end sistolik çap

[ cm ]

Preop 3,33 0,56 0,565

Postop 3,23 0,52

İnterventrikül septum kalınlığı

end diyastol [ cm ]

Preop 1,19 0,23 0,058

Postop 1,14 0,20

Posterior duvar kalınlığı

enddiyastol

[ cm ]

Preop 1,46 1,03 0,063

Postop
1,09 0,18

Tüm hastalar için ortalama hız ve CFR değerleri ölçüldü ve ortalama

diyastolik CFR ikinin üzerinde bulundu [mean: 2,20±0,47] (Tablo-12).

Tablo-12: Koroner akım rezervi değerleri [n=40]
Min. [m/sn] Maks. [m/sn] Ort.±SD [m/sn]

Diyastolik hız 0,14 0,57 0,28±0,11

Diyastolik CFR 1,17 3,5 2,20±0,47

Sistolik hız 0,1 0,36 0,17±0,06

Sistolik CFR 1,0 2,63 1,85±0,46
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Tüm hastalar için (n=40); koroner akım rezervindeki değişimlerin, muayene

ve ekokardiyografik bulgularla korelasyonları değerlendirildiğinde patch

plasty uzunluğu (m: 2,83±0,82 cm) ile CFR  (m: 2,20±0,47 m/sn) arasında

istatistiksel olarak anlamlı olan ters bir korelasyon bulundu (p=0,008) (Tablo-

13).

Tablo-13: Koroner akım rezervi ile muayene ve ekokardiyografi

bulgularının korelasyon değerlendirilmeleri (n=40)

Diyastolik CFR Sistolik CFR

Hastanın Yaşı Pearson Korelasyon 0,263 0,352

Sig. [2-tailed] 0,101 0,026

İşlem öncesi

sistolik TA

[mmHg]

Pearson Korelasyon -0,19 0,173

Sig. [2-tailed]
0,241 0,285

İşlem öncesi

diyastolik TA

[mmHg]

Pearson Korelasyon 0,069 0,249

Sig. [2-tailed]
0,674 0,121

İşlem sonrası

sistolik TA

[mmHg]

Pearson Korelasyon -0,271 -0,136

Sig. [2-tailed]
0,09 0,404

İşlem sonrası

diyastolik TA

[mmHg]

Pearson Korelasyon -0,35 -0,386

Sig. [2-tailed]
0,027 0,014

Patch anastomoz

uzunluğu [mm]

Pearson Korelasyon -0,413 -0,26

Sig. [2-tailed] 0,008 0,106

Sol ventrikül

enddiyastolik çap

[cm]

Pearson Korelasyon -0,241 -0,179

Sig. [2-tailed]
0,134 0,27

Sol ventrikül

endsistolik çap

[cm]

Pearson Korelasyon -0,255 -0,451

Sig. [2-tailed]
0,112 0,004

İnterventriküler

septum kalınlığı

enddiyastolik [cm]

Pearson Korelasyon -0,139 -0,138

Sig. [2-tailed]
0,393 0,397

EF [ TEICHOLZ

yöntemi ile ] [ % ]

Pearson Korelasyon 0,166 0,079

Sig. [2-tailed] 0,306 0,63
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Yine tüm hastalar içinde (n=40) Grade 2 diyastolik disfonksiyonu saptanan

(n=32) hastaların CFR değerleri (1,71±0,36 m/sn), grade 1 diyastolik

disfonksiyonu saptanan hastaların (n=8) CFR değerlerine (2,41±0,38 m/sn)

göre daha düşük bulunmuştur ve istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,001).

Hastalar arasında (n=40), diğer demografik ve laboratuar verileri ile CFR

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Transtorasik ekokardiyografi ile yapılan akım ölçümleri sonucunda 5 hastada

(n=40, %12) yetersiz koroner akım rezervi tespit edilmiştir (Tablo 14).

Tablo- 14: Hastaların CFR ölçüm sonuçları

Min. [m/sn] Maks. [m/sn] Ort.± SD [m/sn]

Diyastolik CFR <2

[n=5, %12] 1,2 1,9 1,6213±0,29073

Diyastolik CFR≥2

[n=35, %88] 2 3,5 2,3469±0,39491

Hastalar; yetersiz koroner akım rezervi ölçülen [(CFR <2) (n=5,

%12,0)] ve normal koroner akım rezervi ölçülen [(CFR≥2) (n=35, %88)]

olarak iki gruba ayrıldı. Düşük CFR ile ilişkili olabilecek parametreler

incelendi ve şu istatistiki veriler elde edildi:

CFR değeri 2’nin altında olan hastaların (n=5) patch plasty uzunluğu

ile (3,6±0,82 cm), CFR’ si normal olan hastaların (n=35) patch plasty

uzunluğu (2,69±0,75 cm) karşılaştırıldığında, CFR’ si düşük olan grupta

patch plasty uzunluğunun istatistiki olarak anlamlı şekilde daha uzun olduğu

bulundu (p=0.032). (Tablo-15, Grafik-2)

Tablo-15 :Patch Plasty Uzunluğu ve CFR arasındaki korelasyon.

Coronary Flow Reserve

[CFR]

>2 CFR Diyas.

 n:35

<2 CFR Diyas.

 n:5 MW  p

Patch Uzunluğu [cm] 2,69±0,75 3,6±0,82 36,5 0,032
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CFR değeri düşük olan hastalar ile normal bulunan hastaların % EF

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (Tablo-16).

Tablo-16 :Postoperatif Ejeksiyon Fraksiyonu ve CFR

Coronary Flow Reserve

[CFR]

>2CFR

(Diyas.)

 n:35

<2CFR

(Diyas.)

 n:5 MW  p

Postop Teicholz Yöntemi İle

%EF 57,4±6,94 53±6,71 56,5 0,188

CFR’ si normal olan hastaların (n=35), operasyon sonrası EF’ leri [%

57,4±6,94) operasyon öncesi EF’ lerine göre (% 55,03±6,64) istatistiksel

olarak anlamlı (p=0,006) bir şekilde artmıştı. Koroner akım rezervi düşük

olan hasta grubunda ise operasyon sonrası EF’ nin, operasyon öncesine göre

Grafik-2:

Patch

anastomoz

uzunluğu ile

koroner

akım rezervi

arasındaki

korelasyon
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anlamlı bir artış göstermediği saptandı. Her iki grup arasında yapılan

değerlendirmede de; preop ve postop ekokardiyografik bulgular açısından

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo-17).

Tablo-17: Operasyon öncesi ve sonrası Ekokardiyografik Bulgular ile CFR

korelasyonu

>2 CRF

Dias n:35

<2 CRF

Dias n:5 MW p

Sol Ventrikül

End Diyastolik

Çap

Operasyon öncesi 4,78±0,59 4,46±0,77 71,5 0,511

Operasyon Sonrası 4,55±0,54 4,6±0,58 77,5 0,678

Z -1,44 -0,37

p  0,151 0,715

Sol Ventrikül

End Sistolik

Çap

Operasyon öncesi 3,28±0,51 3,39±0,4 79,5 0,742

Operasyon Sonrası 3,22±0,53 3,26±0,45 84,5 0,901

Z -0,70 -0,68

p 0,485 0,498

End Diyastolik

Posterior

Duvar Kalınlığı

Operasyon öncesi 1,52±1,1 1,14±0,14 79,5 0,742

Operasyon Sonrası 1,09±0,18 1,14±0,15 73,5 0,551

Z -1,79 0,00

p 0,073 0,999

Teicholz

Yöntemi

İle %EF

Operasyon öncesi 55,03±6,64 49,2±10,99 54,5 0,152

Operasyon Sonrası 57,4±6,94 53±6,71 56,5 0,188

Z -2,77 -1,07

p 0,006 0,285

Sol Atrium

Anteroposterior

Çap

Operasyon öncesi 3,63±0,47 3,67±0,27 64 0,848

Operasyon Sonrası 3,73±0,67 3,8±0,77 83,5 0,869

Z -1,25 0,00

p 0,211 0,999
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Koroner akım rezervi düşük ölçülen beş hastanın preop ve postop yapılan

transtorasik ekokardiyografik parametreleri arasında istatistiksel anlamlı

olarak fark yoktu (Tablo-18).

Tablo-18: CFR <2 hastaların preop ve postop transtorasik ekokardiyografik

bulguları

Dias <2 CRF

n:5

Sol Ventrikül

End Diyastolik

Çap

Operasyon öncesi  4,46±0,77

Operasyon Sonrası 4,6±0,58

Z -0,37

p 0,715

Sol Ventrikül

End Sistolik

Çap

Operasyon öncesi 3,39±0,4

Operasyon Sonrası 3,26±0,45

Z -0,68

p 0,498

End Diyastolik

Posterior

Duvar Kalınlığı

Operasyon öncesi 1,14±0,14

Operasyon Sonrası 1,14±0,15

Z 0,00

p 0,999

Teicholz

Yöntemi

İle %EF

Operasyon öncesi 49,2±10,99

Operasyon Sonrası 53±6,71

Z -1,07

p 0,285

Sol Atrium

Anteroposterior

Çap

Operasyon öncesi 3,67±0,27

Operasyon Sonrası 3,8±0,77

Z 0,00

p 0,999
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CFR’ si normal olan grupta işlem sonrası hem sistolik hem de diyastolik

tansiyonları işlem öncesine göre istatistiki olarak anlamlı (p=0,002 ve

p=0,011) şekilde düşük bulunurken, anormal CFR saptanan hastalarda işlem

sonrası tansiyonlarda işlem öncesine göre anlamlı bir düşme olmamıştır.

(Tablo-19)

Tablo-19: İşlem öncesi ve sonrası Arteriyel Tansiyon [TA] ve CFR arasındaki

korelasyon

>2 CRF

Dias n:35

<2 CRF

Dias n:5 MW p

Sistolik

TA

İşlem öncesi 131,14±14,71 134±16,73 82,5 0,832

İşlem Sonrası 124±12,18 132±17,89 68,5 0,412

Z -3,10 -0,45

p 0,002 0,655

Diyastolik

TA

İşlem öncesi 81,43±9,44 78±4,47 64,5 0,309

İşlem  Sonrası 75,43±9,19 84±11,4 49,5 0,101

Z -2,56 -1,13

p 0,011 0,257

4.3.Koroner Anjiyografik Bulgular:

LAD lokalizasyonunda transtorasik ekokardiyografi ile koroner akım rezervi

ölçümü yapılan 5 hastanın (n=40, %12,0) akım rezervi yetersiz olarak

bulundu (Diyastolik CFR <2, mean: 1,6213±0,2907). Bu hastalara koroner

anjiyografi önerildi. İki hasta KAG’ yi kabul etmedi. Reçeteleri düzenlenen

hastalar önerilerle taburcu edildi. Koroner anjiyografi planlanan 3 hasta

kardiyoloji kliniğine yatırıldı ve aynı gün koroner anjiyo laboratuarına

alınarak sağ radial arterden koroner anjiyografileri yapıldı. Hastaların

preoperatif ve postoperatif koroner anjiyografi bulguları Tablo-20’ de

gösterilmiştir.
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Tablo-20: Hastaların preop ve postop anjiyografik bulguları

PREOP ANJİO. POSTOP ANJİO (NATİV].  POSTOP ANJİO (BYPASS GREFT].

Hasta

[HS]

CABGX2:

LAD-LIMA, RCA-SVG

LMCA Normal Normal

LAD Prox. %60 darlık.

D1 sonrası total tıkalı[distalde

antegrad geç doluş mevcut.

D1 ostiumda %70-80 darlık.

Septal iyi gelişmiş.

Prox.%70 darlık

D1 sonrası total tıkalı.

LAD-LIMA anastomozu açık.

CX OM2 sonrası total tıkalı. Distali

septal kollateraller ile besleniyor.

OM2 sonrası total tıkalı. Distali

LAD’ den retrograd doluyor.

İM

RCA Conus dal sonrası total tıkalı. Ostiumdan total tıkalı. RCA-SVG anastomozu açık.

Anastomoz sonrası distal

 %70 darlık.

Hasta

[İB]

CABGX3:

LAD-LIMA, CX-SVG,

RCA-SVG

LMCA Distal %20 darlık oluşturan plak. Distal %20 darlık oluşturan

plak.

LAD Prox.stent açık, stent sonrası

D1 ayrımında %80 darlık.

D1 mid. %90 darlık.

Mid bölge plaklı %50-60 darlık.

Distali ince ve subtotal tıkalı.

TIMI 1* akım mevcut.

Prox. %70 darlık.

Mid.bölgeden total tıkalı.

LAD-LIMA anastomozu açık.

Anastomoz sonrası distal LAD ince ve

yaygın hasta.

CX Proksimalden total tıkalı. Proksimalden total tıkalı. CX-SVG anastomozu açık.

İM İyi gelişmiş.

Prox. %90 ve mid %80 darlık.

RCA RV dal sonrası stent.

Stent sonrası %60 darlık.

PD dalında %80 darlık.

PDA’ ya kadar hasta ve ince.

Ardışık %70-80 darlık mevcut.

RCA-SVG PDA proksimaline

anastomoz yapılmış, açık.

Hasta

[NSM]

CABGX2

LAD-LIMA, RCA-SVG

LMCA Kısa normal. Kısa normal.

LAD Osteal %70 darlık.

Mid. Stent içi %25 neointimal

hiperplazi.

D1 başında plak mevcut.

D1 ayrımı sonrası total tıkalı. LAD-LIMA anastomozunun distalinde

%90 darlık mevcut.

CX Distalinde %50-70 darlık. Mid %70 darlık

İM

RCA Prox.%50, distalde %80 darlık. Mid. Subtotal tıkalı. RCA-SGV açık.

               * Thrombolysis in Myocardial Infarction.
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Hastaların ikisinde bypass yapılan greftler ve anastomoz hattı normal olarak

görüntülendi (Görüntü-1 ve 2).

Görüntü-1: Hasta HS
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Görüntü-2: Hasta İB.
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Diğer hastada ise LAD-LIMA anastomoz hattının hemen distalinde % 90

oranında darlık bulundu (Görüntü-3).

Görüntü-3: Hasta NSM (Kıvrık ok anastomoz sonrası kritik darlığı göstermektedir.)
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5.TARTIŞMA

Günümüzde, iskemik KAH’nın görülme sıklığındaki artışa paralel olarak

koroner arter bypass cerrahisi yapılan hasta sayısı da artmıştır. Koroner

bypass cerrahisindeki ilerlemelerde yüz güldüren sonuçların alınması ile,

kardiyak operasyonlar, gündemi sürekli meşgul eder hale gelmiştir. İnvazif

kardiyolojideki gelişmeyle beraber, kardiyak hastalıklarda karşılaşılan en

önemli sorun operabilite kriterleri sınırının nerede başlayıp nerede bittiğini

belirleyebilmektir. Koroner arter hastalığının kendisi perioperatif morbidite

ve mortalite için yüksek risk faktörü oluşturmaktadır [109,127]. İskemik kalp

hastalığı olanlarda MI, disritmiler, ventriküler yetmezlik ve kardiyak ölüm

riski yüksektir [127,128]. Dolayısıyla iskemik kalp hastalığının cerrahi

tedavisine yönelik; CABG uygulanacak hastalarda da perioperatif kardiyak

komplikasyon riski yüksek olarak görülmektedir [129]. Kalp cerrahisindeki

tüm ilerlemelere rağmen günümüzde, koroner kalp ameliyatları sonrası

morbidite ve mortalite en önemli sorundur [130,131]. Koroner bypass

cerrahisi mortalitesi 1970 öncesi %3 civarındayken, 1980’li yılların başında

%0.4-0.5’e kadar indirilmiş, bu yıllardan sonra %1.5-2’ ye yükselmiştir

[132]. Bu artışta ki en büyük etken; invaziv kardiyolojik girişimlerdeki

ilerlemeler sonucu operasyona verilen hastaların popülasyonunun değişerek;

damar sayısı çok, ventrikül fonksiyonu bozuk, yaş ortalaması yüksek, fazla

risk taşıyan hastaların cerrahi hastası olmalarıdır [133-135].

Koroner bypass cerrahisinde amacımız komplet revaskülarizasyonu

sağlayabilmek için; cerrahi girişim uygulanacak koroner artere arteriotomi

yapılarak bypassa uygun lümeni oluşturmaktır. Diffüz KAH nedeniyle,

yaygın ateroskleroz sonucu koroner arterlerin, damar distaline kadar ileri

derecede tıkandığı durumlarda ile çoğu zaman bypass için uygun lümen

bulmak mümkün olmamaktadır [15]. Böyle durumlarda standart bypass

teknikleri işe yaramamakta, klasik bypass yöntemleri dışında başka bir

yöntem gerekliliği doğmaktadır [4]. Bu yöntemlerden biri de damar lümenini

kısmen veya tamamen tıkayan ve ilerleyen ateromatöz materyalin
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çıkartılmasıyla bypassa uygun lümen oluşturulması işlemi olan koroner

endarterektomi uygulamasıdır [4,5]. Koroner endarterektomi uygulamasında,

ilk olarak kısa veya uzun segment arteriyotomi yapılarak, internal elastik

tabaka, media tabakasından sıyrılarak çıkartılmakta; eksternal elastik ve

adventisyal tabaka ise vasküler duvarda bırakılmaktadır [11]. Sonrasında da

direkt sütürasyon, venöz patch uygulaması veya venöz, arteryel greftle

rekonstrüksiyon gerekli olmaktadır [118]. Böylelikle koroner arter

cerrahisinde primer amacımız olan komplet revaskülarizasyon sağlanabilmiş

olur.

Koroner endarterektomi uğraş gerektiren, zahmetli ve riskli bir

işlemdir. Uygun uzunlukta arteriyotomi yapılarak koroner endarterektomi

materyalinin kesintisiz ve rezidüel materyal bırakılmadan çıkartılması ve

nativ damar devamlılığının idame ettirilmesi, miyokardiyal iskemi zamanını

uzatmayacak şekilde işlemin uzun tutulmaması çok önemlidir [110,120].

Ancak bu şekilde; yapılan işlemin yararlılığının sağlanması ve istenmeyecek

komplikasyonların önüne geçilmesi mümkün olabilir. Klasik bypass yapılan

hastalar ile karşılaştırıldığında bu hasta grubunda morbidite ve mortalite

oranlarının yükseldiği görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı diffüz koroner

arter hastalığı olan hastalarda,  koroner endarterektomi yapılabilme

kriterlerini belirlemek ve endikasyon konacak hasta popülasyonunu

seçebilmek önem taşır. Koroner endarterektomi yapılma sıklığı, kliniklere

göre değişmekte olup, literatürde yer alan verilere göre %2,3 ila %50 arasında

değişmektedir [15]. Loop ve arkadaşları 1988’de, koroner endarterektomi

uygulanmış hastaların yeniden değerlendirmesi sonucu gözlemlerini aktarmış

ve koroner endarterektomi tekniğinden hastaların faydalanabilmesi için

yapılması gereken ve bugün de geçerli olan 3 tespitte bulunmuştur [4].

1- Disseksiyon daha dikkatli yapılmalı ve daha iyi miyokardiyal koruma

sağlanmalıdır.

2- Aterosklerotik plağın bütünüyle çıkarılması başarılı bir koroner

endarterektomi

uygulaması için şarttır.
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3- Koroner endarterektomi yapılan arterde, sonrasında gelişen trombozu

başlatan olayların gelişimini engellemek için postoperatif dönemde uygun

medikal tedavi gereklidir.

Koroner arter endarterektomisinde, endikasyonları halen tartışılan

kapalı ve açık olmak üzere iki teknik vardır [136]. Cerrahi teknik ve

yaklaşım, gerek perioperatif gerekse postoperatif komplikasyonların

oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Açık koroner endarterektomi

tekniği, plağın parçalanma riski olmaması ve lateral dallara kolay ulaşılması

nedeniyle kapalı koroner endarterektomiye göre daha az komplikedir [18].

Ancak arteriyotomi yapılan segment uzunluğunun artması tamir süresinin

uzamasına ve sonuçta TPZ ve KK süresinin de uzayarak miyokardiyal iskemi

süresinin artmasına neden olmaktadır [18]. Ayrıca arteriyel lümen, daha uzun

açıldığından dolayı arteryel veya safen patch ile tamir yapılmasına gerek

duyulmaktadır.

Endarterektomi gerekmeyen ve damar boyunca yer yer darlıkları olan

olgularda bu darlıkların bitimine kadar arter boylu boyunca açıldıktan sonra

açıklık safen veya IMA greft ile uzun anastomoz yapılır, ya da safen patch ile

kapatılıp üzerine IMA veya safen greft ile bypass yapılır.

Biz vakalarımızda; diffüz aterosklerotik hastalığı tespit edilen LAD

koroner arterini darlık boyunca uzun segment açarak [2-4,5 cm (m: 2,83±0,82

cm], endarterektomi yapmadan LIMA greft ile direkt uzun anastamoz patch

plasty bypass tekniğini kullandık.

Brenowitz ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada erken dönem safen

greft açıklık oranı; endarterektomili patch plasty’ de %88,5, klasik bypass ile

anastomoz yapılan safen greftlerde ise %90,5’ dir. Yine aynı çalışmada

semptomatik hastalarda geç dönem açıklık oranı araştırılmış ve

endarterektomili safen greftlerde %72,7, klasik bypass yapılan safen

greftlerde ise %75,8 olarak bulunmuştur [15]. Brenowitz ve arkadaşları LAD

artere rekonstruksiyon yapmak üzere arteriotomiyi 10 cm veya daha uzun

açtıklarını, daha sonra bu işlemi safen patch plasty ile tamamladıklarını

bildirmektedirler [15]. Bizim olgularımızda ortalama arteriyotomi uzunluğu

2-4,5 cm (mean: 2,83±0,82 cm)’ dir. Arteriyotominin Brenowitz’ in grubuna
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göre daha kısa olmasının avantajı IMA ile doğrudan patch plasty

yapılabilmesidir. Brenowitz ve arkadaşları, kullandıkları teknik ve

insizyonlarının uzunluğu nedeni ile endarterektomiden sonra bypass için

IMA' yı kullanamadıklarını belirtmişlerdir [15].

Endarterektomisiz patch plasty, septal dalların doğrudan bypass

edilmediği, çok sayıda septal ve diyagonal arter obstruksiyonlarının olduğu

hastalarda uygulanabilir bir tekniktir. Böylece hem septal ve diyagonal

dallara, hem de LAD distaline kan akımı sağlanmış olur. Sonuç olarak

endarterektomisiz patch plasty tekniği LAD arterin ateromatöz plakla

tıkanmış önemli septal perforatör dallarının kanlandırılmasını da sağlayabilen

bir tekniktir.

CABG operasyonlarında, morbidite ve mortaliteye etki eden risk

faktörlerinin belirlenmesi cerraha ve hasta yakınlarına karar verme ve

operasyonun gidişatını planlama konusunda fikir verecektir. Böylece etki

eden risk faktörleri ortadan kaldırılmaya çalışılarak mortalite ve morbidite

azaltılacaktır [121,122]. Koroner endarterektomi tekniğinin kendisi morbidite

ve mortaliteyi arttırdığından bu faktörlerin bilinmesi ayrıca önem

taşımaktadır [117].

Koroner endarterektomi sonrası morbidite ve mortalitenin en sık

nedeni MI’ dır. İnkomplet revaskülarizasyon, obstrüksiyon yaratacak rezidüel

materyal bırakılması, intimal flep, aortanın kros-klemp altında olduğu

dönemde miyokardın yetersiz korunması, vazospazm, daha önceki bypass

greftinden ya da aortadan ateromatöz emboli, hava embolisi veya nativ bir

damar veya yeni bir greftin trombozu MI nedenleri arasında sayılabilir

[13,14,19]. Perioperatif MI insidansı; MI tanısı konulması ile ilgili farklı

kriterler ve tanımlamalar nedeniyle, standart greftleme yöntemi kullanılmış

koroner bypass operasyonlarında değişik oranlarda gözlenmiştir (%1.5 ile

%19 arasında) [9,10]. Revaskülarize edilen hastalarda MI için risk faktörleri

arasında yaygın KAH, uzamış aortik KK ve TPZ, ileri yaş ve preoperatif

deprese LV fonksiyonları varlığı sayılabilir[15].

Kardiyovasküler cerrahi uygulanan olgularda postoperatif MI tanısı

standart EKG kriterleriyle konur ancak güvenilirliği tam değildir [137].
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Elektrokardiyografide ST ve T segment değişiklikleri değişik boyutlardaki

iskemik hücre hasarına bağlı olabilirler. Ancak bu değişiklikler non-spesifik

olup miyokard korunmasının kalitesini değerlendirmede kullanılmazlar.

Pozitif EKG bulguları olan hastalarda MI tanısı özellikle minör peroperatif

miyokard hasarının tespitinde günümüzde rutin olarak kullanılan CK, CK-

MB, Troponin I, LDH ve SGOT, gibi miyokardiyal serum belirleyicileri ile

doğrulanarak konur [137,138]. Bizim çalışmamızda postoperatif erken

dönemde serum CK-MB düzeyi tüm hastalarda yüksek saptanmış, CK-

MB/CK oranı yalnızca bir hastada yüksek bulunmuştur. Günlük pratikte

göğüs ağrısı olan hastalarda CK-MB/CK oranının %6-7 seviyesinin üzerinde

olması ya da CK-MB aktivitesinin 10 U/L düzeyinin üzerinde olmasının

miyokardiyal hasarlanmayı gösterdiği kabul görmektedir [138]. Postoperatif

dönemde, öncelikle EKG değişikliği olan hastalarda ve enzim seviyelerinde

yükselme de varsa MI tanısı düşünülmüş ve bu hastalar ekokardiyografik

olarak da değerlendirilmiştir. Kardiyak cerrahi sonrası kas kesilmesi,

sternotomi, defibrilasyon gibi olaylara bağlı olarak biyokimyasal marker

yükselmesi yanıltıcı olabilmektedir. Bundan dolayı enzim seviyeleri yüksek

olan hasta sayısı 41 iken (%100) postoperatif MI tanısı almış hasta sayısı

birdir (n=41, %2,45).

Brenowitz ve arkadaşları sol ön inen artere endarterektomi ve safen

ven ile anjiyoplasti uygulanan 606 hastada erken mortaliteyi %7,9 olarak

bildirmişlerdir [15]. Livesay ve arkadaşlarının 3369 koroner endarterektomi

uygulanmış hasta ile yaptıkları çalışmada klasik bypass grubunda hastane

mortalitesi %2,6 ve perioperatif MI oranı %2,6; endarterektomi grubunda ise

%4,4 ve %4,4 olarak bildirilmiştir [7]. Brenowitz ve arkadaşlarının 2501

hastayı içeren serilerinde klasik bypass grubunda hastane mortalitesi %4 ve

perioperatif MI oranı %4’dür. Yacoup ve arkadaşları ise 440 hastalık koroner

endarterektomi serilerinde, perioperatif Mİ oranını %15 ve erken mortaliteyi

%4 bulmuşlardır [9]. Quereshi ve arkadaşları, sol koroner arter sistemine

endarterektomi yapılan hastalarında erken dönem mortalite oranını %4 olarak,

perioperatif MI oranını ise %12 olarak bildirmektedirler [139]. Gill ve

arkadaşları, 74 hastada kapalı teknik ile yaptıkları LAD endarterektomisi
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sonucunda periopeartif MI oranını %6,7 bulmuşlardır [140]. Ladowsky ve

arkadasları 18 hastalık bir çalışmada LAD artere açık koroner endarterektomi,

safen ven patch plasty ve IMA anastamozu uygulamışlar, perioperatif MI

oranını %11,1 bulmuşlardır [141]. Shapira ve arkadaşlarının 151 hastada

yaptıkları LAD endarterektomisini içeren serilerinde hastane mortalitesi %2

ve perioperatif MI oranı %3’dür [119].

Çalışmalar sonucu görmekteyiz ki koroner endarterektomi uygulaması

sonucu, hastane mortalitesi ve postoperatif Mİ frekansları artmaktadır. Bizim

çalışmamızda perioperatif Mİ ve buna bağlı mortalite %2,45’ tir. Bu oran

endarterektomili patch plasty yapılan hasta gruplarına kıyasla daha düşüktür

[116,119,139,141].

Kalbin kanlanmasında taşıdığı önem nedeniyle LAD’ nin diffüz

darlıkları özel bir yere sahiptir. Bu arterin revaskülarizasyonunun, peroperatif,

erken postoperatif ve geç dönem mortaliteyi etkilediği, yapılan bütün

çalışmalarda ortaya konmuştur [139,142]. Koroner endarterektominin en sık

olarak RCA’ ya uygulanmış olduğunu görmekteyiz. Livesay ve arkadaşları

%83 oranında RCA’ ya, %9 LAD’ ye, %4 sirkumfleks artere; Minale ve

arkadaşları ise %23 RCA’ ya, %23 LAD’ ye, %17 sirkumfleks artere koroner

endarterektomi yaptıklarını rapor etmişlerdir [7]. Bizim çalışmamızda tüm

hastalarda arteryel greft olarak LIMA hazırlanmış ve her hastada LAD’ nin

revaskülarizasyonu amacıyla kullanılmıştır. Left internal mamarian arter

kullanılma oranı %100; LAD’ ye LIMA anastamozu oranı %100 olmuştur.

Yapılan çalışmalarda LAD grefti olarak SVG kullanımının erken mortaliteyi

arttırdığı bildirilmiştir [114]. Bu nedenle LAD baypassında rekürren angina

ve iskemiye bağlı ölümleri azaltması nedeniyle IMA ilk seçenek olmalıdır.

Literatürdeki çalışmalarda koroner endarterektomi sonrası en büyük

riskin akut tromboz olduğu bildirilmektedir [142]. Olay postoperatif 7.

günden sonra başlamaktadır. Yapılan çalışmalarda asetil salisilik asitin akut

dönemdeki tromboz riskini belirgin biçimde azalttığı rapor edilmiştir

[142,143]. Kliniğimizde CABG sonrası tüm hastalara antitrombotik tedavi

amacıyla asetil salisilik asit ve düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH, 1
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mg/kg) rutin olarak kullanılmaktadır. Hastalarımızda akut tromboz

gelişmemiştir.

Hastalarımızdan 35’i (%85,4) USAP kliniği ile başvurmuş bunlardan

9’u (%22) akut miyokard enfarktüsü tanısı almıştır. Preoperatif dönemde

geçirilmiş MI veya akut MI tanısı almış hastalarımızda postoperatif mortalite

gözlenmemiştir.

Kirklin ve arkadaşları TPZ ve KK sürelerinin mortalite ve morbidite

açısından birer risk faktörü olduklarını bildirmişlerdir. Buna göre özellikle 90

dakika üzerinde kros klemp zamanı ve 120 dakika üzerinde total bypass

zamanı mortalite ve morbiditeyi arttırmaktadır [144]. Bizim çalışmamızda

mortalite gözlenen hastada KK süresi 100 dakika; TPZ ise 154 dakikadır.

CABG uygulanmış hastaların rutin kontrollerinde kullanılmak üzere

uygulanabilecek birkaç invazif olmayan test bulunmaktadır. Bunlardan biri

olan SPECT kullanılarak yapılan miyokard perfüzyon görüntülemesi

geçerliliğini koruyan bir yöntemdir. Üzerinde çalışılmış bir başka konu ise

istirahat ve dipiridamol ile provokasyon sonrasında Transtorasik Doppler

ekokardiyografi (TTDE) ile akım görüntülenmesi yöntemidir. Bu yöntemler

göz önünde bulundurulduğunda miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS) ve

TTDE’ nin LAD akımını ile ilgili tanısal özelliklerini karşılaştırma fikri

doğmuştur. Belirgin koroner arter hastalığını belirlemede en sık kullanılan

invazif olmayan yöntem MPS’ dir ve tanısal değeri birçok kere açık bir

şekilde dökümante edilmiştir [145,146].

Transtorasik Doppler ekokardiyografi göğüs ağrısı semptomu ile gelen

hastaların değerlendirilmesinde ilgi çekici, invazif olmayan bir yöntemdir.

Koroner arter bypass operasyonu geçirmiş bireylerin rutin kontrolünde de

yüksek değere sahiptir. Bu sayede olgular ileri tanısal girişimlerden uzak

tutulurken sadece hastalık açısından yüksek risk taşıyan bireyler invazif

girişimlere refere edilebilir. Perfüzyon görüntüleme tekniklerinde olduğu gibi

izotop kullanılmaması, bu yöntemin bir diğer avantajıdır.

Sintigrafi yoluyla perfüzyonun görüntülenmesinin dezavantajı

radyasyona maruz kalma durumudur. Buna karşın ekokardiyografi ise ucuz

ve kolay kullanılabilen invazif olmayan bir yöntemdir. Bu yöntem ile eş
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zamanlı kullanılan Doppler, epikardiyal koroner arterlerdeki akım hızını da

gösterebilir [98]. Kullanıcı bağımlı bir yöntem olmasına rağmen ucuz ve

tanısal öneme sahip olan ekokardiyografi, özellikle farmakolojik ajanlar ile

desteklendiğinde geniş kullanım alanına sahip bir araçtır [113].

İlerlemiş tıbbi tanı, tedavi ve cerrahi tekniklere rağmen en sık ölüm

sebebi olan koroner arter hastalığının tanısı; genellikle hastanın şikayetleri ve

egzersiz testi ile ortaya çıkan bulgular temeline dayanmaktadır. Ancak

elektrokardiyografi ile kombine bir biçimde kullanılan egzersiz testinin

iskemi saptanmasındaki sensitivitesi %60 gibi düşük bir orandadır [147].

Egzersiz stres testi ile birlikte uygulandığında MPS spesifiteyi

değiştirmeksizin sensitiviteyi %85 düzeyine ulaştırmaktadır [147]. Egzersiz

stres testi %40 gibi düşük bir düzeyde sensitiviteye ve %80 düzeyinde

spesifiteye sahiptir [114,115].

Koroner akım rezervi (CFR) maksimal hiperemi ve dinlenim

sırasındaki koroner kan akımının oranını ifade etmektedir. Koroner akım

rezervi ölçümü, tıkayıcı koroner arter hastalığındaki patolojik süreci

göstermek amacıyla kullanılmaktadır [98]. Belirgin koroner arter darlıklarını

saptamak üzere yürütülmüş önceki çalışmalar önemli ve konuyla ilgili cesaret

verici sonuçlar ortaya koymuştur [100].

Bu yöntem asıl olarak; seçilmiş hasta popülasyonlarında uzun

zamandır kullanılagelmiş bir seçenek iken bizim araştırmamızın temelini

oluşturan fikir bu yöntemin; diffüz koroner arter hastalığı nedeniyle uzun

segment patch plasty yöntemi kullanılarak koroner bypass yapılmış hastalarda

kullanılabilirliğidir.

Önceki çalışmalarlazıt bir şekilde önceden cerrahi yoldan

revaskülarize edilmiş, cerrahi kapak müdahaleleri geçirmiş, yapay kalp pili

implante edilmiş, sinüs ritminde olmayan, dal bloğu, hipertansiyon,

kardiyomiyopati ve diyabetes mellitus gibi durumları olan hastaların da dahil

edildiği klinik bir çalışmada standart MPS’ ye kıyasla transtorasik koroner

Doppler ekokardiyografinin etkinliği araştırılmıştır [148-150]. Hastalardan

LAD’ deki CFR> 2 olanlarda semptom olsun ya da olmasın belirgin koroner

arter hastalığının olmadığı gösterilmiştir. Bu çalışma karmaşık ve heterojen
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kardiyovasküler hastalık geçmişi olan hastalarda TTDE’ nin koroner arter

hastalığını saptamadaki güvenilirliğini ortaya koymuştur.

Gould ve arkadaşlarının çalışmasındaki hasta grupları önceden

revaskülarize edilmiş, hipertansiyonu, kardiyomiyopatisi ve diyabetes

mellitusu olan hastaları da içermekteydi. Bu durumların tümü azalmış endotel

fonksiyonu ile tanısı zorlaşan koroner arter hastalığı ile ilişkilidir [82].

Dolayısıyla tanısı zorlaşan koroner arter hastalığı düşük sensitiviteyi ifade

eder (%60).  Buna ilave olarak sinüs ritminde olmayan, yapay kalp pili

implante edilmiş, dal bloğu olan hastalar da Gould’ un çalışmasına dahil

edilmiştir. Transtorasik Doppler ekokardiyografi ile ilgili önceden yapılmış

birçok çalışmada hasta seçimi ile ilgili bu tür bir yaklaşım yoktur [148,149].

Gould ve arkadaşları istirahat sırasında koroner kan akımının, arter çapı %85

oranında daralmadan azalmadığını ortaya koymuştur. Ancak dipiridamol

provakasyonu ile arter çapındaki %30-45’lik bir daralma durumunda koroner

akım rezervi ölçümlerinin anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir [98].

Bahsi geçen her iki çalışmada olduğu gibi, bizim çalışmamızda da

araştırmaya dahil edilen hasta grubu önceden koroner stent takılmış,

hipertansiyonu, hiperlipidemisi kardiyomiyopatisi ve diyabetes mellitusu

olan, karmaşık ve heterojen kardiyovasküler hastalık geçmişine sahip

hastaları kapsamaktadır.

Normal epikardiyal ve mikrovasküler koroner yatak varlığında

papaverin, adenozin veya dipiridamol gibi kuvvetli vazodilatör ajanlar ın

verilmesi istirahat esnasına oranla koroner akımı 3 ila 6 kat arttırır [150].

Akım sınırlayan bir epikardiyal koroner darlık varlığında ise rezistans

damarlarda zaten kompensatuar bir genişleme meydana gelmiş olduğundan

koroner vazodilatörlere yanıt baskılanmış olacaktır, dolayısıyla bu durumda

koroner akım rezervi cevabı azalacaktır. Azalan rezerv cevabını sadece

epikardiyal darlığa bağlamak distaldeki rezistans damarların yani

mikrovasküler dolaşımın morfolojik ve fonksiyonel olarak tamamen normal

olduğunu varsaymakla mümkündür.

Çalışmamızda CFR’ si düşük bulunan hastalardan üçüne koroner

anjiyografi yapılmıştır. Bu hastaların birinde LAD-LIMA anastomozunun
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hemen distalinde %90 darlık oluşturan kritik lezyon koroner anjiyografik

olarak gösterilmiştir. Diğer 2 hastada LAD-LIMA anastomozu açık ve çalışır

olarak görüntülenmiştir.

Bir hastamızda koroner akım rezervinin düşüklüğüne neden olan

epikardiyal kritik darlığı koroner anjiyografik olarak ispatlamış olsak da,

koroner anjiyografisinde epikardiyal kritik darlık saptanmadığı halde akım

rezervi düşük çıkan diğer iki hasta için düşüncelerimiz şöyledir;

Anjiyografik olarak tamamen normal koroner arterler varlığında KAR

düşük bulunabilir. Bu durum mikrovasküler hastalık varlığına işaret eder ve

göğüs ağrısı ile birlikte normal koronerleri olan hastaların yaklaşık %10’unda

görülür. Mikrovasküler hastalık ile birlikte makrovasküler hastalık sıklığının

ne olduğu ise kesin olarak bilinmemektedir [47] .

Bazı faktörler kan akımını mikrovasküler düzeyde azaltabilir.

Bunların arasında en sık görülenler arteryel hipertansiyon,

kardiyomiyopatiler ve diyabetes mellitustur. Bu hastalıklarda koroner akım

rezervindeki bozukluk çoğunlukla tek bir mekanizmaya bağlı değildir ve hem

vasküler hem de miyokardiyal öğeleri içerir. Arteryel hipertansiyonda, medial

duvar kalınlaşması mikrovasküler disfonksiyon açısından en önemli

mekanizma olarak kabul edilir [151]. Çünkü koroner akım rezervindeki

bozukluk miyokard hipertrofisi olmaksızın bulunabilir [152]. Çalışmamızda

CFR değeri düşük çıkan hastalarda; miyokardiyal hipertrofi için kriter

aldığımız sol ventrikül end diyastolik duvar kalınlığı ölçümleri ile düşük CFR

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,551). Ancak

CFR’ si normal bulunan hastalarımızın işlem sonrası hem sistolik hem de

diyastolik tansiyonları; işlem öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir

şekilde daha düşük çıkarken (p=0,002 ve p=0,001), CFR’ si anormal saptanan

hastaların tansiyonlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşme

saptanmamıştır. Bu da bize arteryel mediya tabakasındaki kalınlaşma

nedeniyle vazodilatör bir madde olan dipiridamole olan yanıtın; düşük CFR’

li hastalarda daha kötü olduğunu dolayısıyla da bu hastalardaki HT’ nin kötü

vasküler sonuçlarını gösterir. Ayrıca tüm hastalar arasında Grade 2 diyastolik

disfonksiyonu saptanan hastaların CFR ölçümleri, Grade 1 diyastolik
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disfonksiyonu olan hastalara göre istatistiki olarak anlamlı şekilde daha düşük

çıkmıştır (p=0,001). Düşük akım rezervi saptanan grupta hastaların tümü

ortalama üç yıl (mean: 3±1,9) önce hipertansiyon tanısı almıştı ve her biri en

az bir anti hipertansif tedaviyi iki yılı aşkın bir süredir kullanmaktaydılar.

Çalışmamızda patent bypass greftlerine sahip hastalarda, akım rezervinin

düşük bulunmasına neden olan en önemli faktörün; bu hastaların karmaşık ve

tedavisiz klinik geçmişinden kaynaklanan kontrolsüz hipertansiyon ve onun

kötü vasküler yanıta sebebiyet veren etkileri olduğunu düşünmekteyiz.

Lesser ve ark. PTCA için kateter laboratuarına alınan fakat işlem

öncesi ölçülen KAR’ ın 3’ ün üzerinde olması üzerine işlem yapılmayan 746

tek damar koroner arter hastasını ortalama 2 yıl takip etmişler ve bu süre

sonunda hastaların tümünde semptomların azaldığını ve takip süresince

sadece 1 hastada angina rekürrensi olduğunu ve onun da hedef damarla ilgili

olmadığını bildirmişlerdir [56].

Vazodilatörler dipiridamole karşı ortaya çıkan maksimal cevabın

azalmasına ve bu yolla CFR’ nin normal değerinden daha düşük görünmesine

sebep olabilmektedir [153]. Anti-anjinal medikal tedavinin vazodilatör

stresten 48 saat önce kesilmesinin gerekliliği öne sürülmüştür [154]. Koroner

anjiyosunda bypass greftlerinde ve uzun anastomoz patch plasty hattında

epikardiyal kritik darlık saptanmadığı halde akım rezervi düşük bulunan iki

hastamızdan biri koroner vazodilatasyon yaparak anjinal semptomları

giderdiği bilinen karvedilol ve isosorbid mono nitrat etken maddelerini içeren

ilaçları işlem öncesi 6 aydan daha uzun bir süredir kullanmaktaydı. Yine aynı

hastanın operasyon öncesinde ve sonrasında yapılan ekokardiyografilerinde

sol ventrikül sistolik fonksiyonu orta-kötü (EF %30), sol ventrikülünün

genişlemiş (sol ventrikül enddiyastolik çap: 5,34mm) olduğu bilinmekteydi.

Ventriküler genişleme ve dilatasyon duvar geriliminde artışa ve miyokardiyal

kapiller yoğunluğunda azalmaya neden olur [151]. Bu durum ise akım

rezervinde azalmayla sonuçlanır [151]. Kalp yetmezliği tedavisi alan bu

hastamızda; koroner vazodilatör ilaç kullanması, ventrikülünün geniş ve

dilate olmasının yanında hipertansiyon, diyabetes mellitus ve hiperlipidemi

tanılarının da olması CFR’ in düşük bulunmasının nedeni olabilir.
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Diyabetes mellitus hakkında bilinen bir gerçek; tıpkı hipertansiyonda

olduğu gibi koroner damarların mediya tabakasında yaptığı hipertrofi ayrıca

arteriyollerde yaptığı remodeling ve displazi nedeniyle “diyabetik

mikroanjiyopati” olarak adlandırılan vasküler bozukluğu oluşturduğudur

[151]. Bu da çalışmamızda da savunduğumuz gibi bozuk koroner

mikrodolaşıma dolayısıyla da düşük CFR ölçümlerine neden olur.

Hiperlipidemi; kan viskozitesinde artış yaparak koroner

mikrodolaşımı bozan ve CFR’ yi düşüren reolojik hastalıklardan biridir.

Koroner akım rezervi düşük ölçülmüş iki hastamızda da hiperlipidemi

mevcuttur.

Önceki çalışmalarda, vazodilatör olarak adenozin ve dipiridamol

kullanılmıştır [154]. Koroner mikrosirkülasyona etki eden güçlü bir

vazodilatör olan adenozinin epikardiyal koroner arterlerde küçük etkileri

bulunmaktadır [155]. Akım hızındaki artışın ölçümü akan kan hacmini

yansıtmakta yetersiz kalabilir, bu da koroner akım rezervindeki artışı normal

artıştan daha düşük olarak gösterebilir. Ancak Kiviniemi ve arkadaşları

adenozin infüzyonu sırasında epikardiyal koroner arter çapının %31’e varan

artış gösterdiğini ortaya koydu [156]. Adenozinin kısa yarı ömürlü oluşu

gerekli zamanlarda infüzyonun terminasyonundan sonraki istirahat

değerlerinin de ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Ancak adenozinin

vazodilatör etkisiyle birlikte ortaya çıkan taşipne, torakal duvarın altındaki

ventriküler duvar hareketlerinin analizini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden bazı

hastalarda CFR’ nin hesaplanmasında zorluklar ortaya çıkmıştır. Biz

çalışmamızda klinik anlamda özelliklerine daha aşina olduğumuz dipiridamol

molekülünü kullandık. Vazoaktif bir ilaç olan dipiridamolün kullanımını

engelleyen bir durum bizim kliniğimizde henüz ortaya çıkmamıştır.

Spektral Doppler kayıtlarında sinyal karışıklığına sebep olabileceği

için eksternal ultrason kontrastı kullanılmamıştır. Yeni yapılan araştırmalarda

ise ultrason kontrastının kullanılmasının koroner akım velositesinin

ölçümünde önemli katkılar sağladığını vurgulamışlardır [157,158]. Ancak

Amerikan Food and Drug Administration (FDA) tarafından açıklamalarda

eko kontrastlarının dikkatli kullanılmasının gerekliliği bildirilmiştir [159].
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Bu çalışmada TTDE yönteminin yalnızca LAD akımını görüntüleme etkinliği

incelenmiş ise de bazı yazarlar her 3 koroner arterin de bu yöntemle

değerlendirilebileceği görüşündedirler [160].

Ultrasonografik aygıtın donanımı, örneğin çok kanallı, Doppler

sensitivitesini arttırdığı ve ultrason problarının üzerinde yapılacak

değişikliklerin gelecekteki sonuçları iyileştireceği öngörülmektedir. Bu

çalışma koroner taramalar için uzun yıllarını vermiş çok tecrübeli bir ultrason

operatörünün bize eşlik etmesiyle tamamlanabilmiştir. Buna rağmen aşırı

kilolu hastaların taramalarında ortaya çıkan zorluktan dolayı, hasta seçimi de

bu konudaki tecrübe kadar önemli bir unsurdur.

Çalışmamızda CFR< 2 ölçülerek yetersiz koroner akımı tespit edilen

hastaların (n=5) patch plasty uzunluğu (m: 3,6±0,82 cm), CFR≥ 2 olan

hastaların (n=35) patch plasty uzunluğundan (m: 2,69±0,75 cm) istatistiksel

olarak anlamlı olacak şekilde daha uzun bulunmuştur (p=0,032). Tüm

hastalar arasında ise patch plasty uzunluğu arttıkça CFR’ nin azaldığı

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,008). Patch uzunluğu bize

cerrahi olarak daha yaygın ve daha uzun segmenti içine alan damar içi lezyon

varlığını gösterir. Ancak böyle bir durumda arteriotomi segmenti daha da

uzun tutulur. Daha yaygın damar hastalığı da daha kötü koroner

mikrovasküler dolaşımla uyumludur. Daha uzun patch anastomozlu

hastalarda bulunan daha düşük koroner akım rezervinin nedeninin daha kötü

damar içi hastalık ve daha kötü mikrovasküler yatak rezervi olduğu

düşüncesindeyiz.

Çalışmamızda; akım rezervi normal bulunan hastaların (n=35)

operasyon sonrasında % EF’ lerinin (m: %57,4±6,94), operasyon öncesi %

EF’ lerine göre (m: %55,03±6,64) anlamlı bir şekilde arttığı bulunmuştur

(p=0,006). Koroner akım rezervi düşük çıkan hastaların (n=5) % EF’ lerinde

ise operasyon öncesine göre anlamlı bir artış gözlenmemiştir. Bu durumla

ilgili olarak; EF’ leri yükselen hastalar endarterektomisiz patch plasty

işleminden fayda görmüştür ve bu nedenle de akım rezervleri normal

çıkmıştır diyebilmekteyiz.
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6.SONUÇ:

Preoperatif dönem hasta değerlendirilmesi, cerrahi teknikte, kullanılan alet ve

materyallerde ki ilerleme, KPB’ nin rutin kullanıma girmesi, miyokardiyal

koruma tekniklerindeki gelişmeler,  perioperatif ve postoperatif dönemde

hasta takibinde ki yenilikler rutin ve yüksek riskli cerrahinin sonuçlarını

düzeltmiş ve CABG endikasyonlarını genişletmiştir. İlk kez 1956 yılında

Bailey tarafından KPB kullanılmadan gerçekleştiririlen koroner

endarterektomide yıllar boyunca yapılan randomize çalışmaların eksikliği ve

alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle endarterektominin uygun vaka seçimi

sonrasındaki gerekliliğini kanıtlamaktan uzak kalmış; bu nedenle koroner

endarterektomi uygulamaları için ortak bir karara varılamamıştır. Koroner

endarterektominin, komplikasyon oranını arttırdığı yapılan tüm çalışmalarda

gösterilmiştir.

Diffüz KAH’ da uygulanan koroner endarterektomi, konvansiyonel

bypass’a alternatif bir yöntem değildir. Erken ve geç dönemde konvansiyonel

bypass kadar başarılı, endarterektomili bypass’ tan daha iyi sonuçlar alınan,

yaygın hastalık nedeniyle belki de cerrahi şansını yitirecek hastalara umut

ışığı olabilecek alternatif yöntemin; endarterektomisiz patch plasty olduğunu

düşünmekteyiz.

Endarterektomiye göre daha az kompleks bir teknik olan

endarterektomisiz patch plasty yöntemi ile koroner anjiyografi

değerlendirmesi sonucu operasyon öncesi dönemde planlayarak veya

operasyon sırasında diffüz koroner arter patolojisi ile karşılaşma durumunda,

koroner bypass’ ta amacımız olan komplet revaskülarizasyona

ulaşabileceğimizi düşünmekteyiz.

Koroner arter bypass operasyonu uygulanmış hastaların rutin

kontrollerinde kullanılmak üzere uygulanabilecek birkaç invazif olmayan test

bulunmaktadır. Transtorasik Doppler ekokardiyografi göğüs ağrısı semptomu

ile gelen hastaların değerlendirilmesinde ilgi çekici, invazif olmayan bir
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yöntemdir. Koroner bypass operasyonu geçirmiş bireylerin rutin kontrolünde

de yüksek değere sahiptir.

Bu çalışmayla, CFR’ si düşük hastalarda ise mikrovasküler yatak

hastalığı ile birlikte seyreden epikardiyal damar hastalığı ve multipl

kardiyovasküler ve metabolik risk faktörlerinin var olabileceği ortaya

konulmuştur.

İnvazif olmayan, radyasyonun kullanılmadığı bir yöntemle CFR’ nin

belirlenmesi, çok çeşitli patofizyolojik koşullara işaret etmekte, risk faktörü

olan hastalar ve tedavi almış hastalarda endotel fonksiyonundaki değişimleri

göstermektedir.

Bu çalışma heterojen kardiyovasküler hastalık geçmişi olan, koroner

bypass greftleme işlemi yapılmış hastalarda TTDE’ nin koroner arter

hastalığını saptamadaki güvenilirliğini ortaya koymuştur. Öyle

düşünülmektedir ki bu sonuçlar TTDE yakın gelecekteki önemli çalışmaları

tetikleyecek klinik güce ve anlama sahiptir.
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7. ÖZET:

Giriş ve Amaç:

Koroner arter hastalığında cerrahi girişimlerin temel amacı canlı miyokard

dokusunu kanlandıran, tıkalı ya da lezyonlu koroner arterlerin tam

revaskülarizasyonudur [1]. Özellikle de Left Anterior Descending Arter

revaskülarizasyonu erken ve geç dönem mortaliteyi etkilemesi nedeniyle

ayrıca önemlidir. Biz vakalarımızda; diffüz aterosklerotik hastalığı tespit

edilen LAD koroner arterini darlık boyunca uzun segment açarak [2-4,5cm

(m: 2,83±0,82cm)], endarterektomi yapmadan LIMA grefti ile direkt uzun

anastamoz patch plasty bypass tekniğini kullandık. Yapılan bazı

araştırmalarda transtorasik ekokardiyografinin koroner akım rezervinin

değerlendirilmesinde girişimsel yöntemler kadar başarılı olduğu gösterilmiştir

[21]. Hastalarda transtorasik ekokardiyografi ile koroner akım rezervindeki

değişimleri ve epikardiyal darlık olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Ameliyatı ve postoperatif değerlendirmesi yapılan 40 hastanın postoperatif

orta ve geç dönem değerlendirmesi için; transtorasik ekokardiyografi ile LAD

lokalizasyonunda koroner akım rezervine bakılmış ve koroner akım rezervi

düşük bulunan hastalara koroner anjiyografi yapılmıştır.

Bulgular:

Hastaların tümünde LAD’ ye endarterektomisiz patch plasty yapıldı. Patch

plasty uzunluğu 2-4,5 cm (m: 2,83±0,82 cm) olarak ölçülmüştür. Çalışma

grubunda EF değerlerinin ortalaması % 53,83±7,90 ölçülmüştür. Hastalar;

yetersiz  koroner  akım  rezervi  ölçülen  [(CFR  <2)  n=5,  %12,0]  ve  normal

koroner akım rezervi ölçülen [(CFR ≥2) n=35, %88] olarak iki gruba ayrıldı.

CFR değeri 2’ nin altında olan hastaların (n=5) patch plasty uzunluğu ile (m:

3,6±0,82 cm), CFR’ si normal olan hastaların (n=35) patch plasty uzunluğu

(m: 2,69±0,75 cm) karşılaştırıldığında, CFR’ si düşük olan grupta patch
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plasty uzunluğunun istatistiki olarak anlamlı şekilde daha uzun olduğu

bulundu (p=0,032).

Tartışma ve Sonuç:

Günümüzde, iskemik KAH’nın görülme sıklığındaki artışa paralel olarak

koroner arter bypass cerrahisi yapılan hasta sayısı da artmıştır. Bu çalışma

heterojen kardiyovasküler hastalık geçmişi olan, koroner bypass greftleme

işlemi yapılmış hastalarda TTDE’ nin koroner arter hastalığını saptamadaki

güvenilirliğini ortaya koymuştur. Öyle düşünülmektedir ki TTDE yakın

gelecekteki önemli çalışmaları tetikleyecek klinik güce ve anlama sahiptir.
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8. SUMMARY

Introduction:

The main aim of surgical interventions to coronary artery is revascularization

of living myocardial tissue via the bypass of narrowed or stenotic coronary

arteries [1]. Revascularization of Left Anterior Descending coronary artery

(LAD) has a major effect on early and late mortality rates. During the bypass

procedure a long arteriotomy [2-4,5cm (m: 2,83±0,82cm)], without

endarterectomy, was made on LAD through the narrowed segment in all

diffuse atherosclerotic coronary artery disease patients. LIMA graft

anastomosis was made to LAD. Some studies have showed that transthoracic

echocardiography to evaluate the coronary flow reserve is effective as

interventional  methods  [21].   We  aimed  to  show  the  changes  on  coronary

flow reserve and whether there is an epicardial coronary narrowing or not.

Material and Method: Forty operated patients’ postoperative early and late

term transthoracic echocardiographic analyses were made to evaluate the

coronary flow reserve in LAD localization. Coronary angiography was made

for the patients with lower coronary flow reserve.

Results: For all  patients,  patch plasty without endarterectomy were made to

LAD. The length of patch plasties were 2-4,5cm (m: 2,83±0,82 cm). The

mean ejection fraction was %53.83±7,90. The patient group was divided into

two by considering their coronary flow reserve. First group includes the

patients with low coronary flow reserve  [(CFR <2) n=5, %12,0] and the

second represents the patients with normal coronary flow reserve CFR ≥2)

n=35, %88]. By comparing the patients’ whose CFR is bellow 2 (n=5) and

have short patch plasties (m: 3,6±0,82 cm) in length, the patients with normal

CFR (n=35) was found to have longer patch plasties in length (m: 2,69±0,75

cm).  That  means  the  patient  group  with  lower  CFR  values  represents  a

significant statistical difference for longer patch plasties (p=0,032).
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Conclusions: There  is  a  significant  increase  of  the  number  of  patients  with

coronary artery disease. Therefore there is an obvious increase in the number

of coronary artery bypass operations. This study shows the efficacy and

reliability of TTDE for detecting coronary artery disease of the patients with

heterogenous cardiovascular disease history. By the way there is a strong

belief for TTDE will be a triggering factor of further studies about non

invasive imaging of coronary artery disease.
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