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• Koroner arter cerrahisinde mortalite risk faktörleri:
ü Acil cerrahi girişim
ü İleri yaş
ü Tip 2 diyabet
ü Kadın cinsiyet
ü Ek vasküler patoloji
ü Böbrek yetmezliği
ü EF’nin %30’un altında olması
ü İkinci operasyon

• Miyokard infarktüsünün mekanik komplikasyonları:
ü İskemik mitral kapak yetmezliği
ü Sol ventrikül anevrizması
ü Postinfarktüs VSD
ü Serbest duvar rüptürü

• Miyokard infarktüsü komplikasyonlarının cerrahi tedavisi: Miyokard infarktüsü ve 
birçok komplikasyonu tıbbi yöntemlerle tedavi edilse de, bazı komplikasyonlan cerrahi 
gerektirir. Bunlar:
ü Postinfarktüs ventrikül anevrizmaları: Akut MI geçiren hastaların % 15-

20’sinde gözlenir.
ü Postinfarktüs ventrikül anevrizmalarında cerrahi endikasyonlar:
Ø Sol kalp yetmezliği
Ø Sol ventrikül trombüsü veya tromboemboli hikayesi
Ø Ventriküler aritmi
Ø Anevrizmanın progresif büyümesi

KALP TÜMÖRLERİ 
þ Kalp tümörleri; primer ve sekonder olarak sınıflandırılabilir.
þ Otopsilerde sekonder tümörlerin insidansı %0.24-6.45 arasındadır ve primer tümörlerden 

20-40 kat daha sıktır. 
þ Erişkinlerde kalbin primer tümörlerinin %75’i benigndir ve bunlarından da yarısından 

fazlasını miksomlar oluşturur.
þ Kalp tümörleri en sık valvüler yetmezlik ve/veya obstruksiyona bağlı konjestif kalp 

yetmezliği ile presente olurlar.
þ Kalp neoplazmları kendilerini perikardiyal efüzyon ve kalp tamponadı, aritmiler, 

periferik emboli (özellikle miksomalarda) ya da yapısal belirtilerle belli ederler.
þ Tanıda direk grafi, EKG, ekokordiyografi, BT, MRG kullanılır.
þ Tedavi eğer mümkünse cerrahi eksizyondur.

Benign tümörler 
• Miksomalar:
ü En sık rastlanılan primer kalp tümörüdür. Erişkinlerde benign kalp tümörlerinin 

yaklaşık %50’sini oluştururken çocuklarda daha az sıklıkta rastlanılmaktadır.
ü Kadınlarda 3 kat daha sık gözükürler.
ü Çoğu pediküllüdür ve sol atriumda septuma bağlı olarak bulunur.
ü Klinik bulgular; sistemik bir hastalığı andıran konstitüsyonal bulgular, embolik 

bulgular ve atriyoventriküler kapaklardan akımı durduran ve tümör tıkamasına 
bağlı mitral ve triküspit kapak hastalıklarını taklit eden tıkayıcı bulgular olarak 3 
ana başlıkta toplanabilir.

ü Emboli ve ani ölüm tehlikesi nedeniyle cerrahi tek kabül edilen tedavi şeklidir ve 
tanısı konulduktan sonra ameliyat acilen yapılmalıdır

• Rabdomiyom; infant ve çocuklardaki en sık kardiyak tümördür. %90 oranında 15 
yaşından küçük çocuklarda rastlanır ve %30-50’si tüberosklerozla birliktedir. %90’dan 
fazlası multipldir ve genellikle ventriküllere yerleşirler.

• Diğerleri; Fibrom, lipom, papiller fibroelastom, teratom, feokromasitoma, nörofibrom, 
lenfanjiom, granüler hücreli tümör ve atrioventriküler nod mezotelyomadır.
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Malign tümörler 
• Kalbin primer malign tümörleri erişkinlerde çocuklardan daha sık gözükürler.
• Primer kalp tümörlerinin %25’ini oluşturur. 
• Hemen daima sarkomdurlar ve en sık anjiyosarkomlar görülür.
• Malign tümörler genellikle kırk yaşından sonra görülür ve miksomaların tersine cinsiyet 

farkı yoktur. 
• En sık sağ atriyum tutulur ve bu hastalarda genelde konjestif kalp yetmezliği 

semptomları, aritmiler, miyokard iskemisi ve/veya hemoperikardiyum görülür.
• Diğerleri; rabdomiyosarkom (2nci en sık), liposarkom, malign mezotelyoma, 

malign fibröz histiyostom, lenfoma, malign teratom, malign feokromasitoma, timoma, 
osteosarkom ve sinoviyal sarkomdur.

Metastatik tümörler 
• Primer kalp tümörlerinden 20-40 kat daha sık görülürler.
• Metastatik tümörler sıklık sırasıyla perikard, miyokard ve endokardı tutarlar.
• Sekonder kalp malignitelerinin en sık klinik bulgusu perikardiyal efüzyon ve kalp 

tamponadıdır.
• Metastatik hastalıklar daha çok ventrikülü tutarlar.
• Sıklıkla 50 yaş üzeri hastalarda olurlar ve kalbe sık metastaz yapan tümörler arasında 

lösemi/lenfoma, melanom ve bronkojenik karsinom sayılabilir.
• Ayrıca sarkom, meme kanseri, özefageal kanser, overyan kanserler, prostat kanseri, 

renal hücreli karsinomda kalbe metastaz yapabilen tümörlerdir.

KALP TRAVMASI 

Penetran Yaralanmalar 
• Kesici - delici yaralanmalar ateşli silahlar, bıçaklar vb. sonucunda olur.
• Çoğu kesici delici yaralanmalar akut kardiyak tamponad ile sonuçlanır ve sıklıkla aşırı 

kanamaya neden olur.
• Hastalar hemorajik şok ve akut kardiyak tamponad belirti - bulgularıyla gelirler.
• Sağ ventrikül önde durduğu için en sık etkilenen bölüm (%35) olmakla 

beraber, kalbin herhangi bir alanı yaralanabilir.
• Sol ventrikül izole yaralanmalarının oranı %25’dir. %30 hastada birden 

fazla kalp odası eş zamanlı yaralanır.
• Kalbe penetran yaralanmanın mevcudiyeti acil cerrahi endikasyonudur.
• Kalp üzerinde delici alet yaralanmasında kanama ve hipotansiyon yok ise acil 

cerrahi endikasyonu yoktur. Bu durumda kalbe penetrasyon olmadığı düşünülür ve 
transözefageal eko yardımcı olabilir.

Non - Penetran Yaralanmalar 
• Kalbin iki obje (sternum-vertebra) arasında sıkışması sonucu intrakardiyak 

basınç artışı ve rüptürle (serbest duvar, ventriküler septum, atrio-
ventriküler kapaklar, aortik kapakçık) sonuçlanır.

• Aynı mekanizmayla toraks ile kalp arasında deselerasyon meydana gelir.
• Nadir olarakta koroner arterler ile kalp odaları arasında fistül gelişebilir.
• Daha az şiddetli non-penetran yaralanmalar miyokard kontüzyonuna sebep 

olabilirler. Özellikle sağ ventrikül anterior yerleşimi nedeniyle kontüzyonlardan 
daha fazla etkilenir.

• Kommosyo Kordis; düşük enerjili ön toraks duvarı travmalarından sonra gözüken 
ani ölümle karakterize sendromdur.
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• Kardiyak kontüzyon; asemptomatik olabilir ya da anjina benzeri prekordiyal ağrı 
olabilr. Disritmiler, EKG değişiklikleri, miyokardiyal enzimlerde artış olabilir. Radyonüklid 
anjiografi daha hassas tanısal göstergedir. Çoğunlukla tanı almaz ve doğal seyri 
akut miyokard enfarktüsü ile benzerdir. Geç dönemde kardiyak tamponad ve kronik 
konstruktif perikardite sebep olabilir.

• Kardiyak rüptür; en sık etkilenen bölge sağ atriyumdur. Hızlı ve ciddi akut 
kardiyak tamonad meydana gelir. Hemen yaralanmayla birlikte olabileceği gibi birkaç 
gün sonar da olabilir. Eğer opera edilmezse fatal seyreder. Eğer rüptür küçükse, sağ 
atriyum veya sağ ventrikül etkilenmişse ve perikard intakt ise hemoperkardiyum 
kanamayı tamponlayabilir.

• Ventriküler septal rüptür; genellikle yaralanma sırasında meydana gelir. 
Karakteristik VSD üfürümü vardır. Rüptür küçükse hemodinami iyidir ancak geniş 
ise pulmoner venöz hipertansiyon semptomları ve kardiyak outputta düşme olur. 
Gidişatı rüptürün boyutuna bağlıdır, büyük rüptürlerde ilerleyen süreçte kronik kalp 
yetmezliği gelişebilr.

• Atrio-ventriküler kapak rüptürü; en sık triküspit kapak rüptüre olur ve sağ 
koroner arter dalının sağ ventriküle rüptürü ile birliktedir. Minimal kliniki bulgular vardır 
ve triküspit kapağın akut travmatik rüptürleri iyi tolere edilir. Tanı genelde travma 
sonrası 2-3. aylarda konulur. Mitral kapak daha az sıklıkta rüptüre olur ve hasta 
travma sonrası semptomatik olur (akut pulmoner venöz hipertansiyon ve pulmoner 
ödem). Sıklıkla mitral yetmezlik yavaş yavaş kötüleşir ve yaralanma sonrası birkaç 
hafta sürecinde cerrahi gerekli olur. Travmatik mitral kapak rupturleri genellikle 
kardiyak kontüzyon ve miyokardiyal disfonksiyon ile birliktedir ve 24 içinde ölümle 
sonuçlanabilir.

• Aortik kapakçık rüptürü; nadiren rüptüre olur. Iki kapakçık etkilenirse pulmoner 
ödem olabilir. 

PERİKARD HASTALIKLARI

Perikardiyal Efüzyon
• Perikardium istenmeyen uyaranlara artmış sıvı yapımıyla yanıt verir.
• Perikardiyal efüzyon gelişimine en sık sebep olan 3 neden;
ü Sekonder maligniteler (genellikle akciğer ve meme)
ü Üremi
ü Idiyopatik 

• Ayrıca perikarditin bütün tipleri perikardiyal efüzyon gelişimine sebep olabilirler.
• Eğer sıvı birikimi hızlı olursa 100 mL‘lik efüzyon semptomatik tamponada 

yol açarken, yavaş biriktiği taktirde, çok daha fazla miktarlar bile tolere edilebilir.
• Perikardial efüzyon, perikardiyosentez veya subksifoidal perikardiyostomi ile tedavi 

edilir.
• Kronik efüzyonlar, perikardın kötü huylu tümörlerinde olduğu gibi, torakotomi veya 

sternotomi yoluyla uygulanan perikardiyektomi ile tedavi edilir.

Kardiyak Tamponad 

• Kardiyak tamponad perikardiyal sıvı artışının intraperikardiyal basıncı belirgin 
artırmasıyla meydana gelir ve sonrasında hemodinamik bozulmaya sebep olur.

• Etyolojide kanama ve diğer kronik efüzyon sebepleri yer alır.
• Erken postoperative dönemde kardiyak cerrahi sonrasında sık karşılaşılan durumlardan 

biridir ve tanısı zor olabilir.
• Intraperikardiyal basınç ve sıvı artışı diyastolik kopliyans kaybına ve kardiyak 

fonksiyonların depresyonuna sebep olur.
• Ventrikül dolumu için yüksek dolum basıncı gereksinimi vardır.
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• Kompansatuvar mekanizmalar; vazokonstruksiyonla sistemik ve pulmoner arter 
basıncı yükselmesi, taşikardi, perikardiyal gerinim ve kan volümünde artıştır.

• Bütün oda basınçları, pulmoner kama basıncı ve intraperikardiyal basınç eşitlendiğinde 
kardiyovasküler kollaps meydana gelir.

• Klinik olarak hipotansiyon ve azalmış kardiyak output vardır, venöz basınçlar yükselir, 
juguler venöz distansiyon olur.

• Beck triadı olabilir;
ü Azalmış kalp sesleri
ü Artmış venöz basınç
ü Azalmış sistemik arteriyel basınç

• Muayende juguler venöz dolgunluk ve pulsus paradoksus (derin inspriumda sistolik 
kan basıncının 10 mmHg azalması) vardır.

• Tanıda ekokardiyografi faydalıdır.
• Tedavide sebebe yönelik olarak perikardiyosentez, perikardiyal pencere açılması ve 

perikardiyektomi uygulanmalıdır.

DAMAR HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ

ANEVRİZMALAR
þ Anevrizma arter duvarının herhangi bir nedenle genişlemesidir. Bir arterin normal 

çapından en az %50 daha genişlemesi olarak tanımlanabilir.
þ Ektazi ise arterin normal çapından %50 altında olan genişlemeleri tanımlar.
þ Arteriomegali birçok arteriyel segmenti diffüz olarak içeren ve %50’den daha fazla 

genişlemelerdir. 
þ Psödoanevrizma; 

• Arteriyel kaçak sonrası gelişmiş, etrafı yumuşak doku ya da arterin adventisyası ile 
çevrili hematom olup, içerisindeki kanın bir boyun aracılığı ile arterle ilişkisi devam 
etmektedir.

• Tanısal işlemlerde %0.2, girişimsel işlemlerde %8-11 oranında meydana gelir.
• Femoral bifurkasyon altından girilmesi, obezite, yetersiz kompresyon ve antikoagülan 

tedavi risk faktörleridir.
• İşlemden 1-2 gün sonra ortaya çıkan ağrı, şişlik, pulsatil kitle ve üfürüm klinik 

bulgularıdır.
• Küçük olanlar kendiliğinden tromboze olur.
• Tedavide; Uzun süreli kompresyon, ultrason kılavuzluğunda kompresyon, trombin, 

kollojen enjeksiyonu, psödoanevrizma boynunun etrafına serum fizyolojik enjeksiyonu 
ve cerrahi tamir uygulanabilir.

þ Lokalizasyonuna göre anevrizmalar: Assenden aorta, torako-abdominal aorta, iliak, 
femoral, popliteal, subklavian, aksiller, brakial, radio-ulnar, visseral.

þ Anevrizmalar ekstrakraniyal olarak tüm vücutta görülebilir ama en sık görüldükleri 
lokalizasyon infrarenal aortadır (Abdominal Aort Anevrizmaları - AAA) ve 
arteriyel anevrizma hastalıkları içinde ölümün primer sebebidirler.

þ Anevrizmların insidansı yaşla artmakla birlikte her yaş grubunda görülebilirler.
þ Aortik anevrizmalar emboli, organ basısı, fistül, rüptür ve kanama gibi komplikasyonlara 

sebep olurlar.
þ Non-aortik anevrizmalarda ise sıklıkla emboli, tromboz ve etraf yapılara bası olur. Nadiren 

rüptüre ve kanamaya neden olurlar.
þ Anevrizmaların rüptür riski boyutuna ve orjin aldığı yer ile ilişkilidir.
þ Şekillerine göre fusiform ve sakküler (konsantrik veya eksantrik) olabilirler.
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Etiyolojik Sınıflama
• Dejeneratif anevrizmalar (en sık)
ü Nonspesik-ateroskleroz, fibromusküler displazi

• Konjenital anevrizmalar
ü İdiopatik, tuberous sklerans, turner sendromu

• Konnektif Doku Hastalıkları
ü Marfan, Ehlers-Danlos, kistik medial nekroz

• İnfeksiyöz anevrizmalar
ü Bakteri, mantar, sfiliz enfeksiyonları

• İnflamatuar anevrizmalar
ü Behçet, Takayasu, Kawasaki, PAN, SLE, periarteriyel

• Diseksiyon ile birlikte olan anevrizmalar (en sık aorta da olurlar)
• Travmatik anevrizmalar

Anatomik Sınıflama
Aortik anevrizmalar
ü Torasik aort anevrizmaları
Ø Asendan aort anevrizmaları
Ø Aortik ark anevrizmaları
Ø Desenden aort anevrizmaları

ü Torako-abdominal aorta anevrizmaları
ü Abdominal aorta anevrizmaları (AAA) (en sık infrarenal) 
ü Aorta-iliak anevrizmalar

İliak anevrizmalar
ü Common iliak arter anevrizmaları (en sık gözükür ve sıklıkla infrarenal AAA ile 

birliktedir)
ü İnternal iliak arter anevrizmaları (2nci en sık gözüken ve sıklıkla internal iliak 

arter anevrizması ile birliktedir)
ü Eksternal iliak arter anevrizması (nadir)

Periferik arter anevrizmaları
ü Popliteal arter anevrizmaları (en sık görülen periferik arter 

anevrizmasıdır ve sıklıkla bilateraldir)
ü Femoral arter anevrizmaları (çoğunlukla psödoanevrizma şeklindedir, gerçek 

anevrizmaları nadirdir ve genellikle bilateraldir)
Visseral arter anevrizmaları
ü Splenik arter anevrizmaları en sık görülen visseral arter anevrizmasıdır 

ve intraabdominal anevrizmalar içinde abdominal aort anevrizmalarından 
sonra en sık görülen gruptur. Kadınlarda daha sık görülür ve genellikle portal 
hipertansiyonla birliktedir.

Anevrizma Komplikasyonları
• Rüptür
• Tromboz
• Distal emboli
• Bası
• Fistülizasyon
• AV fistül

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI (AAA)
• Anevrizma genellikle damar çapı normalin iki katına çıktığında fark edilir.
• Anevrizma yırtılarak ölüme yol açabilir, tanı konduğunda onarılmalıdır. Abdominal 

aort anevrizmaları birçok faktöre bağlı olarak gelişebilir.
• Yaş, sigara içimi, hipertansiyon ve aile hikayesi anevrizma oluşumu için predispozan 

faktörlerdir. Anevrizmalar erkekte 4 kat daha fazla sıklıkla oluşur.


