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Açýk kalp cerrahisi sonrasý ýntraaortik balon pompasý kullanýlan
hastalarda hastane mortalitesinde risk faktörleri
Ýlker Kiriþ
Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD,Isparta
Özet
Intraaortik balon pompasý (IABP), açýk kalp cerrahisinde sýk kullanýlan, geçici dolaþýmsal destek saðlayan
mekanik bir cihazdýr. Baþlýca endikasyonlarý; kardiyojenik þok, kontrol edilemeyen miyokardiyal iskemik
aðrý ve postkardiyotomi düþük kardiyak output durumudur. Bu retrospektif çalýþmanýn amacý, kliniðimizde
açýk kalp ameliyatý sonrasýnda IABP kullanýlan hastalarda hastane mortalitesi için olasý risk faktörlerini
araþtýrmaktý. Kliniðimizde, Temmuz 2002-Haziran 2004 arasýnda, açýk kalp ameliyatý sonrasýnda IABP
kullanýlan toplam 52 hasta çalýþmaya alýndý. Hastalarýn 42si erkek (% 80.76), 10u kadýn (% 19.23) olup, erkek
ve kadýn hastalarýn yaþlarý sýrasýyla ortalama 63.81 ± 10.06 ve 61.00 ± 12.42 (tüm hastalarýn ortalama yaþý 63.2
± 10.4) idi. Eksitus olan hastalar (grup 1, n=20) ve hayatta kalan hastalara (grup 2, n=32) ait parametreler
birbiri ile karþýlaþtýrýldýðýnda, diabetes mellitus (p=0.047), kardiyomegali (p=0.004), koroner arter hastalýðýna
eþlik eden kalp kapak hastalýðý (p=0.019), obesite (p=0.049), perfüzyon süresi (p= 0.00) ve aortik kros klemp
süresi (p=0.026) deðerleri açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý fark bulundu. Çalýþmamýz göstermiþtir ki;
açýk kalp cerrahisi sonrasý IABP kullanýlan hastalarda, diabetes mellitus, kardiyomegali, koroner arter
hastalýðýna eþlik eden kalp kapak hastalýðý, obesite, uzamýþ perfüzyon süresi ve aortik kros klemp süresi,
artmýþ hastane mortalitesine eþlik eden risk faktörleridir. Açýk kalp cerrahisi sonrasý IABP kullanýlan hastalarda
mortalite için önemli risk faktörlerinin açýða çýkarýlmasý amacýyla daha fazla sayýda hastayý kapsayan yeni
klinik çalýþmalarýn yapýlmasý uygundur.
Anahtar kelimeler: Intraaortik balon pompasý, açýk kalp cerrahisi, mortalite, risk faktörleri
Abstract
Risk Factors For Hospital Mortality In Patients Intraaortic Balloon Pump Used Following Open Heart Surgery
Intra-aortic balloon pump (IABP), providing temporary mechanical circulatory support, is a frequently used
device in open heart surgery. Its main indications are cardiogenic shock, uncontrolled myocardial ischemic
pain and postcardiotomy low cardiac output. The objective of this retrospective study was to determine the
possible risk factors for hospital mortality in the patients IABP used following open heart surgery in our
clinic. A total of 52 patients who underwent open heart operations between January 2002-June 2004 were
included into the study. 42 (80.76 %) and 10 (19.23 %) of the patients were male and female, respectively.
Mean age of the all patients was 63.2 ± 10.4 and mean age of the male and female patients was 63.81 ± 10.06
and 61.00 ± 12.42, respectively. When parameters of survived and not-survived patients were compared,
there were statistically significant differences including diabetes mellitus (p=0.047), cardiomegaly (p=0.004),
concomitant heart valve disease (p=0.019), obesity (p=0.049), perfusion period (p=0.00) and aortic cross
clamp time (p=0.026). Our study showed that, diabetes mellitus, cardiomegaly, concomitant heart valve
disease, obesity, prolonged perfusion period and aortic cross-clamp time can be associated with increased
hospital mortality. New clinic studies with higher number of patients should be done to clarify important
risk factors for mortality in patients IABP needed following open heart surgery.
Key words: Intraaortic balloon pumping, open heart surgery, mortality, risk factors
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Intraaortik balon pompasý (IABP), açýk kalp
cerrahisinde sýk kullanýlan ve geçici mekanik
dolaþýmsal destek saðlayan bir cihazdýr. Ýnen torasik
aortaya yerleþtirilen balonu diyastol sýrasýnda aortik
kök basýncýný yükselterek koroner kan akýmý ve
miyokardiyal oksijen sunumunu arttýrýr, sistol sýrasýnda
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ise afterloadý düþürerek miyokardiyal oksijen
tüketimini azaltýr. Baþlýca endikasyonlarý; kardiyojenik
þok, kontrol edilemeyen miyokardiyal iskemik aðrý
ve postkardiyotomi düþük kardiyak output durumudur.
IABP, perioperatif kardiyak yetmezlik durumunda
ilk olarak tercih edilen mekanik cihazdýr (1, 2). Bunun
yanýnda, postkardiyotomi kardiyojenik þok geliþen
hastalarda, en üst düzeyde ilaç desteði ve IABPa
raðmen yaþamda kalým oranlarý ortalama % 52-66dýr
(2). Bu retrospektif çalýþmanýn amacý, kliniðimizde
açýk kalp ameliyatý sonrasýnda IABP gereksinimi
olan hastalarda hastane mortalitesi için olasý risk
faktörlerini araþtýrmaktý.

Gereç ve Yöntem
Hastalar
Ocak 2002-Haziran 2004 tarihleri arasýnda,
kliniðimizde açýk kalp ameliyatý sonrasýnda IABP
kullanýlan hastalar çalýþmaya alýndý. Toplam 52
hastanýn 42si (% 80.76) erkek, 10u (% 19.23) kadýn
olup yaþlarý 32 ile 78 arasýndaydý (ortalama 63.2 ±
10.4), erkek ve kadýn hastalarýn yaþlarý sýrasýyla
ortalama 63.81 ± 10.06 ve 61.00 ± 12.42 idi. Erken
dönemde, hastaneden taburcu olmadan eksitus olan
20 hasta (% 38.46) birinci grubu, diðer 32 hasta (%
61.53) ise ikinci grubu oluþturdu. Birinci gruptaki
toplam 20 hastanýn 14ü (% 70) erkek, 6sý (% 30)
kadýn olup yaþlarý 32 ile 75 arasýndaydý (ortalama
62.25 ± 9.5), erkek ve kadýn hastalarýn yaþlarý sýrasýyla
ortalama 61.64 ± 10.15 ve 63.66 ± 8.45 idi. Ýkinci
gruptaki toplam 32 hastanýn 28i (% 87.5) erkek, 4ü
(% 12.5) kadýn olup yaþlarý 33 ile 78 arasýndaydý
(ortalama 63.9 ± 11.1), erkek ve kadýn hastalarýn
yaþlarý sýrasýyla ortalama 64.86 ± 10.03 ve 57.00 ±
17.56 idi .
Klinik Parametreler
Tüm hastalarda, ameliyat öncesi klinik parametreler
olarak; yaþ, cinsiyet, hiperkolesterolemi (>200 mg/dl),
sigara kullanýmý (>10 sigara/gün), obesite,
hipertansiyon (sistolik arteriyel kan basýncý > 120
mmHg yada diyastolik arteriyel kan basýncý > 80
mmHg), diabetes mellitus (DM), kronik obstruktif
akciðer hastalýðý (KOAH), New York Heart
Association sýnýflamasý (NYHA class) , geçirilmiþ
myokard infarktüsü (MI), acil operasyon, serum
kreatin düzeyi (mg/dl), kardiyojenik þok, ikinci kez
operasyon (reoperasyon), kardiyomegali, ventriküler
disritmi, yeni geçirilmiþ perkutan transluminal koroner
anjiyoplasti (PTCA), uygulanmýþ koroner stent,
periferik arter hastalýðý, koroner arter hastalýðýna eþlik
eden kalp kapak hastalýðý kaydedildi. Preoperatif

ekokardiyografi, kardiak kateterizasyon ve koroner
anjiografi bulgularý olarak; sol ana koroner arter
hastalýðý (LMCA hastalýðý), hastalýklý koroner arter
sayýsý, sol ventrikül (LV) ejeksiyon fraksiyonu deðeri
ve LV anevrizma varlýðý kaydedildi. Ameliyat
sýrasýnda; greft olarak sol internal mammarian arter
(LIMA) kullanýmý, operasyonda CABGa ek cerrahi
iþlem (kapak replasmaný), ekstrakorporeal dolaþým
sýrasýndaki perfüzyon ve aortik kros klemp (AKK)
süresi ve distal anastomoz sayýsý kaydedildi. Ameliyat
sonrasýnda da; IABPnýn takýlma zamanlamasý
(ameliyathane yada yoðun bakýmda), IABPnýn
hastada kalýþ süresi , IABPa baðlý küçük ve büyük
komplikasyonlar gözden geçirildi. Her iki gruptaki
hastalara ait tüm bu veriler kullanýlarak gruplar birbiri
ile karþýlaþtýrýldý ve hastane mortalitesi için olasý risk
faktörleri gözden geçirildi.
Operasyonlar
Çalýþmaya alýnan hastalara yapýlan açýk kalp
ameliyatlarý; koroner arter bypass operasyonu
(CABG), mitral kapak replasmaný (MVR), mitral
valv annuloplasti, redo aort kapak replasmaný (AVR),
ve LV anevrizmektomi idi (Tablo 1). Tüm operasyonlarda, intratrakeal genel anestezi ardýndan mediyan
sternotomi yapýldý. CABG, sol ventrikül
anevrizmektomi ve AVR için aortik ve two-stage
venöz kanulasyon, MVR için aortik ve bikaval
kanulasyon kullanýldý. Tüm hastalar, ACT deðeri 450
saniyenin üzerinde olacak þekilde heparinize edildi,
ekstrakorporeal dolaþýmda membran oksijenatör ve
non-pulsatile roller pump kullanýldý. Orta derecede
hipotermi (rektal ýsý 28 ºC) uygulandý ve alpha-stat
arteriyel kan gazý protokolü kullanýldý.
Tablo 1: Yapýlan ameliyatlarýn gruplara göre daðýlýmý
Operasyon Türü
CABG
Redo CABG

Grup 1
Hasta
sayýsý
14

Yüzde
(%)
70

Grup 2
Hasta
sayýsý
31
0

Yüzde
(%)
96.87

1

5

0

CABG + MVR

3

15

0

0

CABG + mitral valv annuloplasti

1

5

0

0

Redo AVR

1

5

0

0

CABG + LV anevrizmektomi

0

0

1

3.12

Toplam

20

100

32

100

Kardiyopulmoner bypass (CPB) sýrasýnda 2.4 lt/dk/m²
akým saðlandý ve arteriyel mean kan basýncý 50-80
mmHg aralýðýnda tutuldu. Antegrad kristalloid
kardiyopleji (Plegisol, 4 ºC, 10 cc/kg) ile kardiyak
arrest saðlandý ve her 20 dakikada bir hastaya 200
cc daha kardiyopleji verildi. CABGda greft olarak,
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sol ön inen koroner arter (LAD) için LIMA, diðer
koroner arterler için de safen ven kullanýldý.
IABP Kullanýmý
Optimal preload ve afterload varlýðýnda, yüksek dozda
en az iki pozitif inotrop ilaç (Adrenalin 2µg/dk,
Dopamine ya da Dobutamine 20 µg/dk) kullanýmýna
raðmen; CPBdan ayrýlamayan hastalarda
ameliyathanede ve operasyon sonrasý düþük sistemik
arteriyel basýnç (sistolik arteriyel basýnç < 90 mmHg)
gözlenen hastalarda yoðun bakýmda IABP takýldý.
IABP, hastalarýn 52sinde perkutan olarak, birisinde
ise cerrahi cut-down tekniði ile, sað yada sol femoral
arter yoluyla takýldý. IABP takýlmasýna baðlý olarak;
ilgili ekstremitede IABP çekilmesi sonrasý düzelen
geçici iskemi, lokal infeksiyon, balon rüptürü, balon
içerisinde tromboz, takýlma yerinde kanama ve
femoral nöropati küçük komplikasyonlar olarak
deðerlendirildi. Aortik perforasyon, diseksiyon,
vaskuler operasyon gerektiren bacak iskemisi ve
septisemi de büyük komplikasyonlar olarak
deðerlendirildi.
Ýstatistiksel Analiz
Veriler, SPSS 9.0 (SPSS Inc., California, 1999)
programýna yüklendi. Test iþlemlerinde, MannWhitney-U testi ve ki-kare testi kullanýldý. Ortalama
± standard sapma deðerleri belirtildi. 0.05e eþit yada
küçük olan p deðerleri istatistiksel olarak anlamlý
kabul edildi.
Bulgular
Çalýþmaya alýnan toplam 52 hastanýn 20sinin (%
38.46) erken dönemde, hastaneden taburcu olmadan
eksitus olduðu görüldü. Eksitus olan hastalar grup1i,
hayatta kalan hastalar da grup 2yi oluþturdu. Tüm
hastalara ait klinik parametreler Tablo 2de verilmiþtir.
Gruplara ait ameliyat öncesi klinik parametreler
birbiri ile karþýlaþtýrýldýðýnda, DM, kardiyomegali,
koroner arter hastalýðýna eþlik eden kalp kapak
hastalýðý ve obesite açýsýndan istatistiksel olarak
anlamlý fark bulundu (Tablo 3). Gruplara ait ameliyat
sýrasý ve sonrasýndaki veriler birbiri ile
karþýlaþtýrýldýðýnda, perfüzyon süresi ve AKK süresi
deðerleri için istatistiksel olarak anlamlý fark bulundu
(Tablo3). Gruplara ait ameliyat öncesi kardiak
kateterizasyon ve koroner anjiyografi bulgularý birbiri
ile karþýlaþtýrýldýðýnda, LMCA hastalýðý varlýðý,
hastalýklý koroner arter sayýsý, LV ejeksiyon fraksiyonu,
LV anevrizma varlýðý açýsýndan istatistiksel olarak
anlamlý fark bulunmadý.
Birinci gruptaki dört hastada (% 20) LMCA hastalýðý
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Tablo 2: Tüm hastalara ait klinik parametreler
Parametreler
(hasta sayýsý)
Yaþ(n=52)
Cinsiyet (n=52)

Ortalama Deðer ±
Standard Sapma
63.28 ± 10.48

Hiperkolesterolemi (n=52)
Sigara (n=52)
Hipertansiyon (n=52)
DM (n=52)
KOAH (n=52)
Geçirilmiþ MI sayýsý (n=52)
Acil operasyon (n=52)
Serum kreatin (mg/dl) (n=52)
1.01 ± 0.31
Kardiyojenik þok (n=52)
Reoperasyon (n=52)
Kardiyomegali (n=52)
Ventriküler disritmi (n=52)
Yeni geçirilmiþ PTCA (n=52)
Koroner stent varlýðý (n=52)
Periferik arter hastalýðý (n=52)
Kalp kapak hastalýðý (n=52)
Obesite (n=52)
LMCA hastalýðý (n=52)
Hastalýklý koroner arter sayýsý (n=51)
2.86 ± 0.86
LV ejeksiyon fraksiyonu (n=26)
45.85 ± 11.48
LV anevrizma (n=52)
LIMA kullanýmý (n=51)
CABGye ek cerrahi iþlem (n=51)
Perfüzyon süresi (dakika) (n=52) 192.30 ± 135.04
AKK süresi (dakika) (n=52)
66.86 ± 29.84
Anastomoz sayýsý (n=52)
2.53 ± 0.82
IABP takýlma zamanlamasý
(n=52)
IABP kalýþ süresi (gün) (n=52)

2.54 ±1.26

Hasta Sayýsý
(yüzde)
42 erkek (%80.7)
10 kadýn (%19.2)
14 (%26.9)
30 (%57.6)
25 (%48)
11 (%21.1)
4 (%7.6)
17si 1 kez (%32.6)
3ü 2 kez (%5.7)
6 (%11.5)
2 (%3.8)
2 (%3.8)
19 (%36.5)
1 (%1.9)
3 (%5.7)
2 (%3.8)
4 (%7.6)
10 (%19.2)
9 (%17,3)
15 (%28.8)
7 (%13.4)
48 (%94.11)
6 (%11.5)

37si ameliyathanede
(%71.15)
15i yoðun bakýmda
(%28.84)

vardý. Hastalýklý koroner arter sayýsý ortalama 2.73 ±
0.87, LV ejeksiyon fraksiyonu deðeri ise ortalama %
45.75 ± 11.88 idi. Bir hastada (% 5) LV apikal
anevrizma vardý. Ýki hastada (%10) ameliyat sýrasýnda,
greft olarak LIMA kullanýlmadý. Hastalarýn birisine
CABG reoperasyonu, birisine AVR reoperasyonu,
birisine CABG + mitral valv annuloplasti operasyonu,
üçüne CABG ve MVR operasyonu, 14üne ise sadece
CABG operasyonu yapýldý (Tablo 1). Ekstrakorporeal
dolaþým sýrasýndaki perfüzyon süresi ortalama 289.35
± 170.68 dakika iken, AKK süresi ortalama 80.8 ±
35.99 dakika idi. Yapýlan distal anastomoz sayýsý
ortalama 2.47 ± 0.77 idi. IABP, hastalarýn 14ünde
(% 70) ameliyathanede, altýsýnda ise (% 30) ameliyat
sonrasý yoðun bakýmda takýldý. Hastalarda, IABP
ortalama 2.55 ± 1.57 gün kaldý. Ýki hastada, IABP
takýlan ekstremitede, tromboembolektomi yapýlmasýný
gerektiren bacak iskemisi geliþti.
Ýkinci gruptaki 12 hastada (% 27.9) LMCA hastalýðý
vardý. Hastalýklý koroner arter sayýsý ortalama 2.93 ±
0.86, LV ejeksiyon fraksiyonu deðeri ise ortalama %
45.89 ± 11.64 idi. Yedi hastada (% 21.2) sol
ventrikülde apikal anevrizma vardý. Bir hastada,
ameliyat sýrasýnda greft olarak LIMA kullanýlmadý.

S.D.Ü. Týp Fak. Derg. 2005:12(1)/ 11-16

14

Kiriþ, Intraaortik balon pompasý kullanýmý ve mortalite için risk faktörleri

Hastalarýn birisine CABG ve sol ventrikül
anevrizmektomi, diðer 31ine ise sadece CABG yapýldý
(Tablo 1). Ekstrakorporeal dolaþým sýrasýndaki
perfüzyon süresi ortalama 131.65 ± 47.68 dakika
iken, AKK süresi ortalama 58.15 ± 21.62 dakika idi.
Yapýlan distal anastomoz sayýsý ortalama 2.57 ± 0.86
idi. IABP, hastalarýn 23ünde (% 71.8) ameliyathanede,
9unde ise (% 28.1) ameliyat sonrasý yoðun bakýmda
takýldý. Hastalarda, IABP ortalama 2.54 ± 1.06 gün
kaldý. Ýki hastada, IABP takýlan ekstremitede,
tromboembolektomi yapýlmasýný gerektiren bacak
iskemisi geliþti. IABPnýn cerrahi cut-down tekniði
ile takýldýðý bir hastada ise IABP çekildikten sonra
lokal yara yeri enfeksiyonu geliþti.

gruplar arasýnda istatistiksel olarak anlamlý fark
bulunmadý (p deðerleri sýrasýyla 0.142, 0.689 ve
0.831). Eksitus olan hastalara (grup 1) ait preoperatif
LV ejeksiyon fraksiyonu deðeri ortalama %
45.75±11.88 olarak bulunmuþtur. Bu deðerin göreceli
olarak beklenenden daha yüksek bulunmasý,
ekokardiyografinin, CABG operasyonu öncesi rutin
preoperatif testlerden biri olmamasý ve bu gruptaki
20 hastanýn sadece sekizinde (%40) ekokardiyografik
ölçüm yapýlmýþ olmasý ile açýklanabilir. Bunun
yanýnda, Arafa ve ark.larýnýn sonuçlarýna benzer
olarak perfüzyon süresi gruplar arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý derecede farklý bulundu (p=0.00).
Hausmann ve ark., postkardiyotomi kardiyojenik

Tablo 3: Gruplar arasýnda istatistiksel olarak anlamlý derecede farklý olan
parametreler
Parametreler

Grup 1
Sayý (%)

Ortalama ± Standard
sapma

Grup 2
Sayý (%)

P deðeri

Ortalama ± Standard
sapma

DM

7 (%35)

4 (%12.1)

0.047

Kardiyomegali

12 (%60)

7 (%21.2)

0.004

KKH

7 (%35)

3 (%9.1)

0.019

Obesite

6 (%30)

3 (%9.1)

0.049

CPB süresi

289.35± 170.68

131.65 ± 47.68

0.000

AKK süresi

80.80 ± 35.99

66.86 ± 29.84

0.026

Tartýþma

IABP, kardiyak cerrahi ve miyokard infarktüsü

sonrasý refrakter iskemi yada kardiyojenik þok
durumlarýnda mekanik destek için sýkça kullanýlan
bir araçtýr. Miyokardiyal oksijen sunumu ve sistemik
perfüzyonu arttýrarak, miyokardiyal oksijen
gereksinimini ise azaltarak hemodinamik yarar saðlar.
Bunun yanýnda, refraktör postkardiyotomi
kardiyojenik þok durumunda en üst düzeyde ilaç
desteði ve IABPa raðmen yaþamda kalým oranlarý
oratalama %52-66dýr (2).
Arafa ve ark., kardiyak operasyon yapýlan ve
perioperatif IABP kullanýlan 344 hastayý gözden
geçirmiþler ve preoperatif serum kreatin düzeyi, LV
ejeksiyon fraksiyonu, perioperatif MI, IABP takýlma
zamanlamasý ve operasyon endikasyonunu erken
dönem mortalite için, IABP takýlma zamanlamasý,
perfüzyon süresi ve preoperatif serum kreatin düzeyini
de geç dönem mortalite için baðýmsýz risk faktörü
olarak bulmuþlardýr (3). Çalýþmamýzda, preoperatif
serum kreatin deðerleri, preoperatif LV ejeksiyon
fraksiyonu deðeri ve IABP takýlma zamanlamasý için

þokta olan ve IABP takýlmýþ 391 hastada, IABP
takýldýktan 1 saat sonraki parametreleri incelemiþ ve
>0.5 µg/kg/dk dozda adrenalin gereksinimi, >15
mmHg sol atriyum basýncý, < 100 ml/saat idrar çýkýþý
ve <%60 mixed venöz saturasyon deðerlerinin kötü
prognoza eþlik ettiðini bulmuþlardýr (4). Eksitus olan
hastalarýmýzýn dördünde (% 20) postoperatif erken
dönemde oligüri ve hemodiyaliz gerektiren akut
böbrek yetmezliði geliþmiþtir. Tokmakoðlu ve ark.
ise, CABG sonrasý kardiyopumoner bypassdan
ayrýlamayan ve IABP takýlan 69 hastayý gözden
geçirmiþ ve acil operasyon, sol ventrikül end diyastolik
basýnç, ventrikül performans skoru ve perioperatif
MIünü mortalite için risk faktörü olarak bulmuþlardýr
(5).
DMun, açýk kalp cerrahisi sonrasý IABP kullanýlan
hastalarda hastane mortalitesini arttýran bir risk faktörü
olduðunu bulduk. Bu sonuç, Carson ve ark. tarafýndan
yapýlan bir çalýþmanýn sonuçlarý ile paraleldir (6).
434 hastane ve 146786 hastayý kapsayan bu
çalýþmada, CABG yapýlan hastalarda DMun erken
dönem mortalite ve morbidite için önemli bir risk
faktörü olduðu bulunmuþtur (6). Kardiyomegali
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koroner arter hastalýðýna eþlik ettiðinde, mitral kapak
yetmezliði, sol ventrikül hipertrofisi yada konjestif
kalp yetmezliðine iþaret edebilir. Bu patolojik durumlar
da artmýþ mortaliteye katkýda bulunmaktadýr.
Çalýþmaya aldýðýmýz hastalarýn 10unda (yedisi birinci,
üçü ikinci grupta) ekokardiyografik olarak bir ile
dördüncü derece arasýnda deðiþen þiddette mitral
yetmezlik formunda, koroner arter hastalýðýna eþlik
eden kapak hastalýðý vardý. Bu 10 hastanýn dördünde
(hepsi birinci grupta) mitral valve yönelik cerrahi
giriþim planlandý, üçüne CABG ve MVR operasyonu,
birisine de CABG ve mitral valv annuloplasti
operasyonu yapýldý (Tablo1). Preoperatif MY sol
ventriküle getirdiði volüm yükü ile, ayrýca operasyon
sýrasýnda ek cerrahi iþlem, perfüzyon süresi ve AKK
süresini uzatarak mortalitenin artmasýna katkýda
bulunabilir. Obesite ise birçok risk-katmanlaþmasý
modelinde koroner arter revaskularizasyonu sonrasý
kötü prognoz için prediktif risk faktörleri arasýnda
komorbid durumlardan biri olarak kabul edilmektedir.
Uzamýþ perfüzyon süresi ve AKK süresi, kardiyak
operasyonlar sonrasý mortalite için iki önemli nedendir
(5). Bizim çalýþmamýzda da bu iki parametre, gruplar
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý derecede farklý
bulunmuþtur.
Açýk kalp cerrahisi yapýlan hastalarýn yaklaþýk %26sýnda postkardiyotomi kardiyojenik þok
geliþmektedir (7). Farmakolojik destek ile birlikte
IABPnýn erken yerleþtirilmesi, tüm hastalarýn %7090ýnýn kardiyopulmoner bypassdan baþarýyla
ayrýlmasýný, %60-70inde ise hemodinamik düzelme
ve IABPnýn baþarý ile çýkarýlmasýný saðlamaktadýr
(8-10). Bu çalýþmada, hastane mortalitesi oranýný
%37.7 olarak bulduk. Bu oran, genel olarak literatürle
uyum gösterse de (3-5), 203 ayrý merkezin katýldýðý
ve 16909 hastayý kapsayan Benchmark Registry
çalýþmasýnda hastane mortalitesi oraný %21.2 olarak
bulunmuþtur (11).Bu düþük mortalite oraný,
çalýþmanýn; kardiak kateterizasyon sýrasý yada
sonrasýnda hemodinamik destek saðlamak,
kardiyojenik þok, hastayý kardiyopulmoner bypassdan
ayýrmak, yüksek riskli hastalarda preoperatif kullaným
ve inatçý unstabil anjina endikasyonlarý ile daha geniþ
spektrumda bir hasta grubunu içermesi ile
açýklanabilir.
Çalýþmamýzda, IABP takýlmasýna baðlý tüm
komplikasyonlar %9.4 (5/53) oranýnda görüldü. Bu
beþ hastanýn; birisinde (IABP cerrahi cut-down tekniði
ile takýlmýþtý) IABP çekildikten sonra lokal yara yeri
enfeksiyonu geliþti, dört hastada ise IABP takýlan
ekstremitede tromboembolektomi yapýlmasýný
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gerektiren bacak iskemisi geliþti. Bu oran, 7101, 60
ve 509 hasta içeren üç ayrý çalýþmada sýrasýyla %6.5,
%8.3 ve %11 olarak bulunmuþtur (12-14). CABG
yapýlan ve IABP kullanýlan 911 hastada IABPna
baðlý vaskular komplikasyonlarýn deðerlendirildiði
bir çalýþmada ise, major ve minör komplikasyon oraný
sýrasýyla %5.9 ve %5.8 olarak bulunmuþtur (15).
IABP takýlmasýna baðlý vaskular komplikasyon
oranýmýzýn literatür ile uyumlu olduðu görülmektedir.
IABP tedavisi, uygulama öncesi her zaman akýlda
tutulmasý gereken belirli vaskular komplikasyonlarla
birliktedir. Kýlýfsýz balon kullanýlmasý ve periferik
dolaþýmýn uygun þekilde deðerlendirilmesi vaskular
komplikasyonlarýn geliþimini en aza indirmede
yardýmcý olabilir (15).
Sonuç olarak, IABP, perioperatif kardiak yetmezlik
durumunda ilk olarak tercih edilen mekanik dolaþým
destek cihazýdýr (1). Kardiak cerrahi için yüksek riskli
hasta oraný arttýkça IABP kullanýmý da artmaktadýr.
Çalýþmamýz göstermiþtir ki; açýk kalp cerrahisi sonrasý
IABP kullanýlan hastalarda, diabetes mellitus,
kardiyomegali, koroner arter hastalýðýna eþlik eden
kalp kapak hastalýðý, obesite, uzamýþ perfüzyon süresi
ve aortik kros klemp süresi artmýþ hastane mortalitesine
eþlik eden risk faktörleridir. Açýk kalp cerrahisi sonrasý
IABP gereksinimi olan hastalarda mortalite için
önemli risk faktörlerinin açýða çýkarýlmasý amacýyla
daha fazla sayýda hastayý kapsayan yeni klinik
çalýþmalarýn yapýlmasý uygundur.
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