
YETERSİZ MİYOKARD 
PERFÜZYONU



Kardiyopulmoner
Bypass Sırasındaki Koşullar

Kalbin perfüzyonu sol ventrikülden fırlatılan kanın aort 
yoluyla sağ ve sol koroner arterlere dağılmasıyla 
gerçekleşir. 

Miyokard kan akımı ve oksijen sunumunun miktarı ve 
dağılımı, kalbin oksijen ihtiyacına göre devamlı 
düzenlenir. 



Koroner kan akımı, koroner perfüzyon basıncı, 
miyokard katmanların gerginliği ve koroner vasküler
dirençle belirlenir.

Uygun koroner endovasküler direnç endotel ve 
altındaki düz kas hücrelerinin düzgün fonksiyon 
göstermesine bağlıdır. 



Normal kalpte subendokardiyal ve subepikardiyal
tabakalar arasındaki kan akımı oranı 1 veya hafifçe 
fazladır, 0.8 değerinin altı patolojik kabul edilir.



Subepikardiyal tabakanın kan akımı sistol ve diastol
sırasında devamlı olmasına rağmen subendokardiyal
tabakanın kan akımı neredeyse sadece diastolde
olur.

Çünkü intramiyokardiyal gerilim, sistol sırasında 
miyokardın içine dik olarak dallanan damarları 
kapatır. 



Hem bu nedenle hem de nispeten daha fazla oksijen 
tüketimi nedeniyle sol ventrikülün subendokardiyal
tabakası iskemiye çok duyarlıdır. 

Şok, ventriküler hipertrofi, koroner arter hastalığı, 
kalp cerrahisi gibi durumlarda subendokardiyal
tabakanın bu hassasiyeti göz önüne alınmalıdır.



Kardiyopulmoner bypass sırasında kalp, koruyucu 
mekanizmaların çoğundan mahrum kalır.

Total KPB’de kan, arteriyel sisteme, çıkan aorta konulan 
bir kanülle ulaştırılır. Bu kan retrograd olarak aortun 
proksimal kısmının içinde ve sağ-sol koroner 
ostiumlar içinde koroner arterlere doğru yayılır.



Akım nonpulsatildir, ortalama arter basıncı 
değişkendir. Kalp genellikle çok boş veya çok 
doludur. Dolayısı ile intramiyokardiyal ve transmural
basınç artar. 

Subendokardiyal vasküler direnç artar, 
subendokardiyal alanın kan akımı azalır. Bu etki 
küçük boyutlu kalplerde ve hipotermik kalplerde 
daha belirgindir. 

Ventriküler fibrilasyon intramiyokardiyal basıncı daha 
da arttırır.



Dolaşan vazoaktif maddeler nedeniyle KPB sırasında 
koroner vasküler direnç yükselir. 

Ayrıca yüksek oranda anormal fizikokimyasal özellikler 
içeren perfüzatla çeşitli oranlarda dilüe olan kan, çok 
çeşitli mikroemboliler, lökositler ve trombositler
içerir. Bütün bunlar humoral ve mekanik 
fonksiyonları değiştirir. 

Sonuçta KPB sırasında perfüze olan boş kalbin (kalp 
çalışıyor olsa da) ideal olarak yönetildiğini söylemek 
mümkün değildir.



Kalp ameliyatları; kalp perfüze edilerek, ventriküler
fibrilasyon yapılarak, atan kalp koşullarında veya 
diastolik arrest sağlanarak yapılabilir.

Hava embolisi olmadan tam ve düzgün bir cerrahi 
girişim gerçekleştirme olasılığı kalbin 
elektromekanik olarak sessiz olması ve kansız bir 
cerrahi alan sağlanması ile artar. 



Cerrahi için ideal koşulların elde edilmesi global 
miyokard iskemi ile sağlanır. Ancak bu sırada hasarı 
sınırlayacak birtakım uygun miyokard yönetim 
yaklaşımlarının uygulanması gerekir.



Miyokard koruma

Kalp cerrahisi sırasında ve sonrasında postiskemik
miyokard fonksiyon bozukluğunu önlemek veya 
hafifletmek için kullanılan strateji ve yöntemlere 
‘’miyokard koruması’’ denir. 



‘’Postiskemik miyokard fonksiyon bozukluğu’’, iskemi-
reperfüzyon hasarı fenomeninin bir parçası olarak 
nitelendirilebilir. 

Perioperatif dönemde miyokard hasarından 
olabildiğince kaçınmak gerekir.

Miyokard kan akımı ve oksijen sunumunun değişmesi, 
enerji üretimi ve hücresel morfolojiyi zedeleyebilir. 



Miyokard oksijen tüketimi, tüm vücut oksijen 
tüketiminin %7’sinden fazlasını oluşturmaktadır. 

Miyokardın, %50 olan kandaki oksijeni alma oranı 
diğer dokulardaki %25 oranına kıyasla oldukça yüksek 
olduğundan kalbin oksijen ihtiyacının arttığı 
durumlar, miyokardın kan akımı artışı ile kompanze
edilir.



Ancak kan akımı hasta kalpte her zaman ideal olarak 
arttırılamayabilir. Kalp cerrahisi geçirecek 
miyokardda, preoperatif dönemde mevcut bir takım 
talep/sunum bozukluklarına ek olarak, cerrahi ve 
kardiyopulmoner bypass döneminin de kendine ait 
stres arttırıcı özellikleri vardır. 



Bu nedenle, kalp cerrahisinin başladığı günden bu yana 
miyokard koruması ile ilgili araştırmalar, üzerinde en 
çok durulan konulardan biri olarak ortaya 
çıkmaktadır. 



Kalp metabolizmasını yavaşlatmak ve iskemi-
reperfüzyon hasarından korunmak amacı güden 
etkin bir miyokard koruması, kalp cerrahı , kardiyak 
anestezist ve perfüzyonistin, kardiyak fizyopatolojiyi
ve iskemi-reperfüzyon hasarının mekanizmasını iyi 
bilmesini gerektirir.



Tarihçe

Miyokard koruması ile ilgili olarak özel bir metodu ilk 
kimin düşündüğünü kesin olarak saptamak oldukça 
zordur. 

Swan ve ark. tarafından 1953’te ‘’hipotermik arrest’’ ve 
Melrose ve ark. tarafından 1955 yılında ortaya 
sürülen ’’elektif kimyasal kardiyak arrest’’ önerileri 
kalbi korumak için değil, kansız ve rahat operasyon 
sahası elde etmek için yapılmıştır. 



1967 yılında Taber ve ark., kalp cerrahisi sonrası erken 
dönemde ölen hastaların sol ventriküllerinin
yaklaşık %30’unu içine alan miyokard nekroz
alanları tanımlamışlardır. 

Najafi ve ark. 1969 yılında kapak replasmanı sonrası 
erken dönemde ölen hastaların kalbinde akut diffüz
subendokardiyal miyokard infarktı alanları saptamış 
ve bunu intraoperatif yönetim metodlarıyla
ilişkilendirmiştir. 



Koroner arter bypass greftlemenin yaygınlaştığı 1970’li 
yıllarda hastalarda önemli oranda perioperatif
transmural miyokard infarktüsü saptanmış, 1973 
yılında ise normal koroner arterleri olan ve çeşitli 
nedenlerle açık kalp cerrahisi geçirecek hastalarda, 
%7 oranında transmural miyokard infarktüsü olduğu 
gösterilmiştir. 



Bu gelişmelerle beraber iskemik hasar, nekroz ve 
‘’stone heart’’ terimlerinden bahsedilir olmuş, 
sonrasında  ‘’stunning’’ terimi daha açık hale 
gelmeye başlamıştır.

İskemi-reperfüzyon hasarının patofizyolojisi, çeşitli 
hücresel mekanizmalar, inflamatuvar süreç gibi 
durumların giderek daha anlaşılır olması hasarı 
önlemek veya azaltmak için çeşitli yöntemlerin 
doğmasına neden olmuştur.



Miyokard İskemi Hasarı Yönetimi

Miyokard iskemi hasarı yönetimi, iskemik hasar 
sırasında miyokardın hipotezsel kritik eşik noktaya 
ulaşmasını engellemek için yapılan girişimlerdir. 
Bütün bunların ortak paydası miyokardın enerji 
depolarının hızlıca azalmasını geciktirmektir.



ATP kullanım hızını azaltan durumlar ‘’güvenli iskemik
aralık’’ oluştururlar. Bu durumlar, elektromekanik 
aktivitenin hızla durdurulması ve hipotermi
uygulamasıdır. Miyokard sıcaklığı 37°C‘den 27°C’ye
düşürüldüğünde büyük avantaj elde edilir. 



Preoperatif dönemden başlayarak kalbe substrat
sağlanması avantajlı görünmekle beraber kalp 
cerrahisinde yaygın kullanım bulmamıştır. 
Operasyondan önceki 12 saat boyunca glukoz-
insülin-potasyum (GIK) solüsyonu verilerek 
miyokardın glikojen içeriği arttırılabilir. 



Soğuk kardiyoplejiden önce hiperkalemik, substratlarla
zenginleştirilmiş ılık kan ile başlangıç solüsyonu 
verilmesinin yararlı olduğu bulunmuştur.



İskemik önkoşullanma ve ardkoşullanma, 

İskemi-Reperfüzyon patofizyolojisinde iyi tanımlanmış 
olsalar da, kalp cerrahisinde genel uygulama 
bulmamıştır. 

İskemik önkoşullanma; uzun iskemi döneminden önce 
kısa periyotlarla kan akımının kesilmesi iken, 
iskemik ardkoşullanma; tam reperfüzyondan önce 
kısa sürelerle reperfüzyon sağlanmasıdır..



Uzak iskemik önkoşullanma ise, kol iskelet kası gibi 
uzak diğer organların kısa süreli iskemisi ile sağlanan 
miyokard korunmasını tanımlar. 



Miyokard Koruma Mekanizmaları

Önkoşullanmave Uzak İskemik Önkoşullanma

İskemik önkoşullanma bir adaptif biyolojik fenomendir. 
Önceden kısa iskemi reperfüzyon epizodlarına maruz 
kalan kalp, uzun iskemiye daha toleranslı hale gelir. 
İskemiye toleransın artması infarkt boyutunu, 
apopitozisi ve reperfüzyon ilişkili aritmiyi küçültür. 



Bütün hayvan türlerinin iskemik önkoşullanma periyodu 
sonrasında 1-2 saat kadar iskemiye toleransı 
sürdürdüğü gösterilmiştir. İskemi süresi 3 saati 
geçtiğinde ise bu durum etkisiz hale gelmektedir. Bu 
koruma mekanizması, uzamış iskemiyi zamanında 
olan bir reperfüzyon takip ederse geçerli 
görünmektedir 



Basınç
İskemi sonrası koroner vasküler endotel hücresi yüksek 

reperfüzyon basıncı ile kolayca hasarlanabilir hale 
gelir, ancak nazik yapılan bir reperfüzyon ile hasar 
hızla geri döndürülebilir. 

Klinik kalp cerrahisinde tedbirli yaklaşım reperfüzyonun
ilk 60-120 saniyesinde reperfüzyon basıncını 30 
mmHg civarında tutmaktır.



Kirklin kliniği UAB hastanesinin  stunning klinik 
deneyimlerine göre, reperfüzyonun ilk 60-120 
saniyesinde basıncın 50-75 mmHg arasında 
tutulması veya hastanın preoperatif diyastolik
basıncının seviyesinde veya altında sürdürülmesi 
etkin ve güvenilirdir.



Akım ve Direnç

Reperfüzyonun başlangıcında koroner direnç çok 
düşüktür. Nedeni reaktif hiperemi ve adenozin ile 
birlikte laktik asit gibi iskemik dönemde salınan 
vazoaktif substansların yaptığı vazodilatasyondur. 
Bu nedenle düşük reperfüzyon basınçlarında bile 
kan akımı başlangıçta yüksektir, ancak bunu izleyen 
dakikalar içinde akım düşmeye başlar. 



Reperfüzyon akımı genelde 150 ml/dk’dır (yaklaşık 100 
ml/dk/m2). Bu yaklaşık 100 gr kalp kası başına 40 
ml/dk’dır. Bu değer normalin yarısı kadar olsa da, bu 
koşullardaki çalışmayan boş kalp için yeterli 
görünmektedir.



Sıcaklık

Reperfüzyon hatlarının ısı değiştirici mekanizmasının 
karakteristiği nedeniyle başlangıçta reperfüzatın
sıcaklığı 35°C civarındadır. İki üç dakika sonra 
37°C’ye yükselir. Normal sıcaklığa doğru dereceli artış 
bir avantajdır, çünkü normotermide enzim sistemi 
daha iyi çalışır.



İyileşme Süresi

Düzelme yani geri dönüşüm kontrollü reperfüzyonun
hiperkalemik fazının sonunda tamamlanmaz. Çünkü 
iskemiden sonra hücresel iyileşme tam değildir ve 
miyokard perfüzyonun nonhomojen dağılımı devam 
eder. 



Kalp sinüs ritminde ve güçlü şekilde kasılana kadar 
yeterli aortik kök basıncı ile kontrollü normokalemik
reperfüzyon devam etmelidir. Bu aşamaya 
reperfüzyonun başlamasından yaklaşık 10-20 dakika 
sonra ulaşılır. Bu süre zarfında normal vasküler
direnç, miyokardın oksijen tüketimi, laktat seviyesi ve 

ventrikül fonksiyonu ancak normale döner.



ATP seviyeleri tam normale dönmemesine rağmen bu 
aşamada kalp yeterli koroner perfüzyon basıncını 
sağlar. Böylece kontrollü aortik kök reperfüzyonu
sona erer ve aortik kros klemp kaldırılır. 

Bu reperfüzyonun adına ‘’hot shot’’ denir. Pratikte aort 
klempi ile kontrollü reperfüzyon çok şart değildir. 
Pompa akımı tarafından desteklenen reperfüzyon
farmakolojik manüplasyonla beraber yeterli olabilir.



Serbest Oksijen Radikali Süpürücüleri

Ksantin oksidaz inhibitörü allopurinol’ün, 
reperfüzyonun hemen öncesinde verildiğinde hasarı 
azalttığı söylenmektedir. Desferoksamin’in
hasarlayıcı madde olan demiri bağlayarak iş gördüğü, 
süperoksit dismutaz ve katalaz’ın da serbest oksijen 
radikallerini süpürerek hasarı azalttığı 
düşünülmektedir.

Ancak reperfüzat olarak kan kullanmak bu maddelerin 
eklenmesine gerek kalmadan doğal olarak serbest 
radikallerin süpürülmesini sağlar



Adenozin, Glutamat, Aspartat

Adenozinin preiskemik uygulamasının, iskeminin
indüklediği ATP tükenmesini yavaşlattığı, iskemik
kontraktür başlamasını yavaşlattığı, stunning’i
zayıflattığı, postiskemik enerji metabolizmasını 
iyileştirdiği, infarkt büyüklüğünü azalttığı yönünde 
önemli klinik ve deneysel kanıtlar mevcuttur..



Kısa süreli adenozin infüzyonu veya belli bazı adenozin
reseptör agonistlerinin uygulaması tıpkı iskemik
önkoşullanma gibi infarkt büyüklüğünü azaltır. 

Reperfüzata L-glutamat ve aspartat aminoasitleri ilave 
edilince olumlu metabolik ve fonksiyonel iyileşme 
sağlandığı Rosenkranz ve ark. ile Lazar ve ark. 
tarafından gösterilmiştir



Hidrojen İyonu veSodyum-Hidrojen Değiştirici Protein

Sodyum hidrojen değiştiricisi (NHE) membran
proteinleri ailesinin bir üyesidir. Transmembran
sodyum ve kalsiyum gradienti ve membran
potansiyeli ile sodyum-hidrojen değişimi sağlanır. 
Değiştirici protein üzerindeki sensör bölgesi ile 
hidrojen iyonu etkileşimi sayesinde hücre içi pH ve 
gradient regüle edilir.



Bugüne kadar 9 adet NHE izoformu tanımlanmıştır. 
NHE’nin normal eksitasyon-kontraksiyon
bağlantısında rol oynadığı bilinmekle beraber aslında 
daha birçok patofizyolojik durumda görev yaptığına 
dair giderek artan kanıtlar mevcuttur



Bunlar aritmi, stunning, apopitozis, nekroz, akut 
miyokard iskemi-reperfüzyon hasarı, postinfarkt
ventrikül re-modelling ve kalp yetmezliği gibi 
durumlardır. Hasarın en önemli nedenlerinden biri 
kalsiyum artışıdır. 



Reperfüzyonun başlangıcı sırasında NHE, intraselüler
pH’yı restore etmek için hızla girişimde bulunur. Bu 
durum hücre içinde önce sodyumun sonra 
kalsiyumun aşırı artışına sebep olur. 

Sonuçta hücrede artmış sodyum nedeni ile NHE ters 
yönde hareket eder. Bu hareket hücre içinde 
kalsiyum artışına ve buna bağlı olarak çeşitli enzim 
sistemlerinin ve sinyal yollarının aktivasyonuna 
neden olur.



Sürecin sonunda ise hücre kontraktürü, membran
rüptürü, gap junction fonksiyon bozukluğu ile hücre 
ölümü meydana gelir.  EXPEDITION çalışması NHE1 
inhibitörü ‘’Cariporide’’ kullanımının miyokard
iskemi-reperfüzyon hasarını azalttığını ancak toksisite
riski yüzünden yarar/zarar oranının iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini önerir.



Nitrik Oksit

Kalbin iskemiye toleransında nitrik oksit (NO) 
molekülünün önemli rol oynadığı düşünülmektedir. 
NO, koroner kan akımını düzenler, endotele nötrofil
yapışmasını azaltır ve trombosit agregasyonunu
azaltır. Oksidatif stres altındaki hücrelerde 
reperfüzyon sırasında düşük doz ve sabit şekilde 
NO’ya maruziyet, süperoksit serbest radikalini 
temizleyebilir.



Potasyum

Hiperkalemik reperfüzyon, iskemik kontraktür ve 
myosite kalsiyum doluşu olmuş olsa bile ATP’nin hızla 
replase olmasına izin verir, fonksiyonel iyileşmeyi 
geliştirir. Ayrıca daha iyi miyokard kan akımı sağlar. 
Böylece eğer kontrollü reperfüzyon tercih edilirse 
başlangıç reperfüzatı yeterli potasyum içermelidir.



Bu sayede en az 2-3 dakika (tercihan 5-10 dakika) daha 
elektromekanik sessizlik devam edebilir. Bunun için 
yeterli ideal potasyum miktarı 12 mmol/L olarak 
klinik randomize çalışmalarda doğrulanmıştır.


