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V

Kalp ve Damar cerrahisinin ayrılmaz bir parçası olan ekstrakorporal dolaşım sistemleri 

kullanılmaya başlandığından bugüne modern teknolojinin gereği devamlı gelişmeler 

göstermektedir. Artık her yıl değil; aynı yıl içinde bile cihazlar, kullanılan programlar ve sarf 

malzemelerinin yeni modelleri kullanıma sunulmaktadır. Ülkemiz açık kalp cerrahisinin 

gelişimine paralel ekstrakorporal dolaşım, kardiyopulmoner bypas, perfüzyon gibi konu 

başlıkları altında bilimsel faaliyetlerde de artış olmuştur. Perfüzyonist eğitimi için yüksek 

lisans, ön lisans ve sertifikasyon eğitimleri başlamaktadır. Türk Kalp Damar cerrahisi 

Ulusal Kongrelerinde yapılan Perfüzyon Panelleri hem kalp damar cerrahları hem de  

perfüzyonistlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşmektedir. Biz editör grubu olarak, kalp ve damar 

cerrahlarına ameliyathanede en önemli desteği sağlayan perfüzyonistlerimize ve kalp 

ve damar cerrahisi uzmanlık öğrencilerine Türkçe yazılmış ve geniş bir konu yelpazesinde 

sunulan bir kitap hazırladık. Kitabın içeriğinde açık kalp cerrahisi, anestezisi ve perfüzyon 

konularında temel bilgilerin yanı sıra; güncel yeniliklere de yer verdik. Ayrıca Türkiye’de 

ve Dünya’da Perfüzyon eğitimi konusu iki ayrı bölüm başlığı altında işlendi. Bu kitabın 

perfüzyonistlerin, kalp ve damar cerrahisi uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerine katkısı 

olmasını dilerinz.

Ekstrakorporal Dolaşım kitabının yazılmasında katkısı olan bölüm yazarlarına, teknik 

detsteği sağlayan Eflatun Yayınevi çalışanlarına, kitabın kapağını tasarlayan Yrd. Doç. Dr. 

celalettin Günay’a teşekkür ederiz.
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Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç

Doç. Dr. Serdar Günaydın

Op. Dr. Suat Doğancı
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1. KARDİYOPULMONER 
BYPAs VE KIsA TARİHÇEsİ
1.1. Kardiyopulmoner 
bypas’ın gelişimi 

Kalp-akciğer makinesinin geliş-
tirilmesi sayesinde kalp cerrahisinde 
kardiyopulmoner bypasın kullanıl-
ması açık kalp cerrahisi terminoloji-
sinin kullanılmasına sebep olmuştur. 
Özellikle daha önce cerrahi tedavisi 
yapılamayan kalp içindeki anomali-
lerin onarılması mümkün olmuştur 
(1). 

Kalbi bypas etmek için öncelikle 
dolaşım fizyolojisinin anlaşılmasına 
gayret eden çalışmalar yapılmıştır. 
Kanın pıhtılaşmasının önlenmesi, 
kanın hareket etmesi için bir pompa 
ve son olarak ventilasyonun temin 
edilmesi bu çalışmaların ana konu-
ları olmuştur. ondokuzuncu yüzyılın 
özellikle sonlarında fizyologlar izole 
organ perfüzyonu ile ilgilenmişler ve 
bu amaçla kanın oksijenlenmesini 
sağlayacak bir yöntem ve düzeneğe 
ihtiyaç duymuşlardır. Von Frey (re-
sim 1) ve Gruber 1885’de (resim 2) 
dönen bir silindir içine yerleştirilen 
ince bir film üzerinden kanın akma-
sıyla gaz alışverişinin temin edildiği 
bir kan pompası tarif etmişlerdir. 

 
Resim 1: Von frey 

Resim 2: Gruber

1895’de jacobi kesip dışarı çıka-
rılmış ve mekanik olarak havalandı-
rılan bir hayvan akciğerinden, kanı 
dolaştırarak oksijenlendirmeyi dene-
miştir. 1926’da rusya’da ss brunk-
honenko ve s Terebinsky hayvan 
akciğeri ve iki pompa kullanarak bir 
makine geliştirmişler, bu makineyi 
ilk olarak organ perfüzyonunda daha 
sonra ise tüm hayvanı perfüze etmek 
için kullanmışlardır. nobel ödüllü 
Alexis Carrel (resim 3) ve ünlü bir 
havacı olan Charles lindbergh (re-
sim 4) 5 nisan 1935’te başlayıp 18 
gün boyunca bir kedinin tiroid bezini 
başarılı bir şekilde perfüze edebilmiş-
ler ve bu çalışmaları ile 1 Temmuz 
1935 tarihli “Time” dergisine kapak 
olmuşlardır. 
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Resim 3: Alexis Carrel 

 

Resim 4: Charles lindbergh

Kalp-akciğer makinesinin temel 
gereksinimlerinden birisi antikoagü-
lasyondur. heparin 1915’de bir tıp 
öğrencisi olan jay mclean (resim 5) 
tarafından bulunmuştur. ilk sonuçlar 
1916’da bildirilmiş, 1920’deki hay-
van deneyleri sayesinde heparinin 
etkili bir antikoagülan olduğu gös-
terilerek literatürdeki yerini almıştır 
(1, 2). 

Resim 5: jay mclean

john Gibbon (resim 6), kalp-
akciğer makinesinin gelişimine belki 
de herkesten daha çok katkıda bu-
lunan kişidir. ilk düşünce 1931’de 
masif pulmoner embolili bir hastanın 
tedavisi için yapılan arayışlar sonu-
cunda ortaya çıkmıştır. Kanın toplar-
damardan alınıp oksijenlenebileceği 
bir cihazda toplanması ve daha son-
ra bir pompa vasıtasıyla tekrar atar 
damardan dolaşıma katılması fikri 
kalp-akciğer makinesinin temeli ola-
rak düşünülmüştür. 

Resim 6: Gibbon

Gibbon’ın çalışmaları bunu takip 
eden 20 sene boyunca massachusetts 
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General hospital’da devam etmiştir. 
Gibbon 1937’de ilk kez yaşamın suni 
bir kalp ve akciğer ile devam ettirile-
bildiğini yayınlamıştır. Gibbon’ın ça-
lışmaları ıı. Dünya savaşı ile kesin-
tiye uğramıştır. bu sürede Clarence 
Crafoord (resim 7) isveç’te, j jong-
bloed hollanda’da, Clarence Dennis 
(resim 8) minnesota’da, mario Dog-
liotti (resim 9) italya’da kalp-akciğer 
makinesi üzerine çalışmalarına de-
vam etmişlerdir. 

 
Resim 7: Clarence Crafoord

 
Resim 8: Clarence Dennis

Resim 9: mario Dogliotti

Clarence Dennis muhtemelen ilk 
kez 1951’de minneapolis’te kalp-
akciğer makinesini klinikte kullan-
mıştır. Atrial septal defekt (AsD) 
tanısı konmuş çok büyük kalbi olan 
6 yaşındaki bir kız çocuğu ameliyata 
alınarak; başarı ile kalp-akciğer ma-
kinesine bağlandı. Ancak ameliyat 
zorla gerçekleştirildi. hasta kan kay-
bı ve cerrahi olarak yaratılan triküs-
pid stenozu nedeniyle kaybedildi. bu 
hastada yaşanılan klinik deneyimde 
kalp-akciğer makinesinin sistem ola-
rak iyi çalıştığı gözlendi. bu konuyla 
ilgili çalışmalar yoğunlaştı. 1951’de 
mario Digliotti kalp-akciğer maki-
nesini büyük bir mediasten tümörü 
rezeksiyonu sırasında kullandı. Par-
siyel bypas (1 l/dak) ile tümör ba-
şarı ile çıkarıldı. Digliotti makinesini 
hiçbir zaman insanlarda açık kalp 
ameliyatları için kullanmadı. For-
rest Dodrill ise mekanik pompasını 
(resim 10) 1952’de sol bypas için 
kullanmış ve 50 dakika süre ile sol 
ventrikülü devre dışı bırakıp mitral 
kapak cerrahisi uygulamıştır. bu ilk 
başarılı sol kalp bypasdır. Daha sonra 
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Dodrill makineyi 16 yaşında pulmo-
ner stenozlu bir çocukta kullanmış ve 
ilk başarılı sağ kalp bypası gerçekleş-
tirmiştir (1-3). 

Resim 10: Forrest-Dodrill mekanik pompası

Aynı dönemlerde hipotermi de 
kalbi durdurup açarak yapılan cer-
rahi girişimler için diğer bir yöntem 
olmuştur. 1950’de bigelow (resim 
11) 20 köpeği 20 ºC’ye soğutup 15 
dakika süresince dolaşımlarını dur-
durmuştur. bunların 11’ine aynı za-
manda kardiyotomi uygulanmıştır. 
ısıtıldıktan sonra sadece 6 hayvan 
hayatta kalabilmiştir. 

Resim 11: bigelow

1953’de Fj lewis (resim 12) ve 
m Taufic 26 köpeğin hipotermi tekni-
ği ile yarattıkları atrial septal defekt-
lerini kapattıklarını bildirmişlerdir. 
bu yazıda aynı zamanda AsD’si aynı 
teknikle kapatılan 5 yaşında bir kız 
çocuğu da bildirilmektedir. lewis-
Toufic’in vakası yüzey soğutma ve 
direkt görüş altında başarı ile kapatı-
lan ilk atrial septal defekttir. 

Resim 12: Fj lewis

bundan kısa bir süre sonra swan 
(resim 13) benzer teknik ile ameliyat 
ettiği 13 hastayı bildirmiştir. 

Resim 13: swan
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ıı. Dünya savaşından sonra john 
Gibbon araştırmalarına geri dönmüş-
tür. ıbm şirketinin başkanı Thomas 
Watson’un (resim 14) arkadaşı olma-
sı sayesinde daha önceden geliştirmiş 
olduğu ilk makinesine benzeyen bir 
kalp-akciğer makinesi bu şirketin 
mühendisleri ile yeniden dizayn edi-
lerek yapılmıştır (resim 15). 

Resim 14: Thomas Watson

Resim 15: ıbm tasarımı makine

Gibbon’ın bu yeni makinesinin 
köpek deneylerindeki kullanımı-
nın erken mortalitesi başlangıçta 
%80’iken sonraları daha iyi yüzde-
lere düşmüştür. Gibbon-ıbm kalp 
akciğer makinesinin ilk insan kulla-
nımı 15 yaşında, AsD’si olan bir kız 

çocuğu ameliyatında olmuştur. ope-
rasyonda AsD bulunamamış hasta 
kaybedilmiş, otopside geniş bir PDA 
tespit edilmiştir. ikinci hasta yine 
AsD’si olan 18 yaşında bir genç kız-
dır. Defekt mayıs 1953’de başarı ile 
kapatılmıştır. hasta kısa bir sürede 
iyileşmiştir. sonradan yapılan kardi-
yak kateterizasyon ile cerrahi tamirin 
doğru yapıldığı gösterilmiştir. bun-
dan sonraki dört hastanın kaybedil-
mesi üzerine Gibbon açık kalp cer-
rahisi çalışmalarına ara vermiştir. bu 
sırada C Walton lillehei (resim 16) 
minnesota Üniversitesi hastanesinde 
kontrollü kros-sirkülasyon (resim 
17) adını verdiği bir teknik üzerinde 
çalışmaktaydı. 

Resim 16: Walton lillehei

 
Resim 17: Kros sirkülasyon şematik çizimi.
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Resim 18: mart 1954’deki ilk kros sirkülasyon 
kullanımına ait ameliyat görüntüsü

bu teknikte bir köpeğin dolaşımı 
geçici bir süre için diğer bir köpeğin 
dolaşımı ile desteklenmekteydi. bu 
tekniğe, sağlıklı bir insanın tehlikeye 
atılması konusunda yoğun bir eleştiri 
gelse de o zamanki kalp-akciğer ma-
kinelerinde alınan kötü sonuçlar bu 
yönde ilerlemeyi cesaretlendirmiş ve 
ilk olarak mart 1954’de ventriküler 
septal defekti olan 10 aylık bir ço-
cuk kan grubu tutan babası dolaşım 
desteği olarak kullanılarak ameliyat 
edilmiştir (resim 18). Ancak posto-
peratif 10. günde akciğer enfeksiyo-
nu nedeniyle hasta kaybedilmiştir. 
otopside VsD’nin kapalı olduğu 
görülmüştür. 1955’de lillehei ventri-
küler septal defekt, Fallot tetralojisi, 
atrioventriküler kanal defektleri dahil 
32 hasta yayınlamıştır. Kontrollü kros 
sürkülasyonunda başarılı sonuçlar 
elde edilmesine rağmen, bir hastada 
rutin olarak lillehei ile bu ameliyat-
lara katılan anestezistin yerine bakan 
diğer anestezistin kullanılan pompa-
ya hava sızdığını görmemesi üzerine 
hastanın donör olmayı kabul eden 
annesi felç olmuştur ve bu durum 

kros sirkülasyon üzerine olan tartış-
maları yeniden gündeme getirmiştir. 
Temmuz 1955’de kros-sirkülasyon 
sistemine DeWall ve lillehei tarafın-
dan geliştirilen bir bubble oksijenatör 
ilave edilmiştir. bubble oksijenatör 
gelişim fikri lillehei ve ekibinin bir 
gün ameliyat sonrasında bira içerken 
biranın köpüğünden esinlenilerek 
ortaya çıkmıştır. Daha sonra geliş-
tirilen bubble oksikenatör yaklaşık 
15 dolarlık bir maliyetle üretilmiş ve 
çok sayıda kalp ameliyatının başarı 
ile gerçekleştirilmesine yardımcı ol-
muştur. Kros-sirkülasyon tekniği bu 
tarihten itibaren artık kullanılmamış-
tır (1-3, 4). 

bu sırada mayo Clinic’de mart 
1955’de jW Kirklin (resim 19) açık 
kalp programını başlattı. Gibbon-
ıbm makinesi üzerine geliştirdikleri 
bir kalp-akciğer makinesi kullanmış-
lardır. bu makineye mayo-Gibbon 
(resim 20) makinesi adı verilmiştir. 

Resim 19: jW Kirklin



Ekstrakorporal Dolaşım8

Resim 20: mayo-Gibbon makinesi

bu teknikle üst üste başarılı so-
nuçlar elde etmiştir. o tarihte Kirk-
lin ve lillehei dünyada kalp-akciğer 
makinesi kullanarak açık kalp ame-
liyatı gerçekleştiren cerrahlar olarak 
hem rakip hem de iyi dost olmuşlar-
dır (1-3). Aynı dönemlerde houston 
ağırlıklı olarak anevrizma cerrahisi 
ile ilgilenen Denton Cooley ve De-
bakey (resim 21) de açık kalp cerra-
hisi yapma kararı almışlardır. 

Resim 21: Denton Cooley ve Debakey

Cooley bunun üzerine açık kalp 
cerrahisinde başarılı sonuçlar elde 
etmiş olan, lillehei ve Kirklin’i ziya-
ret ederek çalışmaları hakkında bilgi 
almıştır. bu görüşmelerin sonunda 
açık kalp cerrahisine başlamak için 
henüz erken olduğuna karar vermiş 
ve bu işin Kirklin’in kullandığı yön-
tem ile gelecek bulacağı konusunda 
görüşlerini bildirmiştir. Ancak açık 
kalp cerrahisi ameliyatlarını bubble 
oksijenatör kullanarak başlatmışlar-
dır (5, 6). 1956 yılının sonunda artık 
pek çok grup açık kalp programlarını 
başlatmışlardı. 

1.2. ÜlKemizde 
Kalp cerrahisi

Ülkemizde kalp cerrahisinin geli-
şimine baktığımızda ise ilk çalışma-
lar 1950’li yıllarda perikardiyektomi 
ve kapalı mitral komissurotomi ile 
başlamıştır. Açık kalp cerrahisinin 
gelişimi kurumlar açısından ele alın-
dığında; kalp akciğer makinesi ile 
ilk açık kalp ameliyatının 10 Aralık 
1960’da hacettepe hastanesinde ger-
çekleştirilmiş olduğu görülmektedir. 
m. Tekdoğan 20 yaşında bir genç 
kızda AsD tamiri gerçekleştirmiştir. 
Türkiye’deki ilk seri halindeki kalp 
akciğer makinesi kullanılarak yapı-
lan açık kalp ameliyatlarına haziran 
1962’de A. Aytaç ve m. Tekdoğan ta-
rafından sürdürülmüştür. 1963 de y. 
bozer de bu ekibe katılmıştır. Daha 
sonra nisan 1963’te haydarpaşa Gö-
ğüs Cerrahisi merkezinde siyami 
ersek’in daveti ve yardımı ile ingiliz 
kalp cerrahı Wooler, kardiyolog ve 
anestezist ekibi tarafından ikisi kay-
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bedilen dört açık kalp ameliyatı ger-
çekleştirilmiştir. 1963 yılı ekim ayın-
da s. ersek ve ekibi haydarpaşa’da 
açık kalp ameliyatlarına başlamış ve 
Türkiye’deki ilk kapak ameliyatları-
nı s. ersek, K. beyazıt ve arkadaşları 
gerçekleştirmiştir. 1963 ile 1964 ta-
rihleri arasında kalp akciğer makine-
si kullanılarak 27 açık kalp ameliyatı 
gerçekleştirmişlerdir. 1961-1967 ta-
rihleri arasında sadece hacettepe ve 
haydarpaşa hastanelerinde kardiyo-
pulmoner bypas tekniği kullanılarak 
açık kalp cerrahisi ameliyatları ya-
pılmıştır. Temmuz 1967’de Gülhane 
Askeri Tıp Akademisinde, yine aynı 
yıl ege Üniversitesi Tıp Fakültesin-
de, 1968 yılında Ankara Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinde ilk açık kalp 
ameliyatları yapılmıştır. AbD ve 
Avrupa’daki yenilikleri takiben mo-
dern dizaynlı kalp akciğer makineleri 
özellikle 1980-1990 yılları arasında 
ülkemizde de kalp ve damar cerrahisi 
merkezlerinde yaygın kullanıma gir-
miştir (7, 8).

1.3. hipotermi

Kalp-akciğer makinesinin klinik 
kullanımının yaygınlaşması ile hi-
poterminin intrakardiyak cerrahideki 
yeri kısa süreli olmuştur. Ancak kar-
diyopulmoner bypasın 1 yaş altında-
ki çocuklarda kötü sonuçlar vermesi 
nedeniyle hipotermi 1960’larda tek-
rar kalp cerrahisine dâhil olmuştur. 
1967’de japonya’dan hikasa infant-
larda hipotermi kullandığını, tekrar 
ısınma için de kalp-akciğer makinesi 
kullandığını bildirmiştir. bu sırada 
diğer gruplar da soğuma ve ısınma 

için kalp-akciğer makinesi kullana-
rak hipotermik sirkulatuar arrest tek-
niği ile başarılı sonuçlar bildirmiş ve 
bu teknik arkus aorta anevrizmaları-
nın rezeksiyonu için de kullanılmaya 
başlanmıştır (1-3). 

1.4. Kardiyopleji

Kardiyopulmoner bypas sırasında 
kalbi durdurmak amaçlı kullanılan 
kardiyopleji solüsyonlarının tarihsel 
gelişimi de açık kalp cerrahisinin 
gelişimi ile paralel bir şekilde olmuş-
tur. 1955 yılında melrose ve ark.’ları 
potasyumlu kardiyoplejik kullanarak 
ilk deneysel kardiyak arresti gerçek-
leştirdiler. yine aynı yıl aortaya kros 
klemp koyduktan kısa bir süre sonra 
aort kökünden kardiyopleji vererek 
kardiyoplejik arrest sağladılar. 1957 
yılında Gott ve ark.’ları retrograd ola-
rak koroner sinüsten kardiyopleji ve-
rerek kardiyak arrest sağladılar (7). 

Gay, ebert ve Tyres 1973 yılında 
düşük potasyum konsantrasyonları-
nın olduğu kardiyopleji solüsyonla-
rının daha güvenilir kardiyak arrest 
sağladığını göstermişlerdir. 1978 
yılında ise Follette ve ark.’ları kan 
kardiyoplejisini deneysel ve klinik 
çalışmalarda uygulamışlardır. Teoh 
ve ark.’ları da 1986 yılında aortaya 
konulan kros klemp kaldırılmadan 
hemen önce sıcak kardiyoplejik so-
lüsyon (hot shot) vermenin faydalı 
olduğunu göstermişlerdir (7). 

Günümüzde kalp-akciğer maki-
nesi kullanılarak, değişik miyokard 
koruma protokolleri uygulayarak yıl-
da 1.000.000’un üzerinde açık kalp 
ameliyatı gerçekleştirilmektedir.
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2. KARDİYOVAsKÜLER 
ANATOMİ

bu bölümde sadece kardiyopul-
moner bypas işlemini ilgilendiren 
ve hastanın kalp akciğer pompasına 
bağlanması süreciyle ilgili anatomik 
bilgiler verilecektir (resim 1). 

2.1.  arteriyel KanÜlasyon

2.1.1.asendan orta Kanülasyonu 

en sık kullanılan arteriyel ka-
nülasyon yöntemi, kolay, güvenli, 
komplikasyon oranının az olması ve 
ek kesi gerektirmemesi nedeniyle 
asendan aorta kanülasyonudur (1, 2).

Asendan aorta yaklaşık 2.5-3 cm 
çapında (3, 4), 5-7 cm uzunluğunda-
dır (4, 5) ve tamama yakını intrape-
rikardiyaldir (3, 4). ortalama duvar 
kalınlığı 3 mm’dir (4). Trunkus bra-
kiosefalikus aortanın koroner arter-
lerden sonraki ilk dalıdır ve arkus 
aortanın postero-superior yüzünden 
ayrılır. Trunkus brakiosefalikus baş-
langıçta trakeanın önündeyken daha 
sonra sağa doğru yönelir. Arkus aorta 
yaşlılarda ve hipertansiflerde elonge 
olabilir ve bu durumda arkus dalları 
daha dik bir açıyla dallanırlar (5). 

Arkus aorta dallarının birçok çıkış 
varyasyon ve anomalisi tanımlanmış-
tır (5). en sık varyasyon trunkus bra-
kiosefalikusun yüksek çıkışlı olma-
sıdır (trakeanın solunda). Vakaların 
%27’sinde sol a. carotis communis, 
trunkus brakiosefalikusla aynı kök-
ten çıkmakta (resim 2A) veya trun-
kus brakiosefalikustan dallanmakta-
dır (resim 2b) (5).

Aortanın katmanlarından tunika 
medianın 1/3 iç kısmı ile tunika inti-

ma aort lümeninden doğrudan difüz-
yonla beslenirken medianın 2/3 dış 
kısmı ile tunika adventisya vazova-
zorumlarla beslenir (5). 

olası bir kalsifikasyon açısın-
dan asendan aorta ameliyattan önce 
ve ameliyat sırasında rutin olarak 
değerlendirilmelidir. Ameliyat sıra-
sında palpasyonla değerlendirmenin 
güvenilirliğini artırmak için aortanın 
basıncının düşürülmesi önerilmekte-
dir (6). intraoperatif transözofagiyal 
ekokardiyografi de yararlı olabilir (7) 
ancak kalsifikasyonun saptanmasın-
da en güvenilir yöntemin intraope-
ratif epiaortik ultrasonografi olduğu 
bildirilmektedir (2). 

Asendan aortada kanülasyon yeri 
planlanan ameliyata göre değişebil-
mekle birlikte mümkün olan her du-
rumda aortanın perikard içinde kalan 
bölümü seçilmelidir; çünkü bu seg-
ment yırtılma ve diseksiyona daha 
dayanıklıdır (2, 6, 8). Aort kapak ve 
asendan aorta ameliyatları ile çok sa-
yıda proksimal anastomozun yapıla-
cağı koroner bypas ameliyatlarında, 
örneğin mitral kapak ameliyatlarına 
oranla daha distal kanülasyon gere-
kebilir (9).

Resim 1: Kanülasyonla kardiyopulmoner bypas 
için hazırlanmış kalp (harry A. Wellons jr, richard 
K. zacour. Cariopulmonary bypas. ın: Larry R. 
Kaiser, Irving L. Kron, Thomas L. Spray (ed.) Mas-
tery of Cardiothoracic Surgery Lippincott Williams 
& Wilkins, Philadelphia, 2007’den uyarlanmıştır).
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Resim 2: Arkus aorta dallarının orijin varyasyonla-
rı. A ve b tüm arkus dal varyasyonların %73’ünden 
sorumludur. Arkus dallarının varyasyonları anteg-
rad serebral perfuzyon sırasında önemli olabilir 
(renan Uflacker. Atlas of Vascular Anatomy: An 
Angiographic Approach. lippincott Williams & 
Wilkins, Philadelphia, 1997 sayfa 164’ten uyarlan-
mıştır.)

Aortaya, yuvarlak (keskin olma-
yan) iğneli 2/0 veya 3/0 dikişlerle iç-
içe iki adet dairesel veya elmas şek-
linde purse (keseağzı) dikişi konulur. 
Dikiş derinliğini bazı cerrahlar sade-
ce adventisya ile sınırlı tutarken (6), 
bazıları az bir miktarda mediaya da 
geçmektedirler (1). Aort duvarı ince 
veya frajil ise plejidli dikişlerle purse 
dikişi konulabilir. 

Purse dikişlerinin içinde kalan ad-
ventisya genellikle kesilerek yanlara 
ayrılır (2). Daha sonra bistüri ile aor-
taya kanülün ucunun çapı kadar bir 
uzunlukta tam kat kesi yapılır ve ka-
nül aort lümenine ilerletilir. Kesi ka-
nülün çapına oranla çok küşük olursa 
kanülasyon sırasında diseksiyon ge-
lişebilir. 2-3 denemeden sonra kanül 
yerleştirilemezse dilatörler kullanıla-
bilir (2). 

Kanülasyon sırasında aort basıncı 
ne yüksek ne de çok düşük olmama-
lıdır. 100-120 mmhg sistolik basınç 
optimaldir (2). Kan basıncı yüksek 
olursa aortada yırtılma ve diseksiyon 
riski vardır. Kan basıncı çok düşük 
olursa da aortada kollaps eğilimi so-
nucu aortotomi ve kanülün lümene 
itilmesi zorlaşır ve aortun arka duva-
rının hasarlanması riski vardır. Ayrı-
ca dekanülasyon sırasında da aorta 
basıncı yüksek olmamalıdır.

Kros klempin aortayı tam kat ok-
lüde etmesini sağlamak için aorta 
pulmoner arterden ve arka duvara 
komşu yapılardan diseke edilerek 
teyple dönülebilir.

Ciddi bir komplikasyon olmadığı 
sürece yetişkinlerde aortik kanülas-
yon sırasında side klemp uygulama-
sından kaçınılması önerilmektedir  
 (1, 2).

Asendan aort kanülasyonunun 
olası komplikasyonları kanülün aor-
ta lümenine ilerletilememesi, intra-
mural yerleştirilmesi; aterom plağı 
embolisi, kanülden veya düşük aort 
basıncından kaynaklanan hava em-
bolisi; aortanın arka duvarının hasar-
lanması; kanül kenarından veya alın-
dıktan sonra kanülasyon yerinden 
devam eden kanama; kanül ucunun 
ters istikamete, aort kapağa, aort du-
varına veya arkus dallarına yönelme-
si; serebral malperfüzyon; pediatrik 
vakalarda büyük kanülün aort lüme-
nini tıkaması; aort diseksiyonu ve hat 
basıncının yüksek olmasıdır (2).


