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ÖNsÖz

Dünyada Göğüs Cerrahisi çok eski tarihlerden beri uygulandığı 
halde Kalp ve Damar Cerrahisi oldukça yenidir. Kalbin dokunulmaması 
gereken bir organ olarak düşünülmesi yüzünden Kalp Hastalıklarının 
Cerrahi tedavisi 20. yüzyılın başlarına kadar yapılmamıştır. Hatta Kalp 
yaralanmalarında bile cerrahi tedaviye girişilmemiştir.

Dünyanın sayılı cerrahlarından biri olan Billroth 1883’te “Kalp 
yaralanmalarını tedavi etmeye kalkışan cerrahın, meslektaşlarının 
saygısını kaybedeceğini söylemiştir”. Bu görüş, diğer cerrahlar 
tarafından da paylaşılmıştır. Kalp yaralanmasının ilk başarılı tedavisi 
1887’de Rehn tarafından yapılmıştır.

Sherman 1902’de Kalp cerrahisinin gelişimini anlatırken, göğüs 
duvarı ile perikard arasındaki 2-3 santimetrelik yolu, cerrahinin 2400 
yılda alabildiğini, perikartdan epikarda ise 98 yılda varılabildiğini 
belirtmiştir.

Ancak bu gelişme, gittikçe hızlanarak devam etmiş ve İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra kalp damar cerrahisi alanında inanılmaz ilerlemeler 
kaydedilmiştir.

Konuların iyi bilinmesinin, cerrahi tedaviyi etkileştireceği ve 
ilerlemeleri hızlandıracağı inancı ile 41 yıllık bilgi birikimimi öğrencilere, 
asistanlara, uzmanlara, doçent adaylarına ve diğer meslektaşlarıma 
aktarmanın yararlı olacağını düşünüyorum.

“Kamil odur ki koya her yerde bir eser;  

eseri olmayanın yerinde yeller eser.”

Hadimi Hazretleri
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Bu konuda yazılmış fazla kitap olmamasını da gözönüne alarak, 
kolay okunup anlaşılabilecek, gereksiz ayrıntılardan uzak bir kitap 
yazmayı kararlaştırdık. Faydalı olacağımızı umuyoruz.

Yetişmemde büyük emeği geçen rahmetli hocam sayın, Prof.  Dr. 
Galip Urak’a, sayın Prof. Dr. Vedat İçöz’e ve sayın Prof. Dr. Erdoğan 
Yalav hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Yaptığı tercümeler ve sağladığı huzurlu çalışma ortamı ile büyük 
yardımları olan sevgili eşim A. Tuncay Solak’a sevgilerimi sunarım.

Kitabı benimle birlikte yazan bana gece gündüz yardım eden, 
Fizyoloji Uzmanı kızım Dr. Z. Işık Solak Görmüş’e ve Kalp Damar 
cerrahı damadım Doç. Dr. Niyazi Görmüş’e ve Kardiyoloji uzmanı oğlum  
Dr. Mustafa Tunç Solak’a teşekkür ederim.

Diğer kitaplarımda olduğu gibi bu kitabımın hazılanmasında da 
büyük emeği geçen değerli ressam ve emekli öğretmen sayın Ahmet 
Köstekliye teşekkür ederim.

Kitabımın yazılmasında emeği geçen klinik sekreterimiz Hacer 
Gökkuş’a teşekkür ederim.

Kitabımın en iyi şekilde basılması için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayan Efil Yayınevi yetkilisi sayın Fethiye Çolak Hanımefendiye 
ve yayınevi çalışanlara teşekkürlerimi sunarım.

Yaşamımı hergün ayrı bir mutluluk ve coşkuyla dolduran, dünya 
tatlısı torunlarım; Dora Ayışığı, Çağla Alara ve Defne Maya Görmüş’e 
sevgilerimle...

 

Prof. Dr. Hasan Solak
 S. Ü. Meram Tıp Fakültesi

 Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Kurucusu,

 Emekli Öğretim Üyesi

 2010 KONYA
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KALBİn AnATOMİSİ

Kalbin büyüklüğü şahsa, yaşa, cinse göre değişir. Ağırlığı erkeklerde 
280-340 gr, kadınlarda ise 230-280 gr.’dır. Kalp iki atrium ve iki 
ventrikülden ibarettir.

Kalp, göğüsün orta kısmında ve perikardiyal bir kese içindedir. Kalbin 
1/3’lük bölümü orta hattın sağında kalır. Kalbin uzun ekseni oblik olup, 
üstte sağ omuz istikametinde kalp kaidesinden sola kalp apeksine ve 
dalak istikametine uzanır. Vertikal kısa ekseni ise atrioventriküler oluk 
planına uyar.

Kalbin komşulukları, kendini saran fibroseröz bir zar olan perikard 
aracılığı iledir. Thymus veya artığı, akciğerler, plevra, sternum ve 
göğüs duvarı ile komşudur. Kalbin diafragmatik yüzü karaciğer, mide 
ile komşudur.

PERİKARd

Kalbin içinde oturduğu perikard kesesi iki tabakadır. Dıştaki fibröz 
tabaka perikard boşluğunu komşu organlardan (akciğerler, trakea, 
özefagus, sinirler, duktus, ganglionlar, alt ve üst mediasten organları) 
ayırır. Fibröz perikard yukarıda önde aort, pulmoner arter; arkada vena 
kava superior, sol atrium sol üst pulmoner venler arasındaki transvers 
sinüsü, aşağıda ise sol atrium arkasındaki vena kava anferior ve 
pulmoner venler arasındaki oblik sinüsü oluşturduktan sonra, kalbe 
yönelir ve visseral perikardı (epikard) oluşturur.

Kalp pariyetal perikard içinde olup, perikard ise büyük damarlara 
ve diafragmaya yapışmış durumdadır. Visseral perikard (epikard) ile 
direk kontakt durumdadır ve kalbi büyük damarların birkaç santim 
üstünden çevrelemektedir. Seröz iki tabaka arasındaki kavite içinde 
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30-40 cc seröz sıvı bulunmaktadır. Perikardiyal kese içinde iki sinüs 
vardır. İlk olan transvers sinüs anteriorda aorta ve pulmoner trunkusun 
posterior yüzünü, posteriorda interatrial oluğun ön yüzünü örter. Bir 
başkası ise oblik sinüs olup sol atriumun arkasında yer alan kul-de-
sak’tır ve pulmoner ven ve vena kava inferiorun seröz perikardiyal 
refleksiyonunda yer alır.

Kalbin genel şekli üç yanlı piramit şeklinde olup, orta mediastende 
yer alır. Apeksten bakıldığında ventrikülün üç yanı net görülebilmektedir. 
Kalbin 1/3’ü orta çizginin sağında, 2/3’ü ise sol yanındadır. Kalbin uzun 
aksı sol epigastriumdan sağ omuza yönelen çizgi üzerindedir. Kısa aksı 
atrioventriküler groove (oluk) ile uyumlu olup ventriküle yakın yamuk 
çizgi üzerindedir.

Önden bakıldığında kalp sternum ve 3., 4. ve 5. kostal kartilaj ile 
örtülmüş şekildedir. Akciğerler kalbin lateral yüzü ile yan yana olup 
posteriorda kalp pulmoner hilus ile bitişiktir. Sağ akciğer kalbin sağ 
yanını örtmüş olup orta çizgiye kadar gelmektedir. Buna karşın sol 
akciğer orta çizgiden uzaktadır. İnferiorda kalp ile diafragma geniş 
alanda yüz yüzedir. Posteriorda ise kalp, özefagus, trakea bifürkasyonu 
ve akciğere uzanmakta olan bronşların üstünde yer almaktadır. 
Anteriordaki sternum kalp için künt travmalarda sert bir koruyucu ve 
akciğerler için tampon rolünü üstlenir.

MYOKARd

Gerek atrium gerekse ventriküllerin cidarları muhtelif yönlerde 
seyreden kas liflerinden ibarettir. Atriumda kas lifleri dışta dairesel, içte 
longitudinal yönlerde seyrederler. Atriumlarla, ventriküller arasındaki 
fibro-tendinöz bir halkadan başlayan ventrikülün kas lifleri spiral bir 
yönde zirveye doğru seyreder ve buradan içe doğru kıvralarak papiller 
kaslarda veya atrio-ventriküler bölgede sonlanır. İkisi arasında koni 
şeklinde üçüncü bir kas tabakası daha mevcuttur.

Eğer kalbin kas lifleri, tek bir istikamette tanzim edilmiş olsaydı 
kontraksiyonda yalnız bir istikamette meydana gelecek ve diğer 
istikamette uzatılması ile çok fazla bir kuvvet kaybedilecekti. Fakat 
liflerin bir dereceye kadar birbirine bağlı olmaları ve spiral bir şekilde 
tanzim edilmeleri sonucunda boşluğun muntazam olarak küçülmesi 
temin edilir.
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EndOKARd

Kalbin iç boşluklarını örten endokardiyum genellikle ince bir 
tabakadır. Esas itibariyle yapısı, boşluklara bakan tek sıralı yassı 
endotel hücreleri ile bunun altında yer almış kollajen ve elastik lifleri 
ihtiva eden bağ dokusundan ibarettir. Bu bağ örgüsü bazı yerlerde çok 
ince, bazı yerlerde ise çok kalındır. Bu tabaka myokardiyumu meydana 
getiren kas liflerinin arasındaki bağ dokusu ile devam eder. Böylece 
endokardiyum myokardiyuma sıkıca yapışıktır.

Endokard genellikle kas yapısı bol olan kısımlarda ve sürtünmelerin 
az olduğu yerde incedir. Endokardın en kalın olduğu yer aortun ağzıdır. 
Böylece kapakların atriuma bakan yüzleri daha kalındır. Bu bağ 
dokuları arasındaki düz kas lifleri ise longitudinal bir yönde dizilmiş olup 
bir ağ meydana getirirler. Bu düz kas lifleri kas boşluğunun küçülme 
ve genişleme sırasında endokardın elastiki mukavemetini (gerginliğini) 
tanzim ederler. Kalbin atım hacminin değişmesi sırasında da endokardın 
gerginliğini ayarlar.

Mediastendeki Sinirler ve Kalp ile İlişkisi

Mediastenden aşağıya doğru inen vagus ve frenik sinirler kalple 
yakından ilişki içindedirler. Üst torasik bölgeden giren frenik sinir, 
anteriorda skalen kasın anterior yüzünde ve İMA’nın posteriorunda 
yer alır. Bu pozisyondaki frenik sinirin koroner bypassta diseksiyon 
ve İMA’nın hazırlanması sırasında yaralanma riski yüksektir. Sağ 
taraftaki frenik sinir vena kava superiorun lateral yüzünde seyreder, 
bu nedenle diseksiyon ve kardiyopulmoner bypass esnasında kolayca 
zedelenebilir. Daha sonra bu sinir dallara ayrıldığı pulmoner hilusun 
anteriorunda sağ diafragmaya dağılır. Vena kava superioru sol tarafta 
olanlarda sol frenik sinir direkt olarak onun lateral yüzüne yapışık olur. 
Bu sinir pulmoner hilusun arteriorundan geçer ve sonunda diafragma 
yüzeyinde dallanır. Vagus siniri frenik sinirin posteriorundan toraksa girer 
ve karotis arteri ile beraber seyreder. Sağ tarafta vagus siniri rekürren 
laryngeal dalını verir. Bu dal sağ subklavyan arteri dolanarak torasik 
kaviteden çıkar. Sağ vagus siniri pulmoner hilusun posteriorunda sağ 
pulmoner pleksus dalını verdikten sonra özafagus ile beraber torakstan 
çıkar. Solda vagus siniri arkus aortu geçerek rekürren laryngeal dalını 
verir. Bu laryngeal siniri arteryal ligamenti dönerek trakea-özefageal 
oluğa girer. N. Laryngeus rekürrensin yerleşimi cerrahi anatomide son 
derece dikkat çekici ve önemlidir. Torasik cerrahi, toraks yolu ile kardiyak 
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cerrahi ve koroner bypass operasyonlarında (sol internal mammaryan 
arter diseksiyonlarında) N. laryngeus rekürrensin yaralanabileceği 
rapor edilmiştir. Bu hastalarda postoperatif dönemde gelişen vokal kord 
paralizisine bağlı aspirasyonlarda akla ilk olarak bu sinirin yaralanması 
gelmeli ve vokal kord stabilizasyonu yapılmalıdır. Vagus siniri pulmoner 
hilusun posteriorundan seyrine devam eder ve sol pulmoner pleksusu verir 
ve inferiorda özefagus ile beraber torakstan çıkar. Subklavyan halka olarak 
adlandırılan kompleks sinir paketi stellate gangliondan göz ve başa dallar 
gönderir. Bu dal subclavyan artere yakındır ve subclavyan artere shunt 
esnasındaki aşırı diseksiyonda kalırsa yaralanabilir ve buna bağlı olarak 
sonucu Horner sendromu meydana gelebilir.

Kardiyak Boşluklar ve Büyük damarların İlişkisi

Kardiyak boşlukların pozisyonu ve büyük damarları ile ilişkisi iyi 
öğrenildiğinde kalbin cerrahi anatomisi iyi öğrenilmiş olur. Atrioventriküler 
bileşke (junction) oblik olup daha çok vertikale yakındır. Atrium ve büyük 
arterler bileşkenin hemen üstünden paralel şekilde uzaklaştırıldığında 
bu yüzey onun atrial görünümünden açıkça görülebilir. Triküspit kapak 
ve pulmoner kapaklar kalbin transvers sinüs çizgisindeki iç yüzey 
tarafından birbirinden geniş aralıkla ayrılır. Bunun tersine mitral ve 
aortik kapaklar fibroz leafletleri ile birbirine daha yakındır. Aort kapak 
ortada olup, triküspit ve pulmoner kapağın ortasında kalır. Kısa aksı 
ayrıntılı şekilde öğrenildiğinde kalp anatomisinin birkaç temel kavramı 
açıkça ortaya çıkar: 1. Atriyal boşluklar aynı ventrikülün sağında yer 
alır. 2. Sağ atrium ve ventrikül onların sol tarafındaki kompartımanların 
anteriorunda yer alırlar. Onların arasındaki septal yapılar obliktir. 3-Aort 
kapak kama pozisyonu itibarı ile tüm kardiyak boşluklar ile yakından 
ilişki içindedir. Triküspit kapak mitral kapağa göre daha çok ventriküler 
apekse yakın şekilde septuma yapışık olduğundan septumun bir kısmı 
sağ atrium ve sol ventrikül arasına sıkışarak atrio-ventriküler septumun 
kas tabakasını oluşturur. Santral fibroz cisim aort, mitral ve triküspit 
kapakların leafletlerinin ortak kaynaştığı nokta olup atrioventriküler 
septum kasının anteriorunda yer almaktadır. Santral fibroz, kalbin 
fibroz iskeletin esas komponenti olup bir kısmı sağ fibroz trigon, 
(aortik ve mitral kapak arasındaki sağ taraftaki fibroz alan) bir kısmı 
membranöze septum (sol ventrikül çıkış yolu ve sağ kalp boşluğu) teşkil 
eder. Membranöz septum direk ona yapışan triküspid kapağın septal 
leafleti tarafından iki parçaya ayrılır. Dolayısı ile membranöz septum 
sağ atrium ve sol ventrikül arasındaki atrio-ventrikül komponenttir ve 
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hatta interventriküler komponenttir. Aort kapağın nonkoroner leafleti 
uzaklaştırıldığında sol ventrikülün çıkış yolu ile diğer kardiyak boşluklar 
arasındaki ilişkinin önemi ortaya çıkar. Subaortik bölge mitral orifisi 
ventrikül septumdan ayırır. Bu ayırma atrioventriküler kondüksiyon 
dokusunun pozisyonu, leafletlerin pozisyonu ve mitral kapağın 
gerginliğini etkiler.

KARdİYAK BOŞLUKLAR VE KAPAKçIKLAR

SAĞ ATRİUM

Sağ atrium 3 kısma ayrılmaktadır.

1. Venöz komponent

2. Apendiks ve

3. Atrioventriküler Vestibül komponent

Venöz komponent vena kavaların atriuma açıldığı sinüs kısmıdır. 
Apendiks kısmı, soldakinden büyük olup üçgen şeklindedir. Dıştan 
terminal oluk (groove), içten terminal çıkıntı (crest) denilen ayırım hattı 
ile venöz komponente birleşir. Apendiks içi yumuşak olup trabeküler 
yapıdadır. Yukarıda vena kava superior, aşağıda vena kava inferior 
ve koroner sinüse doğru uzanır. Sağ atriumda fossa ovalisi (septum 
primumu) ön, üst ve arkadan çeviren fossa ovalis limbusu (kenar) 
vardır. Vena kava inferior ağzındaki eustachian valv ve koroner sinüs 
ağzındaki thebesian valv ve krista terminalis apendiksin trabeküler 
yapısını, non trabeküler yapılı venöz komponentten ayırır. Fetal hayatta 
açık olan fossa ovalisin görevi vena kava inferiordan eustachian valv 
doğrultusunda gelen oksijenden zengin plesanta kanını sol atrium 
yolu ile büyük dolaşıma, üst tarafa ve beyne aktarmakdır. Vena kava 
superiordan gelen oksijeni alınmış kan ise fossa istikametindeki 
triküspid kapak yolu ile sağ ventrikül, pulmoner arter ve PDA’dan alt 
taraf aortuna gider. Atrioventriküler vestibulde ise, içinde atrioventriküler 
nod ve dallarının bulunduğu Koch üçgeni vardır. Bu üçgenin sınırlarını 
yukarda önde triküspid valvın anteroseptal komisürü ve triküspid valvin 
septal leafletleri yapar. İç ve yukarıda ise üstteki ön yarısı interventriküler 
septum, arka yarısı atrioventriküler septuma ait olan santral fibröz yapı 
ile komşudur.
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Sinüs nodu

Sinüs nodu sağ atrial appendajı ile superior vena kavanın (VKS) 
yan yana yer aldığı terminal oluğun anterior ve superior uzantısındadır. 
Bu node kavoatrial bileşkenin sağ veya lateralinde olup ince ve uzun 
yapıdadır. % 10’unda at nalı şeklinde kavoatrial bileşkeyi örter. Sinüs 
nodu toplumun % 55’inde RCA’nın bir dalı olan prominant nodal 
arterden kanlanır. Diğerlerinde sirkumfleksin dallarından kanlanır. Hangi 
damarlardan kanlanırsa kanlansın nodal arter daima atrial myokard 
içindeki superior kavoatrial bileşkeye (Junction) doğru uzanan anterior 
inter-atrial oluk ile aynı düzlemde seyreder. Kavoatrial bileşkede seyri 
değişik şekildedir. Anteriorda veya posteriorda daire yapar. Nadiren 
kavoatrial bileşkenin etrafında hem anterior hem posteriordan daire 
yaparak noda girer. Çok az vakada bu arter sağ koroner arterin (RCA) 
çok distalinden yükselerek atrial appendajı geçerek laterale gider. Bu 
pozisyonda standart sağ atriotomi esnasında yaralanma riski yüksektir. 
Bu arter bazı vakalarda sirkumfleks koroner arterin (Cx) distalinden 
çıkar ve sol atriumdan geçer. Bu pozisyonda superior yaklaşımlı 
mitral kapak ameliyatlarında yaralanma riski yüksektir. Sağ veya sol 
boşluklara insizyon yapıldığında anotomik değişikler akılda tutulmalıdır.

Atrial Septum

En yaygın sağ atrium insizyonu terminal oluğun anteriorundan ve 
ona paralel olarak atrial appendaja yapılır. Bu insizyon ile sağ atriumu 
açmak, terminal oluğun belirgin terminal çıkıntısı eksternal işareti 
olduğunu kanıtlar. Anterior ve süperiorda bu crest VKS orifisinin 
önünde kıvrım yapar ve fossa ovalisin superiorunda septum sekundum 
ile devamlılık sağlar.

Sağ atrium bu insizyon ile inspekte edildiğinde triküspid kapak ile 
VKS orifisi arasındaki geniş septal yüz olarak görülür. Bu septal yüz oval 
fossanın ağzı ve koroner sinüsün orifisini kapsar. Bu görülen septum 
sahte olup gerçek septum sadece oval fossa ile sınırlı kalmaktadır. 
Fossanın superior bölümü septum sekundum olarak da adlandırılır ve 
sağ atriumdaki venöz kompenent ve sağ pulmoner veni genişçe sarar. 
İnferior vena kava (İVK) orifisi ile koroner sinüsü ayıran sinüs septumu 
ile doğrudan devamlılık sağlar.


