
Supplementum 1 November / Kas›m 2022Volume / Cilt: 30

TURKISH JOURNAL of THORACIC
and CARDIOVASCULAR SURGERY

TÜRK
GÖ⁄ÜS KALP DAMAR

CERRAH‹S‹ DERG‹S‹

http://www.tgkdc.dergisi.org

T
ur

ki
sh

 S
oc

iet
y of Cardiovascular Surgery Tur

ki
sh

 S
oc

iet
y of Thoracic Surgery

1998

P-ISSN: 1301-5680 • E-ISSN: 2149-8156

This Journal is the Joint Scientific Publication of Turkish Society of Cardiovascular Surgery and Turkish Society Thoracic Surgery

Bu Dergi Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derne¤i ve Türk Gö¤üs Cerrahisi Derne¤i’nin Ortak Yayın Organıdır

Scien
ce C

itat
ion 

Index E
xpanded 

(SCI-E)

& 

PubMed Central

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹ 17. KONGRES‹

Supplementum 1



When you cite our journal, use the following abbreviation.
Dergimizi referans gösterirken aa¤ıdaki kısaltmayı kullanınız.

Turk Gogus Kalp Dama



Tu
rk

is
h 

S
oc

iety of Thoracic S
urgery

1998

iii

TURKISH JOURNAL of THORACIC and CARDIOVASCULAR SURGERY
TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ

Tu
rk

is
h 

So
cie

ty of Cardiovascular S
urgery

This publication is printed on paper that meets the international standard ISO 9706: 1994. / Bu dergide kullanılan kağıt ISO 9706: 1994 standardına uygundur.

National Library of Medicine encourages the use of permanent, acid-free paper in the production of biomedical literature. 
National Library of Medicine biyomedikal yayın organlarında asitsiz kağıt kullanılmasını önermektedir.

The control of conformity with the journal standards and the typesetting of the articles in this journal, the control of the abstracts and references and the preparation of the journal for publishing were performed by Bayçınar Medical Publishing. 
Bu der gi de ki ya zı la rın der gi stan dart la rı na uy gun lu ğu nun kont ro lü, dizimi, İngilizce/Türkçe özetlerin ve kaynakların denetimi, der gi nin ya yı na ha zır lan ma sı BAYÇINAR Tıb bi Ya yın cı lık tarafın dan ger çek leş tiril miş tir.

This journal is indexed in Science Citation Index Expanded (SCIE), PubMed Central and TÜBİTAK, ULAKBİM (Turkish Medical Abstracts).
(Bu dergi Science Citation Index Expanded (SCI-E), PubMed Central ve TÜBİTAK, ULAKBİM (Türk Tıp Dizini) tarafından taranmaktadır).

Publisher / Yayıncı: 
Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Örnek Mah., Dr. Suphi Ezgi Sok., Saray Apt., No: 11, D: 6, 
34704 Ataşehir, İstanbul, Turkey
Tel: +90 216 317 41 14  
e-mail / e-posta: info@baycinartibbiyayincilik.com
Web: www.baycinartibbiyayincilik.com
Certificate No of Publisher: 52284
Yayıncı Sertifika No: 52284

Press / Baskı: 
Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti.
Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No: 4, 
34704 Ataşehir, İstanbul, Turkey
Tel: 0216 470 44 70 Fax (Faks): 0216 472 84 05
Web: www.egebasim.com.tr  
Certificate no of printing house: 45604
Matbaa sertifika no: 45604

Press date / Basım tarihi: 
December 26, 2022 / 26 Aralık 2022

Circulation / Baskı adedi: 25

Owner / Sahibi
Owner on behalf of the Turkish Society of
Cardiovascular Surgery
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği adına,
Ahmet Kürşat Bozkurt

Publishing Manager / Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü
Soner Sanioğlu

Type of Publication / Periodical
Yayın Türü: Yerel Süreli

Property: Medical Science
Mahiyeti: Tıbbi Bilimsel

Language: English
Yayın Dili: İngilizce

Published quarterly
Yılda dört sayı yayınlanır
©2022 All right reserved by the Turkish Society of 
Cardiovascular Surgery. 

©2022 Telif hakkı, Türk Kalp Damar Cerrahisi 
Derneği’ne aittir.

Executive office / Yönetim yeri ve adresi
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Ataşehir Mah., Ataşehir Bulvarı, 48 Ada, 
Mimoza 2/2, K: 2, D: 6, 
34758 Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 - 456 14 54
Fax (Faks): +90 216 - 456 14 54
e-mail (e-posta): info@tkdcd.org
URL: http://www.tkdcd.org

Year / Yıl 2022      Volume / Cilt 30     Supplementum 1     November / Kasım

Statisticians / İstatistik Değerlendirme Kurulu
Dilşad Cebeci, MD. İstanbul Rian Dişçi, MD. İstanbul

Web & Digital Media Editor / Web & Dijital Medya Editörü: 
Adem İlkay Diken, Adana

Editorial Consultant / Editöryal Danışman
Carol Blasberg, St. Louis

Editorial Board / Yayın Kurulu

Ahmet Rüçhan Akar, Ankara
M. Hakan Akay, Houston
Atıf Akçevin, İstanbul
Tareq Aleinati, Abu Dhabi
Cem Alhan, İstanbul
Anıl Apaydın, İzmir
Parla Astarcı, Brussels
Nicholas Bonaros, Innsbruck

Semih Buz, Berlin
Sertaç Çiçek, Rochester, MN
Mustafa Çıkırıkçıoğlu, Geneva
Ralph Damiano, St. Louis
Torsten Doenst, Jena
Mattia Glauber, Milano
Ali Gürbüz, İzmir
Joerg Kempfert, Berlin

Kaan Kırali, İstanbul
Theodore Kofidis, Singapore
Eric Lehr, Seattle
Suat Nail Ömeroğlu, İstanbul
Patrick Perier, Bad Neustadt
Steven Tsui, Cambridge
Marko Turina, Zurich
Murat Tuzcu, Abu Dhabi

Editor / Editör
Soner Sanioğlu, İstanbul

Cardiovascular Surgery
Kalp ve Damar Cerrahisi

Managing Editor / İdari Editör
Serkan Ertugay, İzmir

Associate Editors / Yardımcı Editörler

Numan Ali Aydemir, İstanbul
Adem İlkay Diken, Adana
Adil Polat, İstanbul
Ahmet Barış Durukan, Ankara
Cemal Kocaaslan, İstanbul
Erman Pektok, Bursa
Ersin Erek, İstanbul
Ertekin Utku Ünal, Ankara
Evren Özçınar, Ankara
Arda Özyüksel, İstanbul
Serkan Burç Deşer, İstanbul

Thoracic Surgery
Göğüs Cerrahisi

Managing Editor / İdari Editör

Associate Editors / Yardımcı Editörler

Ayten Kayı Cangır, Ankara
Burçin Çelik, Samsun
Suat Gezer, Adana
Serkan Enön, Ankara
Korkut Bostancı, İstanbul
Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, İstanbul
Ali Çelik, Ankara
Tevfik İlker Akçam, İzmir

Atilla Eroğlu, Erzurum

P-ISSN: 1301-5680
E-ISSN: 2149-8156

Editorial Assistants / Editöryal Asistanlar
Serdar Akansel, İstanbul Murat Baştopçu, İstanbul Anıl Karaağaç, İstanbul



iv

TURKISH SOCIETY of CARDIOVASCULAR SURGERY
TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ

Tu
rk

is
h 

So
cie

ty of Cardiovascular S
urgery

Honorary President / Onursal Başkan
Aydın Aytaç

President / Başkan
Ahmet Kürşat Bozkurt

Vice President / Başkan Yardımcısı
Levent Yılık

Secretary General / Genel Sekreter
Murat Sargın

Accountant / Sayman
Suat Nail Ömeroğlu

Treasurer / Veznedar
Şahin Şenay

Members / Üyeler
Çağatay Engin

Muhammet Onur Hanedan
Mustafa Bahadır İnan
Mehmet Ali Özatik

Şenol Yavuz

Tayyar Sarıoğlu (1991-1997)
Öztekin Oto (1997-1999)
Cem Alhan (1999-2001)
Atıf Akçevin (2001-2005)
Ali Gürbüz (2005-2009)
Sertaç Çiçek (2009-2011)
Anıl Z. Apaydın (2011-2015)
Ahmet Rüçhan Akar (2015-2017)
Suat Nail Ömeroğlu (2017-2019)
Şahin Şenay (2019-2021)

Cemil Barlas (1988 - 1991) (1993 - 1995)
Aydın Aytaç (1991 - 1993) (1995 - 1997)
E. Ergin Eren (1997 - 2001)
Cevat Yakut (2001 - 2005)
İsa Durmaz (2005 - 2009)
Serap Aykut Aka (2009 - 2011)
Erol Şener (2011 - 2013)
Ali Gürbüz (2013 - 2015)
Anıl Z. Apaydın (2015 - 2017)
Ahmet Rüçhan Akar (2017 - 2019)
Mehmet Ali Özatik (2019 - 2021)

Past Presidents / Önceki Başkanlar Former Editors / Önceki Editörler



KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Ahmet Kürşat BOZKURT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 

Kongre Başkan Yardımcısı
Levent YILIK

Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Kongre Genel Sekreteri
Murat SARGIN

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Üyeler

Ahmet Rüçhan AKAR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Anıl Ziya APAYDIN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

Çağatay ENGİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

Muhammet Onur HANEDAN
SBÜ Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon

Mustafa Bahadır İNAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Ümit KERVAN
Ankara Şehir Hastanesi, Ankara

Suat Nail ÖMEROĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 

Mehmet Ali ÖZATİK
Ankara Şehir Hastanesi, Ankara

Şahin ŞENAY
Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul

Şenol YAVUZ
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa

Tu
rk

is
h 

So
cie

ty of Cardiovascular S
urgery





vii

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[ÖSBK-18]  Çok kriterli karar verme (MCDM) yöntemi kullanılarak kalp cerrahisinde kan koruma tekniklerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi........................ 2
[ÖSBK-21]  900, 1800 ve 2100 MHz elektromanyetik alan radyasyonuna uzun süreli doğum öncesi maruziyetin sıçan miyokart dokusu üzerindeki etkileri .................... 3
[ÖSBK-22]  Arteriyel switch operasyonunda neopulmoner arter tamirinde otolog aortik doku kullanımı ...................................................................................................... 4
[ÖSBK-23]  Açık kalp cerrahisi geçiren erişkin hastalarda ameliyat sırası gelişebilecek mikroserebral hasarın belirlenmesinde ameliyat öncesi adropin, 
  nöron spesifik enolaz ve nörofilament hafif zincir düzeylerinin ameliyat sonrası NSE ve NFL düzeyleri ile ilişkisi.................................................................. 5
[ÖSBK-24]  Sulodexide protected the heart against ischemia/reperfusion injury by reducing oxidative stress, inflammation, and apoptosis in the isolated rat heart .......... 6
[ÖSBK-25]  Kalp kası ve kan damarlarında tespit edilen dinorfin greftleme başarısını etkiler mi? ................................................................................................................. 7
[ÖSBK-27]  Outcomes of extracorporeal membrane oxygenation in patients after repair of congenital heart defects .................................................................................... 8

Ödüle Aday Sözlü Bildiriler
KALP



viii

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[ÖSBD-09] Endovasküler anevrizma tamirinde (EVAR) morfolojik parametrelerin sonuçlar üzerine etkisi .................................................................................................... 10
[ÖSBD-10] Periferik arter hastalığın şiddeti ile serum iskemi modifiye albümin seviyeleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ................................................................. 11
[ÖSBD-11] Ratlarda oluşturulacak iskemi reperfüzyon hasarında alfatokoferolün böbrek dokusuna koruyucu etkileri ................................................................................... 12
[ÖSBD-12] Dabigatran, PAR-1 reseptör aktivitesini engelleyerek mezenşimal kök hücre migrasyonunu etkileyebilir: Bir hücre kültürü çalışması ...................................... 13
[ÖSBD-13] A new addition to the well known; what we really do with atraumatic vascular clamping and can we prevent microscopic intimal injury 
 with colchicine in a rat model .......................................................................................................................................................................................................... 14
[ÖSBD-14] Effects of rivaroxaban and apixaban on intimal hyperplasia in rabbits ........................................................................................................................................... 15

Ödüle Aday Sözlü Bildiriler
DAMAR



ix

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[ÖSBP-15]  Kardiyopulmoner baypas sırasında idrar çıkış miktarının ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları üzerindeki etkisi ................................................................. 18
[ÖSBP-16]  Konjenital kalp cerrahisinde arterden artere modifiye ultrafiltrasyon yönteminin ameliyat sırası hematokrit ve ameliyat sonrası
  organ fonksiyonlarına etkilesinin incelenmesi ............................................................................................................................................................................ 19
[ÖSBP-17]  Kalp akciğer makinasıyla HİPEC uygulaması ............................................................................................................................................................................ 20
[ÖSBP-19]  Kardiyopulmoner baypasta femoral ven kanülasyonunun de Ritis oranına etkisi ...................................................................................................................... 21
[ÖSBP-20]  Postkardiyotomik şokta uygulanan venoarteriyal ECMO’da oksijenatör performans süresine etki eden faktörlerin analizi .................................................... 22

Ödüle Aday Sözlü Bildiriler
PERFÜZYON



x

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[ÖSBH-01]  Kardiyovasküler acil ve yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin triyaj karar verme düzeyleri ve etkileyen faktörler............................................................... 24
[ÖSBH-02]  Sol ventrikül destek cihazı implantasyonu uygulanan hastaların deneyimleri: Fenomenolojik bir çalışma .............................................................................. 25
[ÖSBH-03]  Ventrikül destek cihazı uygulanan hastaların taburculuk öncesi kinezyofobi ve hareketlilik düzeylerinin değerlendirilmesi .................................................. 26
[ÖSBH-04]  Yoğun bakım ünitesinde ekstrakorporeal membran oksijenezasyonu (ECMO) tedavisi alan hastalardaki hemşirelik tanı ve 
  girişimlerinin retrospektif analizi ................................................................................................................................................................................................ 27
[ÖSBH-05]  Türkiye’de açık kalp ameliyatı olan hastalara bakım verenlerin bakım yükleri ve psikolojik sağlamlıklarının hastaların 
  psikososyal uyumlarındaki rolü .................................................................................................................................................................................................. 28
[ÖSBH-06]  Kalp damar cerrahisi hemşirelerinde nütrisyonel değerlendirmenin önemi, nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyi, 
  algılanan nütrisyonel bakım kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi ................................................................................................................................. 29
[ÖSBH-07]  Sol ventrikül destek cihazı implante edilen hastalara bakım veren hemşirelerin tükenmişlik ve iş yaşam kalitelerinin incelenmesi ....................................... 30
[ÖSBH-08]  Erişkin ve pediatrik KVC hemşirelerinin karar verme ve problem çözme becerilerinin incelenmesi ....................................................................................... 31

Ödüle Aday Sözlü Bildiriler
HEMŞİRE



xi

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[SSB-001] Effects of rivaroxaban on myocardial mitophagy in rat heart .......................................................................................................................................................... 34
[SSB-002] A novel host in the etiology of endothelial injury? 2.45 GHz electromagnetic radiation ................................................................................................................ 35
[SSB-003] Reconstruction of inferior vena cava after resection of renal cell carcinoma tumor thrombus ....................................................................................................... 36
[SSB-005] Farklı etiyolojilere sahip oklüziv arter hastaları silostazolden aynı faydayı görür mü? .................................................................................................................. 37
[SSB-006] Surgeon modified fenestrated stent graft in acute and elective aortic pathologies .......................................................................................................................... 38
[SSB-007] A comparative analysis of direct oral anticoagulants for venous thrombosis in cancer using fuzzy promethee ............................................................................. 39
[SSB-008] Kadın hastalarda periareolar yaklaşımla minimal invazif kalp cerrahisi ......................................................................................................................................... 40
[SSB-009] A modified endoscopic radial artery harvesting: Procedural outcomes of our institution ............................................................................................................... 41
[SSB-010] Surgical outcomes of 3 pledgeted mattress stitches for repair of ischemic mitral regurgitation ..................................................................................................... 42
[SSB-011] Arteriyovenöz fistülü olan hastalarda sefalik ark darlığında ilaç kaplı balon anjiyoplasti sonuçlarımız......................................................................................... 43
[SSB-012] Thirty-six month results from a prospective randomized study: Cyanoacrylate glue closure versus laser ablation for refluxing great saphenous veins .............. 44
[SSB-013] Minimally invasive multivessel coronary revascularization via left anterior minithoracotomy: Our experience in 292 consecutive patients .............................. 45
[SSB-014] The fate of patent stents in patients undergoing coronary artery bypass grafting ........................................................................................................................... 46
[SSB-015] İzole aort darlığı nedeniyle ameliyat edilen hastalarda sol ventrikül hipertrofisinin incelenmesi ................................................................................................... 47
[SSB-016] Heartmate III, outflow graft obstructions: A rare complication? ..................................................................................................................................................... 48
[SSB-017] Does the current CABG operations deserve a title upgrade like the coronary stents?  ................................................................................................................... 49
 The results of our 3rd generation CABG operations - clinical retrospective cohort study .............................................................................................................. 49
[SSB-018] Mid-term results of the classical carotid endarterectomy approach................................................................................................................................................. 50
[SSB-019] Total circulatory arrest management under minimal invasive extracorporeal circulatory support: First national experience ........................................................ 51
[SSB-020] Sol anterior mini torakotomi (TCRAT) yoluyla yapılan minimal invazif koroner arter baypas sonuçlarımız ................................................................................ 52
[SSB-021] Sol anterior torakotomi ile minimal invazif koroner arter baypas cerrahisi tek merkez klinik sonuçlar ......................................................................................... 53
[SSB-022] Early results of surgical thoracoabdominal aortic aneurysm repair: A single center experience ..................................................................................................... 54
[SSB-023] Açık kalp cerrahisi geçiren 65 yaş ve üzeri hastalarda 4 kırılganlık testi ........................................................................................................................................ 55
[SSB-024] Zone 2 TEVAR’da iğne ile sol subklaviyan arter in situ fenestrasyon tekniği: Ülkemizdeki ilk vaka ............................................................................................ 56
[SSB-025] Koroner arter baypas greftleme ameliyatı yapılan hastalarda ameliyat sırası baypas öncesi ve sonrası kardiyak dokudaki perfüzyonun 
 yakın kızıl ötesi spektroskopi ile değerlendirilmesi ......................................................................................................................................................................... 57
[SSB-026] The effect of outflow graft anastomosis to ascending or descending aorta on femoral and carotid artery flows in patients implanted 
 left ventricular assist device ............................................................................................................................................................................................................. 58
[SSB-027] Research of affecting factors to reintervention after type a aort dissection surgery ........................................................................................................................ 59
[SSB-028] Vascular tumors of the neck in adults: 10-year experience in a tertiary center................................................................................................................................ 60
[SSB-029] Atriyal septal defekti olan hastalarda defektin transkateter ve cerrahi yöntemlerle kapatılmasının kardiyak fonksiyonlar ve 
 anatomik değişimler üzerindeki etkilerinin renkli Doppler transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilmesi ............................................................................. 61
[SSB-030] ECMO experiences in the COVID-19 pandemic ............................................................................................................................................................................. 62
[SSB-031] A case of pulmonary valve reconstruction using Ozaki technique .................................................................................................................................................. 63
[SSB-032] Minimal invazif mitral kapak ameliyatlarında bikaval ve unikaval kanülasyon yöntemlerinin karşılaştırılması - hangi hasta, ne zaman? ................................... 64
[SSB-033] Comparison of modified single dose del Nido cardioplegia vs. blood cardioplegia in mitral valve surgery .................................................................................. 65
[SSB-034] Neurogranin molekülünün kalp kası ve kan damarlarında sentezlendiğine dair ilk laboratuvar delili ............................................................................................ 66
[SSB-035] Reverse-U aortotomy for valvular and subvalvular aortic interventions ......................................................................................................................................... 67
[SSB-036] Tip A diseksiyon cerrahisi uygulanıp aort kapağa müdahale edilmeyen hastalarda ameliyat sonrası aort yetmezliği gelişimi ...................................................... 68
[SSB-037] Intraoperative transit-time flow measurement as an integral component of minimal invasive multivessel coronary artery bypass grafting 
 via left anterior mini-thoracotomy ................................................................................................................................................................................................... 69
[SSB-038] Koroner arter safen ven grefti patensinde, platelet/lenfosit, platelet/nötrofil ve nötrofil/lenfosit oranı bir belirteç midir? ............................................................. 70
[SSB-039] Pulmonary artery venting during the coronary artery bypass grafting reduces the risk of postoperative atrial fibrillation ............................................................ 71
[SSB-040] Florida sleeve tekniği ile beraber aort kapak replasmanı cerrahisi, Bentall operasyonuna alternatif olabilir mi? Tek merkez deneyimi olgu serisi ..................... 72
[SSB-041] Minimally invasive valve surgery via lateral minithoracotomy “miami method’’: Direct vision approach .................................................................................... 73
[SSB-042] Ratlarda oluşturulacak iskemi reperfüzyon hasarında kurkuminin böbrek dokusuna koruyucu etkileri ......................................................................................... 74
[SSB-043] Robot yardımlı bilateral internal torasik arter ile total arteriyel koroner baypas cerrahisi .............................................................................................................. 75
[SSB-045] Aortic valve neocuspidization procedure provides better postoperative outcomes when compared to rapid deployement aortic valves ...................................... 76
[SSB-046] Av fistül trombozu sonrası tromboz proksimalinden açılan AV fistüllerin erken dönem sonuçları ................................................................................................. 77
[SSB-047] Endovasküler işlemlerde post implantasyon sendromu ve endoleak gelişimine etkileri ................................................................................................................. 78
[SSB-048] Determinants of early outcomes after infective endocarditis surgery .............................................................................................................................................. 79
[SSB-049] The association between vascular access type and depressive symptoms in geriatric hemodialysis population ............................................................................ 80
[SSB-050] Koroner endarterektomi: Orta dönem anjiyografik sonuçları .......................................................................................................................................................... 81
[SSB-051] Üst J sternotomi ile proksimal aort cerrahisi tecrübelerimiz ........................................................................................................................................................... 82
[SSB-053] Enfektif endokardit sonrası commando prosedürü ve erken dönem sonuçları ................................................................................................................................ 83
[SSB-054] Minimally invasive approach via left anterior mini-thoracotomy versus conventional sternotomy in on pump multivessel coronary revascularization ............. 84
[SSB-055] 3-Boyutlu yazıcı kullanılarak fenestre TEVAR ile torakoabdominal aort anevrizması onarımı, hasta serisi .................................................................................. 85
[SSB-056] Minimal invazif mitral kapak cerrahisinde periferik kanülasyon altın standart mıdır? Santral kanülasyonun üstünlükleri ........................................................... 86
[SSB-057] Karotis endarterektomi ameliyatı sırasında serebral perfüzyonun takibi ve korunması: NIRS ve kök basıncı rehberliğinde seçici şant kullanımı ...................... 87

SEÇİLMİŞ Sözlü Bildiriler



xii

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[SSB-058] Koroner arter baypas greft cerrahisi yapılan hastalarda kullanılan kan kardiyoplejisi ile
 del Nido kardiyopleji solüsyonunun ameliyat sonrası ritm üzerine etkilerinin karşılaştırılması ..................................................................................................... 88
[SSB-059] Long term patency of visceral and renal branch grafts after open thoracoabdominal aortic aneursym repair ................................................................................ 89
[SSB-061] Büyük hayvan Langendorff ve ‘çalışan kalp’ modelinde yeni bir kardiyak performans ölçüm yöntemi: Sistolik ve diyastolik ağırlık farkı ................................ 90
[SSB-064] Kompanse böbrek yetmezlikli hastalarda koroner baypas morbiditesini azaltan bir teknik: Perioperatif ultrafiltrasyon ............................................................... 91
[SSB-065] Kardiyopulmoner baypas öncesi iskemik uzak-ön koşullanmanın sistemik enflamatuar yanıt üzerine etkisinde ameliyat öncesi ve 
 ameliyat sonrası presepsin düzeylerinin araştırılması ...................................................................................................................................................................... 92
[SSB-066] Early outcomes of novel Temren atherectomy device combined with drug-coated balloon angioplasty for treatment of popliteal lesions ................................... 93
[SSB-067] Adli tıp kurumunda kalp ve damar cerrahisi branşı ile ilgili görüş bildirilen tıbbi uygulama hatası iddiası bulunan olguların değerlendirilmesi ........................ 94
[SSB-069] Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımında erkek ve kadın cinsiyetler arasındaki sınırlayıcı anatomik farklılıklar ............................................... 95
[SSB-071] Arteriyel girişim yerleri komplikasyonları, bir retrospektif çalışma ............................................................................................................................................... 96
[SSB-073] LVAD hastalarında ICD değişimindeki riskler ................................................................................................................................................................................ 97
[SSB-074] Malignite hastalarında off-pump koroner arter baypas cerrahisi ..................................................................................................................................................... 98
[SSB-075] Early outcomes of mantis pharmacomechanical thrombectomy device combined with catheter-directed thrombolysis for 
 treatment of acute iliofemoral deep vein thrombosis ....................................................................................................................................................................... 99
[SSB-076] Association between lower extremity venous insufficiency and increased choroidal thickness ................................................................................................... 100
[SSB-077] Vena safana parva yetmezliğine bağlı alt ekstremite varislerinin tedavisinde siyanoakrilat embolizasyon sonuçlarımız ............................................................ 101
[SSB-078] Mitral annular disjunction .............................................................................................................................................................................................................. 102
[SSB-079] İzole koroner baypas cerrahisi sonrası gelişen atriyal fibrilasyonda ritm kontrolü ve antikoagülasyon ....................................................................................... 103
[SSB-080] Çift kapak replasmanlarında modifiye del Nido ve kan kardiyoplejisi solüsyonlarının karşılaştırılması...................................................................................... 104
[SSB-081] Hipertansiyon ve diyebetes mellitus mevcudiyetinin AV fistüllerin çalışmasındaki uzun süreli etkisi ......................................................................................... 105
[SSB-082] The systemic immune-inflammation index (SII) predicts acute lower extremity deep venous thrombosis .................................................................................. 106
[SSB-083] Minimal invazif kardiyak cerrahide femoral venöz kanülasyon için alternatif yöntem: Safeno-femoral bileşke kullanımı ......................................................... 107
[SSB-084] Rüptüre desendan aort patolojilerinde endovasküler cerrahi dışkapı deneyimi............................................................................................................................. 108
[SSB-085] Aortik kök ameliyatlarında del Nido kardiyoplejisiyle kan kardiyoplejisinin karşılaştırılması .................................................................................................... 109
[SSB-086] İliyak ven kompresyon sendromunun (May-Thurner sendromu) neden olduğu derin ven trombozunda tedavi yaklaşımlarımız; 
 stentleme ile birlikte farmakomekanik kateter yönlendirmeli tromboliz ....................................................................................................................................... 110
[SSB-087] Weaning form LVAD support due to recurrent pump thrombosis: Report of 4 case series ............................................................................................................111
[SSB-088] Koroner baypas cerrahisinde MIECC ve standart CPB kullanımının kanama, transfüzyon açısından karşılaştırılması ............................................................... 112
[SSB-089] Five year experience with comparative results and analysis of risk factors of radiofrequency ablation vs cyanoacrylate + foam 
 closure technique in treatment of venous insufficiency ................................................................................................................................................................. 113
[SSB-090] Sleeve gastrektomi ile venöz yetmezlik tedavi edilebilir mi? ........................................................................................................................................................ 114
[SSB-091] COVID-19 pandemi döneminde bir deneyim: Türk Kalp Damar Cerrahisi Çevrimiçi Yeterlik Sınavı 2020 ............................................................................... 115
[SSB-092] Topic: Surgical management of acute airway obstruction post TEVAR for esophago-aortic injury in a patient that has right sided descending aorta ............... 116



xiii

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[KSB-001] Anormal aortik orijinli koroner arter patolojisinde cerrahi tedavi seçenekleri: Tek merkez deneyimi ......................................................................................... 118
[KSB-002] Doğumsal kalp hastalıklarının tanısında bilgisayarlı tomografili anjiyo kullanımı ....................................................................................................................... 119
[KSB-003] Ebstein anomalili çocuklarda Cone rekonstrüksiyonu: Tek merkez deneyimi .............................................................................................................................. 120
[KSB-004] Comparison of surgical and balloon angioplasty treatment for critical coarctation of aorta in neonates and young children ...................................................... 121
[KSB-005] Konjenital kalp cerrahisi sonrası ameliyathanede ekstübasyon: Erken dönem sonuçlarımız ........................................................................................................ 122
[KSB-006] Çocuklarda konjenital kalp hastalığı onarımı sonrası ekstrakorporeal membran oksijenasyonunun nörogelişimsel sonuçlara etkisi .......................................... 123
[KSB-007] Yenidoğan ve infant yaş grubunda aort koarktasyonu ve/veya arkus hipoplazisinde ‘aortic arch advancement’ tekniği: Tek merkez deneyimi ......................... 124
[KSB-008] Repair of isolated aortic coarctation with/out arch hypoplasia in infants and neonates ................................................................................................................ 125
[KSB-009] Fast-track extubation of children after congenital heart surgery ................................................................................................................................................... 126
[KSB-010] İnfant, çocuk ve genç erişkin popülasyonda prostetik kalp kapağı replasmanı sonuçlarımız ....................................................................................................... 127
[KSB-011] Karotis arter cut-down ile duktal stentlemenin erken ve orta dönem sonuçları ............................................................................................................................. 128
[KSB-012] Atriyoventriküler septal defekt onarımı sonrası re-operasyonlar 20 yıllık deneyim ..................................................................................................................... 129
[KSB-013] Zero SSI is achievable with the use of SSI bundle in paediatric cardiac surgical unit .................................................................................................................. 130
[KSB-014] Prematür bebeklerde sol anterior mini torakotomi ile PDA ligasyonu .......................................................................................................................................... 131
[KSB-015] Geç başvuran persistan trunkus arteriozus hastalarının erken ameliyat sonrası dönem sonuçları ................................................................................................. 132
[KSB-016] Aort koarktasyonu cerrahisi sonrası rekoarktasyona sebep olan risk faktörlerinin belirlenmesi................................................................................................... 133

KONJENİTAL SÖZLÜ BİLDİRİLER



xiv

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[SB-001] İzole femoropopliteal arter hastalığına bağlı aralıklı klodikasyo şikayeti olan hastaların tedavisinde endovasküler girişimlerle, 
 baypas greft cerrahisinin kısa ve orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması...................................................................................................................................... 136
[SB-002] Determinants of in-hospital outcomes of CABG with intra-aortic balloon pump support in high-risk patients with acute coronary syndrome ............................. 137
[SB-003] Is preoperative vitamin D level a risk factor for acute kidney injury developing after cardiopulmonary bypass? ........................................................................... 138
[SB-004] Clinical outcomes of redo coronary artery bypass grafting surgery using thoracotomy and resternotomy ...................................................................................... 139
[SB-005] Sadece kafa lambası ile endoskop ve kot retraktörü kullanmadan port access kalp cerrahisi: Erken dönem sonuçlarımız .............................................................. 140
[SB-006] Features of surgical treatment (repair) of ventricular septal rupture in patients operated at different times from the development of 
 acute myocardial infarction ................................................................................................................................................................................................................ 141
[SB-007] Hemoglobin A1C levels do not predict primary arteriovenous fistula failure in hemodialysis patients............................................................................................ 142
[SB-008] Long-term results of tinzaparin for the treatment of superficial vein thrombosis of the lower limbs ............................................................................................... 143
[SB-009] Cardiovascular surgery after recovery from COVID-19 in patients with post-sequela COVID-19 infection ................................................................................... 144
[SB-010] Factors associated with medication non-adherence among patients on hemodialysis: A cross-sectional study ................................................................................ 145
[SB-011] Recurrent angina after coronary artery bypass graft surgery, is it really a symptom to be alarmed about? ...................................................................................... 146
[SB-012] Stripping ve endovenöz ablasyon ameliyatları için spinal anesteziye alternatif: PENG ................................................................................................................... 147
[SB-013] Postkardiyotomi sendromu gelişen erişkin hastalarda açık sternum stratejisi; risk faktörleri ve erken dönem sonuçları ................................................................. 148
[SB-014] Mitral valve repair with suture annuloplasty instead of prosthetic ring............................................................................................................................................. 149
[SB-015] How effective is cyanoacrylate closure in small saphenous vein insufficiency? A single center experience .................................................................................... 150
[SB-016] Ülkenin ilk mitral homogreftinin yaşam öyküsü ............................................................................................................................................................................... 151
[SB-017] The pharmacological effects of venoactive drugs .............................................................................................................................................................................. 152
[SB-019] Koroner baypas cerrahisi sırasında uygulanan hemofiltrasyonun ameliyat sonrası etkileri .............................................................................................................. 153
[SB-020] Survey-based evaluation of cancer patients’ satisfaction and disease experienced during central venous port use .......................................................................... 154
[SB-021] Alterations in cerebral oximeter measurements in eversion carotid endarterectomy: Isolated or synchronus with aortic no touch 
 off-pump coronary artery bypass ....................................................................................................................................................................................................... 155
[SB-022] Early-term outcomes of carotid council in the treatment of carotid arterial diseases ........................................................................................................................ 156
[SB-023] Uzak iskemik önkoşullandırma beyin korumada etkin mi? Sıçanlarda deneysel karotis arter cerrahisi modeli ............................................................................... 157
[SB-024] Venöz yetmezlikte skleroterapi deneyimlerimiz ................................................................................................................................................................................ 158
[SB-025] Endovenöz radyofrekans ablasyonda sedasyon ve lokal anestezi karşılaştırılması ........................................................................................................................... 159
[SB-026] Koroner revaskülarizasyon hastalarında cerrahi sonrası erken derlenme (ERAS) uygulamalarının klinik sonuçlara etkisi............................................................. 160
[SB-027] Tromboanjitis obliterans hastalığının moleküler patogenezinde endotelin-1 geni ve reseptörlerinin rolünün biyoenformatik yaklaşımla 
 veritabanları üzerinden araştırılması .................................................................................................................................................................................................. 161
[SB-028] Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen cerrahi alan enfeksiyonu olgularının mevsimsel dağılımının incelenmesi ................................................................................ 162
[SB-029] Mini sternotomi ile aort kapak replasmanı sırasında santral kanülasyonu femoral arter kanülasyonundan daha iyi midir? ............................................................ 163
[SB-030] Kapak replasmanı sonrası taburculuk ve ilk kontrol INR değerleri arasındaki değişkenlik: Erken dönem INR düzeyleri .............................................................. 164
[SB-031] Sternotomi ile yapılan kalp cerrahisi olgularında gelişen sternal dehissensin plak ile tedavisinin erken ve orta dönem sonuçları .................................................. 165
[SB-032] Enfekte greft ameliyatlarında ameliyat sonrası prognoz belirteçlerinin irdelenmesi......................................................................................................................... 166
[SB-033] Endoskopik safen ven hazırlanması rutin uygulamaya girmelidir ..................................................................................................................................................... 167
[SB-034] Çalışan kalp ve konvansiyonel koroner revaskülarizasyonda atriyal fibrilasyon .............................................................................................................................. 168
[SB-035] Tip A aort diseksiyonu ameliyatı sonrası erken mortaliteye etki eden faktörlerin belirlenmesi: Tek merkezli çalışma .................................................................... 169
[SB-036] Kritik bacak iskemisinde endovasküler tedavi amaçlı retrograd arteriyel erişim tecrübelerimiz ...................................................................................................... 170
[SB-037] On-pump KABG olan diyabetik hastalarda ameliyat öncesi HBA1C değerinin ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişimine etkisi ........................................... 171
[SB-038] İzole AVR sonrası (dört farklı kapak grubuna göre) PAB değişimi ................................................................................................................................................... 172
[SB-039] Robotic atrial septal defect closure with valved pericardial patch in a pulmonary hypertensive patient .......................................................................................... 173
[SB-040] Yüksek riskli hastalarda sternum kapama yöntemleri ....................................................................................................................................................................... 174
[SB-041] Şantsız ve primer kapatma yöntemi ile karotis endarterektomi erken sonuçlarımız ......................................................................................................................... 175
[SB-042] A new heart surgery clinic: Results of 67 open heart surgery in the first year................................................................................................................................... 176
[SB-043] Evaluation of the approach to hemodialysis vascular access during the pandemic period ................................................................................................................ 177
[SB-044] Modifiye parsiyel eversiyon endarterektomi uygulanan karotis arter hastalarında sonuçlar ve sağkalım beklentisi ........................................................................ 178
[SB-045] Sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda perioperatif levosimendan kullanımının etkinliği........................................................................................................ 179
[SB-047] Koroner arter baypas cerrahisinde bilgi kaynağı olarak Youtube ...................................................................................................................................................... 180
[SB-048] Endovascular repair of iliac artery aneurysms: A single center experience in 10-years .................................................................................................................... 181
[SB-049] Long-term results with drug-eluting balloons for sfa lesions in patients with CLI: Comparison with results of conventional bypass surgery ............................... 182
[SB-050] Tip 1 diseksiyon cerrahisinde distal anastomoz hattını korumak için yeni bir strateji ...................................................................................................................... 183
[SB-051] COVID-19 pandemisi sırasında koroner kalp hastalığı olan hastalarda B12 vitamini eksikliğinin yaygınlığı ................................................................................. 184
[SB-052] Management and results of aortic transections .................................................................................................................................................................................. 185
[SB-054] Minimal invaziv aort kapak replasmanı ile konvansiyel aort kapak replasmanın erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması ........................................................ 186
[SB-055] Koroner arter baypas cerrahisi sonrası erektil disfonksiyon sıklığı nedir? ........................................................................................................................................ 187
[SB-056] İzole iliyak arter anevrizmalarında endovasküler tedavi deneyimlerimiz ......................................................................................................................................... 188
[SB-057] Kardiyopulmoner baypas kullanarak veya çalışan kalp tekniği ile yapılan koroner arter baypas ameliyatları sonrası miyokart hasarının değerlendirilmesi ........ 189
[SB-058] Kliniğimizde çok damar MIDCAB deneyimlerimiz .......................................................................................................................................................................... 190

SÖZLÜ BİLDİRİLER



xv

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[SB-059] Our initial experiences for pulmonary thromboendarterectomy surgery ........................................................................................................................................... 191
[SB-060] Açık kalp cerrahisi ameliyatı olan düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu (EF ≤35) hastaların ameliyat sonrası değerlendirilmesi .......................................... 192
[SB-061] The average diameter of the dissected ascending aorta according to our cardiac centers’ results ..................................................................................................... 193
[SB-062] Deep vein thrombosis during the postpartum period: Usefulness of cathater-directed thrombectomy and thrombolysis in the treatment ...................................... 194
[SB-063] Should right internal thoracic artery be applicable for all patients and used routinely in total coronary revascularization via 
 left anterior thoracotomy? TCRAT+R ............................................................................................................................................................................................... 195
[SB-064] Asemptomatik kalp ve büyük damar yaralanmaları........................................................................................................................................................................... 196
[SB-065] LVAD’lı ve kalp nakilli hastalarda COVID-19 enfeksiyonunda klinik tecrübemiz .......................................................................................................................... 197
[SB-066] Arteriyovenöz fistül komplikasyonları: Dev anevrizma tamiri ve fistül devamlılığı ......................................................................................................................... 198
[SB-067] COVID-19 sürecinde kalp transplantasyonunda Akdeniz üniversitesi olarak deneyimimiz ............................................................................................................. 199
[SB-068] Carotid endarterectomy in the octogenarian with contralateral disease: A single center experience ................................................................................................ 200
[SB-069] Immature granulocytes in subacute lower extremity arterial thrombosis: Can it support early diagnosis? ...................................................................................... 201
[SB-070] Mitral yetmezlikte atriyal fibrilasyon oranları ................................................................................................................................................................................... 202
[SB-071] Morbid obez hastalarda koroner arter baypas cerrahisinin erken dönem sonuçları ........................................................................................................................... 203
[SB-072] LVAD uygulanmış hastalarda tanısal ve kalp dışı operatif girişimlere yaklaşım............................................................................................................................... 204
[SB-073] Kapak replasmanı planlanan hastalarda ameliyat öncesi üriner sistem enfeksiyonu sıklığı ve profil dağılımı ................................................................................. 205
[SB-074] “Excel trials” tartışmaları ışığında koroner arter hastalıklarında moleküler ve mekonobiyolojik yaklaşım: Ne yapmalı? ............................................................... 206
[SB-075] Merkezimizde 2010-2020 yılları arasında aorta-koroner baypas ameliyatı yapılan hastaların demografik verileri ve mortalite üzerine 
 etkilerinin değerlendirilmesi .............................................................................................................................................................................................................. 207
[SB-076] Karotis endarterektomide modifiye eversiyon tekniğinin geleneksel tekniklerle karşılaştırılması ................................................................................................... 208
[SB-077] Popliteal arter anevrizmasında açık cerrahi tecrübelerimiz: 5 yıllık deneyimlerimiz........................................................................................................................ 209
[SB-078] Mid-term results of hybrid peripheral vascular interventions ............................................................................................................................................................ 210
[SB-079] Koroner arter baypas greft sonrası atriyal fibrilasyon gelişiminin olumsuz klinik sonuçlar ile ilişkisi ............................................................................................. 211
[SB-080] Farklı bir del Nino kardiyoplejisi uygulaması ve kristalloid kan kardiyoplejisi uygulamasının aritmi ve erken ameliyat sonrası sonuçlara
 etkisinin karşılaştırılması ................................................................................................................................................................................................................... 212
[SB-081] Pompa akım tipinin (pulsatil/nonpulsatil) ameliyat sonrası nörokognitif fonksiyonlar üzerine etkisinin karşılaştırılması .............................................................. 213
[SB-082] Surgery procedure and inflammatory predictors: Can it really predict? ............................................................................................................................................ 214
[SB-083] Koroner arter baypas grefti ile kombine mitral kapak replasmanında del Nido kardiyopleji ile kan kardiyoplejisinin karşılaştırılması ......................................... 215
[SB-084] Hemodiyalize bağımlı kronik böbrek yetmezlikli hastalarda arteriyovenöz fistül oluşturmak için greft kullanımı ve sonuçları ..................................................... 216
[SB-085] Koroner arter baypass cerrahisi sonrası sternum kapama yöntemleri ................................................................................................................................................ 217
[SB-086] Koroner arter baypas cerrahisi öncesi USG ile karotis arter darlığının değerlendirilmesi ................................................................................................................ 218
[SB-087] Management and midterm results of acute type a aortic dissection................................................................................................................................................... 219
[SB-088] Torakal ve abdominal aort anevrizmaları endovasküler girişimlerinde klinik sonuçlarımız ............................................................................................................. 220
[SB-089] The quality of life of patients with coronary heart disease undergoing isolated coronary artery bypass grafting or concomitant mitral surgery ............................ 221
[SB-090] Deksmedetomidine ve propofol sedasyonunun kalp cerrahisi sonrası deliryum üzerine etkinliğinin karşılaştırılması .................................................................... 222
[SB-091] Tricuspid valve replacement in patients with cirrhosis: Not a big issue? .......................................................................................................................................... 223
[SB-092] Maskeli hipertansiyon ve P dalga dispersiyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi..................................................................................................................... 224
[SB-093] Erişkin kalp damar cerrahisinde kullanılan ototransfüzyon cihazında ameliyat sonrası efektif drenaj takibinin sağlanması ........................................................... 225
[SB-094] Minimal invaziv atriyal septal defekt onarım cerrahisi sonuçlarımız: Retrospektif inceleme........................................................................................................... 226
[SB-095] Kalp cerrahisi sonrasında intraabdominal basınç artışına neden olan ameliyat öncesi etkenlerin belirlenmesi ................................................................................ 227
[SB-096] Cerrahi revaskülarizasyonla birlikte intramiyokardiyal otolog kök hücre implantasyonu uyguladığımız hastaların erken dönem sonuçları: 
 Merkezi klinik deneyimi .................................................................................................................................................................................................................... 228
[SB-097] Kardiyak cerrahiden sonra erken ekstübasyonun sonuçlara etkisi ..................................................................................................................................................... 229
[SB-098] Minimal invaziv ASD ameliyatlarında uyguladığımız modifiye periferik kanülasyon yöntemimiz ................................................................................................. 230
[SB-099] Ventriküler septal defekt kapamada cerrahi ve transkateter yöntemlerin ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerde
 Doppler ekokardiyografi ile karşılaştırılması ..................................................................................................................................................................................... 231
[SB-100] Minimal invaziv kalp cerrahisinde femoral arter kanülasyonunda greft kullanımı: Ne zaman, hangi hasta? ................................................................................... 232
[SB-101] Is single femoral vein cannulation safe in minimally invasive cardiac surgery? ............................................................................................................................... 233
[SB-102] Comparison of EKOS and angiojet treatment used in patients with pulmonary embolism and deep vein thrombosis in term of 
 complication and recurrence .............................................................................................................................................................................................................. 234
[SB-103] Early outcomes of MIDCAB, a minimally invasive direct coronary artery bypass surgery ............................................................................................................. 235
[SB-104] Supra-aortik debranching ve TEVAR uygulanan hastaların orta dönem sonuçlarla birlikte değerlendirilmesi ................................................................................ 236
[SB-105] Akut pulmoner embolide kateter temelli fibrinolitik ve ultrasonografik (the ekosonic endovascular system EKOS®) tedavi deneyimlerimiz .............................. 237
[SB-106] Hasta kan yönetimi ile takip edilen hastalarda 18 aylık klinik bulgularımız ..................................................................................................................................... 238
[SB-107] Popliteal arter anevrizması açık onarımı, hasta serisi ........................................................................................................................................................................ 239
[SB-108] Dar aortik anülüse sahip hastalarda nunez tip aort kök genişletme ile yapılan AVR sonuçlarının değerlendirilmesi ....................................................................... 240
[SB-109] Akut Tip A aort diseksiyonu cerrahisinde erken dönem mortalitede uzamış kardiyopulmoner baypas, kros klemp ve 
 unilateral selektif serebral perfüzyon süresi risk faktörü müdür? ...................................................................................................................................................... 241
[SB-110] Açık kalp cerrahisinde, sternotomi komplikasyonları açısından ameliyat öncesi riskli hastalarda plak ile sabitlemenin yara yeri
 komplikasyonlarını önlemede etkisi .................................................................................................................................................................................................. 242
[SB-112] The relationship between cardioplegia delivery method and mid-term recurrence of atrial fibrillation after isolated coronary artery bypass grafting ................... 243
[SB-113] Kardiyopulmoner baypas eşliğinde izole koroner arter baypas ameliyatı yapılan hastalarda enflamasyon parametreleri ile 
 ameliyat sonrası yeni gelişen atriyal fibrilasyon ilişkisi .................................................................................................................................................................... 244



xvi

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[SB-114] Kateterizasyonuna sekonder retrograd Tip A aort diseksiyonu .......................................................................................................................................................... 245
[SB-115] Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen komplikasyonların sıklığı ile ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişki ................................................................................. 246
[SB-116] Long-term outcomes of ablative polymerization with cyanoacrylate glue in the treatment of refluxing saphenous veins: 
 A single center prospective observational study ................................................................................................................................................................................ 247
[SB-117] İnfrarenal abdominal aort anevrizması ile koroner arter anevrizması bulunan hastanın yönetimi .................................................................................................... 248
[SB-118] İliyak lezyonlarda endovasküler girişimi ve cerrahi girişim sonrası renal hasarın karşılaştırılması ................................................................................................. 249
[SB-119] Minimal invaziv dikişsiz aort kapak değişimi hastane yatış süresini kısaltır: Bir eğilim skoru eşleştirme analizi ........................................................................... 250
[SB-120] EVAR /TEVAR işlemleri öncesi rutin hidrasyon uygulamasının işlem sonrası akut böbrek hasarına karşı koruyuculuğu .............................................................. 251
[SB-121] Perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde takip sonuçlarımız ..................................................................................................................................................... 252
[SB-122] Midterm outcomes of elective evar in elderly patients: When it is too old? ...................................................................................................................................... 253
[SB-123] El yapımı pulmoner kapaklı konduit hazırlama teknikleri ve replasman sonrası kısa-orta dönem takip sonuçları........................................................................... 254
[SB-124] Koroner arter baypas greft ameliyatı planlanan hastalarda anksiyete düzeyinin ameliyat sonrası yaşam kalitesine etkisi............................................................... 255
[SB-125] Sol ön inen koroner arter endarterektomilerin erken ve orta dönem sonuçları .................................................................................................................................. 256
[SB-126] Analysis of adult right-sided intra-cardiac masses: A case series and review ................................................................................................................................... 257
[SB-128] İliyak arter lezyonlarında implant edilen farklı stent türlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi ....................................................................................................... 258
[SB-129] Karotis arter cerrahisinde konvansiyonel ve eversiyon endarterektomi yöntemlerinin karşılaştırılması .......................................................................................... 259
[SB-130] İzole koroner baypas cerrahisi yapılan diyabetik hasta grubunda geri ödeme sistemi ve EuroSCORE 2 risk düzeylerinin 
 morbiditeyi öngörme açısından karşılaştırılması ............................................................................................................................................................................... 260
[SB-131] Fonksiyonel triküspit yetmezliğinde ring anüloplasti ve Kay anüloplastinin karşılaştırılması ......................................................................................................... 261
[SB-132] Minimal invaziv direkt koroner arter baypas cerrahisi erken dönem sonuçlarımız ........................................................................................................................... 262
[SB-133] İliyak arter hastalıklarında endovasküler ve cerrahi tedavinin maliyet ve etkinlik açısından karşılaştırılması ................................................................................. 263
[SB-134] Comparative analysis of medical treatments for venous insufficiency using fuzzy-promethee ........................................................................................................ 264
[SB-135] The cryoablation procedure is now a routine method in minimal surgery as well as conventional valve surgery ............................................................................ 265
[SB-136] Arkus aorta patolojilerinin hibrid tedavisi ......................................................................................................................................................................................... 266
[SB-138] Semptomatik/asemptomatik karotis arter darlığında karotis plak yapısının rolü............................................................................................................................... 267
[SB-139] Elektif izole asendan aort anevrizma cerrahisinde sıfır mortalite mümkün mü? 4 Yıllık deneyimimiz ............................................................................................ 268
[SB-140] Yüksek riskli hastalarda titanyum rijit sternum plakları sonrası neler değişti? ................................................................................................................................. 269
[SB-141] TAVI’de başlangıç: Balon ve self expandable kapak farkları ............................................................................................................................................................ 270
[SB-142] Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda vertebrobaziler yetmezlik insidansı ...................................................................................................................................... 271
[SB-143] Spinal cord injury and our experience ............................................................................................................................................................................................... 272
[SB-144] The effect of del Nido cardioplegia on myocardial protection and arrhythmia ................................................................................................................................. 273
[SB-145] Koroner arter baypas greftleme sonrası safen ven grefti cerrahi alan enfeksiyonlarının değerlendirilmesi: Risk faktörleri ve sonuçları ........................................ 274
[SB-146] Protez kapak disfonksiyonlarının cerrahi tedavisi ............................................................................................................................................................................. 275
[SB-147] Octogenarianlarda koroner arter baypas cerrahisi.............................................................................................................................................................................. 276
[SB-148] Five-year clinical results of 1073 patients with varicose veins treated using radiofrequency ablation, endovenous laser ablation and 
 cyanoacrylate embolization ................................................................................................................................................................................................................ 277
[SB-149] Endoskopik safen ven hazırlanması; rutin çıkarılmaya geçilebilir mi? ............................................................................................................................................. 278
[SB-150] Açık kalp cerrahisinde hücre koruyucu (cell saver) yönteminin ameliyat sonrası kan ürünleri transfüzyonu ve ameliyat sonrası
 akut renal yetmezlik gelişimi üzerine etkisi ....................................................................................................................................................................................... 279
[SB-151] Minimal invaziv koroner baypasta üç damar hastalığında posterior koroner arterlere yaklaşım; pozisyonlanmaya farklı bir bakış................................................ 280
[SB-152] Yeni kurulan merkezimizde izole triküspit kapak replasmanı sonuçları ............................................................................................................................................ 281
[SB-153] Enfektif endokardit nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastaların demografik ve operatif özellikleri, komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları: 
 Tek merkez iki yıllık deneyim............................................................................................................................................................................................................ 282
[SB-154] TEVAR uygulaması sonrası gelişen serebrovasküler olayların değerlendirilmesi ............................................................................................................................ 283
[SB-155] Kapak replasmanı planlanan hastalarda ameliyat öncesi diş tedavisi gerekliliği insidansı ve profili ................................................................................................ 284
[SB-156] Obez ve morbid obez hastalarında profilaktik sternal fiksasyon: Titanyum plak kullanımı .............................................................................................................. 285
[SB-157] Akut ekstremite iskemisi nedeni ile embolektomi yapılan olgularda klinikopatolojik korelasyon ................................................................................................... 286
[SB-158] Sol ventrikül anevrizması nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastaların demografi ve operatif özellikleri, komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları: 
 Tek merkez iki yıllık deneyim............................................................................................................................................................................................................ 287
[SB-159] Patients who had cryoablation for atrial fibrillation in addition to mitral valve surgery: Early and mid-term results ...................................................................... 288
[SB-160] Hibrit ameliyathanenin araştırma görevlisi eğitimindeki rolü ........................................................................................................................................................... 289
[SB-161] Analysis of human nails by laser-induced breakdown spectroscopy: Comparison of the nails of healthy individuals and patient with venous thrombosis ........... 290
[SB-162] Takayasu arteritinin cerrahi yaklaşımı: 6 olgu ile tecrübemiz ........................................................................................................................................................... 291
[SB-163] Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü) acil koroner arter baypas cerrahisi ..................................................................................................................................................... 292
[SB-164] Ten years of experience of a center in tricuspid valve replacement .................................................................................................................................................. 293
[SB-165] Periferik damar hastalarının doğru hekime ve branşa ulaşma durumunun değerlendirilmesi ........................................................................................................... 294
[SB-166] Surgical treatment of prosthetic valve endocarditis: A single-center experience .............................................................................................................................. 295
[SB-167] Koroner baypas ameliyatı yapılan hastaların ameliyat öncesi ACEF skoru ve EuroSCORE’larının ameliyat öncesi sonuçlarının karşılaştırılması ....................... 296
[SB-168] Redo arkus aorta cerrahisi deneyimimiz ve sonuçlarımız.................................................................................................................................................................. 297
[SB-169] The role of D-dimer testing in the evaluation of DVT recurrence ..................................................................................................................................................... 298
[SB-170] A retrospective comparison on the treatment of superficial vein thrombosis: Rivaroxaban versus enoxaparin................................................................................ 299
[SB-171] Dejenere boyunlu abdominal aort anevrizma olgusunda ekstra oversize edilmiş EVAR ana gövdede görülen nadir bir komplikasyon: 
 Infolding ve endovasküler tedavisi .................................................................................................................................................................................................... 300
[SB-172] Orta iskemik mitral yetmezlikte izole off-pump koroner arter baypas cerrahisi ............................................................................................................................... 301
[SB-174] Renal cell carcinoma with thrombus extension to the IVC: Single center experience ...................................................................................................................... 302



xvii

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[SB-176] Living with heartmate in left ventricular assist device for 10 years .................................................................................................................................................. 303
[SB-177] Kapak hastalarında prognostik nutrisonel indeks (PNI) cerrahi sonrası mortailte belirteci olabilir mi? ........................................................................................... 304
[SB-178] The effects of pump oxygenator on blood product usage during on-pump isolated coronary artery bypass surgery ....................................................................... 305
[SB-179] Kardiyak cerrahide transpulmoner termodilüsyon monitörizasyonu ve geleneksel yöntemlerle takip edilen hastaların ameliyat sonrası 
 klinik sonuçlarının karşılaştırılması ................................................................................................................................................................................................... 306
[SB-180] EVAR sonrası boyun morfolojisindeki değişiklikler ......................................................................................................................................................................... 307
[SB-181] An update on endoleak management: Midterm outcomes of a single center experience .................................................................................................................. 308
[SB-182] Endovasküler embolizasyon tecrübemiz ............................................................................................................................................................................................ 309
[SB-183] Mitral liflet prolapsu tamir cerrahisinde PTFE sütür ile neokorda tekniği ........................................................................................................................................ 310
[SB-184] Tıp fakültesi öğrencilerinin kalp ve damar cerrahisi uzmanlığına bakışı .......................................................................................................................................... 311



xviii

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[EP-001] A rare case: Staphylococcus hominis native aortic valve infective endocarditis ............................................................................................................................... 314
[EP-002] Penetran yaralanmaya bağlı oluşan ve ciddi klodikasyo ile seyreden dev yüzeyel femoral arter psödoanevrizması: Olgu sunumu ................................................ 315
[EP-003] Açık kalp cerrahisi sonrası parapleji ile bulgu veren akut tip A aort diseksiyonu ............................................................................................................................. 316
[EP-004] Minimally invasive resection of a giant right atrial myxoma: A case report ..................................................................................................................................... 317
[EP-005] Partial abnormal pulmonary venous drainage in a symptomatic adult patient without atrial septal defect: A case report ................................................................ 318
[EP-010] Transventricular mitral valve replacement during left ventricular aneurysm repair .......................................................................................................................... 319
[EP-012] Late outflow graft stenosis of left ventricular assist device and endovascular treatment .................................................................................................................. 320
[EP-014] Veno-arteriyel ekstrakorporeal membran oksijenasyonu ile desteklenen acil atan kalpte koroner baypas greft cerrahisi: Olgu sunumu ........................................ 321
[EP-015] Complicated acute type B aortic dissection with coarctation ............................................................................................................................................................ 322
[EP-016] Nadir bir koroner arter anomalisi: Sağ koroner sinüsten çıkan tek koroner arter anomalisi ............................................................................................................. 323
[EP-017] Koroner arter baypas cerrahisi sonrası nadir bir komplikasyon: Sekizbuçuk sendromu ................................................................................................................... 324
[EP-018] Koroner arter baypas cerrahisi sonrası percheron arter enfarktı ........................................................................................................................................................ 325
[EP-025] Tüberosklerozlu yenidoğan hastada rabdomyom rezeksiyonu olgu sunumu .................................................................................................................................... 326
[EP-026] COVID-19 enfeksiyonu sonrası tanı alan yetişkin ortak atriyum: Olgu sunumu .............................................................................................................................. 327
[EP-027] Successful treatment of 26 weeks pregnant women with severe COVID-19 infection with extracorporeal membrane oxygenation .............................................. 328
[EP-028] Successful surgical treatment of delayed LV pseudoaneurysm ......................................................................................................................................................... 329
[EP-029] Sağ ventrikülde bir dev: Kalbin kalsifiye amorf tümörü .................................................................................................................................................................... 330
[EP-030] Enfektif endokardit nedeni ile commando prosedürü sonrası aort kök psödoanevrizması ve redo-commando ameliyatı ................................................................ 331
[EP-039] Redo koroner arter cerrahisinde karotis arter kanülasyonu: Olgu sunumu ........................................................................................................................................ 332
[EP-041] Hibrid yöntemle gerçekleştirilen total aort replasmanı: İki olgunun sunumu.................................................................................................................................... 333
[EP-042] Deve ısırığı sonrası ana karotis arter diseksiyonu .............................................................................................................................................................................. 334
[EP-047] Nutcracker sendromunda sol renal ven transpozisyonu: Olgu sunumu ............................................................................................................................................. 335
[EP-048] Sağ ventrikülde yetmezliğe sebep olan metastatik leiomyosarkom ................................................................................................................................................... 336
[EP-050] Anjiyografi eşliğinde edinsel alt ekstremite arteriyovenöz fistüllere tedavi ...................................................................................................................................... 337
[EP-053] Ablasyon sonrası kardiyak yaralanmanın cerrahi tedavisi ................................................................................................................................................................. 338
[EP-056] Aort kapak replasmanı sonrası gelişen Guillain Barre sendromu olgusu .......................................................................................................................................... 339
[EP-057] Rüptüre dev arteriyovenöz fistül anevrizması .................................................................................................................................................................................... 340
[EP-058] Vena kava inferiora uzanım gösteren sağ atriyal yerleşimli miksomanın aortik kros-klemp konulmadan gerçekleştirilen cerrahi eksizyonu ................................ 341
[EP-062] Hipoplastik infrarenal aorta ile birliktelik gösteren sakküler bifurkasyon anevrizmasında hibrit yaklaşım ..................................................................................... 342
[EP-068] Aspergillus fumigatusa bağlı gelişmiş fungal enfektif endokardit .................................................................................................................................................... 343
[EP-069] İnferior vena kavadan sağ atriyuma uzanan leiomyosarkomun cerrahi tedavisi: Olgu sunumu........................................................................................................ 344
[EP-070] A case of Myasthenia Gravis who underwent carotid endarterectomy under regional anesthesia .................................................................................................... 345
[EP-071] İyatrojenik dev periferik arter anevrizması: İki olgu sunumu ............................................................................................................................................................ 346
[EP-073] Santral ven darlığı olan hastada popliteal ven kateteri ile renal replasman tedavisi .......................................................................................................................... 347
[EP-074] Stroke after acute type-A aortic dissection repairment surgery with dual arterial cannulation: A case report .................................................................................. 348
[EP-075] Dikişsiz aort kapak değişimine bağlı mitral yetmezlik ...................................................................................................................................................................... 349
[EP-076] Perikart agenezisi olan hastada uygulanan mitral kapak replasmanı, triküspit kapak tamiri ve koroner baypas cerrahisi ............................................................... 350
[EP-077] Kuadriküspit aort kapak tamiri .......................................................................................................................................................................................................... 351
[EP-080] Moleküler ve gelişimsel patofizyoloji, sıvı dinamikleri ve mekanobiyolojik yaklaşımlar ışığında koroner baypas ameliyatlarında kullanılan greftler: 
 Ne yapmalı ......................................................................................................................................................................................................................................... 352
[EP-081] Miyokart enfarktüsü sonrası gelişen sol ventrikül serbest duvar rüptürü ve ventriküler psödoanevrizma olgusu ............................................................................ 353
[EP-082] Ciddi pektus ekskavatumu ve sinüs valsalva anevrizması olan Marfan sendromlu hastada kombine Button Benthall prosedürü ve Nuss prosedürü .................... 354
[EP-086] Cerebral perfusion in carotid artery injury: Temporary arterial shunt ............................................................................................................................................... 355
[EP-087] Konjenital kalp ameliyatı sonrası siyanoz sebeplerinden: Methemoglobinemi ................................................................................................................................. 356
[EP-088] Nadir görülen bilateral izole iliyak arter anevrizmasının iliyak dal endoprotezinin kullanım talimatı dışı uygulamayla başarılı tedavisi: Olgu sunumu ............... 357
[EP-090] Contemporary surgical techniques for post-MI ventricular septal rupture: A single bovine patch for defect closure, infarct exclusion, 
 and left ventriculotomy closure .......................................................................................................................................................................................................... 358
[EP-092] Kawasaki hastalığı sebebiyle RCA anevrizması olan çocuk hastada tek damar baypas.................................................................................................................... 359
[EP-093] Isolated abdominal aorta rupture due to blunt trauma ....................................................................................................................................................................... 360
[EP-096] Post-traumatic spontaneous carotid artery aneurysm ......................................................................................................................................................................... 361
[EP-100] Akut aort diseksiyonunda TEVAR sonrası aortik rüptürün açık cerrahi girişim ile tamiri ................................................................................................................ 362
[EP-101] Management of the heart transplant patient with COVID-19 ............................................................................................................................................................ 363
[EP-102] Approach to infective endocarditis in a patient with intracranial hegemonyae due to septic embolism ........................................................................................... 364
[EP-105] Our treatment options in patients with femoral artery pseudoaneurysm with concomitant femoral vein fistula .............................................................................. 365
[EP-107] Abdominal aorta anevrizmasına bağlı anterior Nutcracker sendromu ............................................................................................................................................... 366
[EP-108] A case of type 1 aortic dissection involving carotid arteries: Direct carotid cannulation during open aortic arch surgery ............................................................... 367
[EP-109] Intravenous hydroxocobalamin for resistant vasoplegic syndrome after cardiac surgery ................................................................................................................. 368
[EP-110] Koroner arter hastalığına eşlik eden koroner arter fistül olgusunun cerrahi tedavisi ......................................................................................................................... 369
[EP-111] Torakoabdominal aort anevrizması (Crawford Tip IV) ve bilateral subklaviyen arter anevrizması açık onarımı: Olgu sunumu ..................................................... 370

POSTER BİLDİRİLER



xix

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[EP-112] Santral venöz kateterizasyonun nadir bir komplikasyonu juguler ven-karotis subklaviyen arter fistül ve cerrahi yönetimi: Olgu sunumu..................................... 371
[EP-115] Sol ventrikül çıkım yolu darlığında Konno-Rastan prosedürü .......................................................................................................................................................... 372
[EP-119] Avneo endokarditiyle ilişkili sinüs valsalva psödoanevrizma rüptürü ............................................................................................................................................... 373
[EP-120] Hockey Stick insizyon ile aortoiliyak baypas ameliyatları genç hastalarda iliyak stentlemeye alternatif olabilir mi? ..................................................................... 374
[EP-121] COVID-19 sonrası gelişen enflamatuar kardiyak kitle ...................................................................................................................................................................... 375
[EP-122] Post-kardiyak cerrahi hastasında gözlenen ateşte farklı bir etiyoloji: Pacemaker teline bağlı hematom ve antibiyotik ateşi ........................................................... 376
[EP-123] Sol atriyumda hareketli cisim: ASD kapatma cihazı ......................................................................................................................................................................... 377
[EP-125] İlginç bir vaka ışığında malign kardiyak tümörlerine genel bakış ..................................................................................................................................................... 378
[EP-126] A patient who had a total situs inversus with dextrocardia and partial anterior papillary muscle rupture who underwent successful 
 mitral valve repair with coronary revascularization........................................................................................................................................................................... 379
[EP-128] Superior vena kavaya invaze timoma eksizyonu ve kardiyopulmoner baypas altında SVK rekonstrüksiyonu ................................................................................ 380
[EP-129] Takayasu arteritinde bilateral ekstrakraniyal karotis arterlerintotal anevrizması .............................................................................................................................. 381
[EP-130] Kalbin nadir görülen bir tümörü: Fibroelastom minimal invaziv cerrahi eksizyonu ......................................................................................................................... 382
[EP-131] Nadir görülen bir karotiko-subklaviyen baypas komplikasyonu: Sublaviyan arter psödoanevrizması ............................................................................................. 383
[EP-132] Minimal invasive multivessel coronary artery bypass and concomitant mitral valve replacement via bilateral mini-thoracotomy: 
 An alternative to sternotomy .............................................................................................................................................................................................................. 384
[EP-133] Right anterior minithoracotomy may be a better choice in aortic valve papillary fibroelastoma surgery ......................................................................................... 385
[EP-134] Von Willebrand hastasında biküspid aort kapak tamiri ve asendan aort replasmanı: Olgu sunumu .................................................................................................. 386
[EP-136] Superior mezenterik arter anevrizmalı olguda endovasküler yaklaşım ............................................................................................................................................. 387
[EP-137] Kalpte kitle; ne zaman miksomadan fazlasını düşünmeliyiz? ........................................................................................................................................................... 388
[EP-138] Nutcracker sendromunun endovasküler tedavisi sırasında gelişen sağ kalbe stent embolizasyonu .................................................................................................. 389
[EP-139] Osteogenesis imperfekta hastasında mini torakotomi ile mekanik mitral kapak replasmanı: Olgu sunumu..................................................................................... 390
[EP-140] The tunneled hemodialysis catheter may have been inserted into the persistent left superior vena cava opening into the coronary sinus ...................................... 391
[EP-143] Güncel literatür bilgisi ve kılavuzlar eşliğinde nadir olgu: Bilateral renal arter anevrizması ........................................................................................................... 392
[EP-144] Two very rare cases: Coexistence of pseudoaneurysm and fistula in coronary arteries .................................................................................................................... 393
[EP-145] Sol subklaviyen arter ostiyum başlangıçlı torakal aort anevrizması in situ fenesterizasyon ile TEVAR onarımı: Olgu sunumu ..................................................... 394
[EP-146] Sol torakotomi ile eş zamanlı koroner arter baypas cerrahisi ve sol pnömonektomi: Olgu sunumu ................................................................................................. 395
[EP-147] Motorsiklet kazası sonrası terminal aort transeksiyonu ..................................................................................................................................................................... 396
[EP-148] Papillary fibroelastoma of the aortic valve: A case report.................................................................................................................................................................. 397
[EP-149] Koroner fistülizasyonu olan hastanın parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisinin cerrahi tedavisi ............................................................................................... 398
[EP-150] Atriyal septal defekt ........................................................................................................................................................................................................................... 399
[EP-153] Enfektif endokardite bağlı dört defa kapak replasmanı uygulanmış hasta: Olgu sunumu ................................................................................................................. 400
[EP-154] Nadir görülen asemptomatik papiller fibroelastom olgusu ................................................................................................................................................................ 401
[EP-155] Absence of right sided pulmonary veins diagnosed in adulthood: Atresia or iatrogenic? ................................................................................................................. 402
[EP-156] Koroner reimplantasyon yaptığımız sağ koroner arter çıkış anomalisi olgusu .................................................................................................................................. 403
[EP-157] Arkus aort anevrizması ve bilateral iliyak arter darlığı olan hastanın hibrid tedavisi ....................................................................................................................... 404
[EP-158] Rare congenital anomaly of the right atrium: Atrial appendage aneurysm ........................................................................................................................................ 405
[EP-159] Patent duktus arteriosus device endokarditi ....................................................................................................................................................................................... 406
[EP-160] Periferik arter hastası ve hibrit ameliyathanenin önemi ..................................................................................................................................................................... 407
[EP-161] Torakoabdominal aort anevrizması cerrahisini nasıl yapıyoruz: Bir vaka örneği .............................................................................................................................. 408
[EP-163] Unusual complication of patent ductus arteriosus closure: Esophageal obstruction by surgical clip ................................................................................................ 409
[EP-164] Basilic vein transposition for the forearm arteriovenous fistula: The last chance before passing to upper arm ................................................................................ 410
[EP-165] Arteriyovenöz fistül olgunlaşmamasının nadir nedeni: Radial sinir yüzeyel dalının sefalik vene kompresyonu ............................................................................. 411
[EP-166] Dev sağ atriyal anjiosarkomun cerrahi tedavisi: Olgu sunumu ......................................................................................................................................................... 412
[EP-168] A rare complication of TEVAR: Covered-stent migration, results and management: Case report .................................................................................................... 413
[EP-170] Treatment of a patient with acute DVT, who did not benefit from surgery and heparin, with bivalirudin ........................................................................................ 414
[EP-171] Tip 3 diseksiyon nedeniyle uygulanan TEVAR sonrası retrograd tip 1 diseksiyon gelişen hastalarda cerrahi strateji ve sonuçlarımız ........................................... 415
[EP-174] Transvenöz pacemaker implantasyonu sırasında görülen eş zamanlı sağ atriyum, perikart ve AC yaralanması: 5-FLU toksisitesi? .............................................. 416
[EP-177] Atipik yerleşimli atriyal miksomada cerrahi strateji .......................................................................................................................................................................... 417
[EP-179] Surgeon modified fenestrated stent graft for providing proximal seal in EVAR ............................................................................................................................... 418
[EP-180] Surgically treated Ogilvie syndrome after coronary artery bypass surgery: A rare case ................................................................................................................... 419
[EP-181] A rare complication of TEVAR: Covered-stent migration; Case report ............................................................................................................................................ 420
[EP-184] Rüptüre sol renal arter anevrizması olgu sunumu .............................................................................................................................................................................. 421
[EP-185] Redo CABG, Bentall procedure and left carotid artery bypass ......................................................................................................................................................... 422
[EP-186] İnsidental olarak nadir saptanan femoral arter anevrizması ............................................................................................................................................................... 423
[EP-188] Karaciğer sirozunda koroner arter baypas cerrahisi ........................................................................................................................................................................... 424
[EP-189] Left ventricular pseudoaneursym due to free wall rupture seen after MVR ...................................................................................................................................... 425
[EP-190] Baypas cerrahisi sırasında sol internal mammarian ven içine santral venöz kateterin çok nadir görülen malpozisyonu.................................................................. 426
[EP-191] Femoropopliteal baypas yapılmış hastada enfekte greft çıkarılması in situ ven baypas ve perkütan girişim ile tedavi .................................................................... 427
[EP-193] Recurrent multipl arterial thrombosis during COVID-19 .................................................................................................................................................................. 428
[EP-194] Dikiş iğnesi yutulmasına bağlı özofagus perforasyonu ve akut mediastinit ...................................................................................................................................... 429
[EP-195] Tarihi bir bitki ve tıbbi tedavideki yeni yeri; Isparta gülü (Rosa Damascena) .................................................................................................................................. 430



xx

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[PSB-01] The effects of pump oxygenator on hemolysis during on-pump isolated coronary artery bypass surgery........................................................................................ 432
[PSB-03] Erişkin kardiyak cerrahisinde soğuk kan kardiyoplejisi ve del Nido kardiyopleji solüsyonunun sistemik etkisinin karşılaştırılması ............................................. 433
[PSB-04] Siyanotik konjenital kalp hastalıklarında düzeltme ameliyatının oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi .................................................................................. 434
[PSB-05] Vasküler cerrahide ototransfüzyon yöntemi olarak cellsaver kullanımı ve etkinliği ......................................................................................................................... 435
[PSB-08] Nevşehir devlet hastanesi açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz .......................................................................................................................................................... 436
[PSB-09] Açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda arteriyel çıkış ve venöz giriş kan ısısı ile rektal ısı ve nazofarengeal ısı arasındaki fark değerlendirmesi ..................... 437
[PSB-10] Modifiye del Nido kardiyopleji kullanımı miyokardı korumada güvenli mi? ................................................................................................................................... 438
[PSB-11] Vasküler cerrahide ototransfüzyon yöntemi olarak cellsaver kullanımı ve etkinliği ......................................................................................................................... 439
[PSB-12] Mitral kapak cerrahisi uygulanan hastalarda kardiyopulmoner baypas süresinin ameliyat sonrası renal fonksiyonlar üzerine etkilerinin araştırılması ................. 440
[PSB-13] Perfüzyonistlerin hukuki sorumlulukları ........................................................................................................................................................................................... 441
[PSB-14] Minimal invaziv ekstrakorporeal sirkülasyon (MIECC) sistemi kullanımı Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi deneyimi ............................ 442
[PSB-15] Postpartum COVID-19 ARDS’de V-V ECMO tedavisi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi deneyimi ......................................................... 443

PERFÜZYON SÖZLÜ BİLDİRİLER



xxi

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[PHP-01] Hamilelikte redo mitral kapak replasmanı: Olgu sunumu ................................................................................................................................................................. 446
[PHP-02] Akut tip A aort diseksiyonlarında direkt karotis kanülasyonu ile yapılan serebral perfüzyon........................................................................................................... 447
[PHP-03] Kardiyak cerrahi sonrasi görülen iskemik nöropati ile ekstrakorporeal dolaşım ilişkisi ................................................................................................................... 448
[PHP-04] Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH)’da perioperatif yönetim ve taktikleri .................................................................................................... 449
[PHP-05] What can we do to minimize blood transfusion? ............................................................................................................................................................................... 450

PERFÜZYON POSTER BİLDİRİLER



xxii

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[HSB-01] Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası uygulanan egzersiz programına katılan ve katılmayan hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve 
 yaşam kaliteleri .................................................................................................................................................................................................................................. 452
[HSB-02] KABG’DE tanı zamanlamasının, ameliyat öncesi korku ve anksiyete düzeyinin ameliyat sonrası ağrı ve komplikasyonlarla ilişkisinin incelenmesi .................. 453
[HSB-03] COVID-19 sürecinde elektif kardiyak cerrahi girişim geçiren hastalarda ameliyat öncesi kaygı düzeylerinin ameliyat sonrası iyileşme durumlarına etkisi ........ 454
[HSB-04] Mobilization levels of cardiac surgery patients in the early postoperative period ............................................................................................................................. 455
[HSB-05] İzole koroner baypas ameliyatları sonrasında ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon için riskli hasta gruplarında yüksek akış nazal oksijen kullanımı..................... 456
[HSB-06] Ameliyathane hemşirelerinde venöz yetmezlik semptomları ve predispozan faktörlerin değerlendirilmesi .................................................................................... 457
[HSB-07] Elektif kalp cerrahisi sonrası erken dönem PCR pozitif COVID-19 hastalarının kalp damar cerrahisi yoğun bakımında yönetimi ................................................ 458
[HSB-09] Yoğun bakım hemşirelerinin aspirasyona karar verme durumları ve endotrakeal aspirasyon ........................................................................................................... 459
[HSB-10] Açık kalp cerrahisi uygulanmış pediyatrik hastanın ekstübasyon sonrası hava yolu açıklığını sağlama: NTA, OTA, DTA uygulamaları ...................................... 460
[HSB-11] Yoğun bakımda kalp yetmezliği tanısı ile yatan hastalarda dekübit oluşma riski ve hemşirelik bakımının önemi ........................................................................... 461
[HSB-12] Yoğun bakımda açılan santral venöz kateterlerde (SVK) enfeksiyon oluşmaması için alınan önlemler ve bu önlemlerin 
 hemşirelik bakımıyla birlikte enfeksiyon oluşma riskine karşı etkileri ............................................................................................................................................. 462
[HSB-13] Koroner arter baypas greft ameliyatı sonrası işe dönüş ve hasta üzerine etkilerinin incelenmesi ..................................................................................................... 463
[HSB-14] Ventriküler destek cihazı uygulanan hastalarda nütrisyonel değerlendirme: Sistematik derleme ..................................................................................................... 464
[HSB-15] Elektif koroner arter baypas cerrahisi yapılan hastalarda ERAS protokolü deneyimimiz................................................................................................................. 465
[HSB-16] Telenursing and E-health in cardiovascular surgery and a personal example.................................................................................................................................... 466
[HSB-17] Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu uygulanan hastaya bakım veren hemşirelerin yaşadığı güçlükler ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi..................... 467
[HSB-18] Açık kalp ameliyatlarında spançlar ile gözden kaçan intensibl kan kaybı......................................................................................................................................... 468
[HSB-19] COVID-19 geçiren ve geçirmeyen hastaların kalp ameliyatı sonrası mekanik ventilatörden ayrılma süreleri ve etkileyen faktörlerin karşılaştırılması ................ 469
[HSB-20] Mitral kapak replasmanı cerrahisi geçiren hastanın ameliyat sonrası dönemde Roy adaptasyon modeline göre kavram haritası yardımıyla
 hemşirelik bakımı olgu sunumu ......................................................................................................................................................................................................... 470
[HSB-21] COVID-19 pandemisi sürecinde yoğun bakım ünitesinde ECMO tedavisi alan hastaların yoğun bakım yatış sürelerinin basınç yarası oluşumu ile
 ilişkisi ve uygulanan hemşirelik bakımı ............................................................................................................................................................................................. 471
[HSB-22] Koroner baypas ameliyatının kadın cinsel fonksiyonlarına etkisi ..................................................................................................................................................... 472
[HSB-23] Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitemizde yatan hastaların nütrisyon riski değerlendirmesi .................................................................................................... 473
[HSB-28] Kalp ve damar cerrahisi sonrası deliryum gelişen hastalarda yoğun bakım hemşirelik bakımı ........................................................................................................ 474
[HSB-29] Kardiyovasküler cerrahide acil ameliyat edilen hastalarda emosyonel destek ve hemşirelik bakımı ............................................................................................... 475
[HSB-30] KVC hemşirelerinin tıbbi atık yönetimi konusunda bilgi düzeylerinin ölçülmesi ............................................................................................................................ 476
[HSB-31] Cerrahi dumanın ameliyat ekibine etkisi ve korunma yolları ............................................................................................................................................................ 477
[HSB-32] COVID-19 pandemisinin kalp akciğer transplantasyon yoğun bakıma yansımaları: Nasıl yönettik?............................................................................................... 478
[HSB-33] Kalp damar cerrahisi hastanesi yoğun bakımında çalışan hemşirelerin ilaç-ilaç etkileşimi hakkındaki bilgileri ............................................................................. 479
[HSB-34] Açık kalp cerrahisi geçirmiş hastaların gereksinimleri ve fonksiyonel sağlık örüntüleri .................................................................................................................. 480
[HSB-35] Erişkin ve pediatri KVC hemşirelerinin merhamet düzeylerinin incelenmesi................................................................................................................................... 481
[HSB-37] Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda solunum egzersizlerinin etkinliği .......................................................................................................................................... 482
[HSB-38] Kalp damar cerrahisi hastanesi ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi yönetiminde iş zekası kullanımı .......................................................................................... 483
[HSB-39] Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresörler ........................................................................................... 484
[HSB-40] Kardiyovasküler cerrahi ameliyathane ve yoğun bakımında çalışan hemşirelerin  ........................................................................................................................... 485
 “Leiden ameliyathane ve yoğun bakım güvenliği ölçeği’ ile deneyimlerinin değerlendirilmesi ....................................................................................................... 485
[HSB-41] Pediyatrik kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi hemşirelik girişimleri kontrol listesi karşılaştırması ................................................................................ 486
[HSB-42] Kardiyak çocuk yoğun bakım ünitesinde basınç yarası gelişiminde etkili risk faktörleri nelerdir? Basınç yarası gelişiminde düşük ejeksiyon 
 fraksiyonu etkili midir? ...................................................................................................................................................................................................................... 487
[HSB-43] Ventrikül destek cihazı uygulanan hastaların taburculuk öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi .................................................................................................. 488
[HSB-44] Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde hemşirelik hizmetlerine ayrılan süre ................................................................................................................... 489
[HSB-45] Kardivovasküler cerrahi (KVC) yoğun bakım ve cerrahi servis hemşirelerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının incelenmesi ................................ 490
[HSB-46] Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde hemşirelerin psikolojik sağlamlık düzeyinin belirlenmesi ......................................................... 491
[HSB-47] Sol ventrikül destek cihazı olan hastaların COVID-19 pandemisi sırasında yaşam deneyimleri: Nitel çalışma .............................................................................. 492
[HSB-48] Kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresörlerin belirlenmesi ...................................................................... 493
[HSB-49] Erişkin ve pediatri KVC hemşirelerinin merhamet düzeylerinin incelenmesi................................................................................................................................... 494
[HSB-50] Açık kalp cerrahisi geçiren hastaların öz-etkililik algılarının ölçülmesi ........................................................................................................................................... 495
[HSB-51] Henderson hemşirelik modeline göre kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım hemşire günlük değerlendirme ve gözlem formunun geliştirilmesi.......................... 496
[HSB-52] Türkiye’deki kalp ve damar cerrahisine yönelik tamamlayıcı ve integratif terapi uygulamaları konusundaki hemşirelik tezlerinin incelenmesi ........................... 497
[HSB-53] Kalp Damar Hastanesi’ne yeni atanan hemşirelere verilen oryantasyon eğitim programı ve sonuçları ........................................................................................... 500
[HSB-54] COVID-19 geçirmiş ve sonrasında kapak cerrahisi olan hastalarda ekstübasyon sonrasında yüksek akımlı nazal kanül (HFNC) ile
 sürekli yüksek basınçlı oksijen tedavisinin (CPAP) karşılaştırılması ................................................................................................................................................ 501

HEMŞİRE SÖZLÜ BİLDİRİLER



xxiii

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[HSB-55] Hasta kan yönetiminde ortak görüş rehberi kardiyovasküler cerrahi hemşireliğine neler sunuyor? ................................................................................................. 502
[HSB-56] Kalp cerrahisi geçiren hastalarda mekanik ventilatöre uyum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması ................................................................ 503
[HSB-57] Akut Debekey tip 1 disseksiyon ve yeni koronavirus hastalığı (COVID 19) tanılı hastanın ameliyat sonrası yoğun bakım hemşirelik izlemi .............................. 504



xxiv

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[EPH-01] Kardiyovasküler cerrahi hemşireleri akut mezenter iskemi bulgularını biliyor mu? ......................................................................................................................... 506
[EPH-02] Pulmoner tromboendarterektomi eşliğinde COVID-19 tanısı alan hastanın hemşirelik bakımı: Olgu sunumu................................................................................ 507
[EPH-03] KVC yoğun bakımda sorumlu hemşire olmak ................................................................................................................................................................................... 508
[EPH-04] Kardiyovasküler cerrahi servis hemşiresinin kardiyak tamponadı fark etmesindeki önemi.............................................................................................................. 509
[EPH-05] Kardiyovasküler cerrahi servisinde ERAS protokolünde hemşirenin rolü ........................................................................................................................................ 510
[EPH-06] Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon nedeniyle pulmoner endarterektomi uygulanan hastanın hemşirelik bakımı: Olgu sunumu ................................ 511
[EPH-07] Kalp yetmezliği nedeniyle sol ventrikül destek cihazı takılan hastanın hemşirelik bakımı: Olgu sunumu ....................................................................................... 512
[EPH-08] Kalp transplantasyonu sonrası yoğun bakımda takip edilen hastanın hemşirelik bakımı: Olgu sunumu .......................................................................................... 513
[EPH-09] Torakoabdominal aort anevrizması ameliyatı olan hastalarda erken dönemde gelişebilecek olan komplikasyonlarda hemşirelik bakımı ...................................... 514
[EPH-11] Pandemi sürecinde acil ECMO prosedürü ve ameliyathane hemşireliği ........................................................................................................................................... 515
[EPH-13] Konjenital aort darlığı ve aort yetmezliği cerrahisinde pediyatrik KVC ameliyathane hemşiresinin rolü ve önemi ........................................................................ 516
[EPH-14] Hemşirelerin çalıştığı birim ile anksiyete düzeyi arasındaki ilişki .................................................................................................................................................... 517
[EPH-15] Reoperatif baypas cerrahisinde çalışan kalpte baypas ve klasik yöntem karşılaştırılması ................................................................................................................ 518
[EPH-16] Sternum açık yaralarında klinik yaklaşımımız ................................................................................................................................................................................... 519
[EPH-17] Hibrit ameliyathaneler ve kalp damar ameliyathane hemşireliği yaklaşımı ...................................................................................................................................... 520
[EPH-18] Lenfotikovenöz anastomoz (LVA) tekniği ile yapılan lenfödem cerrahisinde ameliyathane hemşiresinin rolü................................................................................ 521
[EPH-19] Deve ısırması sonucu karaotis arter yaralanması olan hastanın hemşirelik bakımı ........................................................................................................................... 522
[EPH-20] Lokal ameliyatlarda ameliyathane hazırlığı ve ameliyathane hemşiresinin rolü ............................................................................................................................... 523
[EPH-21] Application of Abdellah’s nursing process in patient care with ECMO: A case report ..................................................................................................................... 524
[EPH-22] Koroner arter baypas greft ameliyatı olacak hastalarda görülen ruhsal sorunlar ve baş etme ........................................................................................................... 525
[EPH-23] Minimal invaziv kalp cerrahisinde ameliyathane hemşiresinin rolü.................................................................................................................................................. 526
[EPH-24] Minimal invaziv kalp cerrahisinde ameliyat masası hazırlığı: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi deneyimi .................................................................... 527
[EPH-25] Açık kalp cerrahisi geçiren uzamış COVID’li hastanın tedavisinde fizyoterapi desteğinin önemi: Olgu sunumu ........................................................................... 528
[EPH-27] Kalp ve damar cerrahisi malpraktis davalarında hemşirelerin rolü ve zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ihtiyacı ..................................................................... 529
[EPH-28] Sol ventriküler destek cihazı takılan hastalarda ameliyathane hemşiresinin rolü .............................................................................................................................. 530
[EPH-29] Sternotomi sonrası sternum ağrısını giderme yöntemleri literatür taraması ...................................................................................................................................... 531
[EPH-30] Total endoskopik kardiyak cerrahide enstrümantasyon ve hemşirelik yönetimi ............................................................................................................................... 532
[EPH-31] Açık kalp ameliyatı olan hastaların yoğun bakımda uyanma sürecini yönetmede hemşirelik rolü ................................................................................................... 533
[EPH-32] Şilotoraks olan hastanın hemşirelik bakımı ....................................................................................................................................................................................... 534
[EPH-33] Ventriküler destek cihazlı (VAD) hastalarda ameliyat sonrası hemşirelik bakımının erken taburculuğa etkisi ................................................................................ 535
[EPH-34] Miyokart enfarktüsü sonrası koroner yoğun bakımda tedavi olan hastaların deneyimlerinin fenomenolojik yöntemle incelenmesi ............................................... 536
[EPH-35] Akut akciğer ödemi gelişen yetişkin hastada veno-arteriyo-venöz ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ile desteklenmesi, 
 hemşirelik bakım ve takibi: Olgu sunumu ......................................................................................................................................................................................... 537
[EPH-36] ECMO uygulanan pediyatrik kardiyovasküler cerrahi hastalarında gelişebilecek komplikasyonlara karşı hemşirelik bakımı ........................................................ 538
[EPH-37] HLHS tanılı hastanın aile merkezli bakımına dayalı vaka yönetimi.................................................................................................................................................. 539
[EPH-38] Erişkin erkek hastada DORV anomalisinin cerrahi tedavisinde KVC ameliyathane hemşiresinin rolü ............................................................................................ 540
[EPH-39] Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) uygulanan COVID-19’lu gebe hastanın sezaryenle doğumu, yoğun bakım süreci ve
 hemşirelik bakımı: Olgu sunumu ....................................................................................................................................................................................................... 541
[EPH-40] Fontan prosedürü uygulanan hastanın ameliyat sonrası dönemdeki hemşirelik bakımı: Olgu sunumu ............................................................................................ 542
[EPH-41] Norwood prosedürü yapılan hastada hemşirelik yaklaşımı ............................................................................................................................................................... 543
[EPH-42] Koroner arter baypas greft ve kalp kapak ameliyatı olan hastaların evde yaşadıkları semptomlar ve öz etkililiklerinin karşılaştırılması ....................................... 544
[EPH-43] Kalp kapak ameliyatları sonrası güncel hemşirelik yaklaşımları: Hasta bakımı neden önemli? ....................................................................................................... 545
[EPH-44] Yoğun bakımda mekanik ventilasyona bağlı bilinçli hastalarla yaşanan iletişim yetersizliğine yaklaşım ........................................................................................ 546
[EPH-45] Kardiyovasküler cerrahide aort diseksiyonu: Ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım hemşirelik bakımı ..................................................................................... 547
[EPH-46] Kalp damar cerrahisi hastaları bakımı kalite göstergeleri .................................................................................................................................................................. 548
[EPH-47] Minimal invaziv kapak ameliyatında hemşirelik ip uçları ................................................................................................................................................................. 549
[EPH-48] Konjenital kalp cerrahisi geçiren Down sendromlu çocuklarda erken ameliyat sonrası dönemde akciğer bakımı ........................................................................... 550
[EPH-49] Biventrikül destek cihazı sonrası kalp transplantasyonu uygulanan hastanın günlük yaşam aktiviteleri modeline göre ameliyat sonrası 
 hemşirelik bakımı: Olgu sunumu ....................................................................................................................................................................................................... 551
[EPH-50] Periferik arter hastalarında yara yeri enfeksiyonu ve yara iyileşmesi................................................................................................................................................ 552
[EPH-51] Mitral kapak replasmanı yapılan hastanın Watson insan bakım kuramına göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu .......................................................................... 553
[EPH-52] Minimal invaziv/robotik koroner baypas (MIDKAB-TEKAB) cerrahisinde ameliyathane hemşireliği yaklaşımı .......................................................................... 554
[EPH-53] Kalp cerrahisi yoğun bakım hemşirelerinin COVID-19 pandemi sürecinde mesleki deneyimlerinin incelenmesi .......................................................................... 555
[EPH-54] Abdominal aort anevrizmasında ameliyat sonrası dönemde hemşirelik bakımı ................................................................................................................................ 556
[EPH-55] KVC yoğun bakım ünitesinde acinetobacter deneyimlerimiz ........................................................................................................................................................... 557
[EPH-56] Koroner arter baypas cerrahisinde uygulanan sternotomi ve minimal invaziv yöntemlerinde ağrı ve hemşirelik bakımı ................................................................ 558
[EPH-57] Ross ameliyatı sonrası ECMO desteği alan pediyatrik hastanın kavram haritası ile hemşirelik bakımı: Olgu sunumu ................................................................... 559
[EPH-58] Pediatri kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımda entübe hastalarda inhaler tedavi uygulama yöntemi ............................................................................................ 560
[EPH-59] Büyük arterlerin transpozisyonu tanılı hastanın Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı ......................................................... 561

HEMŞİRE POSTER BİLDİRİLER



xxv

Turk Gogus Kalp Dama   Year 2022 Volume 30 Suppl 1

[EPH-60] KVC yoğun bakımda tip 1 aort diseksiyonu ve hemşirelik yönetimi ................................................................................................................................................ 563
[EPH-61] Fontan işlemi uygulanan hastada hemşirelik bakımı: Olgu sunumu ................................................................................................................................................. 564
[EPH-62] Kalp kapak replasmanı ve onarımı geçiren hastanın Dorothea Elizabeth Orem’in öz-bakım teorisi’ne göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu ............................. 565
[EPH-63] Pediyatrik kalp cerrahisinde ekstrakorporeal membran oksijenasyonu uygulanan hastaların hemşirelik bakımı: Bir sistematik derleme ...................................... 566
[EPH-64] Mekanik kalp kapağı cerrahisi sonrası warfarin kullanan hastalarda hemşirelik eğitiminin önemi .................................................................................................. 567
[EPH-65] Basınç yarası riski yüksek olan bir hastaya yoğun bakımda uygulanan beslenme protokolü ve albumin düzeyi takibi: Olgu sunumu ........................................... 568
[EPH-66] Açık kalp cerrahisi öncesi hastaların yaşadıkları anksiyetenin ameliyat sonrası semptomlara etkisi ............................................................................................... 569
[EPH-67] COVID-19 enfeksiyonuna sekonder diabetes inspidus gelişen hastada hemşirelik yaklaşımları 
 Samet Yankın Şehit Prof. Or. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi, KVC Yoğun Bakım ......................................................................................................... 570
[EPH-68] Port access tekniği ve hemşirelik hazırlık süreci ............................................................................................................................................................................... 571
[EPH-69] Konjenital kalp cerrahisi sonrası ekstrakorporeal sitokin hemoadsorbsiyonu uygulaması deneyimimiz.......................................................................................... 573
[EPH-70] Hipertrofik + dilate kardiyomiyopati tanılı pediyatrik hastanın kalp transplantasyonu bekleyiş sürecinde LVAD takılması hemşirelik takibi ve bakımı .............. 574
[EPH-71] Konjenital kalp hastası yenidoğanın, 1. Basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesinden daha kapsamlı 3. Basamak merkeze transfer sürecinin yönetimi ............ 575
[EPH-72] Sol ventrikül destek cihazı uygulanan hastada evre iki basınç yaralanmasının yönetimi: Olgu sunumu .......................................................................................... 576
[EPH-73] Kardiyak cerrahi planlanan hastalarda ameliyat öncesi eğitimin ameliyat sonrası iyileşme ve yaşam kalitesi üzerine etkisi .......................................................... 577
[EPH-74] Kalp cerrahisi işlemleri sonrası ağrı, hemşirelik bakımının önemi nedir?......................................................................................................................................... 578
[EPH-75] Pulmoner endarterektomi sonrasında hemşirelik bakımı deneyimlerimiz ......................................................................................................................................... 579
[EPH-76] Ulusal hemovijilans rehberi ve güvenli kan transfüzyonu konusunda hemovijilans klinik sorumlularına verilen eğitimin etkinliği: 
 Kalp damar hastanesi örneği .............................................................................................................................................................................................................. 580
[EPH-77] Kalp hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tıbbın hemşirelik bakımındaki yeri ve önemi .............................................................................................................. 581
[EPH-78] ECMO desteğindeki hastanın ayrılma evresi ve psikolojik destek: Olgu sunumu ............................................................................................................................ 582
[EPH-79] Yoğun bakım hemşirelerinin ECMO uygulanan hastaya bakım deneyimleri: Nitel araştırma .......................................................................................................... 583





17. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi
17-20 Kasım 2022 / Antalya, Türkiye

T
ur

ki
sh

 S
oc

iet
y of Cardiovascular Surgery

ÖDÜLE ADAY
SÖZLÜ B‹LD‹R‹LER - KALP



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S1-S8

S2

Perfüzyonist

[ÖSBK-18]
Çok kriterli karar verme (MCDM) yöntemi kullanılarak kalp cerrahisinde kan koruma 
tekniklerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Özlem Balcıoğlu1, Declan Ikechukwu Emegano2, Berna Uzun3, Türker Şahin4, Barçın Özcem5, İlker Özşahin6, 
Dilber Uzun Özşahin7
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Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler cerrahide kan transfüzyonu hayat kurtarıcı etkisi nedeniyle oldukça önemlidir. Fakat aynı 
zamanda kan transfüzyonu kendisi morbidite ve mortaliteyi artırabilen ve yan etkileri nedeniyle hastanede kalış süresini 
uzatabilen bir etkiye sahip olduğundan, klinisyenler kan koruma yöntemlerinden hangisini kullanacakları konusunda karar 
vermekte zorlanabilmektedirler.
Bu çalışmanın amacı, PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) olarak bilinen, 
çok kriterli karar verme /Multicriteria Decision-Making (MCDM) tekniğinin kullanılarak kardiyovasküler cerrahide kan 
yönetimi ve koruma tekniklerini karşılaştırmalı bir değerlendirilmesinin yapılmasıdır.
Yöntem: PROMETHEE tekniği, seçilen kriterlere göre çeşitli seçeneklerin değerlendirilmesine dayanmaktadır. Çalışmada 
güncel teknikler olarak, perfüzyon sonu rezidüel kanın kullanılması, modifiye ultrafiltrasyon, ototransfüzyon, HemoBag, 
akut normovolemik hemodilüsyon, ameliyat öncesi otolog donasyon, ameliyat öncesi otolog kan transfüzyonu ve homolog 
kan transfüzyonu gibi farklı kan koruma ve kan transfüzyon yöntemleri, MCDM tekniği kullanılarak karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırmada, kullanılan kan hacmi ve kurtarılan kan miktarı (mL), hemoglobine katkısı, transfüze edilen kanda 
antikoagülan/heparin varlığı, sitrat toksisite riski, eğitimli uzman personel gerekliliği, alerjik ve immünolojik reaksiyon riskleri 
ve homolog kan transfüyonu alamayacak özel hastalarda kullanım imkanı gibi kriterler kullanılmıştır.
Bulgular: MCDM tekniğine göre yapılan değerlendirmede, Post-perfüzyon rezidüel kanın netflov skoru 0,0081’in üzerindeydi. 
Bu durumda kardiyovasküler cerrahide kanın korunması için en iyi seçenek olduğu anlamına gelir. Sırasıyla modifiye 
ultrafiltrasyon 0.0066, ototransfüzyon 0.0042, hemobag 0.0036, akut normovolemik hemodilüsyon 0.0071, homolog kan 
transfüzyonu -0.0072, ve ameliyat öncesi otolog donasyonu -0.0083 skorlarına sahiplerdi.
Tartışma ve Sonuç: PROMETHEE tekniğine göre, kardiyovasküler cerrahide en uygun kan koruma yönteminin post-perfüzyon 
rezidüel kanın kullanılması olduğu görülürken, ameliyat öncesi otolog donasyonun ise kan korumada en az katkı sağlayan teknik 
olduğu görülmüştür.
Anahtar sözcükler: PROMETHEE
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[ÖSBK-21]
900, 1800 ve 2100 MHz elektromanyetik alan radyasyonuna uzun süreli doğum öncesi 
maruziyetin sıçan miyokart dokusu üzerindeki etkileri
Sahin Bozok1, Erturk Karaagac2, Dila Sener3, Dilek Akakin4, Levent Tumkaya5

1İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Muş Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Muş, Türkiye
3Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Giriş ve Amaç: Günümüzde kablosuz iletişim teknolojilerinin hayatımızı çok kolaylaştırdığı bilinmektedir. Ancak bu 
teknolojilerin neden olduğu elektromanyetik alan (EMF) radyasyonlarının insan vücudu üzerindeki zararlı etkileri göz 
ardı edilmemelidir. Bu amaçla, deneysel çalışmamızda çeşitli zaman aralıklarında prenatal uzun süreli EMF radyasyonuna 
maruziyetin sıçan miyokardı üzerindeki etkilerini değerlendirdik.
Yöntem: On sekiz adet gebe Sprague Dawley sıçanı ayrı ayrı altı gruba ayrıldı. Kontrol grubu hariç her gruptaki üç gebe rat, 
20 gün boyunca 6, 12 ve 24 saat EMF radyasyona (900, 1800 ve 2100 MHz) maruz bırakıldı. Dişi sıçanların doğumundan sonra 
yeni doğan erkek sıçanlar belirlendi ve her gruptan rastgele 6 erkek yenidoğan sıçan seçildi. Daha sonra alınan miyokardiyal 
örneklerin histopatolojik ve biyokimyasal analizleri yapıldı.
Bulgular: 900, 1800, 2100 MHz EMF radyasyona 24 saat/gün doğum öncesi maruziyetler değerlendirildiğinde, artan frekansla 
miyokart hasarının istatistiksel olarak arttığı gözlendi (p<0.0001). Ayrıca frekans arttıkça malondialdehit (MDA) düzeylerinin 
istatistiksel olarak arttığı ve glutatyon (GSH) düzeylerinin istatistiksel olarak azaldığı gözlendi (p<0.05). 1800 MHz EMF 
radyasyona 6, 12 ve 24 saat/gün prenatal maruziyetler değerlendirildiğinde, maruziyet süresi arttıkça miyokart hasarının 
istatistiksel olarak arttığı gözlendi (p<0.0001). Ayrıca maruziyet süresi arttıkça MDA düzeylerinin istatistiksel olarak arttığı, 
GSH düzeylerinin ise istatistiksel olarak azaldığı gözlendi (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız sonucunda, miyokart dokusunun yüksek frekanslarda uzun süreli EMF radyasyon 
maruziyetinden daha fazla etkileneceği gösterilmiştir. Bu nedenle prenatal dönemdeki iyonize olmayan EMF radyasyon 
maruziyetinin kalp dokusu üzerindeki zararlı etkilerinin 5G teknolojisi ile artacağından endişe duyuyoruz.
Anahtar sözcükler: Elektromanyetik alan radyasyonu
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[ÖSBK-22]
Arteriyel switch operasyonunda neopulmoner arter tamirinde otolog aortik doku kullanımı
Serkan Seçici1, Seyyit Bahaettin Öncü2, Ülkü Yıldız3, Elif Ceylan Uyanık3, Serkan Terkanlıoğlu4, Hamide Melek5, 
Serdar Ener3

1Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Bursa Medicana Hastanesi, Bursa, Türkiye
3Medicana Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
4Medicana Bursa Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Bursa, Türkiye
5Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Arteriyel switch operasyonu (ASO) sırasında neopulmoner arterin (NPA) rekonstrüksiyonu zorlu bir cerrahi 
detaydır. Ana teknikler, pantalon benzeri büyük veya ayrı küçük perikardiyal yamalarla neopulmoner arterin rekonstrüksiyonunu 
içeririr. Neo-PA rekonstrüksiyon sonuçları iyileşmiş olsada, hala vasküler olmayan yapı ve perikardın büyüme potansiyeli 
eksikliği ile ilişkili olabilecek bir stenoz riski mevcuttur. Bu çalışmada neopulmoner arter tamirinde otolog aortik greft 
kullanılan olgular sunulmuştur.
Yöntem: Temmuz 2018 - Temmuz 2022 tarihleri arasında otolog aortik doku kullanılan 16 olgu çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 7.63±2.27 gün (1-38), ortalama ağırlıkları 3.13±0.11 kg (2.3-4), ortalama yoğun bakım 
süreleri 8.06±1.23 idi. Hastaların beşi (%31) kadın idi. Beş hastada VSD tamiri tapıldı, bir hastada situs inversus totalis 
mevcuttu. Ortalama takip süresi 19.38±4.04 ay (2-50) olarak bulundu. Mortalite gözlenmedi. İki hastada erken dönemde 
pulmoner stenoz gelişti (35-40 mmHg gradient). Birinci yılın sonunda, kontrol ekokardiyografilerinde her iki hastada gradientin 
gerilediği gözlendi (15-20 mmHg). Üç hastada hafif stenoz gözlendi (20 mmHg). Hastaların takipleri müdahale gerektirecek 
stenoz gelişmedi.
Tartışma ve Sonuç: Otolog aortik greftin büyüme potansiyeline sahip canlı vasküler doku olması, perikart ile karşılaştırıldığında 
daha üstün bir hemostatik özelliğe sahip olması nedeniyle arteriyel switch operasyonlarında güvenle kullanılabilir. Uzun vadede 
perikardiyal yamaya kıyasla daha avantajlı olup olmadığını görmek için daha geniş olgu sayısı ve daha uzun dönem takipli 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar sözcükler: BAT

Şekil 2.

Şekil 1.
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[ÖSBK-23]

Açık kalp cerrahisi geçiren erişkin hastalarda ameliyat sırası gelişebilecek mikroserebral 
hasarın belirlenmesinde ameliyat öncesi adropin, nöron spesifik enolaz ve nörofilament hafif 
zincir düzeylerinin ameliyat sonrası NSE ve NFL düzeyleri ile ilişkisi
İlkin Guliyev, Sadi Kaplan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı en sık ölüm nedeni aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklardır. 
Adropinin ateroskleroz ve diyabet gibi enflamatuvar hastalıklarla ilişkisi yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmamızda 
amacımız, kardiyopulmoner baypasa (CPB) bağlı majör komplikasyonlardan biri olan serebrovasküler olay (SVO) açısından 
Adropinin prediktif marker olarak kullanılabileceğini belirlemekti.
Yöntem: Araştırma, prospektif gözlemsel tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Çalışmamıza Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, açık kalp cerrahisi planlanan, SVO öyküsü ve nöroendokrin tümör tanısı olmayan, 18 
yaş üzerindeki 42 katılımcı dahil edildi. Tüm katılımcılara KABG ameliyatı uygulandı. Ameliyat öncesi dönemde demografik 
özellikler, fiziksel muayene ve boyun arteryel Doppler US sonuçları alındı. Hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası 
dönemde Adropin, NFL, NSE tetkikleri için kan örnekleri gönderilerek korelasyonlar incelendi.
Bulgular: Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası adropin düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Hastalar ameliyat öncesi 
adropin düzeyleri açısından düşük ve yüksek adropin düzeyi olanlar olarak iki grupta incelendi. Perioperatif CPB çıkışındaki 
bakılan NIRS ortalama değerlerinin ameliyat öncesi düşük adropin düzeyleri olanlarda daha düşük olduğu görüldü (p>0,05). 
NSE düzeylerinin en düşük ameliyat öncesi dönemde olduğu (p<0,05) ve ameliyat sonrası 72. saate kadar yükselme eğiliminde 
olduğu saptandı. Komorbiditelerle ilişkisi incelendiğinde hiperlipidemi ve hipertansiyonu olanların adropin düzeyleri düşükken, 
diyabeti olanların adropin düzeyleri daha yüksek saptandı (p>0,05). Düşük Adropin düzeyleri olan hastaların ameliyat sonrası 
tüm zaman noktalarındaki lökosit ve nötrofil düzeyleri, yüksek adropin grubunun ameliyat sonrası tüm zaman noktalarındaki 
lökosit ve nötrofil düzeylerinden anlamlı yüksek saptanmıştır(p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızın sonucunda Adropinin SVO ile ilişkisi ortaya koyulamasa da enflamasyon süreci ile ilişkili 
olduğu görüldü. Ameliyat sonrası SVO insidansını yakalamak adına daha fazla hasta popülasyonu ile yapılacak randomize 
kontrollü çalışmalar eşliğinde adropinin SVO açısından prediktif biyomarker olarak kullanılabilirliğine katkı sağlanabileceği 
kanaatindeyiz.
Anahtar sözcükler: Açık kalp cerrahisi adropin kardiyopulmoner baypas nörofilament hafif zincir nöron spesifik enolaz
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[ÖSBK-24]

Sulodexide protected the heart against ischemia/reperfusion injury by reducing oxidative 
stress, inflammation, and apoptosis in the isolated rat heart
Rezan Aksoy1, Savaş Üstünova2, Huri Bulut3, Aysu Kılıç2, Ismail Meral2, Murat Bulent Rabus4, Kürşat Bozkurt5, 
Cengiz Koksal6

1Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Education and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Physiology, School of Medicine, Bezmi Alem Vakıf University, Istanbul, Türkiye
3Department of Medical Biochemistry, School of Medicine, Istinye University, Istanbul, Türkiye
4Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Kosuyolu High Specialization Education and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
5Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Türkiye
6Department of Cardiovascular Surgery, School of Medicine, Bezmi Alem Vakıf University, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: This study aimed to investigate the antioxidant effects of suledoxide on myocardial tissue in isch-
emia-reperfusion injury using the Langendorff heart system.
Methods: Rat hearts were studied with the Langendorff technique and subjected to 30 min perfusion in the presence or absence 
of SDX (1.5 mg/L) and followed by 60 min reperfusion again in the presence or absence of SDX (1.5 mg/L). The hearts were 
homogenized for biochemical and western blot analysis.
Results: Total antioxidant status of heart tissue was significantly higher in both PreSDX (p<0.05) and PrePostSDX (p<0.01) 
groups compared to the IR group. Levels of total oxidant status were significantly lower in both PreSDX (p<0.01) and 
PrePostSDX (p<0.001) groups compared to the IR group and the OSI levels were significantly lower in PreSDX (p<0.001), 
PostSDX (p<0.01) and PrePostSDX (p<0.001) groups than the IR group. The levels of caspase 3, Bak and Cyt-c were signifi-
cantly lower in all three SDX groups (p’s<0.001) compared to the IR group and the levels of Bcl-2 were significantly higher in 
all three groups of SDX (p’s<0.001) compared to the IR group. Levels of Bax were significantly lower in PreSDX (p<0.001), 
PostSDX (p<0.01) and PrePostSDX (p<0.001) groups than the IR group. The Bax/Bcl-2 ratio was also significantly higher in IR 
group than all three SDX treated groups (p’s<0.001). (Figure1).
Conclusion: It was concluded that suledoxide has antiapoptotic, anti-inflammatory and antioxidant effects in both pre-ischemia 
and pre- and post-ischemia treatment and might be added to cardioplegia solutions in clinical practice.
Keywords: Ischemia-reperfusion injury.

Figure 1.
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[ÖSBK-25]

Kalp kası ve kan damarlarında tespit edilen dinorfin greftleme başarısını etkiler mi?
Suna Aydın1, Kevser Tural2, Mehmet Hanifi Yalçın3

1Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Elazığ, Türkiye
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler sistem maddelerin vücuttaki dolaşımını sağlayan sistemidir. Bu sistem başlıca kalp ve kan 
damarlarından (arterler ve venler) oluşmaktadır. Son yıllarda doku hormonları araştırmaları ön plana çıkmaktadır. Dinorfin bir 
doku hormonu olup vücutta opioit reseptörlerini uyararak etkisini gösteren ve başlıca da beyin dokusunda sentezlenen endojen 
bir peptittir. Dolayısı ile bu çalışmada başlıca bir doku hormonu olan dinorfin’in beyin damarları, kalp ve atardamarlarda 
sentezlenip sentezlenmediğinin ortaya çıkarılması amaçlandı.
Yöntem: Bu çalışmada altı adet sağlıklı Sprague Dawley cinsi erkek rat kullanıldı. Ratların beyin damarı, kalp dokusu ve atar 
damar (arter) dokularında immünohistokimyasal yöntem ile dinorfin peptidinin nerelerden sentezlediği araştırıldı
Bulgular: Beyin damarının endotel hücrelerinde, kalp kası hücrelerinde (miyositlerde) ve arterlerin tunika mediya katmanındaki 
düz kas hücrelerinde dinorfin sentezlediği immünohistokimyasal yöntem ile ilk kez tespit edildi (Şekil 1)
Tartışma ve Sonuç: Bu sonuçlara göre kalp kası ve kan damarları dinorfin üretmektedir. Koroner arter baypas ameliyatlarında 
kullanılan sol internal mammarian arterin (LIMA) efektifliğini artırmak için LIMA çıkarırken dinorfin sentezlenen kısımların 
hasar görmeden çıkarılmasında fayda bulunmaktadır. Bu durum greft ömrünü ve etkinliğini dolayısı ile baypas başarısını 
arttırmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Dinorfin

Şekil 1. Dinorfin peptidinin beyin damarı, kan damarları ve kalp kası dokularında lokalizasyonları. (a) Beyin damarı (endotel hücrelerinde), 
(b) Arterin tunika mediya katmanındaki düz kas hücrelerinde, (c) Kalp kası hücrelerinde (miyositlerde) immünpozitiflik görüldü.

(a) (b) (c)
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[ÖSBK-27]
Outcomes of extracorporeal membrane oxygenation in patients after repair of congenital heart 
defects
Serdar Başgöze1, Bahar Temur1, Selim Aydın1, Füsun Güzelmeriç2, Osman Güvenç3, Ayhan Çevik3, Muzeyyen Iyigun2, 
Ersin Erek1

1Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Atakent Hospital, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Atakent Hospital, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Atakent Hospital, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul, Türkiye

Background And Aim: Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is widely used after congenital heart surgery. The 
purpose of this study is to analyze the factors influencing mortality and morbidity in patients who require ECMO support after 
congenital cardiac surgery.
Methods: All 109 patients (5.8% of total cases) who underwent ECMO support after congenital heart surgery between January 
2014 and 2021 were included in this single-center study.
Results: The mean age was 10.13±20.55 months, and the mean weight was 6.41±6.79 kg. Eighty-seven (79.8%) of the patients 
were under one year of age. A total of 54 patients (49.5%) were weaned successfully from ECMO support, and 27 of them 
(24.8%) were discharged. The childhood age group had the best outcomes. Seventy-seven percent of the children were weaned 
successfully, and 50% were discharged. Sixty-nine patients (63.3%) had biventricular physiology; weaning and survival out-
comes were better than single ventricle patients (P-value 0.002 and <0.001, respectively). Low cardiac output (n=49;44.9%) as 
an ECMO indication had better outcomes than extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (n=31; 28.4%) (p=0.05). Most of 
the patients had >4 Modified Aristotle Comprehensive Complexity (MACC) levels, and higher MACC levels were associated 
with a higher mortality rate. The most common procedure was the Norwood operation (16.5%), with the worst outcome (5.5% 
survival). Bleeding and renal complications were the most common complications affecting outcomes.
Conclusion: Results were more satisfactory in patients with biventricular repair, childhood, and lower MACC levels. Early 
initiation of ECMO in borderline patients without experiencing cardiac arrest or multiorgan failure may improve outcomes.
Keywords: ECMO.

Table 1. Patients' characteristics and procedures.

Figure 1. Kaplan-Meier.
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[ÖSBD-09]
Endovasküler anevrizma tamirinde (EVAR) morfolojik parametrelerin sonuçlar 
üzerine etkisi
Ferit Çetinkaya1, Hayrettin Levent Mavioğlu1, Mehmet Ali Türkçü1, Ertekin Utku Ünal2, Hakkı Zafer İşcan1

1Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
2Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum, Türkiye

Giriş ve Amaç: Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler tedavinin kullanım alanı günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. 
Anevrizma boyun yapısı ve anevrizma kesesi ölçüleri gibi morfolojik parametrelerin, hastaların gerek hastane içi gerekse 
taburculuk sonrası takiplerinde kontrol BTA’larını değerlendirerek sonuçlar üzerine olan etkisi tespit edilip bu sayede EVAR 
tedavisinde daha iyi sonuçlar hedeflendi.
Yöntem: Haziran 2016-Ocak 2021 tarihleri arasında elektif EVAR uygulanan en az bir yıl takibi olan ve ameliyat öncesi, 
ameliyat sonrası BTA verileri, greft ölçüleri verileri olan 180 infrarenal abdominal aort anevrizma hastası çalışmaya dahil 
edilmiştir. Ölçümler 3MensioVascular programı ile yapılmıştır.
Bulgular: Hastaların %18.3’ünde endoleak görülmüş olup en sık tip2 endoleak görülmüştür. EVAR tedavisi sonrası (ortalama 
29.4 ay takip); Anevrizma boyun çapının ortalama 2 mm genişlediği, infrarenal boyun açısının ortalama 5 derece azaldığı, 
anevrizma çapının ortalama 3.5 cm azaldığı, anevrizmatik segment uzunluğu ortalama 1 mm azaldığı tespit edilmiştir. Tip1A 
endoleak riskini; anevrizma boynunda kalsifikasyon varlığı 4 kat, 15 mm’den kısa boyun yapısı 10 kat, 28 mm’den geniş boyun 
yapısı 21 kat, konik boyun yapısı 4 kat artırmaktadır (p<0.05). Anevrizma boynunda trombüs varlığı ise tip1a endoleak riski 
açısından koruyucu bir etken olabileceği görülmüştür (OR: 0.5 %95 GA). 60 mm üstü anevrizma çapının tip3 endoleak riski 
ile istatistiksel olarak anlamlı derecede ilişkili olduğu bulunmuştur (p=0.008). Ayrıca 60 mm ve üstü anevrizma çapına sahip 
hastaların takiplerde 2.41 kat mortal seyrettiği görülmüştür (p=0.04).
Tartışma ve Sonuç: Morfolojik parametreler üzerine yapılan bu çalışmada; anevrizmanın ve boyun yapısının morfolojik 
özellikleri EVAR tedavisinin sonuçlarını etkilemesinin yanı sıra, uygulanan EVAR tedavisi anevrizma kese ve boyun 
morfolojisinde belirgin değişimler yapabilir.
Anahtar sözcükler: EVAR

Tablo 1. Tip1a endoleak gelişimi morfolojik risk 
faktörleri lojistik regresyon analizi

OR: Odds Oranı GA: Güven AralığıŞekil 1. Endoleak gelişen hastaların sekonder girişimlerle birlikte şematik dağılımı.
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[ÖSBD-10]
Periferik arter hastalığın şiddeti ile serum iskemi modifiye albümin seviyeleri arasındaki 
ilişkinin değerlendirilmesi
Kadir Kaan Özsin, Mesut Engin, Burak Duman, Umut Serhat Sanrı, Faruk Toktaş, Nail Kahraman, Kağan Huysal, 
Yasemin Üstündağ, Şenol Yavuz
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Albümin, iskemi ve oksidatif stres altında yapısal değişikliklere uğrar ve iskemi ile modifiye edilmiş albümine 
(İMA) dönüşür. İMA, iskemi ile ilişkili çeşitli hastalıklar için erken bir biyobelirteç olarak önerilmiştir. Serum İMA ile 
periferik arter hastalığı (PAH) arasındaki ilişkiyi ve PAH şiddeti için bir risk belirteci olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Bu prospektif vaka-kontrol çalışmasına alt ekstremite PAH’si olan 100 hasta ve olmayan 50 gönüllü dahil edildi. 
İstirahat ağrısı, ülseri ve gangreni olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan PAH hastaları hafif klodikasyon ve 
orta-şiddetli klodikasyon olarak iki gruba ayrıldı. Grupların medyan albümin değerlerine göre düzeltilmiş-İMA seviyeleri 
hesaplandı. Katılımcıların demografik ve laboratuvar bulguları kaydedildi ve karşılaştırıldı. PAH varlığı ve şiddeti için olası 
risk faktörleri ve İMA düzeyleri, lojistik regresyon ve ROC eğrisi analizleri ile incelendi
Bulgular: İMA ve düzeltilmiş-İMA düzeyleri PAH grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p<0,001, p<0,001). Orta-
şiddetli klodikasyon ve daha belirgin iskemik semptomları olan PAH Grup 2’de İMA ve Düzeltilmiş-İMA seviyeleri anlamlı 
olarak daha yüksekti (sırasıyla p<0.001, p<0.001). Hipertansiyon, sigara, yüksek İMA seviyeleri ve yüksek düzeltilmiş-İMA 
seviyeleri, PAH’ın bağımsız öngördürücüleriydi. Düzeltilmiş-İMA düzeyleri ile Ankle Brakiyal İndeks arasında negatif yüksek 
korelasyon vardı (r: -0.666, p<0.001, Spearman). ROC eğrisi analizi, 0,802 veya üzeri düzeltilmiş-İMA eşik değerlerinin %70 
duyarlılık ve %78 özgüllükle (AUC: 0,825, %95 CI: 0.758-0.893, log rank p=0,000) PAH varlığını ve şiddetini öngörebildiğini 
göstermiştir.
Tartışma ve Sonuç: Artmış İMA ve düzeltilmiş-İMA düzeylerinin PAH varlığının ve şiddetinin bağımsız öngörücüleri 
olduğunu belirledik. Ayrıca düzeltilmiş-İMA değerleri, PAH’nin klinik şiddetinin takibinde değerli bir belirteç olabilir.
Anahtar sözcükler: İskemi modifiye albümin.

Şekil 1. ROC curve (düzeltilmiş-İMA/PAH).

Tablo 1. Periferik Arter Hastalığının öngörücülerini belirlemek için 
lojistik regresyon analizi.

İMA: Iskemi-Modifiye Albumin, Düzeltilmiş-İMA: (Individual serum albumin 
concentration / median albumin concentration of the group)×IMA value a Multivariate 
analiz Model 1: İMA, Yaş, Hipertansiyon, Diabetes mellitus, Sigara, White blood cell, 
Albumin b Multivariate analiz Model 2: Düzeltilmiş- İMA, Yaş, Hipertansiyon, Diabetes 
mellitus, Sigara, White blood cell, Albumin.
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Aort (Abdominal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler Girişimler

[ÖSBD-11]
Ratlarda oluşturulacak iskemi reperfüzyon hasarında alfatokoferolün böbrek dokusuna 
koruyucu etkileri
Hülya Sevil1, Fehim Can Sevi̇l1, Necip Becit1, Mehmet Tort1, Uğur Aksu1, Zülfikar Kadir Sarıtaş2, Hasan Hüseyin Demirel2, 
Aziz Bülbül3, Hazen Sarıtaş4, Merve Becit Kızılkaya1

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Veterinerlik Fakültesi, Muğla, Türkiye
4Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aksaray, Türkiye

Giriş ve Amaç: İskemi ve reperfüzyon (IR) hasarı damar hastalıkları ve yapılan girişimler sonrasında görülebilen, organ 
hasarına yol açabilen ciddi komplikasyonlardandır. Bu çalışmada IR’nin böbrek dokusu hasarına karşın alfa tokoferolün 
koruyucu etkisi araştırıldı.
Yöntem: 24 adet yetişkin Wistar-Albino erkek rat sham laparotomy, IR ve IR+alfatokoferol gruplarına eşit ve random şekilde 
dağıtıldı. İnfrarenal aort klemplenerek bir saat boyunca oklüde halde bırakıldı ve klemp alındıktan sonra iki saat süreyle 
reperfüzyon sağlandı. Doku, kan örnekleri alındı ve biyokimyasal ve histopatolojik incelemeleri yapıldı.
Bulgular: Beyaz kan hücreleri, hematokrit, estimated glomerular filtration rate, kreatin, kalsiyum, potasyum diğer gruplarla 
kıyaslandığında IR grubunda anlamlı olarak farklı saptandı ancak IR+alfatokoferol grubu ile sham grubu arasında anlamlı 
farklılık saptanmadı. İnterlökin (IL) 1β, total oxidant status, total antioxidant status gruplar arasında farklılık göstermedi. IL-6, 
tumor necrosis factor-α, interferon-γ IR grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek saptandı. Böbrek dokusu üzerinde 
yapılan histopatolojik hasar değerlendirilmesinde IR+ alfatokoferol grubunda IR grubuna kıyasla glomeruluslarda ve tübüler 
hücrelerde daha az hasar saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre alfatokoferol infrarenal aortik oklüzyonda böbrek dokusu üzerine 
koruyucu etki sağlayabilir.
Anahtar sözcükler: İskemi ve reperfüzyon

Şekil 1. Histopatolojik değerlendirme.
(A) Hematoxylin-eosin (H&E) boyama, (B) TUNNEL boyama yöntemi. (A1) Group I (sham), (A2) Group II (IR), (A3) Group III (IR+Alfa tokoferol), 
(B1) Group I, (B2) Group II, (B3) Group III tubuler ve glomeruler yapılar. (a) Glomeruluslarda bowman boşluğunda genişleme, (b) Tubulus epitel 
hücrelerinde dejeneratif ve nekrotik değişiklikler, (c) Glomerulus kapillar yumağında vakuolizasyon oluşumları, (d) İntersitisyel alanda inflamatuar 
hücre infiltrasyonu alanları. B2 ve B3'de TUNEL pozitif hücreler görülmektedir.
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[ÖSBD-12]
Dabigatran, PAR-1 reseptör aktivitesini engelleyerek mezenşimal kök hücre migrasyonunu 
etkileyebilir: Bir hücre kültürü çalışması
Emre Kubat1, Özer Aylin Gürpınar2

1SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hast. Kalp Damar Cerrahisi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler hastalıklarda mortalie ve morbiditenin düşürülmesinde son yıllarda non-vitamin K oral 
antikoagülan ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan birisi olan dabigtran, oral bir direkt trombin inhibitörü olup; 
hızlı, etkili ve öngörülebilen etkiler gösterir. Mezenşimal kök hücreler (MKH), bir doku hasarı meydana geldiğinde mobilize 
olarak hasarlı bölgeye göç eder. MKH’lerin göçü, büyüme faktörleri ve sitokinlerin yüzey reseptörlerine bağlanarak hücre içi 
sinyal mekanizmalarını başlatmasıyla düzenlenir. Protease activated reseptörlerinin (PAR-1)’de MKH migrasyonunda rol aldığı 
bilinmektedir. Dabigatranın hücresel düzeyde sitotoksik olduğu bilinmekte; ancak dolaşımdaki MKH’ler üzerindeki etkileri 
ile ilgili çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu nedenle, yapılan bu çalışmada dabigatranın MKH’lerde hücre canlılığı ve PAR-1 
aktivitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Yöntem: MKH’ler, dabigatranın beş farklı konsantrasyonu (24, 12, 6, 3, 0.75 µM) ile 24 saat muamele edilmiş; hücre canlılığı 
ve PAR-1 aktivitesi incelenmiştir. 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolyum bromür (MTT) analizinde, dabigatranın 
en yüksek dozunda canlılığının anlamlı düzeyde düştüğü, diğer dozlarda ise kontrol grubuna benzer olduğunu gösterilmiştir.
Bulgular: İmmunoflorasan boyama ile PAR-1 (+) hücre yüzdesine göre belirlenmiş; II. ve III. dozlarda PAR-1 aktivitesinin 
düşük, ancak kontrol grubuna yakın olduğu; IV. ve V. dozlarda ise daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Tablo 1). Buradan 
elde ettiğimiz sonuç, dabigatranın kritik yüksek dozunun altında konsantrasyon artışına bağlı olarak PAR-1 aktivitesinin de 
arttığıdır. Buna göre dabigatranın yüksek dozlarda sitotoksik etki gösterdiği ve PAR-1 reseptör aktivitesini doz bağımlı olarak 
etkilediği görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızın sonuçlara göre, kardiyovasküler hastalıkların profilaksi ve tedavisinde kullanılan 
dabigatranın antikoagulan etkisinin yanı sıra MKH üzerinde sitotoksik olabileceği ve hücre migrasyonunu etkileyebileceğini 
düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Mezenşimal kök hücre

Şekil 1. 24 saatlik inkübasyonda dabigatrana maruz kalan mezenşimal kök 
hücrelerdeki değişiklikler.
Dilüsyon I (a) (20×); Dilüsyon II (b) (20×); Dilüsyon III (c) (20x); Dilüsyon IV (d) (20×); 
Dilüsyon V (e) (20×) ve Kontrol (f) (f-1: (-) Kontrol; f-2: (+) Kontrol) (20×) (beyaz oklar 
yuvarlak apoptotik hücreleri gösterir).
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[ÖSBD-13]
A new addition to the well known; what we really do with atraumatic vascular clamping and 
can we prevent microscopic intimal injury with colchicine in a rat model
Lütfi Çağatay Onar, Gündüz Yümün
Turkish Republic Ministry of Health, Tekirdağ Dr. Ismail Fehmi Cumalioglu Cİty Hospital, Tekirdağ, Türkiye

Background and Aim: The therapeutic use of colchicine has extended beyond gout arthritis and Familial Mediterranean 
Fever, to osteoarthritis, pericarditis and atherosclerosis. Colchicine due to its anti-inflammatory activity may be effective 
against vascular inflammatory conditions regarding the operative trauma of both venous and arterial grafts. In this study, we 
investigated the effect of colchicine on prevent vascular hyperplasia secondary to vascular trauma.
Methods: Experimental model of iliac artery set up in 20 rats. After the endothelial damage has been performed, the rats were 
divided into two groups of 10 individuals according to the use of colchicine and placebo. The placebo group was used as the 
contralateral iliac artery control group in the pathological examination. The iliac arteries were clamped for 2 minutes. The 
proximal and distal longitudinal sutures have been placed and the clamp locations were determined via 0.1 mm permanent 
marker. Pathological examination was performed 28 days later. Afterwards, weight records and histopathological results of the 
groups were compared.
Results: The surgical procedure in each group was similarly completed for approximate 30 minutes and performed without 
any technical failure or operative death. Vascular remodelling response without excessive inflammation have observed in the 
colchicine given group.
Conclusion: An arterial injury involves numerous patophysiological processes including vascular endothelial cell damage and 
inflammatory pathways causing establishment of excessive neointima. The administration of colchicine after the trauma of rat 
iliac artery tis highly reliable and results prevention mural injury of the artery due to the inflammation in this animal model.
Keywords: Intimal injury

Figure 1. Arterial anatomy of the rat is shown. Figure 2. The clamping model in Rat's iliac artery.
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[ÖSBD-14]
Effects of rivaroxaban and apixaban on intimal hyperplasia in rabbits
Mustafa Barış Kemahlı1, Tuğra Gençpınar2, Hüseyin Dursun2, Çağatay Bilen3, Pınar Akokay2, Abidin Cenk Erdal2, 
Serdar Bayrak2

1Kent Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
3Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

Background and Aim: Optimum treatment options for arterial thrombosis are antiplatelet and anticoagulant treatments. We 
evaluated the effectiveness of Apixaban and Rivaroxaban treatment for preventing intimal hyperplasia in rabbits.
Methods: The rabbits (n=15) were randomly divided into three groups. Reanastomoses applied on the carotid artery site. All 
groups received 100 U/kg heparin sodium during operation period. Group A (n=5) as a control group had no medication. Group 
B (n=5) was given Rivaroxaban 3 mg/kg/day. In-group C (n=5) Apixaban was administered per orally 10 mg/kg. At the end of 
the treatment on the 28th day, carotid artery specimens excised and evaluated histologically.
Results: Increased intima thickness was observed in the control group than the drug groups (p=0.009). It was found that there 
was no difference between groups in terms of lumen diameter, lumen area, tunica media area and tunica media thickness. There 
was expressive difference between groups in terms of caspase 3 or TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick 
end labeling) staining (p<0.05).
Conclusions: Apixaban and Rivaroxaban may have protective efficacy against intimal hyperplasia after vascular surgical 
intervention.
Keywords: Intimal hyperplasia

Tablo 1. Statistics data of luminal diameters, luminal and tunica media areas and tunica intima thickness values

α-SMA: Alpha-smooth muscle actin; TUNEL: Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling.
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[ÖSBP-15]
Kardiyopulmoner baypas sırasında idrar çıkış miktarının ameliyat sonrası böbrek 
fonksiyonları üzerindeki etkisi
Sedat Gündöner, Duygu Durmaz, Ayşe Nur Taşçı, Hayrettin Tekümit
Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Balıkesir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Akut böbrek hasarı (ABH) kalp cerrahisi sonrası yaşamı tehdit eden önemli bir komplikasyondur. Kardiyopulmoner 
baypas (KPB) sırasındaki idrar çıkış miktarının, açık kalp cerrahisi sonrası ABH gelişme riskinin bir göstergesi olması konusunda 
görüş birliği yoktur. Bu tek merkezli retrospektif çalışmada elektif koroner arter baypas greftleme (KABG) yapılan hastalarda, 
KPB sırasındaki idrar çıkış miktarının ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları ile ilişkisi incelenmiştir.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Haziran 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında KPB ile elektif KABG yapılan 50 hastadan 
alınan demografik ve operatif veriler kullanıldı. Ameliyat öncesi üre ve kreatin, KPB idrar çıkış miktarı, ameliyat sonrası 24. 
saat üre ve kreatin değerleri, akut böbrek hasarı sınıflamasına (AKIN) göre ameliyat sonrası 48. saat kreatin düzeyleri kayıt 
altına alındı (AKIN; ilk 48 saat içerisinde serum kreatinin değerinde ≥0.3 mg/dL artış şeklinde tanımlandı). Hastalar KPB 
sonunda 800 mL altı (Grup 1; n=25) ve 800 mL üzeri (Grup 2; n=25) idrar çıkarma durumlarına göre gruplandırıldı. Acil ve 
reoperasyon hastalar, ameliyat öncesi akut veya kronik böbrek problemleri olan hastalar ve KPB sırasında ultrafiltrasyon yapılan 
hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: Hastaların demografik ve operatif verileri benzerdi. KPB sırasında hiç bir hastada anüri gözlenmedi. Gruplar arasın-
da KPB idrar çıkışları açısından (Grup 1; 575 mL, Grup 2; 1738 mL) anlamlı farklılık belirlenmiştir (p<0,05). Grupların kendi 
içerisinde yapılan değerlendirmede ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 24. saat kreatin düzeyleri arasında anlamlı farklılık 
olmasına rağmen (p<0,05), ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 48. saat kreatin düzeyleri benzer bulunmuştur (p>0,05). Gruplar 
arasında yapılan değerlendirmede ise ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 24. saat üre, kreatin ve 48. saat kreatin düzeyleri açı-
sından anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05).
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada KPB sırasında gerçekleşen idrar çıkış miktarının ameliyat sonrası erken dönem renal 
disfonksiyonun bir göstergesi olmadığı belirlenmiştir. Ek olarak KPB sırasında 3-4 mL/kg/saat üzerindeki poliürinin renal 
perfüzyonun bir göstergesi olmadığını ve yoğun diürezin ameliyat sonrası hipovolemiye bağlı problemlere yol açabileceğini 
düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Kardiyopulmoner baypas idrar çıkış miktarı akut böbrek hasarı

Tablo 2. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası veriler

Tablo 1. Demografik ve operatif veriler

BSA: Body surface area; AKS: Aort klemp süresi; KPB: Kardiyopulmoner baypas.
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[ÖSBP-16]
Konjenital kalp cerrahisinde arterden artere modifiye ultrafiltrasyon yönteminin ameliyat 
sırası hematokrit ve ameliyat sonrası organ fonksiyonlarına etkilesinin incelenmesi
Yeliz Koçoğlu, Senanur Sezer, Ahu Baysal Çitil, Taliha Öner, Mehmet Dedemoğlu, Alican Vuran
T.C S.B Sağlık Bilimleri Üniv. İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Modifiye ultrafiltrasyon (MUF) kardiyopulmoner baypas sonrası oluşan sıvı yükünü azaltmak, metabolitleri 
uzaklaştımak, istenen hematokrit değerine ulaşmak için birikmiş sıvının geri alınmasıdır. Pediyatrik hastalarda düşük vücut 
ağırlığı, enflamatuar yanıt, kardiyopleji uygulamaları gibi nedenlerle total vücut sıvısı özellikle ekstravasküler bölgede artış 
göstererek organ disfonksiyonlarına neden olabilmektedir. Çalışmamızda yöntemin organ disfonksiyonlarının önüne geçilmesi 
ve hematokrit değerlerinin dengelenmesine olumlu etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamıza hastanemizde elektif şartlarda ameliyata alınan 49 hasta dahil edilmiştir. Hastalar iki gruba ayrılmıştır.
Grup 1: (n=29 çalışma grubu ),
Grup 2: (n=20 kontrol grubu).
Grup 2’deki hastalara sadece konvansiyonel ultrafiltrasyon (KUF) (221±142 mL) uygulanırken, Grup 1’deki hastalara KUF 
(192±95 mL) + MUF (13.2±3.3 dk ) (164.5±64.3 mL) uygulanmıştır. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası AST, ALT, BUN, 
Kreatin, Bilirubin değerleri, bazal, perfüzyon başlangıç ve MUF sonrası hematokrit, ventilasyon zamanı (saat), yoğun bakım 
süresi (gün) olarak takip edilmişlerdir.
Bulgular: Perfüzyon giriş hematokrit değerinin kontrol grubunda, MUF sonrası hematokrit değerinin çalışma grubunda daha 
yüksek olduğu istatistiksel olarak anlamlı farkla tespit edilmiştir (p<0,5). Yoğun bakım süresinin (gün) çalışma grubunda 
(6.2±4.4) kontrol grubundan (13.0±8.2) kısa olduğu görülmüş, istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,5). Ameliyat 
öncesi kreatin, biliribun değerlerinin kontrol grubunda daha yüksek olduğu görülmüş istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 
edilmiştir (p<0,5). Ameliyat sonrası 24. saat AST, BUN, bilurubin değişkenlerinde çalışma ve kontrol grupları arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiş (p<0,5), MUF yapılmayanların değerlerinin MUF yapılanlardan daha yüksek 
olduğu görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: Pediyatrik hastalarda modifiye ultrafiltrasyon kullanımının hematokrit değerlerini yükselttiğini, YB süre-
sini azalttığını, karaciğer fonksiyonlarını koruduğunu, böbrek yetmezliği gelişimini azalttığı düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Modifiye ultrafiltrasyon
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[ÖSBP-17]
Kalp akciğer makinasıyla HİPEC uygulaması
İsmail Yerli, Hacı Aslan, Mine Şimşek, Hülya Yük, Özlem Oğuzhan, Sibel Aydın, Erdal Polat, Mustafa Duman
Kartal Koşuyolu Yüksek İht. Eğt. ve Araş. Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hipertermik intraperitonal kemoterapi (HIPEC), abdominal boşluğun ısıtılmış (43 °C) kemoterapi ilaçlarıyla 
perfüze edilmesini içeren bir kanser tedavi yöntemidir. Aynı zamanda, “sıcak kemoterapi” olarak da bilinen HIPEC, karın 
bölgesinden tümörler veya lezyonlar çıkarıldıktan sonra gerçekleştirilen bir cerrahi operasyondur. Piyasada bu işlem için geliş-
tirilen cihaz ve setlerin yanı sıra kalp cerrahisinde sıklıkla kullanılan kalp-akciğer makinası ve ısı değiştiricisindeki gerekli 
modifikasyonlarla işlem daha uygun maliyetlerle güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda daha fazla hasta-
nın bu tedaviden faydalanması amaçlanmaktadır.
Yöntem: Kalp akciğer makinası basit düzenekte roller pompası ve ısı monitörüyle, ısıtıcı-soğutucu cihazı modifiye edilerek 
kullanılmıştır. Sarf malzeme olarak, yetişkin hardshell rezervuarlı oksijenatör, yetişkin tubing set, ısı probları, periton diyaliz 
çözeltisi kullanılmıştır. Kalp cerrahisinde sıklıkla kullanılan ısıtıcı-soğutucu cihazının normal kazan üst ısısı 41 °C iken yapılan 
modifikasyonla daha yüksek ısılara güvenli bir şekilde çıkması sağlanmıştır. İşlem roller pompa yardımıyla rezervuarda topla-
nan kemoterapili perfüzatın oksijenatörün ısı değişim alanında 43 °C’ye kadar ısıtılarak belli çap ve uzunluktaki hatlar yardı-
mıyla abdominal alanda yerleştirilmiş kanüllerden periton içerisine perfüze edilmesi ve tekrar geri rezervuara drene olması ile 
sağlanmıştır. Bu şekilde istenen ısı, süre ve akımda işlem devam ettirilmiştir.
Bulgular: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH’de Ocak 2018 tarihinden Temmuz 2022 tarihine kadar yaklaşık 170 hastada 
kalp-akciğer makinasıyla HIPEC uygulanmıştır. Kalp-akciğer makinası ve modifiye edilmiş ısı değiştiricisi ile daha düşük 
maliyetlerde ve oldukça kolay kullanımlı bir HIPEC işlemi yapılabilmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Kliniğimizde uygulanmakta olan HIPEC prosedürünün; envanterinde kalp-akciğer makinası bulunan 
merkezlerde kolaylıkla uygulanabileceği düşünülmektedir. Böylelikle HIPEC uygulaması düşünülen ancak finansal yetersizlik 
sebebiyle bu tedavi yöntemine ulaşamayan birçok hastanın mevcut ekonomik şartlarda bundan faydalanabileceği düşünülmek-
tedir.
Anahtar sözcükler: Hipertermik intraperitonal kemoterapi.
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[ÖSBP-19]
Kardiyopulmoner baypasta femoral ven kanülasyonunun de Ritis oranına etkisi
Mustafa Yardımcı1, Nazım Kankılıç2, Mehmet Salih Aydın2

1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Giriş ve Amaç: De Ritis oranı olarak da bilinen AST/ALT oranı hepatosit hasarı, miyokart hasarı ve bazı kanser türlerinde hızlı 
ve güvenilir bir belirteç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada KPB sırasında santral ven kanülasyonundan sonra en çok tercih 
edilen kanülasyon tipi femoral ven kanülasyonunun De Ritis oranına etkisini araştırmayı amaçlamaktayız.
Yöntem: Çalışmamıza 2019-2021 yılları arasında KPB geçiren 450 hastayı dahil ettik. Kanülasyon bölgesine göre santral 
(n=218) ve femoral (n=232) olmak üzere iki gruba ayrılan hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerdeki serum 
AST, ALT, GGT ve CRP düzeyleri retrospektif olarak derlenmiştir. Elde edilen veriler IBM SPSS 21.0 programında istatiksel 
olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Santral kanülasyon grubunda De Ritis oranı ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde sırasıyla 1.13 ve 1.68 
(p<0.05) olarak hesaplanmıştır. Serum GGT (sırasıyla 32, 36.5) ve CRP (sırasıyla 3.85, 17.1) düzeyleri ameliyat sonrası dönemde 
ameliyat öncesi döneme göre istatistiksel olarak anlamlı artış göstermiştir (p<0.05). Femoral kanülasyon grubunda ise ameliyat 
sonrası dönemde ameliyat öncesi döneme kıyasla serum AST (sırasıyla 17, 22), ALT (sırasıyla 18, 26), GGT (sırasıyla 21, 24) ve 
CRP (sırasıyla 1.9, 6.85) düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı artış gösterirken (p<0.05), De Ritis oranında istatiksel olarak bir 
değişim gözlemlenmemiştir (p>0.05).
Tartışma ve Sonuç: Elde ettiğimiz veriler ışığında, santral ven kanülasyonunun daha çok miyokart hasarı süreçleriyle ilişkili 
olduğunu, femoral ven kanülasyonunda şiddetli şekilde artan ALT düzeyinin yetersiz organ perfüzyonu ve hepatosit hasarından 
kaynaklandığını düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: De Ritis oranı

Şekil 1. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası değerlerin karşılaştırılması.

Tablo 1. Santral ve femoral grup ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 
değerlerinin karşılaştırılması

Değişkenlerin tanımlanmasında medyan (minimum: maksimum) kullanılmıştır.
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[ÖSBP-20]
Postkardiyotomik şokta uygulanan venoarteriyal ECMO’da oksijenatör performans süresine 
etki eden faktörlerin analizi
Aybars Duman
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp cerrahisindeki en önemli komplikasyonlardan biri hastanın kalp-akciğer makinesinden ayrılamama duru-
mudur. İnotrop desteği sonrasında hasta kalp akciğer makinesinden ayrılamıyorsa kısa dönemli ventrikül destek cihazlarının 
kullanımı düşünülebilir. Bu destek cihazlardan biri olan ECMO bakımı ameliyat sonrası dönemde günlük ECMO takibi ile 
oksijenatör verimliliğini artırarak önerilen kullanım süresinde efektif bir şekilde kullanımı son derece önemlidir. ECMO’da kan 
vücut dışına taşındığından dolayı zaman içerisinde ekipmanlarda gözle görülür trombüsler oluşabilir. Oksijenatör içerisindeki 
porların tıkanarak parsiyel oksijenizasyonu düşürüp verimliliği azaltabilir. Bu çalışmada ECMO’nun verimliliğine etki eden 
faktörlerin analizini yaparak verimliliği korumak amaçlanmaktadır.
Yöntem: Bu çalışmada Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde postkardiyoto-
mik şokta ECMO girişimi uygulanan 21 hasta incelendi. Hastalardan ECMO’da geçirdiği süreçte günlük olarak RPM, LPM, 
PH, LACTAT, PLT, RDW, MPV, PDW, MCHC VE MCH değerleri kaydedildi. ECMO oksijenatöründen günlük giriş ve çıkış 
kan gazları alınarak pO2 değerleri kaydedildi. ECMO’nun oksijenatör giriş ve çıkış basınçları izlendi. ECMO ekipmanlarında 
makroskobik trombüs oluşumu takip edildi. Elde edilen verilerin ECMO’da geçirdiği 2. günü, 5. günü ve son günü istatistiksel 
olarak analiz edildi.
Bulgular: Oksijenatör çıkış pO2’inin son günü ile 5. günü arasındaki p değeri p=0,001 (p<0,05) olduğundan anlamlı bulun-
muştur.
Tartışma ve Sonuç: Sonuçlara göre oksijenatör çıkış pO2’inin son günü ile 5. günü arasındaki p değeri p=0,001 (p<0,05) 
olduğundan istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edildi. T1 (2. gün) T2 (5. gün) ve Tson (Son gün) olmak üzere İncelenen n=21 
hastada T1’de gözle görülür trombüs varlığına rastlanmadı. T2de n=1 hastada trombüs görülürken Tson da n=5 hastada trombüs 
varlığı saptandı. T1 ve Tson değerleri arasında p=0,019 (p<0,05) olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
Anahtar sözcükler: ECMO.
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[ÖSBH-01]

Kardiyovasküler acil ve yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin triyaj karar verme düzeyleri 
ve etkileyen faktörler
Sevda Türen1, Filiz Çetinkaya Işık2

1TC İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Acil ve yoğun bakım üniteleri triyajın sık uygulandığı alanlardır. Bu çalışma, kardiyovasküler erişkin acil ve 
yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin triyaj karar verme düzeyleri ve etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte tasarlanan çalışma için kurum ve etik kurul izni alındı. Temmuz-Ağustos 2022 
tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın verileri, literatür ışığında oluşturulan «Veri Toplama Formu» ve «Triyaj Karar 
Verme Envanteri» ile toplandı.
Bulgular: Araştırmaya 110 hemşire katıldı. Hemşirelerin yaş ortalaması 28,39±4,71 yıl, acil/yoğun bakımda çalışma süresi 
45,47±29,17 ay ve mesleki deneyim süresi 65,35±48,46 ay olarak belirlendi. Çalışmada kadın (%77,3), bekar (%61,8), lisans 
mezunu (%76,4) ve vardiyalı çalışan (%76,4) hemşireler çoğunluktaydı. Hemşirelerin triyaj karar verme puan ortalaması 
171,12±21,02 olarak saptandı. Hemşirelerin yaş, mesleki deneyim süresi, cinsiyet, çalışma düzeni, mezuniyet sonrası triyaj 
eğitimi alma ve triyaj konusunda kendisini yeterli bulma durumları ile triyaj karar verme düzeyleri arasında istatistiksel düzeyde 
anlamlı ilişki bulundu (p>0,05).
Tartışma ve Sonuç: Kardiyovasküler erişkin acil ve yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin triyaj karar verme düzeylerinin 
yüksek olduğu ancak triyaj konusunda kendilerini yeterli bulmadığı belirlendi. Bu çalışmanın sonucuna göre, hemşirelerin triyaj 
eğitimlerinin kurumlar tarafından desteklenmesi ve kliniklerde triyaj yol haritalarının oluşturulması önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Acil servis, hemşire, triyaj, triyaj karar verme, yoğun bakım.
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[ÖSBH-02]

Sol ventrikül destek cihazı implantasyonu uygulanan hastaların deneyimleri: Fenomenolojik 
bir çalışma
Özlem Öztürk, Gülşah Aydın, Nevin Taşyapar, Özlem Bektaş, Kıymet Kaplan Yücel, Ayşenur Mert, Sevinç Itır, 
Tülay Ölmez Çiçek
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp yetmezliği olan hastalarda LVAD implantasyonu; hastaların hayatta kalma oranını ve yaşam kalitesini 
iyileştirmede etkili bir tedavi yöntemi olmakla birlikte hastalar fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden günlük yaşamdaki 
ihtiyaçlarını cihazla birlikte karşılamak zorunda kalmakta, psikososyal ve ekonomik sorunlar ile gelişen komplikasyonlara 
bağlı yaşam kalitelerinin olumsuz etkilenmesine bağlı birçok zorluk yaşamaktadırlar. LVAD implantasyonu uygulanan 
hastaların yaşam kalitesini artırmak için yaşam deneyimlerinin öğrenilmesi önemlidir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
literatürde LVAD implantasyonu uygulanan hastaların yaşam deneyimlerini bu hastaların görüşleri ile belirlemeye yönelik 
yeterli sayıda çalışmaya erişilememiştir. Bu bağlamda çalışma; LVAD implantasyonu uygulanan hastaların bu cihazla birlikte 
yaşamaya ilişkin deneyimlerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Çalışma grubuna katılımcı seçiminde benzeşik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda, çalışma grubuna 
bir üniversite hastanesinde LVAD implantasyonu uygulanan, LVAD implantasyonu sonrası taburculuğunun üzerinden en az 
bir ay geçmiş olan, 18 yaş üstü 10 hasta dahil edilmiştir. Araştırmaya katılımda gönüllülük temel alınmıştır. Veri toplama 
araçları olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 
derinlemesine görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, birebir metin haline getirildikten 
sonra tematik analiz yapılmıştır.
Bulgular: Verilerin analizi sonucunda, beş ana tema oluşturulmuştur. Bu temalar “LVAD ile Yaşamak”, “LVAD’nin Yaşama 
Olumlu Etkileri”, LVAD ile Yaşamaya Bağlı Zorluklar”, “LVAD Hastalarının Aldıkları Hizmetler/Destekler” ve “Öneriler”dir.
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda LVAD implantasyonu uygulanan katılımcıların hastalık semptomlarının 
azalmasına bağlı olarak fizyolojik, sosyal ve ruhsal açıdan olumlu etkilerinin yaşam kalitesini artırdığı ancak aynı zamanda 
fizyolojik, sosyal, ruhsal açıdan zorluklar, cihaz ve ekipmanlarına ilişkin zorluklar, maddi zorluklar, sağlık kuruluşlarında bir 
takım zorluklar ile karşılaştıkları ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar sözcükler: LVAD; yaşam deneyimleri; nakile köprü.

Şekil 1. Araştırmadan elde edilen ana temalar.

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri
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[ÖSBH-03]

Ventrikül destek cihazı uygulanan hastaların taburculuk öncesi kinezyofobi ve hareketlilik 
düzeylerinin değerlendirilmesi
Zeliha Özdemir Köken1, Tülay Akın2, Rana Elçin Sezer Ceren1, Esra Koçyiğit2, Semanur Yavuz Fidan2, Berkay Turan2, 
Ümit Kervan2

1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kalp-Akciğer Transplantasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kinezyofobi aktivite düzeyinde azalmaya yol açan, hareket ve fiziksel aktiviteden kaynaklanan yaralanma 
korkusudur. Ventrikül destek cihazı (VAD) uygulanan hastalar, cihaza bağlı yaşam, cihaz ve ekipmanın ağırlığı ve taşıma 
güçlüğü, driveline hattının neden olabileceği ağrı, driveline hattının kontrolünü sağlama ve cihazı koruma gibi nedenlerle 
fiziksel aktiviteleri yapmaktan korku duyabilir ve kaçınabilir. Bu durum hastalarda çeşitli komplikasyonlara ve rehabilitasyon 
sürecinin uzamasına neden olabilir. Bu çalışmada, VAD implantasyonu yapılan hastalarda taburculuk öncesi kinezyofobinin ve 
hareketlilik düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma prospektif tanımlayıcı tipte olup, Kasım 2021-Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara Şehir Hastanesi Kalp 
Damar Hastanesi Kalp-Akciğer Transplantasyon biriminde VAD uygulanan 31 yetişkin hasta ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
verilerinin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgiler Soru Formu”, “Tampa Kinezyofobi Kalp Ölçeği” ve “Gözlemci Hareketlilik Ölçeği” 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPPS versiyon 23.0 yazılım programı kullanılmıştır.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 43,29±2,38, %83,9’u erkek cinsiyet, %90,3’ünün INTERMACS skoru 4 olarak 
bulunmuştur. Hastaların Tampa Kinezyofobi Kalp Ölçeği puan ortalaması 42,13±0,51, Gözlemci Hareketlilik Ölçeği puan 
ortalaması 7,55±0,60’dır. Buna göre hastaların VAD implantasyonu sonrası orta düzeyde kinezyofobi yaşadıkları, bunun yanı 
sıra hareket düzeylerinin iyi/yeterli olduğu bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, VAD implantasyonu yapılan hastalar ameliyat sonrası erken dönemde orta 
düzeyde hareket etme korkusu yaşamaktadır. VAD uygulanan hastalarda, kinezyofobi implantasyon sonrası erken dönemde 
hareket etmekten kaçınma, mobilizasyonda gecikme, ameliyat sonrası egzersizleri etkin yerine getirememe gibi durumların 
ortaya çıkmasına neden olabilir. Transplantasyona köprü ya da kalıcı tedavi olarak VAD uygulanan hastalarda hareketsizliğe 
bağlı komplikasyonların önlenmesi ve hastaların rehabilitasyon sürecinin iyileştirilmesi için rutin hemşirelik bakımında 
kinezyofobi değerlendirilmesine yer verilmesi önerilir.
Anahtar sözcükler: Hareketlilik düzeyi kinezyofobi ventrikül destek cihazı



Ödüle Aday Sözlü Bildiriler - Hemşire - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S27

Hemşirelik

[ÖSBH-04]

Yoğun bakım ünitesinde ekstrakorporeal membran oksijenezasyonu (ECMO) tedavisi alan 
hastalardaki hemşirelik tanı ve girişimlerinin retrospektif analizi
Burcu Sarıçam Ağrak, Ayşe Doğruyol, Ceyda Canbey Baydilli, Huriye Arslaner, Şule Nur Kavak, Seden Sözeri, 
Dilek Aydın
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Vücut dışı yaşam desteği ya da yapay akciğer-kalp olarak bilinen ekstrakorporeal membran oksijenezasyonu 
(ECMO) bir çeşit kardiyopulmoner baypas sistemidir. Akut veya kronik kardiyopulmoner sistem hastalıklarının tıbbi tedaviye 
yanıt vermeyen geri dönüşümlü durumlarında hayat kurtarıcı olan mekanik dolaşım destek sistemlerinden biridir. ECMO 
tedavisinin karmaşık yapısı sebebi ile uygulamanın tüm yönleri ile ilgili eğitim almış hekim, hemşire ve perfüzyonistlerin iş 
birliği içinde kritik bakımın sunulmasını gerektirir. Hastaların takibi, semptomların yönetimi ve nitelikli bakım sağlamak için 
hemşireler yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları ve hastaya bütüncül bakım sunarken hemşirelik sürecini rehber almalıdır. 
Kurumumuzda tedavi gören ECMO destekli 81 hastalar incelenmiş ve hemşirelik tanı ve girişimleri ile ilgili bilgi verilmesi 
amaçlanmıştır.
Yöntem: Merkezimizde bulunan Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gören ECMO destekli 81 hastanın 
arşiv dosyaları ve HBYS’den hemşirelik kayıtları incelenerek veriler toplanmıştır.
Bulgular: Tedavi gören 81 hastadan 27’si ECMO’dan fayda görmüş olup, ortalama 8-12 hafta arasında dekanülize olmuş, 
dekanülizasyon sonrası 2-4 hafta arasında servise çıkarılmıştır. Bu süreçte tedavi gören hastalara standart uygulanan hemşirelik 
bakım uygulamaları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tartışma ve Sonuç: ECMO desteğinin özelikle kardiyopulmoner yetmezliğindeki hastaların zamanında ve profesyonel 
hemşirelik bakımı ile ekip işbirliği içerisinde faydalı olduğu görülmüştür. ECMO tedavisi takibi esnasında hemşirelerin 
deneyimli ve eğitimli olması; komplikasyonların önlenmesinde, erken fark edilmesinde, ekibin organizasyonunda önemli bir 
rol oynamaktadır. Bakımın hemşirelik süreci rehber alınarak uygulanması bakım kalitesini artırmaktadır. Tabloda görülen 
hemşirelik tanı ve girişimleri ECMO’lu hastaların tedavisinde vazgeçilmez hemşirelik tanı ve girişimlerine bazı örneklerdir.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik bakımı.

Tablo 1. ECMO tedavisi alan hastalardaki hemşirelik 
tanı ve girişimleri

Tablo 2. ECMO tedavisi alan hastalardaki hemşirelik 
tanı ve girişimleri devamı
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[ÖSBH-05]

Türkiye’de açık kalp ameliyatı olan hastalara bakım verenlerin bakım yükleri ve psikolojik 
sağlamlıklarının hastaların psikososyal uyumlarındaki rolü
Damla Öksüz Kargin1, Satı Dil2

1Ankara SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çankırı, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp cerrahisinden sonra optimal iyileşme süreci, verilecek bakımın niteliğiyle yakından ilişkilidir. 
Bakım vericiler hastanın bakım yönetiminde ve iyileşmesinde oldukça büyük etkiye sahiptir. Ancak bakım yükünün ve bakım 
verenlerin dayanıklılıklarının, hastanın uyumundaki rolü açık bir şekilde tanımlanmamıştır. Bu araştırma, Türkiye’de açık 
kalp ameliyatı olan hastalara bakım verenlerin bakım yükleri ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin hastaların psikososyal 
uyumlarındaki rolünün belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu kesitsel çalışma, açık kalp ameliyatı olmuş ve Kalp Damar Cerrahi Servisinde takipleri devam eden 100 hasta 
ve 100 bakım vericinin katılımıyla, Anket Formu, Connor Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (CDPSÖ), Zarit Bakım 
Yükü Ölçeği (BYÖ) ve Hastalığa Psikososyal Uyum Öz Bildirim Ölçeği (HPUÖÖ) kullanılarak yürütülmüştür. Verilerin 
analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon testleri 
kullanılmıştır.
Bulgular: Hastaların HPUÖÖ puanlarının (74,7921,68) kötü uyumu işaret ettiği, bakım verenlerin BYÖ puanının (29,1313,91) 
düşük ve CDPSÖ puanının (66,0217,34) orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Doğrusal regresyon analizleri sonuçlarına göre, 
sürekli ilaç kullanan ve bakım verenleri ile iletişim sıkıntısı yaşayan hastaların psikososyal uyumlarının kötü düzeyde olduğu 
saptanmıştır (p<0.01). Ayrıca, bakım verenlerin psikolojik sağlamlık düzeyi arttıkça ve bakım yükleri azaldıkça, hastaların 
psikososyal uyum düzeylerinin arttığı belirlenmiştir (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma açık kalp ameliyatı olan hastaların uyumları üzerinde bakım verenlerin psikolojik sağlamlık 
düzeyleri ile bakım yüklerinin önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan bakım verenlerin psikolojik 
dayanıklılığını artırmaya ve bakım yükünü hafifletilmeye yönelik koruyucu ve geliştirici sağlık uygulamalarına öncelik 
verilmelidir.
Anahtar sözcükler: Kalp hastalarında psikososyal uyum.
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[ÖSBH-06]

Kalp damar cerrahisi hemşirelerinde nütrisyonel değerlendirmenin önemi, nütrisyonel bakıma 
ilişkin bilgi düzeyi, algılanan nütrisyonel bakım kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Esra Çetin1, İlknur Çalışkan2

1Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Araştırma kalp damar cerrahisi hemşirelerinde nütrisyonel değerlendirmenin önemi, bakıma ilişkin bilgi 
düzeyi, algılanan nütrisyonel bakım kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın örneklemini Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH’de çalışan 286 
cerrahi hemşiresi oluşturmuştur. Araştırma verileri ‘’Hemşire Tanıtım Formu’’ ve ‘’Hemşirelerde Nütrisyonel Değerlendirmenin 
Önemi, Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyini ve Algılanan Nütrisyonel Bakım Kalitesini Değerlendirme Ölçeği’’ ile 
toplanmıştır. Ölçek sahibinden e-posta yolu ile ölçek kullanım izni, etik kurul onayı, kurum izni ve il sağlık müdürlüğünden izin 
alındı. Bölüm 1 Nütrisyonel Değerlendirmenin Önemi toplam puan 7-28 olup, alınan puanın yüksek olması hastanın nütrisyonel 
durumunun değerlendirilmesinin önemine ve nütrisyonel değerlendirmenin hemşirelik işlevleri arasında kabul edilmesine 
ilişkin hemşirelerin daha olumlu tutuma sahip olduklarını gösterir. Bölüm 2 Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyi toplam 
puan 10-40 olup puan arttıkça, hemşirelerde daha yüksek bir nütrisyonel bakım bilgisini yansıtmaktadır. Bölüm 3 Nütrisyonel 
Bakıma İlişkin Algılanan Bakım Kalitesi toplam puan 9-45 olup puanların yükselmesi hemşirelerin, çalıştıkları birimlerde 
hastalara sunulan nütrisyonel bakımın kalitesini daha olumlu değerlendirdiklerini yansıtmaktadır. Araştırma verilerinin analizi 
IBM SPSS 24.0 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
Bulgular: Ölçek alt bölümlerinin puan ortalamaları tablo 1 de gösterilmiştir. Araştırma kapsamındaki hemşirelerin cinsiyet ve 
eğitim durumuna göre nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyi puanı arasında, cinsiyet, eğitim düzeyi ve nütrisyona ilişkin eğitim 
alma durumuna göre nütrisyonel bakıma ilişkin algılanan bakım kalitesi puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
olduğu bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 2).
Tartışma ve Sonuç: Hemşirelerin nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu, hastalara sunulan 
nütrisyonel bakımın kalitesini olumlu olarak değerlendirdikleri, hastanın nütrisyonel durumunun değerlendirilmesinin 
önemininin olumlu olduğu bulundu.
Anahtar sözcükler: Nütrisyonel bakım.

Tablo 1. Kalp damar cerrahisi hemşirelerinin ölçek alt 
boyutlarından aldıkları puanların dağılımı

Tablo 2. Kalp damar cerrahisi hemşirelerinin sosyo-
demografik ve mesleki özelliklerine göre HNDÖ alt 
boyutları puanlarının karşılaştırılması (n=286)
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[ÖSBH-07]

Sol ventrikül destek cihazı implante edilen hastalara bakım veren hemşirelerin tükenmişlik ve 
iş yaşam kalitelerinin incelenmesi
Nihal Çeliktürk Doruker1, Fatma Demir Korkmaz1, Gülver Hacıoğlu2, Tahir Yağdı2

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sol ventrikül destek cihazı implante edilen hastaların bakım süreçleri zor, karmaşık, stresli ve bakım 
yükleri fazladır. Bu hastaların bakımında önemli bir yeri olan hemşireler mesleki zorlukların yanı sıra bu hastaların bakım 
süreçlerinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu çalışmada sol ventrikül destek cihazı implante edilen hastalara 
bakım veren hemşirelerin tükenmişlik ve iş yaşam kalitelerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma bir üniversite hastanesinin Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı klinik ve 
yoğun bakım ünitesinde çalışan 68 hemşire ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında “Hemşirelerin Sosyodemografik ve Tanıtıcı 
Özellikleri Formu”, “Maslach Tükenmişlik Ölçeği”, “Hemşirelik İş Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanıldı. Verilerin analizinde 
tanımlayıcı istatistikler, parametrik, nonparametrik testler ve korelasyon analizleri kullanıldı.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalaması 33.54±7.03 (min: 24, maks: 55) idi. Hemşirelerin %91.2’si 
kadın, %88.2’si lisans mezunu olup %61.8’i klinikte çalışmaktaydı. Hemşirelerin Maslak tükenmişlik ölçeği toplam puan 
ortalaması 38.63±10.01, duygusal tükenme alt boyutu puan ortalaması 15.54±6.03, duyarsızlaşma alt boyutu puan ortalaması 
5.60±2.70, kişisel başarı alt boyutu puan ortalaması 15.57±4.20 idi. Hemşirelik iş yaşam kalitesi ölçeği toplam puan ortalaması 
107.20±14.60 idi. Bununla birlikte maslak tükenmişlik ölçeği puan ortalaması ile hemşirelik iş yaşam kalitesi ölçeği puan 
ortalaması arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı (r=-0.291, p=0.016) bir ilişki vardı.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada hemşirelerin duygusal tükenme ve kişisel başarı alt boyutunda orta, duyarsızlaşma alt 
boyutunda düşük düzeyde tükenmişlik yaşadığı ve iş yaşam kalitelerinin düşük düzeyde olduğu söylenebilir. Bu çalışmada 
hemşirelerin tükenmişliğinin artması iş yaşam kalitesini azaltmıştır.
Anahtar sözcükler: Hemşire.
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[ÖSBH-08]

Erişkin ve pediatrik KVC hemşirelerinin karar verme ve problem çözme becerilerinin 
incelenmesi
Erdem Gonce, Berra Yılmaz Kuşaklı, Tuğba Şahin, Onur Öncel, Başak Güler
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Karar vermek çeşitli veya pek çok ihtimal arasından seçim yapmak olarak tanımlanırken problem çözmek ise 
gerçek durum ile olası durum arasındaki fark olarak tanımlanır. Hemşirelik multidisipliner bir meslek grubunda olduğundan 
klinik süreçte hemşire karar verme ve problem çözme yöntemlerini her alanda kullanması önemlidir. Bu kapsamda yapılan bu 
çalışmanın amacı erişkin ve pediyatrik KVC hemşirelerinin klinik karar verme ve problem çözme becerilerinin belirlenmesidir
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı, nicel araştırma türündedir. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
kalp damar alanında Ağustos-Eylül 2022 tarihleri arasında çalışan 300 hemşire araştırma evrenini oluşturmuştur. Hesaplama 
sonucuna göre (bilinen örneklem hesaplama formülü) örnekleme 169 hemşire dahil edilmiştir. Araştırma verileri Katılımcı Bilgi 
Formu, Klinik Karar Verme Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri ile toplandı. Verilerin analizinde IBM SPSS 25.0 programı ve 
veriler %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 25,98(±3,12), %78,8 kadın, %86,4 bekar, %6,1 çocuk sahibi, mesleki 
deneyim ortalaması 2(±28,1) yıl, %75,8 erişkin KVC alanında çalıştığı, birimde çalışma süre ortalaması 1(±10,5) yıl idi. Klinik 
karar verme becerileri ortalama puanı 96,8(±18,4), problem çözme becerileri puan ortalaması 85,2(±22,0) idi. Klinik karar 
verme becerileri ve problem çözme becerileri puan ortalaması arasında istatistiksel olarak fark 0,78 bulunmuştur (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Hemşirelerin klinik karar verme becerileri ile çalıştığı birim arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(p<0,05). Hemşirelerin problem çözme becerileri düzeyleri ile çalıştığı birim arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). 
Hemşirelerin problem çözme becerileri ve klinik karar verme becerileri arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
((r=0,78, p<0,00).
Anahtar sözcükler: Karar.
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[SSB-001]
Effects of rivaroxaban on myocardial mitophagy in rat heart
Tuğra Gençpınar1, Çağatay Bilen2, Barış Kemahlı4, Kıvanç Kaçar1, Pınar Akokay3, Serdar Bayrak1, Cenk Erdal1

1Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery
2Behcet Uz Children’s Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery
3Izmir Kavram Vocational School, Medical Laboratory Technigues Programme
4Kent Hospital İzmir

Background and Aim: Myocardial ischemia causes mitochondrial mitophagy leading to autophagosomes in response to 
hypoxia or during ischemia development. Our study aims to demonstrate the efficacy of rivaroxaban pharmacokinetic effects on 
the molecular mechanism of apoptosis potential to indicate myocardial mitophagy in rats.
Methods: In this double-blind experiment, Wistar albino male rats were used and randomly divided into three groups as 
the drug group (n=7), the sham group (n=7), and the control group (n=7) for experimental ischemia model. Rivaroxaban was 
administered perorally with gavage at 2 mg/kg/day for 28 days in the drug group. The heart was surgically exposed, and the 
ischemia achieved by compressing vessel around proximal part of the left anterior descending coronary artery for 10 minutes. 
The heart tissue was then transected, removed and examined under light microscope, morphologically, immunohistochemically.
Results: Immunohistochemically, heart sections were marked with Caspase 3, Caspase 9, Apaf 1 and Bcl 2 antibodies. Sham 
group was compared with Rivoraxaban treated group and the pathways inducing apoptosis increased (Caspase 3, Caspase 
9, Apaf1; p=0.026, p=0.004, p=0.017, respectively) and Bcl 2, the molecule that inhibits apoptosis decreased statistically, 
(p=0.026), suggesting rivaroxaban treated rats have reduced cell death in cardiomyocytes in MI and therefore reduces damage 
to heart tissue caused by MI.
Conclusions: Mitophagy as a stress response or selectively removes damaged mitochondria and plays a largely cytoprotective 
role in the context of ischemia. The present study provides strong evidence that the mitophagy response was less in the 
rivaroxaban group showing protective effect of rivaroxaban against acute ischemia.
Keywords: Anticoagulation.
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[SSB-002]
A novel host in the etiology of endothelial injury? 2.45 GHz electromagnetic radiation
Ahmet Rıfkı Çora1, Ersin Çelik1, Kadir Burhan Karadem2, Dilek Ulusoy Karatopuk2

1ısparta şehir hastanesi
2süleyman demirel üniversitesi tıp fakültesi

Background and Aim: Electromagnetic radiation at wavelength 2.45 gigahertz used for wireless internet connection and its 
harmful effects on endothelium has not been studied well. We aimed to investigate these effects on endothelium.
Methods: Twenty-four male Wistar-Albino rats were randomly divided into three groups as control, sham and study.
Results: Serum IL-18 values were higher in control and sham groups (p<0,001) where serum TAS values in sham group found 
to be increased (p=0.016). Serum OSI values found lower in study group (p=0.052). In aortic tissue samples, IL-1β values were 
high in study group (p=0.025) and IL-18 values were high in sham and study groups (p=0.234). Aortic TAS-TOS-OSI values are 
similar among each group. In carotid tissue IL-18 was high in study group (p=0.048) and IL-1β found to be higher in sham and 
study groups (p=0.084). Carotid TAS values were similar among each group (p=0.709) where TOS found higher in control group 
but lower in study group (p=0.020). OSI value was low in study group in carotid (p=0.048). In the histopathological examination 
of the aortic tissue, significant endothelial and subendothelial damage was found in the study groups.
Conclusions: We conclude that long term exposure to this type of radiation may cause endothelial damage
Keywords: Endothelial injury.
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[SSB-003]
Reconstruction of inferior vena cava after resection of renal cell carcinoma tumor thrombus
Ibrahim Demir, Mohammed N. I. Skaik, Selcuk Erdem, Oner Sanli, Faruk Ozcan, Turkan Tansel
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine

Background and Aim: Major vascular reconstruction due to resection of a malignant tumor thrombus is sometimes needed 
when performing surgical procedures for kidney tumors. Although primary suturing is often enough for venous reconstruction, 
it may be necessary to use graft material in some large resections. There are two different types of graft material that can be 
used in vascular reconstructions, either biological or synthetic graft material. In this article, we will be sharing our experience 
of using the autologous graft materials and/or primary reconstructing in six renal cell carcinoma cases, all of which were with 
tumor thrombus extending into vena cava inferior and/or renal vein.
Methods: We examined six patients who underwent radical nephrectomy and thrombectomy due to renal cell carcinoma (RCC) 
with renal vein and/or inferior vena cava invasion. Our team collaborated intraoperatively with the Urology team who performed 
radical nephrectomy, meanwhile we performed thrombus resection from the involved vessels and then reconstructing them in 
this course.
Results: As a result; intra and later postoperatively there was no sign of either leaking or narrowing of the reconstructed 
vessel. Postoperatively patients were followed up closely. Patients were later discharged with no sign of operation related major 
complication such as deep venous thrombosis or hemorrhagica needing for re-surgery.
Conclusions: In this course, we emphasize the advantages of using autologous graft materials and/or primary reconstruction 
which include low risk of infection, no need for permanent anticoagulation use, immediate availability, ability to adapt to diverse 
dimensions of the defect, low-cost durability, biocompatibility and without threatening oncologic outcomes.
Keywords: Renal cell carcinoma tumor thrombus vena cava inferior.

Figure 1. (a) Left kidney RCC with filler thrombus in renal vein and buton shaped 
VCI invasion. (b) Right kidney RCC with VCI thrombus and wall invasion on 
hepatic level.

Figure 2. Preopreative image that shows bulky VCI 
and renal vein due to thrombus.
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[SSB-005]
Farklı etiyolojilere sahip oklüziv arter hastaları silostazolden aynı faydayı görür mü?
Burak Can Depboylu, Buğra Harmandar, Serkan Yazman, Mürüvvet Funda Tetik Saruhan, Hande İştar, Kadir Arslan, 
Gökhan İlhan, İrem Elif Yeniceli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Muğla

Giriş ve Amaç: Silostazol, kronik aterosklerotik periferik arter hastalıklarında intermitant klodikasyoyu ve yaşam kalitesini 
iyileştiren, kılavuz olarak önerilen bir ilaçtır. Ancak klinik pratikte arteriyel tıkayıcı hastalıkların hemen hemen her 
etiyolojisinde kullanılmaktadır. Bu çalışma, farklı etiyolojiye sahip periferik arter hastalarının silostazolden eşit fayda sağlayıp 
sağlamadığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Silostazol kullanmaya başlayan hastalar arteriyel tıkayıcı hastalık etiyolojisine göre dört gruba ayrıldı. Maksimum 
yürüme mesafesi; ankle-brakial indeks ve distal oksijen satürasyonu; klinik olarak iyileşme başlangıç zamanı; maksimum 
faydaya ulaşma süresi, vasküler ameliyatları ve yaraları silostazole başlamadan önce ve 12 ay sonrasında karşılaştırıldı. 
Sonuçlar, p<0,05 istatistiksel anlamlılıkta değerlendirildi.
Bulgular: 194 hastada 307 hedef ekstremite; ateroskleroz, diyabetik anjiyopati, emboli/tromboz, Buerger hastalığı grupları 
altında değerlendirildi. Silostazol kullanımından sonra tüm gruplarda maksimum yürüme mesafesi, ankle-brakial indeks ve 
distal oksijen satürasyonu anlamlı olarak arttı (p<0,001). Ancak distal oksijen satürasyonu diyabetik anjiyopati ve Buerger 
hastalığında ateroskleroza göre anlamlı derecede düşüktü (p<0,001). Buerger hastalığında; ankle-brakial indeks ve distal oksijen 
satürasyonundaki değişiklikler anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001 ve p<0,001). Vasküler cerrahi gerekliliği ateroskleroz ve 
emboli/tromboz gruplarında anlamlı olarak azaldı (p=0.019 ve p=0.004).
Tartışma ve Sonuç: Silostazol aterosklerotik oklüziv arter hastalarında faydalı olduğu gibi, non-aterosklerotik oklüziv arter 
hastaları da silostazolden fayda görür. Ancak Buerger hastalığı ve diyabetik anjiyopatik hastaların silostazolden daha az 
faydalandığı görülmektedir. Silostazolün antikoagülan veya antiagregan ajanlarla kombine edilmesi ve bu hastaların daha 
yakından kontrol edilmesi daha iyi sonuçlar sağlayabilir.
Anahtar sözcükler: Silostazol.

Tablo 1. Silostazol kullanımı öncesi ve sonrası AG, DAG, 
ETG ve BHG'larında MYM, ABI ve StO2 değerlerinin; ABI ve 
StO2 değişikliklerinin tanımlayıcı istatistikleri ve karşılaştırma 
sonuçları

Ankle- Brakiyal İndeks, AG: Ateroskleroz Grubu, BHG: Buerger Hastalığı Grubu, 
DAG: Diyabetik Anjiyopati Grubu, ETG: Emboli/Tromboz Grubu, MYM (m): 
Maksimum Yürüyüş Mesafesi (metre), StO2: Distal oksijen satürasyonu Veriler 
medyan (25-75 persentil) veya sayı ve yüzde olarak ifade edilir. p<0.05 istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. Aynı satırdaki benzer harfler, gruplar arasında istatistiksel 
bir fark olmadığını; farklı harfler gruplar arasındaki istatistiksel farkı gösterir.

AG: Ateroskleroz Grubu, BHG: Buerger Hastalığı Grubu, DAG: Diyabetik Anjiyopati 
Grubu, ETG: Emboli/tromboz Grubu Veriler sayı ve yüzde olarak ifade edilir P 
<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi Aynı satırdaki benzer harfler, gruplar 
arasında istatistiksel bir fark olmadığını, farklı harfler ise gruplar arasındaki 
istatistiksel farkı gösterir.

Tablo 2. Silostazol kullanımı öncesi ve sonrasında vasküler 
cerrahi ve yara progresyonunun AG, DAG, ETG, ve BHG'larında 
karşılaştırılması
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[SSB-006]
Surgeon modified fenestrated stent graft in acute and elective aortic pathologies
Hakki Zafer İşcan, Naim Boran Tumer, Hayrettin Levent Mavioglu, Ertekin Utku Unal
Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Surgeon modified fenestrated stent graft (SMFSG) is an adaptation of endovascular repair in which 
the proximal or distal seal is extended above the left subclavian artery (LSA) or into the supraaortic vessels or the renal 
arteries into the visceral segment of the aorta. Fenestrations on the endograft enables continued perfusion of the branch 
vessels while maintaining the exclusion of the aneurysm, dissection, or both. Meticulous measurements and proper patient 
selection is mandatory for successful SMFSG. We retrospectively revealed our experience with back table fenestration in 
acute or elective manners.
Methods: Since July 2020 we are performing SMFSG in suitable patients. There were 37 fenestrations in 35 patients. There 
was only one concomitant chimney procedure for LCCA, two single coeliac truncus, two LCCA fenestration and one triple 
fenestration for left-right renal artery and superior mesenteric artery. One patient had LCCA chimney and LSA fenestration.
Results: Technical success was %97,4 with one bail out chimney of a double fenestration for LCCA and LSA. There was 10 
urgent cases and no early mortality. Follow-up period was 14,9+8 (2-26) months. Only one patient had LSA occlusion diagnosed 
at the first control visit without any symptoms.
Conclusions: SMFSG has successful early and mid-term results in experienced aortic centers.
Keywords: Surgeon modified fenestrated stent graft.
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[SSB-007]
A comparative analysis of direct oral anticoagulants for venous thrombosis in cancer using 
fuzzy promethee
Özlem Balcıoğlu1, Natacha Usanase1, Berna Uzun3, Dilber Uzun Ozsahin2, İlker Ozsahin4

1Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
2University of Sharjah, United Arab Emirates
3Universidad carlos III de Madrid, Spain
4Weil Cornel Medicine, United States

Background and Aim: Venous thromboembolism caused by cancer is continuing on the rise across the world. Cancer-
related venous thromboembolism is a preliminary source of multiple comorbidities in cancer patients. Patients suffering 
from the complexity of cancer may necessitate critical care as a result of the malignancy. The administration of single-
agent low molecular weight heparins for venous thromboembolism treatment is difficult due to the cost of the drug and the 
discomfort of the injections, both of which have a detrimental influence on health care quality which is why this study aimed 
at comparing direct oral anticoagulants by weighing them on various criteria using MCDM models
Methods: The method of reviewing and deciding the best plan from a variety of options that best match the researcher’s 
objectives and goals is critical. Standard MCDM approaches are employed to analyze certain options based on specific criteria, 
using qualitative or quantitative characters and assessing or contrasting the alternatives effectively. PROMETHEE is amongst 
the top common MCDM methods because of its dependability and ease of use
Results: From the results of this study, apixaban ranked the best preferable anticoagulant to be used in treating venous 
thromboembolism with a net flow of 0,0042 whereas rivaroxaban ranked the least preferable medication with a net flow of 
-0,0043.F
Conclusions: Fuzzy PROMETHEE was found to be effective to rank the anticoagulants which were being analyzed. From the 
findings of this study, there will be an elevated survival rate for people with VTE cancer as well as a low risk of comorbidities 
that may arise from these two conditions.
Keywords: MCDM-promethee.
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[SSB-008]
Kadın hastalarda periareolar yaklaşımla minimal invazif kalp cerrahisi
Cengiz Ovalı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir

Giriş ve Amaç: Gelişen teknoloji ve artan cerrahi deneyimler sayesinde minimal invazif kalp cerrahisinde yeni bir insizyon 
şekli olan periareolar yaklaşım literatürde yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmamızda periareolar yaklaşımla ameliyat ettiğimiz 
hastalarımıza ait erken dönem sonuçlarımızı paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: Kasım 2020-Temmuz 2022 tarihleri arasında 22 kadın hastaya minimal invazif yaklaşım olarak periareolar kesi 
uygulandı. Bunlardan 11’ine mitral kapak replasmanı, altısına mitral kapak replasmanı ve triküspit anüloplasti, üçüne atriyal 
septal defekt onarımı ve ikisine ise miksoma eksizyonu yapıldı. Ayrıca beş hastaya AF nedeniyle kriyoablasyon uygulandı. 
Hastalara ait dosya ve görüntü kayıtları retrospektif olarak incelendi ve veriler kayıt altına alındı. Tüm ameliyatlar sola 
30 derecelik bir pozisyonda yapıldı. Tek lümenli entübasyon kullanıldı. Sağ femoral arter ve ven kanüle edilerek periferik 
kanülasyon uygulandı. Sağ meme periareolar bölgeye yaklaşık 4 - 6 cm’lik kesi yapılarak minitorakotomi yapıldı. Chitwood 
klemp ile kros klemp yerleştirildi ve root kanülden verilen kardiyoplejiyle kardiyak arrest sağlanarak yapıldı.
Bulgular: Hiçbir hastamızda sternotomiye ya da daha büyük torakotomiye geçilmedi. Kardiyopulmoner baypas ve aort kros 
klemp süresi sırasıyla 68.2±25.8 ve 57.3±24.6 dakika idi. Ortalama drenaj 320 cc, kan tranfüzyon ihtiyacı 1,8 ünite oldu. 
Hastalar genellikle paracetamol ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara yanıt verecek ağrı tariflediler. Hiçbir hastada kesi 
yeri enfeksiyonu gözlenmedi. Ortalama yoğun bakım kalış süresi ve taburculuk süresi sırasıyla 1,2 gün ve 5,4 gün idi. Hiçbir 
hastamızda mortalite olmadı. Hastaların kontrollerinde skar dokusunun yapılan insizyona göre daha da küçüldüğü gözlendi.
Tartışma ve Sonuç: Periareolar yaklaşım, diğer minimal invazif yaklaşımlarındaki daha hızlı iyileşmenin yanında memenin 
elastik dokusundan dolayı daha iyi estetik sonuçlar sağlamaktadır.
Anahtar sözcükler: Minimal invazif.

Şekil 1. Hastaya ait ameliyat sonrası görüntü.
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[SSB-009]
A modified endoscopic radial artery harvesting: Procedural outcomes of our institution
Orhan Eren Günertem, Abducelil Yıldırım, Refik Taşöz
Antalya Medical Park Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi, Antalya, Türkiye

Background and Aim: Nowadays, in the minimally invasive cardiac surgery era, endoscopic radial artery harvesting technique 
was developed to increase patient satisfaction and acceptance. This technique can decrease the incidence of undesired neurologic 
and wound complications caused after open harvest technique. We want to share initial experience of our modified technique 
and procedural outcomes.
Methods: From September 2020 to January 2022, modified endoscopic radial artery harvesting technique was preferred in 50 
patients undergoing coronary artery bypass grafting. A 3-cm incision over the radial aspect of the wrist and carbon dioxide was 
insufflated into the wound. The branches were divided with ultrasonic harmonic coagulation scissor. Another 1-cm incision 
was made at the antecubital fossa and radial artery was taken outside from the arm and ligated. Patients were evaluated for 
postoperative pain, bleeding, neurogenic pain, infection, and any adverse events.
Results: The mean age was 62.2 years, 49 endoscopic radial arteries were grossly acceptable and used for grafting. In one patient 
(2%) partial dissection was evaluated and we did not use this vessel as a graft. Early in the series, hematoma requiring revision 
was occurred in one patient. The conduit length varied between 16 and 22 cm. At 30 days postoperative follow-up, four patients 
(4,5%) had objective sensory numbness. All patients expressed significant satisfaction with the small incisions and cosmetic 
outcomes.
Conclusions: In our initial experience, endoscopic radial artery harvesting can be performed with good cosmetic results, useable 
grafts, and minimal paresthesias with our technique. A full-length radial artery conduit can be obtained without undesired 
complications.
Keywords: Endoscopic radial artery harvesting.

Figure 1. Radial artery after harvesting.
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[SSB-010]
Surgical outcomes of 3 pledgeted mattress stitches for repair of ischemic mitral regurgitation
Seymur Aydin Musayev1, Emin Gurbanov1, Fazil Eyvaz Abbasov2

1Department of Cardiovascular Surgery, EGE Hospital, Baku, Azerbaijan
2Department of Cardiovascular Surgery, Scientific Surgery Center named after M.Topchubashov, Baku, Azerbaijan

Background and Aim: We evaluated the feasibility and surgical outcomes of using 3 pledgeted mattress stitches for repair of 
ischemic mitral valve regurgitation.
Methods: From February 2017 to November 2021, 54 patients (60.4±8.3 years) with moderate to severe IMR (Grade 3.5±0.5) 
underwent mitral annuloplasty using 3 pledgeted mattress stitches. Stitches were placed on posterior annulus each corresponding 
to P1, P2 and P3 segments. The etiology of mitral regurgitation was ischemic in all the patients. Echocardiographic evaluation 
and follow up was performed at discharge, three months and one year after surgery.
Results: Total in-hospital mortality was 3.7%, survival at three month and one year was 96.3% and 94.4%, respectively. 
Intraoperative TEE evaluation with 0-1+ MR was achieved in 49 patients, which remain similar at discharge with routine TTE 
evaluation. Leaflet coaptation height was 0.7±0.2 cm. Follow up TEE on 45 patients at one year showed zero to trivial MR in 
10 patients, Grade 1+ MR in 28 patients, 2+ MR in five patients, and 3-4+ MR in two patients. Left atrial dimensions decreased 
from 55±7 to 49±8 mm (p<0.001). No systolic anterior motion was present. No patient had endocarditis or thromboembolism. 
Patients with severe annular dilatation (22.2%) had a greater regurgitation recurrence rate (p<0.001).
Conclusions: Repair of ischemic mitral valve regurgitation using 3 pledgeted mattress stitches is feasible resulting in immediate 
valve competence and has acceptable long-term durability. This technique is more applicable for patients with lesser degree of 
annular dilatation and has time and cost saving benefits.
Keywords: Ischemic.
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[SSB-011]
Arteriyovenöz fistülü olan hastalarda sefalik ark darlığında ilaç kaplı balon anjiyoplasti 
sonuçlarımız
Fatih Avni Bayraktar
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sefalik ark darlığı özellikle brakiyosefalik arteriyovenöz fistüllerde yaygın olarak görülür ve %70 civarında 
prevalansa sahiptir. Kliniğimizde sefalik ark darlığı sebebiyle etkin hemodiyaliz tedavisi alamayan hastalara uygulanan ilaç 
kaplı balon anjiyoplasti işleminin 12 aylık sonuçlarını sunmaktayız.
Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında endovasküler tedavi uygulanmış 347 arteriyovenöz fistül 
hastası retrospektif olarak tarandı. Sefalik ark darlığı sebebiyle etkin hemodiyaliz tedavisi alamayan 18 hastanın 15’i çalışmaya 
dahil edildi. Sefalik ark darlığı dışında eşlik eden darlığı veya takanması bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı. İşlem sonrası 
tüm hastaların 12 aylık takip verileri incelendi. Standart düz balon anjiyoplasti sonrası ilaç kaplı balon uygulandı. Takiplerinde 
etkin hemodiyaliz tedavisi alabilen veya semptomları olmayan hastalarda sefalik ark restenozu gelişmediği kabul edildi. Altıncı 
ve 12. aylarda fonksiyonel primer açıklık oranları hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların tamamında brakiyosefalik arteriyovenöz fistül mevcuttu. Başvuru sebepleri 
arasında 11 hastada yüksek venöz basınç, sekiz hastada hemodiyaliz tedavisi esnasında omuz bölgesinde ağrı, üç hastada 
resirkülasyon, beş hastada hemodiyaliz iğnesi yerinde uzamış kanama vardı. Altıncı ve 12. ay primer açıklık oranları sırasıyla 
%73 ve %60 idi. Bir hastada balon anjiyoplasti sonrası daralma bölgesinde rüptür gelişti.
Tartışma ve Sonuç: Sefalik ark darlığı arteriyovenöz fistül yoluyla hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda önemli bir sorundur. 
Sefalik ark darlığı mevcut hastalarda ilaç kaplı balon ile yapılan perkütan balon anjiyoplasti etkili bir tedavi seçeneğidir.
Anahtar sözcükler: Sefalik ark darlığı.
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[SSB-012]
Thirty-six month results from a prospective randomized study: Cyanoacrylate glue closure 
versus laser ablation for refluxing great saphenous veins
Eyüp Serhat Çalık, Hakan Usta, Bilgehan Erkut
Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Erzurum, Türkiye

Background and Aim: The use of endovenous cyanoacrylate ablation (CAA), which is one of the new techniques in the treatment 
of symptomatic venous insufficiency, has become increasingly common worldwide. We aimed to evaluate the 36-month efficacy 
and safety of CAA for the treatment of refluxing great saphenous veins in comparison with endovenous laser ablation (EVLA).
Methods: In this prospective randomized study, 400 patients with refluxing great saphenous veins were assigned to either CAA 
or EVLA. In their third year follow-up, physical examination and duplex ultrasound were performed; venous clinical severity 
scores and quality of life questionnaires were evaluated by the investigators. Overall success rates at 36 months were compared.
Results: Of 400 randomized subjects, 316 completed the 36-month follow-up, which were 159 in the CAA group and 157 in the 
EVLA group. The complete closure rate was 93.8% in the CAA group and 91.2% in the EVLA group based on month 36. The 
improvement in symptoms and quality of life was the same in both groups and increased, though at a slower pace. Device or 
procedure-related late side effects were not observed in either group.
Conclusions: Based on 36 months follow-up, this study showed that the efficacy and safety of CAA in the management of 
refluxing great saphenous veins was similar to EVLA and non-inferior to EVLA with high closure rate. The improvement in 
clinical and quality of life results were continued in both treatment modalities and were found to be similar.
Keywords: Endovenous cyanoacrylate ablation.
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[SSB-013]
Minimally invasive multivessel coronary revascularization via left anterior minithoracotomy: 
Our experience in 292 consecutive patients
Barış Çaynak1, Hüseyin Sicim2

1Private Medical Practice, Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: In this study, we aimed to contribute to the feasibility of minimally invasive coronary bypass with left 
anterior mini-thoracotomy with our own patient series.
Methods: From July 2019 to August 2022 a total of 292 consecutive patients underwent minimally invasive on-pump multivessel 
CABG through the left anterior minithoracotomy. In the operation decision; regardless of low EF, morbid obesity, number of 
diseased vessels or other comorbid factors, bypass operation was performed via thoracotomy without selecting patients, except 
redo patients or porcelain aorta. The mean number of grafts was 3.5±0.6. Cardiopulmonary bypass (CPB), aortic cross-clamping 
and blood cardioplegia were used in all patients. Postoperative results of all patients were analyzed retrospectively.
Results: The total cardiopulmonary bypass time was 139.6±22.4 minutes, and aortic cross-clamp time 79.2±18.6 minutes. The 
mean intensive care stay was 1.1±0.6 days and mean total hospital stay 5.2±1.3 days. Total perioperative mortality was 0.68% 
(n=2). Myocardial infarction was not observed in any case in the postoperative period. Eleven patients underwent revision due 
to bleeding in the early postoperative period. There was no patient who underwent stroke or developed renal failure requiring 
hemodialysis in the postoperative period. 290 patients (99.3%) were discharged with good recovery.
Conclusions: The fact that the minimally invasive multivessel bypass surgery technique is new and more challenging than 
conventional methods makes it difficult for surgeons to adopt it. In addition, one of the most important issues is that the surgical 
results should be satisfactory. Our study shows that safe, successful and satisfactory results can be obtained by using this method, 
as in our case series.
Keywords: Multivessel coronary bypass via mini-thoracotomy.
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[SSB-014]
The fate of patent stents in patients undergoing coronary artery bypass grafting
Serdar Başgöze, Onur Sen, Yesim Guner, Zihni Mert Duman, Mehmet Karacalilar, Unal Aydin
Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Bypassing a patently stented coronary artery has a risk of flow competition, and leaving it ungrafted 
has a high risk of stent restenosis. This study aims to determine the fate of patently stented coronary arteries bypassed and left 
ungrafted.
Methods: Patients undergoing isolated coronary artery bypass grafting (CABG) with previous percutaneous coronary 
intervention (PCI) were retrospectively scanned between January 1, 2015, and January 1, 2020. Patients undergoing surgery 
with a patently stented coronary artery were identified. Postoperative coronary screening was performed on 52 of these patients.
Results: There were 24 patients whose patently stented coronary artery was bypassed and 28 whose patent coronary artery was 
not bypassed. The median follow-up time was 49 months in the non-bypass group and 53.5 months in the bypass group. There 
were 20 (71.4%) patently stented coronary arteries that remained open in the non-bypass group, and 23 (95.8%) vessels were 
open in the bypass group (p=0.02). The estimated open rate of vessels was 56% in the non-bypass group and 90% in the bypass 
group at five years (log-rank p=0.01).
Conclusions: Patients undergoing CABG with the previous PCI have a risk of in-stent restenosis and major adverse cardiac event 
(MACE) in the mid-and long-term period. It may not be safe to leave patently stented coronary arteries ungrafted, especially 
those with bare metal stents.
Keywords: Coronary stenting and coronary bypass graft surgery.

Figure 1. Kaplan-Meier.

Table 1. Patently stented vessel results according to a type of stent they 
contain
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[SSB-015]
İzole aort darlığı nedeniyle ameliyat edilen hastalarda sol ventrikül hipertrofisinin incelenmesi
Abdullah Güner, Mehmet Işık, Ömer Tanyeli, Serkan Yıldırım, Erdal Ege
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aort darlığı (AD) hastalarında şiddetli sol ventrikül hipertrofisi görülebilmektedir. Başarılı aort kapak 
replasmanı (AVR) sonrasında bile daha kötü sol ventrikül fonksiyonu, daha yüksek erken ve geç mortalite saptanabilir. Bu 
çalışmada, izole AD nedeniyle ameliyat edilen hastalarda, kullanılan kapak çeşitlerine göre sol ventrikül hipertrofisinin 
gerilemesi araştırıldı.
Yöntem: 2010-2020 yıllarında AD nedeniyle izole AVR yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Toplam 199 hasta 
çalışmaya alındı. Kullanılan kapak çeşidine göre hastalar dört gruba ayrıldı (bovine perikart, biyolojik porcine, dikişsiz ve 
mekanik kapak). Hastaların ameliyat öncesi ekokardiyografi bulguları (sol ventrikül kitlesi (SVK) ve sol ventrikül kitle indeksi 
(SVKİ) ile birinci yıl sonundaki ekokardiyografi bulguları karşılaştırıldı.
Bulgular: Yetmiş sekiz hastada (%39,2) mekanik kapak, 36 hastada (%18,1) biyolojik Porcine, 17 hastada (%8,5) Bovine 
perikart ve 68 hastada (%34,2) dikişsiz kapak kullanıldığı görüldü. Birinci yıl sonunda SVK 228,76±66,61 g’dan 185,29±44,42 
g’a gerilediği, SVKİ 124,15±34,46 g/m²’den 100,35±22,31 g/m²’ye, ortalama gradient 52,46±13,83 mmHg’den 13,50±6,85 
mmHg’ye anlamlı gerilediği saptandı. EF’nin anlamlı olarak arttığı görüldü. Bütün kapak grupları hasta protez uyumluluğu 
(PPM) açısından incelendiği zaman; ağır, orta ve normal gruplarda LVESD, maks Gradient, ortalama Gradient, PAB, SVK ve 
SVKİ ortalamalarının ameliyat sonrası dönemde anlamlı olarak gerilediği görüldü. PPM açısından normal olan grupta EF’de 
önemli miktarda iyileşme olduğu saptandı.
Tartışma ve Sonuç: SVK, SVKİ gerilemesi birçok faktörden etkilenen karmaşık bir olgudur. Çalışmamızda izole AD olan 
hastalara uygulanan AVR sonrası hastalarda anlamlı SVK ve SVKİ gerilemesi görüldü. Bu gerilemeler kapak çeşidinden ve 
PPM’den bağımsız olarak gerçekleşti.
Anahtar sözcükler: Sol ventrikül kitle indeksi.

Tablo 1. Hastaların ameliyat öncesi-ameliyat sonrası 1. Yıl EKO bulgularının genel karşılaştırılması

EF: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; LVEDD: Sol ventrikül diyastol sonu çap; LVESD: Sol ventrikül sistol sonu çap; PAB: Pulmoner arter basıncı; 
SVK: Sol Ventrikül kitlesi; SVKİ: Sol ventrikül kitle indeksi.
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[SSB-016]
Heartmate III, outflow graft obstructions: A rare complication?
Oğuz Konukoğlu, Ali Doğan, Kenan Sever, Denyan Mansuroğlu, Mehmet Balkanay
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Heartmate III is a novel centrifugal left ventricular assisted device (LVAD) with excellent hemodynamic 
results. However, it has a unique complication called outflow graft obstruction (OGO). The underlying cause of this complication 
is thought to be a design error at the outflow graft. It can both occur from twisting of the inner outflow graft or by accumulation 
of fibro-gelatinous debris between the inner and outer grafts. In the momentum 3 study, the frequency of this complication was 
reported as 1.6%.
Methods: Patients who were implanted Heartmate III and survived more than one year with the device involved in this study 
(total 27 patients).
Results: Outflow graft obstruction was detected in six (22.22%) patients. The median time for the event was 921 days (range 369-
1187 days) (Table1). In all cases, the defect was corrected surgically. In four cases subcostal approach was sufficient, however, in 
two cases inferior medial costotomy was performed for better exposure and then fixed with steel wires. Postoperative infection 
rates were remarkable. Infection was observed in four patients (66.66%). In one patient remained persistent. No procedural 
mortality was seen. One patient was lost after one year due to hemorrhagic stroke.
Conclusions: In our cases, we found that more precise results were obtained with conventional angiography than CT, especially 
for the twist. In all cases outflow graft placement were supra-diaphragmatically. This placement must be investigated about the 
high rates of OGO. Outflow graft obstruction is a unique late complication of Heartmate III. In addition, this complication can 
be expected to be seen more in the future.
Keywords: Heartmate III.

Table 1.
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[SSB-017]
Does the current CABG operations deserve a title upgrade like the coronary stents? 
The results of our 3rd generation CABG operations - clinical retrospective cohort study
Rares Eniu1, Christoph Huber1, Tornike Sologashvili1, Mathieu Van Steenberghe1, Karim Bendjelid2, Marc Licker2, 
Mustafa Cikirikcioglu1

1Division of Cardiovascular Surgery, Department of Surgery, University Hospital of Geneva, Switzerland
2Divisions of Intensive Care and Anaesthesiology, Department of Anaesthesiology, University Hospital of Geneva, Switzerland

Background and Aim: In this retrospective single center study, we describe the postoperative clinical results of patients 
receiving a greater number of arterial than venous grafts during CABGS and aim to launch an updated terminology in order to 
compete with current percutaneous treatment methods in front of scientific platforms.
Methods: We retrospectively examined a cohort of 139 consecutive patients who underwent CABG between 2016 and 2020 in 
our institution
We define the 3rd generation CABG as fulfilling the following criteria:
• Patients with coronary diseases presented at the weekly HeartTeam board
• Usage of the CPB with low volume cardioplegic solutions,
• Use of higher number of arterial than venous grafts and Doppler flow measurement before weaning from CPB
• Perioperative anesthetic and intensive care management using protocolized fast-tracking approach.
Pre-, per-, and postoperative data were collected for each patients. The study end point was one year rate of MACCE.
Results: Our cohort had 139 patients (86.3% males and 13.6% females). The mean age was 61.3 years old.
The most common intervention was a triple bypass (63/139). 324 bypass grafts were used of which 77.1% (250) were arterial 
and 22.8% (74) were venous grafts. 98% (n=317) bypass grafts were of adequate flow verified by using transit time flow 
measurement (>20 mL). There was no mortality. The postoperative rate of MACCE is 4.3% (6/139).
Conclusions: Currently used CABG operations which incorporates all the newest techniques and technologies deserve to be 
entitled as 3rd generation like their competitive percutaneous alternatives as it is a safe and good technique on carefully selected 
patients.
Keywords: CABG.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S33-S116

S50

Asistan Bildirileri - Asistan Bildiri

[SSB-018]
Mid-term results of the classical carotid endarterectomy approach
Zehra Ünlü, Sedat Karaca, Rıfat İsmili, Vusal Kasımov, Emrah Oğuz, Fatih İslamoğlu, Tanzer Çalkavur, Hakan Posacıoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Background and Aim: Carotid endarterectomy is still the first-line treatment option in severe carotid artery stenosis. Although 
there are different surgical approaches, the aim of this study is to share our surgical approach its clinical results.
Methods: A total of 242 patients who were operated in our clinic between 2017 and 2021 were included in this study. The 
mean age was 69,3. A 173 (71,4%) patients were male. All patients had carotid stenosis over the 70%. Sixty (24,7%) patients 
had bilateral carotid stenosis. All patients evaluated with CT angiographic imaging and decided to procedure of choice carotid 
endarterectomy by vascular team.
Results: Carotid endarterectomy was performed with the classical (conventional endarterectomy, no patch, no shunt) surgical 
approach in all patients included in the study. The mean clamping time was 14,5 minutes. Transient hemiparesis, which regressed 
in the first 24 hours postoperatively, was observed in seven (0,02%) patients. N. Hypoglossus damage was observed in five 
(0,02%) patients, which regressed in the first month postoperatively. Endovascular carotid stenting was performed in four 
(0,01%) patients due to early stenosis in the first year after carotid endarterectomy. The mean follow-up period was 13.7 months. 
Stroke was observed in two patients during this period and one patient died. The mortality rate was evaluated as 0.004.
Conclusions: After the diagnosis of carotid artery stenosis, treatment options should be decided by the vascular team based on 
the rate of stenosis and the location of the lesion, based on further imaging. Classic endarterectomy can be safely performed by 
experienced teams in patients who are evaluated as suitable for endarterectomy.
Keywords: Carotid endarterectomy.
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[SSB-019]
Total circulatory arrest management under minimal invasive extracorporeal circulatory 
support: First national experience
Ali Ümit Yener, Ekin Can Çelik, Halil Bilal Sayi, Adnan Yalçınkaya
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye

Background and Aim: Minimal invasive extra-corporeal circulation (MIECC) is considered one of the most reliable 
contemporary perfusion techniques. We have performed two ascending aorta operations that required total circulatory arrest 
with configured MIECC, which can be accounted as the first national experience.
Methods: Patient 1 is a 21-year-old man with ascending aortic aneurysm with 64 millimeters in diameter. Patient 2 is a 61-year-
old man with ascending aortic aneurysm with 45 millimeters in diameter, coronary artery disease, and severe mitral valve 
regurgitation. They underwent surgery with modular Type IV MIECC system.
Results: Patient 1 underwent an elective David procedure. The partial extra-corporeal circulation (ECC), aortic cross-clamp 
(ACC), and total circulatory arrest (TCA) durations were 135, 115, and 15 minutes respectively. The length of ICU and hospital 
stays were 1 and 5 days, respectively. Patient 2 underwent elective CABG (RCA saphenous conduit), bioprosthesis MVR, and 
aortic replacement surgeries. The partial ECC, ACC, and TCA durations were 160, 120, and 11 minutes respectively. The length 
of ICU and hospital stays were two and six days, respectively. The MIECC system was introduced via the right femoral artery 
and right atrial appendage at both surgeries. The surgeries were completed without incident.
Conclusions: First national experience of MIECC during TCA requiring aortic arch surgeries was promising. Such complex 
surgeries are feasible with modular MIECC systems utilized by experienced and cautious heart surgery teams.
Keywords: Minamal invasive extracorporeal circulation.
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[SSB-020]
Sol anterior mini torakotomi (TCRAT) yoluyla yapılan minimal invazif koroner arter baypas 
sonuçlarımız
Mehmet Adnan Celkan, Tahir Olgaç, Erhan Hafız, Mehmet Moda, Güngör Temizkan, Şeref Kesici
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Giriş ve Amaç: Amacımız son bir yıl içinde kliniğimizde sol anterior mini torakotomi (total coronary revascularization via 
left anterior thoracotomy, TCRAT) yoluyla minimal invazif koroner arter baypas greftleme yapılan hastaları ve sonuçlarını 
sunmaktır. Geleneksel koroner greftleme tekniği ile karşılaştırıldığında eşit derecede etkili ve güvenli, tekrarlanabilir ve 
uygulanabilir olup olmadığına karar vermektir.
Yöntem: Ocak 2022’den Eylül 2022 tarihleri arasında 25 hasta TCRAT yöntemi ile ameliyat edildi. Ameliyat öncesi tüm 
hastalar BT anjiyo ile femoral arter kanülasyonuna uygunluk ve porselen aorta açısından değerlendirildi. Tüm ameliyatlar 
sol 4. interkostal anterior mini torakotomi ve femoral arter-ven kanülasyonu yapılarak kardiyopulmoner baypas eşliğinde 
gerçekleştirildi. Tüm hastalarda sol internal torasik arter hazırlanması ve ameliyatta Babliak TCRAT seti kullanıldı.
Bulgular: Yaş ortalaması 65±7 olan beşi kadın 20’si erkek hasta ameliyat edildi. Ortalama kros klemp süresi 102±45, total kros 
klemp süresi ise 138±25 idi. İki hastaya tekli, beş hastaya ikili, 15 hastaya üçlü, üç hastaya da dörtlü CABG uygulandı. Ortalama 
greft sayısı 2,6 idi. Ameliyat sonrası miyokart enfarktüsü ve sternotomiye dönüş olmadı. Bir hasta kanama nedeniyle revize 
edildi. Bir hasta ameliyat sonrası 20’inci günde ex oldu.
Tartışma ve Sonuç: TCRAT yöntemi uygun ekipman ve deneyimli ekip ile yapıldığı taktirde düşük mortalite ve hastanede 
kalış süreleri ile gerçekleştirilebilir. Rutin sternotomi ile yapılan ameliyatların yerini alıp almayacağı ise zamanla ortaya 
çıkacaktır. Greft sayısı, koroner damarların kalitesi ve yeri, sol ventrikül fonksiyonu, yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi bu 
süreçteki en önemli belirleyicilerdir.
Anahtar sözcükler: Minimal invazif koroner baypas cerrahisi.
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[SSB-021]
Sol anterior torakotomi ile minimal invazif koroner arter baypas cerrahisi tek merkez klinik 
sonuçlar
Tuna Demirkıran, Işıl Taşöz, Yiğit Tokgöz, Kubilay Karabacak, Murat Kadan, Emre Kubat, Tayfun Özdem, Cengiz Bolcal
GATA Ankara Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter hastalığı olan hastalarda miyokartın cerrahi olarak revaskülarizasyonu, perkütan koroner 
girişim ve stent teknolojisinde olan gelişmelere rağmen etkili tedavi olmaya devam etmektedir. Cerrahi revaskülarizasyonda 
daha az travmatik teknikleri kullanırken ayrıca güvenli ve uygulanabilir cerrahiye bağlı kalmaya devam edilmelidir. Minimal 
invazif koroner arter baypas cerrahisi giderek yaygınlaşan etkili ve güvenli bir metot olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, 
merkezimizde sol anterior mini torakotomi ile koroner arter baypas cerrahisi tecrübelerimizi ve klinik sonuçlarını paylaşmayı 
amaçladık.
Yöntem: Merkezimizde Şubat 2021 ve Ağustos 2022 tarihleri arasında 44 hastaya (39 erkek, 5 kadın) sol anterior mini torakotomi 
ile koroner arter baypas cerrahisi uygulanmıştır. Hastalarda hedef damar ayrımı yapılmamıştır. Ortalama 2,24±0,91 damara 
cerrahi revaskülarizasyon uygulanmıştır. Tüm hastalarda left internal mammarian arter kullanılmış olup, diğer anastomozlar 
için safen ven grefti kullanılmıştır. Bütün cerrahiler femoral arter ve venden uygulanan kanülasyon ile kardiyopulmoner baypas 
(KPB) eşliğinde, kros klemp ve kardiyopleji uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Ameliyat sonrası sonuçları kaydedilerek sonuçlar 
analiz edilmiştir.
Bulgular: Ortalama KPB süresi 166±45,1, kros klemp süresi 74,8±28,6’dır. Ortalama yoğun bakım süresi ve hastane yatış süresi 
sırasıyla 1,37±0,58, 5,68±0,96’dır. Bir hastaya erken ameliyat sonrası kanama nedeniyle reekplorasyon yapılmıştır. Bir hastada 
femoral arter kanülasyonu sırasında retrograt aort diseksiyonu nedeniyle median sternotomi uygulanmıştır. Hastalarımızda 
mortalite izlenmemiştir. Ameliyat sonrası miyokart enfarktüsü izlenmemiş olup, kontrollerde hastalara perkütan veya cerrahi 
ek girişim gerekmemiştir.
Tartışma ve Sonuç: Minimal invazif koroner arter baypas cerrahisi tüm dünyada güvenle ve etkili şekilde yaygınlaşarak 
uygulanmaktadır. Teknik olarak zorlukları olsa da erken dönem sonuçları bizim çalışmamızda olduğu gibi tüm dünyada yüz 
güldürücüdür. 
Anahtar sözcükler: çoklu damar koroner baypas minimal invazif minitorakotomi.
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[SSB-022]
Early results of surgical thoracoabdominal aortic aneurysm repair: A single center experience
Ünal Aydın, Onur Şen, Salih Güler, Ersin Kadiroğulları, Emre Yaşar, Muhammed Bayram
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Thoracoabdominal aortic aneurysm (TAAA) is a rare but life-threatening condition. Open surgical 
repair has been the standard of care and remains an effective and durable treatment option in eligible patients. This study aimed 
to present early operative results of a single center.
Methods: This study represents a retrospective analysis of all TAAA patients treated at our center between August 2018 and 
July 2022. Patients treated with endovascular devices were excluded. Outcomes examined included operative death, paraplegia, 
stroke, and renal failure.
Results: Twenty-three consecutive patients were included who underwent open TAAA repair. Crawford extent II, III, and IV 
TAAA repair was performed in 14 (60,9%), five (21,7%), and four (17,4%) patients respectively. The overall 30-day mortality 
was 8 (%34,8). The causes of mortality were perioperative myocardial infarction in two (25%) patients, visceral ischemia in one 
(12,5%) patients, and infection and multisystem organ failure in five (62,5%) patients. The highest mortality rate five (62,5%) 
occurred in Crawford extent II repair. Permanent paraplegia was observed in two (8,7%) patients and temporary paraplegia 
was observed in two (8,7%) patients. Acute renal failure requiring dialysis occurred in three (13,0%) patients early period after 
surgery.
Conclusions: Thoracoabdominal aortic aneurysm surgery is a difficult and sophisticated procedure. An experienced dedicated 
team is essential for TAAA surgery. TAAA repair programs should be supported in tertiary vascular centers to improve surgical 
outcomes.
Keywords: Aortic aneurysm/thoracic.
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[SSB-023]
Açık kalp cerrahisi geçiren 65 yaş ve üzeri hastalarda 4 kırılganlık testi
Seyhan Babaroğlu, Ayşen Aksöyek, Emre Emre Emre, İlknur Günaydın, Kanat Özışık, Serdar Günaydın, Ahmet Sarıtaş
Ankara Şehir Hastanesi,Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Yaşlı hastalar için hangi girişimin yapılacağı kararını verirken hastanın açık kalp cerrahisi riski hesaplandığında 
hastanın kırılganlığının göz önüne alınması önerilmektedir, ancak bu konuda anlaşmaya varılmış bir test yoktur. Çalışmada 
kırılganlık testlerinin mortaliteyle ilişkisi araştırılmak istenmiştir.
Yöntem: Eylül 2021-Temmuz 2022 tarihleri arasında kalp cerrahisi geçirecek 65 yaş ve üzerindeki 132 hastaya prospektif 
olarak ameliyat öncesi devrede 4 farklı kırılganlık testi uygulanmış -Edmonton, Basitleştirilmiş FREID, Frail ve Katz- ve 
ameliyat sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Hastane mortalitesi ise %3.8 (n=6), toplam mortalite dokuz hasta ile %6.8, bulunmuştur. Kaybedilen hastalarda Euro 
ve STS skorları hayatta olanlara belirgin olarak yüksekti (sırasıyla 2.4±1.9 vs. 6.1±5.5 p=0.032 ve 1.6±1.5 vs. 4.4±4.4 p=0.014). 
Bu hastaların Edmonton ve FREID skorları da yüksek bulundu (3.3±2 vs. 4.9±2.3 p=0.042 ve 1.7±1 vs. 2.6±0.9 p=0.011). 
Ameliyat sonrası devrede herhangi bir komplikasyon geçiren hastaların Edmonton (2.9±.8 vs. 4.2±2.3 p=0.001), FREID 
(1.5±1 vs. 2.1±1 p=0.002) ve FRAIL (1.2±1 vs. 1.9±1.2 p=0,003) skorlarının daha yüksek olduğu saptandı. Edmonton testine 
göre hassas ve hafif-orta kırılgan hasta grubunda yoğun bakım yatış süresi kırılgan olmayanlara göre daha uzundu (sırasıyla 
86.4±98.4 ve 272±444.8 vs. 44.4±30.7 saat, p=0.053). Aynı şekilde ventilasyon süresi (3.4± 85.2 ve 61.8± 82.7 vs. 11.8±13.2 
saat, p=0.025) ve hastane yatış süresi de (14.1± 19.2 ve 17.7± 14.6 vs. 8± 4.8 gün, p=0.001) uzun bulundu. Edmonton, FREID ve 
FRAIL skorlamalarına göre kırılgan hastalarda mortalite için rölatif riskler kırılgan olmayanlara göre yüksek bulundu (Tablo 2).
Tartışma ve Sonuç: Edmonton, FREID ve FRAIL skorlamalarının açık kalp cerrahisinde kaybedilen 65 yaş ve üzeri hastalarda 
kırılganlığı göstermesi mümkün görülmektedir. Risk skorlarına entegrasyonu için daha çok hasta ile çalışmalar yapılması 
gereklidir.
Anahtar sözcükler: Kırılganlık.

Tablo 1. Hastaların demografik ve operatif verileri Tablo 2. Rölatif risk analizi
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[SSB-024]
Zone 2 TEVAR’da iğne ile sol subklaviyan arter in situ fenestrasyon tekniği: 
Ülkemizdeki ilk vaka
İlker İnce, Aygül Melike Şenkal Zobu, Ömer Delibalta, Osman Mavi, Nesim Gül, Özgür Ersoy, Levent Altınay, 
Uğursay Kızıltepe
Ankara SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş ve Amaç: Zone 2 TEVAR’da cerrah tarafından modifiye edilen stent greft uygulamalarında kliniğimizde ilk kez 
uyguladığımız iğne ile in situ fenestrasyon tekniğini ve ameliyat sonrası erken dönem sonuçlarımızı tartışmayı amaçladık.
Yöntem: Komplike tip B aort diseksiyonu tanılı 60 yasındaki erkek hastanın bilgisayarlı tomografik anjiyografik 
değerlendirilmesinde zone 2 TEVAR ve yalancı lümenden orijin alan superior mesenterik arter (SMA) akımının gerçek lümene 
yönlendirilmesi ile birlikte sol subklaviyan arter (SSA) in situ fenestrasyonu planlandı.
Bulgular: Gerçek lümenden SMA kanülasyonu diseksiyon membranı fenestre edilerek sağlandı. Balon ile şişirilebilir kaplı stent 
implantasyonu yapıldı. Zone 7 güvenliği sağlandıktan sonra TEVAR işlemine geçildi. Proksimal ve distalde %10-15 oversizing 
planlandı. Tapered 36x32x200 Ankura Lifetech stent greft® kullanılarak zone 2 TEVAR yapıldı. Sol subklaviyan arterden 
retrograt olarak Futhrough endovascular needle system® ile greft fenestrasyonu yapıldı. Ardışık balon dilatasyonlar ile yeterli 
fenestrasyon genişliği sağlandı. Kontrol anjiyografilerde hem SSA’de hem de SMA’de tam patensi görülerek işlem sonlandırıldı.
Tartışma ve Sonuç: Sol subklaviyan arterin sağlam proksimal oturma bölgesi amacı ile kapatılması sonrası sol subklaviyan 
arterin revaskülarizasyonunda uygulanabilecek yöntemler; karotis-subklaviyan arter baypas, chimney stentleme, cerrah 
tarafından modifiye stent greft uygulama ve in situ fenestrasyon olarak sayılabilir. İn situ fenestrasyon yöntemi laser veya 
radyofrekans ile uygulanabilmektedir. Olgumuzda da görüldüğü üzere iğne ile fenestrasyon da uygulanabilir güvenli ve etkin 
bir tedavidir.
Anahtar sözcükler: Fenestrasyon.

Şekil 1. İn situ fenestrasyon sonrası ameliyat sonrası birinci ay 
kontrol BTA.
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[SSB-025]
Koroner arter baypas greftleme ameliyatı yapılan hastalarda ameliyat sırası baypas öncesi ve 
sonrası kardiyak dokudaki perfüzyonun yakın kızıl ötesi spektroskopi ile değerlendirilmesi
Elnur Mammadli, Salih Özçobanoğlu, Cemal Kemaloğlu, Cengiz Türkay, Ömer Bayezid
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Greft yetmezliği KABG ameliyatının en ciddi komplikasyonlarından biridir. Yapılmış olan greftlerin erken 
oklüzyonu sonucu malign aritmiler, anjina ve miyokart enfarktüsü (Mİ) gözlenen komplikasyonlar olduğundan revize edilmesi 
hayati önem taşımaktadır. Ameliyat sonrası anjiyografi anatomik değerlendirmede altın standart olarak kabul edilse de, ameliyat 
sırası anastomoz değerlendirilmesi halen başarılmayan hedeflerdendir. Farklı zamanlarda Doppler ve elektromanyetik metotlarla 
bu hedeflere ulaşmaya gayret gösterilmiştir. Bu metotların hepsi güvenilir seviyesi düşük olan indirekt uygulamalardır. 
Amacımız ameliyat sırası anastomoz değerlendirmesi için güncel, güvenilir, maliyeti yüksek olmayan ve uygulanabilirliği kolay 
olan bir yöntem önermektir.
Yöntem: Bu çalışmada, diffüz reflektans spektroskopisi ile kardiyak dokudan koroner baypas öncesi ve sonrası ölçümler 
alınarak greftleme sonrası perfüzyonun normale dönüp dönmediği değerlendirilmektedir. Önce optik prob ile sağ ve sol 
ventrikülden spektroskopik ölçüm alınarak doku oksijen satürasyonu ölçülmektedir. Daha sonra greftleme yapılıyor ve tekrar 
aynı bölgeden ölçüm alınıyor. Optik probla hastaya düşük şiddette (1 mW) kırmızı (760 nm) ve kızıl ötesi (850 nm) dalga 
boylarında ışık gönderilmiş olup, bu ışığın hasta üzerinde hiçbir olumsuz yan etkisi bulunmamaktadır.
Bulgular: Çalışmamızda KABG ameliyatı yapılacak 50 hastadan ölçüm almayı planladık. Kontrol grubuna koroner lezyonu 
olmayan kapak ameliyatı yapılan hastalar dahil edildi.
Tartışma ve Sonuç: Alınan değerlere bakıldığında, dokunun oksijenlenmesinde greftlemenin ardından belirgin bir artış olduğu 
gözlenmiştir. Baypas sonrasında alınan satürasyon değerleri üzerinde yapılan istatistikte standart sapma değerinin büyük 
olmasının nedeninin kan akışındaki yoğun artış ve buna bağlı artan debi olduğu sonucu çıkarıldı. Alınan değerlerin çalışmanın 
hipotezine uygun olduğu görüldü.
Anahtar sözcükler: KABG.

Şekil 1. Ameliyat sırası ölçüm 1. Şekil 2. İntraoperatif ameliyat sırası ölçüm 2.
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[SSB-026]
The effect of outflow graft anastomosis to ascending or descending aorta on femoral and 
carotid artery flows in patients implanted left ventricular assist device
Onur Irak, Sedat Karaca, Elvin Mamiyev, Erkan Erdoğan, Ümit Kahraman, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Background and Aim: In left ventricular assist device implantation (LVAD), especially in redo cases, outflow graft implantation 
into the descending aorta is an alternative option, but its effect on the systemic circulation is unknown. In this study, our aim is 
to examine the differences and results on the flow in the systemic arteries of the patients with outflow graft anastomosis of the 
descending aorta and the patients with outflow graft anastomosis of the ascending aorta.
Methods: A total of 24 patients, including 12 patients who implanted LVAD with left thoracotomy, and 12 patients who 
implanted LVAD with median sternotomy, were included in the study. The mean age of the patients was evaluated as 54.5. All 
patients (100%) were male and the implanted device in all patients was Heartware (100%). The patients were evaluated with 
Doppler USG in the preoperative and postoperative periods.
Results: In the comparative analysis of the flow characteristics between the two groups, the femoral artery pulsatility index, 
resistivity index and flow volume values were found to be higher in patients who had outflow graft anastomosis to the 
descending aorta group. The right internal carotid artery flow volume value was found to be statistically significantly higher in 
patients in the descending aorta group. No significant difference was found in the comparison of measurement values in terms 
of cerebrovascular accident and pump thrombosis incidence.
Conclusion: In left ventricular assist device implantation, anastomosis of the outflow graft to the descending aorta should be 
considered as a safe option in terms of systemic circulation and major adverse effects.
Keywords: LVAD pulsatility index resistive index flow volume.

Tablo 1. Comparison of right femoral artery flow measurements in Ascending and descending 
aorta outflow graft anastomosis groups

Group n Mean±SD U p

RFA RI
Ascending 11 73.00±17.18

52.00 0.384
Descending 12 82.08±32.35

RFA RI
Ascending 11 157.82±135.81

44.00 0.176
Descending 12 225.83±136.92

RFA FV (L/min)
Ascending 11 47.36±19.51

52.00 0.389
Descending 12 55.83±14.98

Tablo 2. Comparison of right internal carotid artery flow measurements in ascending and 
descending aorta outflow graft anastomosis groups

Group n Mean±SD U p

RFA RI
Ascending 11 39.27±15.03

53.50 0.441
Descending 12 43.83±16.98

RFA RI
Ascending 11 56.64±29.53

57.00 0.580
Descending 12 67.83±35.63

RFA FV (L/min)
Ascending 11 55.91±24.56

32.50 0.039
Descending 12 88.42±40.67
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[SSB-027]
Research of affecting factors to reintervention after type a aort dissection surgery
Mustafa Can Kaplan1, Emre Yaşar2, Salih Güler2, Ersin Kadiroğulları2, Zinar Apaydın2, Mücahit Polat2, Onur Şen2, 
Mete Gürsoy2, Ünal Aydın2

1Artvin Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Artvin, Türkiye
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Type A aortic dissection is a disease with high mortality from the moment of diagnosis. With the 
increasing knowledge, experience and research, mortality rates have started to decrase and survival rates have been increasing. 
Our study aims to share the reintervention results of patients who have been operated with diagnosis of TAAD and to examine 
the factors that cause of reintervention.
Methods: In our single-center retrospective study, patients who were operated for TAAD between November 2010- June 2021 
were included. Patients with and without reintervention were compared with follow-up of the patients.
Results: 142 patients were included in the study, 110 were male and 32 were female. Reoperation was performed in 8 of 22 
patients with reintervention and thoracic aortic endovascular repair was performed in 14. Bentall procedure, total arch surgery, 
elephant trunk procedure, oral anticoagulation with vitamin-K antagonist and persistence of postoperative hypertension have 
been determined to expressive variables among the risk factors in the univariant analysis of the data for reintervention (p<0,05). 
Significant results were processed in the multivariant analysis, there was shown that the total arch surgery and persistence of 
postoperative hypertension are risk factors for intervention.
Conclusion: After the first operation, the disease is not considered to be completely healed. We are presenting the patients 
who underwent total arch surgery during the first operation and persistence of postoperative hypertension are risk factors for 
reintervention.
Keywords: Type a aortic dissection
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[SSB-028]
Vascular tumors of the neck in adults: 10-year experience in a tertiary center
Onur Selçuk Göksel1, Birol Akdoğan1, Emre Gök2, Çağla Canbay Sarılar3, Mehmet Akif Önalan4, İbrahim Ufuk Alpagut1

1Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Türkiye
2Michigan State University Medical Center, MI, USA
3Department of Cardiovascular Surgery, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
4Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, 
Türkiye

Background and Aim: The diagnosis of vascular lesions of the neck and its management is a challenging task that requires 
a multidisciplinary approach. This study assesses the single-center experience of vascular tumors of the neck retrospectively.
Methods: Patients diagnosed with vascular tumor and/or a mass in close proximity to the carotid artery were identified from our 
records for a 15-year period. The demographic characteristics, clinical features, surgical approach, and outcomes were reviewed.
Results: Surgical excision of 17 vascular lesions were performed in 29 patients with a mean age of 51.56±17.35 years at the 
time of operation. Intra- and/or postoperative clinical and histological assessment revealed unilateral glomus caroticum (n=19), 
glomus vagale (n=4), bilateral glomus caroticum (n=2), cavernous hemangioma (n=3), and carotid sheath tumor (n=1). In three 
patients, the internal carotid artery, common carotid artery and vagal nerve were sacrificed to facilitate complete tumor excision. 
During the follow-up period, no tumor recurrences were observed, and the morbidity and mortality were minimal.
Conclusion: Preoperative evaluation concerning the size, extent and anatomical relationships of the tumor should be thoroughly 
investigated. The structure and vascularity of these lesions are usual keys to diagnosis. A multidisciplinary approach involving 
vascular surgery, otolaryngology, and radiology is preferred to treat these patients for better outcomes. Preoperative embolization 
in selected cases may decrease estimated blood loss and operative time. Early diagnosis of vascular neck tumors allows timely 
treatment and minimizes the risk of cranial nerve and vessel injury.
Keywords: Glomus tumors.
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[SSB-029]
Atriyal septal defekti olan hastalarda defektin transkateter ve cerrahi yöntemlerle 
kapatılmasının kardiyak fonksiyonlar ve anatomik değişimler üzerindeki etkilerinin renkli 
Doppler transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Tuğçe Akın1, Zeynep Bilge Yılmaz1, Yılmaz Yozgat2, Halil Türkoğlu3, Murat Uğurlucan3

1İstanbul Medipol Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medipol Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi A.D, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Atriyal septal defektler en sık karşılaşılan konjenital kalp hastalıklarındandır. Günümüzde hastaların tanısı 
ve takibinde ekokardiyografi kullanılmaktadır. Endikasyonu olan hastalarda tedavi cerrahi ya da transkateter yöntemlerle 
yapılabilir. Çalışmamızın amacı, cerrahi ya da transkateter yöntemlerle atriyal septal defekt kapama işlemlerinin kardiyak 
yapı ve miyokart fonksiyonları üzerindeki etkilerini renkli Doppler transtorasik ekokardiyografi görüntüleri aracılığıyla 
karşılaştırarak ortaya koymaktır.
Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2013-Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemiz kalp ve damar cerrahisi ve pediyatrik kardiyoloji 
kliniklerinde tedavileri gerçekleştirilen 70 hasta dahil edilmiştir. Cerrahi onarım yapılan 40 (Grup 1), transkateter kapama 
yapılan 30 hasta (Grup 2) retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların atriyal ve ventriküler morfolojisi ile M-mod bulguları 
transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Ameliyat sonrası 3. aydaki kardiyak anatomi, geometri ve fonksiyonlardaki düzelme göz önüne alındığında; RA 
majör aks (Grup 1: -7,17±5,44; Grup 2: -4,13±3,79; p=0,008), RA volüm (Grup 1: -4,02±2,70; Grup 2: -2,03±2,17; p=0,001), 
IVSd (Grup 1: -1,00 (-1,00-0,75); Grup 2: 0,00 (-1,00-1,43); p=0,049), IVSs (Grup 1: -1,00 (-2,00-0,00); Grup 2: 0,00 (-1,00-
1,00); p=0,006), RVEDd (Grup 1: -8,17±4,31; Grup 2: -4,61±3,67; p=0,001) parametrelerinde cerrahi grupta daha hızlı düzelme 
olmuştur. Ameliyat sonrası 12. aydaki kardiyak anatomi, geometri ve fonksiyonlardaki düzelme göz önüne alındığında RA 
majör aks (Grup 1: -8,00±5,39 Grup 2: -4,00±5,09; p=0,002), RA volüm (Grup 1: -3,28±2,50; Grup 2: -1,41±3,48; p=0,011) 
ve RVEDd (Grup 1: -9,15±5,31; Grup 2: -5,82±4,48; p=0,007) için cerrahi grupta daha hızlı düzelme olmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Atriyal septal defektlerin tedavisi cerrahi ya da transkateter yolla başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. 
Çalışmamıza göre cerrahi kapama yönteminin sağ ventrikül diyastol sonu çaplarını (RVEDd) transkateter yönteme göre daha 
erken dönemde düzelttiği görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Atriyal septal defekt.
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[SSB-030]
ECMO experiences in the COVID-19 pandemic
Ayşegül Durmaz, Yücel Özen, Murat Uğur
T.C. Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank E.A.H., İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) support is a salvage treatment in severe coronavirus 
2019 (COVID-19) disease, primarily when mechanical ventilation cannot provide adequate oxygenation. In this single-center 
study, we share our ECMO support experience and results in severe COVID-19 patients.
Methods: Twenty-six patients with a diagnosis of COVID-19 that ECMO supported were examined in our department between 
January 1, 2021, and December 31, 2021.
Results: The mean age was 34.42 and all adult patients were healthy before the diagnosis of COVID-19. Three patients in 
the pediatric age group had different syndromes. No statistically significant correlation was found between the patient’s 
demographics or prolonged intensive care follow-up, and the need for ECMO support. In this study, only 34.6% of the patients 
were able to wean from ECMO. The mortality rate during ECMO support was 65.4%. The weaning rate in the last six months 
was %57. We attribute this situation to the increasing experience of our team.
Conclusion: The European chapter of Extracorporeal Life Support Organization determined the in-hospital mortality rate 
as 44% but long-term survival informations of patients is unavailable. The organization reported the independent mortality 
factors as temporary circulatory support, advanced age, low Pa=2/FiO2 ratio, acute kidney injury, chronic respiratory failure, 
immunosuppressed conditions, and a history of cardiac arrest before ECMO. Early intervention of ECMO is vital for treatment 
success. Our most crucial assistant is the experience of the responsible surgical team and allied health personnel in the centers 
where treatment and follow-up will be made.
Keywords: ECMO.

Table 1. Mean times and values in patient follow-up Table 2. Rates of ECMO supportive 
therapy
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[SSB-031]
A case of pulmonary valve reconstruction using Ozaki technique
Kamran Musayev, Kamran Ahmadov, Nigar Kazimzade
Central Clinic, Baku, Azerbaijan

Background and Aim: Aortic valve neocuspidization with glutaraldehide-treated autologous pericardium according to the 
Ozaki technique has been proven to be an effective therapy for the treatment of aortic valve diseases in adult and pediatric 
patients. We report a case where we performed this nouvel technique for reconstruction of pulmonary valve.
Methods: Otuz üç-year-old male patient was admitted to our hospital with shortness of breath. Transthoracic echocardiography 
showed severely hypertrophic right ventricle and severe pulmonary valvular and subvalvular stenosis with maximum gradient 
of 150 mmHg. Pulmonary annusul was measured 15.6 mm. After the heart valve team meeting, surgery was decided upon. 
After median sternotomy pericardium was excised and then was treated with a 0.6% Glutaraldehyde solution. When PA was 
opened, we found that pulmonary valve is monocusp. Pulmonary valve leaflet was resected, then subvalvular and infundibular 
hypertrophic tissues were resected. The distance between each commissure was measured following Ozaki’s recommendations. 
Appropriate size pericardial cusps were trimmed and sutured to each annulus, making a neotricuspidization of PV. Weaning 
from CPB was performed without complications.
Results: Postoperative transesophageal echocardiogram showed trivial pulmonary regurgitation and a maximum gradient across 
the pulmonary valve of 15 mmHg. Results and conclusion. The extubation was performed on the same day and the ICU stay was 
two days. The patient was discharged from hospital at 7th postoperative day without complications.
Conclusion: Postoperative follow-up transthoracic echocardiography showed the reconstructed PV with no residual 
regurgitation, good coaptation height and maximal pulmonary gradient was measured 25 mmHg. At one year of follow-up, a 
favorable evolution was observed.
Keywords: Ozaki.
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[SSB-032]
Minimal invazif mitral kapak ameliyatlarında bikaval ve unikaval kanülasyon yöntemlerinin 
karşılaştırılması - hangi hasta, ne zaman?
Ahmet Masrioglu, Tuna Turkkolu, Mehmet Sengor, Ramazan Akal, Seyaget Musayava, Emre Selcuk, Cemalettin Aydin, 
Bekir Inan, Yasin Ay, Cengiz Koksal
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş ve Amaç: Minimal invazif kapak cerrahisinde periferik kanülasyon neredeyse tüm hastalarda kullanılmaktadır. İzole 
minimal invazif mitral kapak ameliyatı yapılan hastalarda operatörün tercihine bağlı olarak two-stage (femoral) veya bikaval 
(juguler ven + femoral ven) yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada; unikaval two-stage femoral kanülasyonun etkinliğini 
ve güvenirliğini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: 2019-2022 tarihleri arasında kliniğimizde izole mitral kapak ameliyatı yapılan 102 hastanın demografik, kanülasyon 
yöntemleri, kardiyopulmoner baypas ve kullanılan kanül boyutlarına ilişkin verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar, 
kullanılan kanülasyon yöntemine göre iki gruba ayrıldı (unikaval two-stage ve bikaval). İki grup arasındaki farklar incelendi.
Bulgular: Toplam 102 hastanın (80 erkek, 32 kadın) ortalama vücut yüzey alanı (VYA) 1.93±0.3 m2 (minimal 1.30 m2, 
maksimum 2.50 m2) idi. Hastaların %78.4’inde, optimal debi ve exposure için unikaval two-stage kanülasyon yeterli idi. 
Yüzde 21.5 hastada ise optimal venöz dönüşü sağlamak için bikaval venöz kanülasyon gerekli olarak bulundu. Unikaval 
kanülasyon yapılan hastaların ortalama VYA’sı, bikaval kanülasyon gereken hastalara göre anlamlı olarak daha düşük bulundu 
(1.86±0.4 m2 & 2.09±0.31 m2, p<0.05). ROC eğrisi analizinde, bikaval kanülasyon gerekliliği için cut-off VYA değeri 2.03 m2 
olarak belirlendi.
Tartışma ve Sonuç: İzole minimal invazif mitral kapak ameliyatı yapılan hastaların çoğunluğunda femoral unikaval two-stage 
kanülasyon etkin ve günenilir bir yöntemdir. VYA>2.0 m2 olan hastalarda ise bikaval kanülasyon gerekli olabilir.
Anahtar sözcükler: Kanülasyon minimal invazif mitral kapak.
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[SSB-033]
Comparison of modified single dose del Nido cardioplegia vs. blood cardioplegia in mitral valve 
surgery
Bilhan Özalp1, Salih Salihi2, Hakan Saçlı2, İbrahim Kara2

1T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2T.C. Sakarya Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Background and Aim: The rate of use of del Nido cardioplegia in complex cardiac procedures has increased recent years. In 
this study, we aimed to compare the effects of modified del Nido cardioplegia and blood cardioplegia on myocardial functions 
in patients who underwent mitral valve replacement.
Methods: In this study, patients who had mitral valve replacement surgery in our clinic between September 2013 and January 
2021 were evaluated. Patients who underwent concomitant cardiac procedures were excluded from this study. The patients were 
divided into two groups according to the use of cardioplegia solution as Blood Cardioplegia and Modified del Nido cardioplegia. 
Intraoperative and postoperative data, clinical functional capacity of patients were monitored and compared for the two groups. 
Our aim is to evaluate the effect, efficiency and safety of modified del Nido cardioplegia solution in mitral valve replacement.
Results: A total of 135 patients who underwent isolated mitral valve replacement between September 2013 and January 2021 in 
our institution were included in this study. Both groups were compared in terms of demographic structure, operative data, early 
and late morbidity and mortality and echocardiographic parameters such as postoperative left ventricular ejection fraction. There 
was no statistically significant difference between the two groups in terms of the specified parameters.
Conclusion: The use of modified del Nido cardioplegia in mitral valve surgery; we think that it is as effective as the use of 
standard blood cardioplegia, is protective on myocardial functions and provides greater surgical comfort.
Keywords: Cardioplegia.
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[SSB-034]
Neurogranin molekülünün kalp kası ve kan damarlarında sentezlendiğine dair 
ilk laboratuvar delili
Mehmet Hanifi Yalçın1, Suna Aydın1

1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Elazığ, Türkiye

Giriş ve Amaç: Dolaşım sistemi tüm vücut içinde bir ağ gibi yer alan ve tüm organlara oksijen ve besin taşıyan sistemdir. Bu 
sistem kan damarları ve kalpten oluşmaktadır. Kan damarları ve kalp kası birçok peptid ve protein yapılı hormonları sentezleme 
özelliğine sahip endokrinal organlardır. Neurogranin başlıca beyin dokusunda sentezlenen bir doku hormonudur. Doku 
hormonları hemen hemen tüm dokularda sentezlenmektedir. Ancak neurogranin beyin dokusunda sentezlendiği gösterilmesine 
rağmen beyin damaları, kalp kası ve atardamarlarda henüz sentezlenip sentezlenmediğini gösteren bir laboratuvar çalışması 
bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu çalışmada neurograninin beyin damarları, kalp kası ve atardamarlarda sentezlenip 
sentezlenmediği ve sentezlenirse bu dokuların hangi kısımlarında sentezlendiğinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem: Çalışmamızda altı adet sağlıklı Sprague Dawley cinsi erkek rat kullanıldı. Ratlardan alınan beyin damarları, kalp kası 
ve atardamarlar %10’luk formaldehit içine alındı. Daha sonra parafin bloklar içine gömüldü. Parafin bloklardan 4-5 mikron 
olacak şekilde mikrotom ile kesitler alındı. Bu kesitler ABC yöntemi ile immünohistokimyasal boyandı.
Bulgular: Beyin damarının endotel hücrelerinde, kalp kası hücrelerinin (miyositlerde) çekirdeklerinde ve arterlerin tunika 
mediya katmanındaki düz kas hücrelerinde neurograninin varlığı immünohistokimyasal yöntem ile ilk kez gösterildi (Şekil 1).
Tartışma ve Sonuç: Mevcut verilerimize göre beyin damarının endotel hücreleri, kalp kası hücrelerinin çekirdekleri ve 
arterlerin tunika mediya kısımları vücudun önemli neurogranin kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan üretilen neurogranin molekülleri 
kardiyovasküler sistem homostazisinin sağlanmasına aracılık edebilir. Ayrıca koroner arter baypas ameliyatlarında kullanılan 
sol internal mammarian arterin (LIMA) çıkarılırken tunika media katmanlarının zedelenmemesine özen gösterilmelidir. Çünkü 
koroner arter baypasta kullanılan greft ömrü ile bağlantılı olup dolayısı ile de baypas başarısını etkileyen ajanlardan biri olabilir.
Anahtar sözcükler: Neurogranin.

Şekil 1. Neurogranin peptidinin beyin damarı, kan damarları ve kalp kası dokularındaki lokalizasyonları. A) Beyin damarı (endotel 
hücrelerinde), B) Arterin tunika mediya katmanındaki düz kas hücrelerinin, C) Kalp kası hücrelerin (miyositlerde) çekirdeklerinde 
immünpozitiflik görüldü.
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[SSB-035]
Reverse-U aortotomy for valvular and subvalvular aortic interventions
Mustafa Mert Ozgur, Hakan Hançer, Fatih Yigit, Ozge Altas, Tanıl Ozer, Mehmet Aksut, Sabit Sarıkaya, Kaan Kırali
Kosuyolu Yüksek Ihtisas Egitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Surgical incisional approach to the ascending aorta is the main strategic step during valvular and/or 
subvalvular aortic interventions. Classic aortotomy incisions (transverse or oblique) can be challenging and can cause suboptimal 
exposure of the aortic root especially for the patients with small aortic annulus or for redo-coronary artery bypass patients with 
patent proximal grafts interposed to the ascending aorta.
Methods: The Kırali incision was used in 91 patients (including 10 reoperations) who underwent an aortic intervention 
for valvular and subvalvular pathologies. Aortic root was exposed by forming inverted ‘U’ shape incision starting from 
approximately 3 cm above the right coronary ostium towards the center of the non-coronary annulus and the top of the left-right 
commissure like a tongue.
Results: The aortic valve was replaced with a mechanical prosthesis in 45 patients and with a bioprosthesis in 39 patients 
including 14 sutureless and 14 stentless prostheses. A total of 29 patients received a concomitant procedure per the following: 
coronary artery bypass grafting on eight patients and left ventricular assist device on seven patients. There was no any problem 
related to aortotomy incision technique such as bleeding, rupture, dehiscence or laceration perioperatively. There was no 
complication related to the procedure during five-year follow-up.
Conclusion: This new aortotomy incision technique is a safe procedure that provides good exposure for all kinds of aortic valve 
interventions and protects grafts and can facilitate aortic root enlargement or aortoplasty easily. This incision has the potential 
to be an alternative to traditional techniques.
Keywords: Reverse U aortotomy.
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[SSB-036]
Tip A diseksiyon cerrahisi uygulanıp aort kapağa müdahale edilmeyen hastalarda ameliyat 
sonrası aort yetmezliği gelişimi
Yiğit Köse
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Tip A aort diseksiyonları mortalitesi oldukça yüksek, erken ve geç komplikasyonları olabilen akut aortik 
bir hastalıktır. Aort kapak yetmezliği (AY) bu olgularda diseksiyonun proksimale ilerlemesinden kaynaklanır veya cerrahi 
sonrasında da gelişebilir. Çalışmamızın amacı; ameliyat öncesi transtorasik ekokardiyografide (TTE) AY olmayan hastalarda 
ameliyat sonrası süreçte AY gelişimine dikkat çekmektir.
Yöntem: Çalışmamıza 2004-2017 yılları arasında merkezimizde ameliyat edilmiş, ameliyat sonrası takip edilen 86 tip A aort 
diseksiyonu hastası dahil edilmiştir. ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası eksitus olanlar, tip B aort diseksiyonu olguları ve 
kollajen doku hastalığı tanısı olan olgular çalışma kapsamına alınmamıştır. Dahil edilen tüm hastalara ait ameliyat öncesi ve 
ameliyat sonrası TTE sonuçları karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.
Bulgular: Ameliyat öncesi dönemde ileri AY saptanan 17 hastaya diseksiyon cerrahisi esnasında aortik valv replasmanı 
(AVR) uygulanmıştır. Orta-ileri AY olan beş hasta ve hafif-orta AY olan bir hastaya aortik resüspansiyon uygulanmıştır. Bu 
beş hastadan üçünde (%60) ameliyat sonrasında da AY’nin aynı derecede sebat ettiği gözlenmiştir. Kalan 63 hastada aort 
kapağa müdahale edilmemiştir fakat bunların içinden dokuz hastanın ameliyat sonrası TTE sonuçları olmaması nedeni ile 
istatistik hesaplamasına katılmamıştır. Başta AY bulunmayan 52 hastanın ameliyat sonrası dönemde 17’sinde (%32.7) orta-ileri 
AY geliştiği gözlenmiştir. Bu grup cerrahi esnasında AVR uygulanmış hastalarla kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı 
sıklıkta AY gelişimini ortaya koymuştur (p=0.0037).
Tartışma ve Sonuç: Ameliyat öncesi AY saptanmayan olgularda kapağa dokunulmadan yapılan ameliyatlardan sonra takiplerde 
re-entry varlığı, anastomotik sızıntı, rezeke edilmeyen bölgelerde devam eden kistik medyal nekroz gibi süreçler neticesinde AY 
gelişebilir. Tip A aort diseksiyonu cerrahisi geçiren hastaların takipleri esnasında anlamlı bir sıklıkta karşımıza çıkabilen ve 
tekrar ameliyat ihtiyacı gerektiren ameliyat sonrası AY gelişimi açısından dikkatli olunmalıdır.
Anahtar sözcükler: Aort yetmezliği.

Tablo 1. AVR yapılan ve yapılmayan olgularda ameliyat sonrası AY gelişimi
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[SSB-037]
Intraoperative transit-time flow measurement as an integral component of minimal invasive 
multivessel coronary artery bypass grafting via left anterior mini-thoracotomy
Barış Çaynak1, Hüseyin Sicim2

1Private Medical Practice, Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: In this study, we aimed to show the graft patency and anastomosis quality with intraoperative flowmeter 
measurement in patients who underwent multi-vessel coronary bypass with mini-thoracotomy.
Methods: We used the technique of intraoperative flow analysis using the Flowmeter (Cardiomed Flowmeter, Medistim AS Inc.)
in 45 consecutive patients who underwent minimally invasive multivessel coronary bypass graft operation. The use of ultrasound 
TTFM (transient time flowmeter) directly over the graft provides data on the flow (mL/min), pulsatility index (PI). All patients 
underwent multivessel cardiopulmonary artery grafting operation under cardiopulmonary bypass. A total of 133 anastomoses 
were performed; LAD-LITA (45), Diagonal (24), Circumflex (28), RCA (36).
Results: The mean LIMA flow rate was 36.24±14.11 mL/min. The mean flow rate of the diagonal grafts was 48.21±13.12 
mL/min, the mean flow rate of the circumflex grafts was 41.23±21.10 mL/min, and the mean flow rate of the RCA grafts was 
52.24±11.30 mL/min. Wave patterns and flow parameters of all grafts were normal in intraoperative measurements. Since 
the pulsality index values in all anastomoses were within normal limits. Pulsality index were found 1.2±1.1 in LIMA-LAD 
anastomosis graft, 1.6±1.5 in Ao-SVG-OM graft, 1.4±1.1 in Ao-SVG-diagonal graft, and 2.5±1.7 in Ao-SVG-RCA graft, 
respectively. The operation was completed after anastomotic openings and patency were ensured.
Conclusion: The use of an intraoperative flowmeter to show graft patency and anastomosis quality gives confidence to the 
surgeon and the patient. In multi-vessel bypass operations performed with minithoracotomy, flow measurements are of great 
benefit to be sure of anastomoses due to the difficulty of the technique and limitation of exposure as an integral component.
Keywords: Transit-time flowmetry.

Table 1. Mean flow rate and pulsatility index measurements of grafts with TTFM
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[SSB-038]
Koroner arter safen ven grefti patensinde, platelet/lenfosit, platelet/nötrofil ve nötrofil/lenfosit 
oranı bir belirteç midir?
Yasin İnal, Kadir Burhan Karadem
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter baypas cerrahi sonrası hastanın uzun dönemdeki hayat kalitesi ve yaşam süresi, baypasta kullanılan 
greftlerinden yeterli düzeyde kan akımın sağlanması ve sürdürülebilirliğidir. Bu süreçte greftlerin uzun dönem açıklığının 
sağlanması esastır. Ateroskleroz ve enflamasyon cerrahi sonrası devam etmektedir. Safen ven greftinin yetersizliğinde tromboz, 
neointimal hiperplazi ve ateroskleroz öne sürülmüştür. Kardiyovasküler olaylarda yüksek monosit ve beyaz kan hücreleri risk 
faktörü olarak, düşük lenfosit seviyeleri ise kötü prognoz olarak gösterildiği çalışmalar mevcuttur. Platelet/lenfosit (PLR), platelet/
nötrofil (PNR), nötrofil/lenfosit (NLR) oranları kardiyovasküler enflamasyon sürecini gösteren popüler belirteçlerdendir. Safen 
ven greft uzun dönem açıklığını belirlemek amacıyla bu belirteçler kullanılabilirliğini araştırmayı planladık.
Yöntem: Hastanemizde en az beş yıl önce koroner arter baypas greftleme ameliyatı geçirmiş ve tekrar koroner anjiyografi 
yapılan 496 hasta verisi tarandı. Antibiyoterapi alanlar, onkololojik patolojisi olanlar, akut miyokart enfarktüsü geçirenler, safen 
ven anastomoz distalindeki koroner arterde darlığı olan hastalar, düşük ejeksiyon fraksiyonlu (EF <40) hastalar çalışmadan 
çıkarıldı. Tam kan sayımı yapılan hastalardan PLR, PNR ve NLR biyobelirteçleri hesaplandı. Hastalar normal safen ven grefti, 
greftte darlık ve güdük şeklinde oklüzyon olmak üzere üç gruba ayrılarak karşılaştırıldı.
Bulgular: PLR oranı özelliği bakımından elde edilen verilere yapılan Kruskal Wallis testi sonrasında grupların medyanları 
arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Yapılan Bonferroni testi sonrasında normal ile güdük grup 
medyan arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç: Lenfosit değeri düşüklüğünün kardiyovasküler olaylarda kötü prognoz göstergesi olabileceği gösterilmiştir. 
PLR oranında lenfosit düşüklüğü değeri yükseltmektedir. Bizim çalışmamızda istatistiksel veri safen ven greftinde PLR oranı 
normal safen ven greftine göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak PLR oranı yüksek olan hastalarda uzun dönem 
safen açıklığını öngörmede bir belirteç olarak kullanabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar sözcükler: Safen ven greft açıklığı platelet lenfosit oranı koroner arter baypas cerrahisi.
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[SSB-039]
Pulmonary artery venting during the coronary artery bypass grafting reduces the risk of 
postoperative atrial fibrillation
Gündüz Yümün, Lütfi Çağatay Onar, Hüseyin Anasız
Turkish Republic Ministry of Health, Tekirdağ Dr. Ismail Fehmi Cumalioglu City Hospital, Tekirdağ, Türkiye

Background and Aim: We aimed to show up the relationship between intraoperative pulmonary artery venting and postoperative 
atrial fibrillation as a potential cause of myocardial injury
Methods: In this retrospective study we compared the two groups of patients, the Group 1 consists of the patients in which 
pulmonary venting have been performed and in the group second there were no use of intraoperative pulmonary venting. In a 
single institution 235 consecutive patients undergone coronary artery bypass grafting in the last 12 months. Besides the post MI 
and the emergency surgery patients, the patients who developed AF in preoperative period were excluded. In the group 1 there 
were 63 patients and 82 in the second group. The comparison of the incidence of AF within each group has been carried out.
Results: The mean age was similar in the two groups. Mean number of grafts (2.5±0.7) vs. (2.4±0.8) (p=0.347) respectively, The 
mean cross-clamp time ( 42.7±17.4 min.) vs. ( 43.1±23.8 min) respectively. In the Group 1, lower CK-MB and Troponin T levels 
have been noted 9.5% (n=6) in the Group 1 and 18.3% (n=15) in Group 2.
Conclusion: Pulmonary venting an old ventricular decompression method and as a result, it provides a better myocardial 
protection, better surgical exposure with lower incidence of postoperative AF. Furthermore studies will bring on better surgical 
perspectives.
Keywords: Pulmonary venting.
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[SSB-040]
Florida sleeve tekniği ile beraber aort kapak replasmanı cerrahisi, Bentall operasyonuna 
alternatif olabilir mi? Tek merkez deneyimi olgu serisi
Elgin Hacizade, Muharrem Emre Özdaş, Veli Can Özdemir, Kubilay Karabacak, Emre Kubat, Murat Kadan, Cengiz Bolcal
GATA Ankara Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Florida Sleeve tekniği prosedür karmaşıklığını basitleştirmek ve aort kök dilatasyonuna ikincil olarak 
gelişen aort yetmezliği olan hastalarda doğal aort kapağı korumak için tanıtılmıştır. Florida Sleeve prosedürü, koroner arter 
reimplantasyonu gerektirmeyen ve cerrahi kanama riskini azaltan bir yöntem olarak günümüzde cerrahların aort kökü cerrahisi 
sırasında akıllarında bulundurmaları gereken bir teknik haline gelmiştir. David, Yacoub teknikleri gibi kapak koruyucu aort 
kökü cerrahisi olmakla beraber, bu tekniklere nazaran daha az komplike bir teknik olması ve ameliyata bağlı mortalitenin 
daha az olması ile öne çıkmaktadır. Buradaki olgu serimizde Florida Sleeve tenkniğini konvansiyonel Aort kapak replasmanı 
cerrahisi ile kombine ederek, Bentall operasyonuna alternatif ola bileceğini düşündüğümüz bir teknik sunmaktayız.
Yöntem: Ocak 2019 - Ocak 2021 yılları arasında Florida Sleeve tekniniği ile kombine Aort kapak replasmanı yapılan altı 
hastalık olgu serisi değerlendirmeye alındı. Aort çapı, aortik anülüs çapı, aortik klemp zamanı, kardiyopulmoner baypas zamanı, 
ameliyat sonrası drenaj, ekstübasyon süreleri, kan transfüzyonu ihtiyacı, yoğun bakımda kalış ve taburculuk zamanı açısından 
analiz edildi.
Bulgular: Ortalama yaş 57,5±6.9 (49-68) yıl. Ortalama aort çapı 51.7±4.6 (46-58) ?? idi. Hastalardan hepsi 3-4. derece aort 
yetmezliği mevcut olup, ortalama aortik anülüs 27.5±1.8 (25-30) ?? idi. Aortik klemp zamanı 80±7.3 (71-91) ??, kardiyopulmoner 
baypas zamanı 98.2±10 (89-115) ??, yoğun bakımda entübasyon süresi 6±1 (5-8) saat, ameliyat sonrası drenaj 625±63.2 (500-
650) cc oldu. Hastaların hepsi ameliyat sonrası birinci gününde servise alındı. Pacemaker ihtiyacı olmadı. Hastalardan ikisine 
ameliyat sonrası dönemde hemoglobin düşüklüğü nedeni ile kan transfüzyonu yapıldı. Ortalama taburculuk süresi 6±1 (5-8) 
gün oldu.
Tartışma ve Sonuç: Florida Sleeve tekniği ile kombine edilmiş aort kapak replasmanı cerrahisinin, aortik köke doğru daha az 
diseksiyon yapılması, David veya Yacoub gibi kapak koruyucu cerrahilere nazaran daha az kanama komplikasyonunun olması, 
koroner reimplantasyon yapılmaması, teknik olarak daha hızlı ve rahat uygulana bilir bir yöntem olması nedeni ile cerrahların 
Bentall operasyonuna alternatif olarak akılda bulundurmaları gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Florida Sleeve tekniği.

Şekil 1. Florida Sleeve Tekniği, koroner ''anahtar delikleri'' oluşturulmuş proksimal ve 
distal anastomozun yapılması.

Şekil 2. Proksimal anastomoz ile beraber 
mekanik AVR.
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[SSB-041]
Minimally invasive valve surgery via lateral minithoracotomy “miami method’’: 
Direct vision approach
Mugisha Kyarui1, Harun Gülmez2, Hakkı Kürşat Çetin3

1Istinye University, Liv Hospital, Istanbul, Türkiye
2Kolan Hospital Group, Istanbul, Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Minimally invasive valve surgery is emerging as a routine approach for many centers around the world. 
The approach for valve surgery includes right minithoracotomy with the aid of port camera or robotic assisted. We would like 
to present our experience via Miami method which is done under direct vision.
Methods: We analyzed the baseline characteristics, operative characteristics and postoperative outcomes of patients who 
underwent minimally invasive valve surgery via Miami method between May 2021-september 2022.
Results: Our experience includes 18 patients (14 males, 4 females). The mean age was 63±11. One patient had a history of 
congestive heart failure, seven patients had chronic obstructive pulmonary disease, one patient had a history of chronic renal 
disease under medication. Four patients had received aortic and mitral valve replacement, three patients had received aortic valve 
replacement, five patients had received mitral valve replecement, three patients had mitral valve repair, two patients had received 
mitral and tricuspid valve repair, one patient had mitral and tricuspid valve replacement. There was no mortality. One patient 
had revision for bleeding, The mean CPB time was 147±33 minutes, the mean CCT was 98,5±23,0 minutes, the mean ICU stay 
was 18,0±3,1 hours, the mean hospital stay was 4,2±0,8 days
Conclusion: Despite the low number of patients minimally invasive valve surgery via Miami method is safe, feasible, cost 
effective and short learning curve with less morbidity, mortality as well as improved postoperative outcomes.
Keywords: Minally invasive valve surgery Miami method.

Figure 1. Minimally invasive miami method for double valve surgery.

Figure 2. Minimally invasive mitral valve 
surgery via Miami method.
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[SSB-042]
Ratlarda oluşturulacak iskemi reperfüzyon hasarında kurkuminin böbrek dokusuna koruyucu 
etkileri
Fehim Can Sevil1, Hülya Sevil1, Necip Becit1, Mehmet Tort1, Uğur Aksu1, Zülfikar Kadir Sarıtaş2, 
Hasan Hüseyin Demirel2, Aziz Bülbül3, Hazen Sarıtaş4, Merve Becit Kızılkaya1

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Veterinerlik Fakültesi, Muğla, Türkiye
4Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 4Aksaray, Türkiye

Giriş ve Amaç: İskemi reperfüzyonun (IR) neden olduğu böbrek hasarı klinikte karşımıza çıkan ciddi problemlerdendir. 
Enflamasyon, apopitozis ve oksidatif stres mekanizmaları öne sürülse de nedeni ve tedavisi tam olarak belli değildir. Birçok 
çalışmada kurkuminin antioksidan ve antienflamatuar özellikleri vurgulanmıştır.
Yöntem: 24 adet yetişkin Wistar-Albino erkek rat üç gruba ayrıldı. Sham grubu sadece laparotomy yapılan grup, IR grubu 
laparotomy sonrasında infrarenal aortun klemlendiği ve iskemi reperfüzyon oluşturulan grup, IR+ kurkumin grubu ise işlemden 
1 saat öncesinde intraperitoneal kurkumin verilen ve IR grubuyla aynı işlemlerin tekrarlandığı grup idi. IR oluşturulduktan 
sonra ratlardan kan ve böbrek dokusu alındı ve biyokimyasal ve histopatolojik inceleme yapıldı.
Bulgular: Gruplar arasında hemogram, platelet, beyaz küre ve hematokrit değerlerinde farklılık saptanmadı. Gruplar arasında 
kalsiyum ve kreatin değerleri farklı değildi ancak potasyum (p=0.005), üre (p=0.050) ve blood ure nitrojen (p=0.050) IR+ 
kurkumin verilen grupta daha yüksek saptandı. Sodyum ise IR grubunda diğer gruplara kıyasla anlamlı olarak düşük saptandı 
(p=0.001). Total antioksidant status IR+ kurkumin grubunda yüksek saptanırken (p=0.021) total oksidant statusta gruplar 
arasında farklılık izlenmedi (p=0.069). Interlökin (IL) 1β, IL6 IR grubunda daha yüksek saptandı (sırasıyla, p=0.014, p=0.022) 
Tümör nekroz faktör-α IR grubunda diğer gruplara kıyasla daha yüksekti (p=0.020). İnterferon-γ gruplar arasında farklılık 
göstermedi (p=0.140). histopatolojik incelemede glomeruluslarda ve tubulus epitel hücrelerindeki hasar IR grubunda diğer 
gruplarla karşılaştırıldığında daha fazla saptandı (p<0.001).
Tartışma ve Sonuç: Antienflamatuar ve antioksidan özellikleri ile kurkumin IR nedenli böbrek hasarında böbrek fonksiyonları 
üzerine koruyucu etki göstermemiştir. Enflamatuar yanıtı baskıladığı ve böbrek dokusunun yapısının korunmasında ise etkin 
olduğu saptandı. IR hasarına bağlı böbrek hasarının oluşumunun önlenmesinde kurkumin alternatif tedavi yöntemi olarak 
düşünülebilir.
Anahtar sözcükler: İskemi reperfüzyon.

Şekil 1. Histopatologic değerlendirme. A: Hematoxylin-eosin (H&E) boyama, B: TUNNEL 
boyama yöntemi. A1 Group 1 (sham), A2 Group 2 (IR), A3 Group 3 (IR+ Curcumin), B1 
Group 1, B2 Group 2, B3 Group 3 tubuler ve glomeruler yapılar. a: Glomeruluslarda bowman 
boşluğunda genişleme, b: Tubulus epitel hücrelerinde dejeneratif ve nekrotik değişiklikler, c: 
Glomerulus kapillar yumağında vakuolizasyon oluşumları, d: İntersitisyel alanda inflamatuar 
hücre infiltrasyonu alanları. B2 ve B3 de TUNEL pozitif hücreler görülmektedir.



Seçilmiş Sözlü Bildiriler - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S75

Asistan Bildirileri - Asistan Bildiri

[SSB-043]
Robot yardımlı bilateral internal torasik arter ile total arteriyel koroner baypas cerrahisi
Mehmet Ali Dala, Zinar Apaydın, Kemal Kutanis, Anıl Akbaş, Lokman Yalçın, İsa Can, Elif Güneysu, Burak Ersoy, 
Abdül Kerim Buğra, Muhammed Bayram, Burak Onan
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Robot yardımlı bilateral internal torasik arter (BİTA) ile koroner baypas cerrahisi avantajları olmasına rağmen 
ülkemizde hala çok az hastada kullanılıyor. Bu çalışmada, kliniğimizde uyguladığımız robotik yöntemle BİTA hazırlama 
tekniğini ve kendi deneyimlerimizi anlatmak istedik.
Yöntem: Mart 2021 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında sekiz hastaya robotik yardımla BİTA hazırlanarak minimal invazif 
koroner arter baypas cerrahisi uygulandı. Hastalarımızın hepsi erkek, yaş ortalaması 64.4 (56-74) yıldı. Hastalara tek-lümen 
endotrakeal entübasyon uygulanarak greftler total endoskopik olarak hazırlandı. Bir hastamızda sağ subklaviyan arter 
diğerlerinde femoral arter kanüle edildi. Sağ juguler ve femoral ven kanülasyonu yapıldı. Sol 4. interkostal aralıktan toraksa 
girildi. LİTA ve RİTA semipediküllü olarak hazırlandı. Kardiyopulmoner baypas sonrası kros klemp altında anastomozlar 
yapıldı.
Bulgular: Mortalite olmadı. ITA hazırlanma süreleri sağ İTA için ortalama 27.12 (22-34) dk, sol ITA için 24,87 (19-31) dk 
olarak kaydedildi. Her iki İTA sorunsuz çıkartıldı. Medyan KPB süresi 86.75 (105-75) dk, medyan kros süresi 54.5 (65-41) 
dk olarak ölçüldü. Ameliyat sonrası ilk 12 saatte medyan 431,25 (250-700) mL drenaj kaydedildi. Hastalarımızın medyan 
ekstübasyon süresi 10.25 (7-14) saat, yoğun bakım ve hastane kalış süreleri sırasıyla medyan 1.25 (1-2) gün ve 7 (4-17) gün 
olarak ölçüldü.Bir hastanın Ameliyat öncesi dönemde var olan hiponatremisi için uzun yatışı oldu. Ameliyat sonrası dönemde 
majör kardiyak hadise olmadı, kanama revizyonu olmadı. Bir hasta atriyal fibrilasyona girdi, bir hastada plevral efüzyon oluştu.
Tartışma ve Sonuç: Robot teknolojisinin sağladığı dar alandaki manevra kabiliyeti ile yeterli uzunlukta İTA greftleri elde 
edilebilmektedir. Robotik yöntemin full arteriyel revaskülarizasyon için güvenli ve iyi bir seçenek olduğu görüşündeyiz.
Anahtar sözcükler: Robotik kalp cerrahisi.
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[SSB-045]
Aortic valve neocuspidization procedure provides better postoperative outcomes when 
compared to rapid deployement aortic valves
Kubilay Karabacak1, Emre Kubat1, Murat Kadan1, Serkan Asil2, Gökhan Erol1, Tuna Demirkıran1, Serdar Fırtına2, 
Suat Doğancı1, Mehmet Emin İnce3, Cengiz Bolcal1

1Department of Cardiovascular Surgery, Health Sciences University Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Cardiology, Health Sciences University Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Anesthesiology, Health Sciences University Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

Background and Aim: The aim of this study is to compare the early results of Rapid Deployment Aortic Valves (RD-AVR) 
and Aortic valve neocuspidization (AVNeo) techniques.
Methods: Between December 2019 and May 2022, 104 patients were operated with aortic stenosis by RD-AVR (n=52) and 
AVNeo (n=52) techniques. Patients with isolated aortic valve stenosis and aortic stenosis concomitant with planned other cardiac 
surgeries were included.
Results: Mean age of patients in RD-AVR and AVNeo groups were 67.4±7.8 vs. 62.9±8.7, respectively. Aortic cross clamp 
time in RD-AVR group was 56.7±23.3 min, while 104.1±27.9 min in AVNeo group (p<0,001). Cardiopulmonary bypass time 
in RDAVR group and in AVNeo group was 89.8±27.6 min and 141.8±36.7 min, respectively (p<0,001). Permanent pacemaker 
become necessary in four patients in RDAVR group secondary to type 2 AV block. Paravalvular leak was observed in six 
patients who underwent RD-AVR, while Grade 2 central aortic regurgitation was observed in one patient in the AVNeo Group. 
Hospital mortality was 8% in RDAVR group and 6% in AVNeo Group (p=0,696).
Conclusion: AVNeo procedure is a feasible technique in all age group of patients with successful hemodynamic results in the 
early postoperative period, with the advantages of not requiring anticoagulants. It can also be applied with other cardiac surgical 
interventions.
Keywords: Ozaki procedure.
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[SSB-046]
Av fistül trombozu sonrası tromboz proksimalinden açılan AV fistüllerin erken dönem 
sonuçları
Ömer Ulular
Acıbadem Adana Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Arteriyovenöz fistüller hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezliği mevcut hastalarda sıklıkla tercih 
edilmektedir. Hemodiyaliz yönteminin uzun süreli, sorunsuz ve başarılı bir şekilde yapılması AV fistüllerin iyi çalışmasına 
bağlıdır. Bu AV fistüllerde başlıca probleme neden olan durum fistülün trombozudur. Biz çalışmamızda fistül trombozuna bağlı 
kullanılamayan fistüllerde bu fistüllerin proksimalinden açılan AV fistüllerin erken dönem sonuçlarını inceledik.
Yöntem: Haziran 2018-Ağustos 2022 tarihleri arasında daha önceden snuffbox ve Brescia- Cimino bölgelerinde (radiosefalik) 
AV fistül açılmış ve tromboz sonucu fistülleri çalışmayan ve tromboz proksimali bölgesinden fistül açılan toplam 132 hastayı 
çalışmamıza dahil ettik. Tüm hastalara üst ekstremite venöz ve arteriyel ayrıntılı Doppler USG tetkiki yapıldı ve tromboz 
gelişen bölgenin daha proksimalinden lokal anestezi altında 8/0 prolen dikişle end to side anastomozla yeni AV fistüller açıldı. 
Hastalar ameliyat sonrası Doppler USG ile değerlendirildi, ameliyatı takiben 15. gün ve iki ay sonrası kontrole çağrıldı.
Bulgular: Yeni açılan 64 AV fistül radiosefalik, 52 AV fistül brakiosephalik ve 16 AV fistül ise brakiobasilik olarak açıldı. 
Hastaların 76’sı (%58) erkek 56’sı (%42) ise kadındı. Hastalarımızın yaşı ortalama 63±12,54 idi. 72 hastamızda DM, 67 
hastamızda HT ve 29 hastamızda ise KAH mevcuttu. Bir hastamız ameliyat sonrası kanama nedeniyle revizyona alındı. İki ay 
sonunda açılan AV fistüllerden diyalize giren hasta sayısı 122 (%92) idi.
Tartışma ve Sonuç: Arteriyovenöz fistül açılmış hastaların fistül açılan ekstremitelerinde arteriyel ve venöz kan akımları 
artmakta ve bununla birlikte bu damarlar genişlemektedir. Gelişen bu damarlar sayesinde tromboze olan AV fistül proksimali 
iyi bir şekilde, özellikle Doppler USG ve gerektiğinde daha ileri tetkiklerle değerlendirildiğinde, tromboz proksimalindeki 
özellikle radiosefalik ve brakiyal bölgeden açılacak yeni fistüllerle yüksek açıklık oranı elde edilebilir.
Anahtar sözcükler: AV fistül.
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[SSB-047]
Endovasküler işlemlerde post implantasyon sendromu ve endoleak gelişimine etkileri
Kağan Mehmet Usca, Eren Osman Karpuzoğlu
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Post implantasyon sendromu EVAR/TEVAR sonrası görülebilen sistemik enflamatuar bir yanıttır. Tanı 
kriterleri üzerinde farklı görüşler olsa da; EVAR/TEVAR sonrası erken dönemde ateş yüksekliği (≥38°C), yükselen 
enflamatuvar belirteçler (CRP, WBC) ve eşlik eden ispatlanmış bir enfeksiyon odağı bulunmaması en çok kabul gören 
kriterlerdir. Bazı çalışmalarda PIS ile endoleak gelişimi arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmamızda EVAR/TEVAR 
sonrası bu kriterlere göre PIS gelişen ve gelişmeyen hastaların orta dönem takipte endoleak gelişmesi açısından karşılaştırdık.
Yöntem: Hastanemizde 2018 Ocak - 2022 Temmuz arasında EVAR/TEVAR yapılan hastalar retrospektif olarak, ateş 
yüksekliği, enflamatuvar belirteçler ve ilk iki yılda endoleak varlığı araştırıldı. İşlem sonrası ilk 48 saat içerisinde enfeksiyöz 
kaynaklı olmayan ateş yüksekliği (≥38°C) ve yüksek enflamasyon yanıtı (CRP, WBC yüksekliği) bulunan hastalar PIS olarak 
tanımladı ve diğer hasta grubu ile karşılaştırıldı.
Bulgular: EVAR ve TEVAR yapılan hastaların demografik ve takip sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. Merkezimizde 
2018-2022 yılları arasında TEVAR yapılan 61 hasta olup, 3 hastaya PIS (%4.9) tanısı konulmuştur ve bunlardan birinde endoleak 
gelişmiştir. Aynı dönemde EVAR yapılan toplam 112 hastadan tüm verilerine ulaşılabilen 57 hastanın 4’ünde ≥38 ateş görüldü. 
Bu hastalardan birinde enfektif odak tespit edildi (3/57 hastada PIS (%5.3). Her iki grupta da PIS ile enfeksiyon belirteçleri 
arasında bir ilişki saptanmadı.
Tartışma ve Sonuç: EVAR/TEVAR sonrası PIS gelişen hastalarda endoleak gelişimi açısından anlamlı fark çıkmamıştır. 
Ayrıca PIS gelişen ve gelişmeyen hastalar arasında işlem sonrası dönemdeki enflamatuvar belirteçler benzer seyretmiştir.
Anahtar sözcükler: Post implantasyon sendromu.

Tablo 1. TEVAR yapılan hastalar

Tablo 2. EVAR yapılan hastalar
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[SSB-048]
Determinants of early outcomes after infective endocarditis surgery
Könül Ahmedova, Mehmet Cahit Sarıcaoğlu, Ali İhsan Hasde, Evren Özçınar, Mustafa Bahadır İnan, Sadık Eryılmaz, 
Levent Yazıcıoğlu, Ahmet Rüçhan Akar
Ankara University School of Medicine Department Cardiovascular Surgery, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Infective endocarditis (IE) is a life-threatening, systemic disease associated with high mortality. A 
retrospective analysis of the early and long-term outcomes after surgery for infective endocarditis (IE) was conducted.
Methods: The study population included 101 consecutive adult patients with IE who had been treated by a multidisciplinary 
approach between 2010-2019. Demographic and outcome data were collected using a hospital database. The primary endpoint 
was that the independent variables affected in-hospital mortality.
Results: The mean age of patients was 53,4±16 (range, 18-80) with an M/F ratio of 3.04. Native valve endocarditis was present 
in 68, prosthetic valve endocarditis in 28, and pacemaker lead infection in five patients. Blood and valve cultures showed that 
Staphylococcus aureus (%13,8), Enterococcus faecalis (%11,8) ve Candida spp. were the most common pathogens; however, 
%43,5 cultures were negative. Thirty-five patients underwent urgent surgery, and 51 patients had large vegetations (>10 mm). 
Abscess or fistula formation was present in 19 patients. Overall in-hospital mortality was 31.7%. Preoperative congestive heart 
failure (p<0.001; OR:6.3), urgent surgery (p=0.001; OR:15), neurological complications at the time of diagnosis (p<0.001; 
OR:27), preoperative renal insufficiency (p=0.008; OR:3.2), prostetic valve endocarditis (p=0.01; OR:3.8), need for preoperative 
VA-ECMO support (p=0.004; OR:18) were predictors of in-hospital mortality. A statistical correlation was also found between 
mortality and diabetes (p=0.004; OR:3.6), the presence of abscess and fistula formation (p=0.005) and large vegetations 
(p=0.005).
Conclusion: Infective endocarditis surgery has a high mortality despite advances in medical treatment and surgical techniques. 
Early diagnosis by the Endocarditis Team, optimal medical treatment, and timing of the operation are essential determinants in 
improving outcomes.
Keywords: Prostetic valve endocarditis.
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[SSB-049]
The association between vascular access type and depressive symptoms in geriatric 
hemodialysis population
Betül Nur Keser, Ülkü Nur Kırman, Cemal Kocaaslan, Ebuzer Aydın
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: A well-functioning vascular access (VA) is crucial for hemodialysis, and arteriovenous fistula (AVF) 
is the recommended VA type. Arteriovenous fistula is superior to other VA types in many aspects, but the effect of AVF on 
patients’ psychiatric state is not well described yet. The aim of this study is to determine whether there is an association between 
VA type and depression scores.
Methods: This cross-sectional study was conducted at two hemodialysis centers. Geriatric Depression Scale-15 was 
administered to geriatric hemodialysis patients. Descriptive tests, Kolmogorov–Smirnov test, Pearson’s chi-square test, Mann-
Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Spearman’s rank correlation calculation, and multiple logistic regression analysis were 
performed accordingly to analyze the data.
Results: Of 75 participants, 34 (45.3%) were female and the mean age was 73.4 5.9 years (range: 65-92). The prevalence of 
depressive symptoms in the geriatric hemodialysis population was 53.3%. Central venous catheter, hypertension, and increased 
time on hemodialysis have been found to be risk factors for higher depression scores (aOR 10.505 (95% CI: 1.435-76.900), 
p=0.021; aOR 9.783 (95% CI: 2.508-38.169), p=0.001; aOR 1.019 (95% CI: 1.003-1.035), p=0.017, respectively). Among patients 
with arteriovenous fistula, those with hypertension had higher depression scores (p=0.008).
Conclusion: Geriatric hemodialysis patients were found to have depressive symptoms commonly, and central venous catheter, 
hypertension, and increased time on hemodialysis have been found to be risk factors for presence of depressive symptoms. To 
the best of our knowledge, this is the first study highlighting that AVF is associated with lower depression scores and lower 
prevalence of depressive symptoms.
Keywords: Arteriovenous fistula.
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[SSB-050]
Koroner endarterektomi: Orta dönem anjiyografik sonuçları
Hasan Reyhanoğlu, Efe Edem, Kaan Özcan, İsa Durmaz
Özel Tınaztepe Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Günümüzde daha kompleks hastaların koroner baypas cerrahisine (KABG) verilmesi rutin koroner baypas 
tekniğine ek olarak koroner endarterektomi (CE) yapmayı bazen zorunlu kılmaktadır. Biz bu çalışmada KABG sırasında CE 
yapılan hastalarda greft açıklığı oranlarını değerlendirdik.
Yöntem: Kasım 2010-Haziran 2021 tarihleri arasında KABG yapılan 1750 hasta retrospektif olarak tarandı. KABG sırasında 
ek olarak CE yapılan ve cerrahi sonrası herhangi bir sebeple anjyografisi yapılmış 110 hasta değerlendirildi. Hastaların erken 
dönem operatif ve ameliyat sonrası verileri ile endarterektomi yapılan ve yapılmayan damarların açıklık oranları değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 61.8 idi. Hastalarda 128’i CE ile beraber olmak üzere toplam 440 baypas yapıldı. Koroner 
endarterektomi 23 hastada sol inen artere (LAD); 21 sirkümflex artere (CX); dokuz hastada diagonal artere; 75 hastada sağ 
koroner artere (RCA) yapıldı. Ortalama 47.7±24.04 ay sonra yapılan koroner anjiyografide endarterektomi yapılan damarlarda 
açıklık oranı ortalama %73.4 olarak bulunurken; endarterektomi yapılmayan damarlarda açıklık oranı % 63.7 olarak bulundu. 
Endarterektomi sonrası yapılan koroner baypaslarda en iyi açıklık oranı %91.3 ile LAD arterinde bulunurken, en düşük açıklık 
oranı %55.5 ile diagonal arterinde bulunmuştur (Tablo 2). Koroner endarterektomi yapılan ve yapılmayan hastalarda hastaların 
karşılaştırmasında RCA’ya CE yapılan hastalarda açıklık oranı %66.6; yapılmayan hastalarda %45.7 olarak bulundu ve aradaki 
fark sadece RCA’da istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.037).
Tartışma ve Sonuç: Koroner endarterektomi diffüz koroner arter hastalığında rutin baypas tekniğinin efektif olmayacağı 
durumlarda önemli ve kurtarıcı bir cerrahi seçenektir. Koroner baypas cerrahisinde ana hedefin full revaskülarizasyon ve uzun 
süre açıklık oranı olması gerektiği göz önüne alınırsa tercih edilmesi gereken bir cerrahi tekniktir.
Anahtar sözcükler: Koroner anjiyografi; koroner baypas greftleme; endarterektomi; açıklık oranı.

Tablo 2. Ameliyat sonrası anjiyografik açıklık oranları

Tablo 1. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası veriler
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[SSB-051]
Üst J sternotomi ile proksimal aort cerrahisi tecrübelerimiz
Ayça Özgen
Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İncisura jugularisten 4. intercostal aralığa kadar yapılan üst J sternotomi ile uygulanan minimal invazif yaklaşım 
günümüzde konvansiyonel sternotomiye göre proksimal aort cerrahisinde en yaygın yaklaşım olmuştur. Üst J sternotomi tekniği 
ile proksimal aort cerrahisi, proksimal arkus cerrahisi ve aort kapak cerrahisi yapılabilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde 
mini üst J sternotomi tekniği ile proksimal aort cerrahisi uygulanan hastalarda altı yıllık klinik deneyimlerimizi sunuyoruz. 
Konvansiyonel sternotomiye göre kozmetik üstünlüğü yanında ameliyat sonrası komplikasyonlardan sternum detaşmanı, 
sternum derin yara enfeksiyonunun düşük görülme oranı üst J sternotominin başlıca avantajlarıdır.
Yöntem: Dördüncü interkostal aralıktan yapılan üst J sternotomi ile sternuma girildi. Aort kanülasyonu distal asendan aort, 
proksimal arkus aort veya 8 no Dacron greft ile innominate arterden yapıldı. Venöz kanülasyon yassı venöz kanül ile sağ atriyal 
appendiksten yapıldı. Sağ üst pulmoner venden vent kanülü konuldu. Aortik kros klemp sonrası 32 derece sistemik hipotermi 
ve osteal antegrad kan kardioplejisi ile kardiyak arrest uygulandı. Venöz kanül çevresini dönülen ipek sütürle laterale doğru 
çekilerek görüş alanını genişletmek için stabilize edildi. Cerrahi sırasında sahaya karbondioksit gazı verilerek hava embolisi 
riski azaltıldı. Subksifoid olarak tek mediasten dreni konuldu. Sternum kullanılan iki sternal tel ile kapatıldı.
Bulgular: Bu teknikle Nisan 2016-Temmuz 2022 tarihleri arasında Kalp ve Damar cerrahisi kliniğimizde proksimal aort 
cerrahisi yapılan 243 hasta retrospektif olarak morbidite ve komplikasyonlar açısından incelendi. Hastalarımızda sternal 
detaşman, sternal derin yara enfeksiyonu, kanama revizyonu, erken dönem mortalite görülmedi.
Tartışma ve Sonuç: Üst J sternotomi tekniği ile yapılan proksimal aort cerrahisi ameliyat sonrası dönemde komplikasyon ve 
morbidite açısından minimal invazif aort cerrahi beklentilerini karşılayan güvenilir bir tekniktir.
Anahtar sözcükler: Minimal invazif proksimal aort cerrahisi.
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[SSB-053]
Enfektif endokardit sonrası commando prosedürü ve erken dönem sonuçları
Zeki Temiztürk, Gökhan Güneş, Kamile Özeren Topçu, Abdussamet Asaroğlu, Mehmet Yanartaş, Nihan Kayalar
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İnvaziv çift kapak endokarditlerinde aorto-mitral bileşke tamiri çok nadir uygulanan ve zor bir tekniktir. Bu 
çalışmada merkezimizde kapak replasmanına ek olarak aortiko-mitral bileşke tamiri yapılan enfektif endokardit hastalarının 
erken dönem sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde 01.06.2020 ve 25.08.2022 tarihleri arasında enfektif endokardit nedeniyle aortiko-mitral bileşke tamiri 
ile birlikte AVR ve MVR yapılan five olgu retrospektif incelendi. Olguların üçü erkek ve ikisi kadındı. Olgulardan dördü acil, 
biri yarı acil ameliyata alındı. Olguların yaş aralığı 35-60 idi.
Bulgular: Ameliyata alınan hastalarımızın dördünde ameliyat öncesi serebrovasküler olay öyküsü vardı. Yapılan TEE’de 
hastaların dördünde AVR ve MVR çift kapak endokarditi, Bir olguda AVR endokarditi tespit edildi. Tümü ameliyat öncesinde 
etken mikroorganizmaya yönelik veya ampirik antibiyotik tedavisi almıştı. Alınan kan kültürlerinde iki olguda üreme vardı, 
Ameliyat sırası gönderilen doku kültürlerinde üreme olmadı. Bir olgumuza MVR ile birlikte Bentall operasyonu, bir olgumuza 
re-Bentall operasyonu, üç olgumuza AVR ve MVR ameliyatı yapıldı. Olgularımızın hepsinde kapak replasmanlarına ek olarak 
aortiko-mitral bileşke yama ile tamir edilerek commando operasyonu yapıldı. Bir hastamız tamponat ve patch ayrışması 
nedeniyle revizyona alındı. Bir hastamıza uzamış entübasyon nedeniyle trakeostomi açıldı. Hiçbir hastamızda kalıcı pace 
ihtiyacı olmadı. Ortalama hastanede yatış süresi 33 gün idi. Kardiyojenik şok ile ameliyata aldığımız bir (%20) hastamız exitus 
oldu. Dört hastamızın takipleri sağlıklı olarak devam ediyor.
Tartışma ve Sonuç: Çift kapak replasmanı ve aortiko-mitral bileşke rekonstrüksiyonu (commando operasyonu) kompleks 
kalp hastalıklarında uygulanan etkili bir tekniktir. Kliniğimizde yüksek riskli enfektif endokardit hastalarında başarı ile 
uygulanmaktadır. Hasta sayısının artırılarak uzun dönem sonuçlarının da takip edilmesine ihtiyaç vardır.
Anahtar sözcükler: Commando operasyonu, enfektif endokardit.
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[SSB-054]
Minimally invasive approach via left anterior mini-thoracotomy versus conventional 
sternotomy in on pump multivessel coronary revascularization
Hüseyin Sicim1, Ali Fedakar2

1Dr. Siyami Ersek Thoracic Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Hisar İntercontinental Hospital, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: In this study, we aimed to compare the outcomes of on pump minimally invasive revascularization with 
cardioplegia via left anterior thoracotomy versus conventional sternotomy.
Methods: All patients were divided into two groups; Group 1, with 132 patients who underwent minimally invasive multivessel 
CABG, and with 130 patients with conventional full sternotomy in Group 2. General demographic data(age, gender, body 
weights, etc.), comorbidities (hypertension, diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary disease, peripheral artery disease, 
hyperlipidemia, etc.), intraoperative variables (cardiopulmonary bypass times, cross-clamp times) postoperative ventilation 
times, drainage amount, transfusion amount, revision, arrhythmia, intensive care and hospital stay times and mortality were 
analyzed retrospectively.
Results: Cardiopulmonary bypass time (152.2±36.4 min) in Group 1 was significantly higher than Group 2 (102.2±19.4 min)
(p<0.001). Cross clamp time in Group 1 (86±13.2 min); it was significantly higher than Group 2 (62±21.4 min) (p<0.001). 
While the mean mechanical ventilation time was 4.9±4.1 h in Group 1; it was 5.6±3.2 h in Group 2, there was no significant 
differance (p>0.05). Intensive care stay (p=0.005) and hospital stay (p=0.004) were significantly lower in Group 1. In the early 
postoperative period, six patients in Group 1, and seven patients in Group 2 were revised due to bleeding. Total perioperative 
mortality was 1 patient in both groups, and there was no significant difference in mortality (p=0.82).
Conclusion: Multivessel CABG through the left anterior minithoracotomy is an effective, reliable and successful method, due 
to less drainage amount and less blood transfusion need, shorter intensive care and hospital stay, faster return to daily life and 
better cosmetic results compared to conventional methods.
Keywords: Minimally invasive multivessel coronary revascularization.
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[SSB-055]
3-Boyutlu yazıcı kullanılarak fenestre TEVAR ile torakoabdominal aort anevrizması onarımı, 
hasta serisi
Salih Anıl Boğa1, Levent Yazıcıoğlu1, Evren Özçınar1, Emre Can Çelebioğlu2, Sadık Bilgiç2

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Torakoabdominal aort anevrizması (TAAA), günümüzde tedavi edilmesi en zorlu hastalıklardan birisidir. 
TEVAR sonrası mortalite ve morbiditesi azalmasına rağmen özellikle visseral dalları içeren anevrizmalar hala hekimlere zorluk 
çıkarmaya devam etmektedir. Son dönemde birçok alanda kullanılan üç boyutlu (3B) yazıcı teknolojisi, tıp alanında da yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; 3B yazıcı kullanılarak fenestre TEVAR (fTEVAR) ameliyatı yapılan hastaların 
kısa ve orta dönem takibinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2020 ve Ocak 2022 tarihleri arasında TAAA tanısı bulunan dokuz hastaya (7 erkek, 2 kadın) 3B yazıcı 
kullanılarak fTEVAR işlemi yapılmıştır. Ameliyattan önce, BT verileri kullanılarak bir aort 3B baskılı model oluşturulmuştur. 
Daha sonra, 3B baskılı aort modeli tarafından yönlendirilen modifiye edilmiş prefenestre/dallı stent greftleri oluşturulmuştur. 
Stent greftlerinin çapı, total endovasküler onarım için cerrah tarafından ameliyat sırasında azaltılmıştır. Demografik özellikler, 
ameliyatla ilgili veriler, radyolojik görüntülemeler ve visseral organ fonksiyonları ortalama altı aylık takipte değerlendirilmiştir. 
Morbidite ve mortalite oranları, komplikasyon oranları, greft açıklığı oranları elde edilmiştir.
Bulgular: Yaş ortalaması 74±10 olan dokuz hastaya 3B yazıcı kullanılarak fTEVAR işlemi yapılmıştır. Dokuz hastanın 
sekizinde stent açıklığı sağlanmıştır; ancak birinde subklaviyen ostiyumun kapanması sonrası TEVAR+karotiko-subklaviyen 
baypas işlemi uygulanmıştır. Ortalama işlem süresi 4,27±1,23 saat olmuştur. Girişim yeri komplikasyonu hastaların %11’inde 
gerçekleşmiştir (hematom). Bir hastada altıncı ay kontrol BT’de tip 1 endoleak tespit edilmiş olup asemptomatiktir. Hastaların 
ikisinde işlem sonrası yoğun bakım takibinde nörolojik komplikasyon gelişmiştir (serebral enfarkt ve serebrovasküler kanama). 
Stent açıklık oranı %88,8 olarak hesaplanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: 3B yazıcı kullanılarak fTEVAR ameliyat; visseral ve supraaortik dalları içeren TAAA tedavisinde 
morbidite ve mortalite oranlarını azaltma konusunda umut vaat eden, önemli bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.
Anahtar sözcükler: 3B-yazıcı, anevrizma, fenestre, TEVAR, torakoabdominal.

Şekil 1. Ameliyata sonrası BT görüntüsü.

Şekil 2. Ameliyata öncesi BT 
görüntüsü.
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[SSB-056]
Minimal invazif mitral kapak cerrahisinde periferik kanülasyon altın standart mıdır? 
Santral kanülasyonun üstünlükleri
Mehmet Ali Yürük, Ahmet Coşkun Özdemir
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Giriş ve Amaç: Minimal invazif mitral kapak cerrahisi yapılan hastalarda santral kanülasyon ile periferik kanülasyonun 
karşılaştırılması.
Yöntem: Eylül 2015 ile Eylül 2022 tarihleri arasında kliniğimizde minimal invazif mitral kapak tamir/replasman yapılan 
tüm hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1 sağ mini torakotomi ile santral kanülasyon yapılan 
hastalar (n=29), Grup 2 sağ mini torakotomi ve periferik kanülasyon yapılan hastalar (n=25). Her iki hasta grubunda da 
torakotomi insizyon 7 cm ve altında idi. Grup 2’deki hastaların 20’sinde (%80) sağ femoral arter ve ven kullanıldı.
Bulgular: Her iki grupta da konvansiyonel cerrahiye dönmeye gerek olmadı. Grup 2 hastaların üçünde (%12) femoral bölgede 
yara yeri enfeksiyon gelişti, basit debritman ve pansuman ile giderildi. Grup 2’de bir hastada (%4) iliyak arter trombozu gelişti. 
Grup 1’deki hastaların hiçbirinde periferik kanülasyon gereksinim olmadı. Her iki grupta da kardiyopulmoner baypas ve 
kros klemp süreleri benzerdi. Grup 2’nin ameliyat süresi daha fazla olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi.
Tartışma ve Sonuç: Minimal invazif kapak cerrahisi ile birlikte tek kesi; hasta konforu ve yara iyileşmesi açısından önem 
arz etmektedir. Santral kanülasyon, olası periferik kanülasyon komplikasyonlarından koruması, ameliyat süresini kısaltması, 
fazladan kesi olmaması hasta konforunu artırması nedeniyle uygun hastalarda yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: Santral kanülasyon.
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[SSB-057]
Karotis endarterektomi ameliyatı sırasında serebral perfüzyonun takibi ve korunması: 
NIRS ve kök basıncı rehberliğinde seçici şant kullanımı
Serkan Yazman, İrem Elif Yeniceli, Buğra Harmandar, Burak Can Depboylu, Kadir Arslan, Mürüvvet Funda Tetik Saruhan, 
Hande İştar, Gökhan İlhan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Muğla, Türkiye

Giriş ve Amaç: Karotis arter cerrahisinde endarterektomi ve eversiyon metotları semptomatik veya asemptomatik hastalarda 
inme ve mortalite oranını azaltmaya yönelik uygulanan düşük riskli altın standart tedavi yöntemleridir. Serebral hipoperfüzyon 
ve iskeminin erken tespiti için rejyonel serebral oksimetri (NIRS) ve karotis kök basıncı ölçümü yaygın kullanılan yöntemlerdir. 
Serebral hipoperfüzyonu engellemek ve serebral iskemi riskini azaltmak amaçlı en yaygın kullanılan yöntem ameliyat sırası 
şant kullanılmasıdır. Çalışmamızda NIRS ve karotis kök basıncı değerlerinin kombinasyonu ile şant kullanımına karar verilerek 
genel anestezi altında ameliyat edilen karotis arter hastalarında şant kullanımının perioperatif inme ve mortalite üzerine 
etkilerini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: 2018 - 2020 yılları arasında NASCET kriterlerine göre %70-99 oranında darlık tespit edilen ve ameliyat edilen 40 
hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Karotis cerrahisi uygulanan hastalar, ameliyat sırası karotis kök basıncı ölçümü ve 
eş zamanlı karotis klempleme öncesi, klemp 1. dk ve klemp sonrası NIRS değerleri, şant kullanımı, ameliyat süresi ve ameliyat 
sonrası komplikasyon açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların klemp sonrası kök basınçları şant kullanılan grupta ortalama 30±6 mmHg, kullanılmayan grupta ise 
71±9 mmHg saptanmıştır. Şant kullanılan ve kullanılmayan grupta ipsilateral NIRS değerleri sırası ile ortalama klemp öncesi 
70.33±8.40 ve 65.1±4.52, klemp konulduktan sonraki ilk dakikada 57.87±8.4 ve 62.01±4.6 saptanmıştır (p<0.05). Ameliyat 
sonrası dönemde şant kullanılan gruptaki üç hastada, şant kullanılmayan gruptaki dört hastada komplikasyon görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda NIRS rSO2’deki >%15 düşme ile kök basıncı değeri <40 mmHg olarak korele edilen 
hastalarda perioperatif inme ve mortaliteden kaçınmak için güvenle selektif şant kullanım kararı verilebilir.
Anahtar sözcükler: NIRS.

Tablo 1. Hasta gruplarının klinik ve demografik 
verileri

Tablo 2. NIRS rSO2 ve kök basıncı değerleri ve Friedman test sonuçları
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[SSB-058]
Koroner arter baypas greft cerrahisi yapılan hastalarda kullanılan kan kardiyoplejisi ile
del Nido kardiyopleji solüsyonunun ameliyat sonrası ritm üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Hasan Toz, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Yusuf Kuserli, Gülsüm Türkyılmaz, Necdet Kılıçaslan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyopleji solüsyonları kalp cerrahisinde miyokartın korunmasında önemli yer tutmaktadır. Yaygın olarak 
pediatrik kalp cerrahisinde kullanılan del Nido solüsyonu son dönemde yetişkin kalp cerrahisinde de kullanılmaya başlanmıştır. 
Çalışmamızın amacı; kliniğimizde son zamanlarda kullanımı artan del Nido solüsyonu ile kan kardiyopleji solüsyonunun 
ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon oranlarını araştırmaktır.
Yöntem: Koroner arter baypas ameliyatı (KABG) yapılan 140 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %50’sinde (n=70) del 
Nido Kardiyoplejisi, %50’sinde (n=70) kan kardiyoplejisi kullanıldı. Hastaların ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon oranları 
karşılaştırıldı. Ayrıca hastaların ameliyat öncesi, perioperatif ve ameliyat sonrası verileri değerlendirildi.
Bulgular: Her iki grup arasında demografik özellikler ve komorbid faktörler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmamıştır (p>0.05). del Nido kardiyopleji grubunda kardiyopulmoner baypas zamanı ve defibrilasyon yüzdesinin kan 
kardiyopleji grubundan daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.001). Ameliyat sonrası 6. ve 24. saatlerde hemoglobin değerlerinin 
del Nido kardiyopleji grubunda daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.001, p<0.001). del Nido grubu olgularda ameliyat sonrası 
birinci gün, beşinci gün ve 30. gün atriyal fibrilasyon yüzdelerinin kan kardiyopleji grubundan daha düşük olduğu saptanmıştır 
(p<0.001, p<0.001, p=0.007). del Nido grubu olguların yoğun bakım kalım sürelerinin kan kardiyopleji grubundan daha düşük 
olduğu saptanmıştır (p=0.009).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda del Nido solüsyonunun ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişme oranı düşük 
bulunmuştur. Ayrıca del Nido kardiyoplejisi cerrahi akışı kesmediğinden daha düşük total perfüzyon ve kros klemp süresi ve 
daha az defibrilasyon ihtiyacı sağlaması açısından KABG cerrahisinde güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: del Nido.
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[SSB-059]
Long term patency of visceral and renal branch grafts after open thoracoabdominal aortic 
aneursym repair
Sedat Karaca, Serkan Ertugay, Emrah Oğuz, Hakan Posacıoğlu, Anıl Ziya Apaydın
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Background and Aim: Branch grafts can be used to revascularize the visceral and renal arteries in the repair of thoracoabdominal 
aortic aneurysms. Our aim is to examine the long-term patency of visceral and renal branch grafts after open thoracoabdominal 
aortic aneurysm repair.
Methods: Twenty-four patients who underwent open repair of thoracoabdominal aortic aneurysm with the use of branch grafts 
implantation for the visceral and/or renal arteries between 2001-2019 were included in the study. All patients were male and the 
mean age was 54 years. The mean number of sacrified intercostal arteries was 10.4.
Results: A total of 38 branched grafts were implanted in 24 patients. Four patients died in the early postoperative period due to 
causes not related to branch graft occlusion. Eight patients were lost to follow-up and, 12 patients are currently under follow-up. 
The mean follow-up period was 118 months. In the control computed tomographic angiography (CTA), the branched grafts were 
all found to be patent and there was a leakage only in one patient after 132 months which was repaired with an endovascular 
stenting. The mean duration from the operation to the last CTA image was 98 months (min 13 months, max 219 months). None 
of the patients in follow-up had chronic renal failure or mesenteric ischemia.
Conclusion: The long-term patency of branched grafts for the visceral and renal arteries in the open surgical repair of 
thoracoabdominal aortic aneurysms is excellent. Therefore, open surgical repair should be the procedure of choice for young 
patients with distal aortic aneurysms involving the viscerorenal branches.
Keywords: Thoracoabdominal aortic aneurysm.

Şekil 1. Control CTA.
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[SSB-061]
Büyük hayvan Langendorff ve ‘çalışan kalp’ modelinde yeni bir kardiyak performans ölçüm 
yöntemi: Sistolik ve diyastolik ağırlık farkı
M. F. Tolga Soyal, Kenan Kutluberk, Güner Öykü Omurtak
Kardiyosol ARGE, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar ve bunların tedavileri tüm toplumu ilgilendiren yaygın bir sağlık kavramıdır. 
Süreçlerin anlaşılması, tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi ve uygulama tecrübeleri için deneysel modellere ihtiyaç vardır. 
Küçük hayvan izole in vitro kalp perfüzyon modelleri temel bilim yöntemleri de sıklıkla kullanılırken, makroskopik uygulama 
ve tecrübeler için büyük hayvan izole kalp modeli kullanılabilir. Bu çalışmada in vitro izole koyun kalp perfüzyon modelinde 
yeni bir kardiyak performans izlem parametresi tanımlanmıştır.
Yöntem: Mezbahane kesim koyunlarından, standart kesim işlemi sonrası ölüm anını takiben kalp eksize edildi. Soğuk irigasyon 
ve aort yoluyla uygulanan antegrad soğuk kristoloid kardiyopleji altında, 28 derecede kadiyopulmoner baypas sistemine 
bağlanan kalp, kademeli ısıtılarak reperfüze edildi. Spontan ya da defibrilatör/pace-maker destekli sağlanan kardiyak ritm ve 
yeterli fizyolojik/laboratuvar parametrelerine ulaşıldıktan sonra sol atriyum doldurularak ‘çalışan kalp’ modeline geçildi. Sistem 
donanım ve yazılım olarak tarafımızdan tasarlanan monitör sistemine bağlandı. Tartı özelliği olan yatay kalp pozisyonlandırıcı 
üzerinde çalışmaya devam eden kalbin elektriksel faaliyeti ve ağırlık ölçümleri kayıt edilerek, sabit sol atriyum perfüzyon akımı 
altında tepe ve dip ağırlıkları monitörize ve kayıt edildi. Ölçümler arası farktan SDWD (Systolic Dyastolic Weight Difference) 
parametresi tespit edildi.
Bulgular: İn vitro ‘çalışan kalp’ deney modelinde, fizyolojik düzeye yakın etkin çalışma periyodunda sabit sol atriyum 
perfüzyon debisi altında sol ventrikül ve global kalp performansın SDWD ile tespit edildiği ve uzayan perfüzyon zamanı gibi 
diğer etkenler kaynaklı kardiyak fonksiyon bozukluğunun monitörize edilebildiği ardışık uygulamalarda görüldü.
Tartışma ve Sonuç: SDWD in vitro ortamda kardiyak performans ölçümü için etkin bir yöntem olarak tanımlanabilir. Sistemin 
geliştirilerek, inflow ve outflow akım ölçüm parametreleri ile senkronize edilmesi elde edilen verinin değerini artıracaktır.
Anahtar sözcükler: SDWD.

Şekil 1. Büyük hayvan Langendorff/çalışan kalp 
modeli. Mezbahane kesim hayvanından elde 
edilen izole kalp ve perfüzyon süreci ile yatay 
kalp pozisyonlandırıcı.

Şekil 2. SDWD monitörü. Monitör orta bölümde 
değişim trasesi (elektriksel aktivite bağımlı) ve sağ alt 
köşede anlık sistolik diyastolik ağırlık değişimi.
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[SSB-064]
Kompanse böbrek yetmezlikli hastalarda koroner baypas morbiditesini azaltan bir teknik: 
Perioperatif ultrafiltrasyon
Utku Alemdaroğlu, İzzet Hafez, Hüseyin Ali Tünel, Adem İlkay Diken
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma ve Uyg. Merkezi, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ameliyat öncesi böbrek fonksiyonlarındaki bozukluk, kalp cerrahisi uygulanan hastalarda, ameliyat sonrası 
morbidite ve mortaliteyi etkileyen en önemli risk faktörlerinden birisidir. Son dönem böbrek yetmezliği olan ve diyaliz bağımlı 
hastalar, böbrek yetmezliği spektrumunda %1-3’lük dilimi oluştururken, geri kalan asemptomatik büyük çoğunlukta her yıl 
%2-5 oranında koroner revaskülarizasyon cerrahisine gidildiği unutulmamalıdır. Ancak henüz hemodiyalize girmemiş bu hasta 
grubu için optimal bir perioperatif strateji geliştirilememiştir. Çalışmamızda konvansiyonel ultrafiltrasyon, perioperatif kalp 
akciğer makinesine modifiye edilerek uygulanmış ve mortalite ve morbidite de azalma amaçlanmıştır.
Yöntem: Başkent Üniversitesi Adana Hastanelerinde 2004-2019 yılları arasında kardiyopulmoner baypas tekniği ile koroner 
baypas ameliyatına alınan 10207 hasta incelenmiş, ameliyat öncesi serum kreatinin seviyesi 1,5 mg/dL’den yüksek olan 217 
hasta bu retrospektif çalışmaya dahil edilmiştir. 217 hasta UF yapılan (118) ve yapılmayan (99) olarak iki gruba ayrılmış; 
drenaj miktarları, hastane kalış süreleri, erken/geç dönem mortalite ve morbiditeleri ve yeni gelişen diyaliz ihtiyaçları yönünden 
değerlendirilmişlerdir.
Bulgular: Ameliyat sonrası hemodiyaliz ihtiyacı, hastanede kalış süresi ve majör komplikasyonlar açısından gruplar arasında 
anlamlı fark saptanmadı. Ancak; obez, diyabetik, yeni MI geçiren, KOAH’lı ve konjestif kalp yetmezliği bulunan olgularda 
perioperatif uygulanan ultrafiltrasyon; ameliyat sonrası daha az inotrop (p=0,0001), daha az diüretik (p=0,0001) ihtiyacı, daha 
az kolloidal mayi replasmanı (p=0,009) ve görece daha düşük minör komplikasyon ile seyretmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Kompanse böbrek yetmezlikli hastalarda daha dengeli intravasküler volüm oluşturabilmek, bu amaçla 
kullanılan volüm genişletici mayi gereksinimi azaltabilmek, kardiyopulmoner baypas esnasında ortaya çıkan enflamasyon 
mediyatörlerini ortamdan uzaklaştırabilmek, dolayısı ile renal fonksiyonları ek medikasyona ihtiyaç duymadan koruyabilmek 
amacıyla kardiyopulmoner baypas esnasında uygulanacak ultrafiltrasyonu özellikle KOAH’lı, diyabetik ve obez hasta grubunda 
önermekteyiz.
Anahtar sözcükler: Kompanse böbrek yetmezliği.
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[SSB-065]
Kardiyopulmoner baypas öncesi iskemik uzak-ön koşullanmanın sistemik enflamatuar yanıt 
üzerine etkisinde ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası presepsin düzeylerinin araştırılması
Barış Bayram, Funda Yıldırım, Dilşad Amanvermez Şenarslan, İhsan İşkesen, Ömer Tetik
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Presepsin erken enflamatuar göstergesi olarak bilinen yeni ortaya çıkan bir moleküldür. Bu çalışmamızda 
koroner arter baypas cerrahisi (KABG) geçiren hastalarda uzak iskemik preconditioning (RIPC)’nin kardiopulmoner baypas 
(CPB)’a bağlı enflamatuar yanıt üzerine etkisine, çalışma ve kontrol grubunda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. saat ve 
ameliyat sonrası 24. saat presepsin düzeylerine bakarak araştırdık.
Yöntem: Kardiopulmoner baypas ile KABG cerrahisi planlanan 81 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize edilerek 
40 hastaya anestezi öncesi RIPC uygulandı. Kalan 41 hasta ise kontrol grubu olarak belirlendi. Veriler prospektif olarak elde 
edildi. RIPC ile presepsin, C-reaktif protein (CRP), lökosit düzeyleri, kros klemp süresi, CPB süresi, yoğun bakım ve hastanede 
kalış süreleri ile hastaların demografik özellikleri gibi faktörlerin nedensellik ilişkileri araştırıldı.
Bulgular: Ameliyat sonrası lökosit ve CRP değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (sırasıyla p=0,52, 
p=0,13). Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. saat presepsin değerleri karşılaştırıldığında kontrol grubunda anlamlı 
fark saptanmamıştır (p=0,17) ancak çalışma grubunda anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05) Presepsin değerleri gruplar arasında 
karşılaştırıldığında yalnızca ameliyat sonrası 1. saat değerinde anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Operatif parametrelere göre 
iki grup arasında anlamlı fark izlenmedi (X-Klemp p=0,11, CPB p=0,19).
Tartışma ve Sonuç: RIPC uygulanmasının ameliyat sonrası 1. saat presepsin seviyelerini kontrol grubuna göre anlamlı 
derecede artırdığı görüldü. (p<0,05) Koroner arter baypas cerrahisinden sonra görülen aşırı sistemik enflamatuar yanıt sıklığını 
engellemek için pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte RIPC nin presepsin seviyelerinde artış ile gözlemlenen koruyucu etki 
sağlayarak enflamasyonun azaltılabileceği kanısına varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Presepsin.
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Doktor Bildirileri - Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[SSB-066]
Early outcomes of novel Temren atherectomy device combined with drug-coated balloon 
angioplasty for treatment of popliteal lesions
Fatih Gümüş1, Oğuz Arslantürk2

1Bartın State Hospital
2Karadeniz Ereğli State Hospital, Zonguldak, Türkiye

Background and Aim: In this study, perioperative properties and early outcomes of patients who underwent combined Temren 
rotational atherectomy (RA) and drug-coated balloon (DCB) angioplasty treatment for complex popliteal artery lesions in a 
single center were reported.
Methods: Between June 2019 and February 2020, 28 patients who underwent combined Temren RA and DCB treatment due to 
critical lower limb ischemia or claudication-limiting daily living activities were retrospectively evaluated. Patients with critical 
ischemia, defined as Rutherford category 4, 5, or 6, and stenosis of 50% or more due to at least one natural popliteal artery 
occlusion were included.
Results: Pathologies were total occlusion in 24 limbs and critical stenosis in seven limbs. Following Temren RA, all patients 
underwent DCB. Adequate vascular lumen (less than 30% stenosis) was provided in all patients and the symptoms regressed. 
No distal embolization was encountered. The mean follow-up was 11.8±6.1 months. Re-occlusion was seen in four patients 
(14.2%). Two minor toe amputations (7.1%) were performed to reach complete wound healing in the critical limb ischemia 
patients. There was no mortality after follow-ups. The Kaplan-Meier estimator estimated the rate of freedom from target 
lesion revascularization (TLR) which was 85.8%. The increase in the ankle–brachial index after the procedure was found to be 
statistically significant in 25 patients (p<0.001).
Conclusion: Combined use of Temren RA with adjunctive DCB is safe and effective method with high rates of primary patency 
and freedom from TLR and low rates of complication in the treatment of popliteal lesions.
Keywords: Atherectomy.
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Doktor Bildirileri - Deneysel Araştırmalar

[SSB-067]
Adli tıp kurumunda kalp ve damar cerrahisi branşı ile ilgili görüş bildirilen tıbbi uygulama 
hatası iddiası bulunan olguların değerlendirilmesi
Adem Tartıcı1, Ebuzer Aydın2, Murat Nihat Arslan3, Kağan Gürpınar4, Yalçın Büyük5

1Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp 8. İhtisas Kurulu
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmamızda 2017-2021 yılları arasında kalp ve damar cerrahisi hekimleri tarafından değerlendirilen 
tıbbi uygulama hatası iddiası bulunan dosyaların adli ve tıbbi boyutu değerlendirilerek ve literatür eşliğinde adli tıbbi yaklaşım 
tartışılarak, hekimler açısından farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamızda 2017-2021 yılları arasında Adli Tıp Kurumunda kalp ve damar cerrahisi ile ilgili tıbbi uygulama hatası 
iddiası bulunan 426 olgu retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Olguların %69,48’inin erkek olduğu, yaş ortalamasının 50,39±17,41 olduğu, en çok özel hastanelerden (%47,41) 
şikâyetçi olunduğu, en çok başvuru şikâyetinin göğüs ağrısı (%35,92) olduğu, en çok konulan tanının iskemik kalp hastalığı 
(%25,35) olduğu, en sık uygulanan tedavinin koroner arter cerrahisi (%24,88) olduğu, 176 olguda (%41,31) açık kalp ameliyatı 
yapılmış olduğu, açık kalp ameliyatı ile tıbbi uygulama hatası arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu, açık 
kalp ameliyatlarında en sık endikasyon hatası (%57,14) yapıldığı, en sık yapılan tedavi hatasının hastanın vücudunda yabancı 
cisim unutulması olduğu, 67 olguda (%15,73) başka bir doktorun tıbbi hata konusunda telkini olduğu, yaşayan olgularda başka 
doktorun telkini ile tıbbi hata arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu, ölümle sonuçlanan olguların %69,18’sinde 
otopsi yapılmadığı, en sık ölüm nedeninin kalp ameliyatı ve komplikasyonları (%21,05) olduğu, olguların 61’inde (%14,32) tıbbi 
uygulama hatası kararı verildiği, en sık yapılan tıbbi hataların tedavi hataları (%39,24) ve endikasyon hataları (%36,07) olduğu 
saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma kalp ve damar cerrahisi hekimlerinin değerlendirildiği bir çalışma olup çalışmamızda en çok 
hata yapılan tıbbi uygulamalar tespit edilerek bu hataların önlenmesine yönelik değerlendirmelerin yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: KVC tıbbi uygulama hatası.
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Doktor Bildirileri - Aort (Abdominal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler 
Girişimler

[SSB-069]
Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımında erkek ve kadın cinsiyetler 
arasındaki sınırlayıcı anatomik farklılıklar
İbrahim Özsöyler, Suat Karaca, Ahmet Süha Arslan, Akif Gündüz
Adana Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Abdominal aort anevrizması kadınlarda erkeklere göre daha az görülür. Son yıllarda abdominal aort 
anevrizmalarının tedavisinde endovasküler onarım popüler hale gelmiştir. Ancak abdominal aort anevrizması olan kadın 
hastaların anatomisi bu hastalar için endovasküler aort anevrizması onarımı açısından zorluklar yaratmaktadır. Bu çalışmada 
abdominal aort anevrizması olan kadınlarda endovasküler onarım uygulamalarını sınırlayan anatomik parametreler araştırıldı.
Yöntem: Ocak 2009-Aralık 2021 arasında abdominal aort anevrizması (elektif/acil) nedeniyle tedavi edilen 112 hasta 
retrospektif olarak analiz edildi. Erkek hastalardan 44’üne endovasküler, 40’ına açık; kadınlarınsa sekizine endovasküler, 
20’sine açık onarım uygulandı. Erkek ve kadın hastalar anevrizma boyun anatomisi, açıları, ana iliyak ve femoral arter çapları 
açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Erkeklerde anevrizma boyun açısı ortalama 36,25±6,8 dereceyken, kadınlarda ortalama 57,29±10,2 derece; 
erkeklerde boyun uzunluğu ortalama 17,35±5,51 milimetreyken; kadınlarda boyun uzunluğu ortalama 12,96±5,62 milimetre 
olup iki cinsiyet arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Her iki ana iliyak ve femoral arter çapları 
ortalamaları erkeklerde kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla bulunmuştur (p<0,05). Diğer parametreler 
(maksimum anevrizma çapı, anevrizma boyun çapı vs.) açısından anlamlı fark bulunmamıştır.
Tartışma ve Sonuç: Abdominal aort anevrizması olan kadınlarda yeni teknoloji düşük profilli cihazlar, yoğun bakım ve 
anestezik gelişmelerin açık veya endovasküler onarımların mortalitesini azaltabileceği bildirilmiştir. Ancak, çalışmamızda elde 
ettiğimiz gibi, anevrizma boynunun uzunluğu ve ulaşım damarları açısından kadın hastalarda erkeklerden daha fazla anatomik 
kısıtlamalar vardır. Bu koşullarda hasta seçimi yapıldığında komplikasyonlar önlenebilir. Çalışmamızda, EVAR uygulanan 
kadınlar; erkeklere göre önemli ölçüde daha kötü anatomik uygunluğa sahipken; hem mortalite hem uzun süreli takip sonrasında 
açık konvansiyonel onarıma dönüşüm açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktu. Bunun nedeninin hasta seçiminde 
özellikle kadın hastalarda daha titiz davranmamız olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: EVAR.
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Asistan Bildirileri - Asistan Bildiri

[SSB-071]
Arteriyel girişim yerleri komplikasyonları, bir retrospektif çalışma
İsmet Onur Tanıyan, Evren Özçınar, Mehmet Cahit Sarıcaoğlu, Nadir Polat, Levent Yazıcıoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hem görece düşük morbidite ve mortalite oranları hem de hasta konforu açısından endovasküler girişimlerin 
önemi gittikçe artmaktadır. Girişimler için farklı arteriyel girişim yerleri (AGY) kullanılabilmekte iken çoğunlukla cerrahi 
kesiyle veya ponksiyonla girişim yapılmaktadır. Amacımız farklı AGY’lerin birbirlerine üstünlüklerini ve komplikasyon 
oranlarını ortaya koymaktır.
Yöntem: 2017 ile 2021 yılları arasında tek bir AGY kullanılarak girişim yapılan 245 adet hasta seçilmiştir. Olası 
komplikasyonlar belirlenmiş ve enfektif komplikasyonlar dışlanmıştır. Seçilen olguların tamamı girişim yerine ve yapılış 
biçimine göre sınıflandırılmıştır. Oluşan komplikasyonlar retrospektif bir biçimde derlenmiştir.
Bulgular: Kullanım sıkılığı açısından sıklık sırası ana femoral arter (AFA), brakiyal arter (BA), aksiller arter (AA) ve popliteal 
arter (PA) olmuştur. AFA girişimlerinde toplam komplikasyon oranı %22,3 iken komplikasyonların yalnızca %5,4’ü majör 
komplikasyondur. Kesiyle yapılan girişimlerin ponksiyonla yapılan girişimlere göre hem majör hem de minör komplikasyonlara 
göre üstünlüğü bulunmaktadır. Kesiyle yapılan femoral arter girişimlerinde %11,9 minör, %4,8 majör komplikasyon gelişmiştir. 
Tüm BA girişimlerinde toplam komplikasyon oranı %30,6 iken bunun %24,5’i minör komplikasyon olarak kaydedilmiştir. Kesiyle 
yapılan 29 girişimde karşılaşılan komplikasyon oranı yalnızca %17,2 olup bunların tamamı minör komplikasyonlar olarak kayda 
geçmiştir. Aksiller artere yapılan girişimlerin tamamı kesiyle yapılmış olup majör komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Minör 
komplikasyon oranı ise %12’dir. Popliteal girişimlerde tüm hastalara ponksiyon yapılmış ve hastalarımızın hiçbirinde majör 
komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Kaydedilen minör komplikasyon oranı %8,7 olmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Ana femoral arter girişimleri, kesiyle yapıldıklarında daha düşük komplikasyon oranlarına yol açmaktadır. 
Brakiyal artere yapılan girişimlerde kesiyle yapılan girişimlerin, ponksiyona üstünlüğü bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Görece daha yüksek komplikasyon oranlarına sahip olsa da ponksiyonla yapılan girişimler klinik kolaylık ve pratik olması 
nedeniyle hala sıkça kullanılmaktadır.
Anahtar sözcükler: Access, aksiller, brakiyal, femoral, girişim yeri, komplikasyon, popliteal.

Tablo 1. Girişim yapılan arterler ve girişim biçimleri

Tablo 2. Olası komplikasyonlar

Tablo 3. Karşılaşılan komplikasyonlar
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Doktor Bildirileri - Kalp Yetmezliği, Transplantasyon ve Mekanik Destek Sistemleri

[SSB-073]
LVAD hastalarında ICD değişimindeki riskler
Abdulkadir Yılmaz, Doğan Emre Sert, Mehmet Karahan, Nuh Can Koçak, Kusay Girgin, Sinan Sabit Kocabeyoğlu, 
Ümit Kervan, Şeref Alp Küçüker, Mehmet Ali Özatik, Erol Şener, Zeki Çatav
Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kalp-Akciğer Transplantasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Son dönem kalp yetmezliği ile takipli hastalar aritmi açısından yüksek risk grubundaki hastalardır. Bu hastalar 
primer koruma olarak ICD ile takip edilmektedir. LVAD implantasyonu sonrasında bu hastaların ICD değişimi ve batarya 
replasmanı yüksek INR değerleri ve ASA tedavisi nedeniyle çekinilerek yapılmaktadır. Çalışmamızın amacı LVAD takipli 
hastalarımızda işlemin etkin antikoagülasyonla yapılabilirliğini ortaya koymaktır.
Yöntem: Çalışmaya Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde ICD değişimi veya batarya replasmanı 
yapılan LVAD ile takipli hastalar dahil edilmiştir. Hastaların işlem yapıldığı gün INR değerleri, yatış süreleri, işleme bağlı 
komplikasyonları (pnömotoraks, kanama, ES ihtiyacı, işlem yerinde hematom) retrospektif olarak taranmıştır. Hastaların ASA 
tedavisi yatış sürecinde kesilmeyip INR değeri 2’nin altında olan hastalara 2x0.1 mg/kg enoksaparin tedavisi eklenmiştir. 
Hastalar efektif INR düzeyi sağlanınca taburcu edilmiştir.
Bulgular: Çalışmamızda toplam 23 hasta değerlendirilmiştir. 15 hasta HM3 implante hasta iken sekiz hasta HeartWare 
takipliydi. INR değeri işlem öncesi spontan düşüşe bırakıldı. Takipteki hiçbir hastada SVO ve pompa trombozu görülmedi. 
İşlemin yapıldığı gün ortalama INR değeri 1.83 idi. Ortalama yatış süresi 8.22 gündü. İşlem yerinde hematom beş hastada 
görülürken bu hastaların ikisinde hematom boşaltılması gerekti. Sadece bir hastada HTC düşüşü olup ES replasmanı ihtiyacı 
oldu. ES replasmanı ihtiyacı olan hastaya hemotoraks nedeniyle göğüs tüpü takıldı. Pnömotoraks bir hastada olup bu hastaya 
göğüs tüpü takıldı. Hiçbir hastada mortalite görülmezken tüm hastalar hastaneden taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: LVAD implante hastalarda ICD değişimi ve batarya replasmanı komplikasyon açısından ek risk artışı 
yaratmamaktadır. İşlem sürecinde ASA tedavisinin kesilmesine gerek yoktur. Pompa trombozu ve SVO riski düşünülerek INR 
değeri 2 civarında tutularak işlem güvenle yapılabilir.
Anahtar sözcükler: LVAD.
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Doktor Bildirileri - Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[SSB-074]
Malignite hastalarında off-pump koroner arter baypas cerrahisi
Alper İbrahim Tosya1, Gülen Sezer Alptekin2, Rabia Hande Kocabıyık1, Mehmet Şanser Ateş1, Atıf Akçevin1

1Koç Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kütahya SBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter hastalığı ve malignitelerin eşzamanlı görülme sıklığı özellikle ileri yaş nedeniyle artmaktadır. 
Ancak malignite varlığında koroner baypas cerrahisi endikasyonları ve teknikleri konusunda bir görüş birliği oluşmamıştır. 
Kliniğimizde off-pump koroner arter baypas (OPCAB) ile eşzamanlı veya aşamalı malignite cerrahisi uygulanan ve medikal 
takipli malignite hastalarındaki OPCAB sonuçlarını incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Bu gözlemsel çalışmada mayıs 2015 ve 2022 tarihleri arasında OPCAB uyguladığımız malignitesi olan hastalar 
retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Belirtilen tarihlerde malignitesi olan 28 hastaya (5 kadın; 23 erkek) OPCAB (eşzamanlı n=14; aşamalı n=9; 
malignite tedavisine yönelik medikal tedavi n=5) uygulandı. Ortalama yaş 70,42±6,34, takip süresi 10,32±9,18 ay idi. Hastaların 
%42,8’inde (n=12) akciğer malignitesi mevcutken, diğer rastlanan patolojiler yumuşak doku malignitesi, nöroendokrin 
karsinom, timoma, mediastinal kitle veya lenfadenopati, mide, kolon, prostat, mesane, sürrenal bez, karaciğer, beyin, kemik, 
pankreas, serviks, prostat ve rektum malignitesi, lenfoma ve lösemi idi. Hastaların %50’sinde (n=14) cerrahi esnasında metastaz 
mevcutken %71,42’si (n=20) adjuvan veya neoadjuvan kemoterapi, hormonoterapi veya radyoterapi aldı. Aşamalı cerrahi 
uygulanan hastaların %66,6’sında (n=6) gastrointestinal veya genitoüriner cerrahi uygulandı. Ortalama yatış günü 17,53±16,93, 
hastane mortalitesi %7,1 (n=2) idi. Median koroner anastomoz sayısı 4 (2-5) oldu.
Tartışma ve Sonuç: Malignite hastalarında off-pump tekniklerin uygulanmasının, kalp akciğer makinesi kullanılarak yapılan 
on-pump cerrahiye göre daha az organ disfonksiyonu ve immün süpresyon yaptığı, tümör yayılması riskini azalttığı, iyileşme 
sürecini kısalttığı düşünülmektedir. Böylelikle OPCAB’ın malignite hastalarında sağkalım ve yaşam kalitesi üzerine olumlu 
etkileri olduğu görüşündeyiz. Eşzamanlı OPCAB, malignite cerrahisinin geciktirilmemesine olanak sağlarken hastanın 
geçireceği ameliyat sayısını da azaltmaktadır. Bununla birlikte özellikle batın açılmasını gerektiren veya enfeksiyon riski 
yüksek olgularda aşamalı cerrahi yaklaşım da tercih edilebilir. Bu hassas cerrahi grupta multidisipliner yaklaşım, takip süreci 
ve müdahale zamanlaması oldukça önem taşımaktadır.
Anahtar sözcükler: Malignite, off pump.
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Doktor Bildirileri - Venöz ve Lenfatik Sistem Hastalıkları ve Cerrahisi/Endovenöz 
Girişimler

[SSB-075]
Early outcomes of mantis pharmacomechanical thrombectomy device combined with 
catheter-directed thrombolysis for treatment of acute iliofemoral deep vein thrombosis
Görkem Yiğit
Yozgat City Hospital, Yozgat, Türkiye

Background and Aim: The purpose of this research was to investigate the early outcomes of pharmacomechanical 
thrombectomy with the Mantis rotational thrombectomy device and adjunctive catheter-directed thrombolysis (CDT) in the 
treatment of acute iliofemoral deep vein thrombosis (IFDVT).
Methods: A total of 20 patients with symptomatic acute IFDVT were treated with the Mantis rotational thrombectomy 
device and CDT between August 2020 and March 2021. Patients’ demographical, clinical and follow-up data were obtained 
and analyzed retrospectively. Villalta and Pain Severity scores were used to assess the patients for the development of post-
thrombotic syndrome (PTS).
Results: Technical success was 100%. Median duration of procedure was 70 min (range: 31-110 min). All cases presented early 
clinical improvement. No device related complications were encountered. Reocclusion was observed in three (15%) patients. 
Median pain score was 7 (range: 6-8) prior to intervention and 1 (range: 0-7) at 12-month following thrombectomy (p<0.001). 
Median Villalta score was 7 (range: 3-11) prior to intervention and 1 (range: 0-13) at 12-month following thrombectomy 
(p<0.001). According to the Villalta scale, no PTS was observed in 15 (75%) patients, mild PTS was observed in two (10%) 
patients, moderate PTS was observed in two (10%) patients, and no severe PTS were observed at 12-month follow-up.
Conclusion: The Mantis device combined with CDT appears to be effective treatment approach for acute IFDVT, with 
encouraging early results.
Keywords: Pharmacomechanical thrombectomy deep venous thrombosis catheter-directed thrombolysis postthrombotic 
syndrome balloon angioplasty.

Figure 1. 
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[SSB-076]
Association between lower extremity venous insufficiency and increased choroidal thickness
Ali Keleş1, Süleyman Korhan Karaman2, Ali Cemal Düzgün3, Mehmet Büyüksireci2, Mehmet Selahattin Bayraktaroğlu3

1Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Bilecik Seyh Edebali University
2Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Ankara Ulucanlar Eye Training and Research Hospital
3Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Training and Research Hospital

Background and Aim: The aim of the study is to investigate the association between the choroid and lower extremity venous 
insufficiency (LEVI).
Methods: This prospective cross-sectional study includes 56 patients with LEVI and 50 age/sex-similar control subjects. 
Choroidal thickness (CT) measurements from five different points were captured from all participants by optical coherence 
tomography. In the group with LEVI on physical examination, reflux at the saphenofemoral junction, and the diameter of the 
great and small saphenous veins were evaluated via color Doppler ultrasonography. 
Results: The mean subfoveal CT was higher in the varicose group than in the control group (363.04±99.75 μm vs. 
320.30±73.46 µm, p=0.013). Also, CT at the temporal 3 mm, temporal 1mm, nasal 1 mm, and nasal 3 mm distance from the 
fovea were higher in the LEVI group compared to the controls (for all, p<0.05). There was no correlation between CT and 
diameter of the great and small saphenous vein in patients with LEVI (for all, p>0.05). However, great and small saphenous 
veins of patients with CT above 400 μm were observed to be wider in patients with LEVI (p=0.027 and p=0.007, respectively).
Conclusion: Varicose veins as dilated vein disease can be part of systemic venous pathology. A component of systemic venous 
disease may also be increased CT. Patients with high CT should be investigated for susceptibility to LEVI.
Keywords: Varicose veins.
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[SSB-077]
Vena safana parva yetmezliğine bağlı alt ekstremite varislerinin tedavisinde siyanoakrilat 
embolizasyon sonuçlarımız
Ferid Cereb, Tolga Onur Badak, Ahmet Çakallıoğlu
Adana Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Alt ekstremite venlerinin kronik yetmezliği sonucu karşımıza çıkan varisler çoğunlukla vena sefana magna 
(VSM) kaynaklı olup, %20 oranında vena safena parva (VSP) kaynaklı olmaktadır. Bu çalışmamızda VSP yetmezliğine bağlı 
varislerin tedavisinde kullandığımız siyanoakrilat embolizasyon (CAE) tecrübelerimizi sunmayı amaçladık.
Yöntem: Ocak 2014 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında kliniğimize varis şikayeti ile başvurusunda çekilen venöz renkli 
Doppler ultrasonografi (VRDUSG)’de VSP’de 2 saniyeden uzun süreli reflü ve 4 mm üstünde çap tespit edilip CAE tekniği ile 
tedavi edilmiş 112 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların CEAP (Klinik, Etiyolojik, Anatomik, Patofizyolojik) skorları 
dosyalarından tespit edildi. Hasta taburculuk sonrası 1, 3 ve 6. ayda kontrollere çağırıldı. İşlem sonrası hemen ve 3. ay kontrol 
VRDUSG değerlendirilmesi yapıldı.
Bulgular: Hastalar 21-67 yaşları arasında olup, 65’i kadın ve 47’si erkek idi. Tekniğin başarılı uygulaması olarak variköz 
venlerin kaybolması, semptomların gerilemesi ve kontrol VRDUSG’de VSP’de tam oklüzyonun görülmesi ölçüt alındı. CEAP 
sınıflamasına göre hasta oranları C2’de %52, C3’de %25, C4a’da %19, >C4b’de %4 idi. Tüm işlemler ultrasonografi eşliğinde ve 
lokal anestezi altında gerçekleştirilmiştir. Ortalama işlem süresi sekiz dakika, kapatılan VSP uzunluğu 15-32 cm arasındaydı. 
Hastalarının 69’unda (%61) sağ, 43’ünde (%39) sol VSP kapatılmıştır. Kontrol VRDUSG’de tüm hastalarda VSP’nin oklüde 
olduğu görüldü. Beş hastada ilk kontrollerinde tromboflebit geliştiği gözlendi.
Tartışma ve Sonuç: Termal ablasyon yöntemleri ile karşılaştırıldığında; tümesan anestezi gerektirmemesi, işlemin hızlı ve 
kolay uygulanabilir olması, nörolojik hasar riski içermemesi, düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranlarına sahip olması, 
hastaların daha erken sosyal hayata dönmesini sağlaması açısından VSP yetmezliğine bağlı varislerin endovenöz tedavisinde 
CAE tekniğinin güvenle kullanılabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar sözcükler: Siyanoakrilat embolizasyon, varis, vena safena parva.
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[SSB-078]
Mitral annular disjunction
Serkan Ertugay1, Sedat Karaca1, Burcu Yağmur2, İslam Yalıç1, Barkın Bulut1, Tanzer Çalkavur1, Mustafa Özbaran1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Background and Aim: Mitral annular disjunction is defined as the separation of the mitral valve annulus and left atrium 
junction from the tip off left ventricle during systole. As a result of this separation, arrhythmia and sudden cardiac death can be 
seen in these patients. In this study, our aim is to present clinical results of patients treated for mitral annular disjunction and 
mitral valve prolapse.
Methods: Twelve patients had the diagnosis with mitral annular disjunction from 28 patients who were operated for mitral valve 
prolapse between 2017 and 2022 in our clinic. The data of patients including preoperative and postoperative electrocardiography, 
echocardiography, and magnetic resonance imaging. The mean age was 27.9 years and eight of them was female. Three (25%) 
patients were operated with a total endoscopic minimally invasive approach, and nine (75%) patients operated with median 
sternotomy.
Results: All of the patients diagnosed with mitral annular disjunction had Carpentier Type 2 mitral regurgitation. Nine (%75) 
patients had bileaflet prolapsus. The mean mitral annular disjunction length was 9,08 mm. Except one, all patients had mitral 
valve repair. In the postoperative period, the incidence of arrhythmia decreased compared to the preoperative period, and it 
was recorded with 24-hour Holter ECGs monitored in patients. Mitral annular disjunction disappeared in the postoperative 
echocardiograms of all patients. All patients are asymptomatic without recurrent mitral regurgitation.
Conclusion: Mitral annular disjunction should be included in the differential diagnosis in mitral valve diseases with arrhythmia. 
Even if the disease has not progressed very much, an earlier operation should be considered in symptomatic patients with 
arrhythmia.
Keywords: Mitral annular disjunction.
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[SSB-079]
İzole koroner baypas cerrahisi sonrası gelişen atriyal fibrilasyonda ritm kontrolü ve 
antikoagülasyon
Ahmet Bolukçu, Ümmühan Nehir Selçuk, Aykan Atambay, Saltuk Buğrahan Taş
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter baypas greftleme (KABG) cerrahisi geçirmiş hastaların yaklaşık %30’unda yeni başlayan ameliyat 
sonrası atriyal fibrilasyon (POAF) meydana gelmektedir. Koroner arter baypas greftleme sonrası POAF sık görülmesine rağmen 
taburcu aşamasında antikoagülasyon ve sinüs ritmine dönen hastalardaki tedavi stratejilerine yönelik ulusal kılavuzlar ve 
hasta verileri yetersizdir. Atriyal fibrilasyonun kılavuzlara dayalı yönetimi, ritm bozukluğundan bağımsız olarak CHA2DS2-
VASc risk faktörlerine göre antikoagülasyon kullanılması gerekliliğini önerir. Biz bu çalışmada KAGB sonrası POAF gelişen 
hastalarımızın taburcu olurken antikoagülasyon ve antiaritmik ilaç kullanımına ilişkin hastanemizde uygulama yöntemlerini ve 
kısa süreli hasta sonuçlarını incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Eylül 2021–Eylül 2022 tarihleri arasında hastanemizde izole KABG uygulanan 659 hasta tarandı. Bu hastalardan 
112 yeni gelişmiş atriyal fibrilasyon hastası çalışmamıza dahil edildi. Hasta verileri retrospektif olarak hastanemiz kayıtlı 
sisteminden taranarak analiz edildi. Hastaların birinci ay poliklinik kontrolü kayıtları incelenerek kayıt altına alındı.
Bulgular: Hastalarımızın ortalama yaşı 65.9±8.5,erkek cinsiyet 89 (16.6%) idi. Hastaların özelliklerine ilişkin veriler Tablo 1’de 
verilmiştir. Antiaritmik ajan olarak amiodoron (n=91) ile takip edilmiş olup, 14 hastaya antikoagülan tedavi başlanmıştır. 
Antikoagülan tedavi alan hastaların dördünde hemorajik hadise ile tekrar yatış gözlenmiştir.
Tartışma: Atriyal fibrilasyon, KABG sonrası sıklıkla ikinci günde gelişmektedir. POAF gelişmesi sonrası hastanın taburculuk 
medikasyonlarına ait ulusal bir kılavuz mevcut değildir. Biz bu çalışmada hastalarımızın çoğuna antikoagülan reçete 
edilmediğini ve yüksek oranda amiodoron reçete edildiğini saptadık. AHA/ACC/HRS kılavuzlarına göre genel fikir birliği, 
çoklu inme risk faktörleri veya diğer AF komorbiditeleri olan uzun süreli POAF’si (>48 saat) olan hastalarda hız ve ritm 
kontrolleri ajanları ve antikoagülasyonun önerilmesi şeklindedir.
Sonuç: İzole KABG sonrası yeni gelişen AF de antikoagülasyon artan kanama riski ile ilişkilidir. Güvenli etkili ve uzun vadeli 
yönetim ve tedavi stratejilerini belirlemek için daha kapsamlı çok merkezli randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar sözcükler: Atriyal fibrilasyon.

Tablo 1. Hastaların operatif ve klinik özellikleri

POAF: Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon; İABP: İntra-aortik balon pompası; 
ECMO: Ekstrakorporeal membran oksijenatörü; YOAK: Yeni oral antikoagülan; 
DMAH: Düşük molekül ağırlıklı heparin.
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[SSB-080]
Çift kapak replasmanlarında modifiye del Nido ve kan kardiyoplejisi solüsyonlarının 
karşılaştırılması
Gözde Tekin, Süleyman Aycan, Hüseyin Uzandı, Mehmet Aydın Kahraman, Mehmet Kızılay
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp cerrahisinde miyokardiyal korumanın sağlanması için en sık kullanılan kan kardioplejisidir. del Nido 
kardioplejisi ise pediyatrik ve minimal invazif cerrahi prosedürlerde kullanımı yaygınlaşmakla beraber uzun süreli asistoli 
sağlaması avantajı ile diğer cerrahi girişimlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Modifiye del Nido uygulamasında da karışımdaki 
kan miktarı artırılarak oksijen sunumu ve tamponlama kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada çift kapak 
replasmanı yapılan hastaların ameliyat sonrası dönemde miyokart ve diğer organlarda oluşabilecek hasarlar açısından modifiye 
edilmiş del Nido ve kan kardiyoplejisinin kıyaslanması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu retrospektif, gözlemsel, tanımlayıcı çalışmada Ocak-Eylül 2022 tarihinde AVR+MVR yapılan 26 hasta 
değerlendirildi. Kan kardiyoplejisi (n=13) modifiye del Nido (n=13) olarak iki grup karşılaştırıldı. Değerlendirilen parametreler; 
Hemogram, Trop T, CK-MB, AST, ALT, kreatinin, laktat, CRP, aortik kros klemp süresi, total baypas süresi, ejeksiyon 
fraksiyonu değişimleridir.
Bulgular: Modifiye del Nido kardiyopleji solüsyonu kullanılan hastalarda AKK ve KPB süreleri istatistiksel olarak anlamlı 
olmamakla birlite daha düşük olarak saptandı (AKK süresi için p=0,92032; KBP süresi için p=0,70394). Yine ameliyat sonrası 
WBC, PLT, HG, ALT, AST, kreatinin ve ortalama laktat düzeyleri kıyaslandığında modifiye del Nido solüsyonu kullanılan 
hastalarla kan kardiyoplejisi kullanılan hastalar arasında belirgin farklılık saptanmadı. Ameliyat sonrası EF değerleri her 
iki grupta da düşmekle birlikte MDN grubunda daha az bir düşüş görülmüş, ancak sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (p=0,238).
Tartışma ve Sonuç: Modifiye del Nido kan kardiyoplejisi ile kıyaslandığında ameliyat sonrası anlamlı olumsuz sonucu tespit 
edilmediğinden, çift kapak cerrahilerinde miyokardiyal koruma için kan kardiyoplejisi kadar etkin olduğu düşünülmüştür. 
Ancak çalışmanın örneklemi düşünüldüğünde bu konuda daha net sonuçlara varılabilmesi için daha geniş çaplı çalışmalar 
yapılması gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Modifiye del Nido; kardiyopleji; kardiyopulmoner baypas süresi; aortik kros klemp zamanı.
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[SSB-081]
Hipertansiyon ve diyebetes mellitus mevcudiyetinin AV fistüllerin çalışmasındaki 
uzun süreli etkisi
Ömer Ulular
Acıbadem Adana Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kronik böbrek yetmezliği tüm dünyada yaygın bir sağlık sorunu olmakla birlikte görülme oranı giderek 
artmaktadır. Diyaliz ihtiyacı gerektiren hastalarda hemodiyaliz en sık başvurulan yöntemdir. Hemodiyaliz yöntemi içinde en 
sık başvurulan yöntem AV fistüllerdir. DM ve HT, kronik böbrek yetmezliğine neden olan başlıca faktörlerden olmakla birlikte 
AV fistüllerin sağlıklı çalışmasında da etkilidir. Biz bu çalışmamızda bu hastalıkların AV fistüller üzerindeki uzun dönem 
etkilerini inceledik.
Yöntem: Haziran 2018-Şubat 2022 tarihleri arasında kliniğimizde tek cerrah tarafından ameliyat edilen 432 hasta çalışmamıza 
dahil edildi. Retrospektif olarak incelenen hastalar 1. grup HT ve DM hastalığı olmayanlar, 2. grup DM mevcut olup HT 
olmayanlar, 3. grup HT hastası olup DM hastası olmayanlar ve 4. grup her iki hastalığa da sahip olanlar şeklinde gruplara 
ayrıldı. Tüm hastalara ameliyat öncesi dönemde ayrıntılı fizik muayene ile birlikte üst ekstremite arteriyel ve venöz Doppler 
USG incelemesi yapıldı. Tüm ameliyatlar lokal anestezi altında uygulandı.
Bulgular: 432 hasta ortalama 26±7,3 ay takip edildi. Tüm hastalarda fistül açıklık oranı %73 olarak tespit edildi. 1. grubun 
AV fistül açıklık oranı, DM mevcut olan 2. ve 4. gruba göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p<0.05). Yine sadece HT 
mevcut olan grubun fistül açıklık oranı DM mevcut olan 2. ve 4. gruba göre anlamlı olarak yüksek (p<0,05) olmakla beraber 
HT ve DM mevcut olmayan 1. gruba göre ise anlamlı olarak düşüktü (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: DM ve HT hastalıklarının AV fistüllerin uzun süreli çalışmasında olumsuz etkileri mevcuttur. Yaptığımız 
çalışmaya göre her iki hastalığın açıklık oranlarında olumsuz etkileri olmakla beraber, hastalarda DM mevcudiyetinin, HT 
mevcudiyetine göre fistüllerin açıklık oranlarında daha fazla olumsuz etkisi bulunmaktadır.
Anahtar sözcükler: AV fistül.

Tablo 1. AV fistüller

AV fistüllerin demografik verileri, primer açıklık oranları ve fistül açılma bölgeleri.
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[SSB-082]
The systemic immune-inflammation index (SII) predicts acute lower extremity deep venous 
thrombosis
Ömer Faruk Çiçek
Selçuk University Faculty of Medicine Department of Cardiovascular Surgery, Konya, Türkiye

Background and Aim: This study aimed to determine whether routine complete blood count parameters and novel 
inflammatory biomarkers, including neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), and systemic 
immune-inflammation index (SII), could be used as predictors of acute deep venous thrombosis in the lower extremity.
Methods: This retrospective study included 88 patients (35 males, 53 females; mean age 50.06±14.43 years) with acute lower 
extremity deep venous thrombosis and 80 healthy controls (42 males, 38 females; mean age 53.2±15.34 years). Patients’ 
demographics and routine blood parameters were recorded, and novel inflammatory biomarkers were calculated. Using 
univariate and multivariate analysis, predictors of acute deep vein thrombosis were revealed.
Results: There was no statistically significant difference between acute deep venous thrombosis and control groups in terms of 
age, sex, diabetes mellitus, hypertension, hemoglobin, hematocrit, and platelet levels. The acute deep venous thrombosis group 
has significantly higher white blood cell and neutrophil counts; D-dimer and C-reactive protein levels; NLR, PLR, SII, and 
lower lymphocyte count when compared to the control group. In multivariate regression analysis, C-reactive protein (OR:1.346, 
p<0.001) and systemic immune-inflammation index (OR:1.006, p=0.025) were found to be independent predictors of acute deep 
venous thrombosis in the lower extremity.
Conclusion: The systemic immune-inflammation index, which can be calculated from a readily accessible blood test (complete 
blood count), may be a valuable biomarker for diagnosing acute lower extremity deep venous thrombosis, according to the 
findings of this study.
Keywords: Systemic immune-inflammation index.
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[SSB-083]
Minimal invazif kardiyak cerrahide femoral venöz kanülasyon için alternatif yöntem:
Safeno-femoral bileşke kullanımı
Ersan Özbudak1, Zeki Talas1, Süleyman Karakoyun2, Duygu Baykal3, Erdem Barin3

1Özel Kocaeli Akademi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Özel Kocaeli Akademi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Özel Kocaeli Akademi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Giriş ve Amaç: Günümüzde kardiyak cerrahi daha az invazif teknikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Minimal invazif kardiyak 
cerrahide femoral ven ve arterden kanülasyon ile kardiyopulmoner baypas (KPB) oldukça sık uygulanan bir yöntem olmasına 
karşın kanülasyona bağlı çeşitli komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu sunumda; femoral venöz kanülasyon sonrası olası 
komplikasyonları azaltan safeno-femoral bileşke (SFB) hattı venöz kanülasyon tecrübelerimizi paylaştık.
Yöntem: İşlem; SFB bulunarak, safen ven ve dalları dönülmekte ve purse sütürü SFB sınırından safen ven üzerine olacak 
şekilde koyulmaktadır (Şekil 1). Bu alandan yapılan venöz kanülasyonda derin venöz yapılar hiçbir zarar görmediği gibi SFJ 
hattından ligasyon ile gelişecek kanamaların önüne kolayca geçilebilmektedir.
Bulgular: Son bir yıl içerisinde kliniğimizde yapılan 65 minimal invazif koroner baypas cerrahisi olgusunda bu yöntem 
uygulanmıştır. İşlem sonrası ve takiplerde hiçbir hastamızda femoral vende kanama, yırtılma, tamir gereği ve derin ven 
trombozu gözlenmemiştir.
Tartışma ve Sonuç: Femoral venin direkt kanüle edildiği venöz kanülasyon işleminde, kanülasyon ve dekanülasyon sırasında 
femoral vende purse sütürler kopabilmekte, kanama, yırtılma ve lümen hasarı gibi tamir gerektiren komplikasyonlar 
oluşabilmektedir. Bu komplikasyonlar sonrası yapılan tamirlere bağlı derin ven trombozu riski oldukça artmaktadır. 
Kliniğimizde bu komplikasyonlardan korunmak adına femoral ven kanülasyonu için SFB bölgesi kullanılmaktadır. Minimal 
invazif kardiyak cerrahide femoral venin kanüle edilmesi için SFB hattının hazırlanması gelişebilecek komplikasyonları ve 
cerrahi süresini azaltır.
Anahtar sözcükler: Kardiyak, minimal invazif, femoral, venöz.

Şekil 1. Safeno-femoral bileşke purse sütür hattı.
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[SSB-084]
Rüptüre desendan aort patolojilerinde endovasküler cerrahi dışkapı deneyimi
Osman Mavi, İbrahim Duvan, İlker İnce, Aygül Melike Şenkal Zobu, Ömer Delibalta, Nesim Gül, Çağlar Gür, 
Uğursay Kiziltepe
Ankara SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kliniğimizde Ocak 2018-Ağustos 2022 tarihleri arasında rüptüre olmuş desendan aort hastalıkları nedeni ile 
acil torasik endovasküler aort tamiri (TEVAR) uyguladığımız hastaların sonuçlarını paylaşmayı amaçladık
Yöntem: Kliniğimizde yaşları 16-84 arasında değişen 22’si erkek 4‘ü kadın toplam 26 rüptüre desendan aort hastasına acil 
TEVAR uygulandı. Hastaların sekizi (%30) spontan rüptüre anevrizma, 12’si (%46) rüptüre penetran aortik ülser, altısı da (%23) 
travmatik rüptürdü. Uygulamış olduğumuz TEVAR işlemlerinde, endogreftlerin proksimalleri, 13 hastada zone 2’de, altı hastada 
zone 3’te, yedi hastada zone 4’te açıldı. Ek işlem olarak, sol subklaviyan arter revaskülarizasyonu için, proksimali zone 2’de 
açılan dört hastada sol karotikosubklaviyan baypas (KSB), iki hastada fenestrasyon, üç hastada ise chimney tekniği uygulandı. 
Rüptüre Tip III aort diseksiyonu olan üç hastada visseral abdominal aortada bare metal stent kullanıldı. İşlem başarısı %100 
idi.Hastaların ikisinde ameliyat sonrası ilk ayda mortalite gözlendi. Bir hasta ameliyat sonrası 7. günde subdural hematom 
gelişmesi, diğeriyse ameliyat sonrası 11. günde serviste solunum arresti sonrası kaybedildi. Bir hastada ameliyat sonrası ikinci 
günde parapleji gelişti. Eksternal lomber drenaj kateteri (ELD) takılarak, FTR tarafından takibe alındı. Beş hastaya hemotoraks 
nedeniyle gelişen dispne sonucu sol hemitoraksa tüp torakostomi uygulandı. Hastaların 15’inde (%57,6) ameliyat sonrası saatteki 
1. laktat düzeylerinde ameliyat öncesi giriş seviyelerine göre düşüş gözlendi.
Bulgular: Rüptüre desendan aort patolojilerinde mortalite riski yüksek olup; tedavi modaliteleri endovasküler onarım veya açık 
cerrahiyi içerir. Tedavisinde zaman en önemli belirleyicidir. Bu nedenle hemodinamik parametreleri unstabil olan bu hastalarda 
kliniğimizde TEVAR girişimini uyguluyoruz.
Tartışma ve Sonuç: Acil tedavi seçeneği olarak TEVAR’ın, rüptüre desendan aort patolojilerinde güvenli ve etkin bir tedavi 
olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar sözcükler: TEVAR.
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[SSB-085]
Aortik kök ameliyatlarında del Nido kardiyoplejisiyle kan kardiyoplejisinin karşılaştırılması
Yusuf Kuserli, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Gülsüm Türkyılmaz, Eylül Kafalı Başaran, Onur Emre Satılmış, 
Can Özen
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada aortik kök ameliyatlarında del Nido kardiyoplejisiyle (DNK) kan kardiyoplejisini (KK) 
karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Üç yıllık süreçte hastanemizde aortik kök cerrahisi geçiren hastalar çalışmaya dahil edildi. DNK grubu KK grubu 
ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 72 hasta dahil edildi, 36’sında DNK uygulandı ve 36 hastaya KK uygulandı. Hastaların 51’i (%70.8) 
erkek, 21’i (%29.2) kadındı ve ortalama yaşları 66.19±7.02 (dağılım 51-81) yıl idi. DNK’ye karşı KK için, kardiyopulmoner 
baypas zamanı, aort klemp zamanı, kardiyopleji hacmi (tümü p=0.001) ve defibrilasyon (p=0.007) anlamlı olarak daha düşüktü. 
Ameliyat sonrası biyokimyasal parametreler açısından 24. saatteki kreatinin düzeyleri, 1. ve 24. saatteki potasyum düzeyleri ve 6. 
ve 24. saatteki glukoz düzeyleri gruplar arasında farklılık göstermedi (p>0.05). 1. ve 24. saatlerde kreatin kinaz-MB ve troponin 
T seviyeleri, KK’ye kıyasla DNK’de önemli ölçüde daha düşüktü (tümü p=0.001). 6. ve 24. saatlerde hematokrit seviyeleri 
DNK’de anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.001). Gruplar ameliyat sonrası inotropik destek, ameliyat sonrası komplikasyonlar, 
entübasyon süresi veya yoğun bakımda kalış süresi açısından farklılık göstermedi (p>0.05). Trombosit transfüzyonu ihtiyacı 
gruplar arasında farklılık göstermese de (p>0.05), DNK daha az eritrosit ve taze donmuş plazma transfüzyonu kullanımı ile 
sonuçlanmıştır (her ikisi de p=0.001). Ameliyat sonrası ejeksiyon fraksiyonu DNK grubunda KK grubuna göre anlamlı derecede 
daha iyiydi (p=0.006).
Tartışma ve Sonuç: Sonuçlar, KK’ye göre DNK ile daha iyi ameliyat sırası parametreler ve daha iyi ejeksiyon fraksiyon oranları 
göstermektedir. DNK, aort kökü cerrahisi için kan kardiyoplejisine etkili ve güvenli bir alternatiftir.
Anahtar sözcükler: Aortik kök cerrahisi.
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[SSB-086]
İliyak ven kompresyon sendromunun (May-Thurner sendromu) neden olduğu derin ven 
trombozunda tedavi yaklaşımlarımız; stentleme ile birlikte farmakomekanik kateter 
yönlendirmeli tromboliz
İsmail Selçuk1, Ahmet Turan Yılmaz2

1Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İliyak ven kompresyon sendromu (May-Thurner sendromu), sağ ana iliyak arterin beşinci lomber vertebraya 
kompresyona sekonder olarak sol iliyak ven obstrüksiyonu ile karakterizedir ve derin ven trombozu (DVT) insidansını artırır. 
Akut DVT ile başvuran May-Thurner sendromlu (MTS) hastalar erken pıhtı erimesinden ve endovasküler tedaviden fayda 
görürler. Bu çalışma, akut iliofemoral DVT’li iliyak ven kompresyon sendromunun tedavisinde perkütan mekanik trombektomi 
ve kateter yönlendirmeli trombolizin stent yerleştirme ile birlikte etkinliğini ve güvenliğini değerlendirdi.
Yöntem: Ocak 2016 - Aralık 2021 tarihleri arasında, bilgisayarlı tomografi ile doğrulanmış MTS tanısı ile stent ve eş zamanlı 
farmakomekanik tromboliz uygulanan DVT’li tüm hastalar reprospektif olarak incelendi. Ameliyat sonrası Doppler ultrason 
taramaları kullanılarak 24 aya kadar stent açıklığı değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama yaşı 51±15 yıl olan toplam 10 hasta (8 kadın, 2 erkek) tespit edildi. Başvurudan farmakomekanik trombolize 
kadar geçen medyan süre 5 (dağılım, 1-9) gün idi. Hastaların tümüne ana iliyak vene stentleme ile birlikte farmakomekanik 
tromboliz (streptokinaz) uygulandı ve hiçbir hastada filtre kullanılmadı. Tüm hastalarda, ameliyat sonunda iliyofemoral venlerin 
yeniden kanalizasyonunu sağlamada işlem başarılı oldu. Stentin çapı ve uzunluğu sırasıyla 8 ila 12 mm (ortalama 10.5±2.0 mm) 
ve 40 ila 140 mm (ortalama 82.5±36.9 mm) idi. Hiçbir hastada majör kanama veya pulmoner emboli görülmedi. İşleme bağlı 
mortalite olmadı. Bir hastada ameliyattan sonraki 14. günde yeniden tromboz meydana geldi. Takip süresi boyunca (ortalama; 
24 ay) 10 hastadan dokuzunda stent intakt olarak değerlendirildi.
Tartışma ve Sonuç: May-Thurner sendromlu hastalarda farmakomekanik tromboliz, stentleme ile birlikte kullanıldığında akut 
derin ven trombozu tedavisinde etkili bir yaklaşımdır.
Anahtar sözcükler: May-Thurner sendromu.
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[SSB-087]
Weaning form LVAD support due to recurrent pump thrombosis: Report of 4 case series
Defne Güneş Ergi, Ümit Kahraman, Barkın Dost Bulut, Çağatay Engin, Sanem Nalbantgil, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran
Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

Background and Aim: Long duration of mechanical support of left ventricle enables its reverse remodeling and may provide 
weaning from left ventricular assist device therapy. Besides, in case of recurrent pump thrombosis, weaning from LVAD may be 
unavoidable. In this article, we present four cases of patients weaned from LVAD due to recurrent pump thrombosis.
Methods: Between 2010 and 2022, 528 patients had LVAD implantation due to end-stage heart failure. Using a retrospective 
observational cohort design this study evaluates the clinical course of patients weaned from LVAD. Baseline characteristics, 
pre-LVAD and post-weaning early and post weaning one year data were evaluated.
Results: Four of all patients had weaned from LVAD therapy due to recurrent and refractory pump thrombosis. All 4 cases, were 
in younger age category and had less than one year of duration with heart failure. In all four of the cases, ECHO at one-year 
was done and all patients were survial-free from symptoms of congestive heart failure. Two patients, one died three years and 
the other four years later due to multiple organ failure and arrhythmia. The other two patients are still under follow-up without 
symptoms of congestive heart failure. All data of the patients were presented in Table 1.
Conclusion: None of our weaned patients further deteriorated with heart failure in one-year follow-up and no hospitalization 
with symptoms of congestive heart failure was observed. All had complication-free post-weaning process. Although overall 
percentage of weaned patients remains low, search for recovery and possibility of weaning in patients with LVAD support is of 
great importance.
Keywords: Left ventricular assist device; operation; heart failure; weaning; bridge-to-recovery; pump thrombosis.

Table 1. Characteristics and echocardiographic findings of all the 
patients weaned from LVAD support.
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[SSB-088]
Koroner baypas cerrahisinde MIECC ve standart CPB kullanımının kanama, transfüzyon 
açısından karşılaştırılması
Mustafa Mert Özgür, Fatih Yigit, Barış Gürel, Kaan Kırali
Kartal Koşuyolu Yüksek İht. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: MIECC sisteminin teoride kapalı, heparin kaplı ve kısa hatlardan oluşan sistem olarak standart CPB devrelerine 
kıyasla enflamasyonu ve kanamayı azaltacağı varsayılmaktadır. Bu çalışmada izole koroner baypas cerrahisi yapılan hastalarda 
MİECC ve standart CPB devrelerinin perioperatif ve ameliyat sonrası dönemdeki drenaj ve transfüzyon ihtiyacı açısından 
karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Çalışmaya hastanemizde Ekim 2021 ile Ağustos 2022 arasında izole koroner baypas cerrahisi yapılan 44 hasta dahil 
edilmiştir. Hastalar MIECC VE CPB grubu olarak iki gruba ayrılmış ve verileri SPSS programına yüklenerek analiz edilmiştir. 
MIECC uygulanan hastalarda ameliyat süresince ACT düzeyi 200-300 sn arasında tutulmuştur.
Bulgular: Eritrosit süspansiyonu kullanımı CPB grubunda daha yüksekti (p<0,05). ES kullanılan hastaların %64,5’i (n=20) 
CPB kullanılan hasta grubundaydı. TDP kullanımı açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. MIECC grubunda ortalama 
drenaj miktarı daha azdı ancak istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). İki grup arasında ameliyat süresi, kros klemp 
süresi ve pompa süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Yoğun bakım yatış ve hastanede yatış süreleri 
açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Ameliyat sonrası birinci günde HGB düzeyi MIECC 
grubunda istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksekti (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Kapalı devre sistemlerinde daha az hemodilüsyon olması ve düşük ACT düzeyi ile çalışılması ameliyat 
sonrası dönemde daha az drenaj olmasını daha yüksek hemoglobin düzeyinin sağlanmasını ve daha az transfüzyon yapılmasını 
sağlayabilir. Hem sistemin kapalı olması nedeniyle enflamasyonun azalması hem de transfüzyon ihtiyacının azalmasından 
dolayı koroner baypas cerrahisinde MIECC standart CPB’ye üstünlük sağlayabilir.
Anahtar sözcükler: MIECC.
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[SSB-089]
Five year experience with comparative results and analysis of risk factors of radiofrequency 
ablation vs cyanoacrylate + foam closure technique in treatment of venous insufficiency
Sedat Karaca1, Ümit Kahraman1, Zehra Ünlü1, Dilek Erdinli1, Vusal Kasımov1, Karya İslamoğlu2, Emrah Oğuz1, 
Fatih İslamoğlu1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Background and Aim: The gold treatment option is controversial in the treatment of venous insufficiency. Radiofrequency 
ablation is one of the best of thermal techniques. Cyanoacrylate + Foam clos1ure technique has good results among non-thermal 
techniques. Our aim is to share comparative results and analysis of risk factors of these two techniques in treatment of venous 
insufficiency.
Methods: Patients who had undergone cyanoacrylate + foam closure technique versus radiofrequency ablation (329 vs. 528) to 
treat venous insufficiency during five-year period included in this study. The preprocedural, intraprocedural, postprocedural, 
and follow-up data of the patients were collected and retrospectively evaluated including CEAP class, VCSS (venous clinical 
severity score).
Results: The target vein was totally occluded at the end of the procedure of all patients. In the five-year results, while the total 
occlusion rate was 98.7% in the cyanoacrylate + foam closure technique group, it was 93.6% in the radiofrequency ablation 
group. Event-free survival rates were 72.6% in the cyanoacrylate + foam closure technique group and 73% in the radiofrequency 
ablation group in the five-year follow-up. In both groups, a decrease in CEAP class and VCSS was observed in the postoperative 
period compared to the preoperative period.
Conclusion: Cyanoacrylate + foam closure technique and radiofrequency ablation both give good results in the treatment of 
venous insufficiency. Cyanoacrylate + foam closure technique can be considered as a priority, since it is non-thermal and does 
not require tumescent anesthesia in the selection of the procedure.
Keywords: Cyanoacrylate + foam closure.
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[SSB-090]
Sleeve gastrektomi ile venöz yetmezlik tedavi edilebilir mi?
Deniz Bozdoğan, Aytaç Çalışkan
İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, venöz yetmezlik etiyolojisinde en çok suçlanan etkenlerden biri olan obezitenin 
tedavi edilmesi ile venöz yetmezliğin de tedavi edilip edilmeyeceğini araştırmaktı.
Yöntem: Çalışmamız tek merkezli prospektif planlanmış, retrospektif olarak veri toplanan gözlemsel bir çalışmadır. Mayıs 
2016 ile Haziran 2022 tarihleri arasında hastanemizde obezite nedeni ile sleeve gastrektomi ameliyatı yapılan toplam 41 hasta 
çalışmaya dahil edilmişti. Daha önceden bilinen venöz yetmezliği olan bu hastaların perioperatif verileri ile ilk altı aylık takip 
verileri, Venöz Doppler ultrason (ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1. gün, 1. ay ve 6. ay), bacak çapları (ayak bileği, dizaltı, 
femoral), bel çevresi ölçümleri toplanmış, CEAP sınıflaması takibi (ameliyat öncesi, 1. ay, 6. ay), anket sonuçları (ameliyat 
öncesi, ameliyat sonrası 1. ay ve 6.ay) toplanmıştır. Tüm veriler tek bir veri görevlisi tarafından toplanmış olup araştırmacılar 
çift kördür. Verileri tam olmayan, daha önceden varis ameliyatı geçirmiş, geçirilmiş DVT’si olan, ve venöz yetmezliği olmayan 
hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Takipler esnasında malnütrisyon gelişen, suplementasyon tedavilerini almayan, kan 
tahlillerinde bozulma olan, derin ven trombozu gelişen, ve cerrahi komplikasyon gelişen hastalar dışarıda bırakılmıştır.
Bulgular: Hastaların safen çapında, reflü süresinde azalma saptanmazken, CEAP sınıflamasında gerileme sınırda saptanmıştır. 
Hastaların ağrı, kramp, şişlik şikayetlerinde belirgin artış olmakla birlikte, telenjiektazik görünümde belirgin artış saptanmıştır. 
Bacak çapları, VKİ ve VYA değerlerinde korele azalma saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Obezite, venöz yetmezlik gelişiminde en sık suçlanan etiyolojik faktördür. Günümüzde sleeve gastrektomi 
gibi bariatrik cerrahi yöntemler ile tedavi edilen bu hastalarda venöz yetmezliğin ameliyat sonrasında halen varlığını sürdürdüğü 
görülmektedir. Bu durum cerrahi zamanlama, cerrahi teknik gibi konularda birçok soruyu beraberinde getirmekle birlikte 
obezitenin tek başına tedavi edilmesinin venöz yetmezliğe katkı sağlamadığı görülmektedir.
Anahtar sözcükler: Obezite.
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[SSB-091]
COVID-19 pandemi döneminde bir deneyim: Türk Kalp Damar Cerrahisi Çevrimiçi Yeterlik 
Sınavı 2020
Hatice Şahin1, Alper Özgür1, Tufan Paker2, Yüksel Atay3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ankara Güven Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Ankara
3Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan Türk Kalp Damar Cerrahisi Yeterlik Kurulu çevrimiçi 
yazılı sınav sonuçlarına ilişkin bilgi sunulmuştur.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya 21 Kasım 2020 tarihinde 10:00-12:15 saatleri arasında toplam 41 kalp damar cerrahı ve asistanı 
(39 erkek, 2 kadın) alındı. Çevrimiçi sınav tamamlandıktan sonra katılımcı bilgileri ve sınav sorularına verilen yanıtlar bilgi 
sisteminden elde edildi.
Bulgular: Tüm katılımcıların %39’u üniversite hastanelerinde çalışmaktaydı. Katılımcıların toplam %82.9’u uzman hekimdi. 
Katılımcıların toplam puan ortalaması 60.3±10.2 olup, bunların %53.7’si sınavda başarılı oldu. Aort cerrahisi (%63), kalp 
yetmezliği cerrahisi (%50), ve mitral kapak cerrahisi (%50) en fazla yanlış yanıtlanan soru alanları idi.
Tartışma ve Sonuç: Yeterlik kurulu çevrimiçi sınav ile sınav planlama ve uygulamasına ilişkin farklı bir deneyim kazanmıştır. 
Türk Kalp Damar Cerrahisi Yeterlik Kurulu, pandemi döneminde de yeterlik sınavlarını aksatmamış ve geniş katılımlı, 
güvenilir biryazılı sınav yapmıştır.
Anahtar sözcükler: Yeterlik sınavı, kalp damar cerrahisi, COVID-19, online sınav, pandemi.
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[SSB-092]
Topic: Surgical management of acute airway obstruction post TEVAR for esophago-aortic 
injury in a patient that has right sided descending aorta
Nqobile Manzini1, Natercia Da Silva2, Chima Ofoegbu2, Andre Brooks3

1Cardiothoracic Surgery Resident Christiaan Barnard Division of Cardiothoracic Surgery at University of Cape Town, South Africa
2Senior Consultant, Christiaan Barnard Division of Cardiothoracic Surgery, Groote Schuur Hospital, University of Cape Town, South Africa
3Associated Professor, Christiaan Barnard Division of Cardiothoracic Surgery, Groote Schuur Hospital, University of Cape Town, South Africa

Introduction: Acute airway obstruction from descending thoracic aorta vascular stent repair (TEVAR) endo-leak is a rare 
complication. This airway emergency is life threating if not recognized early. 
There is paucity of data on airway obstruction post TEVAR and this case presents an opportunity to discuss different 
management options of this condition.
Case: We present a 29 year old male who was referred with acute airway obstruction post TEVAR for esophago-aortic fistular. 
He presented with respiratory distress and cardiovascular shock requiring mechanical ventilation and cardiovascular support in 
Intensive care unit. 
Background history: Esophageal injury from corrosive ingestion which resulted in multiple strictures. These were managed 
with dilatation and esophageal stents. Upon esophageal stent removal he sustained accidental esophago-aortic injury requiring 
emergency TEVAR for bleeding control. Simultaneous esophageal exclusion and trans-hiatal gastric pull-up was performed.
He subsequently developed ongoing minor hemoptysis and was being observed with imaging.
He then presented in extremis with repeat imaging showing evidence of vascular stent endoleak, mediastinal hematoma and 
high-grade airway compression with collapsed left lung.
The difficulty in weaning mechanical ventilation necessitated further surgical intervention. Multi-disciplinary discussion 
involving Cardiothoracic surgery and Intensive care Specialists discussed the following options: aortic repair through median 
sternotomy, left pneumonectomy, left main bronchus stent and palliation.
The final plan was to perform descending thoracic aorta surgery under cardiopulmonary bypass and deep hypothermic 
circulatory arrest through a right thoracotomy. 
The surgical intervention was successful, the patient is currently well.
Discussion: This case illustrate challenges in decision making and management options of acute airway obstruction from 
endoleak post TEVAR.
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[KSB-001]
Anormal aortik orijinli koroner arter patolojisinde cerrahi tedavi seçenekleri: 
Tek merkez deneyimi
Mehmet Akif Önalan, Murat Çiçek
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada anormal aortik orijinli koroner arter (AAOKA) patolojisinde uyguladığımız hasta bazlı cerrahi 
tedavilerimiz erken-orta dönem sonuçları sunulmaktadır.
Yöntem: 2019- 2022 yılları arasında AAOKA nedeniyle cerrahi yapılan beş hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. 
Tüm hastalarda eforla ciddi göğüs ağrısı şikayeti mevcuttu. Hastalara ameliyat öncesi koroner BT anjiyografi çekilerek koroner 
arter anatomisi değerlendirildi. İki hastada sol ana koroner arter sağ sinüs Valsalva’dan, diğer üç hastada ise sağ koroner arter 
sol sinüs Valsalva’dan çıkıyordu. Bu hastalarda koroner arterlerde basıya veya spazma bağlı olarak darlık geliştiği tespit edildi. 
Ameliyat yaşı ortanca 16 (IQR, 14.25-21.5) yıl, ağırlığı 67.5 (IQR, 55.5- 77,25) kg idi. Tüm ameliyatlar median sternotomi ve 
rutin kardiyopulmoner baypas işlemleri ile gerçekleştirildi.
Bulgular: Cerrahi teknik olarak; iki hastada pulmoner kökün anteriora translokasyonu + sol ana koroner arterin unroofing 
ile serbestlenmesi + pulmoner arterin Lecompte manevrası ile anteriora lokasyonu, bir hastada sağ koroner arter ostiyum 
translokasyonu, bir hastada sağ koroner ostiyuma unroofing, bir hastada ise ana pulmoner arterin sol pulmoner artere doğru 
translokasyonu işlemi uygulandı. Ameliyat sonrası erken dönemde herhangi bir mortalite veya morbidite izlenmedi. Yoğun 
bakımda yatış süresi ortanca 1 (IQR, 1-1) gün, hastanede yatış süresi ortanca 5.5 (IQR, 4.75-6.25) gündü. Hastaların taburculuk 
sonrasında ekokardiyografi ve koroner BT anjiyografi ile takipleri yapıldı. Ortanca takip süresi 10 (IQR, 6.75-20.5) ay olup 
hastalar iyi fonksiyonel durum bildirmektedirler.
Tartışma ve Sonuç: Anormal aortik orijinli koroner arter patolojisinin tedavisinde kullanılan cerrahi teknik koroner arterlerin 
seyir özelliklerine göre değişebilmekle birlikte cerrahi onarım güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve miyokardiyal 
semptomların giderilmesinde oldukça etkilidir.
Anahtar sözcükler: koroner arter hastalığı.
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[KSB-002]
Doğumsal kalp hastalıklarının tanısında bilgisayarlı tomografili anjiyo kullanımı
Shiraslan Bakhshaliyev1, Heydar Hüseynov3, Ergin Arslanoğlu4, Damla İnce2, Bahruz Aliyev5, Bülent Polat6, Cenap Zeybek2

1İstanbul Atlas Üniversitesi, Özel Medicine Hospital, Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Atlas Üniversitesi, Özel Medicine Hospital, Pediatrik Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Atlas Üniversitesi, Özel Medicine Hospital, Radyoloji, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
6İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Doğumsal kalp hastalıklarının tanısında klasik olarak ekokardiyografi temel dayanak noktası olmaya devam 
etmektedir. Son zamanlara bilgisayarlı tomografi tekniklerinin gelişmesi ile doğumsal kalp hastalıklarının tanısında sık 
kullanılmaya başlamıştır. Biz bu çalışmada kliniğimizde ekokardiyografiye ek olarak BTA çektiğimiz hastaları inceleyerek 
sonuçları sunmayı amaçladık.
Yöntem: Ocak 2018- Ağustos 2022 tarihinde kliniğimizde konjenital kalp hastalığı nedeniyle 50 hastaya ekokardiyografiye ek 
olarak EKG tetiklemeli 128-multislice spiral bilgisayarlı tomografi çekildi. Hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular 
ameliyat sırası bulgularla karşılaştırıldı.
Bulgular: Elli hastaya ekokardiyografiye ek olarak BTA yapıldı. Hastaların ortalama yaş 18 ay (3 gün ve 6 yaş), ortalama 
kilosu 5 kg (3 ve 45 kg). Hastaların 26’sı kadın 24’ü erkekti. Kardiyak patolojiye göre hastalar üç gruba ayrıldı: 1) intrakardiyak 
patolojiler, 2) kalp-büyük damar bağlantı patolojisi, 3) büyük damar patolojileri. Ekokardiyografinin intrakardiyak, BT’nin 
ekstrakardiyak yapı anormalliklerini saptamadaki duyarlılığı daha yüksekti.
Tartışma ve Sonuç: Doğumsal kalp hastalıklarının tanısında intrakardiyak patolojilerde ekokardiyografi, ekstrakardiyak 
vasküler patolojilerde BT anjiyografi yüksek spesifiteye sahiptir. Bu yöntemlerin beraber kullanılması yanlış tanı oranlarını 
azaltmaktadır.
Anahtar sözcükler: Bilgisayarlı tomografili anjiyo.
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[KSB-003]
Ebstein anomalili çocuklarda Cone rekonstrüksiyonu: Tek merkez deneyimi
Dilek Suzan1, Volkan Yazıcıoğlu1, İsmail Balaban2, Hamide Doğan3, Oğuz Konukoğlu4, Özgür Yıldırım1

1Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
3Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Anestezi ve Reaminasyon, İstanbul, Türkiye
4Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ebstein anomalisi olan pediyatrik hastalarda cerrahi yaklaşım tarihsel olarak farklılıklar göstermiştir. İlk 
olarak Da Silva tarafından tanımlanan Cone rekonstrüksiyonu (CR), bu hastalara cerrahi yaklaşımda devrim yarattı. Bu çalışma, 
Ebstein anomalisi olan çocuklarda ve genç erişkinlerde CR ile ilgili deneyimlerimizi bildirmektedir.
Yöntem: 2018 ile Aralık 2022 arasında Ebstein anomalisi tanısı ile hastane yatışı olan 21 yaşından küçük tüm hastalar için 
elektronik tıbbi kayıtlar gözden geçirildi. Ameliyat öncesi demografik bilgiler, ameliyat sırası işlemler ve ameliyat sonrası 
sonuçları içeren klinik veriler kaydedildi.
Bulgular: Yedi hastaya Cone rekonstrüksiyonu uygulandı (%57, 1 erkek, ortalama yaş 10,42±6,47 yıl). Ameliyat endikasyonları 
arasında kardiyomegali (%71), siyanoz (%28,57) ve kalp yetmezliği (%28,57) vardı. Ameliyat öncesi ekokardiyografi, hastaların 
%28.57’inde ciddi triküspit yetersizliği gösterildi. Bir hastaya ameliyat öncesi ablasyon yapıldı. İki hastaya CR+ring anüloplasty 
yapıldı. Bir hastada septal leaflet ciddi hipoplazisi nedeni ile porcinepericard ile septal leaflet oluşturuldu. Tüm hastalarda 
atriyalize ventrikül longitudinal plikasyon uygulandı. Ameliyat sonrası erken ölüm veya triküspit kapak replasman ihtiyacı 
gözlenmedi. Yedi hasta hastaneden taburcu oldukları sırada başarılı CR’ye sahipti. Hastanın yaşı, cinsiyeti, kardiyopulmoner 
baypas süresi ve aort kros klemp süresi erken CR başarısızlığı ile ilişkili değildi. Ameliyat sonrası ekokardiyografi, tümünde 
hafif veya eser triküspit yetersizliği gösterdi.
Tartışma ve Sonuç: Ebstein anomalisi olan çocuk ve genç erişkinlerde CR, kısa süreli takipte düşük erken mortalite ve 
mükemmel dayanıklılık ile yapılabilir. CR, genç hastalar için önemli bir cerrahi seçeneği temsil eder. Geniş bir anatomik 
değişkenlik yelpazesine sahip hastalara uygulanabilir ve büyük çoğunluğunda kapak replasmanını engeller. Kronik sağ 
ventrikül volüm yüklenmesinin zararlı etkilerinden ve uzun vadeli prognozu engelleyen sistolik disfonksiyon gelişiminden önce 
CR düşünülmelidir. Bu nedenle cerrahi değerlendirme için erken sevk önerilir.
Anahtar sözcükler: Cone rekonstrüksiyonu; Ebstein anomalisi; triküspit kapak tamiri.

Şekil 1. Cone rekonstrüksiyonu. Şekil 2. Ebstein anomalisi ekokardiyografi.
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[KSB-004]
Comparison of surgical and balloon angioplasty treatment for critical coarctation of aorta in 
neonates and young children
Kamran Ahmadov, Beyrek Abbaszade, Murad Bayramli, Kamran Musayev
Central Clinic, Baku, Azerbaijan

Background and Aim: Coarctation of aorta (CoA) is a common congenital heart defect. Our objective was to compare our 
results of surgical versus balloon angioplasty treatment for critical coarctation of aorta in neonates and young infants.
Methods: Between 2018 and 2022, a total of 20 procedures, including 8 BA and 12 surgical treatments, were performed in 
neonates and young infants less than two years of age. Mean age for BA group was 5.3 months and for surgical group was 6.7 
months. The hospital records, echocardiography reports, catheterization data, angiography images and operative data were 
reviewed.
Results: Three patients of 8 in BA group were presented re-coarctation during follow-up period and were referred to surgical 
correction. In surgical group also three patients presented re-coarctation during follow-up period. Two patients were corrected 
successfully by BA. The third patient has also a ventricular septal defect (VSD) and the re-coarctation was re-operated together 
with the VSD surgery successfully. There was no mortality in both groups during follow-up period. The rate of recurrent coarc-
tation was lower in the surgery group (3 from 12 vs. 3 from 8). Median ICU stay was 3 and 4 days in BA and surgery groups. 
Median hospital stay was 6 and 8 days in BA and surgery groups. Median ventilation time was 48 hours in BA group and 72 
hours in surgery group.
Conclusions: In our small group of patients, we observed that both BA and surgical treatment are efficient and safe in the treat-
ment of critical CoA in neonates and young infants.
Keywords: Coarctation.
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[KSB-005]
Konjenital kalp cerrahisi sonrası ameliyathanede ekstübasyon: Erken dönem sonuçlarımız
Serkan Seçici1, Ülkü Yıldız2, Seyyit Bahattin Öncü3, Hamide Melek4, Rıza Kuruefe5, Elif Ceylan Uyanık2, Serdar Ener2

1Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Medicana Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
3Bursa Medicana Hastanesi, Bursa, Türkiye
4Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Bursa, Türkiye
5Medicana Bursa Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Konjenital kalp cerrahisi sonrası ekstübasyon kritik aşamalardan biridir. Hemen hemen bütün merkezlerde 
olağan ameliyat sonrası süreç, hastaların yoğun bakımda mekanik ventilasyon desteğinde takip edilmesi ve ekstübe edilmesi 
şeklindedir. 1980’li yıllardan itibaren konjenital kalp cerrahisinde erken ekstübasyonun ve hatta sonrasında ameliyathanede 
ekstübasyonun da güvenle yapılabileceğini bildiren çalışmalar yayınlanmıştır. Bu çalışmamızda kardiyopulmoner baypas 
eşliğinde konjenital kalp cerrahisi uygulanan ve ameliyathanede ekstübe edilen olgular sunulmuştur.
Yöntem: Haziran 2021 – Ağustos 2022 tarihleri arasında kardiyopulmoner baypas eşliğinde konjenital kalp cerrahisi uygulanan 
ve ameliyathanede ekstübe edilen 18 olgu çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 41.61±9.33 ay (4-132), ortalama ağırlıkları 13.06±3.43 kg (4.5-35), ortalama yoğun bakım 
süreleri 1.78±0.72 gün (1-14) idi. Hastaların 10’u (%55.6) kadın idi. Yedi hastada ASD, bir hastada ASD+PAPVD, üç hastada 
VSD tamiri yapıldı. Dört hastada Norwood Stage 2, üç hastada Bidirectional Glenn Shunt yapıldı. Tüm hastalar ameliyathanede 
hemen ameliyat sonrası ekstübe edildi ve ekstübe olarak yoğun bakıma alındı. Bir hasta yoğun bakımda ameliyat sonrası 2. 
saatte reentübe edildi, sadece bu hastanın yoğun bakım süresi uzamış olarak bulundu (14 gün). Mortalite gözlenmedi.
Tartışma ve Sonuç: Konjenital kalp cerrahisi sonrası hastaların önemli bir kısmının ameliyathanede güvenle ekstübe 
edilebileceğini düşünmekteyiz. Böylelikle daha az hava yolu irritasyonu ve barotravması ortaya çıkacak, sedasyon ihtiyacı 
azalacaktır. Daha erken mobilizasyon ve enteral beslenme ile hasta konforu artırılırken, yoğun bakım ve hastane kalış 
sürelerinin kısalması ile hastane maliyetleri azalacaktır.
Anahtar sözcükler: Erken ekstübasyon.



Konjenital Sözlü Bildiriler - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S123

Doktor Bildirileri - Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp 
Hastalıkları

[KSB-006]
Çocuklarda konjenital kalp hastalığı onarımı sonrası ekstrakorporeal membran 
oksijenasyonunun nörogelişimsel sonuçlara etkisi
Serdar Başgöze1, Bahar Temur1, Zeynep Sila Ozcan1, İbrahim Gokce1, Osman Güvenç2, Selim Aydın1, Füsun Güzelmeriç3, 
Aylin Altan Kus4, Ersin Erek1

1Acıbadem Atakent Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Atakent Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Atakent Hastanesi, Anestezi ve Reaminasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO), konjenital kalp cerrahisinden sonra yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı konjenital kalp cerrahisi sonrası ECMO desteğine ihtiyaç duyan hastalarda 
nörogelişimsel sonuçları analiz etmektir.
Yöntem: Ocak 2014 ile Ocak 2021 arasında doğumsal kalp ameliyatlarından sonra 111 hastaya ECMO gerekti ve 30 hasta 
taburcu edilebildi. Bunlardan 66 aydan küçük 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşını, kilosunu, cinsiyetini, Modified 
Aristotle Comprehensive Complexity (MACC) skorunu, nöbetlerini, kardiyopulmoner baypas süresini, ameliyat sayısını 
ve onarım yöntemini (biventriküler veya univentriküler ) belirledik. Bu değişkenler kullanılarak 1:1 eşleme ile Propensity 
Score Matching (PSM) analiz modeli kurulmuştur. Doğuştan kalp ameliyatı olan 15 hasta ECMO dışı kontrol grubu olarak 
seçildi. Nörogelişimsel sonuçları taramak için Ages & Stages Questionnaire Üçüncü Baskı (ASQ-3) kullanıldı. ASQ-3, 
ebeveyn raporlarına dayalı olarak iletişim, fiziksel beceriler (kaba ve ince motor), problem çözme ve kişisel-sosyal becerileri 
değerlendiren özel bir gelişimsel tarama testidir.
Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası özellikleri arasında istatistiksel olarak fark yoktu. Nörogelişimsel 
ilerlemeyi etkileyebilecek ancak PSM modeline dahil edilmeyen değişkenler de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
değildi. (Tablo 1). Tüm hastalar ortanca 36 ay (aralık 10-60 ay) boyunca takip edildi. ASQ3 test sonuçları, gruplar arasında 
iletişim, ince motor ve kişisel-sosyal beceri değerlendirmelerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya koydu. ECMO 
olmayan hastalarda kaba motor beceriler, problem çözme ve genel puanlar daha iyiydi ve bu bulgular istatistiksel olarak 
anlamlıydı (sırasıyla p=0.01, p=0.03 ve p=0.03).
Tartışma ve Sonuç: ECMO desteğine ihtiyaç duyan doğuştan kalp cerrahisi hastalarında nörogelişimsel gecikme meydana 
gelebilir. Başta ECMO desteğine ihtiyaç duyanlar olmak üzere, doğuştan kalp hastalığı olan tüm hastalarda nörogelişimsel 
taramayı öneriyoruz.
Anahtar sözcükler: Norobilissel gelişim.
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[KSB-007]
Yenidoğan ve infant yaş grubunda aort koarktasyonu ve/veya arkus hipoplazisinde ‘aortic arch 
advancement’ tekniği: Tek merkez deneyimi
Mehmet Çelik, Asım Çağrı Günaydın
Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiKonya Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda aort koarktasyonu ve arkus hipoplazilerinde uyguladığımız ‘aortic arch advancement’ tekniği 
olarak bilinen desendan aorta - asendan aorta uç-yan anastomoz tekniği uyguladığımız hastalarımızın sonuçlarını sunmayı 
amaçladık.
Yöntem: Hastanemizde Kasım 2016-Ağustos 2022 tarihleri arasında ‘aortic arch advancement’ tekniği uyguladığımız hastaları 
çalışmaya aldık. Eş zamanlı ek kardiyak cerrahi girişim yapılan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Ameliyat öncesi ve ameliyat 
sonrası veriler retrospektif olarak incelendi. Hasta verileri hastanemiz dijital veri tabanından elde edildi.
Bulgular: Çalışmaya 21 hasta (15’i (%71) erkek, 6’sı (%29) kız) dâhil edildi. Hastaların yaşı medyan 111 gün (IQR; 16-136 
gün) ve vücut ağırlığı medyan 5 kg (IQR; 3,1-5,5 kg) idi. On dokuz hastada arkus aorta hipoplazisine aort koarktasyonu eşlik 
etmekteydi. Sadece iki hastada izole arkus aorta hipoplazisi mevcuttu. Arkus aorta ve istmus çapları sırasıyla medyan 3,9 mm 
(IQR: 3,6-4,2 mm) ve 1,9 mm (IQR; 1,5-2,6 mm) olarak saptandı. Arkus aorta ve istmus Z skorları sırasıyla medyan -4,87 (IQR; 
-5,9/-4) ve -7,07 (IQR; -8,1/-5,3) olarak saptandı. Ameliyat öncesi yedi hastaya (%33) balon koarktasyon anjiyoplasti işlemi, bir 
hastaya (%5) dış merkezde cerrahi koarktasyon tamiri yapılmıştı. Cerrahi tamir sırasında sekiz hastada (%38) derin hipotermik 
total sirkülatuar arrest, 13 hastada (%62) antegrad selektif serebral perfüzyon uygulandı. Ameliyat sonrası iki hasta (%9,5) biri 
sepsis, biri düşük kardiyak debi nedeniyle kaybedildi. Hastanede kalış süresi medyan 13 gün (IQR; 9-19 gün) olarak saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Aortic arch advencement tekniğinin aort koarktasyonu ve arkus aorta hipoplazilerinde güvenle 
uygulanabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Aortic arch advancement.

Şekil 1. Duktus arteriyozus divizyonu ve anastomoz hatları. Şekil 2. Desenden aorta-asenden aorta uç-yan anastomozu.
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[KSB-008]
Repair of isolated aortic coarctation with/out arch hypoplasia in infants and neonates
Mahmut Ozturk, Aybala Tongut, Vanessa Sterzbecher, Yves d’Udekem, Can Yerebakan
Children’s National Hospital, Washington, DC, USA

Background and Aim: The optimal operative strategy for the surgical repair of the aortic arch obstruction remains controversial. 
The recurrence rate of aortic arch obstruction following repair is variable, and the factors influencing and aggravating it are still 
not entirely clear. In this study, we analyzed patients who have undergone repair of aortic arch obstruction and/or coarctation of 
the aorta and investigate predictive factors of for survival, morbidity, recurrence and reinterventions.
Methods: Between January 2004 and December 2021, 166 patients with aortic coarctation with or without aortic arch 
hypoplasia and no other intracardiac lesion underwent surgical repair. Patients with any intracardiac lesions requiring surgical 
intervention were excluded. Univariate and multivariate logistics and cox regression analyses were omitted due to low early and 
overall mortality rates.
Results: Median (range) follow-up was 4.5 years (0.0-16.1). Operative mortality was 1.8%. Overall mortality was 3.6% at 
4.5-year follow-up. Total number of patients who had a reintervention was 28 (16.8%). There were no aortic arch reoperations. 
After a median of 4.5 (0.0-16.1) years, residual arch obstruction in echocardiography (descending aorta max pg >25 mmHg) was 
present in 21 (13.8%) patients.
Conclusions: Aortic coarctation with/out arch hypoplasia can be repaired with low early (1.8%) and late (3.6%) mortality rates. 
Reintervention rate in these patients remains high. Univariate cox regression analysis revealed lower transverse aortic arch 
z-scores, lower weight at surgery, being a neonate and subclavian flap-plasty were associated with higher risk of reintervention 
at follow-up. Lower weight at surgery and subclavian flap-plasty are significant risk factors for reintervention in this selected 
group of patients.
Keywords: Aortic arch obstruction.
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[KSB-009]
Fast-track extubation of children after congenital heart surgery
Kamran Nagizade, Kamran Ahmadov, Natig Mammadov, Kamran Musayev
Central Clinic, Baku, Azerbaijan

Background and Aim: Early extubation after cardiovascular surgery has some clinical advantages. Herein, we review our 
results of fast-track extubation (FTE), which refers to extubation within 6 hours after surgery, in patients with congenital heart 
disease (CHD).
Methods We performed FTE in patients (n=40) with a relatively simple congenital cardiac defect or who underwent a simple 
operation. We analyzed patients operated since January 2022. Nine patients had ventricular septal defect closure, nine had atrial 
septal defect closure (ASD), four had ASD closure and pulmonary valvuloplasty, Seven had persistent ductus arteriosus closure, 
three had aortic valve plasty, three had aortic coarctation repair, one had Tetralogy of Fallot repair, one had modified BT shunt, 
one had Brom operation for supravalvular aortic stenosis, one had coronary artery fistula ligation and one had Fontan operation. 
Median age of patients was four years (min 2 months, max 15 years), and median weight of patients was 14 kg (ranged 4-49 kg).
Results: The median extubation time was 3 hours. Median ICU stay was one day (min 1 day, max 4 days). Median hospital stay 
was four days. In our group, no airway obstruction and other serious complication occurred.
Conclusions: Fast-track extubation shortens extubation time, ICU stay, and hospital stay for selected children with CHD and 
does not increase incidence of adverse reactions.
Keywords: Extubation.
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[KSB-010]
İnfant, çocuk ve genç erişkin popülasyonda prostetik kalp kapağı replasmanı sonuçlarımız
Başak Soran Türkcan, Ata Niyazi Ecevit, Cemal Levent Birincioğlu
Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: İnfantlarda ve çocuklarda kapak patolojileri, pediyatrik kalp cerrahisinde birçok zorluğa sahiptir. Doğal 
büyüyebilen dokular kullanarak patolojilerin tamiri öncelikli amaç olmakla beraber rekonstrüksiyon her zaman başarılı 
olamaz ve kapak değişimi kaçınılmaz hale gelir. Hasta boyutunun küçük olması ve tromboembolizm riski, mekanik kapakların 
yararlılığını sınırlar ancak somatik büyüme, mevcut tüm protezlerde evrensel bir sorundur. Bu çalışmanın amacı pediyatrik 
ve genç erişkin popülasyonunda farklı yaş grubundaki hastaların, farklı kardiyak patolojilerinde takılan protez kapakları ve 
sonuçlarını sunmaktır.
Yöntem: Ocak 2020-Eylül 2022 tarihleri arasında Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde toplam 
35 hasta kapak patolojileri nedeniyle ameliyat edildi. Bu hastaların demografik özellikleri kapak patolojileri, yapılan cerrahi 
işlemler, karşılaşılan komplikasyonlar ve mortalite retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Toplam 35 hastanın 12’sine tek veya çift kapak tamiri uygulanırken, 23 hastaya tek veya çift kapak replasmanı 
yapılmıştır. Kapak replasmanı yapılan hastaların ayrıntısına bakıldığında ise dokuz hastaya biyoprotez kapak replasmanı 
yapılırken, 14 hastaya metalik kapak replasmanı yapılmıştır. Hasta popülasyonunda cerrahi gerektiren en sık patoloji aort kapak 
patolojileridir (%54.2). Yine en sık aort kapak darlıklarına sekonder olarak aort kapak replasmanı yapılmıştır. Popülasyonun 
%28.5’i re-vakadır. Mortalite %8.6’dır.
Tartışma ve Sonuç: Çocuklarda kapak replasmanı ameliyat öncesi kapak ve hasta boyutu, kardiyak anatomi ve büyüme 
potansiyeli nedeniyle karmaşık bir konudur. Bu konuda çok sayıda görüş ve cerrahi deneyim mevcuttur. Çocuklarda uygun 
hastada tamir düşünülmekte fakat mümkün olmadığı durumlarda kapak replasmanı tek seçenektir. Mekanik kapak replasmanı 
kronik antikoagülan kullanımı ve kadın hastalarda ilerleyen zamanlarda düşünülen gebelikler için bir handikap oluşturur. 
Biyoprotez kapaklar ise büyüyen çocukta kapak dejenerasyonuna daha açıktır. Tüm pozisyonlar için doku mühendislikli kalp 
kapakçıkları ve yeni antikoagülanlar ile gelecekteki gelişmeler, pediyatrik popülasyonda kapak replasmanı için manzarayı 
değiştirebilir.
Anahtar sözcükler: Prostetik kapak replasmanı.
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[KSB-011]
Karotis arter cut-down ile duktal stentlemenin erken ve orta dönem sonuçları
Serdar Başgöze1, Mehmet Akif Onalan1, Osman Guvenc2, Bahar Temur1, Selim Aydin1, Fusun Guzelmeric3, Ayhan Cevik2, 
Ender Odemis2, Ersin Erek1

1Acıbadem Atakent Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Atakent Hastanesi, Anestezi ve Reaminasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Duktal stentleme, duktal bağımlı pulmoner veya sistemik dolaşımlarda yaygın olarak kullanılan birinci 
aşama bir tedavidir. Vertikal duktus gibi bazı durumlarda işlemi başarı ile gerçekleştirmek zor olabilir ve ekstra manevralar 
gerektirebilir. Bu çalışma, karotis arter yaklaşımı ile duktal stentlemenin erken ve orta dönem sonuçlarını analiz etmeyi 
amaçlamaktadır.
Yöntem: Ocak 2015 ile Ocak 2022 arasında hastaların tıbbi kayıtlarını geriye dönük olarak taradık. Duktusa bağlı pulmoner 
dolaşım nedeniyle toplam 99 hastaya duktal stent takılmıştı. On yedi (%17.2) kateter müdahalesi için karotis arter cut-down ile 
girişime ihtiyaç duyulmuştu. Tüm hastalar yenidoğan dönemindeydi ve tanıları pulmoner atrezi idi (Tablo 1). Median ağırlık 3 
kg (2-3.4 kg) idi.
Bulgular: On yedi hastanın hepsinde femoral arter yoluyla müdahale edilmesi zor olan vertikal veya tortüyöz duktus vardı. On 
yedi müdahaleden 14’ü (%82.3) başarı ile sonuçlandı. Dört hastaya şant uygulandı ve ikisi öldü. Kalan hastaya başarıyla ikinci 
duktal stent takıldı ancak ikinci müdahaleden iki ay sonra septik komplikasyonlar nedeniyle öldü. Üç hastada (%17.6) erken 
hastane mortalitesi meydana geldi. Duktal stent takılmasına bağlı hiçbir hastada nörolojik komplikasyon görülmedi. Hastalar 
median 81 gün (14 – 270 gün) takip edildi ve takip sırasında yedi hastaya ikinci bir müdahale gerekti. Beşinde sistemik-
pulmoner şant vardı; ikisine ikinci duktal stent takıldı. Üç hasta herhangi bir müdahaleden önce öldü. Rastelli ameliyatı üç 
hastaya ve Fontan prosedürü de üç hastaya uygulanabildi. Bir hastaya Glenn prosedürü uygulandı.
Tartışma ve Sonuç: Yenidoğan döneminde cut-down olarak karotis arter yaklaşımı ile duktal stent uygulaması tatmin edici 
sonuçlarla yapılabilir ve bu yaklaşım, girişimin başarı oranını artırabilir. Erken ve orta dönemde herhangi bir nörolojik 
komplikasyon görülmemekle birlikte uzun süreli takip gereklidir.
Anahtar sözcükler: Duktal stent.
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[KSB-012]
Atriyoventriküler septal defekt onarımı sonrası re-operasyonlar 20 yıllık deneyim
Osman Nuri Tuncer, İslam Yalıç, Serhan Çam, Gökçen Karaca
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Artan cerrahi ve ameliyat sonrası bakımdaki başarı ile atriyoventriküler septal defekt (AVSD) onarımı yapılan 
yaşayan popülasyon sayısı ile birlikte re-operasyon için aday sayısı da artmaktadır. Bu çalışmada amacımız kliniğimizde 
yapmış olduğumuz AVSD onarımlarının kısa ve orta dönem sonuçlarını ve re-operasyon için risk faktörlerini ortaya koymaktır.
Yöntem: Çalışmaya 2002-2021 yılları arasında kliniğimizde AVSD tanısı ile biventriküler tamir yapılan hastalar dahil 
edilmiştir. AVSD sınıflaması Society of Thoracic Surgeons klavuzlarına göre yapılmıştır. Hastalara ait veriler retrospektif 
olarak hastane arşivi ve telefon ile iletişime geçerek toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 165 hasta dahil edilmiştir. Ortanca yaş 2 yıl (min 3 ay-max46 yaş) olarak saptandı. Ortanca kilo 9 kg 
(min 3 max 80 kg) olarak ortaya çıktı. Hastaların %62,4’lük (n=103) oranla büyük bir çoğunluğunu komplet AVSD tanılı hastalar 
oluşturmaktaydı. Hastaların %40,6’sı (n=67) Down sendromluydu ve %22,4’üne (n=37) AVSD cerrahisi öncesi pulmoner arter 
bantlama işlemi uygulanmıştı. Toplam mortalite 29 (%17,6) hastada görülmüş olup bunlardan 11’i (%6,6) erken mortalite olarak 
saptanmıştır. Erken mortalitenin en büyük sebebi düşük kardiyak output olarak belirlendi. Geç dönem mortalite daha çok 
Down sendromlu hastalarda kardiyak dışı nedenlerle ortaya çıkmıştır. Re-operasyon oranı %9,1 (n=15) hastada görülmüş olup 
12’sinde sol atriyoventriküler kapak patolojisi nedeniyle üç hastada ise sol ventrikül çıkım yolu darlığı (LVOTO) nedeniyle 
ortaya çıkmıştır. Sol atriyoventriküler kapak yetmezliği nedeniyle ameliyat edilen hastaların çoğunluğunu daha AVSD cerrahisi 
öncesi pulmoner arterin bantlama işlemi yapılan hastalar oluşturmaktaydı. LVOTO ise sıklıkla Down sendromlu hastalarda 
saptanmıştır. Re-operasyonlar sonrası kardiyak nedenli erken mortalite bir hastada görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: Sonuçlarımız literatür ile karşılaştırıldığında düşük mortalite ve kabul edilebilir re-operasyon oranıyla 
başarılı görünmektedir
Anahtar sözcükler: Atrioventriküler septal defekt onarımı.
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[KSB-013]
Zero SSI is achievable with the use of SSI bundle in paediatric cardiac surgical unit
Şafak Alpat, Mehmet Aşam
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van, Türkiye

Background and Aim: Surgical site infections (SSI) is one of the major causes for morbidity & mortality after paediatric 
cardiac surgical procedures. SSI rates have been reported to be 1.5-7.5%, higher rates as 11-15% were reported in neonates & 
patients with delayed sternal closures (DSC). It has been published specific care bundles improves SSI rate. Herein, we report 
our experience in the use of care bundle in a newly established pediatric cardiac surgical unit.
Methods: Between 2019-2020, 96 patients underwent 127 operations in our institution. In all patients specific care bundle was 
utilized in the pre-, intra, and postoperative period. Data were collected and analyzed.
Results: Ninety-six patients (49 males, 47 females) underwent pediatric cardiovascular procedures. Mean age was 1.25±2.7 
years (range: 1 day-17 years). 36% operations were done in the noenatal period. There were 5-DSC. We modified care bundles 
published by the Stanford&Texas teams according to our Unit’s resources&socioeconomic status of the region (Table 1). Bundle 
was strictly utilized and all team members adhered to all criteria from the very first patient operated in the unit. With the 
dedicated use of this, we managed to achieve zero rate of SSI. In addition, we have not encountered any delayed presentation of 
SSI within the mean follow-up period of 2.65±0.23 years.
Conclusions: It is well described that adhering to strict care bundles in cardiac surgery lowers the rate of SSI. We modified two 
well-described SSI care bundles in line with institutional resources&socioeconomic status of the region. By doing this, zero SSI 
rate was achieved with no late presentation in follow-up.
Keywords: Surgical site infections.
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[KSB-014]
Prematür bebeklerde sol anterior mini torakotomi ile PDA ligasyonu
Serkan Seçici1, Seyyit Bahattin Öncü2, Meltem Bor2, Hamide Melek3, Serdar Ener4

1Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Bursa Medicana Hastanesi, Bursa, Türkiye
3Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Bursa, Türkiye
4Medicana Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Patent duktus arteriyozus (PDA) düşük doğum ağırlıklı, prematüre bebeklerde yaygın olarak görülmektedir. 
Kronik akciğer hastalığı, intraventriküler kanama, nekrotizan enterokolit ve böbrek yetmezliği gibi birtakım komplikasyonlara 
neden olabilir. Semptomatik PDA mümkün olduğunca erken kapatılmalıdır. Medikal tedavi ilk seçenektir. Başarısız olursa, 
cerrahi ligasyon kesin tedavidir. Bu çalışmamızda düşük doğum ağırlıklı prematür bebeklerin, sol anterior mini torakotomi ile 
PDA ligasyonu yapılan olgular sunulmuştur.
Yöntem: Eylül 2017 - Ağustos 2022 tarihleri arasında hasta başında ve ameliyathanede sol anterior mini torakotomi ile PDA 
ligasyonu yapılan 36 olgu çalışmaya dahil edildi. Supin pozisyonda sol ön mini torakotomi ile PDA’ya ulaşıldı. Tüm olgularda 
PDA kliplendi ve göğüs tüpü yerleştirilmeden insizyon kapatıldı (Şekil 1).
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 31.36±2.85 gün (10-90), ortalama ağırlıkları 1221.66±65.12 gr (520-2200) idi. On beş hasta 
(%41.7) yenidoğan yoğun bakımda ameliyat edildi. Yirmi bir hasta ise dış merkezden kabul edildi, ameliyattan hemen sonra 
geldikleri merkeze geri gönderildi. Herhangi bir nedenle sternotomiye ihtiyaç duyulmadı. Cerrahi mortalite görülmedi. Bir 
hasta ameliyattan önce gelişmiş akut böbrek yetmezliği nedeniyle, bir hasta ameliyat sonrası dönemde gelişen sepsis nedeniyle 
kaybedildi. Dört hastada sol diafragma paralizisi gelişti, üç hastaya çocuk cerrahisince müdahale edildi, bir hastada spontan 
düzelme görüldü. Bir hasta rezidü PDA nedeniyle tekrar ameliyat edildi, bir hastada insizyon yerinde anevrizma gelişti.
Tartışma ve Sonuç: Sol anterior mini torakotomi ile PDA ligasyonu prematür düşük doğum ağırlıklı bebeklerde güvenle 
uygulanabilecek cerrahi işlemdir. Posterolateral torakotomiye oranla daha az travmatiktir, ancak cerrahi alana yakınlığından 
dolayı sol frenik sinire dikkat edilmeli ve perikart müdahalesi esnasında koter kullanımından kaçınılmalıdır.
Anahtar sözcükler: PDA ligasyonu.

Şekil 1. 
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[KSB-015]
Geç başvuran persistan trunkus arteriozus hastalarının erken ameliyat sonrası dönem 
sonuçları
İsmail Balaban1, Dilek Suzan2, Volkan Yazıcıoğlu2, Özgür Yıldırım2

1Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Persistan trunkus arteriyozus (PTA), erken dönemde pulmoner hipertansiyon gelişimi nedeniyle hayatın ilk 
haftalarında cerrahi tedavisinin yapılması tercih edilir. Çalışmamızda yenidoğan döneminden sonra geç dönemde başvuran 
PTA hastalarının erken dönem sonuçlarının paylaşılması amaçlanmıştır
Yöntem: Ocak 2019-Aralık 2021 tarihleri arasında merkezimize PTA tanısı ile başvurmuş yaşı üç aydan büyük olan ve 
biventriküler tamir ameliyatı uygulanmış hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaları demografik verileri, 
ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi bulguları, medikal tedavileri, ameliyat sonrası klinik gidişleri kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya kapaklı kondüit ile biventriküler tamir ameliyatı yapılan 11 hasta dâhil edildi. Hastaların yedisi kız (%58), 
dördü erkek (%42) idi. Ameliyat kiloları ortalama 5,2 (3-7,3) kg idi. Ortalama ameliyat yaşı 9.8(3.9-14) ay idi. Hastalardan 10’u 
PTA Tip 1 idi ve bir hastada sol pulmoner arter yokluğu mevcuttu. Bir hastaya (%9) operabilite değerlendirmesi amacı ile kateter 
anjiyografi yapıldı. Yedi hastaya erken ameliyat sonrası dönemde Sildenafil tedavisi başlandı. Hastalarda ameliyat sonrası 
ciddi pulmoner hipertansiyon bulgusu izlenmedi. Ortalama yoğun bakım süresi 8,6 (5-16) gündü. Bir hastaya ekstrakorporeal 
membran oksijenasyonu (ECMO) uygulaması yapıldı ve bu hasta ECMO endikasyonu da olan akciğer enfeksiyonu ve sepsis 
tablosu nedeniyle ameliyat sonrası 12. günde kaybedildi. Ameliyat olan hastalarda erken ameliyat sonrası mortalite %9 olarak 
hesaplandı
Tartışma ve Sonuç: Geç başvuran PTA tanılı hastalarda hastalığın doğal seyri nedeniyle erken dönemde kalp yetersizliği 
ve pulmoner hipertansiyon nedeniyle mortalite riski yüksektir. Eşlik eden diğer kardiyak anomaliler olduğunda veya yaşı 
büyük olan hastalarda operabilite açısından pulmoner vasküler direncin değerlendirilmesi için kateter anjiyografi gerekli 
olabilir. Çalışmamızda sadece bir hastaya diyagnostik kateter anjiyografi uygulanmış, diğer hastalar ekokardiyografik ve BT 
anjiyografi değerlendirmeleri ile ameliyat edilmiştir. Sonuçlar ışığında geç başvuran özellikle bir yaş altındaki PTA hastalarının 
ekokardiyografi ve BT anjiyografi değerlendirmeleri ile güvenle tedavi edilebileceği değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Persistan trunkus arteriyozus.
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[KSB-016]
Aort koarktasyonu cerrahisi sonrası rekoarktasyona sebep olan risk faktörlerinin belirlenmesi
Çağatay Bilen, Eser Doğan
İzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aort koarktasyonu, genellikle genç yaşta düzeltilmesi gereken yaygın bir doğuştan kalp defektidir. Uygulan 
düzeltici işlemlerde tecrübenin artması sayesinde düşük mortalite ve morbidite ile kalıcı bir tamir sağlanmaktadır. Cerrahi işlem 
sonrası rekoarktasyon %5,6 ile %40 oranında gözlenmektedir. Bu çalışmamızın amacı aort rekoarktasyonuna neden olabilecek 
risk faktörlerini saptamaktır.
Yöntem: Çalışmamıza hastanemiz kliniğinde aort koarktasyonu nedeni ile ameliyat edilen 66 hasta dahil edildi. Arkus aorta 
Z değeri -2,5’ten küçük olanlar aortik hipoplazi olarak değerlendirildi. Ameliyat edilen ve tekrar girişim ihtiyacı olan hastalarda 
neden olabilecek risk faktörleri araştırıldı. Girişim yapılan tüm hastalar öncesinde kateter anjiyografi ile değerlendirildi. 
Sonrasında uygun girişim ile tedavi edildi.
Bulgular: Arkus hipoplazisi olan hastalar olmayanlara göre karşılaştırıldığında anlamlı fark olduğu gözlendi. İlk ameliyat yaşı 
2,5 kilonun altında olanlar olmayanlarla karşılaştırıldığında anlamı fark görüldü. Hastalar cerrahi işleme göre subklaviyen flep, 
uç uca anastomoz ve yama plasti olarak üç gruba ayrıldı. Grup sayıları sırası ile 28, 12, 26 olarak saptandı. Subklaviyen flep 
grubu ve yama plasti grubunda üç hastaya tekrar girişim uygulanırken, uçuca anastomoz grubunda tekrar girişim ihtiyacı olan 
hasta görülmedi. Üç grup risk faktörü açısından birbiri ile karşılaştırıldı. Ancak anlamlı fark gözlenmedi. Tekrar işlem yapılan 
hasta verileri tablo 1’de belirtilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Yenidoğan döneminde cerrahi işlem sonrası hastalarda patoloji düzeltilmekte ve çoğunlukla tekrar 
girişim ihtiyacı olamamakla birlikte bazı hastalarda rekoarktasyon gözlenmekte ve yeniden girişim ihtiyacı olmaktadır. Sonuç 
olarak aort rekoartasyonuna sebep olan birçok risk faktörü bulunmaktadır. Risk faktörlerinin kesinleştirilmesi için bu konuda 
yapılacak geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar sözcükler: Aort koarktasyonu.
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[SB-001]
İzole femoropopliteal arter hastalığına bağlı aralıklı klodikasyo şikayeti olan hastaların 
tedavisinde endovasküler girişimlerle, baypas greft cerrahisinin kısa ve orta dönem 
sonuçlarının karşılaştırılması
Alper Selim Kocaoğlu, Gürkan Demirdizen, Sadettin Dernek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aralıklı klodikasyo, alt ekstremize arter hastalıklarında görülen, egzersiz sırasında tıkayıcı lezyonların bacak 
kaslarına akımın yeterince artmasına izin vermemesi nedeniyle kasların metabolik ihtiyacı ile kaslara sağlanan oksijenin 
arasındaki uyumsuzluğa bağlı ortaya çıkan egzersiz ağrısıdır. Tedavi edilmediği takdirde ampütasyona kadar giden bir sürecin 
başlangıç belirtisi olabilir. Bu çalışmada izole femoropopliteal arter hastalığı nedeniyle AK şikayeti olan hastaların tedavisinde 
endovasküler yöntemler ile tedavi ettiğimiz hastalarla baypas greft cerrahisi uyguladığımız hastaların ameliyat sonrası erken ve 
orta dönem sonuçlarını karşılaştırarak sunmayı amaçladık.
Yöntem: Hastanemizde Ocak 2015-Aralık 2020 tarihleri arasında izole femoropopliteal arter hastalığı nedeniyle femoropopliteal 
baypas yapılan 51 olgu ile endovasküler girişim yapılan 98 olgunun ameliyat sonrası 10. gün, 1. ay, 6. ay ve 12. aylık takip 
bulguları, 2. ve 3. işlem gereksinimleri, hastaların demografik özellikleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Demografik özelliklerde sigara kullanan hastalarda daha çok endovasküler girişim yapıldığı, hiperlipidemik 
hastalarda ise daha çok greft baypas cerrahisi yapıldığı saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Ameliyat sonrası 
dönemde ampütasyon açısından karşılaştırıldığında 1 yıllık sonuçlarda endovasküler işlem yapılan hastaların ampütasyon 
oranlarının daha fazla olduğu ancak istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadığı görüldü. Diyabetik ve hipertrigilisemik 
hastalarda ampütasyon oranı yüksekliği olduğu istatistiksel olarak anlamlı saptandı. Bir yıllık primer patensi oranlarında greft 
baypas cerrahisi uygulanan hastalarda daha yüksek bulundu. Mortalite açısından iki yöntem arasında fark saptanmadı.
Tartışma ve Sonuç: İzole femoropopliteal arter hastalığı olan hastalarda egzersiz ve en iyi medikal tedaviye rağmen 
semptomları devam eden hastalarda girişimsel tedaviler düşünülmelidir. Aynı medikal tedaviyi alan hastalarda kısa ve orta 
dönemde ampütasyon, tekrarlayan girişim ihtiyaçları ve yaşam kalitesindeki değişiklikler karşılaştırıldığında baypas greft 
cerrahisinin endovasküler girişimlere göre daha olumlu sonuçları olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Femoropopliteal arter hastalığı.
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[SB-002]
Determinants of in-hospital outcomes of CABG with intra-aortic balloon pump support in 
high-risk patients with acute coronary syndrome
Kamran Kazim Musayev1, Fuad Zeynal Abdullayev2, Rafiq Movsum Ibragimov1, Ramil Arif Aliyev1, 
Larisa Sabir Shikhiyeva2

1Kamran Kazim oglu Musayev Central Clinic Hospital, Azerbaijan
2Fuad Zeynal Abdullayev Topchibashev Research Center of Surgery, Azerbaijan
3Rafiq Movsum Ibragimov Central Clinic Hospital
4Ramil Arif Aliyev Central Clinic Hospital
5Larisa Sabir Shikhiyeva Topchibashev Research Center of Surgery

Background and Aim: Results of CABG with IABP support presented debatable. The study verified determinants of early 
outcomes of CABG with IABP support in high-risk cohort with acute coronary syndrome (ACS).
Methods: Of 2070 patients with ACS underwent surgery on 2002-2019, 97 (4,7%) - need in IABP support. 77 (79.4%) patients 
underwent CABG; 20 (20.6%) - CABG with repair of post-infarction mechanical complications. 42.3% patients underwent 
surgery background acute MI; 57,7% - unstable angina. 91 (93.8%) patients underwent surgery with stable hemodynamic; 
8 (8.2%)-background shock. Results of surgery matched with: 1) Risk profile of patients; 2) time-frames of surgery; 3) CPB and 
cross-clamping time; 4) Connection of IABP premature surgery vs. Op/room vs. ICU; 5) Time of IABP connection from the 
onset of unstable hemodynamic, and duration of IABP support.
Results: Favorable results determined with: 1) Low rate of surgery in acute MI, and shock, rather than in unstable angina; 2) 
Delay surgery>48 hours after admission than ≤24-48 hours; 3) CPB and aorta cross-clamping time ≤120 min . and ≤90 min, 
accordingly; 4) IABP support on ≤40-60 min. of unstable hemodynamic onset not locked with inotropes; 5) Preventive IABP 
connection upon proximal anastomosis completion in patients with potentially high-risk probability of low cardiac output 
beyond CPB/on coming hours. Accompanying predictors: age ≤60 years; gender; low rate of left main lesion, and LV anterior-
septal wall defeat. LVEF ≤35% not determined hospital outcomes of CABG with IABP support (р=0,624).
Conclusion: Favorable results of CABG with IABP support more true determined with: delay surgery in patients with acute 
MI, granted with stable hemodynamic; aggressive IABP support from onset of hemodynamic instability; preventive IABP 
connection before weaning CPB in patients with potentially high-risk of low-cardiac output following CPB/in ICU.
Keywords: Acute myocardial infarction; CABG; intra-aortic balloon pump.
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[SB-003]
Is preoperative vitamin D level a risk factor for acute kidney injury developing after 
cardiopulmonary bypass?
Ersin Çelik1, Ahmet Rıfkı Çora1, Kadir Burhan Karadem2

1Isparta Şehir Hastanesi, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta, Türkiye

Background and Aim: In this study, the relationship between acute kidney injury (AKI) that developed in the early 
postoperative period in the patients that underwent heart surgery with cardiopulmonary bypass (CPB) and their preoperative 
25-Hydroxy Vitamin D (25-OHD) levels was investigated.
Methods: 285 patients, underwent heart surgery February 2018 and December 2020 were retrospectively analyzed. 97 patients 
who met the criteria were included in the study. The patients were divided into three groups according to their preoperative 
25-OHD levels as deficiency (Group 1, n=28), insufficiency (Group 2, n=42) and normal (Group 3, n=27). Demographic and 
clinical characteristics, AKI, and CPB time were compared between the groups.
Results: The incidence of postoperative AKI decreased to 19% at the end of 48 hours and to 6.2% at discharge whereas it was 
21% in the first 24 hours. The decrease in KDIGO AKI stages was found to be statistically significant (p=0.002). The rate of 
DM was found to be significantly higher in Group 1 (p=0.001). Cardiopulmonary bypass time was found to be significantly 
higher in Group 1 (p=0.006). In the univariate logistic regression model created after 25-OHD groups were taken as low (Group 
1+Group 2) and normal (Group 3), low 25-OHD levels were found to have a significant effect on the development of DM 
(p=0.001, OR:8.474, 95%CI: 2.336 -30.303).
Conclusion: Although we could not find a statistical relationship between AKI and preoperative 25-OHD levels in the patients 
that underwent heart surgery with CPB, we believe that 25-OHD deficiency might have effects on postoperative morbidity and 
mortality by affecting the renocardiovascular system.
Keywords: Acute kidney injury.
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[SB-004]
Clinical outcomes of redo coronary artery bypass grafting surgery using thoracotomy and 
resternotomy
Omer Faruk Doğan, Muhammet Bozgüney, Funda Tor Ocak, Zafer Samsa, Ilhan Koray Aydemir, Sennur Dişli, 
Ahemt Süha Aslan
Adana City Education and Training Hospital, Adana, Türkiye

Background and Aim: Our aim of this study was to compare the outcomes of redo coronary artery bypass grafting (CABG) 
surgery using Thora-CAB and resternotomy technique.
Methods: Our study constituted of 62 isolated redo-CABG patients. The patients were divided into two groups. ThoraCAB 
(G1) and traditional resternotomy technique were performed. We used the radial and saphenous vein. The left subclavian artery 
or previous patent graft were used for proximal anastomosis in patients with severe aortic stiffness. The primary outcome was 
in-hospital mortality and morbidity.
Results: Overall mortality rate was 6.4% (n=2 in G1 vs n=2 in G2) (p=0.872). Serious hemorrhage due to myocardial injury 
was seen in three patients in G1 (4.8%), and one patient in G2 (3.2%). The median number of graft use was 1.9±0.4 (IQR:1-2) in 
G1, and 2.3±0.8 (IQR:1-3) in G2 (p=0.02). The amount of transfusion was significantly higher in G2 (3.8 Unit in G1 vs 2.1 Unit 
in G2) (p=0.034). Total time of surgery was significantly lower in G1 (3.2 hours in G1 vs 4.6 hours in G2) (p=0.003). Inotropic 
drug use was comparable in both groups. The mean duration of ventilation in both groups were similar (14±3.3 hours in G1 vs 
12±3.4 hours in G2) (p=0.663).
Conclusion: Redo CABG surgery may be performe with acceptable mortality rate in both techniques. ThoraCAB method may 
be the first choise in selected patients by experienced staffs. We need randomized clinical studies to determine the optimal 
surgical method in Redo KABG to explain its clinical advantages.
Keywords: Coronary artery bypass grafting surgery.
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[SB-005]
Sadece kafa lambası ile endoskop ve kot retraktörü kullanmadan port access kalp cerrahisi: 
Erken dönem sonuçlarımız
Zinar Apaydın, Mehmet Ali Dala, Batuhan Yazıcı, Kübra Gözaçık, Aleyna Eroğlu, Elif Güneysu, Burak Ersoy, Abdül 
Kerim Buğra, Muhammed Bayram, Burak Onan
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Birçok cerrahi branşta olduğu gibi kalp cerrahisinde de minimal invaziv işlemler evrilmiştir. Kliniğimizde 
kamera ve retraktör kullanmadan gerçekleştirdiğimiz port-access ameliyat tekniğini ve sonuçlarını paylaşmak istiyoruz.
Yöntem: Ameliyatlar 2022 yılında Mayıs-Eylül arasında, 12 hastada uygulandı. Hastalar 15-58 yaşları arasında, 7 erkek ve 
5 kadın hastadan oluşmaktaydı. Hastaların dördü sekundum tip ASD, altısı izole mitral kapak, biri mitral+triküspid kapak, biri 
sol atriyal kitle hastalarıydı. Transözofagial ekokardiyografi rutin olarak kullanıldı. Tek-lümen endotrakeal tüp ile entübasyon 
yapıldı. Periferik kanülasyon sağ juguler ven ve sağ femoral arter/ven yoluyla yapıldı. Sağ 4. interkostal aralıktan yaklaşık 
5 cm’lik kesi yapıldı, sadece yumuşak doku retraktörü yerleştirildi (Şekil 1). Sağ ön aksiller hattan chitwood klempi aortaya 
konuldu. Ameliyatlar porttan direkt bakış ve kafa lambası eşliğinde endoskop kullanmadan retraktörsüz gerçekleştirildi.
Bulgular: Mortalite olmadı. Bir hastada retrograde aort diseksiyonu sebebiyle median sternotomiye geçildi, asendan aorta 
rüptür tamiri sonrası 7. gün taburcu oldu. Ameliyat sonrası ilk 12 saat drenaj miktarı medyan 395,83 mL (250-750 mL) oldu. 
Ameliyat sonrası eksplorasyon olmadı. Hastaların medyan ekstübasyon süresi 9 saat (4-21 saat) oldu. Yoğun bakım ve hastane 
kalış süreleri sırasıyla medyan 1.16 gün (1-2 gün) ve 5.25 gün (4-7 gün) kaydedildi. Sternotomi yapılan hasta hariç ameliyat 
sonrası 0. günlerinde verilen 2x1 tramadol hidroklorür dışında analjezi, kan ürünü transfüzyonu ihtiyacı olmadı. Ortalama vaka 
cerrahi zorluk skoru (0-10 arasında) 4.1 idi.
Tartışma ve Sonuç: Direkt bakış ve sadece kafa lambası ile port-access cerrahi tecrübeli merkezlerde uygun hastalarda 
başarıyla yapılabilir. Hem uzun cerrahi aletler aracılığı ile kamera ihtiyacı olmadığından her ameliyathane odasında 
uygulanabilir olmasıyla, hem maliyet etkinliği açısından, hem de kozmetik sonuçları ve ağrının minimum düzeyde olmasıyla 
hasta memnuniyeti açısından uygulanabilir ve seçenekler arasına konması gereken bir teknik olduğu görüşündeyiz.
Anahtar sözcükler: Port access.

Şekil 1. Yumuşak doku retraktörü. Operasyonlar porttan direkt bakış ve kafa 
lambası eşliğinde endoskop kullanmadan retraktörsüz gerçekleştirildi.
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[SB-006]
Features of surgical treatment (repair) of ventricular septal rupture in patients operated at 
different times from the development of acute myocardial infarction
Ramil Aliyev
Merkezi Neftciler Hastanesi, Bursa, Türkiye

Background and Aim: The article is devoted to the problematic issues of surgical treatment of a mechanical complication of 
acute myocardial infarction (AMI), in particular, postinfarction ventricular septal rupture (PVSR). Its clinical course and tactics 
of managing such patients were especially discussed.
Methods: Based on the study of the features of surgical treatment of PVSR in patients with different terms of surgical 
intervention after the development of AMI, the most rational approach to the correction of ventricular septal defect in such 
patients was determined. When planning the volume of surgical intervention, it is necessary to consider the presence of 
multivessel atherosclerotic lesions of the coronary arteries in patients with PVSR, regardless of the terms after the development 
of AMI, and high postoperative mortality rate (42,0%) in the acute period of myocardial infarction. Special attention is paid to 
the analysis of the timing of surgical intervention since patients’ hospitalization, its volume, the need for intra-aortic balloon 
counterpulsation and lethal outcomes.
Results: It has been revealed that the clinical course of patients with ischemic heart disease complicated by PVSR can be 
extremely unpredictable both in acute period of myocardial infarction and up to 2 months after the development of AMI.
Conclusion: Thus, taking into account the risks of mortality, the most appropriate is the expectant management of patients 
with PVSR in the early period after the development of AMI. However, the decision on the timing of surgical intervention 
should be made on an individual basis, considering the clinical condition of the patient and the course of post-infarction cardiac 
remodeling.
Keywords: Post-infarction ventricular septal rupture.
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[SB-007]
Hemoglobin A1C levels do not predict primary arteriovenous fistula failure in hemodialysis 
patients
Betül Nur Keser, Feyza Kaya, Verda Sandal, Ülku Nur Kırman, Muhammet Raşit Tutal, Cemal Kocaaslan, Ebuzer Aydın
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: In this study, we aimed to assess whether higher preoperative levels of glycated hemoglobin (HbA1c) 
could predict primary arteriovenous fistula (AVF) failure and to investigate the effect of diabetes mellitus on primary 
arteriovenous failure.
Methods: Between July 2018 and August 2019, a total of 127 newly created AVFs in 117 patients (67 males, 50 females; mean 
age: 62.4±12.2 years; range, 18 to 86 years) who underwent primary AVF operation in our cardiovascular surgery clinic were 
retrospectively analyzed. Medical data were obtained from the institutional database. Arteriovenous fistula failure was evaluated 
during follow-up.
Results: Primary AVF failure was seen in 24 (18.9%) patients. Patients with diabetes mellitus had a higher ratio of failure 
compared to those without (62.5% vs. 38.8%, respectively; p=0.035). After adjustment, diabetes mellitus was not found to be an 
independent risk factor for AVF failure (p>0.05). There was no significant correlation between HbA1c levels and fistula failure 
(p>0.05).
Conclusion: Our study results suggest that diabetes is associated with AVF failure, but it is not an independent risk factor for 
AVF failure. Higher HbA1c levels fail to predict AVF failure.
Keywords: Arteriovenous fistula.
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[SB-008]
Long-term results of tinzaparin for the treatment of superficial vein thrombosis of the lower 
limbs
Chrysanthi P. Papageorgopoulou, Konstantinos M. Nikolakopoulos, Spyros Papadoulas, Stavros Kakkos
Department of Vascular Surgery, University Hospital of Patras, Patras, Greece

Background and Aim: Superficial vein thrombosis (SVT) of the lower limbs is associated with an increased risk of recurrent 
venous thromboembolism (VTE), but long-term risks beyond three years are largely unknown. The aim of our study was to 
identify the frequency of recurrent VTE in patients with lower limb SVT during a follow-up through five-years following initial 
presentation.
Methods: Consecutive patients with SVT were treated with subcutaneous tinzaparin (Innohep™, LEOPharma, Denmark). 
Patients were stratified into three groups by the duration of treatment: Group 1 (≤30 days) and Group 2 (31-60 days), which run 
in parallel and patients received an intermediate or therapeutic dose and also a subsequent Group 3 where patients received an 
intermediate dose for 90 days. The composite primary endpoint of this prospective cohort study was recurrent VTE.
Results: A total of 147 patients with a median age of 58.2 years were treated (Group 1, n=60, Group 2, n=38 and Group 3, 
n=49). Four patients died, two were lost to follow-up and the remaining 141 patients were followed-up for five years. Recurrent 
VTE occurring in 27/147 patients (five-year rate 18.5%, Figure1), including 18 events of recurrent SVT, 7 events of deep-vein 
thrombosis and 2 events of pulmonary embolism. Five-year recurrent VTE-free rates were significantly better with prolonged 
anticoagulation for the initial SVT event. These rates were 71.5% in Group 1, 84.1% in Group 2 and 91.7% in Group 3 (Figure 2, 
p for trend =0.005).
Conclusion: Long-term recurrent VTE rates in patients presenting with SVT are not negligible. Anticoagulation for three 
months may improve patient outcomes.
Keywords: Superficial vein thrombosis.

Şekil 1. Şekil 2.
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[SB-009]
Cardiovascular surgery after recovery from COVID-19 in patients with post-sequela 
COVID-19 infection
Omer Faruk Doğan, Funda Tor Ocak, Muhammet Bozgüney, Zafer Samsa, İlhan Koray Aydemir, Selçuk Berker Yılmaz, 
Candan Cudi Ökten
Adana City Education and Training Hospital, Adana, Türkiye

Background and Aim: Post-Sequela Acute SARS-CoV-2 syndrome (PASC) has been described recently as a new entity. Our 
aim of this study was to evaluate the clinical outcomes of coronary revascularization in patients with PASC.
Methods: Fifty patients with PASC who already received COVID-19 treatment were admitted to our hospital due to chest pain. 
We performed CABG or percutaneous coronary interventions (PCI. The median patient age was 71 years. We questioned for 
confirming PASC prior to revascularization. D-dimer, and fibrinogen were measured. Transcutaneous oxygen saturation was 
monitored for each patient.
Results: All patients had high levels of myocardial enzymes. PCI were performed in 17 patients with culprit lesion(s). Success 
rate of PCI was 87.5%. The median number of stent use was 2.9±0.7. We suggested coronary artery bypass grafting (CABG) 
surgery after medical treatment in the remaining 33 patients. Four patients required re-intervention owing to early stent 
thrombosis (23.5%). Three patients died after PCI (17.6%). After CABG, 8 patients died because of pulmonary dysfunction 
or low cardiac out-put syndrome. Although RT-PCR test results were negative, thoracic CT showed that COVID-19 related 
pulmonary sequelae such as bilaterally pulmonary congestion, new unset pulmonary fibrotic changes, and ground glass opacity 
in these patients..
Conclusion: According to our results, if patients with PASC who requiring revascularization morbidity and mortality is high. 
Because pulmonary dysfunction is an independent risk factor for mortality in these particular patients, thoracal CT should be 
perform to prevent postoperative pulmonary and/or myocardial dysfunction. PCI may be the first choice of treatment strategy 
to decrease post-revascularization morbidity and mortality.
Keywords: Post-Acute SARS-CoV-2 syndrome.
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[SB-010]
Factors associated with medication non-adherence among patients on hemodialysis:
A cross-sectional study
Ülkü Nur Kırman1, Betül Nur Keser2, Cemal Kocaaslan2, Ebuzer Aydın2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: In this study, we aimed to evaluate the factors associated with medication non-adherence in terms of 
motivation and knowledge levels among hemodialysis-dependent patients.
Methods: Between March 2018 and April 2018, 134 Caucasian patients (78 males, 56 females; mean age 64.1±13.0 years; range, 
23 to 86 years) on hemodialysis at two dialysis centers were included in this cross-sectional study. The Modified Morisky Scale 
was administered to assess the patients’ levels of motivation and knowledge about their medications.
Results: The mean time on hemodialysis was 52.3±50.8 months and the mean number of prescribed medications was 7.5±3.5. 
The ratio of patients with a low level of motivation and knowledge were 17.2% and 11.9%, respectively. Hypertension was found 
to be an independent risk factor for low level of motivation (adjusted odds ratio [aOR]: 5.260 [95% confidence interval [CI]: 
1.122-24.665], p=0.035). Being employed was found to be an independent risk factor for low level of knowledge (aOR: 5.000 
[95% CI: 0.404-6.219], p=0.01).
Conclusion: Hypertension and being employed were found to be associated factors of non-adherence to medication therapy. 
Healthcare professionals should recognize the factors associated with non-adherence and perform effective interventions to 
prevent adverse outcomes of non-adherence among patients receiving hemodialysis.
Keywords: Medication non-adherence.
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[SB-011]
Recurrent angina after coronary artery bypass graft surgery, is it really a symptom to be 
alarmed about?
Salih Salihi1, Halil İbrahim Erkengel1, Bilhan Özalp1, Fatih Toptan2, Hakan Saçlı1, İbrahim Kara1

1Sakarya University, Medicine Faculty, Cardiovascular Surgery Department, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Sakarya, Türkiye

Background and Aim: This study aimed to evaluate the impact and benefits of coronary angiography after CABG in case of 
recurrent angina and to summarize the most common causes of recurrent angina after CABG
Methods: We included all patients who had coronary angiography (CAG) with or without PCI after CABG at our hospital from 
September 2013 to December 2019. Patients were divided into two groups according to the time of onset of anginal pain after 
CABG. Forty-five patients (9 women, aged 58.05±8.95 years) had angina recurs in the first postoperative year after CABG and 
specified as Group 1 (early recurrence). Group 2 (late recurrence) comprised 82 patients (34 women, aged 58.16±8.78 years) 
with angina after the first year of CABG.
Results: No significant difference was registered between groups 1 and 2 regarding preoperative angiography findings 
(P>0.05). The average time between the cardiac operation and the coronary angiography was 8.31 ± 3.63 months in Group 1, and 
48.87±21.14 in Group 2. There was no significant difference between groups with respect to new native vessel stenosis (p>0.05). 
Failed grafts were found in 27.7% (n=28/101) of the grafts in Group 1 as compared to 26.8% (n=51/190) in Group 2 (p>0.05). 
There was a need for intervention in 46.6% (n=21) of Group 1 patients, and %34.1 (n=28) of group 2 patients (Table 1)
Conclusion: Recurrent angina is a complaint should not be neglected because most of the patients with recurrent angina are 
diagnosed with either native coronary or graft pathology in coronary angiography performed.
Keywords: Recurrent angina.

Table 1. Treatment approaches of all patients after coronary angiography
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[SB-012]
Stripping ve endovenöz ablasyon ameliyatları için spinal anesteziye alternatif: PENG
Engin Akgül, Yeşim Güner, Murat Eroğlu, Ali İhsan Parlar, Gülen Sezer Alptekin, Ahmet Çekirdekçi
Kütahya SBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Güncel gelişmeler ışığında yaptığımız çalışmamızda ‘Pericapsular Nerve Group Block- PENG’ in stripping ve 
endovenöz ablasyonlar için spinal anesteziye alternatif olabileceğini göstermeyi amaçladık.
Yöntem: Venöz Doppler ultrason (USG) ile yetmezlik araştırması yapılan, Doppler USG neticesinde >5.5 mm çap ve sürekli 
reflüsü olan dört hasta işlem öncesi Anestezi tarafından değerlendirilmiş ve ASA II olarak kabul edilmiştir. Ameliyata alınan 
hastalara sedasyon amaçlı 2 mg Midazolam, 100 mcg Fentanyl I.V yapıldı. PENG için ise 20 mL 0.5% bupivacaine + 10 mL 
2% Lidocaine kullanıldı.
Bulgular: Vena saphena magnaya stripping yapılan dört hastada; PENG uygulamasından sonra ameliyata başlamak için 
ortalama 30 dakika beklendi ve ameliyatlar ortalama 40 dakika sürdü. Hastalardan sadece birinde ek sedasyon ihtiyacı olup 
hastaya 1 mg/kg propofol yapıldı. Hastaların hiçbirinde genel anestezi veya spinal anestezi ihtiyacı olmadı. Ameliyat sonrası 
dönemde hastaların hiçbirinde analjezik ihtiyacı olmadı. Hastalar erken dönemde mobilize oldular ve ek sedasyon yapılan hasta 
dışındaki üç hasta aynı gün taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Girón-Arango tarafından tarif edilen PENG yöntemi ilk tanımlandığı zaman kalça kırıklarında ağrı 
kontrolünün sağlanması amaçlanmıştı ve amacına da ulaştı. Kalça eklemi perikapsüler bölge femoral, siyatik ve obturator sinir 
tarafından innerve edilmektedir. Perikapsüler bölge hedeflenerek yapılan anestezi neticesinde her üç sinir de bloke edilebildiği 
için hem ağrı kontrolü hem de cerrahi girişimler için geniş bir saha elde edilmiş olunur. Dört stripping hastası bulgularına göre 
PENG in venöz stripping/endovenöz ablasyon işlemlerinde uygulanabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: PENG.

Şekil 1. PENG uygulama. Şekil 2. Vaka örneği.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S135-S312

S148

Doktor Bildirileri - Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[SB-013]
Postkardiyotomi sendromu gelişen erişkin hastalarda açık sternum stratejisi; risk faktörleri ve 
erken dönem sonuçları
Sameh Alagha, Ferit Çiçekçioğlu
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Giriş ve Amaç: Geç sternum kapatılması, kardiyopulmoner baypas sonrasında gelişen hemodinamik instabilitenin yönetiminde 
çok önemli bir stratejidir. Bu çalışmada literatür ışığında bu teknikle elde ettiğimiz sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kasım 2014 ile Ocak 2022 arasında postkardiyotomi hemodinamik bozulma gelişen ve intraaotik balon pompası 
takılan tüm hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar iki gruba ayrıldı; primer sternum kapatılan hastaların 
grubu ve geç sternum kapatılan hastaların grubu. Hastaların demografik verileri, hemodinamik parametreleri ve ameliyat 
sonrası morbiditeleri kaydedildi.
Bulgular: On altı hastada %3,6 oranında geç sternum kapatılması uygulandı. En sık endikasyonlar arasında 14 hastada (%82) 
hemodinamik instabilite iki hastada (%12) aritmi ve bir hastada (%6) kontrolsüz kanama. Ortalama sternum kapanma süresi 
21±7 saat idi. Üç hasta öldü (%19), p>0,999. Medyan takip süresi 25 ay idi. sağkalım analizinde, sağkalım oranı %92 olduğu 
tespit edildi, p=0.921. Bir hastada derin sternal enfeksiyon gözlendi (%6), p>0,999. çok değişkenli lojistik regresyon analizinde; 
diyastol sonu çap [OR 4,5, %95 CI: (1.19-17), p=0.027], sağ ventrikül çapı [OR 3.9, %95 CI: (1.3-10.7), p=0.012] ve aort klemp 
zamanı [OR 1.16, %95 CI: (1.02-1.12), p=0.008] sternum geç kapanması için bağımsız risk faktörleriydi.
Tartışma ve Sonuç: Elektif geç sternum kapatma, postkardiyotomi hemodinamik instabilitenin yönetiminde güvenli ve etkili 
bir yöntemdir. Düşük mortalite ve düşük sternal enfeksiyon riski ile yapılabilir.
Anahtar sözcükler: Açık sternum tekniği.

Şekil 1. Geçici sternum kapatma yöntemi.
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[SB-014]
Mitral valve repair with suture annuloplasty instead of prosthetic ring
Abdullah Doğan, Rıza Türköz
Acıbadem Bakırköy Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Ring annuloplasty has been widely used in mitral valve (MV) repair, however beside its cost, there have 
been concerns about endocarditis and embolic events caused by prosthetic ring. For over three decades, we have been performing 
suture annuloplasty instead of prosthetic ring annuloplasty during MV repair. We report our experience of MV repair with suture 
annuloplasty regarding hemodynamic performance, and clinical outcomes.
Methods: We performed a retrospective review of 25 consecutive patients with mitral insufficiency underwent MV repair 
with suture annuloplasty between March 2016 and March 2022. We performed downsizing annuloplasty with double row, 
2-0 Ti-cronTM suture starting from each commissure running along the posterior annulus towards mid-point of the posterior 
annulus and tied over a pledget by using valve sizer, to prevent overtightening.
Results: Mean age was 46,9±26,3 years (range 1,5-78 years), 17 patients (68%) were males. The mean follow up was 25,5±19 
months (range 3-61,2 months). Mitral regurgitation on postoperative echocardiography was mild in all but moderate in one 
(4%) patient and no severe regurgitation at discharge. On the other hand, it was moderate in three (12%) and severe in two 
(%8) patients at last echocardiography. Postoperative moderate or more mitral regurgitation were in patients with preoperative 
ischemic etiology. There were no thrombo-embolic complications, re-operation, endocarditis, or mortality.
Conclusion: Mitral valve repair with suture annuloplasty is effective, safe, and inexpensive treatment. Long-term follow-up is 
necessary to determine the durability of this technique.
Keywords: Mitral annuloplasty.
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[SB-015]
How effective is cyanoacrylate closure in small saphenous vein insufficiency? A single center 
experience
Görkem Yiğit
Yozgat City Hospital, Yozgat, Türkiye

Background and Aim: The present study was aimed to evaluate the efficacy and early outcomes of n-butyl cyanoacrylate 
(NBCA) ablation in SSV insufficiency.
Methods: In this single-center, retrospective, single-arm study, NBCA ablation was performed on 80 patients with SSV 
insufficiency between September 2018 and May 2020. Primary outcomes (anatomic success rate, occlusion rate) and secondary 
outcomes (VCSS and AVVQ scores) of the patients were analyzed.
Results: No technical failure and device-related complications were encountered. Anatomic success rate was 100% after 
procedures. Each treated SSV was occluded on CDUS immediately after the procedure, and all veins remained occluded at two 
week after the procedure. Partial recanalization was observed in five patients at 12-month follow-up. Kaplan-Meier analysis 
revealed an occlusion rates at six months and 12 months follow-up were 97.5% and 93.75%, respectively. The mean pretreatment 
VCSS (4.72±2.04) decreased to 1.61±0.93, 0.87±0.58, and 0.73±0.52 at two weeks, six months, and 12 months after treatment, 
respectively (p<0.001). The mean pretreatment AVVQ score (11.92±2.23) decreased to 8.2±1.89, 4.2±1.16, and 3.32±1.19 at two 
weeks, six months, and 12 months after treatment, respectively (p<0.001). There was no mortality and major adverse events 
including anaphylaxis and pulmonary thromboembolism (PTE) related to procedure after follow-ups.
Conclusion: In conclusion, in patients with SSV insufficiency, NBCA ablation with VenaBlock® system appears to be a 
effective and reliable treatment method. At the 12-month follow-up, the NBCA of SSVs showed a low recanalization rate and 
had a satisfactory improvement on the VCSS and AVVQ scores.
Keywords: Chronic venous insufficiency.

Figure 1. (A and B) CDUS images of occluded small saphenous 
vein treated with cyanoacrylate closure. (C) Patent popliteal vein 
after treatment with NBCA.

Figure 2. Kaplan-Meier curve estimates for the occlusion rates in 
the patients treated with cyanoacrylate closure.
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[SB-016]
Ülkenin ilk mitral homogreftinin yaşam öyküsü
Osman Nuri Tuncer, Mahsati Akhundova, Serkan Ertugay, Anıl Ziya Apaydın, Yüksel Atay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Triküspit kapak pozisyonunda protez seçiminde, mekanik protez kapakların tromboz risk, kalıcı pil takılmasına 
engel teşkil etmesi, biyoprotez kapakların ise uzun dönemde dejenerasyon riski kusursuz replasmanı engelleyen faktörlerdendir. 
Amacımız, mitral homogreft implante edilen ve 18 yıl sonra homogreft disfonksiyonu nedeniyle tekrar ameliyat edilen hastanın 
sunulmasıdır.
Yöntem: Triküspit pozisyona mitral homogreft implante edilmiş olan hasta 18 yıl boyunca, asemptomatik, fonksiyonel 
kapasitesi klas I olarak izlenmiştir. Batında asit, iki taraflı alt ekstremitede şişlik, nefes darlığı şikayetleri olan hastanın 
transtorasik ekokardiyografisinde triküspit pozisyonda ileri derecede kalsifiye, anülüsten kısmen ayrılmış homogreft tespit 
edildi (Şekil 1). Homogreft etrafındaki ring eksize edildi. Homogreft çıkarıldı, kalsifikasyonlar temizlendi. Triküspit pozisyona 
biyoprotez kapak implante edildi (Şekil 2). Hasta ameliyat sonrası yedinci gününde şifa ile taburcu edildi.
Bulgular: Organik triküspit kapak patolojilerinde mitral homogreft kullanımı oldukça nadir olup, bu olguda 18 yıllık 
dayanıklılık elde edilmiştir
Tartışma ve Sonuç: Triküspit pozisyonuna mitral homogreft implantasyonu ilk defa 1993 yılında Pomar ve Mestres tarafından 
bildirilmiştir. Bioprotez kapaklarla karşılaştırıldığında sağkalım ve tromboz riski açısından önemli farkları bulunmasa 
da özellikle 10 yıldan sonra homogreftlerin dayanıklılığının daha iyi olduğunu bildirir çalışmalar mevcuttur. Homogreft 
kullanımını kısıtlayan önemli husus istenilen zamanda istenilen ebatta homogrefte ulaşmadaki zorluktur. Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi bünyesi altında 1991 yılında ülkenin ilk homogreft uygulamaları başlamış olup 1994 yılında 
ülkenin ilk doku bankasının kurulmuştur. 2015 yılına kadar kendi bünyesinde ve ülke içerisinde diğer merkezlerde kullanılmak 
üzere birçok homogreft hazırlanmıştır TVR için tüm dünyada ilk tercih bioprotez kapaklardır. Triküspit kapak pozisyonunda 
mitral homogreft uygulanması nadir uygulanan işlemdir ve sunulan olgunun nadir olması ve 18 yıllık protez dayanıklılığı klinik 
önem teşkil etmektedir.
Anahtar sözcükler: Homogreft, biyolojik kapak.

Şekil 1. Triküspit pozisyona implante edilmiş kalsifiye mitral 
homogreft.

Şekil 2. Triküspit pozisyona implante edilmiş biyolojik mitral 
kapak.
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[SB-017]
The pharmacological effects of venoactive drugs
Raed Zalloum, Barçın Özcem, Özlem Balcıoğlu, Hasan Yousif, Aşkın Ali Korkmaz, İlhan Sansıoğlu
Near East University Hospital, KKTC

Background and Aim: Venoactive Drugs are a diverse set of pharmacological agents, both natural and synthetic, that have 
effects on edema and discomfort associated with chronic venous illness. Because VAD are effective on venous pain, which 
doesn’t correlate to antiinflammatory medicines, it hasbeen hypothesized that they have a special ‘pain-killing’ action. VAD 
have been shown to have no impact on varicose veins or the treatment of varicose veins. Flavonoids could aid in the recovery 
of leg ulcers.
Methods: The efficacy of VAD is being debated frequently mostly among pharmacologists. Many are unaware of the complexity 
in determining VAD task. Although symptoms are subjective, they can be accurately assessed. Due to large daily fluctuations 
in each person, clinical symptoms including such edema are difficult to quantify
Results: Calcium dobesilate and dihydroergocristine were proven to be more helpful than placebo for relieving nocturnal 
cramps, pain, and aching. Daflon/MPFF was observed to decrease the overall score of symptoms by 71% and 66%, respectively, 
compared to the placebo group. Patients with a range of symptoms from the lower leg, which are typical in patients with CVD but 
can also occur in-absence of CVD, MPFF improved microvascular responsiveness following a daily dosage manner in research 
on blood flow in the hamster cheek pouch.
Conclusion: After a short treatment period, MPFF and non-micronized diosmin appear to have similar clinical benefits on CVD 
symptoms, as well as after a long therapy period. Daflon/MPFF is made up of almost 88% diosmin, according to the findings. 
Doctors claim that raising the regular intake of diosmin, improving its bioavailability via particle size reduction, or adding 
hesperidin, but don’t significantly improve symptomatic relief.
Keywords: VAD: Veno active drugs.
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[SB-019]
Koroner baypas cerrahisi sırasında uygulanan hemofiltrasyonun ameliyat sonrası etkileri
Mustafa Gürbüz1, Orhan Gökalp1, Derya Pekel1, Bahriye Serin1, Şahin İşcan1, Necmettin Yakut2, Börteçin Eygi1, 
Ali Gürbüz1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Akut Kalp Damar Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp cerrahisi sırasında kardiyopulmoner baypasın (CPB) etkisiyle hastalarda akut böbrek hasarı ve volüm 
yükü oluşmaktadır. Renal fonksiyonları iyi olmayan hastalarda ilk tedavi seçeneği CPB’ye entegre edilebilen hemofiltrasyon 
(HF)’dur. Bu çalışmada HF’nin koroner baypas yapılan hastalar üzerine etkilerini araştırdık.
Yöntem: İzole koroner baypas ameliyatı yapılan 198 hasta HF yapılmayanlar (kontrol grubu, n=99), HF yapılanlar (çalışma 
grubu, n=99) olarak ikiye ayrıldı. Hastalar ameliyat öncesi, ameliyata sırası ve ameliyat sonrası veriler açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama yaşı 64.1±11.8 idi. Gruplar arasında ameliyat öncesi ve ameliyata ait veriler açısından istatistiksel olarak 
fark yoktu. HF grubunda ameliyat sonrası BUN ve kreatinin değerleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). 
HF grubunda kreatinin yükseliş değeri kontrol grubundan istatistiksel olarak yüksek iken (p<0.05) BUN yüksekliği açısından 
gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Her iki grupta da ameliyat sonrası GFR değerleri anlamlı düşüş gösterdi (p<0.05). HF 
grubundaki GFR düşüşü kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05) (Tablo 1). Her iki grupta da ameliyat 
sonrası Hb ve PLT değerleri, ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı düşüş gösterdi (p<0.05). Gruplar bu değerlerdeki düşüş 
açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında Hb açısından istatistiksel anlamlı fark yok iken, HF grubunda trombosit düşüş 
değeri kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Ameliyat sonrası nörolojik komplikasyon oranı, diyaliz 
ihtiyacı, ventilatörden ayrılma süresi ve taburculuk süresi de HF grubunda daha yüksekti.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma sonucunda HF uygulanan hastalarda uygulanmayanlara göre daha fazla görülen kreatin artışı 
ve GFR düşüşü kalp cerrahisinde HF kullanımının olumlu ve olumsuz etkileri olabileceğini göstermiştir. Bunlar HF sırasında 
kullanılan membranlara ve HF süre ve miktarına bağlı olabilir.
Anahtar sözcükler: Koroner arter cerrahisi.
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[SB-020]
Survey-based evaluation of cancer patients’ satisfaction and disease experienced during central 
venous port use
İbrahim Çağrı Kaya
Eskişehir Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Eskişehir, Türkiye

Background and Aim: In our country, the rate of patients taking cancer drugs with a CV port is still low, unlike in western 
countries. The aim of this study; It is to determine the reasons before the implantation of CV port systems, the patient’s satisfaction 
afterwards, the complications associated with the port system, the discomfort they cause and the expectations of the patients.
Methods: It was carried out based on a questionnaire with 100 patients who were treated with CV port in Eskişehir City 
Hospital chemotherapy unit between February 1 and June 1 2022.
Results: 61% of the patients cited long-term intravenous therapy as the cause of port implantation, and 44 indicated insufficient 
venous access. 96% of respondents said they were satisfied with their port. Only six patients stated that they had various problems. 
When asked about the advantages of using the port, 76% of the patients stated that they no longer have more than one vascular 
puncture problem, and 75% stated that they feel less pain.51% of the patients felt anxiety before the procedure; the most felt concern 
was possible complications. Five patients described port system obstruction, and four patients described skin infection.
Conclusion: In low port usage; The fact that the existing fears and anxieties of the patients before the procedure cannot be 
eliminated with adequate and correct information plays an important role. At this point, the operator performing the surgical 
procedure should inform the patient and the chemotherapy nurse who gave the first information to the patient very well.
Keywords: Central venous port system.
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[SB-021]
Alterations in cerebral oximeter measurements in eversion carotid endarterectomy: Isolated or 
synchronus with aortic no touch off-pump coronary artery bypass
Mehmet Sanser Ates1, Gulen Sezer Alptekin2, Ibrahim Alper Tosya1, Atif Akcevin1

1Koç University, School of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye
2Kütahya University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Kütahya, Türkiye

Background and Aim: Herein we aimed to investigate the correlations between cerebral oximeter measurements and outcomes 
of eversion carotid endarterectomy (eCEA) in subgroups as isolated and synchronus with aortic no touch off-pump coronary 
artery bypass (OPCAB).
Methods: A retrospective review of a single surgical group data from May 2016 and March 2022 on consecutive isolated and 
synchronous eCEA procedures with aortic no-touch OPCAB, was performed.
Results: A total of 31 patients enrolled in this study of whom 10 underwent isolated and 21 underwent synchronous surgery. 
The median patient age was 74 (range 55-86). The median of the anastomosed coronary vessels was 4 (range 2-7). There were 
no major adverse cardiac and cerebrovascular events (MACCE) in isolated group. All events due to the operation occurred in 
patients with significantly elder age, lower postoperative ejection fraction (EF) and prolonged clamping time. MACCE in 30-day 
occurred in two patients who were involved in synchronous surgery (stroke n=1, death respect to cardiac failure n=1). According 
to the decrease level at the initial near-infrared spectrometry value after clamping (inNIRS), with a threshold of %20, there were 
no statistically significant differences between the patients according to the baseline characteristics and outcomes. Two patients 
who had reduction of over 30% in left inNIRS suffered from MACCE.
Conclusion: An optimal threshold to rely on for NIRS levels, is still a debate. Clamping time, EF and age are considered to be 
better predictors for outcomes who underwent eCEA synchronous with OPCAB. Aortic no touch techniques when combined 
with shorter carotid clamping times with respect to eversion endarterectomy by transection at the level of common carotid artery, 
had favorable outcomes in these patients.
Keywords: Eversion carotid endarterectomy.
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[SB-022]
Early-term outcomes of carotid council in the treatment of carotid arterial diseases
Ismail Cihan Ozbek1, Yucel Ozen1, Serkan Demir2, Didem Celik2, Emre Yalcinkaya3, Merve Cunurlu1, Murat Ugur1

1University of Health Sciences, Sancaktepe Sehit Professor Doctor Ilhan Varank Education and Research Hospital, Department of Cardiovascular 
Surgery, Istanbul, Türkiye
2University of Health Sciences, Sancaktepe Sehit Professor Doctor Ilhan Varank Education and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, 
Türkiye
3University of Health Sciences, Sancaktepe Sehit Professor Doctor Ilhan Varank Education and Research Hospital, Department of Cardiology, 
Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Carotid arterial stenosis might be treated by surgical or stenting. In this study, we are reporting our 
treatment modalities for carotid arterial disease according to the patient-specific factors and suggestions of the carotid arterial 
council.
Methods: In this retrospective study, we reviewed the patients who had undergone carotid arterial revascularization from April 
2014 through July 2022. Patients were evaluated with a carotid council, which is constituted by a neurologist, cardiologist, and 
cardiovascular surgeon. The patient-specific treatment procedure was decided in this council. Demographics and early-term 
follow-up of the patients were evaluated.
Results: Totally 95 procedures in 85 patients were performed during the study period. 27.4% of the patients had significant 
contralateral carotid arterial stenosis. Eighty-eight patients (92.6%) were treated by carotid endarterectomy, and 5 were under 
regional anesthesia. Shunt usage was 6% during the surgery and arteriotomy was repaired with primary sutures in 87.3%. Stent 
implantation was performed in 7 patients. There were 4 minor neurological events and 1 stroke after the carotid endarterectomy 
and 1 major and 1 minor neurological event after carotid stenting. There was one mortality in each treatment procedure. In the 
follow-up period, there was one restenosis in a patient that was treated with carotid endarterectomy and primary repair.
Conclusion: Treatment procedures for carotid arterial disease should be patient-specific and related to the additional risk factors 
and might be performed under the guidance of the guidelines. Carotid councils might be helpful in giving patient-specific 
decisions and the best treatment procedure in the treatment of carotid arterial diseases.
Keywords: Carotid arterial disease, endarterectomy, regional anesthesia, shunting, stenting.
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[SB-023]
Uzak iskemik önkoşullandırma beyin korumada etkin mi? Sıçanlarda deneysel karotis arter 
cerrahisi modeli
Fatih Özdemir, Abdullah Kemal Tuygun
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Dokuların iskemiye olan toleransını artırabilmek amacıyla son yıllarda ilgi uyandıran konulardan biri de 
iskemik ön koşullandırma çalışmalarıdır. Biz de sıçanlarda karotis endarterektomi cerrahisini deneysel olarak taklit etmeyi 
hedeflediğimiz bu çalışmayla, uzak iskemik ön koşullandırmanın, nöroprotektif etkinliğinin araştırılması amaçladık.
Yöntem: Ağırlıkları 240-310 g arasında değişen 16 dişi Sprague-Dawley cinsi sıçan, sham (n=8) ve deney grubu (n=8) olarak 
iki gruba ayrıldı. Uygun anestezinin ardından, her iki grupta vertebral arterler koterize edildi. Ardından deney grubunda, bacağa 
turnike methodu ile üç döngü 15 dk. iskemi 15 dk. reperfüzyon uygulandı. Bu sürede sham grubundaki sıçanlar herhangi bir 
iskemi reperfüzyon periyodu olmaksızın anestezi altında bekletildi. Sonrasında her iki grubun sol ana karotis arterleri eksplore 
edilip 30 dakika klemplendi ve ardından klemp alınarak reperfüze edilerek cerrahi işlem tamamlandı. 24 saat sonra, sıçanların 
nörolojik muayenesi yapılarak Bederson skalasına göre değerlendirildi. Ardından deney hayvanları sakrifiye edilerek dekapite 
edildi. 2 mm kalınlığında beyin kesitleri alınarak histolojik inceleme ve TTC boyaması için hazırlandı. Kan örnekleri alınarak 
nörofilaman ağır zincir (NFHC) ölçümleri yapıldı.
Bulgular: Yapılan histolojik inceleme ve semikantitatif analizinde; korteks hücrelerinde, iki grup arasında anlamlı fark 
bulunamazken, iskemiye daha hassas olan hipokampal dentat girus ve CA3 bölgelerindeki nöranal hasar, sham grubunda, UİÖK 
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazlaydı. Diğer testlerde gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmadı.
Tartışma ve Sonuç: UİÖK’nin beyin koruyucu etkisi, histolojik değerlendirmede özellikle iskemiye hassas olan hipokampal 
gölgelerde ortaya konulabilmiş ancak diğer testlerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. 
Yaptığımız deneysel çalışma neticesinde, UİÖK’nin, karotis cerrahisinde muhtemel beyin koruyucu etkisi olabileceği ve bu konu 
ile ilgili daha fazla deneysel ve klinik çalışmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Anahtar sözcükler: Uzak iskemik önkoşullandırma.

Şekil 1. Deney zaman çizelgesi.

Şekil 2. Histolojik inceleme.
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[SB-024]
Venöz yetmezlikte skleroterapi deneyimlerimiz
Muhammet Murat Cantürk
Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Balıkesir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Skleroterapi, sklerozan sıvının variköz vene enjeksiyonu ile endotelde hasar, spazm, tromboz ve enflamatuar 
reaksiyon oluşması sonucunda vende kalıcı obliterasyon ve fibrozis meydana gelmesini sağlayan bir işlemdir. Bu çalışmada 
variköz venlerin tedavisinde skleroterapi tiplerinin erken dönem sonuçları karşılaştırıldı.
Yöntem: Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’ne başvuran varis şikayeti olan ve çekilen 
Doppler USG’de Grade I-II venöz yetmezliği ve yüzeyel varis pakeleri saptanan 640 hasta çalışmaya alındı. Hastalar random 
olarak belirlendi. 210 hastaya köpük skleroterapi ve 430 hastaya sıvı skleroterapi uygulandı. Köpük elde etmek için Tessari 
metodu kullanıldı ve hava sıvı oranı 4/1 olarak seçildi. Her iki işlemde de ajan olarak %0,5 polidocanol kullanıldı. İşlem sonrası 
hastaların bandajları 2 saat sonra açılarak enjeksiyon bölgesi ve damar trasesi boyunca lidokain krem ve takiben D-pantenol 
krem sürüldü. Üç ay kalsiyum dobesilat ve orta basınçlı kompresyon çorabı ile takip edildi. İşlem sırasında ve sonrasında 
hastaların memnuniyeti, tedaviye toleransları ve tedavi komplikasyonları not edildi.
Bulgular: Hastalarda ekimoz, kızarıklık ve hiperpigmentasyon en sık görülen komplikasyonlar oldu ve her iki grupta da 
anlamlı bir fark yoktu. Sadece sıvı skleroterapi verilen bir hastada cilt nekrozu gelişti ve ciddi alerjik reaksiyon gözlenmedi. 
Hasta memnuniyeti açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark olmazken, köpük skleroterapi verilen hastalarda tedaviye 
tolerans ve hasta memnuniyeti daha iyi olarak saptandı. Köpük skleroterapi uygulanan hastaların tedavi süresi ve kullanılan 
polidaconal miktarı diğer gruba göre daha az idi.
Tartışma ve Sonuç: Varis pakelerine %0,5 polidaconal enjeksiyonunda; Köpük skleroterapi yöntemi tercih edildiğinde sıvı 
skleroterapi yöntemine kıyasla anlamlı olmasa da daha etkili olduğu gösterildi.
Anahtar sözcükler: Skleroterapi.
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[SB-025]
Endovenöz radyofrekans ablasyonda sedasyon ve lokal anestezi karşılaştırılması
Muhammet Murat Cantürk
Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Balıkesir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Endovenöz radyofrekans ablasyon da sedasyon veya lokal anestezi uygulanmasının hasta konforu ve 
memnuniyeti açısından farklarını ortaya koymak amaçlandı.
Yöntem: Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi kliniğine başvuran 105 hasta çalışmaya alındı. 
Hastaların 40’ında (%38,1 ketamin (0,5 mg/kg)+ propofol (1 mg/kg) ve lokal anestezi için ise lidokoin (%2) kullanıldı. 65 
(%61,9) hastada ise sadece lokal anestezi kullanıldı. Hastaların tümüne işlem sırasında tümesan analjezi uygulandı. Hastaların 
ağrı şikayetleri İşlem sırasında ve sonrasında 1. 2. ve 3. saatlerde Görsel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. Hastaların 
işlem sonrası ek analjezi ihtiyacı not edildi.
Bulgular: Sedasyon alan hastaların tümünde baş ağrısı şikayeti gelişmiş. Sedasyon alan hastaların işlem sırasında VAS ağrı 
skorları çok düşükken lokal anestezi alan hastaların VAS skorları orta ve yüksek olarak tespit edilmiş. Hataların 1. 2. ve 3. 
saatteki ağrı skorlarında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Sedasyon grubundaki 25 (%62,5) hastaya işlem sonrası takiplerinde 
ek analjezik uygulamasına ihtiyaç olurken bu sayı lokal enestezi alan hastalarda da 25 (%38,5) kişi olarak tespit edilmiştir. Her 
iki hasta grubundaki hastaların tümü kendilerine uygulanan anestezi yönteminden memnun kaldıklarını bildirmişlerdir.
Tartışma ve Sonuç: Her iki anestezi tipi arsında hasta memnuniyeti ve ameliyat sonrası takip açısından anlamlı bir fark 
saptanmamıştır. Fakat endovenöz radyofrekans işleminin poliklinik şartlarında yapılabilirliğinin cerraha ve hastaya kattığı 
avantajları göz önüne alındığında lokal anestezinin üstünlüğü ön plana çıkmaktadır.
Anahtar sözcükler: Endovenöz radyofrekans.
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Doktor Bildirileri - Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[SB-026]
Koroner revaskülarizasyon hastalarında cerrahi sonrası erken derlenme (ERAS) 
uygulamalarının klinik sonuçlara etkisi
Serdar Günaydın1, Okay Güven Karaca1, Erdal Şimşek1, Ayşegül Özgök2, Zülfiye Erbaş3, Dilek Kazancı4

1Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye
2Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Anestezi Bölümü, Ankara, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Klinik Nütrisyon Birimi, Ankara, Türkiye
4Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Cerrahi sonrası erken derlenme (ERAS) uygulamaları kanıta dayalı yöntemler ışığında hasta yönetimindeki 
kaliteyi artırmak ve cerrahi komplikasyonları azaltmak için kullanılan multidisipliner ve multimodal yaklaşımlar bütünüdür.
Çalışmamız ülkenin en büyük hastanelerinden birinde ilk kalp cerrahisi ERAS programını başlatma ve uygulama sürecindeki 
deneyimlerimizi paylaşmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Eylül 2020 itibariyle bir ERAS yürütücü komitesi oluşturularak (Kalp cerrahları, Anesteziyologlar, Yoğun Bakım 
uzmanı ve diyetisyen) protokol hazırlandı ve etik kurul izni (2/09/2020-1024) alındıktan sonra 2020 Kasım ayında yürürlüğe 
konuldu. Bu çalışmada ERAS protokolü altında koroner cerrahisi geçiren ilk 350 hastanın verileri propensity score ile eşlenen 
uygulama öncesindeki 350 hastayla karşılaştırılarak değerlendirildi. Birincil değerlendirme noktaları olarak kan/kan ürünleri 
nakli, erken ekstübasyon (<4 s) ve yoğun bakım/hastane kalış süreleri olarak belirlendi. Tek dışlama kriteri aciliyet olarak 
belirlendi. İlgili protokol Şekil 1’de verilmiştir
Bulgular: Ameliyat öncesi dönemde hastaların %48’i malnütrisyon tanısı alarak nütrisyonel destek alırken, perioperatif 
dönemde de tekrarlanan ölçümlerle %76 hastaya müdahale edilmek durumunda kalındı. Aşağıdaki ölçümlerde gruplar arasında 
anlamlı olumlu fark bulunmuştur: Erken ekstübasyon, kan nakli, yoğun bakım ve hastane yatış süreleri Tablo 1’de verilmiştir).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız ülkemizde ERAS programının ilk uygulamalarından birinin erken sonuçlarını ortaya koyma 
hedefindedir. İki yılı aşan dönemde elde edilen sonuçlar yüz güldürücüdür. İyi planlanmış ve entegre edilmiş bir ERAS 
programı; perioperatif paydaşların ortak çabaları, hastane yöneticilerinin, sigorta kurumlarının ve en önemlisi hastaların üst 
düzey uyumuyla bakım, hizmet ve klinik başarıyı maksimuma taşıyabilecek ögelerin başında gelmektedir
Anahtar sözcükler: ERAS.

Şekil 1. ERAS protokolü.
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[SB-027]
Tromboanjitis obliterans hastalığının moleküler patogenezinde endotelin-1 geni ve 
reseptörlerinin rolünün biyoenformatik yaklaşımla veritabanları üzerinden araştırılması
İrem Canıaz, Gözde Öztan, Halim İşsever, İbrahim Ufuk Alpagut, Nilgün Bozbuğa
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Buerger Hastalığı, Tromboanjitis Obliterans (TAO) orta-küçük arter-ven ve yandaş sinirlerinin segmenter, 
enflamatuvar tutulumuyla seyreden hastalıktır. Endotelin-1, prostasiklin analoglarının etkisine karşı güçlü vazokonstrüktördür. 
Endotelin-1 (EDN1) geni endotelin/sarafotoksin grubundan proteolitik olarak işlenen preproproteini kodlamaktadır.
Yöntem: Tromboanjitis obliterans hastalığının moleküler patogenezinde EDN1 geni ve ilişkili reseptörlerin rolü araştırılmıştır. 
MalaCards İnsan Hastalıkları veritabanı üzerinden TAO hastalığında EDN1 geninin fonksiyonları tespit edilmiştir. EDN1 
geninin hücresel kompenent olarak gen ontolojisine (GO) göre (GO:0005576) hücre dışı bölgede üretildiği, biyolojik süreçlerle 
ilgili olarak GO’ya göre aminoasit yanıtında (GO:0043200), hipoksi yanıtında (GO:0001666) ve vazokonstriksiyonda 
(GO:0042310) rolü belirlenmiştir. EDN1 geninin, PathCards Pathway Unification veritabanı üzerinden, JAK/STAT ve MAPK 
kaskadları aracılığıyla Leptin sinyal gelişiminde fonksiyon gösterdiği STRING interaksiyon ağı yoluyla gösterilmiştir
Bulgular: Endotelin-1 reseptörlerinin süpresyonuyla ilişkisinin araştırılmasına yönelik DGIdb (The Drug Gene Interaction 
Database) veritabanından Endotelin-1 reseptör A (EDNRA) (etkileşim skoru: 9.66) ve Endotelin-1 reseptör B (EDNRB) 
(etkileşim skoru: 19.32) ile etkileşimi olduğu tespit edilmiştir. EDNRA geni, güçlü ve uzun süreli vazokonstriksiyonda rol 
oynayan bir peptit olan endotelin-1 reseptörünü kodlamakta olup, EDNRB geni tarafından kodlanan EDNRB proteini, bir 
fosfatidilinositol-kalsiyum ikinci haberci sistemini aktive eden G protein-bağlı reseptördür. EDNRB’in ligandı olan endotelin, 
ET1, ET2 ve ET3 olmak üzere üç güçlü vazoaktif peptit ailesinden oluşmaktadır. PathCards Pathway Unification Veritabanı 
üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde, 32 genin endotelin yolağında yer aldığı ve EDN1’in EDNRA ve EDNRB ile 
etkileşim halinde olduğu görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: EDN1 geninin ilişkili olduğu EDNRA-EDNRB reseptörlerinin genetik yolaklarının tespiti ve 
fonksiyonlarının ortaya konulması TAO hastalığında moleküler patogenezinin aydınlatılmasında belirleyici olacaktır. EDNRA-
EDNRB reseptörlerinin antagonistlerinin farmokogenetik etkisinin incelenmesi TAO hastalığının önlenmesine ve hedefe 
yönelik tedavine katkı sağlayacaktır.
Anahtar sözcükler: Tromboangiitis obliterans.

Şekil 1. Endotelin yolağı için STRING etkileşim ağı.
Şekil 2. JAK/STAT ve MAPK kaskadları aracılığıyla Leptin 
sinyal gelişimi için STRING etkileşim ağı.
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[SB-028]
Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen cerrahi alan enfeksiyonu olgularının mevsimsel dağılımının 
incelenmesi
Fatih Kızılyel, Hüseyin Uzandı, Mutlu Şeyda Öcalmaz, Rafet Günay
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Cerrahi alan enfeksiyonları mortalite ve morbiditeyi artırması nedeniyle cerrahinin en önemli problemlerinden 
birini oluşturmaktadır. Literatürde tanımlanmış risk faktörleri arasında yaş, diyabet, sigara, erkek cinsiyet, uzamış cerrahi 
müdahale gibi sebepler mevcuttur. Bu çalışmada temiz cerrahi ameliyatlar arasında tanımlanmış kardiyak cerrahi sonrası 
cerrahi alan enfeksiyonları saptanan olguların incelenmesi planlanmış ve bu olguların mevsimsel dağılımı incelenerek 
saptanabilecek anlamlı ilişki durumunda cerrahi alan enfeksiyonu gelişimine alınacak önlemlere ışık tutmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Kliniğimizde 01.01.2020 ve 31.12.2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 3667 olgu incelenmiş, bu olgulardan ameliyat 
sonrası dönemde sternum ve safen insizyon bölgelerinden alınan yara yeri sürüntüsü örneklerinden üreme saptanan 110 olgu 
raporlanmıştır.
Bulgular: Saptanan 110 olgunun yaş ortalaması 62,17±10,68, cinsiyet dağılımı %56 erkek, %44 kadın şeklindeydi. 
Hastaların %72’si koroner arter bypass greftleme (KABG), %20’si kapak cerrahisi ve %8’i aort cerrahisi idi. En sık saptanan 
mikroorganizma Klebsiella pneumoniae oldu. Olgu sayıları mevsimsel olarak gruplandırıldığında yaz mevsiminde 29 (571 olgu; 
%5,07), kış aylarında 33 (997 olgu; %3,33), ilkbahar aylarında 21 (843 olgu; %2,49), sonbahar mevsiminde 27 (1146 olgu; %2.35) 
olgu görüldü. Mevsimsel dağılım grafiği Şekil 1’de şematize edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda toplam cerrahi alan enfeksiyon oranı %2,9 olarak saptandı. Bilinen erkek cinsiyet üstünlüğü 
olgularımızda da saptanmış olup KABG ameliyatlarında daha sık enfeksiyon görüldü. Mevsimsel vaka sayılarına göre gözlenen 
yara yeri enfeksiyonu oranı toplam vaka sayısındaki azalmaya rağmen yaz aylarında anlamlı olarak yüksek görülmüş (p=0,013), 
bu sonuç sıcak hava koşullarının enfeksiyona meyili artırdığı yönündeki genel kanıyı doğrular nitelikte olmuştur. Daha geniş 
serilerle yapılacak çalışmaların bu konuda daha net bilgi sağlayacağını düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Cerrahi alan enfeksiyonu.

Şekil 1. Mevsimlere göre vaka sayısı ve yara yeri enfeksiyonu dağılımı.
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[SB-029]
Mini sternotomi ile aort kapak replasmanı sırasında santral kanülasyonu femoral arter 
kanülasyonundan daha iyi midir?
Salih Salihi1, Bilhan Özalp2, Halil İbrahim Erkengel2, Fatih Toptan2, İbrahim Kara1

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KAlp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Sakarya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, mini sternotomi ile aort kapak replasmanı sırasında kullanılan santral ve femoral 
kanülasyonunun stratejilerinin sonuçlarını karşılaştırmaktır.
Yöntem: Mart 2017-Haziran 2022 tarihleri arasında mini sternotomi ile aort kapak replasmanı olan toplam 35 hasta çalışmaya 
dahil edildi. Yirmi üç (%65.7) hastada (13 kadın; yaş orta. 61.3±14.56) santral kanülasyonu (Grup 1), 12 hastada (5 kadın; yaş 
orta. 62.2±17.46) ise femoral arter kanülasyonu (Grup 2) kullanıldı. Tüm hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrası sonuçları 
karşılaştırıldı. Üç hastada asenden aortaya müdahale edilirken, iki hastada aort kök genişletilmesi uygulandı.
Bulgular: Her iki grubun demografik özellikleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Venöz kanülasyonu sağ atriyum apendeksten 
Grup 1’de 16 hastada uygulanırken, Grup 2’de sadece iki hastada uygulandı. Ameliyat sonrası takip sırasında sternum yara 
komplikasyonu Grup 1’de iki hastada gelişirken, Grup 2’de bir hastada gelişti. Kasık insizyona bağlı komplikasyonlar Grup 1’de 
iki hastada gelişirken, Grup 2’de gelişmedi. Her iki grupta yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış süreleri arasında anlamlı 
fark yokken, aort kros klemp zamanı ve kardiyopulmoner baypas zamanı Grup 2’de daha fazla olmasına rağmen her iki grup 
arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).
Tartışma ve Sonuç: Santral aort kanülasyonu femoral arter kanülasyonundan daha zorlayıcı olarak görülmesine rağmen çok 
düşük nörolojik ve vasküler komplikasyonlar ile güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Femoral arter kanülasyonu olmadan 
mini sternotomi ile aort kapak replasmanı, daha az cerrahi girişimle güvenli bir işlemdir.
Anahtar sözcükler: Kanülasyon.

Tablo 1. Hastaların demografik, ameliyat ve ameliyat sonrası özellikleri
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Asistan Bildiri

[SB-030]
Kapak replasmanı sonrası taburculuk ve ilk kontrol INR değerleri arasındaki değişkenlik: 
Erken dönem INR düzeyleri
Tamer Cebe, Fatmagül Yilmaz, Ferhunde Arda, Rafet Günay
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mekanik kalp kapak replasmanı yapılan hastalar yaşam boyunca antikoagülan tedavi almak zorundadır. 
Varfarin bu hastalarda tercih edilen bir antikogülan ajandır. Varfarin, hasta-ilaç uyumu ve takibi zor bir medikal tedavidir. 
Hastanın eğitimi, sosyokültürel düzeyi, kullandığı diğer ilaçlar, genetik faktörler, beslenme tarzı gibi pek çok faktör terapötik 
aralıkta bir antikoagülasyon düzeyini zorlaştırır. Pek çok faktörden etkilenebilen INR düzeyinin ameliyat sonrası erken 
dönemde hastalarımızdaki taburculuk ile ilk kontrol INR değerlerindeki değişimin incelenmesi ve olası etkileyici faktörlerden 
yaş, cinsiyet ve replasman yapılan kapağın anatomik konumu ile ilişkisini araştırmak.
Yöntem: Merkezimizde 2022 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında mekanik kalp kapak replasmanı ve takibi yapılan erişkin 
hastaların INR ve demografik verilerinin retrospektif olarak tarandı. INR düzeylerinin güncel klavuzlarda belirtilen terapötik 
değer aralıklarına göre istatistiksel analizi yapıldı.
Bulgular: Toplam 132 tane mekanik kalp kapağı replasmanı ve takibi yapılan hasta çalışmamızda incelendi. Veriler tablodadır.
Tartışma ve Sonuç: Verilerin analizi sonucu terapötik aralıkta INR düzeyinin hastaların cinsiyeti ve replasman yapılan kapağın 
anatomik konumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p değeri sırasıyla: 0,086; 0,169). Terapötik INR düzeyinin hastanın 
yaşıyla anlamlı olarak ilişkili olduğu görüldü. Terapötik INR düzeyine sahip hasta yaş ortalamasının (Terapötik: 52.6±14.8, 
Non-Terapötik: 59.6±15.0) anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü (p=0,008). İleri yaşın beraberinde getirdiği; komorbit 
hastalıklar, çoklu ilaç kullanımı, sosyokültürel düzey farklılıkları ve ilaç kullanım uyumu da göz önüne alındığında geriatrik 
hasta grubunda varfarin tedavisinin daha yakından takip edilmesi ve zaten kırılgan olan bu hasta grubunda komplikasyonları 
en aza indirmede önem taşıdığını düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: INR.

Tablo 1. Hasta verileri
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[SB-031]
Sternotomi ile yapılan kalp cerrahisi olgularında gelişen sternal dehissensin plak ile tedavisinin 
erken ve orta dönem sonuçları
Ahmet Süha Arslan, Murat Ersoy, Suat Karaca, Özgür Çoban, İbrahim Özsöyler
Adana Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sternotomiyle yapılan kalp cerrahisi sonrası, sternal dehissens gelişimi hala bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sternumun çelik tellerle kapatılması hızlı, güvenilir ve ucuz bir yöntem olmakla birlikte obez ve osteoporotik 
hastalarda zaman zaman sternal dehissens gelişimine engel olamamaktadır. Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen dehissensin 
tedavisi için pek çok kapama cihazı (Örgülü titanyum tel, sternal vidalar ve sternal plaklar) geliştirilmiştir. Biz kliniğimizde; 
sternal plak ile tedavi edilen olguların sonuçlarını paylaşıyoruz.
Yöntem: Kliniğimizde kalp cerrahisi sonrası erken dönemde sternal dehissens gelişen 17 hasta sternal plakla tedavi edildi. 
Hastaların dördü kadın, 13’ü erkekti. Hastaların 10’una koroner arter baypas greftleme, üçüne aort kapak replasmanı, ikisine 
Bentall işlemi, ikisine mitral kapak replasmanı uygulanmıştı.
Bulgular: Hastaların beşinde sol internal torasik arter; birinde ise bilateral internal torasik arter greft olarak kullanılmış olup; 
hastaların yaş ortalaması 62,06±6,9, beden kitle indeksi ortalaması 29,16±3,94 kg/m2, açık kalp cerrahisi ameliyat süreleri 
ortalaması 289,71±61,4 dakika, ameliyat sonrası sternal dehissens sonucu revizyona alınma sürelerinin ortalaması 23,53±9,74 
gündü. Fiksasyon için hastaların 11’inde üç adet, altısında ise dört adet plak kullanıldı. On altı hasta sternal dehissens olmaksızın 
taburcu edildi ve ameliyat sonrası üç aylık takiplerinde tekrarlayan dehissens görülmedi. Bİr hastada ameliyat sonrası 7. günde 
dehissens tekrarladı, hasta tekrar ameliyata alındı, aynı plaklar çıkartılıp revizyon uygulandıktan sonra yeniden fiksasyonda 
kullanılarak sternum kapatıldı.
Tartışma ve Sonuç: Sternal dehissens yeni kullanıma sunulan kapatma cihazları ile başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir. 
Sternum kapatma plağı kullanılmasına rağmen bir hastamızda nüks dehissens gelişmiş, ancak bu hastamız revizyona alınıp 
gerekli cerrahi düzeltme yapıldıktan sonra yine aynı plakla kapatılabilmiştir. Erken ameliyat sonrası dönemde sternal dehissens 
görülen hastalarda sternum plağı ile tedavi seçeneği göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar sözcükler: Dehissens.
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[SB-032]
Enfekte greft ameliyatlarında ameliyat sonrası prognoz belirteçlerinin irdelenmesi
Serkan Ketenciler, Melek Yılmaz, Mehmet Kürşat Kurt, İlhan Özgöl, İlhan Sanisoğlu
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Enfekte greftin lokalizasyonu, ameliyat öncesi laboratuvar değerleri (CRP, Prokalsitonin) ve revaskülarizasyon 
gerekliliği prognozu belirleyen önemli maddelerdir.
Yöntem: Kliniğimizde 2018-2021 tarihleri arasında greft enfeksiyonu sebebiyle acil ya da elektif ameliyat edilen toplam 13 
hastanın ameliyat sonrası morbidite ve mortalitelerini etkileyen faktörleri değerlendirdik.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58.6±13.1 idi ve büyük çoğunluğu erkekti (%92.3). Ekstrakaviter enfeksiyon altı (%46.1), 
intrakaviter yedi (%53.8) hastada tespit edildi. Hastaların yedisinde (%53.8) aorta ya da iliyak arteri inflow alan greft, ikisinde 
hemodiyaliz erişim için brakio-aksiller greft, yedisinde (%53.8) femoral arteri inflow alan greft mevcuttu. Hastaların dördünde 
(%30.7) çoklu baypas greftleri mevcuttu. Baypas greftleri türü bakımından 10 hastada politetrafloroetilen, polietilentereflat 
iki ve aortik endogreft bir hastada mevcuttu. Hastaların altısında (%46.1) ilk ameliyatları sonrası yara yeri enfeksiyonları 
sebebiyle yatışları uzamıştı. Hastaların 10’unda (%76.9) greft eksizyonu ile eşzamanlı revaskülarizasyon gerekli olmuştur. 
Revaskülarizasyon için hastaların altısına (%46,1) allogreft (safen ya da panel safen ven grefti), ikisine (%15.3) xenogreft 
(porcine), dördüne (%30.7) politetrafloroetilen (tek ya da safene kompozit olarak) kullanıldı. Samson sınıflamasına göre 
hastaların 8’i (%61.59) klas 5 idi. Hastaların ikisinde (%15.3) septik şoka bağlı erken mortalite, ikisinde de (%15.3) akut iskemiye 
sekonder erken amputasyon gerekliliği oldu. Hastane de ortalama kalış süreleri 43.7±27.8 gündü. CRP değerleri hastaların 
tümünde referans değer üzerinde idi. Prokalsitonin başlangıç değerleri iki hastada normalin üzerinde idi.
Tartışma ve Sonuç: İntrakaviter bölge ve gastrointestinal iştiraklerin tutulumu, enfekte greft ameliyatlarında mortalite ve 
morbiditeyi etkileyen en önemli faktörlerin başında geldiği görülmektedir. Ayrıca ilk başvuruda prokalsitonin yüksekliğinin de 
mortalite ile yakın ilişkili olduğu görülmektedir.
Anahtar sözcükler: Enfekte greft.
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[SB-033]
Endoskopik safen ven hazırlanması rutin uygulamaya girmelidir
Ersan Özbudak1, Zeki Talas1, Süleyman Karakoyun2, Duygu Baykal3, Erdem Barin3

1Özel Kocaeli Akademi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Özel Kocaeli Akademi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Özel Kocaeli Akademi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Giriş ve Amaç: Endoskopik safen ven hazırlama (EVH), klasik uzun insizyon gerektirmeyen ve açık cerrahiye bağlı 
komplikasyonları azaltmak amaçlı uygulanan bir tekniktir. Bu sunumda 2017-2022 yılları arasında kliniğimizde EVH yöntemi 
ile ameliyat edilen hastaların sonuçları ve bu uygulamanın rutine girmesi adına görüşlerimiz sunulmuştur.
Yöntem: 2017-2022 yılları arasında koroner baypas cerrahisi uygulanan 252 hastaya endoskopik yöntemle safen ven (EVH) 
hazırlanmıştır. İki yüz elli iki hastanın 167’si erkek, 85’i kadındı. Hastaların yaşları 42-79 aralığında ve yaş ortalaması 
63,6±2,5’dir. Endoskopik safen ven hazırlama için açılan insizyon uzunluğu tüm hastalarda 2-2,5 cm arasındaydı.
Bulgular: Koroner baypas yapılan ortalama koroner arter sayısı 3.7±0.9 idi. Komplikasyon olarak; iki hastada safen hattı 
boyunca yaygın hematom, yedi hastada insizyon bölgesinde lokal hematom, 192 hastada ciltte ekimoz, bir hastada insizyon 
hattında akıntı, beş hastada cilt üzerinde his kaybı görüldü. Geniş hematom olan bir hastada nörolojik basıya sekonder yürüme 
güçlüğü gözlendi. Ancak düşük ayak ya da kalıcı nöropati gözlenmedi. Hasta 11. gün itibariyle sıkıntısız taburcu edildi. Geniş 
hematomu olan bir hastada hematom insizyon bölgesinden kısmen boşaltıldı. Diğer hastalarda müdahale gerekliliği olmadı.
Tartışma ve Sonuç: Koroner baypas cerrahisi geçiren hastalarda klasik safen insizyonuna bağlı komplikasyon oranı çeşitli 
çalışmalarda %1 ile %24 arasında raporlanmıştır. Endoskopik safen ven hazırlama sonrası komplikasyon oranı klasik safen 
hazırlanma yöntemlerine göre oldukça düşüktür. Hasta popülasyonunun %56’sı diyabetik ve %8’i periferik arter hastası 
olmasına rağmen hiçbir hastada yara yeri problemi yaşanmadı. Ülkemizde EVH’nin rutin uygulanmasındaki en büyük engel 
kullanılan malzemenin maliyeti olarak görünmektedir. Biz EVH’nin koroner arter baypas cerrahisi geçirecek tüm hastalarda 
rutin olarak güvenle kullanılabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: Endoskopik.
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[SB-034]
Çalışan kalp ve konvansiyonel koroner revaskülarizasyonda atriyal fibrilasyon
Ayhan Müdüroğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Atriyal fibrilasyon koroner baypas cerrahisi sonrası en sık (%5-40, ortalama %30) rastlanan komplikasyondur. 
Çarpıntı, anksiyete, bayılma, düşük debi, tromboemboliye bağlı inme, hastane ve yoğun bakım yatışlarında uzamaya bağlı 
maliyet artışı, taşikardiyomiyopati gelişimi ve hatta nadiren ölüme neden olabilmektedir. Kalp cerrahisinde atriyal fibrilasyon 
etiyolojisine yönelik pek çok çalışma yapılmıştır. Çalışmaların çoğunun amacı, daha ameliyat öncesi dönemde bazı indikatörlerle 
ameliyat sonrası gelişecek atriyal fibrilasyonu tahmin ederek, gereksiz antiaritmik profilaksiyi önelemeye yöneliktir. Bu 
çalışmada, konvansiyonel koroner baypas ile çalışan kalpte koroner baypas arasında, atriyal fibrilasyon insidansı karşılaştırıldı. 
Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon oluşmasındaki faktörler araştırıldı.
Yöntem: Ardışık 100 konvansiyonel koroner baypas hastası (G1), çalışan kalpte 100 koroner baypas hastasıyla (G2) karşılaştırıldı. 
Aralarında, atriyal fibrilasyon gelişme oranı ve demografik özellikler açısından fark olup olmadığına bakıldı. Yine iki grup 
kendi içinde atriyal fibrilasyon nedenleri açısından değerlendirildi.
Bulgular: İki grup arasında atriyal fibrilasyon gelişmesi açısından anlamlı fark yoktu (G1 %16, G2 %18). Hemen tüm yazarlarca 
kabul edilen, ileri yaş ve çoğu yazarın kabul ettiği beta bloker yoksunluğu bizim çalışmamızda da atriyal fibrilasyon gelişmesi 
açısından anlamlı bulundu. Bu iki risk faktörü dışındaki risk faktörleri (kalsiyum kanal blokörü kullanımı, digital kullanımı, 
KOAH, DM, HT, Periferik arter hastalığı, KRY, hemoglobin...) için olumlu olduğu kadar olumsuz pek çok yayın vardı. Bizim 
çalışmamızda da bunların atriyal fibrilasyonla ilişkisi görülmedi.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişebileceğini gösteren bir indikatör yoktur. Atriyal fibrilasyon 
gelişme olasılığı yüksek olup profilaktik antiaritmik başlanacak gurubu önceden belirleyemeyiz. Ama koroner arter hastalarında 
zaten rutin kullanılan ve en seçkin profilaksi ilaçlarının başında gelen beta blokerlerin ameliyat sonrası erken başlanması atriyal 
fibrilasyon gelişimini engelleme açısından da çok önemlidir.
Anahtar sözcükler: Atriyal fibrilasyon.
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[SB-035]
Tip A aort diseksiyonu ameliyatı sonrası erken mortaliteye etki eden faktörlerin belirlenmesi: 
Tek merkezli çalışma
Kübra Gözaçık, Mustafa Can Kaplan, Zinar Apaydın, Emine Aleyna Eroğlu, Emre Yaşar, Ünal Aydın
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, Stanford Tip A akut aort diseksiyonu tanısı alan hastalarda mortalite ile ilişkili bağımsız risk 
faktörlerini araştırdık.
Yöntem: Kasım 2010 - Haziran 2021 yılları arasında İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olan 269 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Ameliyat öncesi ve perioperatif 
verilerin analizinden sonra tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon analizleri yapıldı.
Bulgular: Ameliyat edilen 194’ü (%72,1) erkek 269 hastanın yaş ortalaması 54,4±13,3 olarak saptandı. Çok değişkenli analize 
göre yaş (olasılık oranı=1,03, p=0,033), ameliyat öncesi şok durumu (olasılık oranı=0,30, p=0,003), ejeksiyon fraksiyonu 
(olasılık oranı=0,89, p=0,002), hemiark ameliyatı (olasılık oranı=2,8, p=0,007), ek koroner arter baypas greftleme (olasılık 
oranı= 3,05, p=0,03), kardiyopulmoner baypas süresi (olasılık oranı=1,01, p=0,002) mortalite üzerine etki eden bağımsız risk 
faktörleri olarak gösterildi.
Tartışma ve Sonuç: TAAD tanı konulduğu andan itibaren yüksek mortaliteye sahip bir hastalıktır. Hastaların %50’sinin tanı 
koyulduktan sonra 48 saat içinde mortaliteye sahip olması ve her geçen saat ile birlikte mortalitenin %1 artması hastalığın 
geleneksel tanımları arasında yer almaktadır. Hastaların ameliyat öncesi bulgularının yaş, şok durumu, ejeksiyon fraksiyon’u 
ve perioperatif değişkenleri Hemiark implantasyonu, ek koroner arter baypası ve kardiyopulmoner baypas süresinin artmasıyla 
erken mortalite riskini artırmaktadır.
Anahtar sözcükler: Tip A aort diseksiyonu.
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[SB-036]
Kritik bacak iskemisinde endovasküler tedavi amaçlı retrograd arteriyel erişim tecrübelerimiz
Betül Çelikkol Sertbaş, Oral İsmail Hastaoğlu
Çakmak Özel Erdem Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Özellikle kritik bacak iskemisinin endovasküler tedavisinde lezyonların antegrad (transfemoral; ipsilateral veya 
crossover kontralateral) geçilmesinde teknik zorluklar ve başarısızlık ihtimali vardır. Bu durumda retrograd yaklaşım başarı 
oranlarını yükseltir. Çalışmada kliniğimizde retrograd yolla tedavi ettiğimiz hastalar incelenecek, teknik detay ve ipuçları 
paylaşılacaktır.
Yöntem: Çalışmaya Ocak 2018 ve Haziran 2022 yılları arasında işlem yapılan kritik bacak iskemili 23 hasta alınmıştır. 
Hastaların 14’ü erkek 9’u kadındır. Sekiz hastaya pedal 15 hastaya ise popliteal yaklaşım uygulanmıştır.
Bulgular: Femoropopliteal lezyonu olan 15 hastanın 13’ünde sadece retrograd, bu gruptaki iki hasta ve infrapopliteal lezyonu 
olan tüm hastalarda çift yönlü antegrad/retrograd girişim yapılmıştır. Teknik başarı %95.6’dır. Başarısız olunan bir hastaya diz 
altı ampütasyon uygulanmıştır. On iki hastada tam iyileşme sağlanmış 10 hasta ise işlem sonrası parmak veya topuk koruyucu 
ampütasyon işlemine alınmıştır. Bu gruptan bir hastaya yara yeri iyileşmediği için diz altı reampütasyon uygulanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Kritik bacak iskemisinde retrograd girişim, femoropopliteal lezyonların tedavisinde ilk tercih olarak ya da 
antegrad girişimde başarılı olunamadığında, infrapopliteal lezyonların tedavisinde ise antegrad girişim başarılı olmadığında, 
teknik başarı oranlarını artırmakta ve hastayı yüksek seviyeli ampütasyon işlemlerinden korumakta güvenli ve etkili bir 
yöntemdir.
Anahtar sözcükler: Retrograd arteriyel erişim.
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[SB-037]
On-pump KABG olan diyabetik hastalarda ameliyat öncesi HBA1C değerinin ameliyat sonrası 
atriyal fibrilasyon gelişimine etkisi
Şenol Yavuz1, Kadir Kaan Özsin1, Umut Serhat Sanrı1, Faruk Toktaş1, Meral Özsin2, Elif Yazgan1, Cüneyt Eriş1

1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Giriş ve Amaç: Atriyal fibrilasyon, koroner arter baypas greftleme (KABG) cerrahisinin en sık görülen aritmik 
komplikasyonudur. Hiperglisemi kalp cerrahisi geçiren hastalarda morbidite ve mortaliteyi riskini artırabildiği gibi ameliyat 
sonrası atriyal fibrilasyon (PoAF) insidansını da artırabilmektedir. Bu nedenle HbA1c düzeyleri ile PoAF gelişimi arasındaki 
ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Diabetes mellitus tanısı alan ve KABG uygulanan 288 hasta çalışmaya dahil edildi. Serum HbA1c düzeyi %5.5-7.0 
arasında olanlar Grup 1, serum HbA1c düzeyi %7.1-8.9 arasında olanlar Grup 2, serum HbA1c düzeyi %9.0 ve üzerinde olanlar 
Grup 3 olarak tanımlandı. Gruplar arası veriler karşılaştırıldı. PoAF gelişimi için bağımsız değişkenlerin prediktif değerleri 
ölçüldü.
Bulgular: PoAF gelişimi açısından gruplar arasında fark bulamadık (p=0,170). Hipertansiyon varlığı, PoAF gelişimi için 
bağımsız bir öngördürücü olarak belirlenirken (p=0,003), HbA1c düzeyleri değildi (p=0,134). PoAF’yi öngörmek için %9,06 ve 
üzeri HbA1c değerleri için %50,5 duyarlılık ve %61.1 özgüllük vardı (AUC: 0,571, p=0,049).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda yüksek HbA1c (>%9.0) grubunda daha fazla PoAF görülmesine rağmen, HbA1c düzeylerini 
PoAF gelişimi için bağımsız bir öngördürücü olarak bulamadık. Yüksek HbA1c seviyeleri, yüksek kan şekeri seviyelerinin 
göstergesidir ve hiperglisemik maruziyetin KABG sonrası enflamasyon, oksidatif süreç ve metabolik bozukluklara neden 
olarak PoAF gelişimine katkıda bulunabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: HbA1c ve atriyal fibrilasyon.

Şekil 1. PoAF'yi tahmin etmede HbA1c için ROC eğrisi ve AUC.

Tablo 1. PoAF prediktörleri için binary lojistik regresyon analizi

PoAF: Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon; HT: Hipertansiyon; EF: Ejektsiyon 
fraksiyon; LAD: Sol atriyum çapı; BMI: Body mass index; CRP: C-reactive protein; 
KPB: Kardiyopulmoner baypas.
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[SB-038]
İzole AVR sonrası (dört farklı kapak grubuna göre) PAB değişimi
Abdullah Güner, Mehmet Işık
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aort darlığı nedeniyle izole aort kapak replasmanı (AVR) yapılan hastalarda, ameliyat sonrası pulmoner arter 
basıncı (PAB) değişiklikleri görülebilmektedir. Bu çalışmada, aort darlığı nedeniyle izole AVR yapılan hastalarda, ameliyat 
sonrası birinci yıl sonunda PAB değişikliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kliniğimizde 2009-2021 yılları arasında aort darlığı nedeniyle izole AVR yapılan toplam 240 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci yıl transtorasik ekokardiyografi pulmoner arter basınç (PAB) 
değerleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların %40’ını (n=96) kadın, %60’ını (n=144) erkek cinsiyet oluşturmaktadır. Bu kişilerin yaş ortalaması 64,2 
olarak bulundu. Kırk üç hastaya Biyolojik Porcine, 20 hastaya Bovine Perikard, 82 hastaya Dikişsiz (Sutureless) ve 95 hastaya 
Mekanik kapak kullanıldı. Aort kapak replasmanı sonrası PAB değerleri Biyolojik Porcine grupta %3,9 (35,6 mmHg’den 34,2 
mmHg’ye), Bovine Perikard %7,8 (38,1 mmHg’den 35,1 mmHg’ye), Dikişsiz grupta %9,4 (38,0 mmHg’den 34,4 mmHg’ye) ve 
Mekanik grupta %11,4 (34,1 mmHg’den 30,2 mmHg’ye) düşüş gösterdi. Bu düşüş yalnızca dikişsiz (p=0,01) ve mekanik kapak 
(p=0,001) gruplarında anlamlı olarak bulundu.
Tartışma ve Sonuç: Aort kapak replasmanı sonrası PAB tüm kapak gruplarında düşüş gösterdi. Bu sonucun AVR sonrası sol 
ventrikül volüm yükünün azalması ve buna bağlı olarak pulmoner yükün de azalması ile ilişkili olduğu kanaatindeyiz. Bilindiği 
üzere PAB değişikliği, aort kapak dışında mitral, triküspit kapaklar ve pulmoner yatak rezervinden de etkilenmektedir. Elde 
edilen bulgular sonucunda sonuçları genelleyebilmek, farklı kapak tipleri arasındaki etkileri belirleyebilmek için uzun dönem 
takipli prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar sözcükler: Pulmoner arter basıncı.
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[SB-039]
Robotic atrial septal defect closure with valved pericardial patch in a pulmonary hypertensive 
patient
Tuna Demirkıran, Murat Kadan, Gökhan Erol, Emre Kubat, Mehmet Emin İnce, Cengiz Bolcal
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Atrial septal defect (ASD) is the most common congenital anomaly in adults after bicuspid aortic valve. 
Atrial septal defect closure should be carefully considered in the setting of elevated pulmonary artery systolic pressure. Patients 
with borderline pulmonary vascular resistance may be candidates for closure with careful hemodynamic evaluation, even after 
pulmonary hypertension therapy. Herein, we present the surgical closure of the ASD with a valved pericardial patch after 
medical therapy for pulmonary hypertension via the da Vinci robotic system in a 30-year-old female patient.
Methods: Atrial septal defect can remain undiagnosed until adulthood. In most asymptomatic patients, symptoms occur after 
the fourth decade, including reduced functional capacity, exertional shortness of breath, palpitations, and less frequently right 
heart failure. If pulmonary hypertension has not developed, surgical repair has low mortality and good long-term outcome. 
However, if pulmonary hypertension has developed, these patients must be carefully evaluated. Atrial septal defect closure is 
contraindicated in patients with Eisenmenger physiology.
Results: In this case report, we present robot-assisted ASD closure with a valved pericardial patch, which allows only a right-
to-left shunt, in a patient who had PAH (Right heart catheterization (RHC) showed an elevated PAP and PVR of 71/31 mmHg 
(mean pressure: 48 mmHg) and 4.74 WU, respectively).
Conclusions: In conclusion, robot-assisted ASD closure with a valved pericardial patch is an effective and feasible method in 
pulmonary hypertensive patients after a good hemodynamic evaluation and patient management.
Keywords: Robotic atrial septal defect surgery.

Figure 1. Pericardial patch.
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[SB-040]
Yüksek riskli hastalarda sternum kapama yöntemleri
Metin Onur Beyaz, Sefer Kaya, İyad Fansa
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Giriş ve Amaç: Median sternotomi sonrası oluşabilecek en riskli komplikasyon sternal ayrışma olarak kabul edilir. Gelişen 
tüm teknolojik ilerlemelere rağmen halen kardiyovasküler cerrahlar tarafından sternal çelik tel kullanımı birinci seçenek olarak 
bilinmektedir. Yüksek riskli kabul edilen ileri yaş, osteoporoz, diabetes mellitus, KOAH, obezite (BMI >30) ve kadın cinsiyet 
ayrılma için risk faktörleridir. Özellikle yüksek riskli hastalarda klasik sternal kapama yöntemleri yerine titanyum plakların 
kullanılması son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Bu yeni sternum kapatma yöntemi, çelik tele kıyasla yüksek maliyetlere sahiptir. 
Ayrıca Ameliyat süresini uzatırlar ve uygulanması zordur. Bu çalışma da median sternotomi sonrası özellikle yüksek riskli 
hastalarda titanyum plakların kullanımı ile klasik tel ile kapama karşılaştırılmaktadır.
Yöntem: Şubat 2021-Şubat 2022 aralığında median sternotomi uygulanan ve risk faktörlerinden en az 2 tanesine sahip 88 
koroner baypas cerrahisi geçirmiş hastayı inceledik. Malignite nedeniyle kemoterapi veya radyoterapiye ihtiyaç duyan hastalar 
ve koroner baypas cerrahisi (KABG) haricinde median sternotomiye alınan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bilateral internal 
mammarian arter (İMA) grefti kullanılmadı ve İMA greftlerin tamamı pediküllü olarak çıkarıldı.
Bulgular: Klasik tel ile kapama uygulanan grupta bir hastada sternumda parsiyel ayrışma görüldü. Mediastinit oluşmadan 
reoperasyona alınarak sternum titanyum plak ile güçlendirildi. Çelik tel ile kapatılan hastaların beşinde, ikinci gruptaki 
hastaların üçünde yüzeysel yara enfeksiyonu görüldü; ve cerrahi girişime gerek kalmadan başarıyla tedavi edildi. Yoğun 
bakımda kalış süresi, hastanede kalış süresi, kanama miktarı veya yeniden eksplorasyon ihtiyacı açısından iki grup arasında 
anlamlı fark yoktu (p>0.05).
Tartışma ve Sonuç: Yüksek riskli hastalarda sternum kapatma teknikleri arasındaki seçim esas olarak hastanın özelliklerine 
göre yapılmalıdır. Bunun ötesinde, cerrahın en deneyimli olduğu, maliyeti en düşük olan yöntem tercih edilmelidir
Anahtar sözcükler: Ayrışma.

Şekil 1. Titanyum plak.
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[SB-041]
Şantsız ve primer kapatma yöntemi ile karotis endarterektomi erken sonuçlarımız
Burak Tamtekin, Güler Gülsen Ersoy, İsmail Dal
Kastamonu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye

Giriş ve Amaç: Karotis arter darlıklarının altın standart tedavisi karotis endarterektomi şeklinde cerrahi tedavidir. Cerrahi 
işlem sırasında şant desteği ile ve arteriyotominin primer ya da yama ile kapatılması klinik tecrübelere göre değişmektedir. Bu 
yazıda kliniğimiz olarak şant kullanılmadan ve primer tamir ile yaptığımız karotis endarterektomi sonuçlarımızı sunmaktayız.
Yöntem: Nisan 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında kliniğimizde karotis endarterektomi yapılan 30 hasta retrospektif olarak 
incelendi. Tüm hastalar selektif karotis cerrahisi uygulanan hastalardı. Tüm ameliyatlar aynı teknikle ve genel anestezi eşliğinde 
yapıldı. Hastalar demografik özellikler, ameliyat süresi, kros klemp süresi, mortalite, morbidite, hastanede kalış süresi açısından 
değerlendirildi. Ameliyat sonrası birinci aydaki erken takipler değerlendirildi.
Bulgular: Altı kadın (%20), 24 erkek (%80) hastaya ameliyat uygulandı. Erkek hastaların tümü aktif sigara içicisi idi. Hastaların 
yaş ortalaması 70 olarak hesaplandı. 25 hastada koroner arter hastalığı öyküsü vardı. Ortalama ameliyat süresi 45 dakika ve 
ortalama kros klemp süresi 9 dakika olarak tespit edildi. Tüm ameliyatlar şant kullanılmadan yapıldı. Tüm hastalarda arterotomi 
greft kullanılmadan primer olarak kapatıldı. Erken morbidite olarak bir hastada yutma güçlüğü tespit edildi. Bu semptom aynı 
hastada bir ay sonraki takipte kayboldu. Hiçbir hastada bir aylık kontroller sonunda erken mortaliteye rastlanılmadı.
Tartışma ve Sonuç: Karotis endarterektomi ameliyatları artan tecrübe ile şantsız ve primer kapatma yöntemi ile güvenle 
yapılabilecek cerrahi bir işlemdir. Kliniğimiz olarak erken cerrahi sonuçlarımız literatür ile uyumludur. Geç dönem takiplerimiz 
halen devam etmektedir.
Anahtar sözcükler: Karotis endarterektomi.

Şekil 1. Tam olarak çıkarılmış plak.
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[SB-042]
A new heart surgery clinic: Results of 67 open heart surgery in the first year
Burak Tamtekin, Güler Gülsen Ersoy, İsmail Dal
Kastamonu Training and Research Hospital, Kastamonu, Türkiye

Background and Aim: The aim of this study is to evaluate the results of 67 open heart surgeries performed in the first year 
in a new cardiovascular surgery clinic.
Methods: Patients who underwent open heart surgery in our clinic between May 2021 and May 2022 were evaluated 
retrospectively. The hospitalization time, cross-clamp time, complications and mortality data of the patients were obtained 
retrospectively from the hospital database.
Results: A total of 67 cases were included in the study. Isolated CABG surgery was performed on 44 patients with 
cardiopulmonary bypass (CPB). Isolated CABG surgery was performed on three patients without CPB (beating heart). CABG 
and mitral valve replacement (MVR) operations were performed simultaneously in two patients. MVR operation and tricuspid 
valve annuloplasty operations were performed simultaneously in two patients. MVR surgery was performed in four patients in 
isolation. Aortic valve replacement (AVR) operation was performed in six patients in isolation. Ascending aorta replacement 
was performed in three patients simultaneously with AVR operation. Bentall surgery was performed in two patients, and intra-
cardiac tumor (myxoma) excision surgery was performed in one patient. Bleeding revision surgery was performed in one patient 
(1.5%) on the same day due to early bleeding and pericardial tamponade. Sternal dehiscence was observed in two patients in the 
late period (3%). Postoperative mortality was seen in a total of four patients (5.9%).
Conclusion: As a result, our newly opened cardiovascular clinic have similar results to experienced clinics in terms of mortality 
and morbidity.
Keywords: New heart center.
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[SB-043]
Evaluation of the approach to hemodialysis vascular access during the pandemic period
Güler Gülsen Ersoy, Burak Tamtekin, Ayşe Yılmaz
Kastamonu Training and Research Hospital, Kastamonu, Türkiye

Background and Aim: During the pandemic, some surgeries were postponed due to the large number of patients admitted 
by hospitals. It was tried to shorten the hospitalization period of some patients. Hemodialysis patients who had to come to 
the hospital frequently were also affected by this situation. Physicians working during the pandemic period prefer to use less 
invasive techniques. In this study, it was aimed to investigate whether there is a change in the choice of vascular access used for 
hemodialysis in this period.
Methods: In this study, 552 patients who were treated for hemodialysis vascular access in the cardiovascular surgery clinic of 
Kastamonu University Training and Research Hospital between 2019 and 2021 were retrospectively analyzed. The patients were 
divided into two groups as pre-pandemic (Group 1) and pandemic (Group 2). Patients in Group 1 and Group 2 needed high-flow 
vascular access to perform hemodialysis. For this purpose, two techniques are frequently used, the first being arteriovenous 
fistula (AVF) and the other permanent hemodialysis catheter insertion.
Results: In our study, we found that before the pandemic between 2019-2020, 109 patients had AVF and 193 patients had a 
permanent tunneled catheter. Between March 2020- 2021, which started with the pandemic process, we found that AVF was 
opened in 74 patients and a permanent tunnel catheter was placed in 176 patients.
Conclusion: Uremic patients who need hemodialysis should not be affected by the pandemic problem and the most permanent 
procedures should be applied for these patients. Like all vascular patients, dialysis patients should not become secondary 
afflictions of COVID-19.
Keywords: Vascular access.
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[SB-044]
Modifiye parsiyel eversiyon endarterektomi uygulanan karotis arter hastalarında sonuçlar ve 
sağkalım beklentisi
Emre Pınar1, Ömer Faruk Rahman2, Selim Durmaz1

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Burdur Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Burdur, Türkiye

Giriş ve Amaç: Karotis arter hastalığı, inme ve iskemik olaylara yol açabilen, tedavi edilmediği takdirde yüksek mortalite ile 
seyreden ilerleyici bir hastalıktır. Karotis endarterektomi, karotis arter hastalığının tedavisinde uygulanan cerrahi bir yöntemdir. 
Bu çalışmanın amacı, modifiye parsiyel eversiyon endarterektomi tekniği ile ameliyat edilmiş karotis arter hastalarının 
sonuçlarının ve sağkalım beklentilerinin incelenmesidir.
Yöntem: Kasım 2015 - Haziran 2022 tarihleri arasında, karotis arter hastalığı nedeniyle modifiye parsiyel eversiyon 
endarterektomi tekniğiyle ameliyat edilmiş hastalar geriye dönük incelendi. Hastaların, demografik verileri, ameliyat öncesi 
ve ameliyat sonrası değişkenleri kayıt altına alındı. Mortalite bilgileri sorgulanarak Kaplan-Meier yöntemi ile nörolojik olaysız 
sağkalım ve genel sağkalım analizleri gerçekleştirildi.
Bulgular: Çalışmada incelenen hastanın 39’u (%70.9) erkek, 16’sı (%29.1) ise kadın idi. Ortalama yaşın 68.45±9.34 bulunduğu 
çalışmada hastaların 37’si (%67.3) semptomatik karotis arter hastalığı olarak değerlendirildi. Klemp süresi için ortanca değer 
16 dakika idi ve ameliyat sonrası yatış süresi ortanca değeri ise üç gün olarak saptandı. Perioperatif mortalitenin gözlenmediği 
çalışmada takiplerde yedi olguda mortalite gözlendiği görüldü. İki hastada ise takip sürecinde yeni gelişen nörolojik olay 
mevcuttu. Takip süresi ortanca değerinin 27 ay olduğu çalışmada, sağkalım beklentisi 3. yıl ve 5. yıl için sırasıyla %84.2 ve 
%72.2 bulundu. Nörolojik olaysız sağkalım oranları ise 3. ve 5. yıl için sırasıyla %82.3 ve %70.5 saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Modifiye parsiyel eversiyon endarterektomi, karotis arter hastalığının cerrahi tedavisinde, düşük klemp 
süresi ve yüksek sağkalım oranları ile uygulanabilecek güvenli bir yöntemdir.
Anahtar sözcükler: Karotis arter hastalığı.



Doktor Bildirileri - Sözlü - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S179

Doktor Bildirileri - Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[SB-045]
Sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda perioperatif levosimendan kullanımının etkinliği
Funda Yıldırım, Dilşad Amanvermez Şenarslan, Aylin Yıldız, Halil Demren, Tülün Öztürk, Ömer Tetik
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Levosimendan, kardiyak fonksiyonları oksijen tüketimini artırmadan iyileştiren kalsiyum duyarlılaştırıcı bir 
ajandır. Şu ana kadar yapılan randomize kontrollü çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiş ve bu kullanımını kısıtlamıştır. 
Biz kliniğimizde düşük ejeksiyon fraksiyonu olan hastalarda perioperatif levosimendan kullanımın sonuçlarını değerlendirmek 
için bu retrospektif çalışmayı planladık.
Yöntem: Kliniğimizde son beş yılda ameliyat olan düşük ejeksiyon fraksiyonlu (≤%40) hastalar tarandı. Acil hastalar, normal 
ejeksiyon fraksiyonlu hastalar ve çoklu cerrahi olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Hastalara ameliyat öncesi, ameliyat 
sırası ve ameliyat sonrası sürede levosimendan 0,1 µg/kg/dk IV infüzyon olarak uygulandı. Hastaların demografik verileri, 
komorbiditeleri, cerrahi özellikleri ve ameliyat sonrası komplikasyon ve sonuçları değerlendirildi.
Bulgular: Ejeksiyon fraksiyonu %40’ın altında 52 hasta incelendi. Bunların yaş ortalaması 60 idi. %85 erkek, ve %85’ine 
koroner baypas cerrahisi uygulandı. Ortalama sağkalım süresi %95 güven aralığında 25-29 gün (alt sınır-üst sınır) idi. Kaplan-
Meier analizinde tahmini 30 günlük kümülatif sağkalım %84,6 idi.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda perioperatif levosimendan kullanımının sağkalımı 
iyi yönde etkilediğini gözlemledik. Yüksek riskli ameliyata ihtiyaç duyan hastalarda, alternatif bir tedavi planlaması sağlayacağı 
için perioperatif levosimendan kullanımı önemlidir.
Anahtar sözcükler: Levosimendan.
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[SB-047]
Koroner arter baypas cerrahisinde bilgi kaynağı olarak Youtube
Serkan Mola, Alp Yıldırım
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter hastalığı giderek yaygınlaşırken, koroner arter baypas cerrahisi (KABC)’de bir tedavi yöntemi 
olarak sayısal olarak artmaktadır. Günümüzde bilgi kaynağı olarak Youtube sıklıkla kullanılmaktadır. KABC ile ilgili 
Youtube’tan edinilebilecek bilginin içeriği kalitesi ve doğruluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma kesitsel bir çalışma olup, www.youtube.com sitesinde koroner arter baypas cerrahisi anahtar kelimesi ile 
tarama yapılmıştır. İlk 200 video izlenmiştir. Duplikasyonlar, konu dışı ve ses olmayan videolar dışlanmıştır. Videoların 
kim tarafından yayınlandığı (devlet organı, kar gütmeyen dernek, hekim, özel sağlık kuruluşu), video içeriği (genel bilgi, 
cerrahi ve medikal tedavi, semptom) incelenmiştir. Bu inceleme en son yayımlanan 2021 ACC/AHA/SCAI Koroner Arter 
Revaskülarizasyon Kılavuzu’na göre değerlendirilmiştir. DISCERN skorlaması ve JAMA Benchmark kriterlerine göre 
videoların kalitesi değerlendirilmiştir. Video özellikleri, DISCERN ve JAMA skorlarıyla korelasyon analizi yapılmıştır.
Bulgular: Toplam 187 video dahil edilmiştir. 135 (%72,2) video hekimler tarafından yüklenmiş olup, 44 (%23.5) video sağlık 
kuruluşu tarafından yüklenmiştir. En sık video içeriği hastalık ile genel bilgi ve cerrahi tedavi yöntemleri olmuştur. JAMA 
skoru ortalama 2.32 olup, DISCERN skorlamasında ortalama skor 35.76 bulunmuştur. DISCERN sınıflamasına göre videoların 
%37.3’ü çok kötü,%29.4’ü kötü, %15.7’si vasat, %10.7’si iyi ve %6,9’u mükemmel sonucunu almıştır. JAMA skoru ≥3 olan 
videolar değerlendirildiğinde %33,3’ü bu aralığa girmiştir. DISCERN skoru hekimler tarafından yüklenen videolarda anlamlı 
olarak yüksektir. Videonun süresinin uzunluğu ile DISCERN güvenilirlik, tedavi, kalite, toplam skor ve JAMA skorlaması 
açısından anlamlı bir korelasyon mevcuttur (p<0.001). Videolardaki bilgiler değerlendirildiğinde kılavuzda belirtilenin aksine 
bilgi mevcut değildi ancak eksik bilgilerin olduğu görüldü.
Tartışma ve Sonuç: Videoların çoğunluğunun düşük kalitede olduğu görüldü. Kaliteli videoların hekimler tarafından 
yüklendiği bulundu. Video süresinin uzunluğu ile JAMA, DISCERN skorları arasında pozitif korelasyon olduğu görüldü. 
Günümüzde koroner arter baypas cerrahisi için Youtube’ta mevcut olan bilginin kalitesi değişken olmakla birlikte, bu kaynaktan 
bilgi edinmek isteyen hastalara, kaliteli ve doğru bilgi için hekim tarafından yüklenmiş ve kısa olmayan videoların tercih 
edilmesi önerilir.
Anahtar sözcükler: Youtube.
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[SB-048]
Endovascular repair of iliac artery aneurysms: A single center experience in 10-years
Onur Selçuk Göksel1, Emre Gök2, Birol Akdoğan1, Mehmet Akif Önalan3, İbrahim Bayer Çınar4, İbrahim Ufuk Alpagut1

1Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Türkiye
2Michigan State University Medical Center, MI, USA
3Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
4Cardiovascular Surgery Department, Private Medicalpark Bahçelievler Hospital, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Isolated iliac artery aneurysms are rare, but nonetheless life-threatening when ruptured. The 
endovascular approach has taken over open repairs in time. The reported data is constituted of a retrospective series. We 
reviewed our 10-year-long experience with elective endovascular treatment of iliac aneurysms.
Methods: Data regarding 22 patients with 24 IAAs treated with endovascular stent grafting between 2005 and 2015 were 
reviewed.
Results: Twenty-two patients (aged 68.4±9.6 years, range 50-82) with 24 unilateral or bilateral iliac aneurysms were treated. 
Twenty patients (91%) were male. Two patients with unilateral IAA had a prior abdominal aortic aneurysm surgical repair. 
The mean aneurysm diameter was 4.8±2.1 (3.8 to 7.1) mm. The procedural success rate was 100%; only one patient with an 
iliovenous fistula had periprocedural type II endoleak. Internal iliac artery coil occlusion was applied in 16 of 24 procedures 
(66%). Thirty-day mortality included one patient (4%).
Conclusion: Endovascular repair is the preferred approach for isolated iliac artery aneurysms. Because of the retrospective 
nature of data sets, larger cohorts are necessary for a better definition of morbidity and mortality rates.
Keywords: Iliac artery aneurysm.
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[SB-049]
Long-term results with drug-eluting balloons for sfa lesions in patients with CLI: Comparison 
with results of conventional bypass surgery
Onur Selcuk Göksel1, Birol Akdoğan1, Osman Eren Karpuzoğlu2, İbrahim Bayer Çınar3

1Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Cardiovascular Surgery Department, Private Medicalpark Bahçelievler Hospital, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Endovascular treatments have attained widespread acceptance and become the dominant method for 
the revascularization of patients with symptomatic peripheral artery disease, mainly due to their less invasive nature and low 
complication rates. This study sought to investigate the long-term outcomes of DEB compared to conventional bypass surgery 
in patients with critical limb ischemia (CLI).
Methods: A total of 187 patients with CLI treated over a six-year period between 2006 and 2012 by a single operative team 
constituted the study population. Between 2006 and 2009, all patients underwent conventional surgery. Between 2009 and 2012, 
the investigators adopted an endovascular approach. Data collection was achieved prospectively.
Results: A total of 210 procedures (100 surgery, 110 endovascular) were performed over a six-year period. 72% of all bypasses 
were performed using SVGs with above-the-knee bypass as the technique of choice in 80% of the cases. Patency for DEB 
vs. bypass groups is 83% vs. 76%, respectively (p=0.42) at 36 months and 64% vs. 66% at 48 months, respectively (p=0.7), 
and freedom from clinically-driven target lesion revascularization at 48 months was 87.6% vs. 85%, respectively (p=0.5). 
Amputation-free survival for DEB vs bypass groups at 48 months was 95% vs. 94%, respectively (p=0.6).
Conclusion: The 48-month results from the study demonstrate an enduring and superior treatment effect of DCB versus CBS 
with considerably higher patency, almost similar CD-TLR and amputation-free survival. DEB angioplasty yields comparable 
results to surgery in the setting of critical ischemia.
Keywords: Drug-eluting balloons.
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[SB-050]
Tip 1 diseksiyon cerrahisinde distal anastomoz hattını korumak için yeni bir strateji
Hidayet Demir, Ahmet Özdemir, Mehmet Altuğ Tunçer
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Tip 1 diseksiyon mortalite ve morbiditesi yüksek acil cerrahi girişim gerektiren yaygın bir patolojidir. Cerrahi 
sonrası devam eden diseksiyon hattının retrograd basınç nedeniyle false lümenin anastomoz hattına basınç uygulaması nedeniyle 
rüptür riski devam etmektedir. Biz çalışmamızda distal anastomoz hattını retrograd false lümen basısından koruyan cerrahi 
stratejimizi ve sonuçlarımızı yeni bir teknik olarak sunmayı amaçladık
Yöntem: Mart 2018-Ağustos 2022 tarihleri arasında Okan Üniversite Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde Tip 1 
diseksiyon tanısı ile ameliyat edilen 66 olgunun cerrahi işlemleri değerlendirilmiştir.
Bulgular: Ameliyat edilen 66 olgunun cinsiyet dağılımı 51 (%77,27) erkek 15 (%22,72) kadın olarak gerçekleşmiştir. Olguların 
en genci 36 en yaşlısı 84 yaşında olup ortalama yaş kadınlarda 65,46 erkeklerde 54,82 olarak izlenmiştir. En sık hastaneye 
başvuru sebebi şiddetli göğüs ve sırt ağrısı olarak tespit edilmiştir. İkinci sırada ise nefes darlığı şikayeti görülmüştür. En 
sık karşılaşılan predispozan faktör hipertansiyon olarak gözlemlenmiş ayrıca olguların 28 (%42,42) soygeçmişinde ani ölüm 
öyküsü mevcuttur. On altı (%24,24) olguda izole asendan aort replasmanı yapılmış 40 (%60,60) olguda transvers arc da cerrahi 
işleme dahil edilmiştir. Yirmi bir (%31,81) olguda ise kapak ya da koroner girişim eşlik etmiştir. Bu olguların 18’inde distal 
anastomoz hattının distalinde Teflon feltlerle desteklenen sirküler bir zon oluşturulmuş ve anastomoz hattının false lümenle 
ilişiği kesilmiştir. Bu hastaların median takip süresi 21 aydır.
Tartışma ve Sonuç: Tip 1 diseksiyon cerrahisi sonrası false lümen varlığının sebat etmesi nedeniyle reentry’lerden beslenen 
false lümenin distal anastomoz hattında rüptür riski oluşturduğu bilinmektedir. Uyguladığımız cerrahi işlemle distal anastomoz 
hattının false lümenle ilişiği kesilerek riskin ortadan kaldırıldığı düşünülmektedir. Sirküler ring tekniği tip 1 diseksiyon 
cerrahisinde yeni bir teknik olarak uygulanabilir.
Anahtar sözcükler: Sirküler ring.

Şekil 2. Cerrahi işlem.Şekil 1. Cerrahi işlem.
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[SB-051]
COVID-19 pandemisi sırasında koroner kalp hastalığı olan hastalarda B12 vitamini 
eksikliğinin yaygınlığı
Meral Ekim1, Sameh Alagha2, Hasan Ekim2, Ferit Çiçekcioğlu2, Muhammed Fevzi Polat3

1Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Yozgat, Türkiye
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Giriş ve Amaç: B12 Vitamini, birçok biyokimyasal süreçte rol oynayan ve çeşitli vücut fonksiyonları üzerinde anlamlı bir 
etkisi olan önemli bir mikro besindir. B12 vitamini eksikliğinin koroner kalp hastalığı riskinin artmasıyla da ilişkili olabileceği 
bildirilmektedir. Çalışmamızın amacı, COVID-19 pandemisi sırasında koroner kalp hastalığı olan hastalarda B12 vitamini 
eksikliğini araştırmaktır.
Yöntem: Mart 2020 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında koroner arter baypas grefti (KABG) uygulanan hastalardan 114’ü 
çalışmamız kapsamına alındı. Vitamin kullanan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 200 pg/mL’den düşük B12 vitamini 
seviyeleri B12 vitamini eksikliği olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmamız 82 erkek ve 32 kadın hastayı kapsıyordu. Hastaların yaşları 39 ile 77 arasında değişmekte ve ortalama 
yaş 62.8±8.6 yıl idi. B12 vitamini eksikliği 24 (%21.05) hastada (22 erkek ve 2 kadın) saptandı. B12 vitamini eksikliği olan 
hastaların yaşları 47 ile 77 arasında değişmekte ve yaş ortalamaları 64.1±8.2 yıl idi. Ortalama B12 vitamini düzeyi erkek 
hastalarda kadın hastalara göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). B12 vitamini eksikliği olan hastalarda folat ve magnezyum 
düzeyleri normal idi. Altı erkek hastada folat düzeyi düşük olmasına rağmen B12 vitamini düzeyi normaldi. Proton pompası 
inhibitörleri kullanan üç erkek hastada magnezyum eksikliği vardı.
Tartışma ve Sonuç: COVID-19 pandemisi sırasında B12 vitamini eksikliği sıklığının artması nedeniyle KABG gereken 
hastalarda B12 vitamini düzeyinin araştırılması ihmal edilmemelidir.
Anahtar sözcükler: COVID-19 pandemisi, koroner kalp hastalığı, vitamin B12.
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[SB-052]
Management and results of aortic transections
Dilşad Amanvermez Şenarslan, Funda Yıldırım, Aylin Yıldız, Halil Demren, Adnan Taner Kurdal, Ömer Tetik
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Background and Aim: Aortic transections or blunt thoracic aortic injury (BTAI) is a rarely encountered lethal, complex injury. 
It has 75% mortality rate and is the second most common cause of death in trauma patients after intracranial hemorrhage. 
Approximately 80% of the victims die on scene, 50% of those who can reach at the hospital alive may die within 24 hours 
because of aortic rupture.
Methods: The aim of this study was to analyse the early and mid-term results of patients with BTAI. The study involves 23 
patients (20 male and 3 female) who applied to our tertiary health care service with BTAI in the last three years. The data is 
retrospectively collected from the hospital records.
Results: The most common cause of the trauma was motor vehicle accident. The other reasons were falling from high, landslide 
and acceleration-deceleration injuries related to other traumas. Twenty- three patients were treated by thoracic endovascular 
aneurysm repair (TEVAR). There was no in hospital mortality. Two endoleaks occurred in two patients. Four patients the left 
subclavian artery had to be closed because of inadequate proximal landing zones. Low-dose heparin was used for the patients 
who have major trauma. The oversizing of the stent graft was below 10%.
Conclusion: TEVAR is the optimal, first choice, less invasive and rapid treatment modality for patients with blunt aortic injuries. 
It has lower mortality and morbidity rates than open surgery. It enables a quick hemodynamic stabilization and total recovery of 
the aortic pathology for multiple trauma patients.
Keywords: Aortic transection.
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[SB-054]
Minimal invaziv aort kapak replasmanı ile konvansiyel aort kapak replasmanın erken dönem 
sonuçlarının karşılaştırılması
Rauf Önder, Salih Özçobanoğlu, Cemal Kemaloğlu, Cengiz Türkay, Ömer Bayezid
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Minimal invaziv aort kapak replasmanı (mini-AKR), konvansiyonel aort kapak cerrahisine alternatif 
olarak geliştirilen nispeten yeni bir tekniktir. Aort kapak hastalığı, tüm dünyada ve de ülkemizde en sık görülen kapak 
hastalıklarındandır. Dünyada ilk AKR 1952 yılında Hufnagel tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiştir. 
İlk mini-AKR ise gene ABD’de de 1996 yılında Cosgrove tarafından tam sternotomi yerine “mini J” sternotomi tekniği ile 
gerçekleştirilmiş ve oldukça iyi sonuçlar alınmıştır. Bu tarihten sonra tüm dünyada mini-AKR’ye doğru bir yönelim ortaya 
çıkmıştır.
Yöntem: Kliniğimizde 2017-2022 yılları arasında izole mininal invaziv aort kapak replasmanı ve konvansiyonel aort kapak 
replasmanı yapılan 29 hasta retrospektif olarak incelendi. Extübasyon süresi, kardiyak tamponad, kan ve kan ürünü kullanımı, 
hastanade yatış süresi ve ameliyat sonrası drenaj miktarı açısından sonuçlar elde edildi.
Bulgular: 2017-2022 tarihleri arasından opere edilen ve çalışmamıza dahil edilen hastaların 8’i (%27.6) kadın, 21’i (%72.4) 
erkekti. 14 (%48.3) hastaya full sternotomi, 15 (%51.7) hastaya mini j sternotomi yapıldı. İki (%6.9) hastada ameliyat sonrası 
dönemde kardiyak tamponad izlendi ve reopere edildi. Full sternotomi grubundaki ortalama yaş 63.2±9.3 (66.0) mini 
j sternotomi grubundaki ortalama yaş 63.7±18.4 (67.0) olarak hesaplandı. Post-operatif drenaj miktarı full sternotomi grubunda 
925.0±187.1 (900.0) cc mini j sternotomi yapılan grupta 360.0±146.6 (350.0), (p=0.000) olarak bulundu. Full sternotomi 
grubundaki kullanılan kan ve kan ürünü 6.8±07 (7.0) adet mini sternotomi grubundaki kan ve kan ürünü kullanımı 3.6±1.0 (3.0), 
(p=0.000) olarak hesaplandı. Extübasyon süresi full sternotomi yapılan grupta 7.6±3.6 (6.0) mini j sternotomi yapılan grupta 
63.7±18.4 (67.0), (p=0.505) olarak bulundu. Post-operatif toplam hastane yatış süresi full sternotomi yapılan grubunda 15.2±11.5 
(11.0) mini j sternotomi yapılan grupta 13.0±11.7 (10.0), (p=0.553) olarak bulundu.
Tartışma ve Sonuç: İnimal invaziv aort kapak replasmanı yapılan hastalarda konvansiyonel aort kapak replasmanı yapılan 
hastalara göre anlamlı olarak daha az ameliyat sonrası drenaj görülmüş ve daha az kan, kan ürünü kullanımı olmuştur. Her 
iki grup arasında extübasyon süresi, kardiyak tamponad, hastanede yatış süresi açısından anlamlı bir fark görülmemiştir. İki 
grup arasında ameliyat sonrası hastane yatış süreleri arasında fark olmamasını, hastaların INR regülasyonlarının beklenmesi 
sebebiyle olduğunu düşünmekteyiz. Minimal invaziv aort kapak replasmanı güvenle uygulabilen bir cerrahi prosedürdür.
Anahtar sözcükler: AVR.
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[SB-055]
Koroner arter baypas cerrahisi sonrası erektil disfonksiyon sıklığı nedir?
Melike Elif Teker Açikel, Eylem Özköksal, Erdem Demirtaş, Kamil Cantürk Çakalağaoğlu
S. B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Erektil disfonksiyon (ED), tatmin edici cinsel performans için yeterli bir ereksiyonun sağlanamaması veya 
sürdürülememesi olarak tanımlanır. Erektil disfonksiyon vasküler bir bozukluktur ve ED’li tüm erkekler aksi kanıtlanana kadar 
kardiyovasküler hastalık riski altında kabul edilmelidir. Bu çalışmanın amacı, koroner arter baypas ameliyatı olan hastalarda 
ameliyat sonrası görülen erektil fonksiyon sıklığını belirlemek.
Yöntem: Hastanemizde daha önceden erektil disfonksiyon tanısı olmayan ve koroner arter baypas ameliyatı yapılan 50 hasta 
bu çalışmaya dahil edildi. Hastalar ameliyat öncesi hormonları bakıldı. Ameliyat sonrası ise penil Doppler ve üroloji derneğinin 
erektil disfonksiyon belirlemede kabul ettiği anket yapıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 54,6 (35-80) idi. Hastaların sekizinde ameliyat sonrası erektil disfonksiyon saptandı. 
Erektil disfonksiyon saptanan hastaların üçünün kalp akciğer makinasına bağlı süresinin uzun olduğu (ortalama 150 dakika), 
dördünde koroner arter hastalığına ek olarak yaygın periferik arter hastalığı var olduğu saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Kardiyopulmoner baypas geçiren hastalarda ameliyat sonrası dönemde görülen ereksiyon disfonksiyon 
ameliyat süresi ve kalp akciğer makinasına bağlı kalma süresindeki artış ile birlikte görülme oranı artmaktadır. Ayrıca 
hastalarda yaygın damar sıkıntısı mevcudiyetinde görülme oranının artacağını düşünmekteyiz
Anahtar sözcükler: Erektil disfonksiyon.
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[SB-056]
İzole iliyak arter anevrizmalarında endovasküler tedavi deneyimlerimiz
Tolga Onur Badak, Ferid Cereb
Adana Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmamızda izole iliyak arter anevrizması (İİAA) tanısıyla endovasküler yöntem ile tedavi ettiğimiz 
hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde Mayıs 2012 - Ağustos 2022 tarihleri arasında, çapı 3.5 cm ve üzerinde olması nedeniyle endovasküler 
olarak tedavi edilen İİAA’lı hastaların tıbbi verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların 7’sini erkek, 2’sini kadın hastalar 
oluşturmaktaydı (yaş aralığı, 52-81 yıl). Hastaların ikisinde rüptür izlendi. İşlem öncesinde tüm hastalara 0.5 cm kesitli kontrastlı 
bilgisayarlı tomografik anjiyografi (BTA) yapılarak hastaların endovasküler tedaviye uygunluğu, kullanılacak greftin tipi ve 
boyutları, iliyak ve femoral arterlerin girişime uygunluğu araştırıldı. Tüm hastalara girişim genel anestezi altında uygulandı. 
Tüm hastalar işlem sonrası 1. günde servise alındı. Hastalar, taburculuk sonrası 1. ve 3. ayda, sonrasında 6 aylık aralıklar ile 
kontrole çağırıldı. Üçüncü ay kontrolünde hastalara greft migrasyonu ve endoleak açısından BTA çektirildi.
Bulgular: Anevrizmanın en sık yerleşim yeri sol iliyak arterdi (%71), iki hastada anevrizma iki taraflıydı. Hastaların altısı 
(%66.6) semptomatik (karın, sırt ya da yan ağrısı), üçü (%33.3) asemptomatik idi. Hastaların beşinde (%55.5) hipertansiyon 
(HT), üçünde (%33.3) diabetes mellitus (DM), altısında (%66.6) kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), altısında (%66.6) 
sigara kullanım öyküsü mevcuttu. Hastaların ikisinde aortouniiliyak stent-greft kullanılmışken diğer hastalara aortobiiliyak 
stent-greft kullanıldı. İki hastada anatomik pozisyon gereği internal iliyak arterin oklüde (1 hasta plak, 1 hasta coil embolizasyon 
ile) edilmesine gereksinim duyuldu. Ortalama hastanede ve YBÜ’de kalış süreleri sırasıyla 3 ve 1 gün olarak tespit edildi. Erken 
dönem açıklık oranları %100 idi. Hastalarda hastane içi mortalite gözlenmedi.
Tartışma ve Sonuç: İzole iliyak arter anevrizmasının endovasküler tedavisinin, uygun ve seçilmiş hastalarda düşük morbidite 
ve mortalite ile uygulanabilir ilk yöntem olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Anevrizma, endovasküler tedavi, iliyak arter.
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[SB-057]
Kardiyopulmoner baypas kullanarak veya çalışan kalp tekniği ile yapılan koroner arter baypas 
ameliyatları sonrası miyokart hasarının değerlendirilmesi
Burak Tamtekin, Belhhan Akpınar
Kastamonu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sanayileşmenin artması ve insanların beslenme alışkanlıklarının bununla birlikte ve buna paralel değişmesi 
dünyada koroner kalp hastalıklarının artmasına ve buna bağlı olarak da koroner revaskülarisazyon ihtiyacının artmasına 
sebep olmuştur. Çalışan kalpte koroner arter cerrahisi, kardiyopulmoner baypas ile ortaya çıkan riskler ve komplikasyonları 
barındırmayan, gittikçe daha çok merkez uygulanmaya başlanan alternatif ve güvenli bir yöntemdir.
Yöntem: Çalışan kalpte koroner arter baypas tekniğinin ameliyat sonrası dönemde miyokart hasarını ne derecede etkilediğini 
anlamada önemli ölçeklerden biri de kardiyak enzimlerin (CPK, CPK-MB, Troponin I) takip edilmesidir. Bu amaçla 
hastanemizde kardiyopulmoner baypas kullanılarak koroner arter cerrahisi uygulanan 22 hasta ile kardiyopulmoner baypas 
kullanılmadan koroner arter cerrahisi uygulanan 22 hasta da ameliyat sonrası 6. ve 12. saatte CPK, CPK-MB; 6. ve 12. saatte de 
troponin I ölçümleri karşılaştırıldı. Hastalar yaş ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın rastgele seçildi. Hastaların kardiyak enzimleri 
hastalar yoğun bakımdayken hastanemiz biokimya laboratuvarlarında takip edildi. Hastaların demografik özellikleri hastane 
arşivinden, risk faktörleride hastanın kendi dosyasından takip edildi.
Bulgular: Kardiyopulmoner baypas grubunun 6. ve 12. saat CPK-MB ortalamaları çalışan kalpte baypas grubundan istatistiksel 
olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001, p=0,01). Kardiyopulmoner baypas grubunun 6. ve 12. saat troponin-I 
ortalamaları çalışan kalpte baypas grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,006,p=0,042).
Tartışma ve Sonuç: Çalışan kalpte baypas grubunda bulunan tüm enzim sonuçları tüm ölçülen saatlerde; kardiyopulmoner 
baypas grubundan daha düşük bulunmuştur. Bu sonuçlara bağlı olarak enzim sonuçları daha düşük geldiği için çalışan kalpte 
yapılan ameliyatlar da miyokart hasarının; kardiyopulmoner baypas ile yapılan ameliyatlarda oluşan miyokart hasarından daha 
az olduğu kabul edilebilir
Anahtar sözcükler: Çalışan kalp tekniği.
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[SB-058]
Kliniğimizde çok damar MIDCAB deneyimlerimiz
Sinan Göçer
Özel Batman Dünya Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Batman, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter hastalığı cerrahisinde çok damar MIDCAB uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Farklı 
kliniklerde farklı teknikler uygulanmaktadır. Bu yazıda kliniğimizde çok damar koroner arter hastalarında uyguladığımız 
MIDCAB deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde Şubat 2022-Eylül 2022 tarihleri arasında yaşları 48 ile 80 arasında değişen 16’sı erkek 23 hastaya 
MIDCAB uygulandı. Hastalara ameliyat öncesi dönemde kontrastsız toraks BT ve ekokardiyografi yapılarak; asendan aortada 
ileri kalsifikasyonu ve koroner arter hastalığına eşlik eden kapak patolojisi olan, ejeksiyon fraksiyonu %35’in altında olan 
hastalar ve acil olgular kapsam dışı bırakıldı. Tüm hastalar çift lümen entübasyonla sol akciğer söndürülerek 5. interkostal 
aralıktan sol anterior mini torakotomi yaklaşımı ile ameliyat edildi. Altı hastada kardiyopulmoner baypasa girilmeden çok 
damar baypas greftleri çalışan kalpte yapıldı. İki hastada kros klemp kullanıldı. Diğer hastalarda proksimal anastomozlar, LAD 
ve diagonal distal anastomozları çalışan kalpte, RCA ve Cx distal anastomozları kardiyopulmoner baypas desteği ile çalışan 
kalpte yapıldı.
Bulgular: Hastaların yatış süreleri 4-12 gün arasında idi. Ekstübasyon süresi 240 ile 480 dakika arasında idi. Bir hasta 
ameliyat sonrası 1. gün sol toraksta hematom birikimi nedeni ile revizyona alındı. Kan ürünü transfüzyonu ortalama 1,4 
eritrosit süspansiyonu ve 1,5 taze donmuş plazma şeklinde gerçekleşti. Bir hasta da inatçı ventriküler fibrilasyon nedeni ile 
kardiyopulmoner baypasa dönüldü. Revaskülarizasyon yeniden sağlandı ancak kardiyopulmoner baypastan den çıkılamayıp 
ameliyat sırası exitus oldu.
Tartışma ve Sonuç: Tecrübelerimize dayanarak yaklaşık 6 aylık erken dönem takip sonuçları itibarıyla yeni MIDCAB 
uygulamaya başlayan bir merkez olarak standart median sternotomi ile yakın sonuçlar elde ettik. Tecrübeli ellerde uygun 
seçilmiş çok damar koroner arter hastalarında MIDCAB tekniğinin rutin olarak uygulanabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: MIDCAB.
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[SB-059]
Our initial experiences for pulmonary thromboendarterectomy surgery
Ali Gürbüz1, Şahin İşcan1, Orhan Gökalp1, Bünyamin Sertoğullarından2, Nihan Kahya Eren3, Börteçin Eygi1, Hasan İner1, 
Levent Yılık1

1İzmir Katip Çelebi Üniversity Atatürk Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Department, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversity Atatürk Training and Research Hospital, Pulmonology Department, İzmir, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversity Atatürk Training and Research Hospital, Cardiology Department, İzmir, Türkiye

Background and Aim: Pulmonary thromboendarterectomy is the first and curative option for the treatment of chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH). Here we want to present our early surgical experience for CTEPH patients.
Methods: In our clinic, we performed five pulmonary thromboendarterectomy surgery between 2021 and 2022 as initial 
experience. Mean age was 54. Patients admitted to hospital with limited exercise capacity, limited walking distance, shortness 
of breath and fatigue (NYHA Class III n=2 and Class IV n=3).
Results: Patients minimum and maximum pulmonary pressures were 60 and 85 mmHg, and pulmonary vascular resistance were 
4 wood ünit and 16 wood ünit. All patient had pulmonary thromboendarterectomy surgery and one patient also had mitral valve 
replacement due to concomitant mitral valve stenosis. Perioperatif data is presented in Table 1. One patient had dialysis dependet 
acute kidney deficiency and COVID infection on postoperative period and recovered after prolonged in hospital stay. All of the 
patients discharged without morbidity and mortality. Median decrease of the pulmonary pressure on follow up was 30 mmHg. 
All of the patients medicated with oral anticoagulant and Riociguat on postoperative period.
Conclusion: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension is a progressive and fatal disease. The best option to treat these 
patients is pulmonary thromboendarterectomy. A complete pulmonary thromboendarterectomy in experienced centers will 
increase exercise capacity and life expectancy of these patients.
Keywords: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension.
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[SB-060]
Açık kalp cerrahisi ameliyatı olan düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu (EF ≤35) 
hastaların ameliyat sonrası değerlendirilmesi
Cihan Yücel1, Betül Balaban Koçaş2, Merve Yakupoğlu1, Melek Yılmaz1, Seran Gülbudak1, Fatih Yiğit3, İsmail Haberal1, 
İlhan Sanisoğlu1

1İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp cerrahisi riskleri açısından iyi değerlendirilmesi gereken bir işlemdir. Bu riskleri başında 
düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu sayılabilir. Bu hasta grubunun ameliyattan fayda görüp göremeyeceği önceden iyi 
değerlendirilmelidir. Bu çalışmanın amacı düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu açık kalp cerrahisi olan hastaların ameliyat 
sonrası sonuçlarını irdelemektir.
Yöntem: Tek merkezli retrospektif dizayn edilen bu çalışmaya 74 açık kalp cerrahisi olmuş hasta alındı. Tüm hastaların 
ameliyat öncesi sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu 35’in altında idi. Ameliyattan önce canlı doku araştırması için sintigrafi 
yapıldı. Hastaların ameliyat öncesi ekokardiyografik bulguları (ejeksiyon fraksiyonu, sol ventrikül sistol sonu çapı, sol ventrikül 
diyastol sonu çapı) ameliyat sonrası 6. aydaki ekokardiyografik bulguları ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların %86,5’i (n=64) erkek, %13,5’i (n=10) kadındır. Yaş ortalaması 62,1±9,2 yıldır. Ameliyat öncesi sol 
ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) ortalaması 32,9±3,4, ameliyat sonrası ortalama EF değeri ise 40,1±7,2’dir. Ameliyat öncesi 
ve ameliyat sonrası ekokardiyografik parametreleri incelendiğinde hastaların EF’si, pulmoner arter basıncı (PAB), sol ventrikül 
sistol sonu çapı (SVSSÇ), sol ventrikül diyastol sonu çapı (SVDSÇ) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Ejeksiyon 
fraksiyonu değeri ameliyat sonrası dönemde daha yüksek, PAB ve sol ventrikül çap ölçümleri ise ameliyat öncesi ölçümlerine 
göre ameliyat sonrası dönemde daha düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Düşük EF’li hastalarda yapılan açık kalp ameliyatlarında ameliyat sonrası dönemde sol ventrikül EF’sinin 
arttığı ve sol ventrikül çaplarının küçüldüğü gözlemlendi. Tecrübeli bir cerrahi ekip ile birlikte bu risk faktörü bulunan hasta 
gruplarının açık kalp cerrahi ameliyatından fayda göreceği kanaatindeyiz.
Anahtar sözcükler: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu.
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[SB-061]
The average diameter of the dissected ascending aorta according to our cardiac centers’ results
Mohammad Alşalaldeh
Pamukkale University Hospital, Denizli, Türkiye

Background and Aim: We designed this study to find the average diameter of the ascending aorta at the dissection time. 
Ascending aortic aneurysm carries the risk of dissection and rüptüre mainly when the size becomes more than 55 mm in patients 
with no connective tissue disease or bicuspid aortic valve.
Methods: From 2014 to July 2021, we collected the data of only the patients whose investigations were done in our center. The 
total number of patients was 62 patients. 46 (74.2%) were males, and 16 (25.8%) were females. CT scan with contrast was the 
standard imaging method in our study. The data was analyzed using SPSS 25.0 (IBM SPSS Statistics 25 software). Statistical 
significance was determined as p<0,05.
Results: The mean age of all patients was 59.2 years, with a peak at the age of 64. 88,7% of the patients had hypertension, 
61.3% had Diabetes mellitus, and 48.4% were smokers. The mean size of all dissected ascending aorta was 51,23±7,75 mm; the 
median was 50 mm (min 35-max 77 mm). Echocardiography revealed that most patients had second-degree aortic insufficiency 
(AI), while mitral and tricuspid valvular insufficiency was one degree, and the average EF was 55%. Mortality was high, 35.5%. 
(Table 1). Mortality increased when dissection was associated with AI (Table 2).
Conclusion: The average diameter of the dissected ascending aorta was around 50 mm, so the diameter of ≥55 mm, may be not 
be a suitable predictor for elective surgery of the ascending aortic aneurysms. Further studies are needed with larger populations.
Keywords: Ascending aortic dissection.
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[SB-062]
Deep vein thrombosis during the postpartum period: Usefulness of cathater-directed 
thrombectomy and thrombolysis in the treatment
Oğuz Arslantürk
Karadeniz Ereğli State Hospital, Zonguldak, Türkiye

Background and Aim: Pregnancy is one of the major risk factors for the development of venous thromboembolism (VTE). 
Pregnancy and the postpartum period are generally considered as contraindications for thrombolysis. We evaluate in this report 
the safety and effectiveness of using cathater-directed thrombectomy and thrombolysis in treating nine symptomatic postpartum 
deep vein thrombosis (DVT).
Methods: Between November 2018 and January 2022, Nine patients who underwent cathater-directed thrombectomy and 
thrombolysis for acute iliofemoral DVT in the postpartum period in a single center were analyzed retrospectively. Preoperative 
characteristics, perioperative diagnostic tool, surgical interventions and surgical success were presented.
Results: Cathater-directed thrombectomy and thrombolysis were performed for all patients (Figure 1). Additionaly, balloon 
dilatation with 8 mm diameter balloon was performed for 3 (33.3%) patients to increase the outflow tract in the iliac vein. The 
average total dose of alteplase for each patient was 30.3±3.4 mg, with an average duration of therapy of 30.6 hours. Technical 
success was achieved for all patients in their 6 months follow-up.
Conclusion: Cathater-directed thrombolysis is a safe and effective treatment for restoration of the venous flow in patients with 
postpartum iliofemoral DVT. Following mechanical thrombectomy and thrombolysis residual venous obstruction should be 
treated by balloon angioplasty to increase the outflow.
Keywords: Cathater-directed thrombolysis.

Figure 1. Before and after cathater-directed thrombolysis.
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[SB-063]
Should right internal thoracic artery be applicable for all patients and used routinely in total 
coronary revascularization via left anterior thoracotomy? TCRAT+R
Önder Teskin1, Baran Şimşek2, İlke Küpeli3

1Department of Cardiovascular Surgery, Biruni University, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicana International Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Anesthesiology, Biruni University, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Bilateral internal thoracic artery usage is recommended due to its improved long-term survival with 
feasible and efficacious fashion in coronary artery bypass graft surgery. Herein, we present our surgical technique to use right 
internal thoracic artery routinely in patients undergoing total coronary revascularization via left anterior thoracotomy.
Methods: Between January and April 2022, 14 selected patients with multi vessel coronary artery disease underwent total 
coronary artery revascularization via left anterior thoracotomy with an additional right anterior thoracotomy incision for 
harvesting right internal thoracic artery. Mean age and body mass index were 61.21±11.76 years (range 42 to 83) and 28.76±2.07 
kg/m2 (range 25.08 to 32.81) respectively.
Results: A total of 14 selected patients with multi vessel coronary artery disease were operated on by one surgeon. The average 
number of distal coronary bypass grafts were 3.21±0.57 (range 3 to 5). There were no intraoperative complications. Mean follow-
up time was 6.5±1.28 months (range 4 to 8). Left ventricular ejection fraction increased from 44.8±4.81 to 54.92±3.97 at the third 
month transthoracic echocardiographic evaluations without ischemic wall motion abnormality. There were no recurrent angina, 
no myocardial infarction, no repeat revascularization in any of the patients. Mortality was not encountered.
Conclusion: Right internal thoracic artery to saphenous vein composite T or Y graft fashion for revascularization of right 
coronary artery territory is a safe, less demanding and reproducible by most cardiac surgeons with a short learning curve. We 
recommend to use right internal thoracic artery routinely in patients undergoing total coronary revascularization via left anterior 
thoracotomy.
Keywords: Mammary arteries.

Figure 2. Total coronary revascularization via left 
anterior thoracotomy with an additional right anterior 
thoracotomy incision to harvest right internal thoracic 
artery.

Figure 1. A small 3-3.5 cm long skin incision anteriorly 
along the right fourth intercostal space.
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[SB-064]
Asemptomatik kalp ve büyük damar yaralanmaları
Metin Onur Beyaz, Sefer Kaya, İyad Fansa
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Hatay, Türkiye

Giriş ve Amaç: Toraks travmaları gelişmiş ülkeler de en sık hastaneye yatış sebebi olan travma olarak bilinmektedir. 
Yüksek morbidite ve mortaliteye sahip toraks travmaları ancak %6 oranında hastaneye ulaşabilmektedir. Kalp ve büyük 
damar yaralanmalarında; perikart ve toraks içine kanın birikimi ve sonrasında hemorajik şok sonrası hızlı ölüm gelişebilir. 
Hemodinamik olarak aseptomatik olan az sayıdaki hastada ekokardiyografi, bilgisayarlı tomografi gibi ileri tetkikler yapılabilir. 
Bu çalışmada, hastanemize 44 ay içinde kalp, aort ve büyük damar yaralanması ile başvuran asemptomatik altı hasta etiyoloji, 
klinik özellikler, cerrahi tedavi şekli ve sonuçları açısından geriye dönük olarak değerlendirildi.
Yöntem: Kalp, aort ve büyük damar yaralanması olan ve başvuru anında hipotansif şok tablosunda ya da tamponat kliniğinde 
olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Başvuru anında asemptomatik olan hastaların cerrahi tedavi yaklaşımları anlatıldı.
Bulgular: Dört hasta kesici delici alet, bir hasta ateşli silah ve bir hasta iyatrojenik yaralanma ile başvurdu. Beş hasta erişkin, 
ateşli silah yaralanması olan hasta ise pediyatrik (8 yaş) yaş grubundaydı. Bir vena kava süperiyor, bir asendan aort, bir sağ 
atriyum ve üç hastada sağ ventrikül yaralanması mevcuttu. Asemptomatik olan hastalar kalp ve büyük damar yaralanmaları 
tespit edildikleri için ameliyata alındılar. Ateşli silah yaralanmasına sahip hasta dışında tüm hastalar da perikardiyotomi 
esnasında ciddi hemorajik mayi görüldü. Tüm onarımlar kardiyopulmoner baypasa ihtiyaç duyulmadan primer plagetli sütürler 
kullanılarak yapıldı.
Tartışma ve Sonuç: Nüfus artışı, savaşlar ve sanayileşmenin kalp ve büyük damar yaralanmalarını artırdığı gerçektir. Kalp ve 
büyük damar yaralanmalarının hemen tamamı hipotansif şok ya da ciddi tamponat kliniği ile başvurur. Ancak asemptomatik 
olsa da toraks ile ilişkili olan tüm travmalarda kalp ve büyük damar yaralanması olabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar sözcükler: Kalp ve büyük damar yaralanmaları.

Şekil 1. Ateşli silah ile asendana orta yaralanması. Şekil 1. Ateşli silah ile meydana gelen asendan 
aorta yaralanmasında intraarteriyel yabancı cisim 
(karaciğer segmenter dalında).
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[SB-065]
LVAD’lı ve kalp nakilli hastalarda COVID-19 enfeksiyonunda klinik tecrübemiz
Bengi Polen Gündoğdu, Salih Özçobanoğlu, Cemal Kemaloğlu, Ozan Erbasan, Ömer Bayezid
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Giriş ve Amaç: COVID-19, çeşitli kardiyovasküler komplikasyonlarla ilişkilidir. Kalp nakli alıcıları, COVID-19 genel 
popülasyona kıyasla iki kat daha yüksek ölüm oranı yaşamıştır. Kalp nakli alıcıları, COVID-19 ile enfeksiyon ve olumsuz 
sonuçlar açısından hipertansiyon, diyabet ve kardiyak allogreft vaskülopati dahil olmak üzere bir dizi komorbidite nedeniyle 
artmış bir risk altındadır.
Yöntem: 2011-2022 arasındaki LVAD ameliyatları, 1998-2022 arasındaki kalp nakilleri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: HeartMate 2 ile takipli 43 hastadan pandemi sürecinde takipli 11 hastadan 3 hastamız COVID -19 enfeksiyonundan 
etkilenmiş; bir kişi geçirmiş, bir kişi COVID-19 pnömonisinden, bir kişi de COVID-19’un tromboembolik komplikasyonundan 
hayatını kaybetmiştir. HeartMate 3 ile takipli 29 hastadan pandemi sürecinde takipli 21 hastadan beş hastamız COVID-19 
pnömonisinden etkilenmiş olup semptomatik olarak ayaktan tedavi edilmişlerdir. Heartware ile takipli olan 193 hastadan 
pandemi sürecinde takipli 78 hastamızdan 19 hastamız COVID-19 pnömonisinden etkilemiş olup 11 kişi semptomatik olarak 
ayaktan tedavi edilmiş, 8 kişi hayatını kaybetmiştir. Kalp nakilli 110 hastamızdan pandemi sürecinde takipli 76 hastamızdan 
15 kişi COVID-19 pnömonisine yakalanmıştır. Bu hastalardan altı kişi ayaktan atlatmış, üç kişi serviste takip edilmiş, iki kişi 
solunum sıkıntısı ile yoğun bakımda takip edilmiş, beş kişi yoğun bakımda solunum sıkıntısı gelişerek hayatını kaybetmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Genel olarak, LVAD’lı hastalarda ölüm oranı %33, ayaktan takip oranı %67 olarak bulunmuştur. 
İmmünosüpresif ajanlarla tedavi edilen hastalarda COVID-19 enfeksiyonu riski, genel popülasyona kıyasla iki kat daha fazladır. 
Hidroksiklorokin ve geniş spektrumlu antibiyotik uygulamasıyla ilişkili immünosüpresif tedavinin azaltılması, ortak strateji 
olmuştur ve %30’luk bir mortaliteden sorumludur. Kliniğimizde kalp nakilli COVID-19 olan hastalardan ikisine antibiyoterapi 
başlanmıştır. İmmunsüpresifler aynı dozdan devam etmiştir. Mortalite oranımız %33 olarak saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: COVID-19.
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[SB-066]
Arteriyovenöz fistül komplikasyonları: Dev anevrizma tamiri ve fistül devamlılığı
Metin Onur Beyaz, Sefer Kaya, İyad Fansa
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Hatay, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hemodiyaliz ihtiyacı olan KBY hastalarının %90’ının nativ arteriyovenöz fistül (AVF) ile diyalize girdiği 
bildirilmektedir. AVF’lerin bu kadar yaygın kullanılıyor olmaları beraberinde en yaygın görülen geç dönem komplikasyon olan 
AVF anevrizmalarının görülme sıklığını da artırmaktadır.
Yöntem: Dev AVF anevrizması nedeniyle ameliyat edilen ve otolog ven grefti ile fistül devamlılığı sağlanan toplam 17 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Ameliyat öncesinde fistül devamlılığı olmayan (tromboze) ve thrill alınamayan hastalar çalışma dışı 
bırakıldı Hastalarda otolog ven grefti olarak safen ven tercih edildi. Anevrizma çapı, hastanede kalış süresi ve ameliyat sonrası 
hemodiyaliz amaçlı fistül kullanımı kayıt altına alındı. Ameliyat sonrasında yeniden diyalize giriş zamanı ve fistül debisi 
hesaplandı. Genel anestezi altında anevrizma kesesi proksimal ve distalden bulundu dönüldü. Uygun dozda (100 ünit/kg) 
heparinizasyonu takiben anevrizmektomi uygulanıp uçuca safen grefti ile fistül devamlılığı sağlandı.
Bulgular: Bir erkek ve bir kadın hasta hemoraji sebebi ile ameliyat sonrası ilk 24 saatte kanama kontrolü amacı ile reopere 
edildiler. Herhangi bir hastada kan ve kan ürünü replasmanı gerekmedi. 16 hasta 31 gün (± 4-11 gün) içinde yeni AVF ile 
hemodiyaliz ihtiyacını giderdi. Bir hasta ameliyat sonrası 4. hafta USG değerlendirmesinde akım hızı 180-200 mL/dakika 
değerlendirilmesi üzerine alternatif AVF yolları ile diyalize alındı.
Tartışma ve Sonuç: Arteriyovenöz fistüle bağlı olarak gelişen geç dönem komplikasyonlar arasında en sık anevrizmatik 
dilatasyonlar görülür ve tedavi edilmedikleri taktirde; enfeksiyon, tromboz, hemoraji, distal iskemi gibi komplikasyonlar ortaya 
çıkabilir. AVF yapılması amacı ile alternatif yolağa sahip olamayan hastalarda anevrizma komplike olmadan rezeksiyon ve 
otolog ven grefti ile devamlılığın sağlanması fistül komplikasyonuna morbidite ve mortaliteyi azaltabilir.
Anahtar sözcükler: AV fistül devamlılığı.

Şekil 1. Anevrizma kesesi ve anevrizmektomi sonrası safen greft interpozisyonu.

Şekil 2. Atipik şekilli radyo-sefalik Av fistül 
anevrizması.
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[SB-067]
COVID-19 sürecinde kalp transplantasyonunda Akdeniz üniversitesi olarak deneyimimiz
Rabia Saygin, Cengiz Türkay, Cemal Kemaloğlu, Salih Özçobanoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Giriş ve Amaç: COVID-19 sürecinde kalp nakli ameliyatları tüm dünyada önemli ölçüde etkilenmiştir. Biz Akdeniz Üniversitesi 
olarak COVID-19 sürecinin kalp nakli ameliyatları hacmine etkisini, kalp nakilli hastaların bu süreçte etkilenimini ve klinik 
olarak deneyimimizi paylaştık.
Yöntem: Ocak 2015 ve Temmuz 2022 arasındaki kalp nakilleri retrospektif olarak incelendi
Bulgular: İlk COVID-19 vakası Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Türkiye’de COVID-19 sürecinde 57 kalp 
nakli gerçekleştirilmiştir. Bu sayı 2017-2109 yılları arasındaki nakil sayılarının sadece %24’üdür. Akdeniz Üniversitesi olarak 
2020’de bir, 2021’de bir, 2022’de ise bir nakil gerçekleştirdik. Bu hacim ise kliniğimizde gerçekleştirilen 2017-2019 yılları 
arasındaki nakil hacminin %17’si kadardır. Kalp nakli gerçekleştirdiğimiz 110 hastadan 16’sı COVID + olmuş, 6’sı ise COVID 
sebebiyle ex olmuştur. Bu süreçte hastanede nakil bekleyen iki hastamız COVID-19 sebebiyle ex olmuştur. COVID+ olan nakilli 
hastalar için enfeksiyon hastalıkları bölümü ile koordinasyon sağlanmış ve hasta tedavi protokolleri hazırlanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Kalp nakli alıcıları ve vericilerinin COVID-19 edinimi ile ilgili, verilen çoklu sağlık hizmeti teması ve 
progresyonu göz önüne alındığında, önleme ve hedefe yönelik tedavi stratejilerine gereksinim vardır. COVID pozitif hastalara 
sağlık hizmeti veren hemşirelerle nakil alıcı listesinde bekleyen hastalara sağlık hizmeti veren hemşireler mümkünse farklı 
olmalıdır. COVID+ donörlerin asemptomatik oluşu ve testlerin sınırlılığı sebebiyle dikkatli olunmalıdır. Multidisipliner nakil 
ekiplerince kalp nakli hastalarına ve ailelerine uygun konularda danışmanlık yapılmalıdır. Yine nakil hastalarını korumak 
adına transplant sonrası izlem yöntemi değiştirilebilir. COVID+ asemptomatik dönorlerin organ vericiliği ile ilgili yeni bilimsel 
çalışmalar takip edilmeli ve olağan sürece uyum açısından ele alınmalıdır.
Anahtar sözcükler: Kalp nakli.
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[SB-068]
Carotid endarterectomy in the octogenarian with contralateral disease: A single center 
experience
Onur Selcuk Göksel, Birol Akdogan, İbrahim Ufuk Alpagut
Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: As the growing proportion of octogenarians in the ageing population may lead to a dramatic increase 
in cerebrovascular disease, preventing and treating stroke will be a serious challenge in the octogenarian.
Methods: We reviewed the outcome of carotid endarterectomy in the octogenarians with or without contralateral carotid stenosis 
or occlusion and compared the results with a similar cohort of younger age. From 2015 to 2020, 240 CEAs were performed by 
a single surgical team on 160 patients were reviewed for early outcome with regards to hospital mortality and stroke.
Results: 160 patients (121 males; mean 82.5±9.3 years) underwent bilateral CEAs. Active smoking was significantly higher in 
the male octogenarians (6.2% vs. 21.8%, p<0.05). Preoperative history of non-debilitating stroke was the most common scenario 
in all patients. 12 patients were presented with ipsilateral retinal artery occlusion. Contralateral carotid artery occlusion was seen 
in a total of 40 patients. Only one patient in the octogenarian group experienced a lateralizing stroke due to ipsilateral CEA in 
the contralateral occlusion group in contrast to 3 patients (lateralizing stroke in three patients, lacunar state in one patient) in 
the contralateral stenosis group.
Conclusion: Carotid endarterectomy, despite the general perception, is a viable option for patients with contralateral carotid 
occlusion or bilateral disease, even in the octogenarian group.
Keywords: CEA Octogenarian.
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[SB-069]
Immature granulocytes in subacute lower extremity arterial thrombosis: Can it support early 
diagnosis?
Burak Tamtekin, Sedat Gülten, Güler Gülsen Ersoy, İsmail Dal
Kastamonu Training and Research Hospital, Kastamonu, Türkiye

Background and Aim: Early diagnosis and treatment are critically important in terms of prognosis in subacute arterial 
thrombosis. The aim of our study is to investigate whether IG count and IG percent are useful in the early diagnosis of chronic 
subacute artery thrombosis.
Methods: This retrospective study was conducted in a single center between 2019 and 2021. A total of 99 patients, including 
27 patients diagnosed with subacute lower extremity thrombosis (SAT) and 72 patients diagnosed with chronic lower extremity 
peripheral artery disease (CPAD), were included in the study. The blood samples of the patients in both groups, belonging to the 
first application and before receiving any treatment, were analyzed. CBC parameters calculated with automatic hematological 
analyzer between groups were compared statistically.
Results: Comparison between groups, WBC (p<0.001), NEUT# (p<0.001), LYMPH# (p=0.004), EO# (p=0.035), NEUT% 
(p<0.001), LYMPH% (p<0.001), MONO% (p=0.013), EO% (p=0.008), IG# (p=<0.001), IG% (p=0.002), NLR (p<0.001), SII 
(p<0.001) values were statistically significantly different in patients SAT group compared to CPAD group. In the ROC analysis, 
moderate-high predictive properties were detected in the following tests; WBC (cut off: 9.25, AUC: 0.783), NEUT# (cut off: 6.74, 
AUC: 0.820), NEUT% (cut off: 73.9, AUC: 0.801), IG# (cut off: 0.35, AUC: 0.759), IG% (cut off: 0.65, AUC: 0.699), NLR (cut 
off: 4.76, AUC: 0.793), SII (cut off: 1582, AUC: 0.768).
Conclusion: In addition to some other hemogram parameters, IG# and IG% can be easily accessible, inexpensive, fast and 
effective markers in the early prediction of chronic subacute arterial thrombosis.
Keywords: Immature granulocytes.
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[SB-070]
Mitral yetmezlikte atriyal fibrilasyon oranları
Feragat Uygur, Ömer Çokkalender
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Gaziantep, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mitral yetmezlik, mitral kapağın yetersiz kapanması ve kanın sol atriyuma regürjitasyonudur. Akut mitral 
yetmezliğin en sık sebebi iskemi iken kronik mitral yetmezliğin en sık sebebi dejenerasyon ve kalsifikasyondur. Regürjite olan 
kan sol atriyumda basınç artışına, atriyum duvarının gerilmesine ve kronik dönemde çap artışına neden olur. Akut MY’de 
sol atriyum kompliyansı henüz değişmediğinden basıncı aniden artar ve klinik hızla kötüleşir. Sol atriyumda duvar gerilmesi 
akut ve kronik dönemde atriyal fibrilasyona neden olabilir. Atriyal fibrilasyon kötü prognoz kriterlerinden olup yetmezliğin 
tedavisinden sonra da yaşam kalitesini azaltan bir durumdur. Bu çalışmada cerrahi yolla tedavi edilen akut ve kronik mitral 
yetmezliği bulunan hastaları ve bunların ameliyat sonrası sinüs ritmine dönme oranlarını tespit etmeyi amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde 1998-2021 yılları arasında mitral kapak cerrahisi yapılan 1857 hasta retrospektif incelendi. Bu 
hastalardan mitral yetmezliği bulunan ve ameliyat öncesi AF ritminde olanlar seçildi. Hastalar iskemik MY ve kronik MY 
olarak iki guruba ayrıldı. Bu hastaların cerrahi tedavi sonrası sinüs ritmine dönme oranları hesaplandı.
Bulgular: Mitral yetmezliği olan hastaların ameliyat öncesi AF oranı %33 olarak tespit edildi. İskemik MY olanlarda AF oranı 
%20.8, non-iskemik MY olanlarda AF oranı %36 idi. İskemik MY olan hastaların pompa çıkışı %70 i sinüs ritmine dönerken 
taburcu olduklarında bu oranın %50 ye düştüğünü tepit ettik. Non-iskemik MY de ise pompa çıkışı %50’si sinüs ritmine 
dönerken taburculuk sırasında bu oranın %30 gerilediğini gördük.
Tartışma ve Sonuç: Mitral yetmezliği olan hastalarda etiyolojiye göre AF oranları değişiklik göstermektedir. İskemik mitral 
yetmezlikte ameliyat öncesi AF oranı kronik mitral yetmezliğe göre daha düşük olmakla birlikte bu hastaların ameliyat sonrası 
sinüs ritmine dönme oranları da daha yüksek olmaktadır.
Anahtar sözcükler: Atriyal fibrilasyon oranları.
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[SB-071]
Morbid obez hastalarda koroner arter baypas cerrahisinin erken dönem sonuçları
Emine Aleyna Eroğlu1, Mustafa Can Kaplan2, Zinar Apaydin1, Ersin Kadiroğullari1

1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Artvin Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Artvin, Türkiye

Giriş ve Amaç: Vücut kitle indeksi (VKİ)’nin 30’un üzerinde olması obezite olarak değerlendirilmektedir. 30-35 klas 1, 35-40 
klas 2, >40 ise klas 3 ya da morbid obez olarak tanımlanmaktadır. Koroner arter baypas greftleme (KABG) ameliyatı ile klas 
2 ve üzeri obezitenin erken dönem sonuçlarını paylaşmaktayız.
Yöntem: Hastanemiz bünyesinde Ocak 2020-Mart 2022 yılları arasında KABG ameliyatı geçiren VKİ 35-40 ve VKİ ≥40 olan 
hastalar iki gruba ayrılarak retrospektif olarak tarandı.
Bulgular: 24’ü (%34,8) kadın, toplam 69 hastanın yaş ortalaması 57,4±8,6 olarak bulundu. VKİ ≥40 olan hastaların 17’si 
(%60,7) kadın cinsiyette olup gruplar ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Ameliyat sonrası 
dönemde VKİ grupları ile enfeksiyon gelişmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p<0,05). Erken mortalite 
toplam 3 (%4,3) hastada tespit edildi. Ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım süresi, hastane kalış süresi ve mortalite açısından 
anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05).
Tartışma ve Sonuç: Obezite gelişmekte olan ülkeler için bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Kardiyovasküler 
hastalıkların meydana gelmesi ve VKİ yüksek grupta olan hastaların ameliyata alınma ihtimali ile birlikte sonuçlar önem arz 
etmektedir. Ameliyat sonrası dönemde enfeksiyona maruziyet kalma riskleri açısından ameliyat öncesi ve perioperatif dönemde 
dikkatli müdahale gerekebilir. Bununla beraber perioperatif ve ameliyat sonrası süreci yönetecek branşlaşmış 3. basamak 
merkezlerin mevcudiyeti ile klas 2 ve üzeri obeziteye sahip hastalarda ameliyatlar başarılı şekilde yürütülmektedir.
Anahtar sözcükler: Obezite.
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[SB-072]
LVAD uygulanmış hastalarda tanısal ve kalp dışı operatif girişimlere yaklaşım
Hakan Kilercik1, Oğuz Konukoğlu2, Denyan Mansuroğlu2, Mehmet Balkanay2

1Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Anestezi ve Reaminasyon, İstanbul, Türkiye
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İleri sol ventrikül yetmezliği nedeniyle LVAD uyguladığımız 68 hastadan 11 hastaya tanısal ve kalp dışı 
operatif girişim uyguladık.
Yöntem: Mart 2017 ve Haziran 2022 tarihleri arasında, 11 hastaya, 23 tanısal ve kalp dışı operatif girişim uygulanmıştır. 
Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Tanısal ve tedavi girişimleri: endoskopi, kolonoskopi, bronkoskopi ve radyoterapidir. Kalp dışı cerrahi girişimler: 
Mide subtotal rezeksiyon, trakeal uç uca anastomoz, trakeostomi, diz altı ve dizüstü ampütasyonlar, femoropopliteal baypas, 
prostatektomi, kraniyotomi, karaciğer nakli olarak gerçekleşmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Trakeal uç uca anastomozdan karaciğer nakline kadar geniş perspektifte cerrahi girişimlerin başarı ile 
uygulandığı gösterilmiştir. İşlemler için çekinceleri olan bölümler cesaretlendirilmelidir.
Anahtar sözcükler: LVAD.
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[SB-073]
Kapak replasmanı planlanan hastalarda ameliyat öncesi üriner sistem enfeksiyonu sıklığı ve 
profil dağılımı
Bedirhan Buğra Bayıcı, Rukiye Yılmaz, Şebnem Albeyoğlu
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kapak replasmanı yapılacak hastalar ameliyat öncesi rutin olarak üriner sistem enfeksiyonu varlığı açısından 
değerlendirilmektedir. Ameliyat sonrasında cerrahi alan enfeksiyonu, enfektif endokardit ya da ürosepsis gelişiminin önüne 
geçmek için kapak cerrahisi uygulanacak hastalarda ameliyat öncesi üriner sistem muayenesi ve tedavisi önemlidir.
Yöntem: Merkezimizde Mart-Temmuz 2022 tarihleri arasında kapak replasmanı yapılan hastalar değerlendirilmiştir. Hastaların 
demografik verileri, ameliyat işlemleri, ameliyat öncesi TİT, idrar kültürü, etken patojen, laboratuvar verileri, ameliyat sonrası 
enfeksiyon gelişimi incelenmiştir.
Bulgular: Kapak cerrahisi uygulanan 242 hasta incelenmiştir. Bu hastaların 126’sı (%52,1) erkek, 116’sı (%47,9) kadın hastaydı. 
Yaş ortalaması 61.2±12.8 idi. Altmış beş hastaya MVR, 26 hastaya AVR, 93 hastaya çoklu kapak, 58 hastaya kapaklı koroner 
cerrahisi uygulandı. Ameliyat öncesi ortalama WBC 8,19, ortalama CRP 13,28 ölçüldü. 44 hastada TİT’de lökosit pozitif 
saptandı, bu hastaların TİT’lerinde ortalama WBC 85,3 ölçüldü. TİT’de lökosit pozitif olan hastaların 11’inde idrar kültüründe 
üreme saptandı ve bunların CRP’si 17.81 ve WBC’si 9.02 saptandı. İdrar kültüründe üreme olanlar ile olmayanların ortalama 
CRP (p=0,395) ve WBC (p=0,959) değerleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Kapak replasmanı yapılmış hastaları 
incelediğimizde 45 hastada (%18) ameliyat sonrası hastane enfeksiyonu geliştiği ve bunlardan üçünün idrar yolu enfeksiyonu 
(İYE) olduğu görüldü. Kültürde üremesi olan hastaların ikisinde ameliyat sonrası hastane enfeksiyonu gelişti ve ikisinde de 
İYE geliştiği görüldü. Ameliyat öncesi idrar kültürü pozitif olan hastaları negatif olan hastalarla ameliyat sonrası İYE açısından 
kıyasladığımızda idrar kültüründe üreme olan hastalarda ameliyat sonrası İYE gelişme olasılığının yüksek (p=0.01) olduğu 
tespit edildi.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyat sonrası cerrahi alan enfeksiyonu, enfektif endokardit ve ürosepsis riskini azaltabilmek amacıyla 
ameliyat öncesi idrar yolu enfeksiyonu tedavisi önemlidir. Ameliyat öncesi idrar kültüründe üremesi olan hastaların ameliyat 
sonrası dönemde İYE açısından takip edilmesi önem arz eder.
Anahtar sözcükler: Ameliyat öncesi idrar yolu enfeksiyonu.
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[SB-074]
“Excel trials” tartışmaları ışığında koroner arter hastalıklarında moleküler ve 
mekonobiyolojik yaklaşım: Ne yapmalı?
Selim Erentür
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter hastalıklarında çağımızdaki ne durumdayız, sorunlar nelerdir, nasıl yapılmalı ve gelecek 
öngörüleri ne olabilir?
Yöntem: Özellikle anlaşmazlıklarda ve hukuki işlemlerde referanslara gereksinim vardır ve çeşitli mercilerde önemli rehberlerin 
dikkate alındığı bilinmektedir. Ancak var olan bilgilerin, sonuçların ve kararların sık sık değişebildiği, bazı işlemlerin bir süre 
sonra hastaya zarar verdiğinin görülebildiği ve tamamen farklı kararlar önerilmesine tanık olunduğunda şu soru akla geliyor” 
gerçek doğru nedir?” Referans alınması ve yapılması gereken “kesin olarak hasta yararına olan yaklaşım ve işlemler” nelerdir?
Bulgular: Elbette tüm ayrıntılarıyla bilinemeyen, çok sayıda etkeni olan ve değişken özellikte biyomoleküler-kimyasal-fizyolojik-
patolojik süreçlerle ilgili yüzde yüz doğru ve kesin tanı ve karar bildirmek günümüzün bilgi ve teknolojisi ile mümkün değil. 
Ancak en doğruya yaklaşmak elbette mümkün. Ayrıca çok sayıda olumsuz etmenin de önemli oyun belirleyici olduğu ve insan 
sağlığının doğrudan etkilendiği çok büyük bir alanda bazı referansların, klinisyenlere yol göstericilerinin, özellikle hukuki 
anlamda değerli dayanakların olması gerekli. Bu başvurulması gereken kaynak ve dayanak nedir? Çok çeşitli sorunlardan 
dolayı tek kişilik bireysel sonuçların tek başına referans olamayacağı açıktır. Bu konuda uluslararası, tamamen bağımsız ve 
bilimsel hazırlanmış, geniş kabul gören ve tüm paydaşların ortak uzlaşısına dayanan rehberler önemli rol oynamaktadır. Ancak 
uluslararası rehberler üzerinde bile ciddi tartışmalar, bilimsel ve hukuki sorunlar olabilmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Bu durumda ne yapmalı?
Bu çalışmada basına ve kamuya da yansıyan ve hekimler ve dernekler arasında sorunlara, sert tartışmalara yol açan, RCT’ler 
ve rehberler üzerinde gölge düşürdüğü iddia edilen EXCEL olayı ışığında ne yapmalı, hastalığa ve tedavi seçimine gelişimsel, 
moleküler, patolojik-histolojik-mekano-biofizyolojik yaklaşım nasıl olmalı sorusuna yanıt aranacaktır.
Anahtar sözcükler: Koroner arter hastalığı.
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[SB-075]
Merkezimizde 2010-2020 yılları arasında aorta-koroner baypas ameliyatı yapılan hastaların 
demografik verileri ve mortalite üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Onur Benli, Hafize Yalınız, Mehmet Şah Topcuoğlu
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ülkemizde gerçekleşen ölümlerin en önemli nedeni %38.4 ile kardiyovasküler hastalıklar olup, bu hastalıklarda 
%39.7 oranla koroner arter hastalığı birinci sırada yer almaktadır. Koroner arter hastalığında öncelik medikal tedavi ve bunun 
yetersiz kaldığı durumlarda invaziv kardiyolojik girişim ve aorta koroner baypas ameliyatı rutin olarak uygulanmaktadır. 
Koroner baypas ameliyatları sonrası mortalite oranını etki eden risk faktörlerini belirmek için ameliyat öncesi, perioperatif ve 
ameliyat sonrası komplikasyonların gelişme olasılığını değerlendirme önemlidir. Çalışmamızın amacı son 10 yılda merkezimizde 
koroner baypas ameliyatı yapılan hastalardan 482’sinin demografik özelliklerini ortaya koymak ve risk faktörlerinin mortalite 
üzerine etkilerini göstermektir.
Yöntem: Çalışmamıza dahil edilen 482 olgu retrospektif olarak ameliyat öncesi, perioperatif ve ameliyat sonrası erken dönem 
verileri ile değerlendirildi. Yapılan incelemede hastaların %70,5’i erkek, %29.5’i kadın popülasyonuna aitti. Çalışmaya dahil 
edilen hastaların %40.9’unun (n=197) sigara kullandığı, %27.8’inde (n=134) aile öyküsü varlığı saptandı. Ayrıca anastomoz 
sayısı ortalama 3.08, LİMA kullanımı %47.9 idi. Ameliyatta kardiyopulmoner baypas süresi ortalama 113±35 dk, kros klemp 
süresi 65±22 dk saptandı.
Bulgular: Ameliyat sonrası komplikasyon %11.8 ile ritim bozukluğu, ikinci olarak %9.3 ile böbrek komplikasyonu oldu. 
Çalışmamızda erken mortalite %9.3 ile böbrek komplikasyonu oldu. Çalışmamızda erken mortalite %9.1, genel mortalite %26,7 
olarak bulundu.
Tartışma ve Sonuç: Koroner baypas ameliyatlarında risk faktörlerinin ameliyat öncesi belirlenip iyi değerlendirilmesi, 
hastanın ameliyata karar verme ve cerrahın ameliyatı planlaması açısından etkili olacaktır. Belirlenen risk faktörlerinin 
tedaviye alınması, stabilize edilmesi, önlenmesi, arteriyel greft kullanımının artırılması ve yoğun bakım takibinin daha dikkatli 
yapılması mortalite oranlarının azaltılabileceğini göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Koroner baypas.
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[SB-076]
Karotis endarterektomide modifiye eversiyon tekniğinin geleneksel tekniklerle karşılaştırılması
Denizhan Akpınar, Arif Okay Karslıoğlu, Mehmet Keyfoğlu, Deniz Sarp Beyazpınar, Hakkı Tankut Akay
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Karotis darlığına bağlı gelişen serebrovasküler olay günümüzde önemli bir ölüm sebebidir. Karotis 
endarterektomi bu hastalığa nihai bir tedavi imkanı sunmaktadır. Bu çalışmamızda modifiye eversiyon tekniğiyle yapılan 
karotis endarterektomi işleminin sonuçlarını değerlendirdik.
Yöntem: Şubat 2015 ile Mayıs 2022 arasında, aynı cerrahi ekip tarafından 147 adet karotis endarterektomi işlemi gerçekleştirildi. 
Hastaların ortalama yaşı 71,3±9,4 (41-90) idi, hastaların %34’ü kadındı, %61’i semptomatikti. 147 hastanın 84’üne modifiye 
eversiyon karotis endarterektomi işlemi yapıldı. Hastaların %34’üne genel anestezi uygulanırken kalan hastalara bölgesel blokaj 
uygulandı.
Bulgular: Medyan ICA klemp süresi 12 dakika olarak bulundu. Hastaların %1.1’inde ameliyat sonrası erken dönemde TİA 
gelişti. Hastaların %1.1’inde erken dönemde restenoz (%70’in üstünde darlık) gelişti.
Tartışma ve Sonuç: Modifiye eversiyon tekniğiyle gerçekleştirilen karotis endarterektominin güvenli bir işlem olduğuna 
ve bilinen diğer tekniklerle benzer/kıyaslanabilir sonuçlar verdiğine inanıyoruz. En büyük avantajı kısa ICA klemp süresi ve 
ameliyat süresidir. Cerrah ile birinci asistan arasında yüksek derecede bir uyuma ve cerrahi takımıyla anestezi ekibinin kayda 
değer bir tecrübesine ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun bir karotis plak ve distal ucun yeterli seviyede açığa çıkarılamaması bu 
tekniğin uygulanmasını zorlaştırabilen faktörlerdir.
Anahtar sözcükler: Modifiye eversiyon karotis endarterektomi.
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[SB-077]
Popliteal arter anevrizmasında açık cerrahi tecrübelerimiz: 5 yıllık deneyimlerimiz
İlknur Apaydin Erarslan, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Yusuf Kuserli, Gülsüm Türkyılmaz, Filiz Bakkal, Hasan 
Toz, İbrahim Zakir Kılınç
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kliniğimizde popliteal arter anevrizma ameliyatı ile ilgili tecrübelerimizi değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Tek merkezli olarak yapılan bu çalışmada popliteal arter anevrizma ameliyatı geçiren 22 erkek ve 10 kadından oluşan 
32 hasta dahil edildi. Ortalama yaş aralığı: 63±14 (52-76 yaş) idi. Çalışmada Ocak 2015 ve Ocak 2020 arasında popliteal arter 
anevrizması nedeniyle ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Perioperatif cerrahi yaklaşım, yapılan prosedür ve 
greft seçimi kayıt altına alındı. Ameliyat sonrası erken mortalite-morbidite ve ilk bir yıllık sağkalım değerlendirildi.
Bulgular: Otuz iki hastanın beşinde bilateral popliteal arter anevrizması vardı. Bu nedenle çalışma 37 popliteal arter anevrizma 
vakası olarak değerlendirilmiştir. Bu olgulardan 10’unda popliteal anevrizma insidental olarak saptanmıştır. Fizik muayene ile 
iki asemptomatik hastaya bilateral popliteal arter anevrizma tanısı konulmuştur. 14 hasta (%37.8) akut ekstremite iskemisi ve 
iki hasta (%5.4) rüptür nedeniyle acil ameliyata alındı. Greft olarak olguların 21’inde (%56.7) safen grefti, 14’ünde (37.8) PTFE 
ve ikisinde (%5,4) Dacron greft kullanılmıştır. Ortalama yoğun bakım takip süresi bir gün (0-3 gün), ortalama hastanede kalış 
süresi beş gün (3-11 gün) olarak bulundu. Komplikasyonlara bakıldığında hastaların ikisinde ekstremitede hematom, ikisinde 
cerrahi alanda enfeksiyon ve ikisinde yara yeri enfeksiyonu görüldü. Hastaların 1, 6 ve 12. ay takipleri Doppler USG ile yapıldı. 
Açıklık oranlarımız 1. ayda %97,2, 6. ayda %94.4 ve 12. ayın sonunda %94.4’dü. İkincil açıklık %100 olarak bulundu.
Tartışma ve Sonuç: Popliteal arter anevrizmalarında ameliyat öncesi görüntüleme ve iyi bir cerrahi planlama ile açık cerrahide 
daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır
Anahtar sözcükler: Popliteal anevrizma.
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[SB-078]
Mid-term results of hybrid peripheral vascular interventions
Levent Altınay, Nesim Gül, Çağlar Gür, İlker İnce, Süleyman Sürer, İbrahim Duvan, Mustafa Seren, Özgür Ersoy, Kasım 
Karapınar, Uğursay Kızıltepe
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital Department of Cardiovascular Surgery Ankara, Türkiye

Background and Aim: Hybrid procedures are used mostly for treatment of peripheral arterial disease and 5-21% of all 
peripheral vascular procedures are hybrid procedures. Herein, we represent the mid-term results of hybrid peripheral vascular 
interventions performed in our clinic.
Methods: Patients who underwent a hybrid procedure were included. Patency of the target vessels was recorded in the follow 
up visits. Lower extremity arterial Doppler ultrasonography was performed besides physical examination and anamnesis of 
the patients. In presence of any sign of arterial stenosis or occlusion or recurrence of extremity claudication, a computerized 
tomographic angiography was performed and re-intervention was planned if necessary. Pre- and postoperative data of the 
patients were collected retrospectively.
Results: A total of 440 endovascular peripheral vascular interventions were performed between January 2015 – August 2022 
in our clinic and 26 (5.91%) patients who underwent a hybrid peripheral vascular procedure included in this retrospective study. 
Mean age was 65.92±11.95 years and 20 (76.92%) patients were male. Mean follow-up time was 29.96±24.87 (ranged between 
11.77 and 68.83) months. Occlusion/stenosis occurred in 2 (7.69%) patients. Patency rate was 92.31% (24 patients). Mean survival 
time from occlusion/stenosis was 64.19±4.06 months (Figure 1). Preoperative data was presented in Table 1. Postoperative data 
was presented in Table 2.
Conclusion: Hybrid peripheral vascular intervention is an alternative treatment procedure with favorable outcomes in selected 
patients.
Keywords: Hybrid vascular interventions; peripheral artery disease; endovascular interventions.

Figure 1. Survival.
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[SB-079]
Koroner arter baypas greft sonrası atriyal fibrilasyon gelişiminin olumsuz klinik sonuçlar ile 
ilişkisi
Halil Emre Özlü, Evren Müge Taşdemir Mete, Bedirhan Buğra Bayıcı, Gökçen Orhan
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İzole koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı sonrası atriyal fibrilasyon (AF) görülme oranı çeşitli 
çalışmalarda %11 ile %50 arasında tespit edilmiştir. KABG sonrası erken dönemde gelişen AF, olumsuz prognoz ile ilişkilidir. 
Bu çalışmada amaç, KABG sonrası erken dönemde gelişen AF’nin hastane içi olumsuz klinik sonuçlar ile ilişkisini incelemektir.
Yöntem: Çalışma retrospektif ve gözlemsel olarak tasarlanmıştır. Eylül 2021 - Eylül 2022 tarihleri arasında merkezimizde 
yapılan izole elektif KABG hastaları çalışmaya dahil edilmiştir. Toplam 658 hastanın demografik ve medikal verileri 
incelenmiştir. İstatistiksel sonuçlar IBM SPSS v.24 aracılığıyla elde edilmiştir.
Bulgular: Altı yüz elli sekiz hastanın 112’sinde (%27) KABG sonrası AF geliştiği gözlemiş, AF gelişen hastaların ortalama 
yaşı daha yüksek tespit edilmiş, cinsiyet, ameliyat süresi, baypas yapılan damar sayısı ile AF gelişme oranı açısından bir fark 
bulunamamıştır. Hastaların 121’i kadın, 537’si erkektir. Cinsiyet ve AF arası anlamlı ilişki bulunamamıştır. KABG sonrası 
tromboembolik komplikasyon ve hemorajik komplikasyon gelişme oranları AF gelişen hastalarda yüksek bulunmuştur 
(p<0.01). Ayrıca AF gelişen hastaların yoğun bakım yatış süreleri ve toplam yatış süreleri AF gelişmeyen hastalara göre yüksek 
bulunmuştur (p<0.01). Ölüm oranı da AF gelişen hastalarda %6,3 iken gelişmeyen hastalarda %1,3 olarak tespit edilmiştir 
(p=0.01)
Tartışma ve Sonuç: koroner arter baypas greft ameliyatı sonrası gelişen AF, en sık görülen aritmi şeklidir ve kötü klinik 
sonuçlar ile ilişkisi bilinmektedir. Bu çalışmada da KABG sonrası kötü klinik sonuçlar ile AF gelişimi arasında korelasyon 
saptanmıştır. AF’nin KABG ameliyatları sonrasında önlenmesi ve erken dönem tedavisi gelişebilecek kötü klinik sonuçların 
önlenmesi açısından önemlidir.
Anahtar sözcükler: Atriyal fibrillasyon.
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[SB-080]
Farklı bir del Nino kardiyoplejisi uygulaması ve kristalloid kan kardiyoplejisi uygulamasının 
aritmi ve erken ameliyat sonrası sonuçlara etkisinin karşılaştırılması
Ferhat Borulu, Ümit Arslan, Eyüpserhat Çalık, Yasin Kılıç, Bilgehan Erkut
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Giriş ve Amaç: Miyokardiyal koruma, kalp cerrahisinde en önemli konulardan biridir. İzole koroner baypas hastalarında farklı 
bir yöntemle kullanılan del-Nido solüsyonu ve kristalloid kan kardiyoplejisinin ameliyat sırası ve ameliyat sonrası aritmiler, 
aritmi süreleri ve erken sonuçlara olan etkilerini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya izole koroner baypas cerrahisi geçiren ve kan kardiyoplejisi kullanan 175 hasta (Grup 1) ve DN solüsyonu 
kullanan 150 hasta (Grup 2) dahil edildi. Tüm hastaların ameliyat sırası ve ameliyat sonrası aritmileri ve standart takipleri 
yapıldı ve tüm veriler karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında demografik özellikler açısından anlamlı fark yoktu. Ameliyat öncesi troponin düzeyi benzerdi 
(p=0.190). Ancak ameliyat sonrası 6. saat arasında istatistiksel olarak fark vardı (p=0.001). Ancak troponin değerindeki bu fark 
ameliyat sonrası 24. saatte kayboldu (p=0.631). Grup 2’deki hastaların çoğunda (%95.3) pompa çıkışında spontan ritim oluştu. 
Grup 2’de geçici pacing ihtiyacı daha az olmasına rağmen anlamlı değildi (p=0.282). Hiçbir hastaya kalıcı pacing gerekmedi. 
Grup 2’de KPB süresi, X-klemp süreleri ve ameliyat sırası glukoz düzeyleri, yoğun bakım takip süreleri ve hastanede yatış 
süreleri daha kısa bulundu. Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon sıklığı benzer olmakla birlikte (p=0,261), sinüse dönüş Grup 
2’de daha düşüktü (p=0,001)
Tartışma ve Sonuç: del-Nido kardiyopleji solüsyonunun kullanımı, kristaloid kan kardiyoplejisine kıyasla aritmilere 
önemli olumlu katkılar sağlar. DN’nin bu yöntemle kullanılması, izole koroner baypas cerrahisinde DN kardiyoplejisinin 
kullanımındaki şüpheleri ortadan kaldırmak için güvenilir bir alternatif gibi görünmektedir. Elbette bu konuda daha büyük 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar sözcükler: Del nido kardiyopleji; aritmi; koroner arter baypas cerrahisi.

Şekil 1. Kardiyoplejinin veriliş şekli. Şekil 2. DN kardiyoplejinin verilme şekli.
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[SB-081]
Pompa akım tipinin (pulsatil/nonpulsatil) ameliyat sonrası nörokognitif fonksiyonlar üzerine 
etkisinin karşılaştırılması
Ferhat Borulu, Eyüpserhat Çalık, Ümit Arslan, Yasin Kılıç, Bilgehan Erkut
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp cerrahisi tekniği KPB pompası ve EKD sebebiyle ameliyat sonrası nörolojik komplikasyon risklerini 
de beraberinde getirmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada CPB sonrası oluşan bu komplikasyonların gelişiminde kalp-
akciğer pompasının pulsatil veya non-pulsatil akım ile çalışmasının etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde izole koroner arter baypas cerrahisi yapılan 80 hasta iki gruba ayrılarak kardiyopulmoner baypas 
sırasında pompa pulsatil ve non-pulsatil formda çalıştırıldı. Hastalara ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde nörokognitif 
fonksiyon testleri (saat çizme testi ve standardize mini mental test) yapıldı ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında demografik özellikler açısından anlamlı fark yoktu. Hastaların ameliyat öncesi dönemde yapılan 
nörokognitif testleri benzer olarak bulundu. Ameliyat sonrası birinci gün ve taburculuk öncesi gün yapılan testlerde pompanın 
pulsatil formda çalıştırıldığı grup lehine istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). Hiçbir hastada kalıcı majör nörolojik 
komplikasyon gelişmedi. Ameliyat sonrası diğer komplikasyonlar (aritmi, kanama, organ yetmezliği vb.) açısından farklılık 
görülmedi.
Tartışma ve Sonuç: Pompanın pulsatil formda çalıştırılmasının kalp akciğer makinesine bağlı oluşabilecek nörolojik 
komplikasyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Özellikle nörolojik komplikasyon riski yüksek hasta 
gruplarında tercih edilmesinin olumlu katkı sunacağı kanaatindeyiz.
Anahtar sözcükler: Koroner baypas; nörokognitif fonksiyon.
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[SB-082]
Surgery procedure and inflammatory predictors: Can it really predict?
Atilla Orhan, Eyüp Cihan Kaya
Selcuk University, Faculty of Medicine, Depth of. Cardiovascular Surgery, Konya, Türkiye

Background and Aim: To determine the association between the hemodialysis arteriovenous fistula (AVF) operation type and 
short-term changes in inflammation markers such as red cell distribution width (RDW) and neutrophil-lymphocyte ratio (NLR).
Methods: A total of 364 consecutive primary AVF and AVF revision cases between 2017 and 2022 were reviewed. The eligible 
patients (n=119) were included in the study. Those who did not have preoperative and postoperative hemograms and had signs of 
inflammation were excluded from the study. All patients were end-stage renal disease patients, and 65% were receiving active 
hemodialysis. Descriptive analyzes were given as mean and standard deviation. Repeated measures analysis of variance was 
used for time-varying values. For significance, the type-1 error level was determined as 5%.
Results: The data of 119 patients (M=75, F=44, mean age 57.38 years) are summarized in Table 1. Although the NLR and RDW 
ratios were partially significant independent of the operation procedure (Primary AVF=64, Revision AVF=55), RDW and NLR 
changes were not statistically significant based on the operation procedure (p>0.05).
Conclusion: Surgical interventions are traumas that initiate the inflammatory process. In inflammation, many parameters, 
especially acute phase reactants, are affected. However, changes in most of these parameters are not procedure specific. 
Although it is claimed that these can be good indicators, the debate continues due to the lack of comprehensive studies on this 
subject. In our study, we found that these parameters were not associated with the type or complexity of the surgical procedure. 
Therefore, we believe that more comprehensive studies are needed for sensitive markers.
Keywords: Arteriovenous fistula; hemodialysis; inflammatory predictors; vascular access.

Table 1. Preoperative and Postoperative changes in RDW and NLR values
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[SB-083]
Koroner arter baypas grefti ile kombine mitral kapak replasmanında del Nido kardiyopleji ile 
kan kardiyoplejisinin karşılaştırılması
Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Yusuf Kuserli, Onur Emre Satılmış, Selim Tümkaya, Zakir İbrahim Kılınç
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mitral kapak replasmanı ile birlikte koroner arter baypas greftlemede (KABG) del Nido kardiyoplejisini (DNC) 
kan kardiyoplejisi (BC) ile karşılaştırmak.
Yöntem: Üç yıllık tek merkezli retrospektif kohort çalışması. Mitral kapak replasmanı ile birlikte KABG uygulanan olgular 
DNC (n=30) ve BC (n=30) gruplarına ayrıldı.
Bulgular: Her iki grup da yaş, cinsiyet, kardiyak/kardiyak olmayan komorbidite ve ameliyat öncesi ekokardiyografik 
parametreler dahil olmak üzere benzer temel özellikler gösterdi. BC grubu ile karşılaştırıldığında, DNC grubu önemli ölçüde 
daha düşük kardiyopleji hacmi (BC = 1130,00±194.1 mL, DNC = 884,33±156,8 mL, p=0,001), kardiyopulmoner baypas süresi 
(DNC = 110,90±12,52 dk, BC = 121,70±13,57 dk, p=0,002), aort klemp süresi (DNC = 91,37±11,58 dk, BC = 101,37±13,87 dk, 
p=0,004) ve ameliyat sırası defibrilasyon ihtiyacı (DNC = 6 olay, BC = 21 olay, p=0,001) gösterdi. Ameliyat sonrası CK-MB 
seviyeleri ve troponin seviyeleri, DNC grubunda BC grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. Ameliyat sonrası hemoglobin 
ve hematokrit seviyeleri DNC grubunda BC grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Yoğun bakım ünitesinde entübasyon 
süresi (saat) BC grubunda anlamlı olarak kısaydı (DNC = 8.13±12.21, BC = 6.82±1.57, p=0.037); ancak yoğun bakımda kalış, 
toplam hastanede kalış süresi ve ameliyat sonrası komplikasyon oranları aralarında anlamlı farklılık göstermedi. Taburculuk 
öncesi ekokardiyografide, DNC grubu BC grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek ejeksiyon fraksiyon oranları gösterdi 
(47.79±5.50 ve 45.72±5.86, p=0.005).
Tartışma ve Sonuç: DNC, daha iyi ameliyat sırası ve ameliyat sonrası parametreler sundu ve mitral kapak replasmanı ile 
birlikte KABG için BC’ye etkili ve güvenli bir alternatiftir.
Anahtar sözcükler: Del Nido.
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Doktor Bildirileri - Hemodiyaliz Erişim Yolları

[SB-084]
Hemodiyalize bağımlı kronik böbrek yetmezlikli hastalarda arteriyovenöz fistül oluşturmak 
için greft kullanımı ve sonuçları
Rukiye Derin Atabey, Sahin Sahinalp
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kronik böbrek yetmezliği (KBY)’nde fistül oluşturmak için damar bulunması önemli bir sorundur. Hemodiyalize 
girecek hastalarda ilk ve en çok tercih edilen yöntem otojen arteriyovenöz fistül (AVF)’lerdir. Heterojen greftler, birden fazla 
AVF girişim ve stenoz öyküsü nedeniyle otojen fistüllerin çalışmadığı ya da AVF oluşturulacak uygun çap ve kalibrasyonda 
arteriyel veya venöz greftin bulunmadığında diyalize girmek için iyi bir yöntemdir. Çalışmamızda AVF oluşturulurken greft 
kullandığımız hastalarımızı sonuçlarıyla sunmayı amaçladık.
Yöntem: Ocak 2020 ile Haziran 2022 tarihleri arasında 21 KBY’li hastalarda heterojen greft ile oluşturulan AVF’ler retrospektif 
olarak incelendi. Tüm hastalara üst ekstremiteden direkt AVF açıldı ancak fonksiyonel değildi. Ameliyat öncesi tüm hastalara 
vasküler ultrasonografik tetkik yapıldı. Hastalara AVF amaçlı 6 mm çaplı Maquet-Intering vasküler greft kullanıldı. Aksiller 
ven ve aksiller arter arasına greft ile prolen sutur kullanılarak U şeklinde uç-yan anastomozla fistül oluşturuldu.
Bulgular: On ikisi (%57) kadın, dokuzu (%43) erkek olmak üzere 21 KBY’li hastaya AVF greft ile oluşturuldu. Hastaların yaş 
ortalaması 56,2 idi. 21 hastanın 15’ine (%71) sol üst ektremiteden, 6’sına (%29) sağ üst ekstremiteden AVF açıldı. Ameliyat 
sonrası dönemde enfeksiyon iki (%9) hastada görüldü ve bu hastalardan biri (%5) diyabetik olup greft bölgesinde, diğer 
hastada ise cilt insizyon bölgesinde görüldü ve intravenöz antibiyotik tedavisi ile düzeldi. Bir (%5) hastada arteriyel anastomoz 
bölgesinde kanama nedeniyle hematom, 2 (%9) hastada lenfosel meydana geldi. Bu komplikasyonlar cerrahi müdahale ile 
düzeltildi. Hastaların takibi süresince mortalite görülmedi.
Tartışma ve Sonuç: Heterojen greft kullanılması ile oluşturulan AVF’ ler teknik olarak zor fakat KBY’li hastalarda hemodiyaliz 
için otojen greftlerin kullanılamadığında alternatif olarak güvenilir yöntemdir. Greft açıklığını uzatmak için komplikasyonların 
erken tanı ve tedavisi zorunludur.
Anahtar sözcükler: Arteriyovenöz fistül.
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Doktor Bildirileri - Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[SB-085]
Koroner arter baypass cerrahisi sonrası sternum kapama yöntemleri
Mehmet Ali Yeşiltaş, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Yusuf Kuserli, Selim Tümkaya
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Median sternotomi sonrasında yara yeri enfeksiyonu ve mediastinit nadir görülse de ölümcül bir komplikasyon 
olarak durmaktadır. Biz de bu çalışmamızda KABG sonrası sternumun farklı yöntemler ile kapatılmasının sonuçlarını 
değerlendirdik.
Yöntem: Haziran 2018-2022 tarihleri arasında, KABG olan hastalar retrospektif olarak incelendi. Sternum kapama yöntemi 
olarak; klasik sternal kapama, 8 şeklinde kapama, intercostal kablo ve kotlardan geçilerek kapama şeklinde dört farklı şekilde 
kapama yöntemi ile kapatılan hastaların sonuçları kaydedilmiştir. Bu hastalardan her grupta beden kitle indeksi <30’un altında 
50’şer hasta çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: Tüm gruplarda demografik veriler arasında anlamlı bir fark yoktu. İnterkostal kablo grubunda iki hastada sternum 
dehissensi olmuştur. Bir hastada derin yara yeri enfeksiyonu gelişmiştir. Bir hasta mediastinit olarak kabul edilmiştir. İki 
hastada yara yeri revizyonu ihtiyacı olmuştur. Kottan geçilerek kapama grubunda bir hastada sternum dehissensi olmuştur. İki 
hastada derin yara yeri enfeksiyon gelişmiştir. Bir hastada mediastinit lehine değerlendirilmiştir. İki hasta yara yeri revizyonu 
ihtiyacı olmuştur. Klasik sternal kapama yapılan grupta iki hastada sternum dehissensi gelişmiştir. Bir hastada derin yara yeri 
enfeksiyonu gelişmiştir. Bir hastada mediastinit gelişmiştir. İki hastada yara yeri revizyonu ihtiyacı olmuştur. 8 şeklinde kapama 
yapılan grupta bir hastada sternum dehissensi gelişmiştir. Bir hastada derin yara yeri enfeksiyonu gelişmiştir. Mediastinit 
gelişmemiştir. (Tablo 1)
Tartışma ve Sonuç: Tüm kapama yöntemlerinin sonuçları göz önüne alındığında literatür ile uyumlu kabul edilebilir sonuçlar 
elde edildi. Sternum kapama yöntemi ne olursa olsun mediastinit şüphesi olduğunda hasta yönetimi multidisipliner yaklaşım ile 
hızlıca yapılmalıdır.
Anahtar sözcükler: Sternum kapama.
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Asistan Bildiri

[SB-086]
Koroner arter baypas cerrahisi öncesi USG ile karotis arter darlığının değerlendirilmesi
Selim Tümkaya, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Yusuf Kuserli, Filiz Bakkal, Mehmet Ali Yeşiltaş, Utku Çelik
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İnme, koroner arter bypass cerrahisi (KABG) sonrasında kardiyak olmayan en önemli komplikasyon olmaya 
devam etmektedir. Koroner arter hastalığı ve karotis arter darlığının (KAD) risk faktörleri genellikle benzer risk faktörleridir. 
Bu nedenle bu iki hastalık sıklıkla birbirine eşlik etmektedir. Bu çalışmamızda elektif KABG öncesinde rutin karotis Doppler 
ultrason (USG) taraması ile karotis arter darlığının değerlendirilmesini amaçladık.
Yöntem: Ocak 2018 - Ocak 2022 tarihleri arasında elektif KABG uygulanan 907 hasta retrospektif olarak tarandı.
Bulgular: 156 hastada (%17.2) USG ile >%50 üzeri darlık saptanmış olup, 751 hastada (%82.8) USG ile <%50 darlık saptandı. 
>%50 üzeri darlık saptanan hastalara karotis bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) çekilmiş olup, BTA değerlendirilmesi 
sonrası 12 hastada (%1.3) unilateral total oklüzyon, 9 hastada (%1) bilateral >%50 darlık, 16 hastada (%1.8) unilateral >%90 
darlık, 22 hastada (%2.5) unilateral %70-%90 darlık, 13 hastada ( %1.4) unilateral %50-70 darlık, 84 hastada (%9.2) unilateral 
<%50 darlık saptandı. USG’de >%50 darlık saptanan 156 hastanın 42’sine (%26.9) KABG ile aynı seansta KEA uygulanmış 
olup, bir hastada SVO (%0.6), 4 hastada (%2.5) TİA görüldü. USG’de <%50 darlık olan 751 hastanın 6’sında (%0.7) SVO 
görüldü.
Tartışma ve Sonuç: Kombine karotis endarterektomi ve koroner baypas uygulaması, ciddi karotis darlığı ve semptomatik 
koroner arter hastalığı olan olgularda kabul edilebilir mortalite ve morbidite ile uygulanabilecek bir tekniktir. KABG öncesi 
rutin karotis USG taraması, KABG uygulanan hastalarda ciddi KAD’nin neden olduğu ameliyat sonrası SVO riskini azaltmayı 
amaçlar.
Anahtar sözcükler: Koroner arter baypas cerrahisi; karotis arter darlığı.
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Doktor Bildirileri - Aort (Torakal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler Girişimler

[SB-087]
Management and midterm results of acute type a aortic dissection
Seymur Aydin Musayev1, Emin Gurbanov1, Gunay Amrahova1, Reshad Mahmudov2

1Department of Cardiovascular Surgery, EGE Hospital, Baku, Azerbaijan
2Department of Cardiovascular Surgery, Central Customs Hospital, Baku, Azerbaijan

Background and Aim: The purpose of this study was to clarify our experience with management of acute type A aortic 
dissection and report our short and midterm results.
Methods: Between October 2011 and March 2017, 48 patients (6.1%) patients with acute type A aortic dissection underwent 
emergency surgery in our center. After the prompt diagnosis with computer tomography and echocardiography, emergency 
surgical central repair with axillary cannulation (87.5%) was our preferred approach. The mean follow-up was 5.1±3.8 years.
Results: Mean age was 46±17 years, 89.6% were men. On admission, 20.8% (n=10) of patients had cardiac tamponade. The 
incidence of cardiogenic shock were presented in 37.5% (n=18) of patients. 6% of patients had bicuspid aortic valve, 27% had 
Marfan syndrome. Performed concomitant procedures included: 5% (n=10) coronary artery bypass grafting, 1% (n=10) repair of 
coarctation of aorta, 1% (n=10) repair of atrial septum defect. Aortic valve were preserved in 54.2% (n=10) of patients. 41 patients 
had an ascending aorta and 4 patients had partial arch replacement. Total circulatory arrest was used in 45 patients (93.8%), with 
mean time 4.4±3.8 min. There were 6 (12.5%) in-hospital deaths. Neurological complications presented in 29.2% (n=14), with 
postoperative stroke in 10.4% (n=5) of patients. Discharged patients had overall survival of 71.4% at 5 years.
Conclusion: According to our study, prompt diagnosis, following by emergent central repair with preferably axillary cannulation 
provides satisfactory results for patients with acute type A aortic dissection. Mid-term prognosis after surviving the operation 
is good.
Keywords: Dissection.
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[SB-088]
Torakal ve abdominal aort anevrizmaları endovasküler girişimlerinde klinik sonuçlarımız
Onur Emre Satılmış, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Mehmet Ali Yeşiltaş, Yusuf Kuserli, İlknur Apaydın Erarslan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Torakal ve abdominal aort anevrizmalarında, torasik endovasküler anevrizma onarımı (TEVAR) ve abdominal 
endovasküler anevrizma onarımı (EVAR) günümüzde sıklıkla uygulanmaktadır. Kliniğimizde de uygulanan EVAR ve TEVAR 
işlemlerinin ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası sonuçlarını derledik.
Yöntem: Temmuz 2012-Haziran 2022 tarihleri arasında izole EVAR ve izole TEVAR uygulanan 73 hasta retrospektif olarak 
tarandı. Debranching, ek stent gibi işlemler gerektiren hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Demografik veriler, işlem süresi ve 
tekniği, komplikasyonlar ve endoleakler, mortalite gibi özellikler incelendi.
Bulgular: Toplam 73 hastanın 52’sine (43 elektif, 9 acil) EVAR, 21’ine (15 elektif, 6 acil) TEVAR uygulandı. Ameliyat öncesi 
demografik veriler Tablo 1’de özetlenmiştir. Acil EVAR uygulanan iki hastada ve acil TEVAR uygulanan bir hastada mortalite 
gözlendi. Elektif EVAR uygulanan bir hastada COVID-19 pnömonisi nedeniyle görülen mortalite ile birlikte toplam mortalite 
sayısı dört olarak raporlandı. İşlem sırası ve sonrası erken dönemde alt ekstremite iskemisi görülen üç hastadan birine femoral 
embolektomi, birine femoro-popliteal baypas, birine femoro-femoral baypas uygulandı. Bir hastada brakiyal arter trombozu 
görülmesi üzerine brakial embolektomi uygulandı. Taburculuk sonrası takiplerde dört hastada birinci ay kontrollerinde tip 2 
endoleak görülmüş olup spontan düzeldi, ek girişime ihtiyaç duyulmadı. Bir hastada dördüncü yıl kontrolünde tip 3 endoleak 
görüldü, EVAR grefti içerisine yeniden EVAR grefti implante edildi. Sekiz yıl önce EVAR ve sonrasında TEVAR uygulanan bir 
hastada; üçüncü yılında tip 1 endoleak görüldü, EVAR ve TEVAR greftleri arasına multilayer flow modulator stent yerleştirildi.
Tartışma ve Sonuç: EVAR ve TEVAR; ileri yaş başta olmak üzere komorbid faktörleri fazla olması nedeniyle cerrahi riskin 
yüksek olduğu seçilmiş ve anatomik uygunluğu olan hastalarda güvenle uygulanabilen ve mortalite, morbidite, hastanede yatış 
süresini azaltan yöntemlerdir.
Anahtar sözcükler: Aort anevrizması.
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Doktor Bildirileri - Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[SB-089]
The quality of life of patients with coronary heart disease undergoing isolated coronary artery 
bypass grafting or concomitant mitral surgery
Emin Gurbanov1, Seymur Aydin Musayev1, Fazil Eyvaz Abbasov2, Barat Yusubov1, Farid Huseynov1

1Department of Cardiovascular Surgery, EGE Hospital, Baku, Azerbaijan
2Department of Cardiovascular Surgery, Scientific Surgery Center named after M.Topchubashov, Baku, Azerbaijan

Background and Aim: The purpose of the study was to evaluate the long-term postoperative quality of life in patients who 
underwent isolated coronary artery bypass grafting or concomitant mitral valve surgery.
Methods: During the period from 2011 to 2017, 145 patients with coronary heart disease with left ventricular dysfunction were 
evaluated in our center. Patients were divided into two groups according to the surgical procedure: Group 1 - 103 patients, 
who underwent isolated CABG, Group 2 - 42 patients, who underwent CABG + concomitant mitral valve surgery. In the late 
postoperative period, the questionnaire SF-36 Health Status Survey (SF-36) were used to determine the quality of life. Totally 
98 (67%) patients completed information included in the SF-36 questionnaire at five-year follow up.
Results: The functional class of patients who underwent isolated CABG improved by 92.7%; and after CABG + concomitant 
mitral valve surgery - by 85.4%. At five years follow up, vital signs of patients in Group 1 improved by 4.2 points and by 3.3 
points in Group 2. Disability of the patients in Group 1 was reduced by 35.6% and in Group 2 by 5.8%.
Conclusion: Evaluation of the quality of life after revascularization in patients with coronary heart disease using the SF-36 
questionnaire allows obtaining adequate results. In the late postoperative period in patients undergoing CABG or concomitant 
mitral valve surgery the quality of life improves both in physical and psychological aspects.
Keywords: Quality.
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[SB-090]
Deksmedetomidine ve propofol sedasyonunun kalp cerrahisi sonrası deliryum üzerine 
etkinliğinin karşılaştırılması
Mustafa Şimşek
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyak cerrahi sonrası ameliyat sonrası sedasyon amacıyla deksmedetomidin ve propofol gibi ajanlar 
kullanılmaktadır. Bu ajanlardan hangisinin daha üstün olduğu konusu ise belirsizliğini korumaktadır. Burada sunulan 
çalışmanın amacı, kalp cerrahisi sonrası erişkin hastalarda deksmedetomidin ve propofol sedasyonunun ameliyat sonrası 
deliryum üzerindeki etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Yapılan prospektif çalışmada, pompalı kalp ameliyatı geçiren ≥70 yaşındaki hastalar, deksmedetomidin (n=15) 
ve propofol grubu (n=15) olarak randomize edilmiştir. Propofol (1 mg/kg/sa) infüzyonu ve deksmedetomidin (0.5 μg/kg/sa) 
ameliyat sonunda başlatılmış ve ameliyat sonrası 4 saat devam edilmiştir. Birincil sonlanım noktası, Confusion Assessment 
Method (CAM) ve chart review method (CRM) kullanılarak değerlendirilen hastane içi ameliyat sonrası deliryum (POD)’dur.
Bulgular: Sonuçlar, deksmedetomidinin daha düşük deliryum riski (risk oranı, 0.35; %95 güven aralığı [CI]: 0.21-0.43; 
p=.0002), daha kısa entübasyon süresi (saat; ortalama fark, -0.9;%95 CI: -1.23 ila -0.52; p<.00001), ancak propofole kıyasla daha 
yüksek bradikardi insidansı (risk oranı 3.48; %95 CI: 1.63-6.90; p=.005) ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ameliyat sonrası 
ortalama kullanılan norepinefrin, deksmedetomidin grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır (p<0.001).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, propofol ile deksmedetomidin sedasyonu karşılaştırıldığı zaman, 
deksmedetomidine kalp cerrahisi sonrası yaşlı hastalarda POD insidansını azaltmış, başlangıcı geciktirmiş ve kısaltmıştır.
Anahtar sözcükler: Deliryum.
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[SB-091]
Tricuspid valve replacement in patients with cirrhosis: Not a big issue?
Melih Alma, Şafak Alpat, Murat Güvener
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Liver cirrhosis has been traditionally considered as an important risk factor in cardiac surgery. Herein, 
we report our experience of tricuspid valve replacement in patients with cirrhosis.
Methods Between 2020 and 2022, four patients with chronic liver disease with massive ascites underwent TVR in our unit. Pre-, 
intra-, and postoperative data were collected and analyzed.
Results: Four patients with chronic liver disease concomitant massive ascites underwent tricuspid valce replacement. Mean age 
was 64.3. Abdominal USG revealed chronic liver disease and all patients had massive ascites. Three had cardiac related cirrhosis 
where as one had HCV related cirrhosis. Liver enzymes were normal in three whereas with mildly elevated in one. Three had 
also elevated creatinine levels. Pulmonary functions were normal in all. Child-Pugh score was B in three patients and C in the 
other. In order to decrease the preoperative volume overload, therapeutic paracentesis was done and all patients were given high 
dosages of iv furosemide and spironolactone + thiazide combination to achieve negative balance for at least three consecutive 
days before the operation. Similar protocol was applied postoperatively when needed. Patients’ details were given in Table 1. 
There was no operative mortality and morbidity. Only one late mortality (15 months postoperatively) was seen in a patient with 
esophageal variceal bleeding.
Conclusion: Despite cirrhosis is an important risk factor for mortality and morbidity after cardiac surgery. We believe that 
preoperative aggressive volume reduction, appropriate operation timing and comprehensive postoperative management yield 
acceptable results even in patients with higher Child-Pugh scores.
Keywords: Cirrhosis.
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[SB-092]
Maskeli hipertansiyon ve P dalga dispersiyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Şenel Altun1, Serhat Çalışkan2, Mehmet Atay1

1Bahçelievler Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bahçelievler Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Atriyal fibrilasyon günlük pratikte en sık karşılaştığımız aritmidir. Hipertansiyon atriyal fibrilasyon için 
bağımsız risk faktörüdür. P dalga dispersiyonu atriyal fibrilasyon öngörmede kabul görmüş non-invaziv parametrelerden biridir. 
Çalışmamızda maskeli hipertansiyon tanısı ile takip edilen hastalarda P dalga sürelerinin kontrol grubuna göre farklılık gösterip 
göstermediği incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya 40 maskeli hipertansiyonu olan hasta ile yaş ve cinsiyet açısından benzer 42 kontrol grubu olarak toplam 82 
kişi alındı. Çalışmaya katılan bireylerin laboratuvar verileri ve elektrokardiyografi parametreleri retrospektif olarak incelendi. 
Tüm katılımcıların EKG kayıtlarından P dalga süreleri hesaplandı.
Bulgular: P dalga dispersiyon (44.88±5.63 ms’ye vs 38.38±6.21 ms, p<0.001) ve P maksimum süresi (127.28±4.19 ms’ye vs 
121.38±6.05 ms, p<0.001) maskeli hipertansiyon grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Maskeli 
hipertansiyon tanılı bireylerin vücut kitle indeksi değerleri (26.28±2.23’e vs 24.9±2.89, p=0.019) kontrol grubuna göre 
istatistiksel olarak yüksek saptandı diğer laboratuvar verileri açısından gruplar arasında fark tespit edilmedi. Çok değişkenli 
lojistik regresyon analizinde P dalga dispersiyonu (odds oranı, 1.217; %95 güven aralığı: 1.098-1.347, p<0.001) ve vücut kitle 
indeksi (odds oranı, 1.239; % 95 güven aralığı: 1.010-1.521, p=0.040) maskeli hipertansiyonun bağımsız prediktörleri olduğu 
saptandı.
Tartışma ve Sonuç: P dalga dispersiyonu ve P maksimum süresi maskeli hipertansiyonu bulunan hastalarda uzamıştır ve bu 
parametreler aritmi tahmini için kullanılabilir.
Anahtar sözükler: Atriyal fibrilasyon.
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[SB-093]
Erişkin kalp damar cerrahisinde kullanılan ototransfüzyon cihazında ameliyat sonrası efektif 
drenaj takibinin sağlanması
Uğur Şener1, Nilay Palaz1, Naime Tuğçe Kayabaşı1, Eylül Öztürk1, İbrahim Harun Solmaz1, Okan İzgü1, Selma Laz1, 
Behiç Danışan2, Eyüp Murat Ökten2, Selim İsbir2, Eşref Hasan Karabulut2

1Acıbadem Altunizade Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Altunizade Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ototransfüzyon hastanın kendi kanı veya kan ürününlerinin alınıp tekrar hastaya geri verilmesini ifade eder. 
Erişkin Kalp Damar Cerrahisinde sıklıkla redo vakalarda, aort diseksiyonu, ameliyat önesi antitrombotik ve kanama riski 
yüksek olan hastalarda kullanılır. Çalışmamızın amacı ameliyat sonrası yoğun bakım sürecinde ototransfüzyon uygulanan 
hastalarda kanama takibi sırasında yaşanan problemler ve bu problemlere çözüm önerilerimizdir.
Yöntem: Kalp cerrahisi sonrası toraks ya da mediasten boşluğuna yerleştirilen tüpler aracılığıyla drenaj takibi yapılır. Drenaj 
durduğunda hastanın drenleri çekilir ve dren kavanozuna gelen drenaj çöpe atılır. Ototransfüzyonda ise yine mediasten ve toraks 
boşluğuna yerleştirilen tüpler cihaz yardımıyla bir rezervuara bağlanır. Rezervuara gelen kan 300 mL (ayarlanabilir değer) 
seviyesine ulaştığında cihaz kendini otomatik yıkmaya alır. Hastadan rezervuara gelen kanın geri verilmesini sağlar. Ameliyat 
sonrası süreçte hasta yoğun bakıma geldiğinde; ototransfüzyon rezervuarı ve dren hattı arasında trombüs oluşumunu önlemek 
için 1000 mL izotonik içerisine 25.000 Ünite Heparin konularak, ototransfüzyon sonlandırılana kadar, ototransfüzyon hattı 
üzerinden rezervuarına replase edilmesi üretici firma tarafından öneriliyordu.
Bulgular: Hastanın ameliyat sonrası süreçteki kanama takibinde, İzotonik 1000 mL’lik sıvısı esneyebilen plastik materyal 
içerisinde olduğundan giden sıvı miktarı saatlik net hesaplanamamaktadır. Bu nedenle hastanın drenaj takibindeki hesaplama 
hataları ve gereksiz revizyon cerrahisini önlemek için yeni bir yöntem ihtiyacı duyuldu. Drenaj takibinde karışıklığı önlemek 
amacıyla hazırlanan sıvılar numaralandırılarak kanama takibinin kontrolü, drenaj miktarının kesinliğinin sağlanması ve 
oluşabilecek problemlerin önlenmesi hedeflendi.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyat sonrası süreçte kanama takibinin etkinliğini sağlamak için üretici firma önerisi olan 1000 mL 
İzotonik yerine 100 mL izotonik içerisine 2500 Ünite Heparin her saat gidecek şekilde ayarlanarak, rezervuar dengesinden 100 
mL heparinli sıvının çıkarılması planlandı. Böylece daha niteliksel bir kanama takibi sağlandı.
Anahtar sözükler: Ototransfüzyon drenaj takibi.

Şekil 2. Ototransfüzyon 2.Şekil 1. Ototransfüzyon.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S135-S312

S226

Doktor Bildirileri - Minimal İnvaziv, TAVI, Robotik Kalp Cerrahisi

[SB-094]
Minimal invaziv atriyal septal defekt onarım cerrahisi sonuçlarımız: Retrospektif inceleme
Saygın Türkyılmaz, Hasan Toz, Ali Aycan Kavala, Yusuf Kuserli, Gülsüm Türkyılmaz, Mehmet Ali Yeşiltaş, 
Onur Emre Satılmış, İlknur Apaydın Erarslan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sağ minitorakotomi yoluyla minimal invaziv atriyal septal defekt (ASD) onarım cerrahisi son zamanlarda hasta 
konforu açısından avantajlı olup deneyimli kliniklerde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Biz de kendi klinik tecrübelerimizi 
bu çalışmamızda paylaşmak istedik.
Yöntem: Ocak 2015 ile Ocak 2021 yılları arasında kliniğimizde yapılan 65 minimal invaziv ASD onarım cerrahisi yapılan 
hastaları inceledik. Çalışmaya dahil edilen hastalarda ameliyat öncesi, perioperatif ve ameliyat sonrası sonuçları inceledik.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 42,91 idi. 43 hasta (%66.1) erkek, 22 hasta (%33,8) kadındı. Ameliyat öncesi dönemde 
ejeksiyon fraksiyonları (EF) ortalama 56,16 idi. Perioperatif kardiyopulmoner baypas süresi ortalama 165,33 dakika, kros klemp 
süresi ortalama 94,5 dakikadır. Tüm hastalarda femoral arter ve çift venöz (femoral-juguler ven) kanülasyonu yapılmıştır. Bütün 
hastalarda del Nido kardiyoplejisi solüsyonu kullanıldı. Perioperatif mortalite görülmemiştir. Ameliyat sonrası ventilatöre 
bağlı kaldığı süre ortalama 6,2 saattir. Yoğun bakım yatış süresi 1,6 (1-6) gündür. Toplam hastanede kalış süresi 5,4 (4-14) 
gündür. Hiçbir hastada miyokart enfarktüsü gelişmemiştir. İki (%3.07) hasta kanama revizyonuna alınmıştır. Bir (%4,6) 
hastada femoral arter plaklı olduğu için femoral arter greft ile onarım yapılmıştır. Frenik sinir yaralanması ve serebrovasküler 
olay görülmemiştir. Takiplerinde üç (%4,6) hastada femoral insizyon hattında hematom görülmüştür. Bir yıllık sağkalıma 
bakıldığında mortalite görülmemiştir.
Tartışma ve Sonuç: Minimal invaziv ASD onarım cerrahisi perioperatif komplikasyon riski düşük, yara iyileşme hızı yüksek ve 
hastaların erken dönemde normal yaşamlarına dönmeleri cerrahi avantajlar olarak görülebilir. Atriyal septal defekt kapama için 
deneyimli kliniklerde uygun anatomiye sahip hastalarda minimal invaziv ASD onarım cerrahisi öncelikli olarak düşünülebilir.
Anahtar sözükler: Minimal invaziv atriyal septal defekt onarım cerrahisi.
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[SB-095]
Kalp cerrahisi sonrasında intraabdominal basınç artışına neden olan ameliyat öncesi 
etkenlerin belirlenmesi
Selen Öztürk, Gözde Tekin, Hüseyin Uzandı, Mehmet Kızılay
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İntrabadominal hipertansiyon, intrabadominal basıncın 12 mmHg’dan yüksek olması ile tanımlanır. Sonuçta 
renal, kardiyovasküler ve pulmoner fonksiyonların bozulmasına yol açabilmektedir. Bu araştırmamızda kardiyak cerrahiden 
sonra gelişen intrabadominal hipertansiyonun ameliyat öncesi risk etkenlerini belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Herhangi bir tarih sınırlaması olmadan elektronik veritabanlarını (Pubmed, Scopus, Web of Science ve Ovid) 
kullandık. Ameliyat öncesi olası risk etkenlerinin kaydedildiği tüm çalışmalar analize dahil edildi. Araştırmaların bulguları 
heterojenite varlığına (I2>%25) göre rastgele ya da sabit etki modeli ile değerlendirildi.
Bulgular: Veritabanı taramasından toplam 4265 makale bulundu. Özet ve tam metinleri analiz edildikten sonra, dahil etme 
kriterlerini karşılayan ve 319 hastayı kapsayan 4 makale analize alındı. Olası risk etkenleri olarak: cinsiyet, yaş, vücut kitle 
indeksi, koroner arter baypas greftleme cerrahisi, akciğer hastalığı, diyabetes mellitus, hipertansiyon ve kardiyopulmoner baypas 
süresi incelendi. Analiz sonucunda sadece yaş (SMD: 0,330, %95 GA: 0,028-0,633 ve p=0,032) ve kardiyopulmoer baypas 
süresinin (SMD: 0,545, %95 GA: 0,184-0,907 ve p=0,003) ameliyat öncesi risk etkeni oldukları gözlendi (Tablo 1). Ancak her 
iki değişkende de makaleler heterojenite göstermiştir (I2>%25).
Tartışma ve Sonuç: Sonuçta hastanın yaşının ve kardiyopulmoner baypas süresinin kardiyak cerrahiden sonra intraabdominal 
hipertansiyon gelişimi için risk etkeni oldukları kanısına vardık. Fakat bulguların heterojenliğini önlemek için daha büyük 
araştırmalara gereksinim vardır.
Anahtar sözükler: İntraabdominal hipertansiyon; kalp cerrahisi; risk etkeni.
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[SB-096]
Cerrahi revaskülarizasyonla birlikte intramiyokardiyal otolog kök hücre implantasyonu 
uyguladığımız hastaların erken dönem sonuçları: Merkezi klinik deneyimi
Nigar Kazimzade Ceyhun
Merkezi Klinik Hastane, Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü, Bakü, Azerbaycan

Giriş ve Amaç: İskemik kardiyomiopatili hastalarda cerrahi revaskülarizasyonla birlikte intramiyokardiyal otolog kök hücre 
implantasyonu uyguladığımız hastaların erken dönem sonuçlarını ve yöntemin güvenilirliğini tartışmaktır.
Yöntem: Halen devam etmekte olan prospektif çalışmamız kapsamında, son iki yılda cerrahi revaskülarizasyon endikasyonu 
olan iskemik kardiyomiyopatili (EF ≤%35) 12 hastada eşzamanlı intramiyokardiyal otolog kök hücre implantasyonu 
uygulanmıştır. Hastalar ameliyat öncesi dönemde standart tetkiklerle birlikte kardiyak MR ve ya PET ile değerlendirilmiştir. 
Anestezi hazırlıklarını müteakiben iliyak krestden ponksiyonla alınan kemik iliği hematoloji laboratuvarına gönderiliyor. 
Gerekli işlemlerden sonra hazırlanan kök hücre süspansiyonu, hücre sayımı yapıldıktan sonra ameliyathaneye ulaştırılıyor. 
Standart on-pump KABG zamanı distal anastomozların bitiminden sonra 8-12 enjeksiyonla tahmini 10 mL (10 6 -10 8) kök 
hücre süspansiyonu nekroz (enfarktüs) alanının sınırına intramiyokardiyal olarak enjekte ediliyor. Hastaların ameliyat sonrası 
takibi erken dönemde, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık olarak yapılmaktadır. Altı aylık dönemde kontrol kardiyak MR ve ya PET muayenesi 
yapıyoruz.
Bulgular: KABG + otolog kök hücre tedavisi uyguladığımız 12 hastanın hiç birinde işleme bağlı herhangi komplikasyon 
gelişmedi. Erken ameliyat sonrası dönemde aritmi ve kanama gibi komplikasyonlarla karşılaşmadık. Bu grupta hastane içi 
mortalite yaşanmadı.
Tartışma ve Sonuç: Seçilmiş hastalarda cerrahi revaskülarizasyonla eşzamanlı olarak intramiyokardiyal otolog kök hücre 
implantasyonunun güvenli olduğunu düşünüyoruz. Orta dönem ve uzun dönem sonuçlarımız için çalışmamız devam etmektedir.
Anahtar sözükler: Kök hücre.
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[SB-097]
Kardiyak cerrahiden sonra erken ekstübasyonun sonuçlara etkisi
Selen Öztürk, Mehmet Aydın Kahraman, Süleyman Aycan, Mehmet Kızılay
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler cerrahide klinik uygulamalar yıllar içinde sürekli gelişmekte değişmektedir. Daha önce, 
cerrahiye verilen stres yanıtı baskılamak ve hemodinamik stabiliteyi sağlamak için yüksek doz opioid bazlı anestezi uygulaması, 
fast-track kardiyak anestezi kavramının literatürde ilk ortaya çıkışından dolayı artık çok geride kalmıştır. Bu nedenle hastaların 
rutin olarak ameliyat sonrası dönemde 12-24 saat süreyle ventile edilmesi yerini erken ekstübasyon uygulamalarına bırakmıştır. 
Bu çalışmamızda, erken ekstübasyonun kalp cerrahisi sonrası sonuçlarına (yoğun bakımda yatış süresi, yeniden kanama ve 
yeniden entübasyon) etkili olup olmadığını incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Elektronik veri tabanında (Pubmed, Ovid, Web of Science ve Scopus) literatür taraması yapıldı. Kalp cerrahisi 
sonrasında erken ve geç ekstübe edilen hastaları karşılaştıran makaleler incelemeye dahil edildi. Analiz sonuçları heterojenite 
(I2>%25) varsa rastgele etki modeli ile, yoksa (I2<25%) sabit etki modeli ile değerlendirildi.
Bulgular: Veritabanı taramasından 3521 makale elde edildi. Tekrarlayan ve araştırma konusu ile ilgili olmayan makaleler 
elendikten sonra toplam 623 araştırmanın tam metinleri incelendi. Sonuçta dahil etme kriterlerine uyan ve toplam 401 hastadan 
oluşan dört makale meta-analize dahil edildi. Erken ekstübasyonun yeniden kanama (OR: 0,54, %95 GA: 0,21-1,37 ve p=0,19) 
ya da yeniden entübasyona (OR: 0,56, %95 GA: 0,17-1,87 ve p=0,35) etki etmediği ancak yoğun bakım ünitesinde yatış süresini 
(SMD: -19,02, %95 GA: -25,7- -12,3 ve p<0,001) azalttığını gözledik (Tablo 1). Makalelerin (yeniden kanama ile ilgili olan 
analiz dışında) heterojen oldukları gözlendi (I2>%25). İstatistiksel olarak anlamlı bir yayın yanlılığı bulunamadı (tau2>0.05).
Tartışma ve Sonuç: Yapmış olduğumuz analizde erken ekstübasyonun yeniden kanama ya da yeniden entübasyona etkisi 
olmadığı ancak yoğun bakım yatış süresini anlamlı düzeyde kısalttığı sonucuna vardık.
Anahtar sözükler: Erken ekstübasyon; kalp cerrahisi; meta-analiz.
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[SB-098]
Minimal invaziv ASD ameliyatlarında uyguladığımız modifiye periferik kanülasyon yöntemimiz
Nigar Kazimzade Ceyhun, Kamran Musayev Kazım
Merkezi Klinik Hastane, Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü, Bakü, Azerbaycan

Giriş ve Amaç: Minimal invaziv ASD ameliyatlarında uyguladığımız modifiye periferik kanülasyon yöntemimiz.
Yöntem: Son iki yılda sağ atriyotomi gereksinimi olan minimal invaziv işlemlerde (ASD, miksoma, triküspit kapak girişimleri) 
venöz kanülasyonu tek femoral kanülle uygulamaktayız. Çalışmamızda sağ mini torakotomi ile ameliyat ettiğimiz ASD 
hastalarının (n=10) sonuçlarnı irdeledik. Bu hastalarda küçük femoral kesi, minimal anterior damar diseksiyonu ve Seldinger 
tekniği ile kanülasyon uygulandı. Femoral arter kanülasyonu uygulandıktan sonra, özel dizayn edilmiş uzun femoral kanülle 
venöz kanülasyon uygulandı. TEE önderliğinde venöz kanülün ucu SVC’ye yerleştirildi. İnternal juguler ven kanülasyonu 
uygulanmadı. Sağ atriyotomiden önce kanülün pozisyonu direkt vizyonla netleştirildi. Kavalar dönülerek vakum destekli pompa 
ile cerrahi işlemler (3 hastada primer kapatma, 7 hastada perikart yama ile kapatma) perfüzyon sorunu olmadan gerçekleştirildi.
Bulgular: Tüm hastalarda kanülasyon başarılı olmuştur. Hiçbir hastada kanülasyona bağlı komplikasyon yaşanmadı. Vakum 
destekli pompanın da yardımıyla venöz kanülün cerrahi alanda olmasının cerrahi sorun yaratmadığı anlaşılmıştır. Bu grupta 
erken dönemde ciddi komplikasyon ve mortalite izlenmemiştir.
Tartışma ve Sonuç: Uyguladığımız kanülasyon tekniğinin güvenli ve etkin olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca juguler ven 
kanülasyonuna gerek kalmaması büyük avantaj sağlamaktadır.
Anahtar sözükler: Periferik kanülasyon.
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[SB-099]
Ventriküler septal defekt kapamada cerrahi ve transkateter yöntemlerin ameliyat öncesi ve 
sonrası dönemlerde Doppler ekokardiyografi ile karşılaştırılması
Zeynep Bilge Yılmaz1, Tuğçe Akın1, Yılmaz Yozgat2, Halil Türkoğlu3, Murat Uğurlucan3

1İstanbul Medipol Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medipol Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Konjenital kalp hastalıkları arasında biküspit aortik kapaktan sonra en sık görülen ventriküler septal defekttir 
(VSD). Septum interventriculare, ventriküller arasında bulunmakla birlikte pars muscularis ve pars membranaceus olmak üzere 
iki bölümden oluşur. Renkli Doppler ekokardiyografi VSD’nin tanısı için en değerli araçtır. Çalışmamızın amacı, VSD için 
cerrahi kapama ile transkateter kapamanın kardiyak yapı ve fonksiyonları üzerindeki etkisini defektin çapı ile ilişkilendirerek 
ameliyat öncesi, ameliyat sonrası birinci aydaki ve ameliyat sonrası altıncı aydaki dönemlerindeki Doppler ekokardiyografik 
görüntüleri aracılığıyla karşılaştırarak ortaya koymaktır.
Yöntem: Bu çalışmaya cerrahi onarım yapılmış 49 VSD hastası, transkateter yöntemle onarım yapılmış 24 VSD hastası dahil 
edilmiştir. Hastaların Doppler ekokardiyografi görüntüleri yüksek lisans tezi için retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Ameliyat sonrası birinci aydaki kardiyak anatomi, geometri ve fonksiyonlardaki düzelme göz önüne alındığında daha 
hızlı düzelme saptanan parametreler RA minor aks (p=0,002), RA volüm (p=0,005) ve LPWs (p=0,013) için transkateter grupta 
olurken; KF (0,037) ve IVSd (p=0,012) için cerrahi grupta olmuştur. Ameliyat sonrası 6. aydaki daha hızlı düzelme saptanan 
parametreler RA minör aks (p=0,014), RA volüm (p=0,004), TVDL (p=0,001), AV anülüs çapı (p=0,002), LPWs (p=0,002) 
için transkateter grupta olurken; EF (0,002), KF (p=0,002), EDV (p=0,016) ve SV (p=0,001) için ise cerrahi grupta olmuştur. 
Ameliyat sonrası birinci ay ile altıncı aydaki daha hızlı düzelme saptanan parametreler TVDL (p=0,001), EF (p=0,005), EDV 
(p=0,005) ve SV (p=0,003) parametreleri için cerrahi grupta olurken; AV anülüs çapı (p=0,000) için transkateter grupta 
olmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyat sonrasındaki dönemlerde kardiyak anatomi ve geometri açısından transkateter grubun nispeten 
daha hızlı düzeldiği görülmüştür. Ancak sol ventrikül fonksiyonlarındaki düzelmede cerrahi grubun daha başarılı olduğu 
görülmüştür.
Anahtar sözükler: Ventriküler septal defekt.
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[SB-100]
Minimal invaziv kalp cerrahisinde femoral arter kanülasyonunda greft kullanımı: Ne zaman, 
hangi hasta?
Ramazan Akal, Şevket Tuna Türkkolu, Mehmet Şengör, Sayagat Musayeva, Ahmet Masrioğlu, Emre Selçuk, 
Cemalettin Aydın, Bekir İnan, Yasin Ay, Cengiz Köksal
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Minimal invaziv kalp ameliyatlarında femoral arteriyel kanülasyon en sık kullanılan yaklaşım olup perkütan, 
direkt veya greft kullanılarak yapılabilir. Bu çalışma açık femoral arter kanülasyonunda greft kullanımı gerektiren klinik 
durumları incelemekte ve her iki yöntemin (Grup 1: direkt, Grup 2: greft) sonuçlarını karşılaştırmaktadır.
Yöntem: Kliniğimizde 2019 ile 2022 yılları arasında minimal invaziv mitral kapak cerrahisi uygulanan 141 hasta retrospektif 
değerlendirilmiştir. Cinsiyet, vücut yüzey alanı (VYA), vücut kitle indeksi (VKİ), ameliyat öncesi arter çapı ölçümleri Doppler 
ultrasonografi ile incelenmiştir. Greft kullanımı gereken hastaların belirleyici özellikleri araştırılmış; gruplar arasında 
perioperatif vasküler komplikasyonlar, ameliyat sırası arter hattı direnci karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Tüm hastaların %41.1’i (n=58) romatizmal, %37.6’sı (n=53) miksomatöz, %11.3’ü (n=16) fonksiyonel, %9.9’u (n=14) 
mitral kapak hastalığı nedeni ile ameliyat edilmiştir. Hastaların %15.6’sı (n=22) hastada arteriyel kanülasyon greft kullanılarak 
yapılmıştır. Gruplar arasında cinsiyet, VYA, VKİ ve kapak etiyolojisi açısından anlamlı fark yoktur. Ortalama femoral arter çapı 
Grup 1’de 8.8±1.4 Grup 2’de 7.3±1.5 olarak ölçüldü. Univaryant logistik regresyon analizinde femoral arter çapının 7.5 mm’in 
altında olması greft kullanımı için prediktif faktör olarak saptanmıştır (p=0.03; OR= 4.1 [2.1-7.4]). Toplam 4 Barlow hastasında 
damar çapı dar olmamasına rağmen (min.= 7.6 mm) damar duvarının ince olması sebebiyle greft gereksinimi olmuştur. Grup 
1’de sekiz hastada (%6.7) arter hattı basıncı 250 mmHg’nin üzerinde seyretmiştir. Grup 2’de arter hattı direnci saptanmamıştır 
(p<0.005).
Tartışma ve Sonuç: Arteriyel kanülasyon stratejisinin belirlenmesinde ameliyat öncesi Doppler ultrason incelemesindeki 
arter çapı ölçümü kritik öneme sahiptir. Femoral arter çapının 7,5 mm’in altında olması, greft ile kanülasyon gereksinimi 
açısından öngördürücü olabilir. Barlow hastalarında damar çapından bağımsız olarak greft ile kanülasyon daha liberal olarak 
kullanılmalıdır.
Anahtar sözükler: Kanülasyon.
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[SB-101]
Is single femoral vein cannulation safe in minimally invasive cardiac surgery?
Sedat Karaca1, Serkan Ertugay1, Dilek Erdinli1, Esin Öztürk2, Ümit Kahraman1, Osman Nuri Tuncer1, Tanzer Çalkavur1, 
Mustafa Özbaran1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Background and Aim: Minimally invasive approaches in cardiac surgery is done commonly by peripheral cannulation. 
Optimal venous drainage is crucial for better valve exposure. Our aim is to compare the outcomes single femoral (SF) and 
femoral+jugular (FJ) venous canulation in terms of perfusion indicators.
Methods: In this study, forty-six patients were included who underwent minimally invasive cardiac surgery in our clinic between 
2020-2022. The cannulation strategy was decided according to CT imaging and body surface area in the preoperative period. 
Intraoperative transesophageal echocardiography was used in all patients and the location of the cannulas was confirmed. In all 
cases, the vacuum system in the cardiopulmonary bypass pump was used to increase venous drainage.
Results: All patients who were decided to have minimally invasive surgery were evaluated anatomically as suitable for 
peripheral cannulation according to CTA. The mean age was 51,7. Twenty-one (45%) of the patients were male. The mean body 
surface area of the patients was 1,76 m2. The operation was completed with single femoral cannulation in thirty-three (72%) 
patients. Early hyperlactatemia was observed in only one patient in SF group and in three patients with FJ cannulation. One 
patient had arterial and one other had complication during jugular vein cannulation. Acute renal failure or liver failure was not 
observed in any patient. Low cardiac output was not observed and there was no mortality.
Conclusion: Single femoral cannulation can be safely applied in suitable patients in minimally invasive cardiac surgery. 
Imaging, patient selection and cannulation by TEE guidance will provide better perfusion during surgery.
Keywords: Minimally invasive cardiac surgery.
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[SB-102]
Comparison of EKOS and angiojet treatment used in patients with pulmonary embolism and 
deep vein thrombosis in term of complication and recurrence
Fatma Akça, Levent Yazıcıoğlu, Evren Özçınar, Ali İhsan Hasde, Cahit Sarıcaoğlu, Elif Ezel Kadiroğlu, Ümmü Nur Var
Ankara Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Percutaneous thrombus removal is used for the treatment of deep vein thrombosis and pulmonary 
embolism. Among the different treatment methods, the gold standard method has not yet been determined. The aim of this 
study is to compare thrombolytic therapy with ultrasonic catheter(ECOS) and Angiojet pharmacomechanical thrombectomy 
procedures in patients with acute thrombosis.
Methods: This review was conducted to compare the clinical results of PCDT (Angiojet thrombectomy in addition to catheter 
directed thrombolysis) and thrombolytic therapy with ultrasonic catheter (ECOS) theses applied to 45 patients diagnosed with 
deep vein thrombosis and pulmonary embolism in our clinic.
Results: The gender distribution among the participants was balanced with 22 women and 23 men, and 19 of these cases were 
pulmonary embolism and 26 were deep vein thrombosis. Six of the 15 patients who underwent ECOS had complications (4 
bleeding, 1 fever, 1 hypotension)(%40) 11 of the 30 patients who used ANGIOJET occurred complications (5 bleeding, 2 fever, 
4 hypofibrinogenemia)(%36.66) 4 of the patients used ECOS had recurrence( %26.66), while nine of the ANGIOJET patients 
(%30) resorted to our clinic by similar complaints within one year followed
Conclusion: Significant results in terms of recurrence and complication rates were not achieved between ECOS and ANGIOJET 
treatments used in patients with pulmonary embolism and deep vein thrombosis within one-year follow-up processes. Clinical 
trials with more patients in the long term are needed to decide which treatment protocol is superior to the other
Keywords: Embolism.
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[SB-103]
Early outcomes of MIDCAB, a minimally invasive direct coronary artery bypass surgery
Izzatullah Jelalzai, Ugur Kaya, Abdurrahim Colak, Hakan Usta, Ebubekir Sonmez, Ibrahim Pır, Alperen Yıldiz, 
Munacettin Ceviz
Atatürk University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye

Background and Aim: The minimally invasive direct coronary bypass (MIDCAB) surgery procedures may enhance healing 
and shorten hospital stays. To mitigate issues brought on by a complete sternotomy, MIDCAB surgery was introduced.
Methods: We examined a total of 15 consecutive patients with similar demographic properties who underwent MIDCAB 
surgery at our institution.
Results: Mortality at 30 days was 0% overall (0/15). Patient’s average ages were 60 years old, with 33% of them being women. 
There was no early myocardial infarction or cardiac-specific mortality. Postoperative stroke and hemorrhage was not observed 
in any case. Bilateral carotid endarterectomy and patch plasty were performed as additional procedures in one patient. Mean 
mechanical ventilation duration was 3.8 hours in intensive care unit with average mobilization time of 2 hours after extubation. 
Anastomosis took an average of 15 minutes to complete during the full surgical operation, which took 3 hours on average. 
Endoscopic saphenous vein graft harvesting was used in 73.3% (11/15) of patients. With only one conversion to sternotomy 
with cardiac bypass and one use of a saphenous vein graft to the left anterior descending artery (LAD) due to injury to the 
left internal mammary artery (LMA) during harvesting, in-hospital complication rates were comparatively modest. The most 
frequent complication, which was documented in 4 of the patients, was rib fracture. One patient had thoracotomy incision wound 
infection requiring revision while another had an iliac artery dissection caused by femoral artery cannulation that required graft 
bypass surgery.
Conclusion: These data show that minimally invasive coronary bypass surgery has generally satisfactory early results.
Keywords: Minimally invasive direct coronary bypass.

Figure 1. Left anterior thoracotomy.
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[SB-104]
Supra-aortik debranching ve TEVAR uygulanan hastaların orta dönem sonuçlarla birlikte 
değerlendirilmesi
Mustafa Dağlı1, Mücahit Demirtaş2, Ali Sarıgül2

1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Medicana Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi, Konya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Asendan arkus ve desandan aort cerrahilerinin mortalite ve morbiditesi yüksektir. Perioperatif mortalite-
morbidite oranlarının belirgin düşük olduğu hibrid yöntemler iyi planlanmış bir planlamayla güvenle uygulanabilir. Her ne 
sebeple olursa olsun herhangi bir şekilde arkus aortayı içeren diseksiyon ve/veya anevrizmalı hastalarda daha az invaziv olması 
nedeniyle hibrit işlem uyguladığımız hastalar ile hastaların orta dönem sonuçları değerlendirildi
Yöntem: Retrospektif olarak 2017 -2022 yılları arasında 16 (1 kadın) hastaya uygulanan supra-aortik debranching ve TEVAR 
uygulamaları değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 9/16’sında hipertansiyon mevcut iken 5/16’sında diabetes mellitus eşlik ediyordu. 10/16 hastanın sigara 
içtiği tespit edildi. Ortalama yaş 56,9±10,4. Ortalama takip süresi 18,1±8,4 ay olup hastaların kan grupları arasında belirgin fark 
yoktu ancak RH alt grubunda çoğu hastanın (14/16) Rh+ olduğu izlendi. Bir hastada Behçet mevcuttu. İki hastaya trafik kazası 
sonrası hibrit işlem yapıldığı görüldü. 11/16 hastaya daha önce asendan aortayı içeren farklı cerrahi işlemlerin uygulandığı, bu 
hastalara uygulanan primer cerrahi işlemden iki hafta sonra ile altı yıl arasındaki sonraki dönemde hibrit işlem gereksinimi 
olduğu izlendi. Bir hastaya ameliyattan sonraki 4. ayda uzatma TEVAR grefti uygulanırken başka bir hastaya da takip süresi 
içinde EVAR grefti uygulandı. Hastane mortalitesi 2/16 hastada gerçekleşti.
Tartışma ve Sonuç: Mortalite ve morbiditesi yüksek aort cerrahisi olgularında uygun olan hastalarda uzun süren KPB’nin 
yıkıcı etkilerinden uzaklaşarak yapılan hibrit girişimler daha düşük risk taşımaktadırlar. Bu hastaların ameliyat sonrası 
dönemde bağırsak, ekstremite iskemisi gibi komplikasyon açısından yakın takip edilmesi gerekmektedir. Hibrit girişimlerin 
uzun dönem sonuçlarına yönelik daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmakla birlikte, kısa ve orta dönem sonuçları geleneksel 
cerrahiye oranla güvenli ve alternatif bir metot olduğunu göstermektedir.
Anahtar sözükler: Debranching.
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[SB-105]
Akut pulmoner embolide kateter temelli fibrinolitik ve ultrasonografik
(the ekosonic endovascular system EKOS®) tedavi deneyimlerimiz
Eyüp Murat Ökten, Selim İsbir, Eşref Hasan Karabulut
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ani ölüm nedeni olabilen akut pulmoner emboli (APE), kardiyovasküler ölümcül hastalığa bağlı ölümlerin 
ikinci sırasındadır. Erken tanı ve tedavi oldukça yaşamsaldır. Kateter temelli girişimlerin amacı, hızlıca pulmoner arter 
basıncını, sağ ventrikül yüklenmesini ve pulmoner vasküler direnci azaltmak, sistemik perfüzyonu artırmak ve sağ ventrikül 
fonksiyonlarını düzeltmektir.
Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 2020-Ağustos 2022 tarihleri arasında acil servise ciddi nefes darlığı ile başvuran ve/veya 
hastanede kalp cerrahisi dışı cerrahi işlem sonrası servis takiplerinde mobilizasyon sonrası ani gelişen satürasyon düşüklüğü 
ve genel durum bozukluğu olan toplam 30 hastaya yapılan ekokardiyografi ve torakal tomografi sonucu APE tanısı konmuş ve 
hastalara hibrit ameliyathanede kateter temelli fibrinolitik ve ultrasonografik tedavi uygulanmıştır.
Bulgular: Hastane mortalitesi olmadı. Yoğun bakımda kalış süresi 24 saat, hastane kalış süresi ortalama 3-4 gün idi. Hastaların 
%0,6’sı (n=2) işlem öncesi entübe edildi. Hastaların hepsine ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ekokardiyografi yapıldı. 
Hastaların %20’sinde (n=6) ekokardiyografide sağ ventrikül dilatasyonu, ileri triküspit yetmezliği ve McConnell bulgusu 
mevcuttu. Ameliyat sonrası birinci gün yapılan ekokardiyografide sağ ventrikül dilastasyonun ve pulmoner arter basıncının 
normale döndüğü görüldü. Hastaların hepsine ameliyat sonrası birinci ayda kontraslı toraks tomografisi çekildi.
Tartışma ve Sonuç: Kateter temelli fibrinolitik ve ultrasonografik tedavi akut pulmoner embolide mortalite ve morbidite 
belirgin bir azalma sağlamaktadır. Hastaların anatomik trombüs yükünü azaltıp, sağ ventrikül basıncını ve pulmoner arter 
basıncını normal seviyeye düşürmektedir.
Anahtar sözükler: Akut pulmoner emboli.
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[SB-106]
Hasta kan yönetimi ile takip edilen hastalarda 18 aylık klinik bulgularımız
Ahmet Daylan, Şahin Bozok
İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hasta sonuçlarını iyileştirmek ve kan ürünlerinin akılcı kullanımı amacıyla hasta kan yönetimi (HKY) kavramı 
ortaya çıkmıştır. Hasta kan yönetimi ile takip ettiğimiz hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Mart 2021-Ağustos 2022 arasında ameliyat edilen 120 hastaya ait veriler değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 64,3’tür. Hastaların 87’si (%72,5) erkek 33’ü (%27,5) kadındır. 79 hastaya baypas, 27 hastaya 
kombine işlem, 14 hastaya kapak ameliyatı uygulanmıştır. Hastalar ameliyat tarihlerine göre 20 kişilik gruplara ayrılmıştır. Kan 
ürünü kullanımı, aritmi, mekanik ventilasyon (MV) süresi, yoğun bakım (YB) ve hastane yatış (HY) süreleri değerlendirilmiştir 
(Tablo 1). 0-1. gün ve toplam ERT ve TDP kullanımının azaldığı görülmüştür. Ameliyat sonrası renal yetmezlik gelişen hasta 
sayısında azalma izlenmiştir. Ortanca MV süresi, YB ve HY süresinde ise değişiklik izlenmemiştir. Toplam kan transfüzyonu 
sayısına göre değerlendirildiğinde; renal yetmezlik ve atriyal fibrilasyon gelişimi, MV süresi, YB ve HY süresinde bir artış 
eğilimi izlenmiştir. (Tablo 2)
Tartışma ve Sonuç: Kan ve kan ürünü kullanımı bir çok komplikasyon ile ilişkilendirilmiştir. HKY bakış açısıyla takip 
ettiğimiz hastalarda ERT ve TDP kullanımının azaldığı gözlenmiştir. Bu azalma sadece ameliyat sonrası yaklaşımlarla değil 
perioperatif dönemde atılan adımlarla sağlanabilmiştir. Kan ürünü kullanımının azaltılmasında tüm ekibin HKYi bakış açısına 
sahip olması gerekmektedir. Diğer verilerde ise belirgin bir değişiklik eğilimi izlenmemiştir. Bu değişikliklerin izlenmemesinde 
en önemli etken, verilerin halihazırda restriktif kan kullanımını benimseyen bir ekibe ait olmasıdır. Yapılan kan transfüzyonu 
sayısı ile birlikte renal yetmezlik ve atriyal fibrilasyon gelişimi, MV süresi, YB ve HY süreleri değerlendirildiğinde artış eğilimi 
izlenmiştir (Şekil 1). Kan yönetiminde liberal kullanımı benimseyen ekiplere ait veriler ile birlikte ve daha geniş hasta serileri ile 
değerlendirildiğinde restriktif kullanımın klinik sonuçlar üzerine etkilerinin daha net değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözükler: Hasta kan yönetimi.

Şekil 1. Toplam ERT sayısına göre verilerin değerlendirilmesine ait figür.
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[SB-107]
Popliteal arter anevrizması açık onarımı, hasta serisi
Salih Anıl Boğa, Evren Özçınar, Ali İhsan Hasde, Yusuf Çorbacıoğlu, Levent Yazıcıoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Popliteal arter anevrizmaları, en sık görülen periferik arter anevrizmalarıdır. Genellikle tanı sırasında hastalar 
asemptomatik olmaktadır. Semptomlar genellikle krural arterlere distal embolinin neden olduğu akut veya kronik bacak 
iskemisi ile oluşmaktadır. Bu hastalarda, ekstremite kaybının engellenmesi amacıyla hızlı tanı ve tedavi gerekmektedir. Bu 
çalışmada, popliteal arter anevrizmalarının açık onarımı yapılan hastalarda kısa ve orta dönem takibinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2016 ve Ocak 2021 tarihleri arasında popliteal arter anevrizması açık onarımı yapılan 11 hasta, retrospektif 
olarak incelendi. Demografik özellikler, ameliyatla ilgili veriler ve radyolojik görüntülemeler ortalama bir yıllık takipte 
değerlendirildi. Morbidite ve mortalite oranları, komplikasyon oranları ve greft açıklığı oranları elde edilmiştir.
Bulgular: Yaş ortalaması 68±13 yıl olan toplam 11 hasta (9 erkek, 2 kadın), 14 bacakta popliteal arter anevrizması tedavisine 
başvurdu. Bu hastaların %36,3’ünde herhangi bir semptom bulunmamaktaydı. Hastaların %18,2’sinde başvuru esnasında 
anevrizma rüptürü saptandı ve distal iskemi bulgusu mevcuttu. Krural damarların değerlendirmesi yapılan hastaların çoğunda 
(%81,8) bacaklarda en az bir patent arter vardı. Popliteal arter anevrizma çaplarının ortalama çapı 35±20 mm idi. %27,2’sinde 
vena safena magna, greft olarak kullanıldı. İşlemin hemen sonrasında hastaların tamamında anastomoz distalinde akım 
mevcuttu. 12 ayın sonunda greft açıklık oranı %90,9 ve ekstremite kaybı %0 olarak tespit edildi.
Tartışma ve Sonuç: Popliteal arter anevrizması, toplum genelinde çok sık görülmese de tedavi edilmediği durumda ciddi 
komplikasyonlar doğurması nedeniyle erken tanı ve tedavinin önemli olduğu bir hastalıktır. Bu nedenle, yüksek cerrahi riski 
olmayan hastalarda popliteal arter anevrizması açık onarımı önemli bir seçenektir.
Anahtar sözükler: Anevrizma, arter, onarım, popliteal.
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[SB-108]
Dar aortik anülüse sahip hastalarda nunez tip aort kök genişletme ile yapılan AVR 
sonuçlarının değerlendirilmesi
Yusuf Kağan Poçan, Anıl Karaağaç, Burak Bozkurt, Mukan Kağan Kuş, Hakkı Aydoğan, Mehmet Kaplan
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aort kapak replasmanı (AVR) olguları dar aortik anülüs nedeniyle komplike hale gelebilmektedir. Aortik 
anülüs çapı 21 mm ve altında olan hastalarda ileri dereceli hasta-protez uyumsuzluğu riski çok yüksektir. Hasta-protez 
uyumsuzluğundan kaçınmak için aort kök genişletme iyi bir alternatiftir. Bu çalışmada amacımız ekibimizce uygulanmış aort 
kök genişletme ameliyatlarının erken dönem sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Kliniğimizde tek bir cerrahi ekip tarafından 2009-2022 yılları arası AVR ve dar aortik anülüs nedeniyle Nunez tipi 
aort kök genişletme uygulanmış 43 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Ameliyatta aort kapak eksizyonu sonrası en az 21 no’lu 
kapak sizer’ı anülüse uymayan tüm hastalara cerrahi kök genişletme uygulanmıştır. Hastaların demografik verileri, perioperatif 
ve ameliyat sonrası takip verileri kayıt altına alınmış olup uygun istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastalarda ortalama yaş 59,6±12,1 olarak tespit edilmiştir. Ameliyat öncesi ortalama EF 
56,5±5,8, aortik anülüs çapı ortalama 20,3±5,5 mm, mean gradient ortalama 46,5±18,9 mmHg olarak tespit edilmiştir. On bir 
hastada AVR ile birlikte koroner baypas, 14 hastada diğer kapaklara kombine girişim, dört hastada da asendan aort replasmanı 
uygulanmıştır. Ameliyat sonrası ortalama EF 54±6,6, ortalama gradient 12,2±7.5 mmHg olarak tespit edilmiştir. Ortalama yatış 
süresi 11,4 gün olup, mortalite oranı %11 (n=5) olarak tespit edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Hasta-protez uyumsuzluğu, özellikle dar aortik anülüse sahip hastalarda uzun dönemde önemli bir 
mortalite ve morbidite sebebidir. Özellikle 21 mm altı kapak implante edilen hastalar ciddi hasta-protez uyumsuzluğu riski 
taşımaktadır. Uygulamakta olduğumuz Nunez tipi aort kök genişletme tekniği ile dar aortik anülüslü hastalarda erken dönemde 
mortalite ve morbiditede belirgin artışa yol açmadan bu risk minimuma indirilebilmektedir.
Anahtar sözükler: Aort kapak replasmanı.
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[SB-109]
Akut Tip A aort diseksiyonu cerrahisinde erken dönem mortalitede uzamış kardiyopulmoner 
baypas, kros klemp ve unilateral selektif serebral perfüzyon süresi risk faktörü müdür?
Nevzat Erdil, Barış Akça, Olcay Murat Dişli, Mehmet Cengiz Çolak, Cihan Yetiş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Akut Tip A aort diseksiyonu saatlik mortalitesi çok yüksek olan acil bir patolojidir. Yıllar içinde teknoloji ve 
cerrahi deneyim artmasına rağmen cerrahi mortalite ve morbiditesi hala yüksek seyretmektedir. Bu çalışmada cerrahi olarak 
tedavi ettiğimiz akut Tip A aortik diseksiyon olgularında erken dönem mortalitede uzamış kardiyopulmoner baypas, kros klemp 
ve unilateral selektif serebral perfüzyon süresi risk faktörü olup olmadığı ve diğer risk faktörlerini araştırdık.
Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2002 ile Ocak 2022 yılları arası kayıtları tam tutulmuş Akut Tip A aortik diseksiyonu nedeniyle 
acil cerrahi uyguladığımız 159 hasta çalışmaya alındı. Olgular erken dönem mortalite gözlenen (Grup 1, 25 hasta, %15,7) ve 
gözlenmeyen (Grup 2, 134 hasta, %84,7) olarak iki gruba ayrıldı. Multivaryant logistik risk analizi yapılarak mortalite risk 
faktörleri araştırıldı.
Bulgular: Olguların %29,6’sı kadın olup ortalama yaş 55,2±13,72 (16-90) idi. Yapılan multvaryan logistik regresyon analizinde 
ortalama kardiyopulmoner baypas süresi, ortalama kros klemp süresi, ortalama antegrad selektif serebral perfüzyon süresi 
risk faktörü bulunmadı. Diğer risk faktörleri araştırıldığında sigara içiciliği (p=0,005, OR: 2,44), organ malperfüzyon varlığı 
(p=0,0001, OR: 5,03), ameliyat öncesi serebral iskemi (p=0,005, OR: 5,4), ameliyat öncesi bacak iskemisi (p=0,007, OR: 4,82), 
ameliyat öncesi renal iskemi (p=0,007, OR: 4,39) erken dönem mortalitede risk faktörü bulundu. Mortalite gözlenen grupta 
yaş daha ileri idi ama risk faktörü olarak tespit edilmedi (54,4±14,4 ve 59,6±7,6, p=0,05). 45 yaş altı erken dönem mortalite 
gözlenmedi (45 yaş altı 33 hasta %20,8).
Tartışma ve Sonuç: Organ malperfüzyonlu akut Tip A aort diseksiyonlarının ameliyat sonrası mortalite ve morbiditesi daha 
yüksektir. Erken tanı, acil aort onarımı, her hasta için uygun cerrahi ve perfüzyon stratejileri ile mortalite oranları daha da 
aşağılara çekilebilir.
Anahtar sözükler: Diseksiyon.
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[SB-110]
Açık kalp cerrahisinde, sternotomi komplikasyonları açısından ameliyat öncesi riskli 
hastalarda plak ile sabitlemenin yara yeri komplikasyonlarını önlemede etkisi
Zeki Kiliç
Medicine Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mediastinitli veya mediastinitsiz ameliyat sonrası sternal ayrılma, kalp cerrahisinin önemli sakatlığa yol açan 
bir komplikasyondur. Çalışmamızda ameliyat öncesi yüksek riskli hastalarda, titanyum plak ile sternum sabitlemenin dehissans 
ve mediastiniti engelleme açısından etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: 2016 ile 2020 arasında elektif açık kalp ameliyatı geçiren, ameliyat öncesi yara komplikasyon riski olarak kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), ileri yaş (yaş>80) ve obezite (vücut kile indeksi (VKİ>30) risk faktöründen en az 
birine sahip, redo cerrahi olmayan hastalarda sternotomi insizyonu rijid titanyum plak ile kapatılarak ameliyat sonrası yara 
komplikasyonları açısından değerlendirildi. Çalışmaya şartları karşılayan 342 hasta dahil edildi ve en az altı ay süre ile takipleri 
yapıldı. Fasya altından pürülan drenaj, ateş, lokalize ağrı ve/veya gerginlik ve pozitif yara kültürünün eşlik ettiği dehissans derin 
yara enfeksiyonu (mediastinit) olarak kabul edildi. Hastalarda sternum bölgesinde ‘tıkırtı’ ve ağrı hissetmesi, fizik muayenede; 
zorlu ekspiryum ve öksürme ile sternum uçlarının oynaması ile birlikte bilgisayarlı tomografide sternumdaki ayırılma 
dehissans olarak kabul edildi. Dehissansı olan ve yara yerinde akıntısı bulunan hastalar revizyon ameliyatına alındı. Revizyon 
ameliyatında da tel ve plak ile sternum sabitlemesi yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 342 hastadan 10’unda (%0,029) dehissans saptandı. Bu hastaların sekizine (%0,023) revizyon 
ameliyatı yapıldı. Hastaların tamamında yara yerinden alınan kültürlerde üreme olmadı. Tüm revizyon hastaları sorunsuz 
taburcu edildi ve hastaların altı aylık takiplerinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Mediastinit gelişen hasta görülmedi.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda titanyum plak ile rijid sabitlemenin, ameliyat öncesi yüksek risk faktörüne sahip hastalarda 
sternum dehissansını ve enfeksiyonu önlediği görülmektedir. Sternum enfeksiyonları ve ayrışmasında plak ile stabilizasyonun 
geleneksel sabitleme metotlarına kıyasla etkili bir yöntem olduğu düşünülmektedir.
Anahtar sözükler: Dehisans ve stabilizasyon.
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[SB-112]
The relationship between cardioplegia delivery method and mid-term recurrence of atrial 
fibrillation after isolated coronary artery bypass grafting
Hüseyin Anasız, Lütfi Çağatay Onar, Gündüz Yümün
Turkish Republic Ministry of Health, Tekirdag Dr. Ismail Fehmi Cumalioglu City Hospital, Tekirdağ, Türkiye

Background and Aim: The frequency of atrial fibrillation after coronary bypass surgery depends of various factors including 
operative technique and the individual factors belonging the patients themselves The aim of this study is to seek the relationship 
between cardioplegia delivery method and the mid-term recurrence of new-onset atrial fibrillation (AF) following isolated 
coronary artery bypass grafting (CABG).
Methods: The total number of patients undergone elective CABG surgery between January 2021 and May 2022 was 396. The 
49 patients developed new onset of atrial fibrillation, and obtained from a single institution’s Coronary bypass surgery cohort. 
They were all with no preoperative history of atrial fibrillation and had similar severity of coronary artery disease. Postoperative 
and outpatient follow-up ECG results for 6 months were analyzed. The patients divided into 3 groups regarding the cardioplegia 
delivery technique.
Results: The first groups cold cardioplegia has been given via miniplegia setup only from aortic root whereas the second groups 
has been given from both retrograde and antegrade root. The third groups method was both intragraft, antegrade and retrograde 
way respectively. The relevance of recurrence of AF after isolated CABG and the delivery method were examined by binary 
logistic regression analysis model.
Conclusion: The patients with recurred AF had prolonged postoperative hospital stays and the risk of recurrence of AF in the 
mid-term. The previous studies about myocardial protection more focused in the content of cardioplegia. We aimed to show the 
effect of delivery method over the recurrence of atrial fibrillation.
Keywords: Atrial fibrillation.

Figure 1. The recurrence and the groups.
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[SB-113]
Kardiyopulmoner baypas eşliğinde izole koroner arter baypas ameliyatı yapılan hastalarda 
enflamasyon parametreleri ile ameliyat sonrası yeni gelişen atriyal fibrilasyon ilişkisi
Cihan Yetiş, Barış Akça, Nevzat Erdil
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Enflamasyon ile ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon (POAF) ilişkisine dair farklı sonuçların yayınlandığı 
çalışmalar mevcuttur. Literatürden farklı olarak çalışmamızda daha fazla enflamasyon biyobelirteci kullanılarak POAF 
enflamasyon ilişkisini ortaya koymak ve enflamasyon parametrelerinin POAF öngörmedeki gücünü araştırmak amaçlanmaktadır.
Yöntem: Kardiyopulmoner baypas altında izole koroner arter baypas cerrahisi yapılan 191 hasta çalışmaya alındı. Hastalar, 
POAF gelişen olgular (Grup 1, n=71) ve gelişmeyen olgular (Grup 2, n=120) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların ameliyat öncesi, 
ameliyat sonrası ikinci ve dördüncü gün çalışmaya dahil edilen 17 enflamasyon parametresindeki değişim ve farklılıklar risk 
analizleriyle değerlendirildi.
Bulgular: Gruplar arasında demografik ve perioperatif parametrelerden yaş (p=0,038), vücut kitle indeksi (p=0,01), vücut 
yüzey alanı (p=0,009), pulmoner arter basıncı (p=0,018), ameliyat sonrası drenaj miktarında (p<0,001) istatistiksel farklılık 
bulundu. POAF grubunda, eritrosit dağılım genişliğinde (RDW) ameliyat sonrası ikinci (p<0,001) ve dördüncü (p=0,005) 
günlerde anlamlı azalma ve ameliyat sonrası dördüncü gün nötrofil/lenfosit oranında (NLR) anlamlı artış (p=0,026) görüldü. 
Multivariate lojistik regresyon analizinde ameliyat sonrası RDW azalması (p<0,001, OR: 0,835) ve platelet büyük hücre oranı 
(PLC-R) artışı (p=0,034, OR: 1,049) POAF risk faktörü olarak tespit edildi. Diğer enflamasyon parametreleri anlamlı farklılık 
göstermedi ve risk faktörü tespit edilmedi.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda RDW, NLR ve PLC-R değişimleri POAF prediktörü tespit edildi. Enflamasyonun POAF 
patofizyolojisinde etkili olduğu düşünülmekte ancak ilişkilerine dair farklı sonuçların yayınlandığı çalışmalar mevcuttur. 
Büyük hasta sayıları ve çok merkezli çalışmalarla bu ilişkinin daha net ortaya konması ile gelecekte POAF profilaksisinde anti 
enflamatuvar tedavinin gündeme gelebileceği ve POAF komplikasyonlarından korunmanın mümkün olabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar sözükler: Enflamasyon.
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[SB-114]
Kateterizasyonuna sekonder retrograd Tip A aort diseksiyonu
Salih Tüysüz, Adem Reyhancan, Alper Gürmen, Orkut Güçlü, Serhat Hüseyin
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aort diseksiyonu, aortun intima tabakasında bütünlüğün bozulması ile kanın aort duvarı katmanlarının 
içine dolmasıdır. Etiyolojisinde hipertansiyon, ateroskleroz ve travma sayılabilirken bir kısım vakayı da iyatrojenik sebepler 
oluşturmaktadır. Bu olgu sunumunda koroner anjiyografi sonrasında gelişen, arkus aortanın distalinden asendan aortaya uzanan 
retrograd diseksiyonun başarılı cerrahi tedavisi sunuldu.
Yöntem: Göğüs ağrısı nedeniyle acil polikliniğe başvuran 54 yaşında erkek hastada, aralıklarla bakılan troponin değerlerinin 
normal değerlerin üzerinde çıkması üzerine koroner anjiyografi (KAG) planlanmış. İşlem esnasında sağ koroner arter (RCA)’in 
iyi görüntülenememesi üzerine kateterizasyon işlemi uzatılmış. Koroner görüntüleme yapılamaması nedenli sevki uygun 
görülmüş. Hasta merkezimize nakledildiğinde ilk değerlendirilmesinde hipotansif ve taşikardik olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hemodinamik olarak stabil seyreden hastada ekokardiyografide sağ ventrikül kollapsı saptanmaması üzerine 
perikardiyal sıvının değerlendirilmesi için kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Hastanın BT’sinde asendan aortası 52 
mm, asendan aortadan arkus distaline kadar uzanan diseksiyon ve perikart içerisinde 22 mm kalınlığa ulaşan ve asendan aortayı 
çevreleyen hemorajik karakterde sıvı saptanması üzerine hasta acil şartlarda ameliyata alındı.
Tartışma ve Sonuç: Koroner anjiyografi ve benzeri kateterizasyon gerektiren işlemlere ikincil olarak aortada iyatrojenik 
diseksiyon görülebileceğini bildiren bir çok çalışma literatürde yer bulmuştur. Yine bu tür çalışmaları incelediğimizde genelinde 
koroner arterden başlayan ve retrograd olarak asendan aortaya ve distaline uzanan Tip A aort diseksiyonu ile karşılaşmaktayız. 
Sonuç olarak tanı veya tedavi için uygulanacak kateterizasyon işlemlerinde hedef doku kadar, dokuya ulaşırken katedilecek 
vasküler yapıların da aynı aterosklerotik, anevrizmatik ya da dejeneratif yapıya sahip olabileceği akılda tutulmalıdır. Kateter 
aracılı işlemler, günümüz pratiğinde sık ve kolay uygulanabilir olarak görülse de birer girişimsel işlem oldukları ve olası riskleri 
göz ardı edilmemelidir.
Anahtar sözükler: Retrograd aort diseksiyonu.

Şekil 1. Ameliyat öncesi tomografik görüntülemede diseke aort görüntüsü. Şekil 2. Ameliyat sırası mediasten.
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[SB-115]
Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen komplikasyonların sıklığı ile ortalama trombosit hacmi 
arasındaki ilişki
Hakkı Kürşat Çetin, Sadiye Deniz Özsoy, İsmail Haberal, Faruk Gençoğlu, İsmail Koramaz, Ali Murat Mert
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ortalama trombosit hacminin (MPV) açık kalp cerrahisi komplikasyon gelişmesine etkisini değerlendirmek.
Yöntem: Çalışmaya açık kalp cerrahisi geçiren 234 olgu (62 kadın 172 erkek; ortalama yaş 59.3±10.5 yıl, aralık 20-84 yıl) dahil 
edildi. Tüm olguların dosyaları, demografik özellikler, eritrosit miktarı (RBC), lökosit miktarı (WBC), trombosit miktarı (PLT), 
MPV, serum BUN ve kreatinin değerleri açısından değerlendirildi. Tüm olgular ameliyat sonrası komplikasyon gelişmesine göre 
iki gruba ayrıldı. Grup A ameliyat sonrası komplikasyon gelişmeyen olgulardan, Grup B ameliyat sonrası komplikasyon gelişen 
olgulardan oluşmakta idi. Gruplar arasında RBC, WBC, PLT, MPV, BUN ve kreatinin değerleri karşılaştırıldı. İstatistiksel 
anlamlılık, p<0.05 düzeyinde kabul edildi.
Bulgular: Gruplar arasında RBC, WBC, PLT arasında istatistiksel anlamlı değişim izlenmedi (tüm p>0.05). Grup B 
olgularında, Grup A’ya göre ameliyat sonrası 24. ve 48. saat MPV değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış izlendi (p=0.005, 
0.003; p<0.05). Grup B olgularında grup A olgularına göre, ameliyat sonrası 24. ve 48. saatte BUN ve kreatinin değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı artış izlendi (p=0.000, p<0.005).
Tartışma ve Sonuç: Açık kalp cerrahi sonrası komplikasyon gelişen olgularda, ameliyat sonrası MPV değerlerinde anlamlı 
artış izlenmektedir. Bundan sonra daha fazla hasta sayısıyla yapılacak çalışmalarda, bu bilginin doğrulanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.
Anahtar sözükler: Açık kalp cerrahisi, ortalama trombosit hacmi, komplikasyon.
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[SB-116]
Long-term outcomes of ablative polymerization with cyanoacrylate glue in the treatment of 
refluxing saphenous veins: A single center prospective observational study
Eyüp Serhat Çalık, Izatullah Jalalzai, Bilgehan Erkut
Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Erzurum, Türkiye

Background and Aim: The use of CAA in the treatment of refluxing saphenous veins has increased in the last decade, and its 
effectiveness and safety have been proven by many studies. The objective of this single center prospective observational study 
is to evaluate the five-year results of cyanoacrylate ablation (CAA) method in venous insufficiency.
Methods: There were 210 subjects were treated with the CAA between April 2014 and June 2016. The protocol included physical 
and colour Doppler ultrasonography examination, venous clinical severity score and quality of life assessment before and after 
the procedure. The primary endpoint was treated veins closure rates and the secondary endpoint was clinical improvement.
Results: In total, 236 ablation procedures were successfully completed on 210 subjects. 136 (64.8%) of them completed the 
5-year follow-up visits. The mean follow-up period was 76 months. The treated saphenous vens complete closure rate were 
92.1% at five-year. Various interventions were performed for varicose veins in 12 (8.8%) patients during their follow-up from 
3rd month to fifth year. Although clinical and quality of life improvement was slowed compared to previous follow-ups, they 
were significantly increased compared to baseline values. Device or procedure-related late side effects were not observed during 
the long-term period.
Conclusion: This study demonstrated that long-term efficacy and safety of CAA in the treatment of refluxing saphenous veins 
with high closure rates and significant clinical and quality of life improvement. We think that the long-term results of many 
studies will support this results.
Keywords: Cyanoacrylate ablation.
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[SB-117]
İnfrarenal abdominal aort anevrizması ile koroner arter anevrizması bulunan hastanın 
yönetimi
Arif Okay Karslıoğlu, Deniz Sarp Beyazpınar, Denizhan Akpınar, Mehmet Keyfoğlu, Hakkı Tankut Akay
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Abdominal aort anevrizmaları (AAA), arteriyel sistemde en sık görülen anevrizmalardır. AAA çapının 3 cm 
ve üzerinde olması veya normalinin %50’sinden fazla genişlemiş olması AAA olarak tanımlanır. Anevrizmanın çapı 4,5-5,5 
cm’nin üzerinde veya yıllık büyüme hızı 1 cm üzerinde ise cerrahi tedavi endikedir. Koroner arter anevrizmaları (KAA), koroner 
damar çapının %50’den fazla artması olarak tanımlanmakta olup nadir görülen bir patolojidir. En sık sağ koroner arterde (RCA) 
görülmekte olup sol ön inen (LAD) ve sol sirkümfleks (LCx) arterde de görülebilir. KAA etiyolojisinde erişkinlerde en sık 
ateroskleroz, pediyatrik grupta ise Kawasaki hastalığı görülmektedir. KAA olan hastalarda, aort anevrizmalarının görülme 
sıklığı %52’dir. Bu makalede infrarenal aort anevrizması olan ve ameliyat öncesi koroner anjiyografisinde CxOM1’de anevrizma 
saptanan 64 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Sunumun amacı KAA ve AAA birlikteliğine dikkat çekmek ve hekimlere bu 
lezyonların yönetimine merkezimizin tecrübesiyle fikir vermektir.
Yöntem: Altmış dört yaşında erkek hasta üroloji kontrolü sırasında saptanan aort anevrizması nedeniyle polikliniğe geldi. 
BT anjiyosunda 65x51 mm infrarenal aort anevrizması, ameliyat öncesi koroner anjiyografisinde CxOM1’de KAA saptandı. 
Öncelikle abdominal lezyona açık cerrahi ile tübüler Dacron greft yerleştirildi, ardından kardiyoloji önerisiyle ameliyat sonrası 
üç ay sonra koroner lezyona stent yerleştirildi.
Bulgular: Hastamızın ameliyat sonrası kontrol BTA’sında yerleştirilen Dacron greft normal sınırlarda izlendi. Ameliyat sonrası 
dönem takiplerinde viseral organlarda, ekstremitelerde ve nörolojik bir komplikasyon görülmemiş olup hastanın kardiyak 
semptomu olmamış ve koroner anjiyosunda stenti açık izlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Koroner arter anevrizmaları ve AAA’nın birlikteliğinde tedavi zamanlaması, hangi patolojiye öncelikli 
müdahale edileceği, tedavi metotları; hastanın semptom durumu, anevrizmaların komplike olup olmaması, komorbiditelerin 
değerlendirilmesi gibi faktörler çerçevesinde multidisipliner bir yaklaşımla yönetilmelidir.
Anahtar sözükler: Anevrizma.
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[SB-118]
İliyak lezyonlarda endovasküler girişimi ve cerrahi girişim sonrası renal hasarın 
karşılaştırılması
Halit Er, Murat Baştopçu
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Tıkayıcı iliyak arter hastalığında cerrahi ve endovasküler tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Endovasküler 
tedavilerde işlem sırasında kullanılan kontrasta bağlı nefropati gelişebildiği gibi cerrahi girişimlerde de cerrahi ve yoğun 
bakım süreçlerine bağlı olarak böbrek hasarı riski artmaktadır. Bu çalışmamızda tıkayıcı iliyak arter hastalığında böbrek hasarı 
açısından endovasküler ve cerrahi tedavi seçeneklerini karşılaştırdık
Yöntem: Ocak 2018- Temmuz 2022 ayları arasında tıkayıcı iliyak hastalık sebebiyle endovasküler ve cerrahi girişim yapılmış 
18 yaş üstü hastalar retrospektif olarak Acute Kidney Injury Network (AKIN) sınıflamasına göre hastanın işlem öncesi kreatinin 
değerinin işlem sonrasında 1.5 kat ve üzerine çıkması kriterine göre analiz edilerek sonuçlar ve risk faktörleri açısından 
karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 210 hastanın 113’üne cerrahi, 97’sine endovasküler işlem uygulandı. Cerrahi grupta koroner arter hastalığı 
(%64,6 vs. 43,5, p=0,001), hiperlipidemi (%62,4 vs. %43.5, p=0.010), hipertansiyon (%63,5 vs. %44.3, p=0,007) daha sık, 
endovasküler grupta yaş daha yüksekti (63.2 vs. 59.6, p=0,004). İki grup arasında işlem öncesi KBH varlığı incelendiğinde 
farklılık saptanmadı (p=0,160). Tüm grupta 28 (%12,7) hastada AKIN Grade 1 ve üzeri böbrek hasarı tespit edildi. (Tablo 1) 
İki grup arasındaki demografik farklılıklardan ötürü yaş, hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve hiperlipidemiye göre kontrol 
edildiğinde cerrahi grupta ABH 5.8 kat yüksek (%95 CI: 1.9-18.2, p=0,002) saptanmıştır (Tablo 2).
Tartışma ve Sonuç: Tıkayıcı iliyak arter hastalığında cerrahi ve endovasküler girişimlerde böbrek hasarı farklı oranlarda 
gelişebilmektedir. Bulgularımıza göre kontrast nefropatisi göz ardı edilmemekle birlikte iliyak lezyonlarda endovasküler 
tedaviler cerrahi girişime göre böbrek hasarı açısından daha az risk taşımaktadır.
Anahtar sözükler: İliyak stent.
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[SB-119]
Minimal invaziv dikişsiz aort kapak değişimi hastane yatış süresini kısaltır: Bir eğilim skoru 
eşleştirme analizi
Emre Yaşar, Zihni Mert Duman, Emine Aleyna Eroğlu, Mete Gürsoy
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Cerrahi olarak aort kapak değişimi median sternotomi veya minimal invaziv yöntemlerle (mini-sternotomi veya 
sağ anterior minitorakotomi) ile gerçekleştirilebilir. Cerrahi teknolojinin gelişmesiyle daha hızlı implante edilebilen dikişsiz 
aort kapaklar cerrahların kullanımına sunulmuştur. Minimal invaziv cerrahide dikişsiz aort kapak kullanımı çoğunlukla tercih 
edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, median sternotomi ve minimal invaziv yöntemlerle dikişsiz aort kapak değişimi yapılan 
hastaların erken ameliyat sonrası cerrahi sonuçlarını eğilim skoru eşleştirme analizi kullanarak karşılaştırmaktır.
Yöntem: Mayıs 2014 - Ağustos 2022 tarihleri arasında elektif şartlarda izole dikişsiz aort kapak değişimi yapılan 46 hasta 
tarandı. Ameliyat sonrası veriler için olası karıştırıcı faktörlerin etkisini dengelemek için 1:1 eğilim skoru eşleştirmesi yapıldı. 
Eğilim skoru eşleşmesinden sonra, tam sternotomiyle ameliyat edilen 13 hasta (Grup 1), minimal invaziv yöntemlerle ameliyat 
edilen 13 hasta (Grup 2) çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Grup 1 ve Grup 2 arasında kardiyopulmoner baypas ve aortik kros klemp zamanı arasında istatistiksel anlamlı fark 
yoktu (sırasıyla, p=0.15, p=022). Grup 1 de bir hastada erken mortalite gelişirken, Grup 2 de erken mortalite görülmedi. Grup 1 
ile Grup 2 arasında yoğun bakım ünitesinde kalış arasından istatistiksel fark yoktu (ortanca: 2,5 gün [IQR: 2-4 gün] vs. ortanca: 
1 gün [IQR: 1-3 gün], p=0.2). Grup 1 de hastanede kalış süresi Grup 2’ye göre istatistiksel daha uzundu (ortanca: 12 gün [IQR: 
9-12 gün] vs. ortanca: 7 gün [IQR: 5-10 gün], p=0.04).
Tartışma ve Sonuç: Minimal invaziv yöntemlerle dikişsiz aort kapak değişimi hastane yatış süresini kısaltmaktadır.
Anahtar sözükler: Dikişsiz.
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[SB-120]
EVAR /TEVAR işlemleri öncesi rutin hidrasyon uygulamasının işlem sonrası akut böbrek 
hasarına karşı koruyuculuğu
Berat Hasbal, Uğur Kisa, Hüseyin Kuplay, Onur Sokullu
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Abdominal aort ve torakal aort anevrizmalarına yönelik endovasküler işlem sonrası akut böbrek hasarı 
gelişiminin önlenmesi için birçok efektif strateji bulunmaktadır. Bunlardan biri de işlem öncesi hidrasyon uygulamasıdır. 
Çalışmamızda, kliniğimizde endovasküler işlem uygulanan hastaların, işlem öncesi rutin hidrasyon uygulaması sonucu akut 
renal hasardan koruyuculuğunu ortaya koymayı amaçladık.
Yöntem: Ocak 2018 - Temmuz 2022 tarihleri arasında kliniğimizde EVAR/TEVAR planlanan hastalardan son dönem 
böbrek yetmezliği olmayıp; işlem öncesi hidrasyon uygulanan ve uygulanmayanların işlem öncesi ve işlem sonrası kreatinin 
ve BUN değerleri retrospektif olarak taranarak analiz edilip; hidrasyon uygulamasının renal fonksiyona etkileri açısından 
karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya verilerine ulaşılabilen 88 EVAR hastası ve 59 TEVAR hastası dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen 
hastalardan EVAR grubunda %12.4 (n=11) hastada ve TEVAR grubunda %16.9 (n=10) hastada kontrast nefropatisi gelişti. 
EVAR grubunda, bazal kreatinin değeri yüksek (>1.2 mg/dL) olup; işlem öncesinde hidrasyon yapılan hastalarının hiçbirinde 
kontrast nefropatisi gelişmedi. İşlem öncesi hidrasyon yapılmayan %16.7 (n=2) hastada ise kontrast nefropatisi gelişti (p=0.220). 
TEVAR grubunda, bazal kreatinin değeri yüksek olup; işlem öncesinde hidrasyon yapılan hastaların %40’ında (n=4) kontrast 
nefropatisi gelişimi gözlendi. İşlem öncesi hidrasyon yapılmayanlarda ise %16.7 (n=1) hastada kontrast nefropatisi gelişimi 
gözlendi (p=0.588). Tüm çalışma grubundaki kreatinin değerleri normal olup; işlem öncesinde hidrasyon yapılan hastalarının 
%7.4’ünde kontrast nefropatisi gelişirken; işlem öncesi hidrasyon yapılmayan hastalarda %18.8 oranında kontrast nefropati 
gelişimi gözlendi (p=0.344).
Tartışma ve Sonuç: Kontrast nefropati gelişimini etkileyen birçok sebep mevcut olup, sadece işlem öncesi hidrasyon yapmak 
kontrast nefropatiyi önlemek açısından yeterli değildir. Ancak bazal kreatinin değerleri açısından bakıldığında, çalışmamızdaki 
TEVAR uygulanan ve hidrasyon yapılan gruptaki hastaların daha yüksek ortalama bazal kreatinin değerlerine sahip olması, 
kontrast nefropati gelişmesi açısından hidrasyonun etkinliğini gösterebilir.
Anahtar sözükler: Kontrast nefropati.
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[SB-121]
Perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde takip sonuçlarımız
Burhan Küçük1, Sibel Gür1, Ali Ahmet Arıkan1, Ayşegül Durmaz2, Şadan Yavuz1, Muhip Kanko1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Perikardiyal efüzyon perikardiyal boşlukta sıvı birikmesidir. Perikardiyal sıvının üretilmesinde veya drenajında 
oluşan patolojiler perikardiyal efüzyon oluşmasında rol almaktadır. Perikardiyal efüzyon altta yatan bir kardiyak hastalığa bağlı 
olabileceği gibi, son dönem böbrek hastalığı, göğüs radyasyonu alan hastalar, perikardiyal veya sebebi bilinmeyen malignitelere 
bağlı olarak da görülebilir.
Yöntem: Kliniğimizde tedavi edilen perikardiyal efüzyon hastalarının demografik verileri ve takip sonuçları etik kurul 
alınmasının ardından retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: 2010-2018 yılları arasında perikardiyal efüzyon nedeniyle ameliyat edilen 76 hastanın 45’i kadın 31’i erkek idi. 
Hastalarımızın 21’inde malignite tanısı mevcuttu. Altı hastanın akciğer kanseri, üç hastanın meme kanseri, üç hastanın lösemi 
tanısı mevcutken diğer dokuz hastanın da çeşitli malignite tanıları mevcuttu. 27 hastamızda eşlik eden plevral efüzyon mevcuttu. 
Ekokardiyografide 20 hastada bası bulgusu vardı. 16 hastada tamponat kliniği mevcuttu. Hastalarımızın büyük kısmında 
dispne, çarpıntı şikayetleri mevcuttu. 27 hastamıza daha önceden perkütan perikardiyosentez yapılmış; birine ise daha önceden 
cerrahi drenaj uygulanmıştı. 21 hastada torakotomi ile perikardiyal efüzyon boşaltılırken 55 hastada subksifoidal yaklaşım ile 
perikardiyal efüzyon boşaltılmıştır. Ameliyat sonrası ekokardiyografide hastalarımızın sadece birinde sol ventrikül apekste sıvı 
görülmüş olup diğer hastalarımızda anlamlı perikardiyal sıvı görülmemiştir. Ameliyat sırasında alınan örneklerin patolojisinde 
iki hastada malignite lehine sonuç görülmüş olup; iki hastanın da öncesinde malignite tanısı mevcuttu. Hastalarımızın takibi 
hala devam etmekle beraber 23 hastada ölüm görülmüştür. Dört hastanın ölüm nedeni malignite kaynaklı, dört hastanın ölüm 
nedeni perikardiyal efüzyon ile ilişkili bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Perikardiyal drenaj için birçok yöntem bulunmakla birlikte seçilecek yöntem perikardiyal efüzyonun 
etiyolojisine, rekürrens sıklığına, hastanın semptomlarına ve kliniğine bağlı olarak değişmektedir. Kliniğimizde hastaların 
semptomları, altta yatan hastalıkları, geçirilmiş cerrahi öyküleri göz önünde bulundurularak hastaya en faydalı olacak yönteme 
karar verilmektedir.
Anahtar sözükler: Perikardiyal efüzyon.
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[SB-122]
Midterm outcomes of elective evar in elderly patients: When it is too old?
Gökay Deniz, Bahadır Aytekin, Serkan Mola, Sabir Hasanzade, Muhammed Selim Yaşar, Sinan Özçelik, Naim Boran 
Tümer, Hakkı Zafer İşcan
Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Background and Aim: We aimed to investigate the outcomes of EVAR treatment in 80 years and older patients (elders) and 
youngers.
Methods: From January 2013 to January 2022, 313 patients underwent electively EVAR. Patient demographics and perioperative 
features were received from the hospital database. The primary endpoints were to explore early mortality rate of elders, and to 
compare with the rest. The secondary endpoint was to analyze the factors on late mortality.
Results: Whereas 245 patients were under 80 years old, there were 68 patients aged 80 years and older as the elders. The early 
mortality rate was 2,94% in elders, and 0,81% in the rest. There was no significant difference (p=0,24). However, elders had 
significantly lower survival probability in five years follow-up respectively %82 (CI: %76-89) - %54 (CI: %32-72) (p=0.013). 
Multivariate analysis indicated that the elders had the twice risk on the late mortality. ASA score could be helpful for the 
prediction of the late mortality risk and the patient selection for elective EVAR treatment. All early mortalities were symptomatic 
patients and were not suitable to instructions for use, however, went to EVAR procedure as the last chance.
Conclusion: Although age is an important factor in mortality and morbidity, the early mortality rate is similar within elders 
and youngers. Age is not a single limiting factor for the procedure. Elders has a significantly lower survival but there are 
still acceptable results. As elders are so fragile and delicate to the complications, patient selection with considering the life 
expectancy and clinical assessment is the key.
Keywords: EVAR in elderly patients.

Figure 1. Survival probability within elders and younger recipients.
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[SB-123]
El yapımı pulmoner kapaklı konduit hazırlama teknikleri ve replasman sonrası kısa-orta 
dönem takip sonuçları
Can Vuran1, Mehmet Dedemoğlu1, Taliha Öner2, Özlem Sarısoy2, Vildan Atasayan2, Türkay Sarıtaş2, Mehmet Karacan2, 
Zeliha Tuncel3, Koray Ak4

1T.C S.B Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2T.C S.B Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3T.C S.B Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi,Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bazı doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde elzem olan kapaklı konduitlerin arzı, maliyeti ve üretim 
özelliklerine bağlı olumsuzluklar nedeni ile ameliyatta üretilen el yapımı greftlerin kullanımında artış süregelmektedir. 
Doğumsal kalp hasta grubunda el yapımı konduit uygulamalarımızda kullandığımız teknikleri ve replasman yapılan grubun 
kısa-orta dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Yöntem: Şubat 2019 - Temmuz 2022 sürecinde el yapımı kapaklı konduitlerle sağ ventrikül-pulmoner arter devamlılığı 
sağladığımız 26 hastanın demografik verileri ile greft üretiminde kullanılan teknik ve materyal seçimi, ameliyat esnası ve 
sonrası klinik bulguları retrospektif olarak incelenmiş, sunulmuştur.
Bulgular: Olgular 13.4 ay yaş ve 7.4 kilo ağırlık ortalamasına sahipti. İşlem esnası hastaların pulmoner gradienti ortalama 
65 mmHg idi, 10 hastada periferik pulmoner arter darlığı da eşlik etmekteydi. Başlangıçta PTFE greft içine PTFE kusp 
uyguladığımız 12 olguyu takiben teknikte değişim uygulanmış ve 14 hastada bovine perikart yama içine PTFE kusp dikilerek 
konduit oluşturulmuştur. Bu olguların 13’ünde bileaflet 13’ünde trileaflet teknik kullanılmıştır. Ortalama konduit boyutu 14.6 
mm ile ortalama z skorundan en az 2 mm daha büyük olmuştur. Anlamlı gradient ve hafitten fazla yetmezlik saptanmamıştır. 
Geç yoğun bakım izleminde kaybedilen üç olguda konduit ile ilişki saptanmamıştır.
Tartışma ve Sonuç: İdeal konduit; kolay erişilebilir ve saklanabilir, dayanıklı ve uzun ömürlü, anti-trombotik ve düşük 
maliyetli olmalıdır. Bazı greftler bu şartların bir kısmını karşılayabilse de yüksek maliyetleri, erişilebilirlikleri, dayanıklılık, 
trombojenite sorunları, dini inançlar gibi nedenlerle alternatif greft arayışı gündeme gelmiştir. Uzakdoğu kaynaklı serilerdeki 
olumlu sonuçlar el yapımı konduitlerin kullanımı tekrar gündeme getirmiş olup serimizdeki hastaların cerrahi uygulama ve kısa 
orta dönem takipleride benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. Özellikle temin sorunu olan düşük boyutlarda dahil olmak üzere el 
yapımı greftlerin güvenle kullanılabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar sözükler: Kapaklı pulmoner konduit.
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[SB-124]
Koroner arter baypas greft ameliyatı planlanan hastalarda anksiyete düzeyinin ameliyat 
sonrası yaşam kalitesine etkisi
İzzet Emir
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp cerrahisi, öncesi ve sonrasıyla hastanın hayatını etkileyen bir süreçtir. Hasta açısından bilinmezliklerin 
fazla olduğu bu süreçte anksiyete sık karşılaşılan bir durumdur. Araştırma, koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı 
planlanan hastaların ameliyat öncesi anksiyete düzeyinin ameliyat sonrası altıncı aydaki yaşam kalitesine etkisini belirlemek 
amacıyla yapıldı.
Yöntem: Çalışmaya Ocak 2020-Ağustos 2021 tarihleri arasında kliniğimizde kardiyopulmoner baypas eşliğinde izole koroner 
arter baypas ameliyatı yapılan 50 hasta (23 kadın ve 27 erkek ortalama yaş 60.2±8.7) prospektif olarak dahil edildi. Öykülerinde 
nörolojik ve psikiyatrik patolojileri olanlar ve ilaç kullananlar ile ameliyat sonrası komplikasyon yaşayan hastalar çalışmadan 
dışlandı. Ameliyattan bir gün önce Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği ve ameliyattan sonra altıncı ayda Yaşam Kalitesi Ölçeği’ni 
tamamlayan hastalar değerlendirildi.
Bulgular: Demografik özellikler ve EuroSCORE II verileri açısından farklılık yoktu. Operasyonel veriler (cerrahi süreleri, kros 
klemp süreleri, kardiyopulmoner baypas süreleri) ve ameliyat sonrası takip parametreleri (entübasyon süreleri, yoğun bakım 
süreleri) açısından anlamlı farklılık görülmedi. KABG ameliyatı öncesi kadın hastaların anksiyete düzeyleri anlamlı olarak 
daha yüksekti. Anksiyete düzeyleri yüksek olan hastalarda ameliyat sonrası yaşam kalitesi istatistiksel olarak anlamlı düşük 
bulundu (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma, anksiyetenin ameliyat sonrası dönemde hastaları fizyolojik ve psikolojik olarak etkileyerek 
yaşam kalitesini düşürdüğünü göstermiştir. Bu nedenle, hastaların ameliyat öncesi dönemde psikolojik olarak değerlendirilmesinin 
ve gerekli ise verilecek psikolojik ve farmakolojik desteğin, hastaların anksiyetesinin azaltılması ve ameliyat sonrası dönemde 
yaşam kalitesinin artırılmasında etkili olabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar sözükler: Anksiyete.
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[SB-125]
Sol ön inen koroner arter endarterektomilerin erken ve orta dönem sonuçları
Hasan Attila Keskin, Mehmet Selahattin Bayraktaroğlu, Salih Fehmi Katırcıoğlu
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sol ön inen koroner arteri (LAD) diffüz hasta olanlarda revaskülarizasyon için endarterektomi yapmak bazı 
hastalarda kaçınılmaz olabilir. Bu çalışmada, kliniğimizde yapılan açık uzun endareterektomi tekniğinin erken ve orta dönem 
sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: 2012-2021 tarihleri arasında acil veya elektif olarak ardışık olarak ameliyat edilen LAD’de diffüz ateroskleroz olan 
46 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 22’si (%48) NHYA göre klas 3 ve 4 idi. Ortalama EuroSCORE’ları 3,4 
(1-7) idi.
Bulgular: Hastaların 32’si erkek, 14’ü kadın olup yaş ortalaması 64.3(41-84) yıl olarak hesaplandı (Tablo 1). Hastaların beşi acil 
şartlarda ameliyata alındı. Tüm hastalar konvansiyonel koroner baypas tekniğiyle ameliyat edildi. Hastaların ameliyat öncesi 
kardiyak değerlendirmeleri Tablo 1’de verildi. Ortalama takip süresi 43 ay (13-119) olarak hesaplandı. Operatif hasta verileri 
Tablo 2’dedir. Hastaların 43’üne sadece CABG, birine KABG’ye ek olarak MVR, birine CABG’ye ek olarak MVR ve sol atriyal 
miksoma eksizyonu ve birine de CABG’ye ek olarak postMİ VSD tamiri yapıldı. Erken ameliyat sonrası mortalite dört (%8.7) 
hastada görüldü ve bunlardan ikisi kardiyojenik şokta acil alınan hastalardı. Elektif olarak ameliyat edilen hastalarda erken 
ameliyat sonrası mortalite oranı %4.6 (n=2) idi. Erken ameliyat sonrası dönemde görülen komplikasyonlar Tablo 2’de verildi. 
Orta dönemde hastaların sadece birinde LİMA grefti oklüde oldu ve takibe alındı. Üç hastada tekrarlayan PTCA ve stent 
uygulamaları oldu. İki hasta kalp yetmezliği nedeniyle kaybedildi.
Tartışma ve Sonuç: Sol ön inen koroner arteri diffüz hasta olan koroner arter hastalarında revaskülariasyon için; LAD’ye açık, 
uzun endarderektomi kabul edilebilir morbidite ve mortalite ile güvenle uygulanabilir.
Anahtar sözükler: Koroner endarterektomi.
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[SB-126]
Analysis of adult right-sided intra-cardiac masses: A case series and review
Serenay Ersoy, Mehmet Cahit Sarıcaoğlu, Ahmet Kayan, Fatma Akça, Giorgi Sulukhia, Melisa Kandemir, Mustafa Bahadır 
İnan, Ahmet Rüçhan Akar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi, Ankara, Türkiye

Background and Aim: The right-sided intracardiac masses are rare and often discovered as incidental findings during 
echocardiographic screening. Thrombi are the most common and usually related to catheterization and arrhythmia. Vegetations 
are primarily associated with the primary valvular or endothelial disease. However, the right-sided chamber vegetation is usually 
seen in IV drug abusers. The incidence of cardiac tumors is between %0,002-%0,3. Myxoma is the most common primary 
cardiac tumor, and 20% is located in the heart’s right chambers. Lipoma and papillary fibroelastoma are the other common 
types of adult cardiac masses. Cardiac malign neoplasms are usually metastatic lesions, whereas primary tumors are scarce. 
The purpose of this study is to present the clinicopathological features of right-sided intracardiac masses and their management.
Methods: We retrospectively reviewed twelve consecutive cases diagnosed in our institution from August 2021 to August 2022 
(Table 1). Imaging modalities were echocardiography, cardiac computed tomography, and cardiac magnetic resonance. PET-CT 
was used in one case.
Results: On imaging, myxomas were spherical and mobile. Fibroelastoma was small, pedunculated, smooth, and mobile. 
Sarcomas were broad-based with irregular margins and heterogeneous. Except for one case of endocarditis treated with 
antibiotics, all tumors were surgically resected using percutaneous bicaval cannulation and beating heart. Four cases required 
tricuspid valve repair. The mean cardiopulmonary bypass time was 69.6±26.3, and the hospital mortality was 8.3%.
Conclusion: Complete resection with clean margins, valve-sparing, and reconstructive surgery is essential for cardiac tumors. In 
contrast, masses resulting from thrombi could be managed with anticoagulation. Appropriate long-term antibiotics may resolve 
endocarditic lesions in high-risk cases.
Keywords: Cardiac mass.
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[SB-128]
İliyak arter lezyonlarında implant edilen farklı stent türlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi
Yusuf Kağan Poçan, Anıl Karaağaç
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İliyak arter lezyonlarında stent implantasyonu günümüzde çok yaygın uygulanan bir işlemdir. Birçok farklı stent 
marka ve modeli bulunmakla birlikte temelde self-expandable ve balon-expandable olmak üzere iki çeşit stent türü mevcuttur. 
Çalışmamızdaki amacımız iliyak arter lezyonlarında uygulanan farklı stent türlerinin açık kalım açısından araştırılmasıdır.
Yöntem: Merkezimizde Ocak 2018-Temmuz 2022 arasında kalp ve damar cerrahisi kliniğince iliyak tıkayıcı hastalık 
nedeniyle iliyak stent uygulanmış hastaların kayıtları hastane veri tabanından elde edilmiş, stent türleri, erken ve uzun dönem 
komplikasyonlar, uzun dönem tekrar iliyak girişim ihtiyacı karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen lezyon tipleri benzer olan 89 hastanın 58’inde (%59.8) self-expandable, 25’inde (%25.8) 
balon-expandable stentler implante edilmiş olup, altı (%6.2) hastada hem self hem de balon-expandable stentler implante 
edilmiştir. Tüm hasta grubunda işlem sonrası takipte dual antipletelet tedavi verilmiştir. Çalışma grubunda median iki yıllık 
takip süresince iliyak tekrar girişim oranı %6.7 olarak saptanmıştır. İki stent grubu karşılaştırıldığında self-expandable stent 
grubunda hiperlipidemi daha sık olarak saptanmış (49.1% vs. 21.7%, p=0.025) olmakla birlikte, yaş ve diğer demografik veriler 
açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Yapılan analizlerde balon-expandable stent kullanılan grupta tekrar 
girişim riski, self-expandable stent kullanılanlara göre 3.3 kat yüksek gözlenmiştir ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (p=0.197).
Tartışma ve Sonuç: İliyak artere yönelik endovasküler girişimlerde self-expandable ve balon-expandable stentlerin kullanımı 
açısından farklı görüşler bulunmakla birlikte, stent türü seçimi açısından kesin bir öneri bulunmamaktadır. Çalışmamızda 
incelediğimiz hasta grubunda da iliyak arter girişimlerinde orta dönem açık kalım oranı %93.3 olarak tespit edilmiş olup, iki 
stent türü arasında tekrar girişim açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.
Anahtar sözükler: İliyak arter stent.
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[SB-129]
Karotis arter cerrahisinde konvansiyonel ve eversiyon endarterektomi yöntemlerinin 
karşılaştırılması
Lokman Yalçin, Emre Yaşar, Zihni Mert Duman, Mervan Akyol, Muhammed Bayram
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Karotis arter hastalıklarında cerrahi tedavi hala altın standarttır. Eversiyon ve konvansiyonel olmak üzere iki 
temel cerrahi teknik uygulanmaktadır. Bu çalışmamızda bu iki tekniğin cerrahi sonuçları karşılaştırıldı.
Yöntem: Ağustos 2019-Ocak 2022 tarihleri arasında karotis cerrahisi geçiren hatalar çalışmaya dahil edildi. Karotis cerrahisi 
ile eş zamanlı kardiyak cerrahi geçiren hastalar çalışma dışında bırakıldı. Hastalar karotis endarterektomi tekniğine göre iki 
gruba ayrıldı. Konvansiyonel endarterektomi ameliyatı uygulanan 103 hasta Grup 1, eversiyon endarterektomi uygulanan 39 
hasta Grup 2 olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: Grup 1 ile Grup 2 hastalarının yaşı benzerdi (64.2±8.4’e karşı 64.1±8.3; p=0.94). Karotis shunt Grup 1 istatistiksel 
olarak daha fazla kullanıldı (27’ye karşı 0 hasta; p=0.01). Her iki grup arasında hastane mortalitesi değerlendirilmesinde 
istatistiksel anlamlı fark yoktu (4’e karşı 0 hasta; p=0.49). Gruplar arasında hastane kalış süresinde fark yoktu (sırasıyla, 
ortanca:5 gün [IQR1: 4 gün, IQR3: 9 gün] vs. ortanca 4 gün [IQR1: 4 gün, IQR3: 7 gün], p=0.14).
Tartışma ve Sonuç: Konvansiyonel kartis endarterektomi ve eversiyon karotis endarterektomi benzer cerrahi sonuçlara sahiptir.
Anahtar sözükler: Eversiyon.
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[SB-130]
İzole koroner baypas cerrahisi yapılan diyabetik hasta grubunda geri ödeme sistemi ve 
EuroSCORE 2 risk düzeylerinin morbiditeyi öngörme açısından karşılaştırılması
Ahmet Demir, Sevinç Bayer Erdoğan, Murat Sargin, Serap Aka
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp cerrahisi ameliyatlarının geri ödeme sisteminde kullanılan düşük orta ve yüksek risk grupları 
ile EuroSCORE 2 değerleri arasında farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılıkların özellikle diyabetik hasta grubunda daha 
belirgin olduğu düşünülmektedir. Biz bu çalışmamızda izole koroner baypas yapılan diyabetik hastalarda geri ödeme sistemi ve 
EuroSCORE 2 risk sistemlerinin morbiditeyi öngörmedeki başarısını araştırdık.
Yöntem: Temmuz 2019 - Mayıs 2020 tarihleri arasında 321 koroner baypas ameliyatı yapılan ardışık diyabetik hastalar 
retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik verileri, EuroSCORE 2 değerleri, geri ödeme sistemindeki risk grupları ve 
morbiditeleri (böbrek yetmezliği, SVO, uzamış entübasyon, uzamış yatış, enfeksiyon) analiz edildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 61,1 8,7, %77,2’i erkek ve %66,5’i oral antidiyabetik tedavi altında idi. Tablo 1’de bu 
hastaların Geri Ödeme Sistemine göre ve EuroSCORE 2’ye göre morbiditelerini gösterilmiştir. Şekil 1’de ise her iki risk 
değerlendirmesine göre morbidite ROC analizi yapılmıştır. Her iki risk değerlendirme sisteminde de düşük risk grubuna giren 
hastaların sırasıyla 62 (%29,2) ve 89 (%28,9) morbidite gözlenmiştir. Orta risk grubu için ise bu oran sırasıyla 33 (%34.4) ve 11 
(%47.8) bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Açık kalp cerrahisi risk belirleme sistemleri belirli bir oranda morbidite ve mortaliteyi yansıtabilmektedir. 
Ancak özellikli hasta gruplarında risk analizi sonucu ile morbidite beklenenden farklılaşabilmektedir. Bu çalışma sonuçlarımız 
izole koroner revaskülarizasyon gibi rutin kalp cerrahisi işlemi yapılan diyabetik hasta grubunda bu farklılaşmayı göstermiştir. 
Farklı ameliyat tipi ve ameliyat öncesi morbiditelerin de eklenmesi ile diyabetik hasta grubunda görülecek olası morbidite ve 
risk analizi sonuçları arasında daha belirgin farklılıklara ulaşılabilir.
Anahtar sözükler: EuroSCORE.

Şekil 1. ROC analizi.
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[SB-131]
Fonksiyonel triküspit yetmezliğinde ring anüloplasti ve Kay anüloplastinin karşılaştırılması
Emre Yaşar1, Salih Güler1, Aleyna Eroğlu1, Mehmet Ali Dala1, Ersin Kadiroğulları1, Mete Gürsoy1, Onur Şen1, Ünal Aydın1, 
Zeynep Kahraman2

1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Fonksiyonel triküspit yetmezliği pulmoner arter basıncı artışı ile seyreden patolojilerin önemli sonuçlarındandır. 
Primer patolojinin düzeltilmesi ile beraber yapılan triküspit kapak anüloplastisi hem erken dönemde hem de orta-uzun dönemde 
hastanın prognozu açısından belirleyici olmaktadır. Bu çalışmada triküspit kapağa yapılan ring anüloplasti ve Kay anüloplastinin 
bir yıllık sonuçlarını kıyaslamayı amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde 2020-2021 arasında fonksiyonel triküspit yetmezliği sebebiyle mitral kapak cerrahisi ve/veya aort kapak 
cerrahisi ya da atriyal septal defekt onarımı ile birlikte triküspit kapağa müdahale edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Bu 
tarihler arasında 48 hastaya ring anüloplasti, 42 hastaya Kay anüloplasti yapıldığı saptandı. De Vega yapılan beş hasta sayı az 
olduğu için çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı ring anüloplasti grubunda 54.25 Kay anüloplati grubunda 48.6 idi, ameliyat öncesi triküspit 
yetmezliği iki grupta benzer idi (3.83-3.17). Ameliyat öncesi EF (53.77-56.46), pulmoner arter basıncı (48.8-46.45) triküspit 
anülüs (42.07-40.41) gruplar arasında benzer bulundu. Birinci yıl ekokardiyografilerinde ring grubunda TY 1.37 saptanırken 
Kay anüloplasti grubunda 1.46 bulundu. Pulmoner arter basıncı ise ring grubunda 33.47’ye, Kay grubunda 31.74’e geriledi.
Tartışma ve Sonuç: Ring anüloplasti fonksiyonel triküspit yetmezliğinde en sık tercih edilen tekniktir. De Vega ve Kay 
anüloplasti giderek kullanımı azalan teknikler olsa da sonuçlarımız Kay anüloplastinin seçilmiş hastalarda kabul edilebilir 
sonuçlarıyla erken ve orta dönem için iyi bir alternatif olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar sözükler: Anüloplasti.
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[SB-132]
Minimal invaziv direkt koroner arter baypas cerrahisi erken dönem sonuçlarımız
Ahmet Arnaz, Vüsal Mahmudov, Abdullah Doğan, Dilek Altun, Adnan Yüksek, Yusuf Kenan Yalçınbaş
Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde yaptığımız minimal invaziv direkt koroner arter baypas (MIDCAB) ameliyatlarıyla 
ilgili erken tecrübelerimizi paylaştık.
Yöntem: Temmuz 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında kliniğimizde MIDCAB yapılan hastaların ameliyat öncesi, perioperatif 
ve ameliyat sonrası verilerini incelendik. Periferik kanülasyon yerleri, aortun yapısı, kalbin lokalizasyonunu değerlendirmek 
amacı ile tüm hastalara ameliyat öncesi torakoabdominal BT anjiyografi çekildi.
Bulgular: Dördü kadın 8’i erkek 12 hastaya MIDCAB ameliyatı uygulanmıştır. Yaş aralığı 82 ile 46 yıl (ortalama; 62,5) idi. 
Ameliyat öncesi özellikler Tablo 1’de özetlenmiştir. Üç hastada subklaviyen arter, dokuz hastada femoral arter kanülasyonu 
yapıldı. Beş hastada juguler ven+femoral ven, yedi hastada sadece femoral ven kanülasyonu yapıldı. Greft özellikleri Tablo 
2’de özetlenmiştir. Üç hastada sternotomiye dönüldü. Bunlardan ilk ikisi 2. ve 3. olgular idi. Ortalama kardiyopulmaner baypas 
süresi 212,4 dk, ortalama aortik klemp süresi 103.2 dk. İlk altı hastanın ortalama aortik klemp süresi 132.1 dk, son altı hastanın 
ortalama aortik klemp süresi 74.3 dk olmuştur. Ameliyat sonrası kanama miktarı 350-3300 cc (median; 800 cc), entübe kalış 
süresi 5-70 saat (median; 10 saat), yoğun bakım yatış süresi 1-7 gün (median; 1 gün), hastane yatış süresi 4-17 gün (median; 7 
gün). Bir hastanın HD ihtayacı, üç hastanın ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonu gelişti. Mortalite olmadı.
Tartışma ve Sonuç: Koroner arter baypas greftleme için standart cerrahi yaklaşım median sternotomi iken, küçük insizyonlar 
giderek daha fazla kullanılmaktadır. Hastaların iyileşmesine yönelik avantajlarına rağmen, MIDCAB’ın teknik ve uzun bir 
öğrenme süresi gibi zorlukları vardır. Günümüzde yeni cerrahi manevraların geliştirilmesi ile MIDCAB, greft sayısı, koroner 
hedeflerin kalitesi ve konumu, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi (BMI) ne olursa olsun tüm 
hastalarda yapılabilmektedir.
Anahtar sözükler: Minimal invaziv direkt koroner arter baypas cerrahisi.
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[SB-133]
İliyak arter hastalıklarında endovasküler ve cerrahi tedavinin maliyet ve etkinlik açısından 
karşılaştırılması
Mehmet Rum, Osman Eren Karpuzoğlu
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İliyak arter lezyonlarında girişim alternatifi olarak cerrahi ve endovasküler seçenekleri mevcuttur. Girişim 
türü tercihi hastaya, cerrahın deneyimine ve lezyonun karakteristiğine göre değişmektedir. Bu çalışmada amacımız iliyak arter 
hastalığının tedavisinde kullanılan endovasküler ve cerrahi girişim yöntemlerini maliyet ve etkinlik açısından karşılaştırmaktır.
Yöntem: Merkezimizde Ocak 2018 ile Temmuz 2022 arasında iliyak arter stent uygulanan hastalar ile cerrahi tedavi uygulanan 
hastaların bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların hastane yatış süreleri, yoğun bakım yatış süreleri, kan 
transfüzyon ihtiyacı, diyaliz ihtiyacı, revizyona gitme oranları, tekrar girişim ihtiyacı karşılaştırıldı.
Bulgular: Cerrahi uygulanan 118 hasta ile stent uygulanan 97 hasta çalışmaya dahil edildi. Cerrahi uygulanan hastaların yaş 
ortalaması 59,6 iken stent uygulananların yaş ortalaması 63.2 idi (p=0.004). Cerrahi uygulanan hasta grubunda hipertansiyon 
(%63.5 vs. %44.3, p=0.07), koroner arter hastalığı (%64.6 vs. %32, p<0.001) ve hiperlipidemi (%62.4 vs. %43.5, p=0.01) varlığı 
stent grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır. Ameliyat sonrası süreçte cerrahi tedavi uygulanan 
hastaların %4,2’sinde (n=5) diyaliz ihtiyacı gelişmişken, stent uygulanan hastalarda diyaliz ihtiyacı gelişmemiş, ancak iki 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.072). Cerrahi grubunda 18 (%15,3) hastada tekrar girişim 
gerekirken endovasküler girişim grubunda 6 (%6,1) hastada tekrar girişim gerekmiştir (p=0.06). Kan transfüzyon ihtiyacı 
endovasküler girişim grubunda %2,2 (n=2) cerrahi grubunda %34.7 (n=41) olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
saptanmıştır (p<0.01). Yoğun bakımdaki gün sayısı endovasküler girişim grubunda ortalama 0.33 gün iken cerrahi grubunda 
ortalama 2.18 gün olarak saptanmıştır (p<0.01).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda, iliyak arter hastalığına yönelik girişimlerde kan transfüzyonu ve yoğun bakım yatış süresi 
açısından endovasküler girişimler cerrahi tedaviye göre üstün saptanmış olup, diyaliz ihtiyacı ve tekrar girişim ihtiyacı cerrahi 
grupta yüksek olarak saptanmasına rağmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır.
Anahtar sözükler: Endovasküler.
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[SB-134]
Comparative analysis of medical treatments for venous insufficiency using fuzzy-promethee
Barçın Özcem, Özlem Balcıoğlu, Efe Precious Onakpojeruo, Berna Uzun, Ilker Özşahin, Dilber Uzun Özsahin
Near East University Hospital, KKTC

Background and Aim: This research study is aimed at evaluating the risk factors associated with venous insufficiency, the 
causes, symptoms, diagnostic measures associated with venous insufficiency, and the best venoactive drug that can be used 
to tackle chronic venous disease based on the specified importance given to criteria using the multicriteria decision making 
(MCDM) techniques
Methods: In this study, we evaluated the available venoactive drugs by the MCDM technique called, fuzzy Preference ranking 
organization method for enrichment evaluation (PROMETHEE). This technique is based on the comparison and evaluation of 
complex and multiple criteria to evaluate the most appropriate available alternative.
Results: The results showed that Daflon/MPFF is the best suitable and most effective venoactive drug used for the treatment 
of venous insufficiency with a net flow of 0,0592, followed by Diosmin, which has similar clinical benefits with a net flow of 
0,0393. While Sulodoxide with a negative net flow of -0,1192 ranked as the least favorable alternative with respect to given 
importance levels of the parameters, which can be simply updated depending on the expert’s opinion related to the patient’s 
conditions.
Conclusion: This research is useful for patients with VI as well as healthcare providers who are looking for the appropriate 
venoactive medicine for their specific needs following respectively outlined criteria. New alternatives and criteria could be 
considered once they are within reach, and evaluation can be done based on the opinions of the decision-makers, experts, 
physicians, clinicians, and researchers.
Keywords: Venoactive drugs.
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[SB-135]
The cryoablation procedure is now a routine method in minimal surgery as well as 
conventional valve surgery
Almazbek Akhmedov, Erdal Şimşek
Ankara City Hospital, Cardiovascular Department, Ankara, Türkiye

Background and Aim: We evaluated patients who underwent minimally invasive mitral valve surgery with cryoablation (Maze) 
in our clinic.
Methods: We retrospectively analyzed six consecutive patients who underwent MIMVS (4 of them MIMVS with Maze 
procedure) from February 2022 through August 2022 at our clinic. In all patients, the mitral valve was reached with a 3-5 cm 
incision under the right nipple. Cannulation was obtained from the femoral artery and vein using the Serdinger method by 
making a 3-cm oblique incision in the femoral region. In some patients, double venous cannula was used with jugular venous 
cannulation. A Chitwood cross clamp was placed in the ascending aorta from the right second intercostal space.
Results: Mean patients-age was 55,6 years (33,3% =female; Mean EuroSCORE II =0,69%). The majority of our patients were 
presented with a severe mitral valve regurgitation based on fibroelastic deficiency four patients, (66,6%), whereas two patients 
(33,3%) presented with a severe mitral valve stenosis. Four patients (66,6%) underwent mitral valve replacement associated 
with the Maze procedure. Preoperative Mean left atrium diameter on echocardiography was 63 mm. There was no mortality or 
conversion to sternotomy in the follow-up of the patients. Mean intensive care unit time 32 hours. Mean discharge time five days. 
Latest ECG follow-up (at discharge and at one month control) revealed normal sinus rhythm without reversible atrial fibrillation 
rhythm.
Conclusion: A standardized approach to minimally invasive mitral valve surgery and cryoablation procedure through right 
mini-thoracotomy is a feasible, safe, and reproducible technique associated with low perioperative mortality and morbidity
Keywords: MIMVS-minimal invasive mitral valve surgery.
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[SB-136]
Arkus aorta patolojilerinin hibrid tedavisi
Sinan Erkul, Zeki Temiztürk, Kürşad Öz, Koray Apaydın, Mehmed Yanartaş, Nihan Kayalar
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Arkus aorta patolojileri açık klasik cerrahi ve hibrid yaklaşımla tedavi edilebilmektedir. Son yıllarda hibrid 
ameliyathanelerin kullanımının yaygınlaşması sonrasında hibrid tedavi seçenekleri uygun hastalarda yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde gerçekleştirmiş olduğumuz arkus aorta patolojilerinin hibrid tedavisini sunmayı 
amaçladık.
Yöntem: Mayıs 2020-Ağustos 2022 tarihleri arasında arkus aorta patolojisi nedeni ile hibrid tedavi uyguladığımız hastaları 
retrospektif olarak inceledik.
Bulgular: Arkus aorta patolojisi nedeni ile üçü kadın (%20) ve 12’si erkek (%80) 15 hastaya hibrid tedavi uygulanmıştır. Tüm 
hastalar kontrastlı bilgisayarlı tomografi, transtorasik ekokardiyografi ve koroner anjiyografi ile değerlendirildikten sonra 
ameliyata alınmışlardır. Tüm hastaların cerrahileri genel anestezi altında ve hibrid ameliyathanede gerçekleştirilmiştir. Beş 
hastaya assendan aortadan tüm arkus aorta dallarına debranching, iki hastada karotiko-karotik ve karotiko-subklaviyen baypas 
, sekiz hastada karatiko-subklaviyen baypas ve sonrasında TEVAR işlemi uygulanmıştır. Koroner arter hastalığı nedeni ile üç 
hastaya koroner arter baypas yapılmıştır. Erken dönemde total debranching, sağ koroner artere baypas ve TEVAR uygulanmış 
olan hastada solunum yetersizliği nedeni ile ameliyat sonrası beşinci günde venovenöz ECMO uygulanmış ancak hasta 
pulmoner enfeksiyon ve sonrasında gelişen sepsis nedeni ile kaybedilmiştir. On dört hastanın takibine devam edilmektedir. 
Nörolojik komplikasyon görülmemiştir.
Tartışma ve Sonuç: Arkus aorta patolojileri açık klasik cerrahi ve hibrid tedavi yöntemleri ile günümüzde tedavi 
edilebilmektedir. Hibrid cerrahi tedavinin erken ve orta dönem sonuçları dikkate alındığında en az klasik cerrahi kadar başarılı 
sonuçlarıyla arkus aorta patolojisi gibi kompleks hastalık grubunda başarılı bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar sözükler: Arkus aorta debranching.
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[SB-138]
Semptomatik/asemptomatik karotis arter darlığında karotis plak yapısının rolü
Didem Melis Öztaş1, Bukem Tanoren Bilen2, Leyla Turker Sener3, Metin Onur Beyaz4, Mustafa Ozer Ulukan5, Orcun Unal6, 
Mehmet Burcin Unlu2, Paulo Eduardo Ocke Reis2, Murat Ugurlucan5

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Bioistatistik Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
5İstanbul Medipol Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Karotis arter darlığı tüm dünyada inmenin önemli sebeplerindendir. Karotis arter plağının yapısı hastalarda 
gelişebilecek semptomlarda prediktör olarak kullanılabilir olduğundan ilgi çekici olmuştur. Biz bu sunumda semptomatik 
karotis arter hastalığı ve aterosklerotik plak özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Karotis endarterektomi ameliyatı yapılan 22 hasta çalışmaya dahil edildi. On üç hasta erkek ve kalan dokuz hasta 
kadındı. Ortalama yaş 60.2±9.6 idi. Karotis arter darlığı oranları 75% ve 99% arasında değişmekteydi. Sekiz hasta asemptomatik 
ve kalan 14 hasta semptomatikti. On hasta inme geçirmişti. Bir hastada tekrarlayan geçici iskemik atak, dört hastada baş 
dönmesi ve uzuvda geçici güçsüzlük, bir hastada amaurosis fugax mevcuttu. Çıkarılan plaklar taramalı akustik mikroskopi 
cihazı ve mikro-bilgisayarlı tomografi ile incelendi.
Bulgular: Kalsiyumdan zengin plak yapısını gösteren daha yüksek akustik impedans değerleri asemptomatik hastalarda 
gözlenirken, kollajenden zengin plak dokusunu gösteren daha düşük akustik impedans değerleri inmesi olan hastalarda 
saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Kalsiyum yoğunluğu plak stabilize edici etkiye sahiptir ve çalışmamızda yoğun kalsifikasyonun karotis 
arter hastalığı olan hastalarda semptomatoloji ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. Kollajenden zengin plak yapısı karotis arter 
darlığına sahip hastalarda inme ile güçlü olarak ilişkili bulunmuştur. Modern radyolojik teknikler ile saptanabilen plak yapısı 
girişim gerektiren hastaları saptamada darlık derecesinden daha yardımcı olabilir.
Anahtar sözükler: Karotis arter darlığı; karotis arter plağı; karotis arter ülsere plağı.
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[SB-139]
Elektif izole asendan aort anevrizma cerrahisinde sıfır mortalite mümkün mü? 4 Yıllık 
deneyimimiz
Hidayet Demir, Mehmet Altuğ Tunçer, Ahmet Özdemir
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve cerrahi deneyimin artması ile birlikte daha başarılı sonuçlar elde 
edilmesine rağmen hala asendan aorta patolojilerinin cerrahi mortalite ve morbiditesi yüksek seyretmektedir. Çalışmamızda 
elektif asendan aorta cerrahisi uygulanan hastalarımızın retrospektif tarayarak sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Yöntem: Mart 2018 - Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahi kliniğinde; 
Asendan aorta anevrizma ön tanısıyla ameliyat edilen 153 olguya ait sonuçlar incelenmiştir.
Bulgular: Ameliyat edilen 163 olgunun 110’u (%67.48) erkek, 53’ü (%32,51) kadındı. Olguların en genci 20 en yaşlısı 86 
yaşında olup ortalama yaş kadınlarda 51,26 erkeklerde 57,53 olarak görüldü. En sık hastaneye başvuru sebebi göğüs ve sırt 
ağrısı olup ikinci sıklıkta nefes darlığı idi. Tüm olgularda tanı için torakoabdominal BT anjiyografi çekildi. Olguların 156’sında 
(%95.70) aksiller arter kanülasyonu yedisinde (%4.29) asendan aorta kanülasyonu uygulandı. Olguların 18’inde (%11,04) anterior 
torakotomi, 54’ünde (%33,12) mini J sternotomi 91’inde (%55,82) sternotomi yapılarak cerrahi işlem uygulandı. Perioperatif 
dönemde mortalite gözlenmedi.
Tartışma ve Sonuç: Asendan aort patolojilerinde uygun tanı, doğru tanı ve tedavi stratejisi, ameliyat sonrası yeterli izlem ve 
medikasyon mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. Deneyimli merkezlerde perioperatif mortalitenin görülmemesi mümkün 
olabilmektedir.
Anahtar sözükler: Asendan aorta.
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[SB-140]
Yüksek riskli hastalarda titanyum rijit sternum plakları sonrası neler değişti?
Cem Atik1, Özerdem Özçalışkan2

1Osmaniye Özel Yeni Hayat Hastanesi Kardiyoloji, Osmaniye, Türkiye
2Medicalpark Tarsus Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Mersin, Türkiye

Giriş ve Amaç: Yüksek riskli hastalarda sternum dehissensi sık rastlanılan bir durumdur. Özellikle sternum kapatma cihazları 
kullanımı ile beraber bu oranlar azalmıştır. 2018 yılından itibaren kiliniğimizde yüksek riskli hastalarda titanyum rijit sternum 
plakları kulanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada kliniğimizde ameliyat edilen yüksek riskli hastalardaki sternum dehissens 
oranları ve titanyum rijit plak kullanımı ile bu oranların ne kadar değiştiği araştırıldı.
Yöntem: 2011-2021 yılları arasında sternotomi ile açık kalp ameliyatına alınan hastalar retrospektif olarak incelendi. Acil 
ameliyata alınan hastalar ve minimal invaziv tekniklerle ameliyat edilen hastalar inceleme dışı bırakıldı. Yüksek riskli hastalar; 
ameliyat öncesi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, reoperasyon, diyalize bağlı böbrek yetmezliği, diyabet, kronik steroid 
kullanımı, morbid obezite (BMI >30), immünosüpresyon tedavisi. Ameliyat içi risk faktörleri arasında orta hat dışı sternotomi, 
osteoporoz, uzun kardiyopulmoner baypas çalışmaları (>2 saat). 2018 yılından önceki yüksek riskli hasta grubu grup 1, 2018 
yılından sonraki yüksek riskli hasta grubu grup 2 olarak belirlendi. 2018 yılından itibaren yüksek riskli hastalara titanyum rijit 
sternum plakları kullanıldı.
Bulgular: 2011-2021 yılları arasında 3804 hastaya median sternotomi ile açık kalp cerrahisi uygulandı. 151 hasta minimal 
invaziv yöntemlerle ameliyat edildi, 303 hasta acil olarak ameliyata alındı ve çalışma dışı tutuldu. 2011-2018 arası Grup 1’de 
2245 hasta, 2018-2021 arası Grup 2’de 1105 hasta vardı. Birinci grupta 52 (%2.67) hastada., İkinci grupta altı (%0,07) hastada 
sternum dehissensi görüldü. Birinci grupta dört hastada mediastinit gelişti, bir hasta mediastinite bağlı kaybedildi. İkinci grupta 
mediastinit görülmedi.
Tartışma ve Sonuç: Özelikle yüksek riskli hastalarda titanyum rijit sternuım plakları; sternum dehisensini ve buna bağlı 
mortalite ve morbiditeyi önlemede başarılıdır.
Anahtar sözükler: Sternum.
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[SB-141]
TAVI’de başlangıç: Balon ve self expandable kapak farkları
Ahmet Dolapoğlu1, Eyüp Avcı2, Halil Lütfü Kısacık2

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Özellikle yüksek cerrahi risk grubunda bulunan kritik aort kapak darlığı olan hastalarda transkateter aort 
kapak implantasyon (TAVI) yöntemi son dönemde oldukça popüler olarak tedavi sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu çalışmada 
kliniğimizde yeni başlattığımız iki farklı model (balon expandable/self expandable) TAVI tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: Hastanemizde ilk defa başlatılarak yaklaşık bir yıl süre içinde kritik aort darlığı nedeniyle başvuran ve yüksek 
cerrahi risk grubunda bulunan (STS ≥%8) 11 hastaya TAVI işlemi uygulandı. Tüm işlemler Kalp damar cerrahisi ve Kardiyoloji 
ekibinin oluşturduğu kalp ekibi tarafından yürütüldü. İşlemler koroner anjiyografi ünitesinde lokal anestezi yapılarak ve femoral 
arterlerden yükleme yapılarak tamamlandı ve işlem sonrası kullanılan femoral arterler perclose proglide cihazı ile kapatıldı. 
Tüm hastalara ait klinik ve demografik veriler ve ameliyat sonrası veriler hasta dosyalarından retrospektif olarak kaydedildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 80±3.59 olan toplam 11 hasta çalışmaya dahil edildi. Üç hastaya balon, sekiz hastaya self expandable 
TAVI işlemi uygulandı. İşlem öncesi klinik ve demografik veriler Tablo 1’de verilmiştir. Ameliyat sonrası serebrovasküler 
olay ve mortalite görülmemiştir. Ameliyat sonrası komplikasyonlar Tablo 2’de gösterilmiştir. Balon grupta bir hastada kalıcı 
blok görüldü ve bu hastaya pace maker implante edildi. Her iki grup karşılaştırıldığında balon cihazda işlem sonrası AV 
maksimum gradient değerlerinde self expandable kapağa göre daha fazla düşme olmasına rağmen istatistiksel açıdan anlamlı 
fark görülmemiştir.
Tartışma ve Sonuç: Yaptığımız çalışmada TAVInin uygun hastalarda düşük komplikasyon ve mortalite ile yapılabileceğini 
gözlemledik. Bununla birlikte çalışmamızda balon expandable ve self expandable olarak kullanılan cihazların birbirine benzer 
sonuçlar verdiğini görsek de bunu desteklemek için daha fazla sayıda hastanın bulunduğu çok merkezli çalışmalara ihtiyaç 
olduğunu belirtmek isteriz.
Anahtar sözükler: Aort.

Tablo 1.
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[SB-142]
Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda vertebrobaziler yetmezlik insidansı
Tamer Kehlibar, Mehmet Rum, Fatmagül Yılmaz, Mutlu Samet Kırıntı
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Vertebrobaziler sistem beynin posteriorunda kalan bölümler; serebellum, beyin sapı ve omuriliğin 
perfüzyonundan sorumlu sistemdir. Patofizyolojik olarak VBY’ye yol açan emboli ve hemodinamik yetmezlik olmak üzere 
iki patoloji mevcuttur. Klinikten şüphelenildiğinde vertebral arterlerin görüntülemesi ve akımlarının ölçülmesi tanının 
standardizasyonu açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda vertebrobaziler yetmezlik 
insidansının ve serebrovasküler olay insidansının hesaplanması amaçlanmaktadır.
Yöntem: Merkezimizde açık kalp cerrahisi yapılacak hastalarda rutin ameliyat öncesi tetkikler arasında karotis arter ve 
vertebral arter Doppler ultrasonografi bulunmaktadır. Ocak 2022 ve Temmuz 2022 arasında merkezimizde 18 yaş üstü açık 
kalp cerrahisi geçirip vertebral arter görüntülemesi yapılan hastalar retrospektif olarak taranmıştır. Vertebral arter akım toplamı 
200 mL/dk’nın altında olan hastalar, vertebral arteri oklüde olan hastalar değerlendirmeye alındı. Açık kalp cerrahisi geçiren 
hastalarda VBY sıklığı, serebrovasküler olay sıklığı, karotis arter hastalıklarıyla beraberlikleri, diyabet ile birlikteliği, kadın/
erkek dağılımı hesaplanmıştır.
Bulgular: 1388 ameliyat öncesi vertebral arter görüntülemesi olan ve açık kalp cerrahisi geçiren hasta mevcut. Bu hastaların 
187’sinde vertebrobaziler yetmezliği mevcut. Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda VBY bulunma insidansı %13.4’tür. Bu 
hastaların %24’ü kadın, %76’sı erkek cinsiyettir. KABG geçiren hastalarda VBY bulunma insidansı %14.1 iken koroner arter 
lezyonu olmayan açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda insidans %8.3 olarak hesaplandı. VBYli hastaların %40.6’sı diyabetik, 
%20.3’ünde eşlik eden karotis arter hastalığı mevcut. Ameliyat sonrası süreçte 187 hastanın üçünün SVO geçirdiği tespit edildi. 
Bir hastanın ameliyat sonrası birinci gününde arrest sonrasında, iki hastada ameliyat sonrası süreçte SVO görülmüş olup VBYli 
hastalarda insidans %1.0 olarak hesaplandı.
Tartışma ve Sonuç: Vertebrobaziler akım yetmezliğinin ameliyat sonrası serebrovasküler olayla ilişkilendirilemedi. Açık kalp 
cerrahisine giden hastaların %13.4’ünde vertebrobaziler yetmezlik bulunmaktadır.
Anahtar sözükler: Vertebrobaziler yetmezlik.
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[SB-143]
Spinal cord injury and our experience
Yusuf Çorbacıoğlu, Ali İhsan Hasde, Evren Özçınar, Levent Yazıcıoğlu
Ankara University Faculty of Medicine Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Thoracic endovascular aortic aneurysm repair (TEVAR) has become a mainstay of therapy for 
aneurysmal and other disorders of the thoracic aorta. The purpose of this narrative review is to summarize the current literature 
on the risk factors, pathophysiology of spinal cord injury (SCI) following TEVAR, and to discuss various intraoperative 
monitoring and treatment strategies and our clinical experiences as department of Cardiovascular Surgery in Ankara University
Methods: We prospectively collected relative clinical and demographic data throughout the study interval of April 11, 2018 to 
December 14, 2020. A review of this database identified 85 patients who underwent descending TA or TAA repair during this 
interval including those who underwent elective and emergency. To stratify severity of SCI, we used a spinal cord ischemia 
deficit (SCID) scale, which is designed and modified by Society of Vascular Surgery
Results: During the study period, six (7,05%) patients developed SCI of any severity. These were stratified by SCID level: I, 0 
(0%); II, 2 (33.2%); and III, 4 (66.8%). Acute SCI was seen in 1 (16.6%) and delayed in 5 (over 24 hours) (83.4%). We have not 
seen any SCI lesions in patients who was underwent preoperative cerebrospinal fluid drainage. Two patients with SCID II (%100) 
and four patients with SCID III (%100) were ambulated with or without assistance at last follow-up.
Conclusion: Survival and functional outcomes correlate with SCI severity. Regardless of the graft length and lesion level, the 
cerebrospinal fluid drainage procedure applied before the operation significantly prevents the development of SCI.
Keywords: SCI-TEVAR.
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[SB-144]
The effect of del Nido cardioplegia on myocardial protection and arrhythmia
Cem Atik1, Özerdem Özçalışkan2

1Osmaniye Özel Yeni Hayat Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, Osmaniye, Türkiye
2Medicalpark Tarsus Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Mersin, Türkiye

Background and Aim: In this study, it was aimed to compare the intraoperative and postoperative results of the use of 
conventional blood cardioplegia and del Nido cardioplegia solution in terms of myocardial protection and the formation of 
arrhythmias.
Methods: This was a randomized controlled prospective study. The study population consisted of 822 patients who underwent 
isolated coronary artery bypass graft surgery (CABG) performed between March 2016 and May 2020. The patients were 
classified as Blood Cardioplegia Applied Group and del Nido Cardioplegia Applied Group. A power analysis was performed to 
determine the sample size.
Results: The groups had similar sociodemographic and clinical characteristics. The DNC group had significantly lower 
(p=0.044) cross-clamp time, pump time, amount of cardioplegia, use of inotropic agents, and need for defibrillation than the 
BC group during CABG. The DNC group had significantly lower rates of hospitalization, right ventricular dysfunction, atrial 
fibrillation, ventricular arrhythmia, and mortality rates than the BC group.
Conclusion: These results indicate that the DNC is an easy-to-use procedure for CABG patients because it provides short 
ischemic and cardioplegia time and less oxidative stress and hyperkalemic arrest.
Keywords: del Nido.
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[SB-145]
Koroner arter baypas greftleme sonrası safen ven grefti cerrahi alan enfeksiyonlarının 
değerlendirilmesi: Risk faktörleri ve sonuçları
Burak Koçak, Kamil Boyacıoğlu, İbrahim Gürkan Kömürcü, Berk Özkaynak, Bülent Mert, Adil Polat
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter baypas greftleme (KABG) cerrahisi için en yaygın kullanılan venöz greft vena safena magna 
(VSM) grefttir. Her ne kadar minimal invaziv endoskopik VSM hazırlamak yaygınlaşsa da geleneksel açık yöntem VSM 
çıkartmak hala en sık kullanılan yöntemdir. Geleneksel yöntemle VSM çıkartılmasında yara yeri komplikasyonları önemli 
morbidite sorunudur. Bu çalışmada geleneksel yöntemle VSM çıkartılan hastalarda yara yeri enfeksiyonları ve oluşumuna etki 
edecek sistemik ve cerrahi faktörler değerlendirilmiştir.
Yöntem: Ocak 2019 ve Ocak 2021 tarihleri arasında izole KABG yapılmış 285 hasta retrospektif olarak incelendi. Vena safena 
magna enfeksiyonu olan (n=12) ve olmayan olarak iki grup oluşturuldu. Majör bacak yara komplikasyonu tanımlandı, cerrahi 
ve konservatif tedaviyle takip edilmeleri bakımından değerlendirildi. Majör bacak yarası komplikasyonları gelişenler için risk 
faktörleri analiz edildi ve tüm hastalarla karşılaştırıldı.
Bulgular: Vena safena magna yara yeri enfeksiyonu 12 hastada tespit edildi (%4,2). Demografik verilerde anlamlı bir farklılık 
yoktu. Ameliyat sırasında, üç ve daha uzun VSM greft hazırlanan hastalarda (p=0.015) ve AKK ve KPB süreleri daha uzun 
(61/47, p=0.024; 101/79, p=0,022) olan hastalarda VSM enfeksiyonu daha sık görüldü. Ameliyat sonrası inotrop kullanımı 
(p=0.0001) ve kan transfüzyonu (p=0.0001) VSM enfeksiyonu olanlarda istatistiksel olarak anlamlıdır. Toplam hastanede yatış 
süresi (p=0.0001) ve taburculuk sonrası yeniden yatış (p=0.004) VSM enfeksiyonu olan grupta daha fazladır. Sekiz hastaya VSM 
enfeksiyonu nedeniyle cerrahi yara yeri revizyonu yapıldı.
Tartışma ve Sonuç: KABG için geleneksel yöntem VSM hazırlanması halen önemli bir morbidite nedenidir. Uzun ameliyat 
süreleri, tek bacak uzun insizyonlar, inotrop kullanımı ve kan transfüzyonları önemli risk faktörleridir. Bu hastalarda uzamış 
yatış süreleri ve tekrarlayan hastane başvuruları daha sık görülmektedir.
Anahtar sözükler: Safen ven.
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[SB-146]
Protez kapak disfonksiyonlarının cerrahi tedavisi
Mehmet Nuri Karabulut, Abdullah Burak Balcı, Sinan Erkul, Gizem Kolay, Nihan Kayalar
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp kapak patolojilerinin cerrahi tedavisinde protez kapak kullanımı açık kalp cerrahisi uygulamalarının 
artmasına paralel olarak yıllar içerisinde artış göstermiştir. Artan protez kapak kullanımı ile birlikte ilk protez kapak 
implantasyonlarından günümüze gelişen teknolojiye, protez kapaklardaki materyal ve dizayn iyileştirmelerine rağmen protez 
kalp kapaklarda gelişebilen kapak disfonksiyonları cerrahi tedavi gerektirebilen ciddi bir komplikasyondur. Bu çalışmamızda 
protez kapak disfonksiyonu nedeniyle re-operasyon uygulanan hastalarımızın cerrahi tedavi sonrası erken dönem sonuçlarını 
sunmayı amaçladık.
Yöntem: Mayıs 2020-Ağustos 2022 tarihleri arasında protez kalp kapağı disfonksiyonu nedeni ile cerrahi tedavi uyguladığımız 
hastaları retrospektif olarak inceledik.
Bulgular: Kliniğimizin ilk kurulduğu günden itibaren 28 aylık süre zarfında 1180 açık kalp cerrahisi ameliyatı gerçekleştirilmiş 
olup, 360 hastaya kalp kapak protezi implante edilmiştir. Protez kapak cerrahisi uygulanmış hastaların 41’inde protez kapak 
disfonksiyonu nedeni redo kardiyak cerrahi girişim gerçekleştirilmiştir. Yirmi hastada mitral protez kapak, 11 hastada aort 
protez kapak, dokuzhastada hem aort hem mitral protez kapak ve bir hastada da triküspid protez kapak disfonksiyonu nedeniyle 
müdahale edilmiştir. Bu hastaların kapak disfonksiyonuna yol açan eşlik eden patolojik bulgu 12 hastada infektif endokardit 
ve paravalvüler leak, 29 hastada protez kapakta pannus ve trombüs olarak saptanmıştır. Akut kapak disfonksiyonuna bağlı acil 
olarak ameliyata alınan dört hasta ameliyat sonrası erken dönemde kaybedilmiştir. Geç dönem mortaliteye rastlanmamıştır.
Tartışma ve Sonuç: Protez kapak replasmanları ve sonrasında gelişen disfonksiyonları giderek artan sayılarda karşımıza 
çıkmaya devam edecektir. Buna bağlı olarak reoperasyonların sıklığında artış görülecektir. Reoperasyon kapak cerrahisi 
redo kardiyak cerrahide tecrübeli merkezlerde, özellikle elektif olgularda kabul edilebilir, mortalite ve morbidite oranları ile 
yapılabilmektedir.
Anahtar sözükler: Protez kapak disfonksiyonu.
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[SB-147]
Octogenarianlarda koroner arter baypas cerrahisi
Lokman Yalçin, Mehmet Ali Dala, Tuba Mutu, Ufuk Özdemir, Nagy Kurvanliyev, Ercan Sarak, Salih Yılmaz, Buse Ağca, 
Emre Yaşar, Mete Gürsoy, Ünal Aydın
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sağlık teknolojisindeki gelişmeler ve artan yaşam beklentisi daha yaşlı hasta popülasyonunu koroner arter 
baypas cerrahisine aday haline getirmektedir. Yaş faktörü koroner arter baypas cerrahisinde mortalite ve morbiditenin en önemli 
belirteçlerinden biridir. Yaygın olarak kullanılan skorlama sistemlerinde (EuroSCORE, STS vb.) yaş önemli bir kriter olarak 
yer almaktadır. Çalışmamızda, 80 yaş ve üzerinde olan hastaların koroner arter baypas cerrahisi sonuçlarını ve yaşın önemini 
incelemeyi amaçladık.
Yöntem: İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde 2015-2022 yılları arasında 
koroner arter baypas cerrahisi yapılan 7912 hasta incelenmiş olup bunların arasında 80 yaş ve üzerinde olan 96 hastanın 
sonuçları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 96 hastanın hastane içi ve bir aylık mortaliteleri üç olup, mortalite oranı %3,1 olarak 
hesaplandı. Görülen mortalite, skorlama sistemlerinin belirttiği mortaliteden daha düşüktür. Hastaların yoğun bakım ve hastane 
kalış süreleri kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.
Tartışma ve Sonuç: Seksen yaş ve üzerinde koroner arter cerrahisi kabul edilebilir mortalite ve morbiditeyle uygulanabilir, 
güvenli bir yöntemdir. Hastaların yalnızca yaşına bakıp palyatif yaklaşımlarda bulunulmaması, ideal tedavinin hastaya 
sağlanması açısından bulgularımız önem taşımaktadır.
Anahtar sözükler: Octogenarian.
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[SB-148]
Five-year clinical results of 1073 patients with varicose veins treated using radiofrequency 
ablation, endovenous laser ablation and cyanoacrylate embolization
Cem Atik1, Özerdem Özçalışkan2

1Osmaniye Özel Yeni Hayat Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, Osmaniye, Türkiye
2Medicalpark Tarsus Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Mersin, Türkiye

Background and Aim: Examined the clinical results of RFA, EVLA and CAE to evaluate the efficacy of varicose veins 
treatment modalities.
Methods: This retrospective study presented the outcomes of the procedures performed in our cardiovascular surgery clinic. The 
study population consisted of patients who were diagnosed with chronic venous insufficiency (CVI) and underwent endovenous 
varicose veins treatment between February 2011 and April 2016. The sample consisted of 1073 patients who underwent CAE 
(n=431), RFA (n=230), and EVLA (n=412). No patients underwent bilateral EVLA, RFA, or CAE at the same session.
Results: The majority of the patients were women (79.59%). Most patients belonged to CEAP 2 and CEAP 3 classes (84.72%). 
The EVLA, RFA, and CAE groups had a mean one-year occlusion rate of 97.57%, 98.26%, and 95.59%, respectively. There 
was no significant difference (p≥0.05) in pre- and post-procedure VCSS scores between the groups. All groups had the most 
complications in the first month. There was a significant reduction in complications over time in all groups. None of the patients 
developed complications in the fifth year. Pain, paresthesia, ecchymosis, pigmentation, induration, burn, DVT, and phlebitis were 
significantly more common in the EVLA group. The complications were least common in the CAE group.
Conclusion: CAE, RFA, and EVLA have similar long-term results. Due to better early and long-term results, CAE is 
recommended for CVI patients who want to get rid of varicose veins and improve their quality of life.
Keywords: Endovenous.
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[SB-149]
Endoskopik safen ven hazırlanması; rutin çıkarılmaya geçilebilir mi?
Tevfik Güneş1, Necmettin Yakut1, Engin Tulukoğlu1, Ali Gürbüz2

1Akut Kalp Damar Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Geçen yıllar ve kazanılan deneyimlerle birlikte koroner arter baypas cerrahisinde minimal insizyonlarla yapılan 
girişimler, endoskopik girişimler ve robotik cerrahi yaklaşımlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Koroner arter baypas greftleme 
sırasında kullanılması planlanan safen ven greftinin endoskopik safen ven hazırlanması (EVH) tekniği ile çıkartılması her 
hastada yarar sağladığı gibi özellikle obez ve diyabetik hastalarda morbiditenin azaltılmasını ve iyileşme sürecinin daha da 
hızlandırılmasını sağlamaktadır.
Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2022 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında seçili olgularda safen ven greftleri (SVG); kapalı, 
karbondioksit insuflasyonu kullanılarak endoskopik yöntem ile (The VasoViewTM System, Maquet) hazırlanan olgular daha 
sonra rutin çıkarılma haline getirildi. Hastaların endoskopik teknikle hazırlanan SVG’lerinin uzunlukları, toplam SVG 
hazırlanma süresi, hematom-yara yeri enfeksiyonu gibi lokal bulguları ve gelişen diğer komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Mevcut yöntemin tüm aşamaları video gösterim şeklinde hazırlandı. Tüm hastalarda SVG, EVH yöntemi ile 
hazırlandı, açık tekniğe geçiş olmadı. Bir hastada hazırlanan SVG’lerde gözlenen lokal yaralanma alanı rezeke edildi ve kalan 
kısımlar kullanıldı.
Tartışma ve Sonuç: Endoskopik safen ven hazırlanması tekniğinin, öğrenme sürecinin sonrasında hem hastanın kozmetik 
memnuniyeti açısından hem de ameliyat sonrası morbiditeyi azaltması açısından başarılı olacağını ve biz hekimler tarafından 
da yaygın bir şekilde tercih edileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözükler: Endoskopik.
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[SB-150]
Açık kalp cerrahisinde hücre koruyucu (cell saver) yönteminin ameliyat sonrası kan ürünleri 
transfüzyonu ve ameliyat sonrası akut renal yetmezlik gelişimi üzerine etkisi
Gürkan Demirdizen, Alper Selim Kocaoğlu, Aykut Şahin, Sadettin Dernek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp cerrahisinde kan ve kan ürünlerinin kullanımını azaltmak amacıyla kullanılan yöntemlerden birisi de 
‘cell saver’ cihazı ile hastadan otolog kanı işlemek ve yeniden hastaya geri vermektir. Bu sayede kan ve kan ürünleri kullanımı 
ile oluşabilecek yan etkilerden hastanın olabildiğince korunması, ameliyat sonrası dönemde hastanın sıvı resüsitasyonunun 
optimal seviyede tutulması ve akut renal yetmezlik gelişiminin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem: Bu amaçlarla hastanemizde bu yıl içinde açık kalp cerrahisi geçiren toplam 70 hastayı incelemeye aldık. Bu 
hastalardan ameliyat sırasında hüre koruyucu (cell saver) cihazı kullanılan 35 hasta ile cell saver kullanılmayan 35 hastanın 
sonuçlarını karşılaştırdık. Çalışmamızda hastaların, cell saver cihazı ile verilen kan miktarları, ameliyat öncesi ve ameliyat 
sonrası hematokrit, üre, kreatin klirensi değerleri, ameliyat sonrası sıvı resüsitasyon yönetimi, drenaj, kan ve kan ürünleri 
ihtiyacını değerlendirdik.
Bulgular: Çalışmamızda ele aldığımız hastalardan 35’i kontrol, 35’i de çalışma grubunda olan hastalardı. Çalışma grubunda 
bulunan cell saver cihazı kullanılan hastalarda, kontrol grubuna oranla ameliyat sonrası dönemde kan ve kan ürünleri 
transfüzyonu ihtiyacında azalma ve akut renal yetmezlik gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.
Tartışma ve Sonuç: Kan ve kan ürünlerinin elde edilmesinde zorluklar, kan transfüzyonunun beraberinde getirdiği riskler 
araştırmacıları ucuz, güvenilir ve hasta kanını koruyan yöntemler geliştirmeye itmiştir. Cell saver cihazı hastalarda kan ve kan 
ürünleri tüketimini azaltmakta diğer yandan toksik metabolitlerin vücuttan uzaklaştırılması yolları arasında hastaların renal 
fonksiyonları üzerine de kontrol gruplarına oranla daha olumlu etkileri olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar sözükler: Cell saver.
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[SB-151]
Minimal invaziv koroner baypasta üç damar hastalığında posterior koroner arterlere 
yaklaşım; pozisyonlanmaya farklı bir bakış
Tevfik Güneş1, Necmettin Yakut1, Engin Tulukoğlu1, Ali Gürbüz2

1Akut Kalp Damar Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Minimal invaziv koroner baypas cerrahisinde posterior koroner arterlere yaklaşım zorluğu bilinmektedir. Bu 
çalışmamızda posterior koroner arterlere erişime ilişkin yeni bir yöntemin etkinliği ve uygulanabilirliği değerlendirildi.
Yöntem: Kliniğimizde yapılan minimal invaziv koroner baypas hastalarının %80’ninde posterior koroner arterlerin en az birine 
baypas yapıldı. Pozisyonlama için sol pulmoner ven ve vena kava inferior çevresinden naylon teypler geçildi. Posteriordaki 
koroner arter distal anastomozu pozisyonlanmasında bu naylon teyplerin tümü aynı yere snare edildi. Açık kalp cerrahisindeki 
gibi kalp asılarak sirkumfleks arter distal anastomozu yapıldı. Posterior koroner arter anastomozlarının tamamında bu yöntem 
kullanıldı.
Bulgular: Bu yöntem sonrasında posterior koroner arterlerde pozisyonlama kolaylığı sağlandığı gibi tek bir pozisyonlama 
ile birden fazla koroner artere baypas yapmak mümkün hale geldi. Bu pozisyonlama ile anastomoz süresinde kısalma olduğu 
saptandı. Böylelikle kros klemp süresinde kısalma sağlandı.
Tartışma ve Sonuç: Minimal invaziv koroner baypas cerrahisinde bu pozisyonlama tekniğinin posterior koroner arterlere 
yapılacak olan distal anastomozda sağladığı süre ve erişilebilirlik avantajlarından dolayı etkin bir yöntem olacağını 
düşünmekteyiz.
Anahtar sözükler: Posterior koroner arter.

Şekil 1. Kalbin posterioruna pozisyon 
vermek için oluşturulan snare.

Şekil 2. Snare ile pozisyon verilmiş kalp.
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[SB-152]
Yeni kurulan merkezimizde izole triküspit kapak replasmanı sonuçları
Mustafa Karaarslan, Mehmed Yanartaş, Nihan Kayalar
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Triküspit kapak hastalığına giderek daha fazla rastlanmasına rağmen triküspit kapak replasmanı yüksek 
mortalite riski nedeniyle daha nadir yapılmaktadır. Reoperasyonlarda bu riskin %10 arttığı bildirilmiştir. Başakşehir Şehir 
Hastanesi’nde Haziran 2020 ve Ağustos 2022 arasında toplam 13 hastaya izole triküspit kapak replasmanı cerrahisi yapılmıştır. 
Bu çalışmada triküspit kapak replasmanı yapılan hastalar ve ameliyat sonuçları analiz edilmiştir.
Yöntem: Haziran 2020 ve Ağustos 2022 arasında izole triküspit kapak replasmanı yapılan 13 hasta retrospektif olarak 
incelenmiştir. Hastaların demografik özellikleri, önceki ameliyatları ve ameliyat sonrası mortalite ve morbiditesi analiz 
edilmiştir. Bütün ameliyatlar median sternotomi ile yapılmıştır.
Bulgular: Bu çalışmaya triküspit kapak replasmanı ameliyatı yapılan toplam 13 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların 10’u kadın, 
3’ü erkek ve yaş ortalamaları 60.7 idi. Biri acil olmak üzere geri kalan 12’si elektif olarak ameliyata alınmıştır. Etiyolojik açıdan 
sekiz (61%) hastada primer, beş (39%) hastada sekonder triküspit yetmezlik mevcuttu. Dokuz (69%) hastanın geçirilmiş kapak 
ameliyatı mevcuttu. Bütün hastalarda biyolojik kapak kullanılmıştır. Altı (46%) hastanın ameliyatı kros klemp eşliğinde, yedi 
(53%) hastanın ameliyatı kardiyopulmoner baypas ile atan kalpte yapılmıştır. Tapse ortalamaları 14.6 olup, bir ay içinde bir 
hasta ex olmuştur.
Tartışma ve Sonuç: İzole triküspit kapak replasmanları nadir yapılmakta olup çoğunlukla diğer kapak ameliyatlarına ile 
beraber uygulanmaktadır. Triküspit kapak replasmanları zorluğunu redo ameliyatlar, sağ ventrikül fonksiyon bozukluğu, kros 
klemp ve kardiyopulmoner baypas süresi etkilemektedir. Bununla birlikte, dikkatli hasta seçimi ve optimal cerrahi zamanlama 
ile elektif hastalarda düşük mortalite oranları elde edilebilir.
Anahtar sözükler: Triküspit kapak replasmanı.
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[SB-153]
Enfektif endokardit nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastaların demografik ve operatif 
özellikleri, komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları: Tek merkez iki yıllık deneyim
Gökhan Güneş, Gökay Altaylı, Mustafa Karaarslan, Koray Apaydın, Mehmed Yanartaş, Nihan Kayalar
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde enfektif endokardit tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan hastaların demografik ve 
klinik özellikleri ile ekokardiyografik ve mikrobiyolojik bulguları yanı sıra ameliyat sonuçları araştırıldı.
Yöntem: Bu çalışmaya Temmuz 2020 ve Eylül 2022 tarihleri arasında kliniğimizde enfektif endokardit cerrahisi uygulanan ve 
cerrahi tedavi sonrası 2-6 hafta süresince antibiyoterapi alan 50 hasta (30 erkek, 20 kadın; ort yaş 49±16; dağılım 21-81 yıl) dahil 
edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, ekokardiyografik ve mikrobiyolojik bulguları, cerrahi tedavi endikasyonları 
ve ameliyat sonuçları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Hastaların en sık başvuru semptomu nefes darlığı ve fizik muayene bulgusu ateş idi. Kan kültürü 18 hastada (%36) 
negatif idi. Enterokoklar en sık (%20) saptanan mikrobiyolojik patojenler idi. Konjestif kalp yetmezliği 18 hasta ile (%36) en sık 
cerrahi endikasyon nedeni idi. Yirmi dokuz hasta nativ kapak endokarditi, 14 hasta prostetik kapak endokarditi, dört hasta protez 
kapak endokarditi ile birlikte aort kökü psödoanevrizması, iki hasta aort kök apsesi, bir hasta da aort kökü psödoanevrizması 
nedeni ile ameliyat edildi. Yirmi dokuz hasta ilk defa kardiyak ameliyat geçirirken, 21 hasta redo vaka olarak belirlendi. Tüm 
hastalarda kapak replasmanı tercih edilen işlem oldu. Cerrahi tedavi uygulanan hastaların 13’ü ameliyat sonrası dönemde 
kaybedildi. Mortalite oranı (%26) idi. Cerrahi mortalitenin bağımsız öngördürücüleri Sınıf 3-4 fonksiyonel kapasite ve acil 
uygulanan işlem olarak bulundu.
Tartışma ve Sonuç: Enfektif endokardit komplike olgularda cerrahi olarak tedavi edilebilmesine rağmen, cerrahi tedavinin 
mortalite ve morbidite oranları özellikle kritik durumda ameliyata alınan hastalarda yüksektir.
Anahtar sözükler: Endokardit.
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[SB-154]
TEVAR uygulaması sonrası gelişen serebrovasküler olayların değerlendirilmesi
Ferhat Tümkaya, Barış Timur2

Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Torasik aort patolojileri mortalitesi ve morbiditesi yüksek olması nedeniyle erken müdahale edilmesi gereken 
hastalıklar arasındadır. Torasik aort endovasküler onarımı (TEVAR) yönteminin düşük mortalite, morbidite oranları ve 
endogreft teknolojisindeki gelişmeler sayesinde klinik kullanımı giderek artmaktadır. TEVAR sonrası mortalite-morbidite 
etiyolojilerine bakıldığında SVO sıklığı yaklaşık %11 civarındadır. Biz de çalışmamızda TEVAR uygulaması sonrası gelişen 
serebrovasküler olayları inceledik.
Yöntem: Ocak 2018-Temmuz 2022 arası TEVAR uygulanan 61 hasta (49 erkek, 12 kadın) retrospektif olarak değerlendirildi. 
Hastaların demografik özellikleri ve komorbid durumları ile işlem öncesi veya sonrası karotikosubklaviyen baypas oranları 
kaydedildi.
Bulgular: Ameliyat sonrası SVO görülme oranı %11,6 (n=7) idi. Hastalardaki komorbid durumların (koroner arter hastalığı, 
kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, diyabetes mellitus) ve karotikosubklaviyen baypas ameliyatının serebrovasküler olay 
gelişiminde anlamlı bir fark saptanmazken kadın cinsiyette anlamlı risk artışı saptandı (p=0.023).
Tartışma ve Sonuç: Bizim çalışmamızdaki serebrovasküler olay gelişme oranları literatürdeki çalışmalarla ile benzer oranda 
bulundu. Kadın cinsiyetteki anlamlı risk artışı bize TEVAR planlanan kadın hastaların serebrovasküler olay açısından daha 
dikkatli ve yakından takip edilmesi gerektiğini göstermiştir.
Anahtar sözükler: TEVAR.
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[SB-155]
Kapak replasmanı planlanan hastalarda ameliyat öncesi diş tedavisi gerekliliği insidansı ve 
profili
Aykan Atambay, Saltuk Buğrahan Taş, Gökçen Orhan
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mekanik veya biyoprotez kapak replasmanı sonrasında hastalar enfektif endokardit (İE) riski taşırlar. Oral 
kavite enfeksiyonları olası bakteriyemi nedeniyle risk taşır. Kapak cerrahisi uygulanacak hastalarda ameliyat öncesi ağız 
muayenesi ve tedavisi tüm hastalara önerilmektedir.
Yöntem: Merkezimizde Mart-Temmuz 2022 tarihleri arasında kapak replasmanı yapılan hastaların demografik verileri, 
ameliyat işlemleri, ameliyat öncesi diş tedavisi gerekliliği, laboratuvar verileri, ameliyat sonrası enfeksiyon ve yatış süreleri 
incelenmiştir.
Bulgular: Kapak cerrahisi uygulanan 242 hasta incelendi. Hastaların 126’sı (%52,1) erkek, 116’sı (%47,9) kadın, yaş ortalaması 
61.2±12.8 saptandı. Hastaların 65’ine MVR, 26’sına AVR, 93’üne çoklu kapak cerrahisi, 58’ine kapak ve koroner cerrahisi 
uygulandı. Ameliyat öncesi laboratuvar değerleri ortalama WBC 8,19, ortalama CRP 13,28 idi. Ameliyat öncesi 35 hasta diş 
tedavisi aldı. Bu hastalarda ortalama CRP 27,67 ve WBC 8.92 bulundu. Diş tedavisi olanlarda işlem öncesi CRP anlamlı olarak 
yüksekti (p=0.011), WBC değerinde anlamlı fark saptanmadı (p=0.152). Ameliyat sonrası 45 hastada (%18) hastane enfeksiyonu 
bulundu, ameliyat öncesi diş tedavisi gören 35 hastanın beşinde görüldü. Ameliyat öncesi oral kavite enfeksiyonuyla, ameliyat 
sonrası hastane enfeksiyonu arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p=0.543). Ortalama hastane yatış süresinde ameliyat öncesi diş 
tedavisi alan hastalar (10.90 gün) ve almayan hastalar (10.95 gün) arasında anlamlı fark yoktu (p=0.672).
Tartışma ve Sonuç: Ameliyat öncesi diş tedavisinin daha iyi incelenmesi için diş tedavisi alma fırsatı olmayan acil olguların 
da dahil edildiği, uzun takip süreli çalışmalar gerekmektedir. CRP değerlerindeki farklılık bunun gibi sistemik belirteçlerin bu 
çalışmalarda rolü olabileceğini düşündürmektedir. Ameliyat sonrası protez kapak endokarditini önlemede ameliyat öncesi diş 
sağlığının sağlanması önem taşımaktadır.
Anahtar sözükler: Endokardit.
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[SB-156]
Obez ve morbid obez hastalarında profilaktik sternal fiksasyon: Titanyum plak kullanımı
Tevfik Güneş1, Necmettin Yakut1, Engin Tulukoğlu1, Ali Gürbüz2

1Akut Kalp Damar Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Obez ve morbid obez hastalarda çelik tel ile yapılan sternal fiksasyonlarda erken ve geç dönemde ciddi sternal 
dehissense neden olabilmektedir. Bu grup hastalarda profilakside kullanılacak olan titanyum plaklar erken ve orta dönemde 
sternal dehissens ile ilgili komplikasyonları en aza indirebilmektedir.
Yöntem: Mart 2021 ile Haziran 2022 tarihleri arasında kliniğimizde 23 hastada titanyum plak kullanılarak sternal fiksasyon 
sağlandı. Yirmi iki profilaktik olarak bir hastada ise orta dönemde sternal dehissens nedeni ile kullanıldı. Sternum çelik tel ile 
stabilize edildikten sonra en az iki adet kottan kota titanyum plak ve 1 veya 2 adet sternal titanyum plak kullanılarak (ortalama 
3 adet titanyum plak) fiksasyon sağlandı.
Bulgular: Hastaların hiçbirinde ameliyat sonrası erken ve orta dönemde sternal dehissens görülmedi. Dehissens nedeniyle 
fiksasyon yapılan bir hastamızda dış merkezde ameliyat olup bize başvurmuştu.
Tartışma ve Sonuç: Obez ve morbid obez hastalarda titanyum plak ile profilaktik sternum fiksasyonu erken ve orta dönemde 
yüz güldürücü sonuçlara neden olmaktadır.
Anahtar sözükler: Profilaktik sternal plak.

Şekil 1. Sternal plak uygulaması.
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[SB-157]
Akut ekstremite iskemisi nedeni ile embolektomi yapılan olgularda klinikopatolojik korelasyon
Abdul Kerim Buğra1, Aytül Buğra2, Zinar Apaydin1, Burak Ersoy1, Salih Güler1

1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Akut ekstremite iskemisi yüksek morbidite ve mortaliteye sahip bir hastalıktır. Ekstremite iskemisi tanısı 
çoğunlukla öykü ve fizik muayene ile konulmakta görüntüleme yöntemleri ile desteklenmektedir. Ne yazık ki akut, subakut 
kronik ayrımı hasta beyanı ve olguların diğer komorbiditelerine bağlı olması yüzünden her zaman doğru yapılamamaktadır. 
Akut ekstremite iskemisinin tedavisi acil girişim olup, olguların başvuru anındaki klinik durumları çok benzer olsa dahi tedavi 
prognozları çok farklı bir yol izleyebilmektedir. Acil girişimler arasında gerek işlemin kolay uygulanabilirliği gerek düşük 
maliyetler gerekse ek teknolojik ekipmana ihtiyaç duyulmaması nedeni ile embolektomi, oldukça uzun zamandır kullanılan 
başarılı bir tedavi yöntemidir. Hastalığın başlangıç zamanı, trombüsün tazeliği embolektomi cerrahisin başarısı etkileyen en 
önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde akut ekstremite iskemisi nedeni ile embolektomi uygulanan olgularda 
çıkarılan materyallerin incelendiği bir çalışmaya rastlamadık ve sebeple bu çalışmamızı sunmak istedik.
Yöntem: Kasım 2021 - Mart 2022 tarihleri arasında hastanemize akut ekstremite iskemisi nedeni ile başvurarak acil 
embolektomi ameliyatı geçiren olgulardan emboli materyali alınan 32 adet hasta retrospektif olarak klinik ve histopatolojik 
bulguları açısından değerlendirildi.
Bulgular: Olguların ortalama yaşı 64±7, klinik şikayetlerin başlamasından cerrahiye giden süre 41±11 saat ve E:K=21:11. 31 
olgunun emboli materyallerinin histopatolojik yaşı ilk 24 saatte idi. Semptomların başlangıcından cerrahiye kadar geçen süre 
ile materyallerdeki fibrin, eritrosit ve nötrofil oranı arasında korelasyon saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Akut, subakut veya kronik emboli ayrımı klinik bir tanıdır ancak olgunun kendisine, klinisyene göre 
değişebilen sübjektif bir tanıdır. Çıkarılan materyalin histopatolojik değerlendirilmesinin, klinik bulgular ve görüntüleme 
yöntemleri ile bu tanıyı daha objektif bir hale getireceği ve dolayısıyla hastalığın prognozu, mortalitesi ve morbiditesine de 
pozitif katkı sunacağı kanaatindeyiz.
Anahtar sözükler: Emboli.
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[SB-158]
Sol ventrikül anevrizması nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastaların demografi ve operatif 
özellikleri, komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları: Tek merkez iki yıllık deneyim
Gökhan Güneş, İbrahim Yildizhan, Gizem Kolay, Kürşad Öz, Mehmed Yanartaş, Nihan Kayalar
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde sol ventrikül anevrizması tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan hastaların demografik 
ve klinik özellikleri, ekokardiyografik bulguları, ameliyat sonuçları araştırıldı.
Yöntem: Bu çalışmaya Temmuz 2020-Eylül 2022 tarihleri arasında kliniğimizde sol ventrikül anevrizma cerrahisi uygulanan 
sekiz hasta (6 erkek, 2 kadın; ort yaş 57±16 yıl; dağılım 38-76 yıl) dahil edildi. Olguların altısı elektif, ikisi acil olarak ameliyata 
alındı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, ekokardiyografik bulguları cerrahi tedavi endikasyonları ve ameliyat 
sonuçları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Hastaların en sık başvuru semptomu nefes darlığı idi. Hastaların beşinde (%62.5) izole sol anterior desending 
(LAD) sistem hastalığı, üçünde (%37.5) çok damar hastalığı tespit edildi. Hastaların ikisine (%25) izole anevrizmektomi, 
diğerlerine anevrizmektomi ile beraber baypas yapıldı. Dört hastaya (%50) lineer anevrizmektomi tamiri, dört hastaya (%50) da 
endosirkumferensiyal anevrizmorafi (Dor prosedürü) tekniği uygulandı. Hastane mortalitesi her iki ameliyat tekniği uygulanan 
hastalarda eşit bulundu. Mortalitenin kardiyojenik şok ile acil olarak ameliyata alınan iki hastada (%25) gelişmesi dikkat 
çekti. Ekokardiyografik çalışmalar sonrası iki cerrahi işlem uygulanan hastalar arasında, ventrikül fonksiyonlarında anlamlı 
değişiklik saptanmadı.
Tartışma ve Sonuç: Sol ventrikül anevrizma onarımları düşük mortalite ve morbidite oranları ile hemodinamik düzelme 
sağlarlar. Sonuçlarımız, postenfarkt sol ventriküler anevrizma tamirinde her iki tekniğin de kabul edilebilir bir cerrahi risk ile 
yapılabileceğini ve tatmin edici hemodinamik düzelme sağladığını, sol ventrikül sistolik fonksiyonları ve fonksiyonel kapasiteyi 
değerlendirmek için daha fazla hasta sayısına ihtiyaç olduğunu gösterdi.
Anahtar sözükler: Ventrikül anevrizmaları.
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[SB-159]
Patients who had cryoablation for atrial fibrillation in addition to mitral valve surgery: 
Early and mid-term results
Abdurrahim Çolak, Uğur Kaya, Izatullah Jalalzai, Hakan Usta, Ebubekir Sönmez, Münacettin Ceviz
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Cryoablation, a procedure that has become popular in recent years for the surgical management of atrial 
fibrillation, has a 70-80% success rate in restoring sinus rhythm. Our surgical experience and mid-term outcomes in patients 
who underwent left atrial radiofrequency ablation and mitral valve surgery were examined in this study.
Methods: Surgery was performed on 48 patients (20 men, 28 women; mean age, 54; range, 45-73) who had atrial fibrillation and 
mitral valvular disease. Atrial fibrillation was present in every patient and had been present for at least six months prior to the 
surgical procedure. 38 (80%) patients had rheumatic heart disease, while 40 (85%) patients were in NYHA class III. Coronary 
artery bypass grafting, DeVega tricuspid annuloplasty, and left atrial thrombus excision were also carried out, in addition to 
mitral valve replacement surgery and cryoablation for atrial fibrillation. Patients were followed up with as outpatient clinic visits 
for an average of six months after being discharged from hospital.
Results: While the incidence of sinus rhythm was 90% on the first day after surgery, it dropped to 85% at discharge and 79% 
at the six month control checkup
Conclusion: When carried out with the proper surgical technique, cryoablation is a useful therapy for atrial fibrillation. Its 
success rate in restoring sinus rhythm is comparable to that of traditional surgical procedures.
Keywords: Atrial fibrilation.
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[SB-160]
Hibrit ameliyathanenin araştırma görevlisi eğitimindeki rolü
Mustafa Furkan Tanış, Salih Anıl Boğa, İsmet Onur Tanıyan, Evren Özçınar, Levent Yazıcıoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Gelişen teknolojiyle beraber periferik damar hastalıklarında ve aort damar patolojilerinde konvansiyonel 
cerrahi ile beraber hibrit ameliyathanede yapılan teknikler önemli hale gelmiştir. Gerek hastaya bağlı faktörler, gerek işlem 
kolaylığı hibrit ameliyatlarını daha avantajlı konuma getirmektedir. Amacımız, kalp ve damar cerrahisine başlayan ve bir yılını 
dolduran araştırma görevlilerinin hibrit ameliyathane ile birlikte ne gibi farklılıklar ve kazanımlar elde edebileceği ile ilgili 
durumların değerlendirilmesidir.
Yöntem: 2021-2022 yılları arasında Ankara Üniversitesi hibrit ameliyathanede 214 hasta işlem görmüştür. Çalışma koşullarına 
uygunluk açısından sadece hibrit ameliyathanede başlayan ve sonlandırılan ameliyatlar seçilmiştir. Hibrit ameliyathanede 
endovasküler ve endovasküler+açık cerrahi şeklinde yürütülen ameliyatlar ayırt edilmeksizin çalışmaya dahil edilmiştir. 
Yapılan işlemlerden 24’ü endovasküler anevrizma tamiri (EVAR), sekiz işlem pulmoner emboliye endovasküler girişim, 
136 işlem periferik damar cerrahisine girişim, yedi işlem torasik anevrizma onarımı (TEVAR), 39 işlem de venöz tromboza 
uygulanan girişimlerdir.
Bulgular: Bu çeşitliliğe dahil olan araştırma görevlisi, endovasküler girişim için 176 femoral, 25 brakiyal, 35 popliteal arterlere 
girişim görmüştür. Uygun damar yapısına, uygun boyutta endovasküler guidewire ve kateter çeşitlerine, anjiyografi ünitesinin 
genel kontrolüne, uygun ekipmanlarla anjiyografi işleminin sağlıklı koşullarda devam ettirilmesine, uygun endovasküler girişim 
için gerekli ultrason bilgisine, Seldinger yöntemine ve kesi ile girişimler konusunda da fikir sahibi olmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Uzmanlık eğitim sürecine yeni başlayan bir hekimin endovasküler girişimlere de hakim olması gelişen 
teknolojiyle beraber büyük avantaj sağlamaktadır. Endovasküler girişimlere bağlı komplikasyonlarla başa çıkabilme becerisine 
de damar cerrahı olarak yetişen bir araştırma görevlisi için hibrit ameliyathanede yapılan işlemler üstünlük kazandırmaktadır. 
Artan teknolojik imkanlarla hibrit ameliyathane daha da önem kazanacak olup eğitim görebilen uzmanlık öğrencileri için 
avantaj sağlaması muhtemeldir.
Anahtar sözükler: Hibrit ameliyathane.
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[SB-161]
Analysis of human nails by laser-induced breakdown spectroscopy: Comparison of the nails of 
healthy individuals and patient with venous thrombosis
Gündüz Yümün1, Lütfi Çağatay Onar1, Engin Akgül2, Muhammet Habib Önen3, Hüseyin Anasız1

1Turkish Republic Ministry of Health, Tekirdag Dr.Ismail Fehmi Cumalioglu City Hospital, Tekirdağ, Türkiye
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya, Türkiye
3Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Environmental pollution affects large cohorts globally and there are allegations and studies suggesting 
that toxicity of trace elements heavy metals may cause serious health problems. We aimed to reveal the relationship between 
deep venous thrombosis and the tissue levels of heavy metals via measuring the concentrations of heavy metals which are 
associated with health hazards.
Methods: In this study, nail samples were taken from 50 persons who have suffered DVT in last one year, and 50 healthy persons 
enrolled in the study. The concentrations of several heavy metals, such as (Cd, Ni, Zn, and Pb) and Ohert elements such as (O2, 
Cu, Fe, Mg, Sİ, Ca), in these nail samples, were determined by using LIBS spectroscopy.
Results: After LIBS analysis showed us concentrations of elements indirectly. The concentrations of Oxygen, C, N, and heavy 
metals were similar in the two groups. But the concentrations of Fe, Si, Mg, and Ca were higher in the patients with Deep venous 
thrombosis. Additionally in ROC analysis Mg concentration was the most important value with patients.
Conclusion: In this study, significant elemental differences in DVT patients were demonstrated by LIBS analysis. By increasing 
the number of data in studies, meaningful criteria can be set. Even pollution-related analysis can be created and scanned with 
practical devices BASED on AL libs.
Keywords: Venous thromboembolism.
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[SB-162]
Takayasu arteritinin cerrahi yaklaşımı: 6 olgu ile tecrübemiz
Erkan İriz1, Sercan Tak1, Elif Şimşek1, Abdurrahman Tufan2, Rıza Can Kardaş2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Takayasu arteriti (TA), büyük/orta elastik arterlerin daralması veya anevrizmal dejenerasyonuyla sonuçlanan 
bir granülomatöz enflamatuar arteriyopatidir ve şiddetli iskemik semptomların varlığında cerrahi kaçınılmazdır. Bu raporda TA 
nedeniyle cerrahi uyguladığımız altı hastayı sunduk.
Yöntem: 2014-2019 yılları arasında TA nedeniyle 18-68 yaş aralığında altı kadın hasta ameliyat edildi.
Bulgular: Otuz bir yaşındaki ilk hastamızda çölyak kök-infrarenal seviye arasındaki abdominal aortada ve sol renal arterde 
darlık mevcuttu. Dakron greft ile torakoabdominal baypas ve sol renal arterin grefte reimplantasyonu yapıldı. 23 yaşındaki 
diğer hastanın infrarenal abdominal aortasında ve bilateral iliyak arterlerinde darlıklar mevcuttu, hastaya aorta-biiliyak 
baypas yapıldı. Bir yıl sonraki kontrolünde torakal aortada da darlık görülmesi üzerine torakoabdominal greft interpozisyonu 
uygulandı. Yirmi altı yaşındaki diğer hastamızda, abdominal aortada yaygın darlıklar ve sol renal arterde darlık mevcuttu. 
Torakal aorta- abdominal aorta arasına baypas greft interpozsiyonu ve sol renal arterin bu grefte reimplantasyonu uygulandı. 
On sekiz yaşındaki aorto-biiliyak baypas öyküsü olan diğer hastada, süperior mezenterik arter ayrımı sonrası abdominal aortada 
ve sağ iliyak greftte oklüzyon saptandı. Hastaya sol iliyak greft ile sağ nativ iliyak arter arasına Dacron greft ile baypas yapıldı. 
Yİrmi iki yaşındaki diğer hastamızda infrarenal abdominal aortada ve bilateral renal arterlerde darlık mevcuttu. Torakal 
aorta- iliyak arterler arasına ‘’Y’’ greft interpoze edildi. Sol renal arter direkt olarak, sağ renal arter ise safen ven yardımıyla 
Dacron grefte reimplante edildi. Femoropopliteal baypas öyküsü olan 68 yaşındaki diğer hastamızda, greftin proksimal ve 
distal anastomoz bölgelerinde darlıklar olduğu saptandı, aorto-sağ femoral ve femoropoliteal baypas yapıldı. Hiçbir hastamızda 
komplikasyon gelişmedi.
Tartışma ve Sonuç: Semptomatik Takayasu arteritinin cerrahi tedavisi oldukça etkilidir. Semptomatik iyileşme ile mükemmel 
uzun süreli greft açıklığı sağlanabilir.
Anahtar sözükler: Takayasu arteriti.
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[SB-163]
Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü) acil koroner arter baypas cerrahisi
Nevzat Erdil, Cihan Yetiş, Barış Akça, Olcay Murat Dişli, Mehmet Cengiz Çolak
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Acil koroner arter baypas greftleme (KABG), artan hastane içi ölüm oranları ve komplikasyon oranları ile 
ilişkilidir. Bu çalışma, acil KABG uygulanan yaşlı hastalarda endikasyonları ve sonuçları elektif yapılan yaşlı hastalarınkilerle 
karşılaştırmayı amaçladı.
Yöntem: Ocak 2002 ile Ocak 2022 yılları arasında 65 yaş üstü koroner arter baypas cerrahisi uygulan kayıtları tam 1746 hasta 
retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular acil koroner anjiyografi yapıldıktan 24 saat içinde acil ameliyata alınanlar (Grup 1, 
92 hasta) ve elektif KABG uygulananlar (Grup 2, 1654 hasta) olarak iki gruba ayrıldı. Olguların ameliyat öncesi demografik 
özellikleri, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama yaş ve cinsiyet bakımından her iki grup benzerdi. Acil grubunda olguların %55,3’ünde yeni MI, 
%94,6’sında unstabil anjina, %34,8’inde kritik sol ana koroner arter hastalığı, %9,8’inde post MI VSD mevcuttu (elektif grupla 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı, p=0,005). Erken mortalite acil grubunda %12, elektif grubunda 
%2,5 idi (p=0,0001). Ameliyat sonrası inotrop ihtiyacı, ameliyat sonrası IABP ihtiyacı, uzamış yoğun bakım süresi, uzamış 
ventilasyon süresi, ortalama kros klemp ve perfüzyon süresi acil grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0,05). 
Ortalama baypas sayısı, ameliyat sonrası kanama revizyon oranı, ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon sıklığı, ortalama hastane 
kalış süreleri her iki grupta benzerdi.
Tartışma ve Sonuç: Komorbiditesi yüksek olan yaşlı hasta popülasyonunda acil KABG’nin mortalite ve morbiditesinin bir 
miktar daha yüksek olmasına rağmen, kendi haline bırakıldığında mortalitenin daha yüksek olacağı varsayılarak iyi seçilmiş 
olgularda hızlı değerlendirme ve iyi bir cerrahi strateji ile acil KABG ameliyatlarının öngörülenden daha düşük mortalite ve 
morbidite oranları ile yapılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözükler: Koroner.



Doktor Bildirileri - Sözlü - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S293

Doktor Bildirileri - Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[SB-164]
Ten years of experience of a center in tricuspid valve replacement
Salih Güler, Ersin Kadiroğulları, Ünal Aydın
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: In tricuspid valve diseases, replacement is a treatment option that surgeons try to avoid due to poor 
outcomes. The aim of this study is to evaluate the operative outcomes of patients who underwent tricuspid valve replacement.
Methods: Adult patients who underwent tricuspid valve surgery in our center between 2011 and 2021 were reviewed 
retrospectively. Patients who underwent tricuspid valve repair were excluded from the study.
Results: One hundred and fourteen patients (91 male, 23 female; mean age: 52±12) had tricuspid valve replacement (TVR) over 
a 10-year period. 39 (34.2%) patients previously underwent open cardiac surgery. Isolated TVR was performed in 42 (36,8%) 
patients, simultaneous mitral valve intervention in 42 (36,8%) patients, aortic valve intervention in seven (6,2%) patients, and 
combined mitral and aortic valve interventions in 23 (20,2%) patients. A bioprosthetic valve was used in 22 (%19,3) patients and 
a mechanical valve was used in 92 (%80,7) patients.
Conclusion: Despite poor prognosis in some patients, replacement is inevitable.
Keywords: Tricuspid valve/surgery.
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[SB-165]
Periferik damar hastalarının doğru hekime ve branşa ulaşma durumunun değerlendirilmesi
Mustafa Furkan Tanış, Salih Anıl Boğa, İsmet Onur Tanıyan, Evren Özçınar, Levent Yazıcıoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Gelişen teknolojiyle, vasküler patolojilerde uygulanacak tedavi yöntemleri de artmaktadır. Bunun yanı sıra 
hekimin kendi tecrübesine de bağlı olarak istenen tetkikler ve bu tetkiklerin sıralaması farklılık gösterebilmektedir. Var olan 
sağlık politikaları malpraktis davaları da zaman zaman doktorun hastasından isteyeceği tetkik veya doğrudan hasta seçimine 
etki etmektedir.
Yöntem: 2022 yılında tarafımıza başvuran ve işlem sonrası üç aylık kontrolünde aynı sebepten ek patoloji gelişmeyen 28 
periferik damar hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalar seçilirken belirli bir eleme yapılmamış olup rastgele ve e-nabız 
sistemi üzerinden değerlendirilebilenler tercih edilmiştir. Bu 28 hastanın tedaviye ulaşmadan önce aynı şikayet nedeniyle kaç 
kere görüntüleme yapıldığı, kaç kere kan tahlili verdiği, kaç hekime danıştığı belirlenmiş ve araştırma özellikle bu durum için 
planlanmıştır.
Bulgular: Başvuran 28 hastanın, üçü dört farklı branş sonrası tedaviye kavuşmuş, altısı üç farklı branş hekimi sonrası, 11’i 
iki farklı branş hekimi ve sekizi de bir hekime muayene olmuş ve sonrasında tedaviye uygun hekime görünmüştür. Yine aynı 
28 hasta asıl sebepten dolayı; yedisi ikiden fazla kan tahlili vermiş, 12’si iki kez, dokuzu bir kez kan tahlil vermiştir. Yine 28 
hastanın 23’ü ikiden fazla görüntüleme yapılmış, beşi ise istenen tetkik sonrası tedavi planlaması yapılmıştır. Toplam başvuran 
hastaların %71’i doğrudan ilgili branş hekimine muayene olamamakta, %67’si mükerrer kan tahlili vermekte, %82’sine birden 
fazla görüntüleme yapılmış bulunmaktadır.
Tartışma ve Sonuç: Vasküler patolojiler var olan semptom ve şikayetlerine göre farklı branş hekimlerinin ilgi alanına 
girmektedir. Teknolojinin getirdiği yenilikler hekimin kolay tanı koymasını sağlamakla beraber uygun yönelim olmadığı 
takdirde maddi kayba yol açmaktadır. Bu nedenle uygun tanı, yönlendirme ve tedavi, önemini hala korumaktadır.
Anahtar sözükler: Periferik damar hastalığı.
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[SB-166]
Surgical treatment of prosthetic valve endocarditis: A single-center experience
Cevat Sert, Fatih Yamaç, Gökay Deniz, Serkan Mola, Göktan Aşkın, Garip Altıntaş, Şeref Küçüker
Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye

Background and Aim: We aimed to present our surgical experience in prosthetic valve endocarditis and assess the outcomes.
Methods: Between 2019-2022, we performed eight patient reoperations for prosthetics valve endocarditis. Retrospectively, 
demographics, the timing of the surgery, indications, echocardiography findings, infected prosthetic valve, complications, 
embolic events, preoperative conditions of the patients, detected microbial agents, and surgical techniques were documented 
from routinely collected hospital data. Postoperative follow-ups from the outpatient controls were included.
Results: Median age was 48 years old (range: 32-63 years). The number of males and females was four. The median time from 
the first valve implantation to the reoperation was one year (range: 1-16 years). One patient had only mitral, five patients had only 
aortic, and two had both aortic and mitral valve prostheses. Endocarditis occurred within one year postoperative in five patients 
as early cases. Dehiscence in seven patients, stroke in two, and intracardiac abscess in five was observed. Staphylococcus 
aureus was detected in four cases and was the most causative microorganism. Staphylococcus epidermidis, enterococcus spp., 
proteus mirabilis, and brucella spp. was causative microorganism for one patient each. Two commando operations, two Bentall 
operations, three aortic valve implantations, and one mitral valve implantation with tricuspid valve repair were performed. The 
median length of hospitalization was 43 days (range: 2-143 days). Two patients with paravalvular complications, dehiscence, and 
intracardiac abscess died in the first year (Table 1).
Conclusion: Surgical treatment of prosthetic valve endocarditis contains increased mortality. In case the necessity to obtain 
complete debridement could make the operation more complex.
Keywords: Prosthetic valve endocarditis.
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[SB-167]
Koroner baypas ameliyatı yapılan hastaların ameliyat öncesi ACEF skoru ve 
EuroSCORE’larının ameliyat öncesi sonuçlarının karşılaştırılması
Murat Yüksel, Uğur Göçen
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Yaş - Kreatinin - Ejeksiyon Fraksiyon (ACEF) skoru ve EuroSCORE ile ameliyat öncesi risklerin 
değerlendirilmesinin ameliyat sonrası sonuçları belirleme etkisini değerlendirmek.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya elektif koroner arter baypas ameliyatı olan 241 hasta dahil edilmiştir. Hastaların, yaş, 
cinsiyet, DM varlığı, KOAH varlığı, ekstra kardiyak arteriyopati varlığı, geçirilmiş kardiyak ameliyat varlığı, böbrek fonksiyon 
bozuklukları, Cr değerleri, diyaliz yapılması, EF değerleri, pulmoner hipertansiyon varlıkları, EuroSCORE ve ACEF risk 
skorlarının risk gruplarına göre sayısal değerlendirmeleri Tablo 1’de verilmiştir. ACEF skoru hesaplamasında hastaların 
ortalama puanı 1,2739, minimum 0,4462 maksimum puanı 2,700 olarak bulundu. ACEF skoru da EuroSCORE gibi üç kategoriye 
ayrılmıştır; düşük risk (>1,0225), orta risk (1,0225-1,2770), yüksek risk (<1,2270). EuroSCORE için düşük risk 0-2, orta risk 
3-5, yüksek risk ≥6 olmak üzere üç gruba ayrıldı. Erkek hastalarda mortalite istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. 
Diğer demografik verilerde mortalitede istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmemiştir. Hastaların yaşları ≤59, 60-69, 
70-79, 80≤ olmak üzere dört gruba ayrıldı. Ex olanların ortalama yaşı 68,5, sağ kalanların ise 60 idi. En fazla mortalite 70-79 
yaş grubundaki hastalarımızda görüldü.
Bulgular: Çalışmaya alınan 241 hastanın 14’ünde (%5.81) mortalite gözlenmiştir. Mortalitenin yüksek olmasının ACEF skoru 
ve EuroSCORE skorlamasına göre orta ve yüksek riskli olarak belirlenen hastaların çalışma grubumuzda daha çok sayıda 
olduğu belirlendi. Her iki skorlama sistemi ile belirlenen risk skoruna göre mortalite oranları da benzerlik göstermiştir.
Tartışma ve Sonuç: ACEF skoru ve EuroSCORE Risk Değerlendirme Sistemleri elektif koroner arter baypas greft 
ameliyatlarında risk belirlemede uygulanabilen ve mortalite de doğru tahmin sonuçlarını veren yöntemlerdir.
Anahtar sözükler: ACEF skoru.
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[SB-168]
Redo arkus aorta cerrahisi deneyimimiz ve sonuçlarımız
Hidayet Demir, Ahmet Özdemir, İlyas Mammadyarov, Mehmet Altuğ Tunçer
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Son yıllarda aort anevrizma ve diseksiyonunda cerrahi deneyimin artması sonucu uzun dönem sağkalımla 
birlikte aortik ark anevrizma ve diseksiyonu ile prezente olan hasta sayısı artmış olarak gözlemlenmektedir. Dolayısıyla aortik 
ark cerrahi stratejileri gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Çalışmamızda redo-aortik ark olgularını ve sonuçlarını retrospektif 
olarak sunmayı amaçladık
Yöntem: Mart 2018- Ağustos 2022 tarihlerinde Okan Üniversitesi Kalp ve Damar cerrahi kliniğinde redo aortik ark cerrahisi 
uygulanan 38 olguya dair sonuçlar retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Ameliyat edilen olguların cinsiyet dağılımı incelendiğinde 10’unun (%26,31) kadın 28’inin (73.68) erkek olduğu 
görülmüştür. Olguların en genci 34 en yaşlısı 78 yaşındadır. Kadınlarda ortalama yaş 60,87 erkeklerde 54,47 olarak tespit 
edilmiştir. Olguların geçirilmiş ameliyatları analiz edildiğinde altısının aort patolojisi dışı ameliyat geçirdiği 32 hastanın 
geçirilmiş ameliyatının aort anevrizma ya da diseksiyon zemininde olduğu görülmüştür. Olgulardan dördü aortik ark cerrahisi 
ve debranching ameliyatı sonrası TEVAR yapılmış 17 olguda ise FET uygulanmıştır. İki (%5,2) olguda perioperatif mortalite 
görülmüş takiplerde bir olguda geç dönem mortalite eklenmiştir. Toplam mortalite median 22 aylık takiplerde üç (%7,89) olarak 
izlenmiştir. Gerçekleşen mortalitelerin ikisi serebrovasküler hadiseye bağlı biri ise enfeksiyon kaynaklı olmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Aort diseksiyon ve anevrizma cerrahisinin başarı oranlarının artması uzun dönemde aortik ark cerrahisinin 
sıklığını artırmaktadır. Deneyimli merkezlerde doğru cerrahi stratejilerle redo aortik ark cerrahisi mortalite ve morbiditesinin 
azalması mümkündür.
Anahtar sözükler: Arkus.
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[SB-169]
The role of D-dimer testing in the evaluation of DVT recurrence
Barış Dönmez, Ozan Onur Balkanay, Berk Arapi, Çiğdem Tel Üstünışık, Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, 
Gökhan İpek
Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: In our study we evaluate D-dimer values at the end of the treatment in terms of prediction of DVT 
recurrence.
Methods: A total of 67 consecutive patient of first proximal unprovoked DVT without ongoing and underlying thrombophilia 
and active malignancy included in the study after the informed consents were taken. All of the patients took appropriate 
antikoagulation treatment of at least six months. After a fully resolved clinical and venous ultrasound evaluation findings, 
treatment was stopped and D-dimer values were evaluated at the end of the treatment period. Patients were followed during one 
year with clinical, ultrasound evaluation and D-dimer measurements. Patients were grouped in terms of D-dimer according to 
age-adjusted cut-off values. In age adjusted sub-groups, normal D-dimer values were accepted as less than individual cut-off 
value of age/100 for each patient.
Results: Patients were grouped in terms of age-adjusted cut-off values of D-dimer. A total of 54 (80.6%) patients were in normal 
D-dimer value group, while 13 (19.4%) of them were in high D-dimer value group. Statistically significant difference were found 
in comparison between these groups in terms of recurrence (p=0.001); there were no recurrence of DVT occurred normal value 
group, while in high value group recurrence occurred in four patients during one-year follow-up-period.
Conclusion: High D-dimer according to age-adjusted cut-off values at the end of the treatment can be used to predict high risk 
of recurrence in the first year follow-up of unprovoked DVT patients although they took appropriate anticoagulant treatment and 
have normal clinical and ultrasound findings.
Keywords: D-dimer.
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[SB-170]

A retrospective comparison on the treatment of superficial vein thrombosis: Rivaroxaban 
versus enoxaparin
Gökay Deniz
Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Appropriate medical treatment of thrombophlebitis in superficial veins is still debated. Rivaroxaban is 
a recommended agent in guidelines; however, enoxaparin continues to be an alternative. We retrospectively aimed to explore the 
outcomes of two medical treatment modalities in our hospital.
Methods: From December 2021 to October 2022, 30 patients who suffered from superficial vein thrombosis were admitted. 
Eighteen patients treated with rivaroxaban 15 mg OD and 12 patients treated with enoxaparin 0,4 or 0,6 SC BID were compared. 
Retrospectively, demographics, clinical assessments, Doppler ultrasonography results, and outcomes were obtained from the 
hospital network data and telephone assessments.
Results: All except three patients having basilic vein thrombosis suffered from venous insufficiency. Progression to the deep 
vein thrombosis was observed in two patients on enoxaparin treatment for a superficial thrombophlebitis. A pulmonary embolism 
occurred on enoxaparin 0,4 BID treatment in a 41-year-old female. A popliteal vein thrombosis occurred on enoxaparin 0,4 BID 
in 49-year-old female. Complete resolution of the thrombus was highly observed in the rivaroxaban group than in the enoxaparin 
group (respectively; n=16, n=8 p=0,18). No major or minor bleeding complication was observed; however, one patient suffered 
from bruising after a subcutaneous injection of enoxaparin.
Conclusion: Rivaroxaban could have lower complication risk, and decreased risk of progression to deep vein thrombosis versus 
enoxaparin in treating superficial vein thrombosis.
Keywords: Superficial vein thrombosis.
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[SB-171]
Dejenere boyunlu abdominal aort anevrizma olgusunda ekstra oversize edilmiş EVAR ana 
gövdede görülen nadir bir komplikasyon: Infolding ve endovasküler tedavisi
İbrahim Duvan, Süleyman Sürer, İlker İnce, Özgğr Ersoy, Levent Altinay, Ömer Delibalta, Nesim Gül, Alp Dolgun, 
Kasim Karapinar, Uğursay Kiziltepe
Ankara SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Abdominal aort anevrizma (AAA) tanısı ile kliniğimize başvuran 77 yaşında erkek hastaya ileri derecede 
dejenere boyunlu olması ve açık cerrahinin uygun olmaması nedeniyle EVAR için ekstra oversize edilmiş bir endogreft 
kullanmak zorunda kaldık. Girişim uyguladığımız 14.10.2021 ile ilk EVAR olgumuzun tarihi olan 08.07.2014 tarihleri arasında 
171 aortobiiliyak, 33 aortouniliyak ve 21 tubuler greft ile toplam 225 işlem (71 rüptüre) sonrasında, bu hastamızda işlem 
herhangi bir komplikasyon olmadan sonlandırılmış olmasına rağmen kontrol bilgisayarlı tomografi anjiyografisinde ilk kez 
EVAR ana gövdede infolding tespit ettik.
Yöntem: Abdominal aort anevrizmada sağ renal arter distalinde boyun çapı 2.09 cm idi. Dejenere kısımda ise 2.57 cm 
ölçüldü. İşlem sırasında, distalde daha da genişlediği görüldü. 36x16x145 mm ana gövdeli EVAR ile işlem uygulandı. İşlem 
komplikasyonsuz tamamlandı. Ancak kontrol bilgisayarlı tomografi anjiyografisinde ana gövde de muhtemel ekstra oversizing 
nedeniyle Infolding, tip 1A endoleak ve buna bağlı anevrizma kesesine doluş görüldü.
Bulgular: Hasta yatırıldı. İşleme alındı, bilateral femoral ve sol brakiyal arter cerrahi olarak hazırlandı. Sol brakiyal arterden 
ana gövdedeki kıvrılma yerinden koil embolizasyon yapıldı ama tip 1A endoleak devam etti. Bunun üzerine sağ renal artere 
7x38, sola ise 6x38 mm balon ekspandabl stent ile bilateral renal arteriyel chimney işlemi uygulanarak ve SMA distalinden 
36x36x49 mm aortik cuff konarak infolding nedeniyle görülen tip 1A endoleak giderildi.
Tartışma ve Sonuç: Dejenere boyun, AAA’da EVAR işleminin başarı ile uygulanması yönünde karşılaşılabilecek en ciddi 
problemlerden biridir. Endovasküler tedavi gerekliliğinde ise, daha fazla oversize edilerek ana gövde infrarenal olarak 
anevrizma boynuna yerleştirilir. Infolding de böyle bir durumda görülebilecek ciddi bir komplikasyondur. Deneyimli 
merkezlerde endovasküler tedavisi mümkündir.
Anahtar sözükler: Dejenere aortada EVAR.

Şekil 1. Post EVAR infolding ve endovasküler tedavisi.
Şekil 2. Ameliyat öncesi ve ameliyat sırası abdominal aort 
anevrizması.
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[SB-172]
Orta iskemik mitral yetmezlikte izole off-pump koroner arter baypas cerrahisi
Gülen Sezer Alptekin1, Zümrüt Tuba Demirözü2, Yılmaz Zorman2, Mehmet Şanser Ateş2, Atıf Akçevin2

1Kütahya SBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya, Türkiye
2Koç Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Miyokart enfarktüsünden sonra hastaların yaklaşık yarısında iskemik mitral yetmezlik (İMY) görülürken 
%17’sinde bu yetmezlik orta veya ileri seviyededir. İleri İMY’de koroner baypas ile eşzamanlı olarak mitral kapağa cerrahi 
müdahale yapılması yönünde güçlü öneriler olmakla birlikte, orta İMY’de kapağa cerrahi müdahale konusunda görüş birliği 
bulunmamaktadır.
Yöntem: Ocak 2015 - Şubat 2022 arasında kliniğimizde koroner arter hastalığı ile birlikte orta İMY’si olup izole off-pump 
koroner arter baypas (OPCAB) uyguladığımız hastalar retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Belirtilen tarihlerde kliniğimizde orta İMY’si olan 62 hastaya (K %27,4 n=17; E %72,6 n=45) izole OPCAB 
uygulandı. Ortalama yaş 69,4±10,3, takip süresi 19,4±21,6 ay oldu. Median koroner anastomoz sayısı 4 (1-6) idi. Ameliyat 
sonrası takip süreci içerisinde hastaların %58,06’sında (n=36) mitral yetmezlik hafif veya yoktu, fonksiyonel kapasiteleri 
değerlendirildiğinde %93,44’ü (57/61) NYHA Sınıf 1 veya 2 idi. Hastane mortalitesi %1,6 (n=1) olurken toplam mortalite %4,8 
(n=3) oldu. Mortalite, ileri yaş (p=0,050) ve artmış ameliyat öncesi pulmoner arter basıncıyla (p=0,046) ilişkili bulundu. Düşük 
ameliyat öncesi ejeksiyon fraksiyonu (EF) (p=0,035) ve artmış ameliyat sonrası sol atriyum çapı (p=0,010) olan hastalarda 
rehospitalizasyon ihtiyacı artarken, istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da ameliyat sonrası NYHA 3-4 sınıfındaki hastalarda 
NYHA 1-2 sınıfındaki hastalara göre ameliyat öncesi EF daha düşüktü (38,25±7,93; 48,76±11,96, p=0,090).
Tartışma ve Sonuç: Orta İMY’de mitral kapağa cerrahi müdahalenin, fonksiyonel bir fayda sağladığı bazı çalışmalarda 
bildirilmektedir. Ancak bunun semptomların iyileştirilmesi ve yaşama oranları açısından ek bir fayda sağlamadığı 
düşünülmektedir. Biz, bu hastalarda kalbin fonksiyonları bozulmadan erken dönemde yapılan izole OPCAB’ın sağkalımı 
artırdığını ve tek başına bile ventrikül geometrisi üzerindeki olumlu etkileri sayesinde orta iskemik mitral yetmezlikte kliniği 
iyileştirdiğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözükler: İskemik mitral yetmezlik, off-pump.
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[SB-174]
Renal cell carcinoma with thrombus extension to the IVC: Single center experience
Çiğdem Tel Üstünışık, Berk Arapi, Ozan Onur Balkanay, Savaş Çidem, Ergida Albrahimi, Uğur Dikkaş, Deniz Göksedef, 
Suat Nail Ömeroğlu, Gökhan İpek
Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Surgical total resection of renal cell carcinoma is the curative treatment. The use of cardiopulmonary 
bypass for resection of renal cell carcinoma helps to resect the tumor totally and to decrease mortality rates. In our study we 
report early results of 34 renal cell carcinoma with vena caval tumor invasion who underwent total surgical resection with/
without cardiopulmonary bypass.
Methods: A total of 34 patients with renal cell carcinoma with vena caval tumor invasion who underwent total surgical resection 
between November 2009 and April 2022 were included in our study. 18 of the patients (52.9%) were male and 16 of them (47.1%) 
were female. Three of the patients (8.8%) had coronary artery disease.
Results: According to vena caval tumor invasion stage 8 of them (23.5% were at stage 4 (right atrial invasion). Resection of the 
tumor by inferior vena cavatomy under cardiopulmonary bypass was performed for the patients at stage 1, 2 and 3. Concomitant 
surgical approach with median sternotomy was preferred for patients at stage 4. Redo sternotomy was performed for one of the 
patients who had a history of coronary artery bypass grafting. Mean intensive care unit follow-up time was 4.1±6.8 days while 
mean hospital stay time was 23.6±27.3 days. In one patient, operative mortality was observed.
Conclusion: Determination of the stage of the renal cell carcinoma according to inferior caval vein invasion is important for 
planning the surgical approach. Performing cardiopulmonary bypass for the excision of renal cell carcinoma with inferior caval 
vein invasion yielded favorable results.
Keywords: Renal cell carcinoma.
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[SB-176]
Living with heartmate in left ventricular assist device for 10 years
Mehmet Cahit Sarıcaoğlu1, Ahmet Şamil Demirok1, Ahmet Etkin Sevim1, Ahmet Onat Bermede2, Mustafa Serkan Durdu3, 
Mustafa Bahadır İnan1, Ahmet Rüçhan Akar1

1Ankara University School of Medicine Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, Türkiye
2Ankara University School of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye
3Memorial Ankara Hospital Cardiovascular Surgery Clinic, Ankara, Türkiye

Background and Aim: We report a 49-year-old patient who received HeartMate II left ventricular assist device (LVAD) 
implantation as a bridge to transplantation 10 years ago.
Methods: In 2002, he had a history of fainting on exertion, lasting 1-2 minutes. EEG and cranial CT were taken and reported 
as normal. After one year, he fainted twice, three months apart. Coronary angiography excluded ischemic etiology. A diagnosis 
of dilated cardiomyopathy was made. He was admitted due to weakness, chest pain, and fainting episodes in 2004 to another 
center. Biventricular ICD was placed in 2007. Echocardiography confirmed 3-4° mitral and 3° tricuspid regurgitation, LVEF of 
12-15%. Past medical history included a cholecystectomy in 2003; an operation for peptic ulcer disease in 2007.
Results: In 2012, he was admitted to intensive care unit with NYHA class IV findings, and intravenous inotropic and diuretic 
therapy was commenced. Right heart catheter demonstrated that PCWP: 35 mmHg, PAP: 73/38/52 mmHg, RA: 18 mmHg, PVR: 
4.6 WoodU, and TPG: 15 mmHg. He was INTERMACS Profile III and placed on the heart transplant waiting list. Subsequently, 
LVAD implantation was planned in our institution. The intraoperative course was uncomplicated, and he was uneventfully 
discharged on the postoperative 12th day. His monthly and annual hospital visits were typical, and biochemical results are 
defined in Table 1. He is under the best medical treatment with full compliance. During that time, his third child was born. His 
preoperative and postoperative 10th-year QoL comparison is defined in Table 2.
Conclusion: Prolonged survival is possible beyond ten years with good quality of life after previous generation continuous-flow 
LVAD.
Keywords: heart failure-LVAD.
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[SB-177]
Kapak hastalarında prognostik nutrisonel indeks (PNI) cerrahi sonrası mortailte belirteci 
olabilir mi?
Rifat Özmen1, Gülden Sarı1, Yasin Yılmaz1, Latif Samimi1, Fatma Sena Topçu1, Osman Okan Özocak1, Aydın Tunçay1, 
Ahmet Öztürk2

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp cerrahisi sonrası mortalitenin erken belirteci olarak halen pek çok laboratuvar tetkikinin kullanılması 
ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Prognositik nutrisyonel indeks (PNI) farklı hastalık gruplarında bu amaçla kullanılan bir 
belirteçtir. Biz bu çalışmamızda kardiyopulmoner baypas eşliğinde kalp kapak replasmanı yapılan hastalarda PNI’in mortalite 
erken belirteci olup olamayacağını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde 2015-2021 yılları arasında kapak cerrahisi uygulanan hastalar retrospektif olarak tarandı. Daha önceden 
açık kalp cerrahisi geçiren hastalar, acil cerrahiye alınan hastalar ve enfektif endokardit zemininde cerrahiye alınan hastalar 
çalışma dışı bırakıldı. PNI: (serum albumin seviyesi (g/dL) × 10) + (total lenfosit sayısı (mm3) × 0.005) formülü ile hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya verilerine tam ulaşılabilen 146 hasta dahil edildi. Hastaların kadın hasta sayısı 66 (%44.89), erkek hasta 
sayısı 80 (%55.11) idi. Hastalardan 23’ünde mortalite geliştiği saptandı. PNI’inin ortalamaları değerlendirildiğinde mortalite 
açısından gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p=0.219).
Tartışma ve Sonuç: Kapak cerrahisinde halen erken mortalite belirteçlerini saptamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Prognositik nutrisyonel indeksin farklı hastalıklar aksine kapak cerrahisinde erken mortalite belirteci olamayacağını 
düşünmekyetiz.
Anahtar sözükler: Mortalite.
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[SB-178]
The effects of pump oxygenator on blood product usage during on-pump isolated coronary 
artery bypass surgery
Ahmet Zengin1, Burçin Çayhan Karademir2, Ayhan Güneş2, Fuat Büyükbayrak2, Taylan Adademir2, Kaan Kırali2

1Yüksekova State Hospital, Hakkari, Türkiye
2Kartal Kosuyolu High Specialized Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Cardiopulmonary bypass pump oxygenators have the potential to affect postoperative blood usage by 
various mechanisms. They have different coatings and membrane surface areas (msa) which alter their behavior on blood cell 
and factor protection. The aim of this study is to compare pump oxygenators by means of postoperative blood product need.
Methods: 324 isolated on-pump coronary artery bypass surgery patients were retrospectively analyzed between August 2018 and 
September 2019. Demographic, operative and postoperative data were compared according to the type of pump oxygenators used 
during surgery. Four different types of pump oxygenators were used according to the availability (Group 1: Phosphorylcholine 
coated - 1.65 m2 msa, Group 2: Polyethylene oxide coated, 2.5 m2 msa, Group 3: Phosphorylcholine coated, 1.75 m2 msa, Group 
4: poly(2-methoxyethyl acrylate) coated, 2.5m2 msa). Blood products were used according to our institutional protocol.
Results: Age, sex, preoperative hematocrit values, mean graft numbers, cardiopulmonary bypass times, cross-clamping times, 
aortic and venous cannula sizes, patient’s temperature, and fluid balance during the operations were similar among groups 
(p>0.05). There was statistically significant intra-operative fresh frozen plasma (FFP) usage and postoperative erythrocyte 
suspension (ES) and FFP usage (p<0.05) in favor of Group 2 and 4. Lesser amount of blood products were used in Group 1 and 3.
Conclusion: Phosphorylcholine coated oxygenators with smaller membrane surface areas required lesser amount of blood 
products perioperatively in this relatively small retrospective study. Larger, randomized controlled studies should be done to 
clarify the exact mechanism and effect of these findings.
Keywords: Oxygenator.
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[SB-179]
Kardiyak cerrahide transpulmoner termodilüsyon monitörizasyonu ve geleneksel yöntemlerle 
takip edilen hastaların ameliyat sonrası klinik sonuçlarının karşılaştırılması
Serkan Ertugay1, Esin Öztürk2, İslam Yalıç1, Pelin Öztürk1, Osman Nuri Tuncer1, Emre Demir3, Emrah Oğuz1, 
Seden Kocabaş2, Mustafa Özbaran1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyak cerrahi sırasında hemodinamik monitörizasyon ve yönetimi için geleneksel olarak santral venöz 
kateter veya Swan-Ganz kateteri kullanılırken, elde edilen veriler sınırlıdır. PICCO modülü transpulmoner termodilüsyon 
yoluyla kalibre edilmiş arteriyel nabız kontur analizi yaparken, kardiyak indeks, sol kalp kontraktilitesi, sistemik vasküler 
direnç, nabız basıncı değişkenliği ve ekstravasküler akciğer sıvısı indeksi gibi detaylı ölçümler vermektedir. Bu çalışmada amaç 
geleneksel yöntemler ve PİCCO modülü ile monitörize edilen hasta gruplarının ameliyat sonrası erken dönem klinik sonuçlarını 
karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya PİCCO modülü takılan 20 hasta, takılmayan 28 hasta olmak üzere toplam 48 dahil edilmiştir. Geleneksel 
olarak yönetilen hastalarda sadece santral venöz kateter takılırken, PİCCO grubunda ek olarak 5F femoral arter kateteri 
takılmıştır. PİCCO grubunda elde edilen veriler ile karar modeline göre hemodinami yönetimi (sıvı resüsitasyonu ve inotrop 
desteği) sağlanırken, diğer grupta sadece invaziv arteriyel ve venöz basınca göre hemodinami yönetilmiştir. Her iki grup inotrop 
ve transfüzyon gereksinimi ve diğer klinik komplikasyonlar açısından karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Ameliyat öncesi özellikler açısından her iki grup arasında yaş, cinsiyet ve ameliyat tipi olarak fark saptanmazken, 
PİCCO grubunda sol ventrikül EF daha düşük (%44’e %53) olduğu saptanmıştır. Ameliyat sonrası sonuçlarda erken dönem 
inotrop ihtiyacı PİCCO grubunda daha fazla görülürken diğer komplikasyonlar (aritmi, böbrek yetmezliği, solunum yetmezliği, 
enfeksiyon, düşük debi, İABP gereksinimi, sepsis) ve mortalite açısından istatistiki olarak anlamlı sonuç saptanmamıştır.
Tartışma ve Sonuç: PİCCO modülü ile ileri kardiyak hemodinami monitörizasyonu ile detaylı veriler sağlaması ve karar 
modeli ile hemodinami yönetimine rehberlik etme gibi özellikleri olmasına rağmen bizim çalışmamız sonucunda bu fayda 
gösterilememiştir. Ancak daha geniş sayıdaki çalışmalarda bu fayda belirgin hale gelebilir.
Anahtar sözükler: Hemodinamik monitörizasyon.
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[SB-180]
EVAR sonrası boyun morfolojisindeki değişiklikler
Bahadır Aytekin, Ferit Çetinkaya, Gökay Deniz, Sabir Hasanzade, Mehmet Ali Türkçü, Naim Boran Tümer, 
Levent Mavioğlu, Hakkı Zafer İşcan
Ankara Şehir Hastanesi,Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: EVAR sonrasında anevrizma morfolojisinde yapısal değişiklikler ve remodelling görülmektedir. Boyun 
çaplarına göre gruplandırdığımız 180 olguluk çalışmamızda, 25 mm altı ve üstü hastaların sonuçlarını ve boyun morfolojisindeki 
değişimleri retrospektif olarak inceledik.
Yöntem: 2016-2021 yılları arasında EVAR yapılan 180 hasta çalışmaya dahil edildi. Proksimal aort boyun çapına göre iki grup 
arasında (Grup 1 <25 mm, Grup 2 ≥25 mm) hasta özellikleri, aort çapları, endoleak ve mortalite arasındaki ilişki araştırıldı. 
İnfrarenal proksimal aort boyun çapının (çap A) ve anevrizma başlangıcındaki aort çapının (çap B) ameliyat öncesi ve ameliyat 
sonrası bir yıllık takibindeki ölçümleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Grup 1’de 113 Grup 2’de ise 67 hasta vardı. Gruplar arasında mortalite (p=0,49) ve endoleak (p=0,49) açsısından 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grup 1’deki ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası çap A değişimi 2,89 mm (%95 CI: 2,56 
mm-3,22 mm, p<0,01) ve B çap değişimi 2,31 mm (%95 CI: 1,92 mm-2,71 mm, p<0,01) ölçülmüştür. Grup 2’deki çap A değişimi 
2,8 mm (%95 CI: 1,97 mm-3,63 mm, p<0,01), çap B değişimi 2,22 mm (%95 CI: 1,65 mm-2,79 mm, p<0,01) ölçülmüştür. 
Gruplar arasında çap A ve çap B değişimi açsından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla çap A p=0,82, çap B p=0,78).
Tartışma ve Sonuç: Ölçüm yapılan aort çapları her iki grupta da kontrollerde anlamlı olarak artmaktadır. Literatürde geniş 
boyun çaplarının mortalite ve morbidite açsısından daha kötü sonuçlara sahip olduğu bilgisi olduğu halde bizim sonuçlarımızda 
böyle bir fark bulunmamıştır.
Anahtar sözükler: EVAR.
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[SB-181]
An update on endoleak management: Midterm outcomes of a single center experience
Göktan Aşkın, Gökay Deniz, Ferit Çetinkaya, Serkan Mola, Mehmet Ali Türkcü, Sabir Hasanzade, Sinan Özçelik, 
Naim Boran Tümer, Hakkı Zafer İşcan
Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Endoleak (EL) is the most common complication of EVAR. We will discuss our experience with 
primary and secondary ELs, our management strategies and techniques for all kind of endoleak types and the midterm results 
of EL experienced patients and their outcome.
Methods: Between January 2011 and January 2021, 370 consecutive elective IAAA patients are retrospectively revealed. 
Patients were divided as Group 1 Non EL (307 patients) group and Group 2 EL (63 patients) group. We documented the technical 
success, early mortality, time elapsed from initial EVAR, late open conversion, clinical success, all treatment modalities and 
protocols for ELs treatment.
Results: There was 63 (17%) detected endoleaks. 57.1% of all endoleaks were Type 2 endoleaks (36 case) and 19 of them (52.8%) 
was spontaneously disappeared. The rest is still under control with no sac enlargement detected. Almost all T2 ELs were from 
lumber arteries. We treated 8 late T1a EL, 4 with aortic extension, 3 with balloon dilatation, 1 with EndoAnchor. There were 
8 late T1b EL all treated with iliac extensions. There are 12 re-interventions for T3 ELs in our series, with 3 endovascular 
relining, 2 limb extension, 4 late open conversion after failed endovascular procedure, 2 untreated patients
Conclusion: Further research is necessary to better define patients at high risk of endoleak and to provide protocols for imaging 
surveillance. Treatment of ELs have reached high success rates with low complications in endovascular manners. Open Surgical 
Repair still on the line for failed endovascular re-interventions.
Keywords: Management of endoleaks.

Figure 1. Types of endoleaks in our series and their managements.
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[SB-182]
Endovasküler embolizasyon tecrübemiz
Hakan Barutca, Sinan Şahin, Burak Bozkurt
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada amacımız Haziran 2020 - Haziran 2022 tarihleri arasında hastanemiz Radyoloji Kliniğince 
yapılan endovasküler embolizasyon işlemlerini değerlendirip etkinliğini tartışmaktır.
Yöntem: İlgili tarihlerde hastanemiz girişimsel radyoloji birimine refere edilen 16 hastaya anjiyografi ünitesinde girişim 
uygulandı. Bu hastalardan beşi endovasküler yolla kitle embolizasyonu, dördü bronşiyal arter embolizasyonu, üçü visseral organ 
arter embolizasyonu, ikisi gonadal ven embolizasyonu, biri periferik arteriyovenöz malformasyon (AVM) embolizasyonu ve biri 
de ameliyat sonrası arteriyovenöz fistül (AVF) embolizasyonu idi.
Bulgular: Kitle embolizasyonlarında, bronşiyal arter embolizasyonlarında genel olarak polivinil alkol (PVA) partikülü ve/veya 
endovasküler coiller vasküler yatağı tıkamak için tercih edildi. İki adet gonadal ven embolizasyonundan birisi, kadın olguda 
pelvik konjesyon tedavisi; diğeri ise sol varikosel tedavisi amacıyla yapıldı. Bu iki olguda da endovasküler coil kullanılırken 
pelvik konjesyonu bulunan kadın olguda ileri derecede dilate venler nedeniyle ek olarak vasküler plug da kullanıldı. Visseral 
arter embolizasyonlarından birinde sadece vasküler plug, diğer ikisinde ise sadece coil ile tedavi uygulandı. AVM olgusunda 
sadece PVA partikülü, AVF olgusunda sadece plug ile embolizasyon sağlandı. Bir bronşiyal arter embolizasyonu olgusu 
işlemden bir hafta sonra tekrar masif kanama nedeniyle, bir kitle embolizasyonu olgusu da işlemden hemen sonra ameliyat olup 
6. haftasında ameliyat sonrası komplikasyon nedeniyle eksitus oldu. Diğer tüm olgularda işlemler başarılı olarak tedavi sağlandı.
Tartışma ve Sonuç: Endovasküler girişim ile embolizasyon işlemi için amaca ve lezyona yönelik farklı malzemeler ve işlem 
teknikleri mevcuttur. Her olguda lezyonun karakteri farklı olabileceği için genel olarak uygulanan standart yaklaşımlara ek 
olarak olgunun özel durumuna da yönelik planlama yapılmalıdır. Bunlara ek olarak tedaviyi uygulayacak hekimin tecrübesi ve 
erişim sağlayabildiği malzeme çeşidi de tedaviyi yönlendirir.
Anahtar sözükler: Embolizasyon.

Şekil 1. AVF olgusunda fistül noktası. Şekil 2. Coil embolizasyonu sonrası.
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[SB-183]
Mitral liflet prolapsu tamir cerrahisinde PTFE sütür ile neokorda tekniği
Ayla Aksoy, Emrah Ereren, İlker Hasan Karal, Hüseyin Ağırbaş, Gökhan Lafçı
Samsun Üniversitesi Samsun Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mitral aparat mitral anülüs ön, arka yaprakçıkları korda tendenialar, papiller kaslar ve papiller kasın tutunduğu 
ventrikül duvarından oluşmaktadır. Mitral kapak işlevini görürken kapakçıkları ve supvalvular yapısı ile birlikte fonksiyonel bir 
ünite olarak çalışır. Mitral liflet prolapsusu, korda rüptürü ve papiller adele elengasyonu ya da rüptürü bağlı olarak gelişebilir. 
Dejeneratif ve iskemik etiyoloji sık karşılaşılan sebeplerdir. Korda rüptürü ya da elengasyonuna bağlı mitral liflet prolapsusunun 
neden olduğu mitral yetmezliğini düzeltmek için farklı tamir teknikleri uygulanmaktadır. Bu çalışmamızda PTFE sütur ile 
neokorda oluşturulması loop korda tekniğinin genel prensipleri, kliniğimizde bu tekniği nasıl uyguladığımızı ve sonuçlarını 
paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: Mitral kapak tamiri için ameliyata alınan 32 yaşındaki kadın hastamıza 4/0 PTFE sütü ile her biri dörder loop korda 
içeren iki adet papiller adeleye monte etmek üzere toplam sekiz neokorda hazırlandı. 5/0 prolen sütür ile hazırlanan neokordalar 
anterolateral ve posteromedial papiller adelenin her ikisine de sütüre edildi. Hastaya 3D ring anüloplasti yapıldı. Ameliyat sırası 
salin testi yapılarak kaçak olup olmadığı kontrol edildikten sonra atriyumlar anatomik sıra ile kapatıldı. Kardiyopulmoner 
baypas sonlandırdı.
Bulgular: Ameliyat sırası transözofageal ekokardiyografi yapılarak onarımın kalitesi değerlendirildi. Klinigimizde Ocak 2022 
ve Temmuz 2022 tarihlerinde 21 kapak tamiri yapılan olgularımızdan üçünde posterior liflet korunarak PTFE neokorda ile 3D 
ring anüloplasti yapıldı.
Tartışma ve Sonuç: Korda rüptürü ya da elongasyonunun neden olduğu mitral liflet prolapsusuna sebep olan patolojinin PTFE 
sütur ile neokorda oluşturarak ve Ring anüloplasti ile onarımı uzun dönemde tatmin edici sağkalım, reoperasyon ve rekürren 
mitral yetmezlikten kurtulma oranları ile önemli bir cerrahi yöntemdir. Son yıllarda kapak replasmanının palyatif bir girişim 
olduğu bir hastalığı başka bir hastalığa çevirdiği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle uygun olgularda mitral kapak 
tamirinin replasmana oranla daha fazla uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözükler: PTFE neokorda.

Şekil 2. PTFE sütur ile neokorda hazırlanması.Şekil 1. Korda replasmanı.
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[SB-184]
Tıp fakültesi öğrencilerinin kalp ve damar cerrahisi uzmanlığına bakışı
Cemre Karabacak, Berra Şen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Türkiye’de kalp ve damar cerrahisi (KDC) uzmanlığı 5 yıllık bir eğitim içerir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 
okuyan tıp fakültesi öğrencilerinin KDC uzmanlığına yönelik görüşlerini saptamaktır.
Yöntem: Çalışma, 19.09.2022-28.09.2022 tarihleri arasında, çevrim içi olarak iletilen veri toplama formu aracılığıyla, 
Türkiye’deki tıp fakültelerinde eğitim görmekte olan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. On dört soru içeren 
anket çalışmasına Türkiye'nin farklı illerinden 200 tıp fakültesi öğrencisi katılmıştır (Tablo 1). Çalışmada KDC uzmanlığı 
seçimlerinin; klinik ve klinik öncesi dönemde bulunma, KDC stajını gerçekleştirme, tıp uzmanlığında önemli olan etkenler, 
KDC uzmanlığının sağlayacağı getiriler, KDC uzmanlığı seçiminden uzaklaştıran etkenler arasındaki ilişkiler karşılaştırılmıştır. 
Cinsiyet ile KDC’de kariyer bazlı cinsiyet eşitsizliği olduğu düşüncesi boyutları bakımından karşılaştırılmıştır. İstatistik 
hesaplamalarında ki kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Tıp fakültesi öğrencilerinin KDC uzmanlığına bakışının incelendiği bu çalışmanın sonuçlarına göre; klinik ve klinik 
öncesi eğitimler ile KDC uzmanlığı tercihleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p=0.151), uzmanlık eğitiminde önemli olan 
etkenler ile KDC uzmanlığı tercihleri, arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p=0.065-p=0.977), KDC stajını gerçekleştirmiş 
olma ile KDC uzmanlığı tercihleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p=0.083) görülmüştür. KDC uzmanlığının getirileri 
arasından mesleki kariyer fırsatı, akademik/bilimsel kariyer fırsatı, mesleki tatmin ve hastalara faydalı olma isteği/manevi 
tatmin ile KDC uzmanlığı tercihleri arasında anlamlı ilişki olduğu (p=0.003-p=0.03) görülmüştür (Tablo 2). KDC uzmanlığı 
seçiminden uzaklaştıran etkenler arasından sorumluluk, stres ve risk düzeyi, ameliyat korkusu, teknik zorluklar (el becerisi) ile 
KDC uzmanlığı tercihi arasında anlamlı ilişki olduğu (p=0.002-p=0.046) görülmüştür (Tablo 2). Cinsiyet ile KDC uzmanlığının 
kariyer bazlı cinsiyet eşitsizliğine sahip olduğu düşüncesi arasında anlamlı ilişki olduğu (p=0.032) görülmüştür (Tablo 2).
Tartışma ve Sonuç: KDC uzmanlığının getirileri arasından; mesleki kariyer fırsatı, akademik kariyer fırsatı, mesleki tatmin, 
hastalara faydalı olma isteği (manevi tatmin) faktörleri KDC uzmanlığı tercihlerinde etkili olmaktadır. Sorumluluk, stres ve risk 
düzeyi, ameliyat korkusu, teknik zorluklar (el becerisi) faktörlerinin KDC uzmanlığı seçiminden uzaklaştıran etkenler arasında 
olduğu görülmüştür. Kadınların cinsiyet ile KDC uzmanlığının kariyer bazlı cinsiyet eşitsizliğine sahip olduğu düşüncesine 
erkeklerden daha çok sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar sözükler: Tıp eğitimi, TUS tercihi.
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Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-001]
A rare case: Staphylococcus hominis native aortic valve infective endocarditis
Esra Erturk Tekin1, Bahar Aydinli2

1Mersin City Education and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Mersin, Türkiye
2Mersin City Education and Research Hospital, Department of Anesthesia and Reanimation, Mersin, Türkiye

Background and Aim: There are several species of coagulase-negative Staphylococci (CoNS) that are part of the normal skin 
flora and are relatively noninvasive/low virulence organisms. CoNS are important pathogens in CoNS are the most common 
organism to cause prosthetic valve endocarditis (PVE) patients with prosthetic devices and are the most common pathogen 
associated with prosthetic valve endocarditis.
Methods: CoNS native valve infective endocarditis (NVIE) is rare. We describe a 55-year-old man with NVIE caused by 
Staphylococcus hominis (SHo).
Results: Patient’s history had alcohol addiction that might have led to NVIE. And then we performed a valve replacement with 
cardiopulmonary bypass this patient.
Conclusion: There has been two reported cases of aortic NVIE due to SHo. As far as we know, we report the third case of SHo 
NVIE in a patient.
Keywords: Staphylococcus hominis infective endocarditis.

Figure 1.
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Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[EP-002]
Penetran yaralanmaya bağlı oluşan ve ciddi klodikasyo ile seyreden dev yüzeyel femoral arter 
psödoanevrizması: Olgu sunumu
Alper Selim Kocaoğlu, Sadettin Dernek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Psödoanevrizma, arter duvarındaki bozulma sonucu damar içerisindeki kanın damar duvarı dışına çıkmak 
suretiyle oluşturduğu ve damar lümeni ile bağlantısı olan kitlesel yapılardır. Sağ uyluk lateralinden yaralanmasına rağmen sağ 
yüzeysel femoral arter medialinde psödoanevrizma saptanan hastamızda da görüldüğü üzere yaralanma bölgesiyle yaralanmanın 
her zaman paralellik göstermeyeceğini, bu nedenle penetran yaralanmalarda acil serviste yaranın değerlendirilmesi ve 
eksplorasyonunun ne kadar önemli olduğunu göstermek ve doğru teşhis ve ameliyat tekniği ile tedavi edilen psödoanevrizma 
tamiri olgusunu ve karşılaşılabilecek komplikasyonları literatür eşliğinde tartışarak sunmayı amaçladık.
Yöntem: Kırk gün önce kesici-delici alet yaralanması nedeniyle dış merkeze başvuran ve arteriyel yaralanma düşünülmemesi 
nedeniyle kesi sütürasyonu sonrası taburcu edilen hasta ciddi klodikasyo, ağrı ve parestezi nedeniyle tarafımıza başvurdu.
Bulgular: Hastanın başvurusunda ciddi klodikasyo, uyuşma ve ağrı şikayetleri mevcuttu. Yapılan fizik muayenesinde sağ uyluk 
orta kesimde ele gelen yaklaşık 15x8 cm boyutlarında, kollabe olmayan, zayıf pulsasyon hissedilen kitle mevcuttu. Bilateral 
femoral nabzı manuel hissedilen hastanın sağda popliteal, dorsalis pedis ve tibialis posterior nabızları manuel negatif, el Doppleri 
ile pozitifti. Ayakta soğukluk, solukluk benzeri iskemi bulgusu yoktu. Bilgisayarlı tomografik anjiyo (CT anjiyo) görüntüleri 
incelendiğinde hastanın yüzeyel femoral arterde (SFA) aktif dolum gösteren 6.7 cm x 10c m boyutlarında psödoanevrizması 
olduğu tespit edildi.
Tartışma ve Sonuç: Acil servise penetran travma nedeniyle yapılan başvurularda yaralanma bölgesi dikkatle değerlendirilmeli, 
yaralanma bölgesinin majör arteriyel yapılardan uzak olması nedeniyle arteriyel yaralanma olasılığı göz ardı edilmemeli, klinik 
ve radyolojik değerlendirmeler yapılmalıdır. Arter yaralanması teşhisinin geç konulduğu durumlarda oluşan psödoanevrizmaların 
teşhisi sonrasında da özellikle olgumuzda olduğu gibi dev anevrizma kitlesi olan hastalarda erken cerrahi tedavinin rüptüre 
bağlı mortalite ve arteriyel beslenme bozukluğuna bağlı morbidite risklerini azaltacağı kanaatindeyiz.
Anahtar sözcükler: Psödoanevrizma.

Şekil 1. (a) Psödoanevrizma kitlesinin ameliyat öncesi 
görüntüsü, (b) Psödoanevrizmanın CT anjiyografi görüntüsü, 
(c)Psödoanevrizma kesesi üzerinden yapılan cilt kesisi.

Şekil 2. (a) Psödoanevrizma kesesine yapılan kesi, (b)
Psödoanevrizma kesesi içerisinden çıkarılan hematom ve kese 
içeriği, (c) Yüzeyel femoral arter üzerinde psödoanevrizmaya 
neden olan defekt.

Şekil 3. (a) Yüzeyel femoral arterde primer onarım yapılan 
defektin onarım sonrası görüntüsü, (b) Kesi yerinin ameliyat 
sonrası görüntüsü.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S313-S430

S316

Asistan Bildiri

[EP-003]
Açık kalp cerrahisi sonrası parapleji ile bulgu veren akut tip A aort diseksiyonu
Burak Bozkurt, Yusuf Kağan Poçan, Anıl Karaağaç, Ozan Ertürk, Mehmet Kaplan
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Tip A aort diseksiyonu, açık kalp cerrahisi sonrası nadir görülen bir komplikasyondur. Tip A aort diseksiyonu 
sonrası parapleji nadir görülür. Serebrovasküler hastalıklar ve omurilik iskemisi paraplejinin nadir nedenleridir. Koroner arter 
baypas greftleme (KABG) ve mitral kapak replasmanı (MVR) sonrası parapleji gelişen hastalarda aort diseksiyonu akla gelmeli 
ve hastaya erken dönemde torakal aort bilgisayarlı tomografi anjiyografi çekilerek tanı kesinleştirilmelidir.
Yöntem: Kardiyopulmoner bypass altında KABG+ MVR yapılan hastaya parapleji gelişmesi üzerine çekilen bilgisayarlı 
tomografi (BT) anjiyografi sonucunda tip A aort diseksiyonu tanısı konulmuş ardından hastaya aksiller arter kanülasyonu ve 
DHCA (18 derece) altında suprakoroner aort replasmanı uygulanmıştır.
Bulgular: Koroner baypas ve mitral kapak replasmanı sonrası ameliyat sonrası birinci gün anlamlı uyanıklığı olan ve ekstübe 
edilen hastada torakal (Th) 10 seviyesi ve altında alt ekstremite motor kuvvet kaybı, ağrı ve sıcaklık duyusu kaybı gelişti. Derin 
tendon refleksleri (DTR) yoktu. Parapleji gelişen hastanın periferik arter nabızları normaldi. Hastaya sipinal manyetik rezonans 
görüntüleme yapıldı. Asendan aortta intramural hematom ile spinal ödem saptanan hastaya torakal aort BT anjiyografi çekildi. 
BOS drenajı yapıldı. Hastada tip a aort diseksiyonu saptandı. Acil ameliyata alınan hastanın ameliyat sonrası süreçte paraplejisi 
gerilemedi. Solunum sıkıntısı gelişen hasta entübe edildi. Ameliyat sonrası 1. ayda ventilatör ilişkili pnömoni nedeniyle exitus 
oldu.
Tartışma ve Sonuç: Açık kalp cerrahisi sonrası parapleji gelişen hastalarda santral nörolojik neden bulunamadığında aort 
diseksiyonu akla gelmeli ve ayrıcı tanı için BT torakal anjiyografi çekilmelidir.
Anahtar sözcükler: Aort diseksiyonu.

Şekil 1. Aortotomi sonrası diseksiyon flebi ve hematom 
görünümü.

Şekil 2. Tip A aort diseksiyonu.



Doktor Bildirileri - Poster - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S317

Minimal İnvaziv, TAVI, Robotik Kalp Cerrahisi

[EP-004]
Minimally invasive resection of a giant right atrial myxoma: A case report
Emre Boysan1, Osman Fehmi Beyazal2, Renda Cırcı1, Erol Şener1

1Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Türkiye
2Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital, Kırıkkale, Türkiye

Background and Aim: Primary heart tumors are usually benign and the most common type is myxomas. Myxomas are mostly 
seen in the left atrium.
Methods: In this case report, minimally invasive surgical excision of a giant cardiac myxoma in the right atrium is presented.
Results: A 40-year-old male patient presented with shortness of breath for six months. No features were found in his 
examination and history. As a result of transesophageal echocardiography, there was a 6.3 x 4.8 cm diameter, multilobular, 
heterogeneous mass that prolapsed into the tricuspid valve and right ventricle in the right atrium, and formed relative tricuspid 
valve stenosis, adhered to the base of the right atrium inferior wall. The tricuspid annulus was 42 mm and mild tricuspid valve 
regurgitation was detected. Minimally invasive surgery was planned for the patient, and a 5 cm incision was made from the 
right 4th intercostal space after femoral and jugular cannulation. After right atriotomy, the entire mass with the right atrium free 
wall was excised, tricuspid ring annuloplasty was performed, and the right atrium was closed without using a patch. No blood 
product was used during and after the operation. He was extubated at the 4th hour postoperatively and discharged on the 4th day 
without any problem.
Conclusion: In patients with giant myxoma in the right atrium, surgery can be performed safely and effectively with minimally 
invasive methods. Thus, hospital and intensive care hospital stays can be reduced and better cosmetic results can be achieved.
Keywords: Giant right atrial myxoma.

Figure 1. A. Echocardiographic view of right atrial myxoma with the prolapsed right ventricle. B. 
Postoperative view of the incision site.
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Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları

[EP-005]
Partial abnormal pulmonary venous drainage in a symptomatic adult patient without atrial 
septal defect: A case report
Osman Fehmi Beyazal1, Ferit Kasımzade2, İrfan Taşoğlu2

1Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital, Kırıkkale, Türkiye
2Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Partial abnormal pulmonary venous drainage (PAPVD) is a rare congenital anomaly defined as the 
entry of one or more pulmonary veins into the systemic circulation outside the left atrium, and is often associated with atrial 
septal defect (ASD).
Methods: In this case report, we present the operation of a symptomatic adult patient whose left upper pulmonary vein drained 
into the left brachiocephalic vein and was not accompanied by ASD.
Results: A 29-year-old male patient applied with the complaint of severe dyspnea for the last six months. No features were 
found in her examination and history. As a result of echocardiography; ejection fraction: was normal, ASD was not observed, 
pulmonary artery pressure was 30 mmHg, and mild mitral and tricuspid regurgitation was found. In pulmonary computed 
tomography angiography; it was found that the left upper pulmonary vein drains into the left brachiocephalic vein. Coronary 
angiography was normal. The ratio of pulmonary flow to systemic flow (Qp/Qs) in cardiac catheterization was 1.68. The 
operation was planned because the patient was symptomatic. After median sternotomy was performed, the abnormally drained 
left upper pulmonary vein was found and separated from the brachiocephalic vein and directly anastomosed to the left atrial 
appendage. He was extubated at the 6th hour postoperatively and discharged on the 5th day. He was discharged with acetylsalicylic 
acid and rivaroxaban. He is still being followed up without any symptoms in the 1st postoperative year.
Conclusion: Partial abnormal pulmonary venous drainage is a rare congenital anomaly and successful results can be obtained 
with surgical treatment, especially in symptomatic patients.
Keywords: Partial anomalous pulmonary venous drainage.

Figure 2. Schematic view of the operation.
Figure 1. Left upper pulmonary vein and view of where it drains 
into the left brachiocephalic vein.
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Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-010]
Transventricular mitral valve replacement during left ventricular aneurysm repair
İlker Akar, Nuray Altındeğer Gülden, Mehmet Çeber
Tokat Gaziosmanpasa University Cardiovascular Surgery Department, Tokat, Türkiye

Background and Aim: Postinfarct left ventricular aneurysm associated with mitral valve regurgitation often requires surgical 
repair. A transventricular approach to the mitral valve avoids incision of the right or left atrium, and can provide for safe and 
reliable surgical intervention.
Methods: A 63-year-old man was transferred to our center with a diagnosis of posterolateral post-myocardial infarction left 
ventricular aneurysm, severe mitral regurgitation due to the rupture of chorda tendinea. He was admitted to catheter laboratory 
immediately. Coronary angiography revealed the total occlusion of the right coronary artery (RCA). The left anterior descenden 
and circumflex artery was normal. RCA flow was restored by drug eluted stent. A percutaneous intraaortic balloon pump was 
placed. After 5 days of hospitalization with intra-aortic balloon pump and inotropic agent support, the patient underwent surgery. 
Mitral valve replacement via ventriculotomy incision was performed then left ventricle was restored with pericard strengthened 
PTFE cardiac patch.
Results: The intraaortic balloon pump was extracted at postoperative 4th day. The patient experienced an uneventful postoperative 
recovery and was discharged to home 10 days after the operation. He came to regular checkups after the operation. He is at the 
5th year of the operation and leads a healthy life.
Conclusion:At the patients whom have an indication for ventriculotomy, because of non-atrial incision and shorter operation 
time, concomitant mitral valve surgery performed via left ventricle may be an alternative technique to atrial approach.
Keywords: Ischemic mitral valve regurgitation, transventricular approach, left ventricular aneurysm.
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Kalp Yetmezliği, Transplantasyon ve Mekanik Destek Sistemleri

[EP-012]
Late outflow graft stenosis of left ventricular assist device and endovascular treatment
Sedat Karaca1, Şennur Kızılağaç1, Denizcan Başaran1, Ümit Kahraman1, Celal Çınar2, Çağatay Engin1, Tahir Yağdı1, 
Mustafa Özbaran1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Background and Aim: LVAD-related complications are seen in different clinical variations with the widespread use of LVADs. 
Some of these complications are seen as related to outflow grafts. In this case report, we aim to share a 57-year-old male patient, 
who had outflow graft stenosis and the endovascular treatment.
Methods: A 57-year-old male patient admitted to the hospital with low LVAD flow. The patient’s lactate dehydrogenase level 
slightly elevated. No hematuria was observed. When low flow rate continued in LVAD values in the follow-up, computed 
tomography angiography evaluation was performed for further examination, and outflow graft stenosis was diagnosed in the 
anastomosis between the outflow graft and the ascending aorta.
Results: The patient was operated under general anesthesia, heparinization was provided so that the ACT value of the patient 
was 400. Angiographic imaging confirmed the diagnosis of short segment high-grade stenosis in outflow graft. After the 
stenotic segment was passed with a guide wire, a balloon expandable graft was implanted. During the balloon expandable stent 
graft deployment, the LVAD was completely stopped, and the RPM was gradually increased to its previous speed after the stent 
graft was deployed. There were not any cardiac impairment or malignant arrhythmia or unstable hemodynamic statement during 
the balloon inflation for the stent expansion. Optimal graft stent patency was observed in control angiograms. The logfiles 
showed that LVAD flow increased after balloon expandable stent was applied to the patient.
Conclusion: Even though long-term results are unclear, percutaneous transcatheter interventions may be effective and safe for 
LVAD outflow graft stenosis.
Keywords: Outflow graft stenosis.

Figure 1.
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Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-014]
Veno-arteriyel ekstrakorporeal membran oksijenasyonu ile desteklenen acil atan kalpte 
koroner baypas greft cerrahisi: Olgu sunumu
Yücel Özen, Murat Uğur, Ayşegül Durmaz, Merve Cünürlü
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mekanik dolaşım destek cihazları, özellikle veno-arteriyel ekstrakorporeal membran oksijenasyon (VA-ECMO) 
cihazları, yüksek riskli hastalarda karmaşık kardiyak işlemleri desteklemek için giderek fazla kullanılmaktadır.
Yöntem: Akut miyokart enfarktüsü sonucu gelişen kardiyak arrest ile acil servise gelen VA-ECMO desteği altında atan kalpte 
koroner arter baypas greftleme (KABG) ameliyatı uyguladığımız hastayı bildiriyoruz
Bulgular: Hastamız ECMO’dan ayrılarak şifa ile taburcu edildi. Raporumuz, karmaşık koroner anatomisi ve stabil olmayan 
hemodinamiği olan hastalarda KABG cerrahisi sırasında dolaşımı desteklemek için kardiyopulmoner baypas (CPB) makinesi 
yerine VA-ECMO’nun kullanılabileceğini göstermektedir.
Tartışma ve Sonuç: Bu tür hastaların uzun vadeli sonuçlarına odaklanan gelecekteki çalışmalar, muhtemelen bu tür hastaların 
optimal yönetiminin oluşturulmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar sözcükler: Ekstrakorporeal membran oksijenasyon kardiyopulmoner baypas.

Şekil 1. Tromboze LAD. Şekil 2. LAD anjiyo işlemi.

Şekil 3. ECMO öncesi. Şekil 4. Taburcu filmi.
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Aort (Torakal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler Girişimler

[EP-015]
Complicated acute type B aortic dissection with coarctation
İsa Civelek1, Mehmet Ali Türkçü2, Göktan Aşkın2, Şeref Alp Küçüker2

1Polatlı Duatepe State Hospital, Ankara, Türkiye
2Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Patients with aortic coarctation can be undiagnosed before a complication occurs. Combination of 
aortic coarctation and acute type B aortic dissection is a rare but possibly fatal condition. Ischemic symptoms may necessitate 
immediate intervention.
Results: A 49-year-old man who has abdominal and lower limb ischemia presented to ER. His CTA showed an isthmic aortic 
coarctation and ATBAD beginning just after the coarctation. Fenestration at the proximal site of the dissection flap was 
performed and after the procedure, his symptoms subsided. Two months later, the coarcted aorta was replaced with a #20 
mm Dacron graft through 4th intercostal thoracotomy. The right femoral artery and vein were used for distal perfusion. The 
anastomosis was fashioned to perfuse both lumens to avoid malperfusion. The patient was discharged on the 5th day. All of the 
visceral branches of the aorta were originating from the true lumen except the right renal artery was originating from both 
lumens and the rest of the visceral branches from the true lumen. At the first-year follow-up, the patient was still asymptomatic.
Conclusion: The relation between aortic coarctation and dissection is a known phenomenon. However, a post-coarctation 
aortic dissection is thought to be an unlikely event due to its hypotensive state. In our opinion, the turbulent flow pattern from 
coarctation and large collateral arteries may be a factor in developing dissection. In complicated cases which require emergency 
intervention, less invasive treatment strategies must be considered. Consultations and deciding the treatment plan as a team with 
the patient, always improve the outcome.
Keywords: Aortic coarctation.

Figure 1. Postoperative CTA 3D image of the aorta. In the 
postoperative images, repaired aorta is present. Both lumens are 
open and the true lumen have expanded. The visceral arteries are 
not occluded and originating from both lumens.

Figure 2. Preoperative CTA 3D image of the aorta. Aortic 
coarctation is clearly visible and the left iliac artery occlusion is 
also present. The visceral branches are originating from the true 
lumen which is extremely narrowed also referred to as pseudo-
coarctation.
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Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-016]
Nadir bir koroner arter anomalisi: Sağ koroner sinüsten çıkan tek koroner arter anomalisi
Ersin Çelik1, Ahmet Rıfkı Çora1, Kadir Burhan Karadem2

1TC. SB. Isparta Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Giriş ve Amaç: Genel poplülasyondaki sıklığı tam olarak bilinememekle birlikte koroner arter çıkış anomalileri koroner 
anjiyografi serilerinde yaklaşık %1 oranında görülmektedir. Tek koroner ostiyumdan çıkan koroner arter anomalisi ise %0.03-
0.4 gibi çok daha düşük oranda gözlenen bir koroner çıkış anomalisidir. Sol ana koroner arterin sağ koroner sinüsten sağ koroner 
arter ile birlikte tek ostiyum şeklindeki çıkış anomalisinin koroner dolaşım üzerine etkisi tam olarak bilinememekle birlikte 
olgular asemptomatik seyredebileceği gibi anjinal semptomlardan ani kardiyak ölüme kadar gidebilen geniş bir yelpazede 
bulunabilirler.
Bulgular: Stabil anjina şikayeti ile kardiyoloji kliniği tarafından yapılan koroner anjiyografi neticesinde üç damar koroner 
arter hastalığı ve koroner arter çıkış anomalisi saptanan 70 yaşında erkek hastaya koroner arter baypas cerrahisi (KABG) 
kararı alındı. Koroner anjiyografide sol ana koroner arterin sağ koroner arter ostiyumundan sağ koroner arter ile birlikte çıktığı 
saptandı (Şekil 1). Hasta elektif şartlarda ameliyat edildi. Kardiyopulmoner baypas altında sol ön inen arter ile sol internal 
mamarian arter, optus marjin 2 ile safen ven ve sağ koroner arter ile safen ven greftleri kullanılarak KABGX3 cerrahisi 
uygulandı. Ameliyat sonrası yedinci günde sorunsuz taburcu edilerek poliklinik takibine başlandı.
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak koroner arter çıkış anomalileri içerisinde tek koroner ostiyumdan çıkışlı koroner arter son 
derece nadir görülmekle birlikte kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanlarında yapılacak girişimsel işlemler ve cerrahi 
işlemlerde mutlaka akılda tutulması gereken bir durumdur.
Anahtar sözcükler: Koroner arter çıkış anomalisi.

Şekil 1. Tek bir ostiumdan çıkan koroner arter.
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Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-017]
Koroner arter baypas cerrahisi sonrası nadir bir komplikasyon: Sekizbuçuk sendromu
Zehra Kurşunlu, Zeynep Yıldız, Mehmet Emre Elçi, Abdullah Kemal Tuygun
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Paramedianpontin lezyonlarında bir buçuk sendromu ile birlikte periferik fasiyal paralizi birlikteliğinin 
görüldüğü klinik tablo sekiz buçuk sendromu olarak adlandırılır. Koroner arter baypas greft (KABG) sonrası gelişen 
serebrovasküler iskemik olaylarda nadir karşılaşılan bir serebrovasküler olay tablosudur.
Olgu Sunumu: Altmış dört yaşında erkek hastada KABG sonrası birinci gün bakış kısıtlılığı ve sol periferik fasiyal paralizi 
gözlemlendi. Nörolojik muayenesinde sol gözde hem içe hem dışa bakışı kısıtlıydı, sağ gözde ise içe bakışı kısıtlı ve sağ göz 
primer pozisyonda hafif laterale deviye idi. Bu bulgularla 1.5 sendromu olarak değerlendirilen hastanın ayrıca sol yüzde 
periferik tip fasiyal paralizi mevcuttu. Ekstremitelerde motor defisit yoktu. Diğer tüm nörolojik muayenesi normaldi. Hastaya 
aynı gün çekilen kraniyal difüzyon MR’da sol pons paramedian pontin tegmentum posteriorda tek kesitte görülen ve ADC 
haritalamasında karşılığı olan akut enfarkt ile uyumlu lezyon görüldü (Şekil 1,2). Hasta klinik tablo ve difüzyon MR görüntüleri 
ile 8,5 sendromu olarak değerlendirildi. Antiagregan alan hastaya kiloya uygun tedavi dozunda DMAH başlandı. Ameliyat 
sonrası dördüncü gün kontrol muayenesinde sol göz içe bakış paralizisinin düzeldiği görüldü. Hasta oral antikoagülan tedavi 
ile taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Nadir bir sendrom olan 8,5 sendromunun KABG sonrası görülen serebrovasküler olaylarda (%1,3-4,3) akla 
gelmesi, hastaya dikkatli nörooftalmolojik muayene yapılmasını ve difüzyon MR çekilerek erken tanı konulmasını sağlar. Buna 
bağlı olarak da hasta erken tedavi ve nörolojik rehabilitasyon şansı bulabilir.
Anahtar sözcükler: Sekizbuçuk sendromu.

Şekil 1. Difüzyon ağırlıklı görüntüde hiperintens alan. Şekil 2. ADC haritalaması (hipointens) akut enfarkt görünümü.
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Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-018]
Koroner arter baypas cerrahisi sonrası percheron arter enfarktı
Zehra Kurşunlu, Zeynep Yıldız, Mehmet Emre Elçi, Abdullah Kemal Tuygun
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrasında serebrovasküler olay gelişme oranı %1,3-4,3’dür. Percheron 
arterin oklüzyonuna bağlı iskemik inme son derece nadirdir.
Olgu Sunumu: Kırk altı yaşında, aterosklerotik kalp hastalığı nedeniyle KABGx1 ameliyatı uygulanan, hipotiroidi, 
hiperlipidemi öyküsü olan erkek hastada, ameliyat günü ekstübasyon sonrası bilateral vertikal bakış paralizisi, bilateral pitozis, 
konfüzyon ve hafıza bozuklukları gözlendi. Kraniyal BT’de akut patoloji görülmedi, servikal BT anjiyografisinde bilateral İCA 
proximalinde %50 darlık saptandı. Çekilen kraniyal difüzyon MR’da bilateral paramedian talamik bölgede akut enfarkt ile 
uyumlu difüzyon kısıtlılığı (Şekil 1, 2) görülmesi ve nörolojik muayene bulguları eşliğinde Percheron arter enfarktı düşünüldü. 
Hastaya birinci gün fraksiyone heparin, ikinci gün amantadin 200 mg/gün infüzyonu başlandı. Ameliyat sonrası beşinci günde 
nörolojik bulgular tamamen düzeldi. Tedaviye ikili antiagregan ile devam edildi ve hasta bu tedavi ile taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Percheron arter popülasyonun %4-12’sinde bulunan nadir bir nörovasküler anatomik varyant olup 
oklüzyonundan bilateral paramedian talamus tek veya orta beyin ile birlikte etkilenir. Etiyolojide en çok kardiyoembolik 
olaylar suçlanmaktadır. Enfarktın tipik triadı değişen kognitif durum, vertikal bakış paralizisi ve hafıza bozukluğu olarak 
belirtilmekle birlikte eşlik eden geniş bir klinik spektrumun olabilmesi ve erken dönemde çekilen kraniyal BT’nin normal 
olarak değerlendirilmesi tanıyı zorlaştırır. KABG sonrası gelişen iskemik inmelerde Percheron arter enfarktının da klinisyen 
tarafından düşünülmesinin tedavide yüz güldürücü sonuçlar alınmasını sağlayacağını düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Percheron arter.

Şekil 1. Difüzyon ağırlıklı MR görüntü (hiperintens). Şekil 2. ADC haritası paramedian talamik enfarkt (hipointens).
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Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları

[EP-025]
Tüberosklerozlu yenidoğan hastada rabdomyom rezeksiyonu olgu sunumu
Zeynep Gülben Kük Özalp, Ali Rıza Karaci
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Çocukluk çağında en sık karşılaşılan kardiyak tümör rabdomyom olup, tüberoskleroz tanılı hastaların yaklaşık 
yarısında karşımıza çıkmaktadır. Tüberoskleroz ek sık görülen tek gen hastalığı olup 10000 canlı doğumda bir görülmektedir. 
Rabdomyomlar benign özellikli, multipl kitleler olup sıklıkla aritmilere ve zaman zaman yerleşim yerinden kaynaklı olarak 
hemodinamik sorunlara yol açmaktadır ve bu nedenle ameliyat endikasyonu oluşmaktadır.
Olgu: Tüberoskleroz tanılı 4,6 kg ağırlığındaki yenidoğan hastamızın sol ventrikül çıkım yolunda yerleşimli aortik anülüse doğru 
hareketli olduğu izlenen ve 80-85 mmHg pik gradient oluşturan mobil kitle tespit edildi. Hastaya 27 günlük iken tarafımızca 
intrakardiyak kitle rezeksiyonu yapıldı. Perioperatif epikardiyal ve ameliyat sonrası ekokardiyografik değerlendirmelerinde 
rezidü darlık izlenmeyen hasta ameliyat sonrası ikinci gün ekstübe edildi. Yoğun bakım takibinde kısmi atelektazi ve SVT 
nedeniyle yatışı uzayan hasta ameliyat sonrası 28. gün taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Olgu, yenidoğan döneminde cerrahi girişim gerektirecek kardiyak kitlelerin nadir olmasıyla birlikte 
tüberosklerozun sık görülen bir hastalık olması nedeniyle erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Rabdomiyom.
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Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları

[EP-026]
COVID-19 enfeksiyonu sonrası tanı alan yetişkin ortak atriyum: Olgu sunumu
Ekin Can Çelik, Halil Bilal Sayi, Adnan Yalçınkaya, Ali Ümit Yener
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ortak atriyum; çoklu malformasyonlarla seyreden, sendromik durumlarla birlikte görülebilen nadir bir 
konjenital kalp hastalığıdır. İleri yaşa kadar tanı konulamayan, ek malformasyonların etkisi veya hemodinamik kötüleşme 
sonucunda tanı alarak hastalık yönetimi paylaşılan çeşitli ortak atriyum olguları bulunmaktadır. Bu yazımızda 49 yaşında, 
COVID-19 enfeksiyonu geçirene kadar tanı almamış ortak atriyum olgusunun klinik sürecini paylaşmaktayız.
Yöntem: Kırk dokuz yaşında kadın hasta, pulmoner faz COVID-19 enfeksiyonundan üç ay sonra konjestif kalp yetmezliği 
kliniği ile ayaktan hasta olarak başvurdu. Kronik kalp yetmezliği, erişkin konjenital kalp hastalıklarının sık rastlanır 
bulgularına rastlanmadı. Kandaki oksijen satürasyonu %88 izlendi. Ekokardiyografik incelemelerde interatriyal septum yokluğu 
ve tek atriyoventriküler kapak tespit edildi. Detaylı inceleme ve hazırlık sonrası perikardiyal yama ile interatriyal septum 
oluşturulması ve atriyoventriküler valvüloplasti ameliyatı yapıldı. Sorunsuz ameliyat sonrası süreç sonrası taburcu edilen hasta 
ayaktan kontrollerle takip edilmektedir.
Bulgular: Doğuştan tam işitme kaybı ve afazisi olan hastanın, düzensiz kalp ritmi, geç sistolik üfürüm ve s2 bölünmesi dışında 
muayene bulgusu saptanmadı. Yapılan transözefajiyal ekokardiyografide IAS yokluğu, tek atriyum - biventriküler yapı (cor 
triloculare), pulmoner hipertansiyon ve perikardiyal efüzyon tespit edildi. Eşlik eden malformasyonların değerlendirilmesi 
amacıyla çekilen bilgisayarlı tomografide mevcut patolojinin yapısal değişiklikleri dışında anomali saptanmadı. Cerrahi 
sırasında ileri derecede genişlemiş ortak atriyum, bölünmüş atriyoventriküler kapak dışında majör patoloji saptanmadı. 
Ameliyat sonrası 1. günde servis takibine alınan hasta, sekizinci günde taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Dikkatli klinik yönetim ve kompleks cerrahi işlemlere gereksinim duyması sebebiyle erişkin konjenital 
kalp hastalıkları kalp cerrahisinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. COVID-19 pandemisi sürecinde erişkin konjenital 
kalp hastalıkları COVID-19 enfeksiyonunu etkisiyle klinik olarak ağırlaşabilmektedir.
Anahtar sözcükler: Ortak atriyum.

Şekil 1. Ameliyat öncesi kontrastlı BT görüntüleme; aksiyel kesit. Şekil 2. Ameliyat öncesi kontrastlı BT görüntüleme; koronal kesit.
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Kalp Yetmezliği, Transplantasyon ve Mekanik Destek Sistemleri

[EP-027]
Successful treatment of 26 weeks pregnant women with severe COVID-19 infection with 
extracorporeal membrane oxygenation
Murat Ugur1, Yucel Ozen1, Esra Adiyeke2, Niyazi Tug3

1University of Health Sciences, Sancaktepe Sehit Professor Doctor Ilhan Varank Education and Research Hospital, Department of Cardiovascular 
Surgery, Istanbul, Türkiye
2University of Health Sciences, Sancaktepe Sehit Professor Doctor Ilhan Varank Education and Research Hospital, Department of Anesthesiology and 
Reanimation, Istanbul, Türkiye
3University of Health Sciences, Sancaktepe Sehit Professor Doctor Ilhan Varank Education and Research Hospital, Department of Obstetrics and 
Gynecology, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is an invasive support system applied when 
conventional treatment options are insufficient in patients with Covid-19 infection. We present the successful treatment of our 
patient who had COVID-19 infection in the 26th week of pregnancy with ECMO.
Methods: A 42-year-old 26 weeks pregnant patient was admitted to our with the infection of COVID-19. She had severe 
pulmonary involvement. She conceived with in vitro fertilization and the fetus was estimated as 1030 grams. On the third day 
of hospitalization, the patient was electively intubated due to increased carbon dioxide and decreased oxygen saturation. Due 
to the lack of improvement in oxygenation despite intubation, venovenous ECMO support was initiated. For anticoagulation, 
bivalirudin infusion was administered. Propofol, remifentanil, and rocuronium were preferred for sedation because they were in 
group C. Fetal heart rate and movement were constantly followed up by obstetricians.
Results: The patient was awakened while on ECMO support. When the patient’s consciousness and cooperation were restored, 
the patient was extubated on the 5th day of ECMO support. She weaned from ECMO after 14 days. She was discharged from 
the hospital at the 29th week of her pregnancy. She delivered the baby at her 38th gestational week by elective cesarean section. 
The baby was 3,190 gr. male and completely healthy.
Conclusion: In severe COVID-19 infection and pregnancy, ECMO might be helpful to avoid morbidity and mortality secondary 
to extreme prematurity. Management could be individualized according to nonstress test, fetal Doppler ultrasonography and 
patient clinical condition under anesthetic agents.
Keywords: Acute respiratory distress syndrome; COVID-19; extracorporeal membrane oxygenation; pregnancy.
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Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-028]
Successful surgical treatment of delayed LV pseudoaneurysm
Büşra Zehra Karaayak, Şahin İşcan, Hidayet Onur Selçuk, Tahsin Murat Tellioğlu, Yüksel Beşir, Ali Gürbüz
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

Background and Aim: Left ventricular (LV) pseudoaneurysm is a rare complication of myocardial infarction that can occur 
early or late time period. It may present with rupture, or it may be seen as self-limited in the late period. In this case, we aimed 
to present a case of giant left ventricular pseudoaneurysm originating from an aneurysm in the lateral wall of the left ventricle 
and confined to the pericardium.
Methods: A 52-year-old male patient was admitted to the cardiology department with exertional dyspnea. Echo showed EF 45%, 
advanced mitral insufficiency, LV pseudoaneurysm of 4x4 cm in the LV anterolateral wall. In coronary angiography, there were 
lesions causing 70% stenosis in LAD and 80% stenosis in OM1 and OM2.
Results: The patient was scheduled for surgical treatment. Cardiopulmonary bypass was initiated with aorta-bicaval cannulation. 
The patient was cooled to 28 °C and cardiac arrest was achieved with del-Nido cardioplegia. LV pseudoaneurysm was opened 
and repaired with single and continuous prolene sutures using daflon felt (Figure 1,2). LIMA-LAD, Ao-OM1, Ao-OM2 bypasses 
were performed. Replacement was performed with 31 mechanical mitral valve. The operation was terminated without any 
problems. The patient was taken to the intensive care unit on the postoperatif period. After four days, he was followed contiuned 
in the service for four days. He was discharged with recovery on the 12th day of his hospitalization.
Conclusion: Left ventricular pseudoaneurysms, which have high morbidity and mortality rates, are rare wate seens in the 
late period. These cases which require a complicated surgical procedure can successfully be treated with appropriate surgical 
technique.
Keywords: Left ventricular pseudoaneurysm.

Figure 1. Figure 2.
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Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-029]
Sağ ventrikülde bir dev: Kalbin kalsifiye amorf tümörü
Timuçin Aksu, Mervan Akyol, Hasan Coşkun, Muhammed Bayram, Zinar Apaydın, Soner Sanioğlu, Taner İyigün
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyak kalsifiye amorf tümörler nadir görülen ve benign kitlelerdir. Genellikle sol ventriküle ve mitral 
kapak üzerine yerleşirler, daha nadir olarak tüm kalp boşluklarında görülebilirler. Senkop şikayeti ile semptomları başlayan ve 
kardiyak kalsifiye amorf tümör tespit edilen, 22 yaşındaki kadın hasta tartışıldı.
Olgu Sunumu: 22 yaşındaki olguda triküspit kapakta anüler dilatasyona sekonder ileri yetersizlik akımı, triküspit kapak altında 
posteriordan başlayan tüm RVOT’u dolduran 52x16 mm büyüklüğünde kalsifiye, benign-malign ayrılamayan kitle izlendi. 
Ameliyatta kitle rezeke edildi. Triküspit kapağa ring annüloplasti yapıldı. Ameliyat sonrası kontrol TTE’de orta-ileri triküspit 
yetmezlik, TEE’de septal kısımda ayrışma, masif yetersizlik akımı ve anteriyorundan jet akımları olduğu görüldü. Doku 
patolojisi 6x2 cm boyutunda, kalsifiye alanlar içeren, miksoid görünümde (kalbin kalsifiye amorf tümörü) olarak raporlandı. 
Reoperasyonda biyoprotez ile TVR yapıldı. Ameliyat sonrası 10. gününde taburcu edildi. İkinci ay yapılan TTE’de rezidü tümör, 
nüks saptanmadı.
Tartışma ve Sonuç: Tümör genellikle sol ventrikül ve mitral kapak yerleşimlidir. Tümör çapı ortalama 2,8 cm ve çoğunlukla 
mobildir. Olgumuzda genç yaşta saptanıp, nadir semptom olan senkop ile prezenteydi. Geniş çapı 6 cm ve sıklıkla beklenenin 
aksine sağ ventrikül yerleşimliydi. Anüloplasti sonrası masif yetmezlik görüntülendi, TVR yapıldı. Kapak tutulumlu kalsifik 
amorf tümörlerde tamirin birçok kapak patolojisinde olduğu gibi ilk seçenek olması gerektiği görüşündeyiz. Özellikle 
sağ ventrikül yerleşimli ve triküspid kapağın etkilendiği olgularda rezeksiyon sonrası doku zayıflığı, anüler dilatasyon vb 
nedenlerle hem mortalite ve morbidite hem maliyet etkinliği açısından kapak replasmanının da en başta düşünülmesi gereken 
seçeneklerden biri olduğu görüşündeyiz.
Anahtar sözcükler: Amorf tümör.

Şekil 1. Transözefajial EKO görüntüsü, RV içerisinde kalsifik 
kitle.

Şekil 2. Hematoksiel-eozin boyası, mikroskobik görüntü ¥100.
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Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-030]
Enfektif endokardit nedeni ile commando prosedürü sonrası aort kök psödoanevrizması ve 
redo-commando ameliyatı
Gökhan Güneş, Abdullah Burak Balcı, Ozan Can Makar, Mehmed Yanataş, Nihan Kayalar
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aort ve mitral kapakçıklar (veya protezler) ile intervalvüler fibröz dokunun rekonstrüksiyonu olarak tanımlanan 
Commando prosedürü nadir uygulanan ve zor bir tekniktir.
Olgu Sunumu: Bu olgu sunumunda enfektif endokardite sekonder gelişen biküspit aort kapak perforasyonu olan hastada 
uyguladığımız Commando prosedürü +AVR sonrası takiplerinde 2,5 ayda paravalvüler kaçak ve aort kök psödoanevrizma 
rüptürü gelişmesi üzerine reoperasyon stratejisi olarak Redo Commando prosedürü + Bentall de Bono uyguladığımız bir 
olguyu sunmaktayız. Yirmi bir yaşında erkek hastada halsizlik, ateş, kusma şikayetleri ile acil servis başvurusu sonrası yapılan 
transözofageal ekokardiyografi sonucu ileri AY, biküspit aort kapak, endokardite sekonder kapak perforasyonu ve aortomitral 
bileşkede perforasyon saptanması üzerine tarafımızca acil ameliyata alınarak AVR (25 mm mekanik) + Commando prosedürü 
uygulandı. Ameliyat öncesi iki set gönderilen hemokültürlerde ve ameliyat sırası gönderilen doku kültüründe Stafilococcus 
aureus tespit edilmiş olup septik emboli sonrası intrakraniyal apse formasyonu öyküsü olan hastanın altı hafta antibiyoterapisi 
(meropenem +vankomisin) tamamlandı. Aynı hastanın 2,5 ay sonra nefes darlığı şikayetiyle başvurusu sonrası yapılan 
tetkiklerinde aort paravalvüler kaçak ve aort kökünde rüptür saptanması üzerine yeniden acil ameliyata alındı. Enfeksiyona 
sekonder nonkoroner kuspis tarafından rüptür noktasıyla ilişkili psödoanevrizma kesesi saptandı. Aortomitral devamlılık 
kısmındaki yamada ayrışma mevcuttu. Bu kısma hazır perikart yama kondu ve neoaortik anülüs oluşturuldu. Bu oluşturulan 
neoanülüse 21 mm mekanik kapaklı kondüit greft implante edilerek Bentall de Bono prosedürü uygulandı. Takiplerinde sorun 
yaşanmayan hasta antibiyoterapisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Enfektif endokardit nedeniyle protez kapak replasmanı ve rekonstrüksiyon yapılan hastalarda, özellikle 
agresif mikroorganizmaların varlığında yama ayrışmaları ve tekrarlayan endokardit komplikasyonları görülebilir. Bu hastalarda, 
tekrar cerrahi girişim ve anatomik rekonstrüksiyon yapılması hayati önem taşımaktadır.
Anahtar sözcükler: Commando prosedürü.
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Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-039]
Redo koroner arter cerrahisinde karotis arter kanülasyonu: Olgu sunumu
Betül Çelikkol Sertbaş, Oral İsmail Hastaoğlu
Çakmak Özel Erdem Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Redo KABG ameliyatı olacak hastamızda eşlik eden bilateral ana iliyak arter darlığı, anevrizmatik aberran 
çıkışlı sağ subklaviyen arter ve sol karotikosubklaviyen baypas gerekliliği mevcuttu. Olguda sol karotis arter, arteriyel 
kanülasyon alanı olarak kullanılmıştır.
Yöntem: Elli beş yaşında erkek hasta göğüs ağrısı ve geçici iskemik atak şikayetiyle tarafımıza refere edilmiştir. On yıl önce 
KABG ameliyatı olan hastada LİMA; LAD ve Diagonal artere sequential olarak anastomoze edilmiştir. Her iki koroner arterde 
anastomoz sonrası ciddi darlık mevcuttu. LİMA çalışmakla beraber subklaviyen arter LİMA proksimalinden total oklüdeydi. 
Ventrikül anevrizması da bulunan hastanın ameliyat öncesi hazırlıklarda ventrikül duvarının sternuma yapışık olduğu görüldü.
Bulgular: Hastanın sternotomi sırasında olası kalp yaralanmasının önüne geçilmesi amacıyla sol karotis arter ve sağ ana femoral 
venden pompaya girilerek ameliyatı gerçekleştirildi. Olguda koroner arter baypas, anevrizma tamiri ve sol karotikosubklaviyen 
baypas işlemleri gerçekleştirildi.
Tartışma ve Sonuç: Karotis arter kanülasyonu rutin olgularda tercih edilmemekle birlikte özellikle aort cerrahisinden 
bildiğimiz bir yöntemdir. Klinik tecrübelerimiz ve literatür verileri ışığında olguda eşlik eden patolojiler nedeniyle karotis arter 
kanülasyonu gerçekleştirilmiş ve olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Bu yöntemin uygun hastalarda güvenle kullanılabileceğini 
düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: Karotis arter kanülasyonu.
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Aort (Torakal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler Girişimler

[EP-041]
Hibrid yöntemle gerçekleştirilen total aort replasmanı: İki olgunun sunumu
Betül Çelikkol Sertbaş, İsmail Oral Hastaoğlu
Çakmak Özel Erdem Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Total aort replasmanı kalp ve damar cerrahisinin zor ve riskli ameliyatlarındandır. Vücut ve beyin perfüzyonunda 
özellikler göstermesi yanında giderek artan sıklıkta stent greftler kullanılarak hibrid işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada 
hibrid yöntemlerle total aort replasmanı yaptığımız iki olgu sunulacaktır.
Olgu Sunumu: Birinci olguda; CABGx2, sol karotikosubklaviyen baypas, asendan aort dallarına debranchingle birlikte 
asendan aort replasmanı ve sonraki seansta TEVAR işlemi gerçekleştirilmiştir. İkinci olguda; sol karotikosubklaviyen baypas, 
asendan aort dallarına debranchingle birlikte asendan aort replasmanı ve aort kapak tamiri sonraki seansta ise TEVAR işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Her iki olguda da ameliyat sol karotiko subklaviyen baypas ve bilateral serebral perfüzyon ile yapılmıştır. 
Hastalar cerrahi ve TEVAR işlemi sonrası sorunsuz takip edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Aort cerrahisi gelişen serebral perfüzyon yöntemleriyle daha güvenilir hale gelse de hala mortalite ve 
morbiditesi rutin olgulara göre daha yüksektir. Özellikle asendan ve arkus cerrahisi yanında eş zamanlı ya da sonrasında 
gerçekleştirilecek desendan aort replasmanı riski yükseltmektedir. Bu hastalarda proksimal aort cerrahi sonrası uygulanacak 
TEVAR yönteminin güvenli ve etkili olduğunu düşünüyoruz
Anahtar sözcükler: Hibrid.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S313-S430

S334

Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[EP-042]
Deve ısırığı sonrası ana karotis arter diseksiyonu
Abdulkadir Bilgiç, Burak Toprak
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Giriş ve Amaç: Önemli yapılarla dolu boyun ısırılmaları, önemli damar yaralanmaları, nöroljik hasarlara ve enfeksiyonlara 
sebep olabilmektedir. Bu olgu sunumunda deve ısırığı sonrası oluşan common karotis arter yaralanması olan bir hasta 
bildirilmektedir.
Olgu Sunumu: Sağ sternocleidomastoid (SCM) kasının medialinden insizyon ile common karotis artere (CCA) ulaşıldı. 
Common karotis arterde yaklaşık 2 cm’lik bölgede hematom vardı (Şekil 1). Common karotis arterde hasarlı bölgenin distalinde 
nabız zayıftı ve elle trill alınıyordu. CCA’ya krosklemp konuldu ve arteriyotomi yapıldı. CCA’da intimal hasar tespit edildi ve 
hasarlı CCA kısmı tamamen çıkartıldıktan sonra 6 mm Dacron greft interpoze edildi. Muayenede bilinç açık, GKS 15, genel 
durumu iyiydi. Boynun sağ tarafında iki tanesi mandibula üzerinde ve üç tanesi mandibula altında olan beş adet delinme yarası 
mevcuttu. Sağ karotis arter nabzı zayıf alındı. Nörolojik muayenesi fasiyal paralizi dışında doğaldı. Boynun BT anjiyografik 
incelemesinde karotis arter bifürkasyondan 3,5 cm öncesinde CCA diseke görünümde ve çapında artış mevcuttu. Diseke alan 
sonrasında kontrast geçişi vardı (Şekil 2).
Tartışma ve Sonuç: Litaratür taramasında yapılan araştırmada, bizim olgumuz dışında benzer beş olgu görülmüştür. Develer 
genellikle üst ekstremite ve boyun gibi bölgelerden ısırır. Deve ısırmaları %8 oranında boyundandır. Deve diş ısırıkları küçük 
görülse de oluşturduğu basınç sonucu derinde önemli yapılarda yaralanmaya neden olabilir. Sonuç olarak; hayvan ısırıkları 
sonucu fizik muayenede kanama olmasa ve nabız mevcut olsa bile radyolojik inceleme önerilir. Şüphe görülmesi halinde boyun 
eksplorasyonu yapılmalıdır. Şüpheli karotis arter yaralanmalarında, eksplarasyon yapılmasını takiben kanama olmasa bile 
nabız azalması, trill alınması veya adventisyal hematom izlenmesi durumunda intimal hasar açısından alarm bulgular olarak 
değerlendirilmelidir.
Anahtar sözcükler: Deve ısırığı.

Şekil 1. Ameliyat sırası gorünüm. Şekil 2. CCA'da diseksiyonun BT 
anjiyografik gorünüm.
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Venöz ve Lenfatik Sistem Hastalıkları ve Cerrahisi/Endovenöz Girişimler

[EP-047]
Nutcracker sendromunda sol renal ven transpozisyonu: Olgu sunumu
Barış Gürel, Ebsar Ergenç, Özge Altaş, Sabit Sarıkaya
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Nutcracker sendromu (NCS) Sol renal ven (LRV)’in Aorta ve superior mesenterik arter (SMA) arasında 
sıkışmasıyla oluşmaktadır. Klinik olarak hematüri, proteinüri, yan ağrısı, pelvik venöz staza bağlı dismenore, disparoni, 
hemoroid ve varikosel gibi semptomlar da görülebilmektedir. On sekiz yaşındaki kadın hasta, majör semptomları mikroskopik 
hematüri ve aralıklı gelişen karın ağrısıdır. Semptomlarının primer olarak nefropati ile açıklanamaması üzerine NCS olabileceği 
düşünülmüş ve yapılan batın BT’de LRV’nin SMA’yı sıkıştırdığı tespit edilmiştir. Hastaya konservatif tedaviye başlanmış fakat 
dört yıllık takip sonrası semptomlarında gerileme olmadığı gözlenmiş ve hasta tarafımıza yönlendirilmiştir. Cerrahi method 
olarak LRV transpozisyonu uygulanmıştır.
Yöntem: Abdominal mildine insizyon ile batın açıldı. Retroperitona girildi. Aort ve vena kava inferior (VCİ) eksplore edildi. 
SMA’nın hemen inferiorda LVR bulundu. Öncelikle VCİ, SMA ve çevresi serbestleştirildi. Vena kava inferior ve çevresinin 
serbestleştirilmesinin ardından sol renal arter dönüldü. Sol renal ven’in dalları ligate edildi. Sonrasında VCİ üzerine side klemp 
yerleştirildi. Sol renal vene klemp yerleştirildi. Sol renal ven, VCİ-LRV bileşkesinden transekte edildi. VCİ üzerindeki LRV ağzı 
prolen dikiş ile kapatıldı ve side klemp kaldırıldı. Sonrasında LRV VCİ üzerinde orijinal çıkış noktasından yaklaşık 5 cm kadar 
daha aşağıya transferi yapıldı. Sol renal ven ile VCİ arasında uç-yan anastomoz yapıldı.
Bulgular: Servis takibinde hemogram ve rutin biyokimya tetkiklerinde anormallik saptanmadı. Ameliyat sonrası üre ve 
kreatinin değerlerinde anlamlı artış görülmedi. Hasta servis takibi süresince ağrısı olmadığını belirtti. Bir haftalık takibinin 
ardından hasta taburcu edildi. Bir hafta sonra kontrole gelen hastanın hemogram ve biyokimyasında herhangi bir anormallik 
tespit edilmedi. Alınan tam idrar tahlilinde ise hematüri ve eser proteinüri devam etmekteydi. Yapılan çalışmalarda ameliyat 
sonrası üç ay hematürinin devam edebileceği bilindiğinden takibe devam edilmesine karar verildi.
Tartışma ve Sonuç: Uygun hastalarda LRV transpozisyonu uygun bir tedavi seçeneğidir.
Anahtar sözcükler: Nutcracker sendromu.

Şekil 1. Sol renal ven orijinal yerinden 
ayırılıp transpozisyonu yapıldıktan 
sonra sol renal ven, vena kava inferior 
ve çevre doku.

Şekil 2. Sol renal ven transpozisyonuna başlanmadan önce sol 
renal ven, vena cava inferior, superior mesenterik arter ve çevre 
doku.
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Asistan Bildiri

[EP-048]
Sağ ventrikülde yetmezliğe sebep olan metastatik leiomyosarkom
Batuhan Yazıcı, Zinar Apaydın, Hasan Coşkun, Mervan Akyol, Tuba Mutu, Abdül Kerim Buğra, Burak Onan
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Metastatik kalp tümörleri daha çok sağ atriyum, sağ ventrikül ve vena kava inferiorda görülmektedir. Primer 
leiomyosarkomlar ise daha çok sol atriyumda görülmektedir. Biz de sağ ventrikülü tamamen dolduran ve ileri triküspit kapak 
yetmezliğine sebep olan metastatik kalp tümörü olan olgumuzu paylaşmak istiyoruz.
Olgu Sunumu: Otuz sekiz yaşında erkek hastaya üç yıl önce sağ alt ekstremitede leiomyosarkom tanısı konulmuş ve cerrahi 
eksizyon sonrası kemoterapi ile tedavisi sağlanmış. Hastada istirahatte nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayeti mevcut idi. 
Yapılan transtorasik ekokardiyografide sağ ventrikülde kitle görüntüsü, ileri triküspit kapak yetmezliği görüldü. Dinamik 
kardiyak manyetik rezonans görüntülemesinde triküspit kapakta yetmezliğe de sebep olan sağ atriyum ve pulmoner artere 
invaze olduğu görülen ve ventrikülün tamamına yakınını dolduran 95x45x98 mm boyutlarında solid kitle imajı gözlendi. 
Ameliyatta tümörün tamamına yakını eksize edildi, triküspit kapağa neokorda ve ring anüloplasti uygulandı (Şekil 1). Ameliyat 
sonrası atriyovenriküler tam blok ve hiperbilirubinemi gelişti. Ameliyat sonrası 4. gün mekanik ventilatörden ayrıldı, 14. gün 
ikterik görünüm düzeldi. Hastaya kateter yolu ile kalıcı pacemaker implante edildi. Patoloji sonucu malign leiomyosarkom 
olarak raporlandı (Şekil 2). Hasta ameliyat sonrası 20. gününde onkoloji kliniğine yönlendirilerek taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Metastatik kalp içi tümörler çoğunlukla kötü prognoza sahip olmaya devam etmektedir. Başarılı cerrahi 
rezeksiyon ve yakın yoğun bakım takibi ile ameliyat sonrası dönemde cerrahiye bağlı komplikasyonlar en aza indirilebilir. Kalp 
tümörlerinde cerrahi tedavi tek tedavi edici yöntem olmamakla birlikte hastalarda obstrüksiyona bağlı semptomlar azaltılabilir 
ve diğer tedavi yöntemleri için gereken süre hastaya sağlanabilir.
Anahtar sözcükler: Metastatik kardiyak leiomyosarkom.

Şekil 1. Perioperatif sağ ventrikülde kitle görünümü.

Şekil 2. Hemotiksilen-Eozin boyası ile kitle mikroskop görüntüsü.
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Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[EP-050]
Anjiyografi eşliğinde edinsel alt ekstremite arteriyovenöz fistüllere tedavi
Funda Yıldırım, Dilşad Amanvermez Şenarslan, Aylin Yıldız, Halil Demren, İhsan İşkesen, Adnan Taner Kurdal
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Arteriyovenöz fistüller genellikle travma, vasküler girişim nadiren doğumsal vasküler varyasyonlara bağlı 
olarak gelişen, zamanla ilerleyen pulsatil kitle veya venöz kongesyon semptomları ile karakterizedir. Bu yazıda anjiyografik 
yöntemler ile arteriyovenöz fistül yerlerinin belirlenmesi ve cerrahi olarak oklüde edilmesini tecrübe ettiğimiz iki olguyu 
sunduk.
Olgu 1: Elli beş yaşında erkek hasta, sol alt ekstremitede şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkiklerinde sol iliyak ven ve arter 
seviyesinde arteriyovenöz fistüle bağlı vasküler yapılarda genişleme olduğu görüldü. Ameliyatta bu yapılar venografi yardımıyla 
lokalize edildi ve ligate edildi. Bir hafta sonraki kontrol muayenesinde venöz yapılarda trombüs geliştiği görüldü. Mekanik 
trombektomi ve trombolitik uygulanarak tedavi edildi. Takiplerinde sol alt ekstremitede şişliğin ciddi ölçüde azaldığı görüldü.
Olgu 2: Altmış üç yaşında erkek hasta, sağ alt ekstremitede şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan BTA tetkikinde vena kava 
inferior tortüyöz yapıda, eksternal iliyak venlerle ve femoral ven ile ilişkili çok sayıda yer yer cilt altına uzanım da gösteren 
variköz venler izlenmektedir. Arteriyel yapılar ile belirgin ilişkisi saptanamamıştır. Venografisinde arter ve venöz yapılar 
arasında çoklu bağlantı olduğu görüldü. Ameliyatı planlandı. Yine ameliyat sırasında AV bağlantıların daha kolay bulunması 
için anjiyografik yöntemlerden yararlanıldı. Sağ femoral eksplorasyon yapıldı. Profunda femoral arter ve ana femoral arterde 
arteriyovenöz fistül noktaları tespit edildi, fistülizasyon noktaları kliplendi. Kontrol arteriyografi çekildi ve venöz kaçağın 
kaybolduğu görüldü.
Tartışma ve Sonuç: Arteriyovenöz fistül cerrrahilerinde, venografi ve arteriyografi işlem komplikasyonlarını ve ameliyat 
süresini azalttığı için büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca ameliyat sonrası patolojinin devam edip etmediğinin kontrolü için 
önemli olduğunu hatırlatmak istedik.
Anahtar sözcükler: Edinsel arteriovenöz fistül.
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Asistan Bildiri

[EP-053]
Ablasyon sonrası kardiyak yaralanmanın cerrahi tedavisi
Ahmet Deniz Kaya, Mecit Düzgören, İbrahim Gökşin
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Giriş ve Amaç: Atriyal fibrilasyon en sık görülen aritmi tipidir. Amerika’da 5,1 milyondan fazla atriyal fibrilasyon hastası 
mevcuttur. Kateter ablasyon tekniği ile tedavisi mevcuttur. Ancak %4-6 oranında komplikasyon olabilir. Septal defekt 
oluşumundan atriyal perforasyona kadar değişen komplikasyonları mevcuttur. %1,3 oranın tamponat görülmüştür.
Yöntem: Kliniğimizde nadir görülen ablasyon işlemi sonrası kardiyak yaralanmanın olgu sunumu şeklinde takdimi.
Bulgular: Yetmiş dokuz yaşındaki erkek hastamız çarpıntı şikayeti ile acil servise başvuruyor. EKG’sinde AF’si olması 
sebebiyle kardiyoversiyon için interne ediliyor. Yapılan hazırlıklardan sonra kardiyoversiyon işlemine alınan hasta işlem 
sırasında kardiyak yaralanma olması ve gelişen tamponat sebebiyle tarafımıza konsülte edildi. Hasta acil olarak ameliyata 
alındı. Yapılan eksplorasyon sonrası sol pulmoner ven sol atriyum appendikste yaralanma mevcut idi. Plejitli sütürler ile 
yaralanan bölgeler primer onarıldı. Hemostaz sağlandı. Hasta genel durumu iyi bir şekilde yoğun bakıma alındı.
Tartışma ve Sonuç: Birçok merkezin yaptığı retrospektif çalışmada kateter ablasyon işlemi sonrası kardiyak yaralanma ve 
tamponat görülmektedir. Tek tedavi seçeneği cerrahi olduğu için bu işlemlerin kardiyak cerrahi yapılan merkezlerde yapılması 
ve cerrahi ekibin hazır olması uygun olacaktır.
Anahtar sözcükler: Kardiyak yaralanma.

Şekil 1. Sol atriyal apekdiksteki yaralanma. Şekil 2. Pulmoner vendeki yaralanma.
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Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-056]
Aort kapak replasmanı sonrası gelişen Guillain Barre sendromu olgusu
Funda Yıldırım, Mehmet Ertuğrul, Dilşad Amanvermez Şenarslan
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Guillain Barre sendromu (GBS); periferik sinir sistemini etkileyen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, 
uyuşma ve karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen nörolojik bir hastalıktır. Hastaların büyük kısmında 
şikayetlerin başlangıcından önceki 1-4 haftalık süre içerisinde geçirilen bir üst solunum yolu ya da gastrointestinal sistem 
enfeksiyonu, cerrahi girişim ya da aşılanma gibi bir olay vardır. Ameliyat sonrası erken dönemde GBS gelişen olgumuzu sunduk.
Yöntem: Altmış dört yaşında erkek hasta nefes darlığı şikayeti nedeniyle yapılan tetkiklerinde ciddi aort kapak darlığı tespit 
edilmesi üzerine ameliyat için kliniğimize yatırıldı. Biyokimya ve hematolojik laboratvuar değerleri normal sınırlarda idi. 
Koroner anjiyografisi normal olarak rapor edildi. Ekokardiyografisinde EF %55, transaortik gradienti 50-100 mmHg olarak 
rapor edildi. Hastaya standart kardiyopulmoner baypas uygulanarak aort kapak replasmanı ameliyatı yapıldı. Perceval L size 
biyolojik kapak kullanıldı. Ameliyat sonrası izleminde sorun olmayan hasta dokuzuncu gününde önerilerle taburcu edildi.
Bulgular: Hasta taburculuktan üç gün sonra ayakta durduğunda dengesizlik, ayakları üzerinde duramama şikayeti ile Acil 
Servis’e başvurdu. Aynı zamanlı başlayan ellerinde de güçsüzlük vardı. Ameliyat sonrası başlayan katı ve sıvılarda yutma 
güçlüğü ve öksürük oluyormuş. Yapılan kontrastsız BT ve difüzyon MR tetkiklerinde ciddi iskemik bulgular görülmedi. EMG 
tetkikinde elektrofizyolojik bulgular demiyelinizan tipte sensorimotor polinöropati ile uyumlu olarak rapor edildi. Klinik ile 
değerlendirildiğinde bulgular Guillain Barre sendromu ile uyumlu olarak değerlendirildi ve nöroloji servisine yatış yapıldı. 
Yatışının ilk gününde ani solunum arresti gelişti ve CPR’ye yanıt alınamadı ve hasta exitus oldu.
Tartışma ve Sonuç: AVR gibi majör cerrahi sonrası nadir de olsa karşılaştığımız GBS’nin, bu pandemi döneminde sık 
karşılaşılan viral enfeksiyonlar sonrası görülmesi hatırlanması gereken önemli bir klinik tablodur.
Anahtar sözcükler: Guillian Barre sendromu.
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Hemodiyaliz Erişim Yolları

[EP-057]
Rüptüre dev arteriyovenöz fistül anevrizması
Burak Tamtekin, Güler Gülsen Ersoy, İsmail Dal
Kastamonu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli olup hemodiyaliz bağımlısı olan hastalarda arteriyovenöz fistül (AVF) oluşturulması 
halen en sık ve en çok tercih edilen yöntemdir. Bu olgu sunumunda brakiyosefalik fistül açılması sonrası geç dönemde dev 
anevrizma gelişen ve bu anevrizmanın rüptüre olmasıyla acile şiddetli kanama ile başvuran hastayı sunmaktayız. Altmış yedi 
yaşında erkek hasta beş yıl önce sol brakiyal bölgeden açılmış olan brakiyosefalik AVF’den haftada üç gün diyalize girmekte. 
Hastanın AVF’si son yıllarda giderek anevrizma görünümü almış. Diyaliz seansından sonra başlayan abondan kanama 
nedeniyle hasta acil servise yönlendirilmiş
Yöntem: Lokal anestezi altında öncelikle dev AVF anevrizmasının brakiyal arterle anastomoz bölgesi, ardından sefalik venle 
bağlantı bölgesi eksplore edildi. Arteriyovenöz fistülün iyi gelişmiş venöz yolu distal ve proximalden klemplenerek kanama 
durduruldu. Rüptüre anevrizmatik kısım rezeke edildi. Distal ve proximalden ligate edilen AVF ‘nin her iki venöz uçları arasına 
6 mm diyaliz grefti cilt altından geçirilerek interpoze edildi.
Bulgular: Kolun lateralinden açılan tünelden geçirilerek interpoze edilmiş bu greft sayesinde hastamız ek bir vasküler yol 
açılmasına ihtiyaç duyulmadan 24 saat sonra hemodiyalize bağlanabildi. Böylelikle hasta hem hayatını tehdit eden kanamadan 
kurtuldu hem de hastaya yeni bir fistül ya da kateter takılması gerekmedi.
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak AVF komplikasyonlarından biri olan anevrizma, geç dönem de fistülün uzun süre 
kullanılmasına bağlı gelişen bir patolojidir. Ayrıca olgumuzda olduğu gibi brakiyosefalik fistüllerde bu komplikasyon 
radiyosefalik fistüllere göre daha sık görülür. Bu anevrizmaların birçok dezavantajının yanında rüptüre olmaları hastalarda 
ciddi kanamalara neden olur. Bu nedenle bu anevrizmalar rüptüre olmadan önce gerekli düzeltici işlemlere tabii tutulmalıdır.
Anahtar sözcükler: Arteriyovenöz fistül anevrizması.

Şekil 1. (a) Ameliyat öncesi görünüm. (b) Ameliyat sonrası görünüm.
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Asistan Bildiri

[EP-058]
Vena kava inferiora uzanım gösteren sağ atriyal yerleşimli miksomanın aortik kros-klemp 
konulmadan gerçekleştirilen cerrahi eksizyonu
Ali Melih Baydoğan, Mohammad Mahmood İbrahim Qandil, Selim Durmaz
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Giriş ve Amaç: Atriyal miksomalar kalbin en sık gözlenen primer benign tümörleridir. Olgumuzda sağ atriyal yerleşimli 
miksomaların karakteri ve cerrahi eksizyonlarında kros-klemp gerekliliğini tartıştık.
Yöntem: GIS semptomları ile acil servise başvuran ve tıbbi geçmişinde özellik olmayan 53 yaşında Erkek hastanın bilgisayarlı 
tomografi (BT) ve ekokardiyografi (EKO) görüntülemelerinde sağ atriyum boşluğunda 5.5x4 cm boyutlarında kitle tespit 
edilmesi üzerine ön planda miksoma düşünülerek eksizyon cerrahisi planlandı. Ameliyat öncesi takiplerinde karaciğer enzimleri 
ve bilirubin değerleri progresyon gösteren hastanın hepatobiliyer ve portal venöz sistem görüntülemeleri gerçekleştirildi fakat 
herhangi bir malignite bulgusuna rastlanılmadı.
Bulgular: Ameliyatta standart aorta-bikaval kanülasyon tekniği uygulanarak, ılımlı hipotermi ve kardiyopulmoner baypas 
desteği altında kros-klemp konulmadan sağ atriyotomi uygulanarak kitleye ulaşıldı. Tümörün sağ atriyumu tamamen 
doldurduğu, interatriyal septuma (IAS) geniş bir taban ile tutunduğu ve vena kava inferior ağzına uzanım gösterdiği belirlendi. 
Kitlenin frajil yapıda olması ve IAS’a beklenenden geniş tabanla tutunması nedeniyle segmenter çıkartılmasına karar verildi. 
İnteratriyal septumda oluşan defekt primer olarak onarıldı ve ameliyat sonlandırıldı. Ameliyat sonrası dönemde herhangi bir 
komplikasyonla karşılaşılmadı. ameliyat sonrası EKO’da IAS’da geçiş ya da kalp boşluklarında kitle saptanmadı.
Tartışma ve Sonuç: Klinik belirtileri geniş bir spektruma yayılabilen miksomaların yaklaşık %75’i sol atriyum ve %25’i 
sağ atriyumdan köken almaktadır. Sağ atriyal yerleşimli miksomalar sol atriyal yerleşimli miksomalara kıyasla daha solid 
yapıda ve IAS’a daha geniş tabanla tutunma eğilimindedirler. Miksomaların tedavisi cerrahi eksizyondur ve genelde tam kür 
ile sonuçlanır. Tümörün lokalizasyonuna göre uygun cerrahi yaklaşım belirlenmeli ve tümörün bütün halinde çıkartılması 
hedeflenmelidir. Olgumuzdaki kitlenin IAS’a beklenenden geniş bir tabanla tutunması nedeniyle bütün halinde çıkartılması 
mümkün olmamış, IAS’da defekt meydana gelmiş ve ameliyat sırası embolizasyon riski artmıştır. Sağ atriyal miksomaların 
bu eğilimden dolayı eksizyonlarının Kros-Klemp altında gerçekleştirilmesinin sistemik embolizasyon riskinin azaltılması 
açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Miksoma.

Şekil 1. (a) Toraks bilgisayarlı tomografi görüntüsünde kitlenin 
lokalizasyonu. (b) Transözafafeal ekokardiyografide sağ atriyum 
boşluğunda yerleşim gösteren düzgün sınırlı kitle. (c) Eksize edilen tümör 
dokusunun makroskopik görünüşü. (d) Tümör dokusunun immünokimyasal 
(CD34) boyama sonrası alınan kesitsel mikroskopik görünüşü.
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Asistan Bildiri

[EP-062]
Hipoplastik infrarenal aorta ile birliktelik gösteren sakküler bifurkasyon anevrizmasında 
hibrit yaklaşım
Fevzi Ayyıldız, İsa Bolat, Fatih Sezgin, Muharrem İsmail Badak
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aortun abdominal kısmının hipoplazisi nadirdir ve bu hastalar genellikle sigara içen, aterosklerotik hastalığın 
eşlik ettiği, küçük distal aortaya sahip, 3., 4. dekadda kadınlardır. Aort hipoplazisi sıklıkla tıkayıcı hastalık ile ilişkilidir ve 
diğer aort anomalileri ile birliktelik göstermez. Bu çalışmada sıra dışı bir aort anomalisi olan hipoplastik infrarenal aorta ile 
birliktelik gösteren sakküler bifurkasyon anevrizmasının rastlantısal olarak tespit edildiği 68 yaşında kadın hastada uygulanan 
hibrit yaklaşımın sonuçlarını, literatürde bulunan az sayıda olgu ile karşılaştırmak amaçlandı.
Yöntem: Genel anestezi altında her iki femoral arter askıya alındı. Sağ femoral artere 7F vasküler kılıf yerleştirildi. Alınan 
görüntülerde; iliyak bifurkasyonda 35x32x36 mm sakküler anevrizma görüldü. İnfrarenal aortanın ileri derecede kalsifik 
ve 7 mm çapta olduğu, sağ ana iliyak arterin ise 8 mm çapta olduğu tespit edildi. 7500’ü heparin uygulanmasının ardından 
proksimali distal abdominal aortada, distali ise sağ ana iliyak arterde konumlandırılarak (uniiliak) 8x59 mm balon expandable 
kaplı stent yerleştirildi. 8 mm ringli PTFE greft suprapubik bölgeden geçirilerek femoro-femoral baypas uygulanmasının 
ardından sol femoral arter anastomoz proksimalinden bağlanarak kapatıldı.
Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde değişiklik olmaksızın; iki taraflı alt ekstremite distal nabızları palpabl 
ve iki taraflı ABI 0,91 olarak tespit edilmiş, klodikasyo saptanmamıştır. Bir gün yoğun bakım, iki gün servis takibi 
sonunda taburculuğu gerçekleştirilmiştir. Dokuz aylık takip süresi sonunda herhangi bir komplikasyon görülmemiş, kontrol 
görüntülemesinde anevrizma kesesinde çap artışı ve opak tutulumu saptanmamıştır.
Tartışma ve Sonuç: Hallet ve arkadaşları hipoplastik infrarenal aorta için uygulanabilecek majör cerrahi işlemleri iyi 
tanımlamıştır. İskemik semptomları bulunmayan ve anevrizmanın eşlik ettiği seçilmiş olgularda, öncelikle yüksek olan 
anevrizma rüptürü riskini ortadan kaldıracak hibrit yaklaşımın uygulanarak hastaların takip edilebileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Hipoplastik infrarenal aorta, sakküler anevrizma.

Şekil 1. Ameliyat öncesi. Şekil 2. Ameliyat sonrası (9. ay).
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Asistan Bildiri

[EP-068]
Aspergillus fumigatusa bağlı gelişmiş fungal enfektif endokardit
Sayagat Musayeva, Tuna Türkkolu, Mehmet Şengör, Ramazan Akal, Ahmet Masrioğlu, Emre Selçuk, Cemalettin Aydın, 
Bekir İnan, Yasin Ay, Cengiz Köksal
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Fungal enfektif endokarditler sıklıkla perivalvüler bölgeye uzanan, büyük damarlara embolize olan geniş 
vejetasyonlara neden olur.
Yöntem: Sekiz sene önce timektomi yapılan intravenöz ilaç kullanımı, ek hastalığı olmayan aspergillus fumigatusun neden 
olduğu infektif endokardit ve buna bağlı olarak gelişen bilateral femoral arter embolizasyonu gelişen 38 yaşında erkek hastayı 
sunacağız.
Bulgular: Aktif şikayeti olmayan hastaya dış merkezde iki hafta arayla akut arter oklüzyonu nedeni ile femoral arterlere 
embolektomi yapılıyor. Sol taraflı embolektomi kültür materyeli mantar enfeksiyonu olarak sonuçlanmış. Taburculuk sonrası 
sırt ağrısıyla hastaneye başvurmuş, EKO sonucunda sol atriyumda kitle saptanmış. Sonra tarafımıza başvuran hasta takip ve 
tedavi amaçlı yatırıldı. Çekilen BT karaciğer sağ lobda 15x60 mm hipervasküler lezyon, sol CFA 6 cm çapında anevrizmatik 
lezyon mevcuttu. TEE sonucunda sol atriyal appendikste 10x25 mm hipermobil kitle, ileri MY ve LV ventrikül duvarından köken 
alan 23x7 mm kitle imajı saptandı. Takiplerinde sol MCA enfarktına bağlı iskemik inme geçiren hastanın sol karotis bulbusta 
preoklüzif trombüs materyeli saptandı. Hasta kitle ekstirpasyonu için ameliyata alındı. Mitral kapağa invaze, kordaları destrükte 
eden kitle eksize edildi. MVR yapıldı. Kültür materyelinde aspergillus fumigatus üredi. Yoğun bakım takiplerinde antifungal 
tedavisi devam eden, hemodinamisi stabillenen hasta sol CFA psödoanevrizması onarımı ameliyatına alındı. Anevrizmektomi 
yapıldı, bolca mural trombüs alındı. Kardiyovasküler açıdan stabil seyreden hasta rehabilitasyon amacıyla transfer edildi.
Tartışma ve Sonuç: Fungal endokarditler, enfektif endokarditlerin %2-4’lük kısmını oluşturur, sıklıkla etkenler Candida, 
Aspergillus türleridir. Özellikle kan kültürlerinin negatif olduğu, büyük vejetasyonların, metastatik enfeksiyonun, perivalvüler 
invazyonun veya büyük damarlara embolizasyonun saptandığı durumlarda fungal endokarditlerden şüphe edilmelidir. İnsidansı 
az olsa da, seyri kötü prognozlu olup mortalitesi yüksektir. Hastada ilk başta klinik prezentasyon akut olmasa da, sistemik 
tutulum mevcuttur. Bu sebeple atipik prezentasyona sahip hastalarda öntanıda düşünülmelidir. Erken teşhis ve cerrahi müdahale 
mortaliteyi azaltabilir.
Anahtar sözcükler: Aspergillus.

Şekil 1. Mitral kapak mantar vejetasyonu.

Şekil 2. Sol CFA psödoanevrizması mural trombüs.
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Asistan Bildiri

[EP-069]
İnferior vena kavadan sağ atriyuma uzanan leiomyosarkomun cerrahi tedavisi: Olgu sunumu
Ali Fuat Karaçuha, Onur Büyükçakır, Sadık Eryılmaz, Ali İhsan Hasde, Mehmet Cahit Sarıcaoğlu, Levent Yazıcıoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: İnferiyor vena kavanın (İVK) leiomyosarkomu (LMS), tüm LMS’lerin %2’sini oluşturan nadir bir malign 
tümördür. Literatürde 400’den az vaka bildirilmiştir. Bilgisayarlı tomografi (BT), tümörün İVK içindeki yerini değerlendirmede 
en doğru görüntüleme yöntemidir. Bu neoplazmlar cerrahi tedaviye ihtiyaç duyar, çok agresiftir, kötü prognostik ve cerrahi 
sonuçlara sahiptir. Bu hastalar için standart bir protokol yoktur ve cerrahi rezeksiyon olmaksızın ortalama birkaç aylık hayatta 
kalma süreleri vardır. Lokalize hastalık durumunda agresif ve tam rezeksiyon; ilerlemiş, metastatik hastalık durumunda olası 
debulking ile cerrahi yaygın olarak seçilen tedavidir.
Olgu sunumu: Altmış iki yaşında kadın hasta nefes darlığı ve batında şişlik şikayetleri ile genel cerrahi kliniğine başvuru 
sonrası çekilen kontrastlı torakoabdominal BT ‘‘renal venlerin İVK’ya döküldüğü seviyede çapı 28x16 mm’yi bulan İVK 
anterior duvarından İVK lümenine ve parakaval yağ dokuya uzanan yumuşak doku’’ şeklinde raporlanmıştır. Hastaya yapılan 
TEE’de ise sağ atriyumda interatriyal septuma yakın 37x31 mm boyutunda kitle izlenmiştir. Olgumuzda, kardiyopulmoner 
baypas (KPB) kullanımına ve cerrahi stratejiye genel cerrahi ve kardiyovasküler cerrahlarından oluşan ekip tarafından karar 
verildi. Hasta genel anesteziyi takiben periferik bikaval kanüle edildi. Eşzamanlı median sternotomi ve göbek üstü/altı mediyan 
(GÜAM) kesi uygulandı. Sağ atriyum (SA) ve İVK eksplorasyonunu takiben KPB’ye girildi. Çalışan kalpte SA ve İVK açılarak 
tümör eksizyonu yapıldı. Tümör eksizyonundan sonra İVK’deki defekt sentetik damar grefti ile onarıldı. Hasta ameliyat sonrası 
20. gününde taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: İnferiyor vena kavanın LMS’lerinde uzun süreli sağkalım ameliyatın süresiyle de ilişkilidir. Hastalarda 
iyi sonuçlar elde etmek için cerrahi onkologlar ve kardiyovasküler cerrahları içeren multidisipliner bir yaklaşım zorunludur. 
Perioperatif planlama, koordinasyon ve onkolojik tekniklere bağlılık kritik öneme sahiptir.
Anahtar sözcükler: Leiomyosarkom.

Şekil 1. Eksize edilen inferior vena kavadan sağ atriyuma uzanan 
kitle.

Şekil 2. İnferior vena kavadan sağ atriyuma uzanan kitlenin BT 
görüntüsü.
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[EP-070]
A case of Myasthenia Gravis who underwent carotid endarterectomy under regional anesthesia
Ayşegül Durmaz, Merve Çünürlü, Murat Uğur, Yücel Özen, Özgür Özsoy, Ahmet Öcal
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: We wanted to present a patient with bilateral carotid artery stenosis diagnosed with Myasthenia Gravis 
(MG), which has not been presented in the literature before. We hope that these and similar cases, which are rarely encountered 
in the clinic, will contribute to the experience, especially for our young colleagues.
Methods: A 63-year-old male patient with ischemic SVO was interned with a planned CEA after detected 75% and 70% stenosis 
in the right and left internal carotid arteries (ICA). The patient was diagnosed with Myasthenia Gravis two years ago and the 
follow-up was stable. The patient underwent bilateral CEA under cervical plexus blockade at four-month intervals. In both 
operations, bilateral ICA were closed primarily, and no additional complications developed in the follow-up.
Results: Myasthenia gravis is the most common neuromuscular junction disease caused by autoimmune antibodies against 
acetylcholine receptors. Clinical findings may become evident with surgical stress. In patients with MG who need to be operated 
on, the most frightening is the myasthenic crisis involving the respiratory muscles. In CEA, RA provides an advantage in cases 
as it allows neurological evaluation under cross-clamp. With the preferred anesthesia method, we had the opportunity to observe 
our patient closely intraoperatively and minimized the risk of perioperative and postoperative complications.
Conclusion: In our literature review, we did not encounter a case of carotid endarterectomy performed under RA in a patient 
with MG. Considering that complications related to surgical stress, we believe that operating under RA would be a safer method 
as a surgical strategy.
Keywords: Myasthenia.
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Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[EP-071]
İyatrojenik dev periferik arter anevrizması: İki olgu sunumu
Funda Yıldırım, Dilşad Amanvermez Şenarslan, Aylin Yıldız, Halil Demren, Ömer Tetik
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Son yıllarda artan invaziv radyolojik girişimler nedeniyle arteriyel kateterizasyona bağlı oluşan psödoanevrizma 
sıklığı artmıştır. Diyagnostik arteriyel kateterizasyona sekonder iyatrojenik femoral psödoanevrizma oluşma insidansı 
%0.2’dir ve en sık görüldüğü yer ana femoral arterdir. Diğer nedenler travmalar ve kesici delici alet yaralanmalarıdır. Bu olgu 
sunumlarında TAVİ sonrası sağ iliofemoral psödoanevrizma ve kesici delici alet yaralanması sonrası sol süperfisiyal femoral 
arterde gelişen dev anevrizmaları sunduk.
Olgu 1: Seksen beş yaşında erkek hasta beş yıl önce TAVİ sonrası sağ femoral bölgede şişlik oluşmuş. Takiplerinde boyutta 
artma olması üzerine kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde sağ iliofemoral pseudoanevrizma tanısı ile ameliyat amacıyla 
kliniğimize yatırıldı. BTA tetkikinde 8x11 cm’lik anevrizma görüldü (Şekil 1).
Olgu 2: Otuz üç yaşında erkek hasta 10 ay önce kesici-delici alet yaralanmasına bağlı sol alt ekstremitede travma öyküsü 
mevcut. Sol uylukta şişlik oluşması üzerine yapılan tetkiklerde ve BTA’da 8x10 cm’lik anevrizmal genişleme olduğu görüldü 
(Şekil 2). Ameliyat amacıyla kliniğimize yatırıldı.
Bulgular: Her iki hastaya genel anestezi altında proksimal ve distal arteriyel yapılar diseke edildi ve snareler ile korumaya 
alındı. Anevrizmal keseler boşaltıldı. Araya uygun çapta PTFE greft konularak interpozisyon yapıldı. Distal arteriyel dolaşım 
sağlandı.
Tartışma ve Sonuç: Girişim veya travma sonrası gelişen psödoanevrizmalar cerrahisi zor ve çok dikkat gerektiren klinik 
durumunlardır. Ameliyat öncesi iyi planlama gerekmektedir. Dokular yapışık ve diseksiyonları zordur. Ameliyat sonrası 
da cerrahi alandaki boşluklar sorun oluşturmaktadır. Ciddi yara bakım sorunları görülmektedir. Kliniğimizde tedavilerini 
yaptığımız iki dev psödoanevrizma olguları ile ilgili tecrübelerimizi paylaştık.
Anahtar sözcükler: Dev psödoanevrizma.

Şekil 1. İliofemoral psödoanevrizma.

Şekil 2. Sol süperficsiyal femoral arter psödoanevrizması.
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Hemodiyaliz Erişim Yolları

[EP-073]
Santral ven darlığı olan hastada popliteal ven kateteri ile renal replasman tedavisi
Gülen Sezer Alptekin, Ahmet Çekirdekçi
Kütahya SBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Elli dokuz yaşında erkek hasta sol antekübital fistülünün çalışmaması nedeniyle kliniğimize sevk edildi. 
Hastanın sol antekübital fistül anastomozunun 1.5 yıl önce bazilik vene yapıldığı ancak yüzeyelleştirme yapılmadığı görüldü. 
Yaklaşık altı yıldır hemodiyalize giren hastanın multipl kalıcı diyaliz kateteri takılması ve sekiz ay önce mevcut fistülünden 
trombektomi öyküsü mevcuttu. Son iki seanstır diyalize efektif giremeyen hastanın bazilik ven trasesi anastomoz hattında 4 
cm’lik segment boyunca sert ve tıkalıydı. Potasyum değeri 5.7 mEq/L olan hastaya acil diyaliz kateteri planlandı.
Yöntem: Yatak başı ponksiyonda her iki juguler ve femoral venden de kılavuz tel ilerletilemeyen hasta anjiyografi laboratuvarına 
alındı. Yapılan venografilerde santral venlerin kronik oklüde olduğu görüldü. Sol popliteal venden yapılan venografide sol 
popliteal ve femoral venin intakt olduğu, vena kava inferiora kollateraller aracılığıyla venöz dönüş olduğu görüldü. Bunun 
üzerine hastaya sol popliteal venden geçici hemodiyaliz kateteri (12F, 19 cm) yerleştirildi.
Bulgular: Hasta iki hafta boyunca popliteal kateterinden yaklaşık 150-200 mL/dk debi ile efektif şekilde diyalize alındı. Bu 
süreçte sol bazilik ven yüzeyelleştirilmesi yapılarak yeni fistül anastomozu uygulanan hasta arteriyelize bazilik venden yara 
iyileşmesini takiben diyalize başlayabildi.
Tartışma ve Sonuç: Bazilik ven yüzeyelleştirilmesinin fistülün efektif kullanımı açısından geciktirilmemesi gerektiği 
düşüncesindeyiz. Literatürde popliteal ven fistül ameliyatları ve COVID-19 olgularında prone pozisyonda popliteal venöz kateter 
olguları bildirilmektedir. Komplike, santral ven darlıklı diyaliz hastalarında da acil durumlarda ultrasonografi ve venografi 
yardımıyla intakt bir popliteal venin, geçici hemodiyaliz kateteri yerleştirilmek amacıyla kullanılabileceği görüşündeyiz. 
Kalıcı diyaliz kateterlerinden mümkün olduğunca uzak durulması, hastaların erken dönemde özellikle diyaliz öncesi fistüle 
yönlendirilmeleri, santral venlerin çok iyi korunması ve böbrek nakil süreçlerinin yaygınlaşması, böbrek yetmezliği hastalarında 
hayati önem taşımaktadır.
Anahtar sözcükler: Bazilik ven yüzeyelleştirilmesi, popliteal ven, hemodiyaliz kateteri.

Şekil 1. (a) Venografi supine pozisyon, total oklüde sol iliyak ven, yaygın 
kollateraller. (b, c) Venografi prone pozisyon, sol femoral ve popliteal ven açık 
görünümde. (d) Sol popliteal ven kateteri ile hemodiyaliz.
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Asistan Bildiri

[EP-074]
Stroke after acute type-A aortic dissection repairment surgery with dual arterial cannulation: 
A case report
Birol Akdoğan, Doğan Yetüt, Nilgün Yazıksız, İhsan Bakır
Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: The severity and extent of the aortic dissection, the patients’ ages and physical conditions, and the 
surgical team’s possibilities identify the case’s prognosis. Cannulation strategy in surgery for acute type A aortic dissection is 
controversial. This article appraised the advantages and drawbacks of the selected cannulation technique in our patient who had 
a stroke after thriving aortic dissection repairment surgery.
Methods: An 83-year-old female diagnosed with hypertension, diabetes mellitus, chronic renal failure and asthma was admitted 
to our clinic with back and chest pain, hypotension, weak pulse in the left arm and loss of consciousness. She had acute type A 
aortic dissection on CT angiography imaging and required surgical intervention. We operated on the patient via cardiopulmonary 
bypass established with dual arterial cannulation by using femoral and subclavian arteries.
Results: Supracoronary ascending aorta replacement operation was performed for the patient who had acute type A aortic 
dissection which was extending from the aortic root to the right brachiocephalic truncus. There was no spontaneous awakening 
in the postoperative intensive care follow-ups. The patient was consulted by neurology. In the MR imaging, subacute infarcts 
were observed in the areas supplied by the right middle cerebral artery and posterior cerebral artery. About two months after 
ascending aortic replacement surgery, the patient died of sepsis and multiple organ failure.
Conclusion: Although studies show that dual arterial cannulation technique is advantageous over single arterial cannulation 
in terms of stroke and mortality, single subclavian or axillary and femoral cannulation can be considered in the foreground in 
selected patients.
Keywords: Arterial cannulation complications.

Figure 1. Axial section of CT-Angiography, Ascending aort 
dissection, A: False lumen, B: True lumen, C: Descending aort, D: 
Pulmonary bifurcation.

Figure 2. Perioperative view after supracoronary ascending aort 
replacement with Dacron graft (No: 21).
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Asistan Bildiri

[EP-075]
Dikişsiz aort kapak değişimine bağlı mitral yetmezlik
Abdullah Maşta, Salih Özçobanoğlu, Cemal Kemaloğlu, İlhan Gölbaşı, Ömer Bayezid
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Dikişsiz aort kapaklarının kullanımı aort kapak cerrahisinde kullanımı başarılı sonuçları sonrasında giderek 
yaygınlaşmaktadır. Cihazın implantasyonu nativ aort kökünde subanüler hizada genişletilmesi ile yapılmaktadır. Bu yazının 
amacı aort kapak darlığı nedeniyle aort kapak replasmanı uygulanan hastalarda dikişsiz kapak sonrası gelişen akut mitral 
yetmezliğe yaklaşımımızı belirtmektir.
Yöntem: Çalışmada kliniğimizde 2021-2022 yılları arasında sekiz adet dikişsiz aort kapak replasmanı yapılan hastalardan 
birinde cerrahi öncesi mitral yetmezlik olmamasına rağmen cerrahi sonrası akut ciddi mitral yetmezlik ve pulmoner ödem 
tablosu olan hasta değerlendirilmiştir.
Bulgular: Aort darlığı nedeniyle dikişsiz aort kapakla aort kapak replasmanı yapılan hastanın ameliyat öncesi yapılan 
transözofajiyal ekokardiyografi (TEE)’de mitral yetmezliği bulunmamasına rağmen cerrahi sonrası yapılan TEE’de akut ciddi 
mitral yetmezliği görülmüştür. Akut dekompanse yetmezlikte olan hastada pulmoner ödem tablosu gelişmesi üzerine hastada 
kalp akciğer makinasından çıkılarak ECMO desteğine geçilmiştir. Yeni gelişen akut ciddi mitral yetmezlik için mitral kapak 
ekspolarizasyonunda mitral anülüs düzleminin aort kapak yönünde yer değiştirdiği izlenmiş olup mitral ring ile onarım 
yapılmıştır. Onarım sonrası TEE’de eser mitral yetmezlik izlenmiş olup hasta ECMO desteği ile yoğun bakıma alınmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Dikişsiz aort kapak, aort darlığı hastalarında cerrahi açıdan ve hasta konforu açısından konvansiyonel 
yöntemlere göre kolaylık sağlamasına karşın komplikasyonlarına yaklaşımlar farklılıklar göstermektedir. Dikişsiz aort kapak 
replasmanı sonrası gelişen mitral yetmezliğinde dikişsiz kapak çıkarılarak konvensiyonel AVR yapılması yerine kliniğimizce 
mitral ring ile onarım yapılması yöntemi uygunlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Dikişsiz aort kapak.
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Asistan Bildiri

[EP-076]
Perikart agenezisi olan hastada uygulanan mitral kapak replasmanı, triküspit kapak tamiri ve 
koroner baypas cerrahisi
Sabir Hasanzade, Murat Gevrek, İrfan Taşoğlu
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Konjenital perikart yokluğu, nadir görülen, asemptomatik bir durumdur. Spesifik muayene bulgusu olmaması 
nedeniyle birçok olgu tanı alamaz. Biz, koroner arter hastalığı, mitral ve triküspit kapak yetmezliği nedeniyle açık kalp 
cerrahisine giden hastamızda, insidental saptadığımız parsiyel perikart agenezisi olgusunu sunuyoruz.
Yöntem: Elli beş yaşındaki erkek hasta ameliyata alındı. Safen ven serbest greft olarak hazırlandı. Median sternotomi sonrası 
perikart açıldı. Bu sırada sol taraflı pnömotoraks gelişti. Bunun sebebiyse sol taraflı, parsiyel perikart agenezisi idi.
Bulgular: Fark edilen defekt bölgesinde sol frenik sinir ve ona eşlik eden perikart kalıntısı gözlendi. Bu yapının 
anteriorunda 1x1,5 cm boyutlu, dikdörtgen şekilli, posteriorunda ise 3x2x2 cm boyutlu, üçgen şekilli defekt vardı. Hastaya 
MVR+TRA+CABGx2 uygulandı. Sol toraks ve mediasten drenleri yerleştirilerek ameliyat sonlandırıldı.
Tartışma ve Sonuç: Perikart agenezisi, plöro-perikardiyal membranların bir veya iki taraflı füzyonunun bozulması sonucu 
ortaya çıkar. Parsiyel (%70 sol, %17 sağ taraflı) veya komplet (%13) eksiklik görülebilir. Erkeklerde üç kat daha sık görülür. 
Bu tanımlara uyan erkek hastamızda da defekt parsiyel ve sol taraflıydı. EKG’de dal blok’u ve aks sapması sık gözlense de 
spesifik bulgusu yoktur. MR incelemesinde normal perikart, hiperdens epikardiyal ve kalbi saran hipodens yağ tabakaları 
arasında lineer bir bant olarak izlenir. Transtorasik ekokardiyografi (TTE) ile perikardı sağ ventrikül sistolü sırasında tespit 
etmek daha kolaydır. Normal perikart kalınlığı diyastolde 1,7±0,5 mm ile 1,2±0,5 mm arasında değişir. Hastamız normal sinüs 
ritmindeydi, patolojik EKG bulgusu yoktu. Ameliyat öncesi yapılan TTE’de de perikardiyal defekt saptanmamıştı. Komplet 
agenezi iyi prognozludur, mekanik komplikasyon riski yoktur, onarım gerektirmez. Parsiyel agenezilerde kalbin herniasyonu, 
buna bağlı anjina, dispne görülebilir. Bu bulgular varlığında defekt onarılmalıdır. Fakat hastamızda agenezik bölge çapı komşu 
sol ventrikül lateral duvarına nazaran daha küçüktü ve bu herniasyon riskini düşürmekteydi. Bu yüzden cerrahi düzeltme 
yapılmadı. Hastamızın taburculuk sonrası kontrollerinde de hiçbir sorun izlenmedi.
Sonuçta, perikart agenezisi nadir görülse de oluşturabileceği komplikasyonlar düşünüldüğünde ihmal edilmemesi gereken bir 
durumdur.
Anahtar sözcükler: Perikardiyal hastalık.

Şekil 1. Sol taraflı, parsiyel perikart agenezisi.
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[EP-077]
Kuadriküspit aort kapak tamiri
Sabir Hasanzade, Gizem Işık, İrfan Taşoğlu
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kuadriküspit aort kapak (QAV) nadir görülen bir malformasyondur (<%0,05). Cerrahi uygulanan hastalarda %1 
görülür. Bu sunumunda mitral kapak endokarditiyle ameliyata alınan hastada ameliyat sırası saptadığımız QAV’ı anlatıyoruz.
Yöntem: Enfektif endokaditi tanılı 53 yaşlı erkek hasta düşük kardiyak debi gelişmesi üzerine acil şartlarda ameliyata alındı.
Bulgular: Mitral kapak A2 ve A3 segmentlerinde korda kopuğu ve bu kordaların postero-medial papiller kasa tutunma 
bölgelerinde vejetasyonlar izlendi. Kopuk kordalar vejetasyonla birlikte rezeke edildi. A2 ve A3 segmentlerine, 5/0 PTFE’den 
hazırlanan birer adet neokorda implante edildi. Anüloplasti ringi konarak tamir tamamlandı. Kontrolde kaçak yoktu. Ameliyat 
öncesi transtorasik ekokardiyografide (TTE) iki aort yetersizliği (AY) raporlanması üzerine aortotomi yapıldı ve aort kapak 
muayene edildi: LCC’nin, üzerindeki fibrotik bir bantla ikiye ayrıldığı gözlendi. Bant kesildi ve LCC 5/0 prolen ile plike edildi. 
Kontrol muayenede lifletlerin koaptasyonu tamdı.
Tartışma ve Sonuç: QAV çoğunlukla izoledir. %10’na koroner arter anomalileri eşlik eder. Nakamura fazla lifletin 
lokalizasyonuna göre dört tip belirlenmiştir. Bizim olguda QAV izole gözlendi ve tip 1 idi. Koroner anomali yoktu. QAV en 
sık aort yetmezliğine sebep olur. Rastlantısal saptandığında TTE ile takibi önerilir. TTE’de QAV lifletleri, geleneksel “Y” 
şeklinde değil de, “X” gibi koapte olur. Transözofageal ekokardiyografi (TEE) ile daha net görüntüler elde edilebilir. QAV’ların 
yarısından fazlasında AY, nadiren de aort darlığı (AD) gelişmektedir. Bu hastalar 5-6. dekatlarda ameliyat oluyorlar. Bizim 
hastamız da 53 yaşındaydı ve AY mevcuttu. Aort kapak tamiri cerrahide ilk tercihimizdir. Tamirde kapak biküspidize veya 
triküspidize edilir. Biz kapağı triküspidize ettik ve perioperatif TEE’de koaptasyon kusuru yoktu. Sonuç olarak, QAV nadir 
görülen bir malformasyondur. Fakat AY’ye sık sebep olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar sözcükler: Aortic valve insufficiency.

Şekil 1. Kuadriküspit aort kapak. Şekil 2. Triküspit aort kapak.
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 Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-080]
Moleküler ve gelişimsel patofizyoloji, sıvı dinamikleri ve mekanobiyolojik yaklaşımlar ışığında 
koroner baypas ameliyatlarında kullanılan greftler: Ne yapmalı
Selim Erentürk
İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner baypas ameliyatlarınının başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerin başında kullanılan 
greftler ve kullanılma yöntemleri gelmektedir. İleri derecede hasarlı ve/veya baypasa uygun olmayan, moleküler düzeyde 
veya biyo-mekanik nedenlerle uzun süreli açık kalamayacak olan greftin kullanıldığı bir ameliyatta ameliyatın teknik olarak 
mükemmel yapılması sonuçları iyileştirmez.
Yöntem: Günümüzde greftler konusunda pek çok şey aydınlatılmış olsa da hala tartışmalı konular ve yapılması gerekenler 
vardır. Kliniğimizde arteriyel greft kullanımı tercih edilmekte ve yazar tarafından gerektiğinde Bilateral IMA ve üçüncü 
arteriyel greft olarak uygun olduğuna karar verildiğinde RGEA veya radial arter kullanılmış ve erken dönem sonuçları 
yayınlanmıştır ve mümkün olduğunca in situ arteriyel greft kullanımı tercih edilmiştir. Tek damar hastalıklarında MIDCAB 
deneyimi erken dönem sonuçları yayınlanmıştır. Hiçbir greft insanın -hastalıklı olmayan- anatomik, histolojik, biyofizyolojik 
ve biyokimyasal olarak doğal koroner arteri kadar mükemmel değildir. Ancak doğal koroner arterinin hastalığında bu görevi 
yapacak bir greft gerekli olur. Bu durumda en ideale yakın grefti kullanmak zorunludur.
Bulgular: Kullanılan greftlerin ve greft darlığında rol oynayan faktörlerin gelişimsel, moleküler ve mekanik süreçlerinin ve 
patofizyolojik mekanizmaların aydınlatılması tedavinin başarısı ve sürdürülebilirliği ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi 
yönünden çok önemlidir.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada koroner baypas ameliyatlarında kullanılan greftlerin moleküler ve genetik gelişim süreçleri, 
anatomik-histolojik özellikleri, greftler ve koroner arterlerdeki sıvı dinamikleri ve biyo-mekanik etkiler ve patofizyoloji 
değerlendirilerek, kullanılacak ideale en yakın greftler, kullanılma şekil ve yöntemleri tartışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Koroner baypas cerrahisi greftler.
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[EP-081]
Miyokart enfarktüsü sonrası gelişen sol ventrikül serbest duvar rüptürü ve ventriküler 
psödoanevrizma olgusu
Saltuk Buğrahan Taş, Ahmet Bolukçu, Şebnem Albeyoğlu, Gökçen Orhan
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Akut miyokart enfarktüsünün (AMI) komplikasyonlarından biri de serbest duvar rüptürüdür. Burada miyokart 
enfarktüsü (MI) sorası ventrikül serbest duvar rüptürüne bağlı ventiküler psödoanevrizma olgusu sunulmuştur.
Bulgular: Altmış iki yaşında diyabetik kadın hastaya Kasım 2021’de yapılan koroner anjiyografi sonrası cerrahi revaskülarizasyon 
(KABG) kararı alınmış olup tedavi ret vermesi üzerine hastanın medikal tedavisi düzenlenmiş ve taburcu edilmiş. Hasta taburcu 
olduktan iki ay sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile acil servise başvurmuş olup yoğun bakıma interne edildi. Ekokardiyografisi 
(TTE), iki ay önceki TTE ile uyumlu olup ejeksiyon fraksiyou (EF) %45 hesaplanmış, ayrıca kalbi tamamen saran, tamponat 
yapmayan 0,9 cm kalınlığında perikardiyal efüzyon tespit edildi. Elektrokardiyografisinde (EKG) ST elevasyonu yoktu. 
Akciğer grafisinde sol hemitoraksta masif efüzyon mevcuttu, desatüre seyreden hasta entübe edildi. Çekilen kontrastlı toraks 
bilgisayarlı tomografisinde (BT) sol ventrikül arkasında 13 mm kalınlığa ulaşan hiperdens hemorajik sıvı izlendi. Sol ventrikül 
inferior duvardan kaudale doğru uzanan multilobüle görünümde aksiyel planda 66x90 mm, kraniokaudal aksta yaklaşık 4 mm 
boyutlarına ulaşan geniş boyunlu psödoanevrizma kesesi izlendi. Hastanın progresif kardiyak yetmezlik bulguları nedeni ile 
öncelikli-acil ameliyat kararı alındı.
Tartışma ve Sonuç: Sol ventrikül duvarındaki rüptür akut, subakut veya kronik fark etmeksizin tanı anında acil cerrahi girişim 
gerektirmektedir. Klinik olarak akut kalp yetersizliği, kardiyak tamponat, kardiyojenik şok hatta kardiyak arrest gelişebilir. 
Ekokardiyografi tanıda altın standart olarak görülse bizim olgumuzda olduğu gibi sol ventriküldeki psödoanevrizmayı 
atlayabilir. Klinik şüphe devam ettiği için kontrastlı toraks BT tanı için kullanılabilir.
Anahtar sözcükler: Psödoanevrizma.
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[EP-082]
Ciddi pektus ekskavatumu ve sinüs valsalva anevrizması olan Marfan sendromlu hastada 
kombine Button Benthall prosedürü ve Nuss prosedürü
Can Özen, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Yusuf Kuserli, Hasan Toz, Eylül Kafalı Başaran, Utku Çelik
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ciddi aort kapak regürjitasyonunun eşlik ettiği asendan aorta anevrizmasıyla birlikte anüloaortik ektazi 
ciddi pektus ekskavatumu olan Marfan sendromu olan hastalarda önemli bir durumdur. Bu hastalarda mediasten içindeki 
yapıların anotomik planlarının değişmesi ve sternumun yakın komşulukları nedeniyle özellikle sternotomi sırasında zorluklar 
yaşanabilmektedir.
Yöntem: Bu olgu sunumunda marfanoid görünümlü ciddi pektus ekskavatumu olan 28 yaşındaki erkek hasta ele alındı.
Bulgular: Hasta acil servise iki haftadır süren anjina pektoris ile başvurdu. AKS dışlanan hastaya yapılan ekokardiyografi 
ve torakoabdominal bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) tetkiklerinde sinüs valvalva anevrizması saptanması üzerine 
tarafımızca değerlendirildi. Yapılan fizik muayenede ciddi pektus ekskavatumu olan hastaya intrakardiyak işleme ek olarak 
pektus ekskavatum düzeltme işlemi de önerildi. Hastaya Nuss prosedürü ve median sternotomi ile Button Benthall prosedürü 
uygulandı. Hasta ameliyat sonrası altı aylık dönemde poliklinik kontrollerinde ekokardiyografi ve torakoabdominal BTA ile 
takip edildi.
Tartışma ve Sonuç: Ciddi pektus ekskavatumu olan hastalarda mediastene ulaşım önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Cerrahi 
işlem tamamlandıktan sonra sternum rekonstrüksiyonu diğer birçok pektus ekskavatumlu hastada olduğu gibi bu hastada da 
klasik yönteme uygun değildi. İntrakardiyak lezyonları olan pektus ekskavatumu olan hastalarda kardiyak işleme ek yapılan 
pektus ekskavatum düzeltme işlemleri oldukça iyi ameliyat sonrası sonuçlara sahiptir.
Anahtar sözcükler: Marfan sendromu.

Şekil 1. Ameliyat sonrası dönemdeki göğüs duvarı görünümü. Şekil 2. Ameliyat öncesi dönemde göğüs deformetsininin 
görünümü.
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[EP-086]
Cerebral perfusion in carotid artery injury: Temporary arterial shunt
Tahsin Murat Tellioğlu, Hasan İner, Hidayet Onur Selçuk, Muhammed Çağrı Yalçın, Büşra Zehra Karaayak, 
Çağrı Kandemir, Börteçin Eygi, Ali Gürbüz
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

Background and Aim: Traumatic carotid artery injuries are rare injuries with high mortality and morbidity. Here, we presented 
successful surgical treatment in a patient with carotid artery injury as a result of gunshot injury.
Methods: An 18-year-old male patient was taken to emergency operation with the pre-diagnosis of carotid artery injury with the 
presence of hematoma and murmur on both sides of the neck after a gunshot wound to the right pectoral region.
Results: The unconscious patient was brought to the emergency department with hypovolemic shock and crush tracheotomy 
was established. CT angiography revealed extravasation in the right CCA. First of all the right carotid lodge was explored under 
cerebral oximetry. There was massive arterial hemorrhage. It was seen that the right CCA and VJI were destructed as a result of 
the injury. Following heparinization, a 14Fr aspiration catheter was applied from proximal to distal injured CCA segment as a 
temporary arterial shunt,in order to maintain cerebral perfusion (Figure 1) The left carotid lodge with suspected vascular injury 
was explored. No major vascular injury was detected. The lead core in the left vagina caroticum was removed (Figure 2). The 
right CCA, which was not suitable for end-to-end anastomosis, was interpositioned with a 6 mm PTFE graft.
Conclusion: In these patients, besides providing bleeding control, preventing cerebral hypoperfusion is the main indication for 
surgery. Monitoring with cerebral oximetry is vital in order to control the neurological status. In addition, it should be kept in 
mind that simple but effective temporary arterial shunts can be used, as in this case, in order to minimize the ischemia time.
Keywords: Temporary arterial shunt.

Figure 1. Right-side carotid exposure. Figure 2. Left-side carotid lodge exposure.
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Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları

[EP-087]
Konjenital kalp ameliyatı sonrası siyanoz sebeplerinden: Methemoglobinemi
Murat Yüksel, Uğur Göçen
Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Methemoglobinemi nadir görülen, kandaki methemoglobin seviyesinin artmasına bağlı oluşan önemli bir 
siyanoz nedenidir. Konjenital kalp ameliyatlarından sonra görülen siyanoz sebepleri arasında methemoglobinemi düşünülmelidir. 
Bu yazıda konjenital kalp cerrahisi sonrası gelişen siyanozun sebepleri arasında methemoglobineminin de olabileceğinin 
hatırlatılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Aort koarktasyonu olan 48 günlük bebeğe koarktasyon tamiri ameliyatı yaptık. Hipertansiyonun tedavisi için 
nitrogliserin perioperatif verildi. Erken ekstübasyon yapılabilmesi amacıyla ağrıyı azaltmak için interkostal kaslara prilokain 
enjekte edildi. Ameliyat sonrası tansiyon arteriyel düzeyleri 140/70 mmHg ve daha yüksek seyrettiğinden hipertansiyon kontrolü 
için nitrogliserin dozu artırıldı. Takiplerinde ölçülen satürasyon değerinin 85’e kadar düştüğü, taşikardi olduğu ve peroral 
siyanoz görülmesi üzerine ayrıntılı değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Muayenede mukozalarda belirgin siyanoz olduğu, akciğerlerin yeterli ve eşit havalandığı belirlendi. Arter kanının 
siyaha yakın renkte olduğu, arteriyel kan gazında pH (7,36), PCO2 (40,9 mmol/L), PO2 (473 mmol/L), methemoglobin %54,6 
olduğu görüldü. Mekanik ventilatör altında oksijen desteği alan hastaya yoğun bakım ünitesinde 10 mg %1 metilen mavisi ve C 
vitamini verildi. Tedavi sonrası methemoglobin düzeyi %2,1’e düştü. Hastamız beş gün sonra taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Konjenital kalp cerrahisi olgularında daha çok dolaşım ve solunum sistemi problemleri siyanoza neden 
olduğundan metabolik sebepler unutulmaktadır. Santral siyanozu olan dolaşımsal ve solunumsal siyanoz nedeni bulunamayan 
hastalarda ilaç kullanımı ve oksidan maddeye maruziyet gözden geçirilmelidir. Bu olguda lokal anestezik ve nitrogliserin 
birlikte kullanılmıştır. Sinerji olabileceği düşünüldü. Methemoglobinemi tanısı arteriyel kan gazında metHb değerinin 
yüksekliği, yüksek parsiyel O2 değeri olmasına rağmen satürasyon düşüklüğünün olması ile konulur. Tedavisinde metilen mavisi 
kullanılır. Açıklanamayan siyanozu olan ve oksijen desteğine rağmen siyanozu düzelmeyen hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka 
methemoglobinemi akla gelmeli ve ilaç kullanımı sorgulanmalıdır.
Anahtar sözcükler: Methemoglobinemi.

Şekil 1. Arter kan gazi teshis. Şekil 2. Tedavi sonrası.
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 Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[EP-088]
Nadir görülen bilateral izole iliyak arter anevrizmasının iliyak dal endoprotezinin kullanım 
talimatı dışı uygulamayla başarılı tedavisi: Olgu sunumu
Barış Tunçer, İlker Alat
Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye

Giriş ve Amaç: Çoğunluğu tesadüfen saptanan ve nadir görülmeleri nedeniyle izole iliyak arter anevrizmaları (İİAA)’ının 
tedavi protokolünde kesinleşmiş algoritmalar tam netlik kazanmamıştır. Buna rağmen 3 cm’nin üzerindeki çaplarda rüptür 
riskinin yüksek olması, hızlı büyüme oranları saptanması ve semptomatik olmaları durumunda tedavi edilmesi gerektiği 
bilgisi literatürde mevcuttur. Abdominal aort anevrizmalarının EVAR ile onarımı sırasında ana iliyak arter anevrizmaları için 
iliyak bacak endoprotez greftli stent (İBEGS) kullanılmasının güvenli ve etkili olduğuna hatta anevrizmanın anatomik yapısı 
nedeniyle kullanım talimatı dışı kullanımlarına dair yayınlar mevcuttur. Bilateral kalça ağrısı ile başvurusunda bilateral İİAA’sı 
saptadığımız ve aralıklı olarak İBEGS’in kullanım talimatı dışı uygulanmasıyla tedavimizi paylaşıyoruz.
Olgu: Yetmiş bir yaşında, erkek hastanın bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) görüntülerinde bilateral ana iliyak arterde 
anevrizması (en geniş yerinde sağ 28 mm, sol: 31 mm) saptanarak semptomatik olması ve 3’cm üzerinde çap nedeniyle önce sol 
ana iliyak artere endovasküler stent yerleştirilmesi kararı alındı ve anevrizmanın proksimal ve distal çaplarına uyum sağlaması 
ve tam sızdırmazlık elde etmek için lifetech ankura cuff stent graft system® (14x16x120 mm) yerleşmiş olduğu cuff içinden 
çıkarılarak ters çevrilerek (16x14x120 mm ölçülerine getirilerek) (Şekil 1) tekrar cuff içine yerleştirildikten sonra uygulandı. 
Kontrol BTA’da endoleak izlenmedi. Covid pandemisi nedeniyle takibimizden çıkan hasta yaklaşık iki yıl sonra başvurusunda 
BTA’da sol ana iliyak arterdeki İBEGS de endoleak olmadığı, sağ ana iliyak anevrizmanın 3 cm çapa ulaştığı görülerek aynı 
yöntemle başarıyla İBEGS yerleştirildi.
Tartışma ve Sonuç: İzole iliyak arter anevrizmalarının lezyon anatomisine uygun hale getirilen İBEGS’ler ile endoleak gibi 
çap uyumsuzluğuna bağlı komplikasyonları önleyebilecek şekilde tedavi edilebileceği kanaatindeyiz.
Anahtar sözcükler: İliyak.

Şekil 1. (a) Bilateral izole iliyak arter anevrizma 
görünümü. (b) Sol iliyak artere İBEGS yerleştirme 
sonrası: sağ iliyak artere İBEGS yerleştirilmesi sonrası 
görüntüler.

Şekil 2. (a) Bilateral izole iliyak arter anevrizma görünümü. (b) sol iliyak artere 
İBEGS yerleştirme sonrası (c) sağ iliyak artere İBEGS yerleştirilmesi sonrası 
görüntüler.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S313-S430

S358

Asistan Bildiri

[EP-090]
Contemporary surgical techniques for post-MI ventricular septal rupture: A single bovine 
patch for defect closure, infarct exclusion, and left ventriculotomy closure
Ahmet Rüçhan Akar, Ali İhsan Hasde, Ahmet Kayan, Serenay Ersoy, Zeynep Yılmaz, Mehmet Cahit Sarıcaoğlu
Ankara University Heart Center, Cardiovascular Surgery Department, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Rupture of the interventricular septum with resultant ventricular septal defect (VSD) is a rare, 
devastating complication of myocardial infarction (MI) with a prevalence of 1-2%.
Methods: We presented a 64-year-old male patient with an eight days history of acute MI and left-to-right shunting. 
Echocardiography showed an apical VSD with systolic PA pressure of 80 mmHg. The left ventricular function was impaired, 
and the apical portion of the left ventricle was akinetic and aneurysmal.
Results: After median sternotomy and bicaval central cannulation, a diastolic arrest was achieved with antegrade Custodiol 
cardioplegia. A VSD of 16x20 millimeters and fragile neighboring myocardial tissues were detected. A left ventriculotomy is 
performed at the apex. Pledged stay sutures were sited on each side of the ventriculotomy. Single 2.0 Prolene sutures were passed 
from RV to LV with deep bites, leaving pledgets on the RV septal surface. Care was taken to preserve the subvalvular apparatus. 
Then, the sutures were passed from the center of a large bovine pericardial patch. The remaining pericardial patch was anchored 
to the non-infarcted septum and the non-infarcted endocardium of the anterolateral ventricular wall. Finally, the remaining patch 
was integrated into the edges of the left ventriculotomy. Left ventriculotomy was then closed with a double layer technique. Then, 
LAD coronary endarterectomy was performed using the insitu LIMA. The patient’s postoperative recovery was uneventful, with 
PA pressures of 40 mmHg and no residual VSD.
Conclusion: Timing of the operation and the type of surgical techniques may have a role in the outcomes of post-MI VSD 
patients.
Keywords: Post-MI ventricular septal rupture.

Figure 1. The sutures were passed from the center of a large bovine 
pericardial patch. The remaining pericardial patch was anchored 
to the non-infarcted septum and the non-infarcted endocardium of 
the anterolateral ventricular wall. Finally, the remaining patch was 
integrated into the edges of the left ventriculotomy.

Figure 2. A VSD of 16x20 millimeters and fragile neighboring 
myocardial tissues were detected. A left ventriculotomy is 
performed at the apex. Pledged stay sutures were sited on each 
side of the ventriculotomy. Single 2.0 Prolene sutures were passed 
from RV to LV with deep bites, leaving pledgets on the RV septal 
surface.
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[EP-092]
Kawasaki hastalığı sebebiyle RCA anevrizması olan çocuk hastada tek damar baypas
Ahmet Deniz Kaya, Muratcan Gökduman, Ayşe Selcen Gökce, Mecit Düzgören, Ahmet Baltalarli
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sebebi bilinmeyen Kawasaki hastalığı vücutta orta boy arterleri tutmaktadır. Kawasaki hastalarında koroner 
arter hastalığı sıklığı ilerleyen tedavi seçenekleri sayesinde %5’e kadar gerilemiştir. Dev koroner arter anevrizmaları ve koroner 
arter oklüzyonu sebebiyle çocuklarda ani ölüme neden olabilmektedir.
Yöntem: Kawasaki hastalığı sebebiyle takipli hastanın ani başlayan göğüs ağrısı sebebiyle acil baypas cerrahisinin yapılması
Bulgular: Hastamız 17 Kawasaki hastalığı sebebiyle takipli medikal tedavi düzenlenmesi amacıyla interne edilmiş idi. Yapılan 
tetkiklerinde RCA anevrizması mevcut idi. Servis takibi sırasında ani başlayan göğüs ağrısı oldu. Ağrısı gerilemeyen hasta acil 
olarak baypas cerrahisine alındı. Safen ven kullanılarak tek damar baypas cerrahisi yapıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakım 
takibi sonrası tekrar pediatri brimine devir edildi. Genel durumu iyi olarak taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Kawasaki hastalığı sebebiyle kardiyak sekelleri olan çocuklar baypas cerrahisi sonrası günlük 
aktivitelerinde iyileşme görülmüştür. Bu yüzden Kawasaki hastalarında baypas cerrahisi önerilir.
Anahtar sözcükler: RCA anevrizması.

Şekil 1. RCA anevrizması. Şekil 2. Tromboze anevrizma.
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Aort (Abdominal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler Girişimler

[EP-093]
Isolated abdominal aorta rupture due to blunt trauma
Mücahit Tahsin Demirtaş, Atilla Orhan, Eyüp Cihan Kaya, İbrahim Enes Özdemir
Selcuk University Deparment Of Cardiovasculer Surgery, Konya, Türkiye

Background and Aim: Abdominal aortic injury after blunt trauma is rare and accounts for only 5% of blunt aortic injuries. This 
condition is due to the partially preserved position of the abdominal aorta. Often, other pathologies accompany aortic rupture 
such as organ perforation and laceration during blunt trauma. Only isolated abdominal aortic rupture is rare .
Methods: This article presents a case of isolated abdominal aortic rupture due to blunt trauma.
Results: A 35-year-old male exposed to blunt abdominal trauma due to being stuck between motor vehicles was admitted to our 
hospital. On physical examination TA: 80/50 mmHg, tachycardic and hemodynamically unstable. CT anjiography documented 
retroperitoneal hematoma and periaortic hematoma. Under emergency conditions, the patient underwent median laparotomy. 
There was no abdominal organ laceration or perforation in the observation. However,in the retroperitoneum, a 2 cm transverse 
rupture was observed 2 cm proximal to the aorto-iliac bifurcation. (Figure 1) After systemic heparinization, control was 
achieved with vascular clamps, and the aorta was repaired with felt--supported sutures (Figure 2).
Conclusion: Isolated aortic injury after blunt trauma is rare condition. Organ lacerations and perforations are usually 
accompanied by such injuries. Although the surrounding tissues protect the abdominal aorta, isolated abdominal aortic injury 
may rarely occur. Therefore, it should be kept in mind that vascular injury may occur after high-energy blunt trauma.
Keywords: Aortic rupture.

Figure 1.

Figure 2.
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[EP-096]
Post-traumatic spontaneous carotid artery aneurysm
İbrahim Enes Özdemir, Mücahit Tahsin Demirtaş, Eyüp Cihan Kaya, Mehmet Alkılıç Öç
Selcuk University Department of Cardiovascular Surgery, Konya, Türkiye

Background and Aim: Carotid artery aneurysm is a very rare disease that can have serious consequences if left untreated. 
Symptoms range from a simple swelling to microemboli and even, in rare cases, spontaneous rupture. Carotid artery aneurysm 
can be evaluated with open surgery or endovascular treatment methods. In this case report, we aimed to present a case of 
aneurysm repaired by surgical treatment.
Methods: Thirty-four year old patient, who had no other known features other than a blunt trauma induced by a traffic accident 
five years ago, was admitted to the hospital because of a growing pulsatile mass in his neck. The patient was evaluated with 
Doppler ultrasound and CT angio scan, an aneurysm was detected at the bifurcation level in the examinations performed on the 
patient. Due to the anatomical position of the aneurysm, direct surgical repair was preferred instead of endovascular methods. 
Figure-1
Results: The patient was taken to surgery under general anesthesia and was followed up at all stages with near-infrared 
spectroscopy (NIRS) monitorization throughout the surgery. The aneurysmatic segment was dissected and released from the 
surrounding tissues, dacron graft interposed between common carotid artery and internal carotid artery.
Conclusion: Against emerging Technologies, surgical repair methods of aneurysms at the bifurcation level are always reliable 
against stenting and endovascular methods, because of minimizing the risk of recurrence. With this case report, we aimed to 
show that the place of surgical treatment at the bifurcation level is important against aneurysms that may develop spontaneously.
Keywords: Carotid false aneurysm.
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Aort (Torakal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler Girişimler

[EP-100]
Akut aort diseksiyonunda TEVAR sonrası aortik rüptürün açık cerrahi girişim ile tamiri
Mehmet Yılmaz, Hale Yılmaz, Fatmagül Yılmaz, Oğuz Hasan Ceyda, Sinan Şahin, Abdullah Kemal Tuygun, 
Bülend Ketenci
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Elli yedi yaşında erkek hasta dış merkezden tarafımıza tip 3 aort diseksiyonu tanısı ile sevk edildi. Devam 
eden sırt ağrısı, dirençli hipertansiyon ve kontrol BT anjiyografide torakal bölgede peri-aortik alanda az miktarda koleksiyon 
görüntüsü izlenmesi üzerine endovasküler girişime karar verildi.
Yöntem: Bovin ark varyasyonu izlenen olguda intimal yırtık sol subklaviyen arterin hemen distalinde olup diseksiyon 
abdominal aortun bifurkasyonuna kadar uzanmaktaydı. GAA’da sağ ana femoral arter hazırlanarak kateterizasyon işlemleri 
uygulandı. 28 mm çaplı 12 cm uzunluğunda torasik endovasküler greft implantasyonu sol subklaviyen arteri kapatacak şekilde 
uygulandı. İşlem sonrasında takip eden iki gün boyunca asemptomatik seyir ve sorunsuz bir hemodinami gözlendi. Üçüncü 
günde Hb değerlerinde düşüş ve sol hemitoraksta hematom görüntüsünde belirgin artış gözlenince çekilen BT anjiyografide 
torakal aort distalinden leakage izlendi. Yeni bir uzatma greftinin sorunu çözemeyeceği düşünüldü. Hasta açık ameliyata 
alındı. Altıncı İKA’dan lateral torakotomi yapıldı. Koagulumların temizlenmesinden sonra yeterli aortik kontrolün ancak 
distalden olabileceği düşünülerek insizyon arkus kostariuma oradan orta hattan umblikusa uzatıldı. Diafram sirkumferensiyel 
şekilde açıldı. İnen kolon lateralinden retroperıtoneal alanda çölyak trunkusun üzerine ulaşıldı. Sağ femoral arter ven 
kanülasyonu ile baypasa geçildi. Endovasküler greft distalinin 2 cm üzerinden ve çölyak trunkusun hemen üzerinden aort 
dönülerek klemp kondu. 26 mm Dacron greft interpoze edildi. Kanama kontrolünün ardından katlar usulüne uygun kapatıldı.
Bulgular: Ameliyat sonrası dönem sorunsuz seyretti. Hastamız birinci gün ekstübe oldu. Hastanın oral beslenmesine dördüncü 
gün başlandı. Ameliyat sonrası 10. günde şifa ile taburcu edildi
Tartışma ve Sonuç: Endovasküler girişimler, komplike tip 3 aort diseksiyonu olgularında hayat kurtarıcı olup sıklıkla 
uygulanmaktadır. İşlem sonrası hastaların yakından takibi gerekmektedir. Nadir de olsa bazı olgularda açık cerrahi girişim 
gerekebileceği akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar sözcükler: Aort.

Şekil 1. TEVAR greft distaline aortik doku ve teflon desteğini de alarak Çölyak 
trunkus üzerine kadar greft interpozisyonu (perioperatif).
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[EP-101]
Management of the heart transplant patient with COVID-19
Defne Güneş Ergi, Ümit Kahraman, Derya Kayıhan, Mehtap Seymen, Arife Serter, Çağatay Engin, Sanem Nalbantgil, 
Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran
Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

Background and Aim: The immunosuppressive medications used by transplant recipients, reduce inflammatory response, 
benefitting COVID-19 patients. However, very little knowledge on this particular subject, limits our ability to make judgement 
and draw specific treatment strategy. We describe our management strategy of COVID-19 in a heart transplant recipient.
Case Report: Fifty-six-year-old female, with history of dilated cardiomyopathy and left ventricular assist device 
(LVAD) implantation in 2017, admitted to hospital after potential donor heart was available. Before the operation, 
Cefaperazone (Sulzon) 3x2 mg/day and Teicoplanin (Targocid) 1x1 g/day were given. Following transplantation, first 
dosages of methylprednisolone (80 mg) and mycophenolate mofetil (Mofecept) (1x150 mg) was done per-operatively. 
As soon as possible, she was started on triple therapy with a calcineurin inhibitör (CNI), MMF and prednisolone post-
transplant. Meropenem (Penerem) 3x1 gr, Teicoplanin (Tekosid) 1x800 mg, Mupirocine pomad (Balaban %2) 1x15 gr/day, 
Nystatine (Fungostatin) 1x48 mL, Acyclovir (Aklovir) 3x200 mg/day, Mofecept 2x1 gr/day, Methylprednisolone (Precort) 
3x250 mg/day and Tacrolimus (Prograf) 1x1 mgr/day were started. On the follow-up, she tested positive for COVID-19. 
She had three doses of CoronaVac (Sinovac) and only symptom was dry cough. There were no COVID-19 manifestations 
in high resolution computed tomography. Favipiravir (Favimol) 2x600 mg/day, Fluvoxamine Maleat (Faverin) 1x100 mg/
day, IVImmune Globulin (IG Vena) 1 gr/kg/day, and Moxifloxacin (Moxai) 1x400 mg/day and low molecular weight 
heparine 2x0.6 cc/day were started. On the follow-up, cytomegalovirus (CMV) DNA real-time PCR test were increased 
to 2420 IU/mL and cardiac biopsy revelaed acute cellular rejection. Acyclovir was replaced with Ganciclovir (Cymevene) 
2x5 mg/kg/day and continued for a-month until CMV DNA became negative. Continuation of therapy up to 100 days 
post-transplant deemed appropriate. Control biopsy in one-month showed no evidence of rejection.
Conclusion: Immune dysregulation is common in heart transplant recipients which makes them prone to COVID-19. Regulation 
of immunosuppressors and of utility of antiviral and antibiotic therapies requires further larger studies.
Keywords: Heart transplantation; COVID-19.
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Asistan Bildiri

[EP-102]
Approach to infective endocarditis in a patient with intracranial hegemonyae due to septic 
embolism
Ayşegül Durmaz, Merve Çünürlü, Murat Uğur, Yücel Özen, Özgür Özsoy
Sancaktepe Şehit Prof Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Infective endocarditis (IE) is associated with high mortality and morbidity. Neurological complications 
are frequent for IE. This report offers the approach to a patient with aortic valve endocarditis who detected septic embolism in 
the etiological investigation after the operation for intracranial hemorrhage
Methods: Fifty-year-old male patient, because of ischemic cerebrovascular embolism with antiaggregant treatment, presented 
to the emergency department with impaired consciousness and vomiting. Hemorrhage was detected in the left parietal region in 
CT scan. After urgent operation, pathological examination was found to be compatible with septic embolism. 1.3x0.4 cm mass 
was found on the aortic valve with transthoracic echocardiography. Physical examination, aphasia and right hemiplegia was 
detected. Cardiac examination was normal. Antibiotic therapy was started after Staphylococcus heamolyticus growth in blood 
cultures. Three weeks after the surgery for cranial hemorrhage, the patient was operated on for aortic valve endocarditis. The 
patient started to be mobilized on the 10th postoperative day. No motor function defect was detected in the postoperative controls. 
Dysarthria disappeared completely.
Results: Infective endocarditis is clinical problem, with high mortality rates. Central nervous system involvement occurs in 
20% to 40%. Staphylococcus aureus infection is predominant in the etiology of IE. After intracranial bleeding, surgery should 
be delayed for at least one month. There is still no consensus on the optimal timing for surgical treatment, as neurologic deficits 
due to heparinization and blood pressure changes may deepen in patients.
Conclusion: Close clinical follow-up of the patients and optimal surgical planning will contribute to postoperative recovery by 
reducing the risk of perioperative complications
Keywords: Endocarditis.

Figure 1. CT image.
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Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[EP-105]
Our treatment options in patients with femoral artery pseudoaneurysm with concomitant 
femoral vein fistula
Osman Yaşar Işıklı1, Hayati Taştan1, Alper Sami Kunt1, Sümeyye Fatma Özer2, Mehmet Muştu2

1Karamanoğlu Mehmet Bey University Training and Research Hospital Cardiovascular Surgery, Karaman, Türkiye
2Karamanoğlu Mehmet Bey University Training and Research Hospital Cardiology, Karaman, Türkiye

Background and Aim: We aimed our treatment approach in patients with femoral artery pseudoaneurysm and accompanying 
femoral vein fistula after coronary interventions.
Methods: The lesion site was determined after Doppler USG and CT angio. Pseudoaneurysm and fistula neck diameter and 
fistula flow velocities were measured
Results: The first case was a 52-year-old female patient; In the second week after coronary angiography, there was swelling in 
the leg, chest pain and palpitations. In Doppler USG; After the bifurcation of the deep femoral artery, an anterolaterally located 
pseudo aneurysm with a neck of 2 mm and a diameter of 10x8 mm and a 3 mm diameter fistula with a flow rate of 26 cm/sec 
opening into the femoral vein were diagnosed. The second patient was a 48-year-old male, Doppler USG; There was a 2 mm 
neck, 20x7 mm diameter pseudo aneurysm proximal to the deep femoral artery and a 2 mm diameter fistula with a 25 cm/sec 
flow rate opening into the femoral vein.
Conclusion: Compression was applied to both patients for 45 minutes under of USG the guidance. Regression was not observed. 
Under general anesthesia pseudoaneurysm and fistula neck were treated. We have not seen closure with compression therapy 
in patients with concurrent lesions in the literature. AV fistula lesions with pseudoaneurysm have been reported to be rare. 
The success rate of compression therapy was reported to be 97.5% only in patients with pseudoaneurysm. Ultrasound-guided 
thrombin injection is one of the current treatment approaches in combined lesions containing pseudoaneurysm and AV fistula. 
A single-center success rate of 70% has been reported.
Keywords: AV fistula pseudoaneurysm.

Figure 1. Right femoral artery CT angio. Figure 2. Right femoral artery Doppler.
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Aort (Abdominal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler Girişimler

[EP-107]
Abdominal aorta anevrizmasına bağlı anterior Nutcracker sendromu
Natiq Memmedov, Nigar Kazımzade, Kamran Musayev
Merkezi Klinik Hastane, Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü, Bakü, Azerbaycan

Giriş ve Amaç: Nutcracker sendromu (NCS) sol böbrek veninin daha çok superior mezenterik arterle (SMA) aort arasında 
baskılanmasından dolayı sol böbrek veninde kan akışının azalması sonucunda oluşmaktadır. Bazen abdominal aort anevrizmaları 
da sol renal veni baskılayabilir ve anterior NCS’ye neden olabilir. Böyle bir olgumuzu ve başarılı cerrahi tedavisini tartışmak 
istiyoruz.
Yöntem: Yetmiş beş yaşında erkek hasta karında ve belde ağrılar, makrohematuri şikayetleri ile kliniğimize baş vurdu. 
Öyküsünde daha önceden variokselden ameliyat olduğunu belirtmekdedir. İdrarda proteinurisi uzun süredir devam etmektedir. 
Torakoabdominal BT anjiyografisinde abdominal aortda infrarenal yerleşimli, çok büyük (90x89 mm boyutlarında) anevrizma 
gözlendi. Sol renal ven ve inferior vena kava anevrizma tarafından baskılanıyor. Sol renal ven proksimalde 9.3 mm, distalde 
3.3 mm ölçüldü. Hasta infrarenal AAA ve anterior NCS olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastamıza cerrahi tedavi olarak abdominal aort anevrizmektomisi + greft interpozisyonu uygulandı. Ameliyat 
sonrası dönemde herhangi komplikasyon gelişmeyen hasta, yedinci gün taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyatdan bir hafta ve bir ay sonra yapılan kontrollerde belirtiler tamamen geçmiş, kan ve idrar değerleri 
normale dönmüştür. Abdominal aort anevrizmasına uygulanan başarılı cerrahi tedavinin NCS’nin neden olduğu semptomlarıda 
iyileştirdiğini düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: Nutcracker sendromu.

Şekil 1. BT anjiyografide Nutcracker sendromu.
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Asistan Bildiri

[EP-108]
A case of type 1 aortic dissection involving carotid arteries: Direct carotid cannulation during 
open aortic arch surgery
Işıl Taşöz Özdaş, Muharrem Emre Özdaş, Gökhan Arslan, Hakan Kartal
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Acute ascending aortic dissection accompanied by carotid artery dissection is a rare event that can result 
in death with a high rate. In this article, we present our patient who presented to the emergency department with chest pain with 
type 1 dissection and dissection of the left and right carotid artery.
Methods: A 54-year-old male patient was diagnosed with type 1 dissection on CT angiography when he applied to the 
emergency department with the complaint of sudden onset of chest pain and the arterial blood pressure difference between 
the right and left arm was above 50 mmHg. In transthoracic echocardiography performed in the emergency department, the 
ascending aorta was measured 58 mm, flap formation was observed, and the most important severe aortic valve insufficiency 
was detected. The patient with aortic valve insufficiency, type 1 aortic dissection and bilateral carotid dissection underwent 
cardiopulmonary bypass with right femoral artery and right carotid artery cannulation. The patient underwent aortic valve 
replacement (AVR), hemiarch aortic replacement, and right carotid artery debranching. Intraoperative cerebral monitoring was 
followed by near infrared spectroscopy (NIRS).
Results:Cerebral malperfusion was not observed in the patient during the case, and he was discharged six days after no 
neurological deficit was observed in the postoperative period.
Conclusion: We recommend carotid cannulation to prevent neurological deficits in the postoperative period after 
cardiopulmonary bypass in type 1 aortic dissections with bilateral carotid artery dissection.
Keywords: Dissection.

Figure 1. Hemiarch aortic replacement, and 
right carotid artery debranching.

Figure 2. Formation of intimal flaps extending to the ascending 
aorta, descending aorta, and bilateral common carotid arteries.
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Asistan Bildiri

[EP-109]
Intravenous hydroxocobalamin for resistant vasoplegic syndrome after cardiac surgery
Muharrem Emre Özdaş, Işıl Taşöz Özdaş, Ertan Demirdaş, Elgin Hacızade, Cengiz Bolcal
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Vasoplegia is a common complication after cardiac surgery. It is a relatively common syndrome 
with an incidence of 5% to 45% after cardiac surgery. Vasodilator shock is a clinical condition accompanied by normocardia 
or tachycardia, low mean arterial pressure ((MAP) <50 mmHg), increased need for inotropic agents with intravenous fluid 
replacement, and marked hypotension with decrease in systemic vascular resistance In vasoplegic syndrome, it has been 
observed that mortality and morbidity secondary to multiple organ failure, together with an increase in intensive care and 
hospital stays. Persistent vasoplegia lasting longer than 36 hours has been shown to have a high mortality rate of up to 25%.
Methods: We report a 61-year-old male patient who developed a prolonged vasoplegic syndrome resistant to high-dose inotropic 
supports after coronary artery bypass graft surgery. We preferred to use hydroxocobalamin in this case because methylene blue 
and tramadol have more side effects then hydroxocobalamin. High dose intravenous hydroxocobalamin was used as an agent in 
the treatment of vasoplegic syndrome.
Results: The mean arterial blood pressure (MAP) increased progressively during the follow-up of the patient after 
hydroxocobalamin administration. The requirement for the positive inotropic agent was markedly reduced in the first day, and 
then the positive inotropic agent was discontinued within 36 hours.
Conclusion: Several case reports have shown that postoperative intravenous administration of hydroxocobalamin increases 
vascular tone and may be effective in the treatment of vasoplegia.
Keywords: Vasoplegic.
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Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-110]
Koroner arter hastalığına eşlik eden koroner arter fistül olgusunun cerrahi tedavisi
Cihan Yetiş, Barış Akça, Mehmet Cengiz Çolak, Olcay Murat Dişli, Nevzat Erdil
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter fistülü, sıklıkla diğer kardiyak anomalilerle ilişkilendirilen, genel popülasyonda %0.002 oranında 
görülen nadir bir anomalidir. Koroner fistüllerin etiyolojisi konjenital veya edinsel (travmatik, iyatrojenik ve enfeksiyöz) 
olabilir. Olguların çoğu asemptomatik olup kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, endokardit, anevrizma rüptürü bulguları 
ile başvurabilirler. Bu olgu sunumunda koroner arter hastalığına eşlik eden koroner arter fistülü olgusuna yaklaşım ve tedavisi 
sunulmaktadır.
Yöntem: Eforla gelen, sırtına yayılan göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile müracaat eden 72 yaşında kadın hastaya yapılan 
elektif koroner anjiyografide üç damar hastalığı ve sağ koroner arterin proksimalinden çıkarak pulmoner arter üzerinden 
seyreden sol atriyuma drene olan fistül tespit edildi. Hematolojik ve biyokimyasal testlerinde anormallik saptanmayan hastanın 
transtorasik ekokardiyografisinde EF %55 idi.
Bulgular: Endokardit ve diğer olası etiyolojik nedenlerin dışlanmasını takiben koroner arter baypas greft cerrahisi ve koroner 
fistülün cerrahi kapatılması kararı verildi. Kardiyopulmoner baypas (CPB) eşliğinde LİMA-LAD, Ao-Sf-Sağ K, Ao-Sf-OM 
anastomozları yapıldı. Kardiyopulmoner baypastan çıkıldıktan sonra koroner fistülün pulmoner arter üzerinden sol atriyuma 
doğru seyreden hattı prolen sütürlerle primer kapatıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakım ve servis takiplerinde problemi olmayan 
hasta, altıncı gün sorunsuz taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Koroner arter hastalığında koroner arter ile kalp boşlukları arası fistül nadir gözlenmekte olup koroner 
baypas cerrahisi planlanan olgularda fistülün cerrahi olarak güvenli ve basit şekilde kapatılması mümkündür. Cerrahi kapama 
etkili ve güvenilir bir yöntem olmakla birlikte koroner arter fistülü olgularında eşlik eden anomali ve etiyolojik nedenler dikkatli 
tetkik edilerek tedavi planlaması yapılması olası komplikasyonları önlemek ve cerrahiyi kolaylaştırması açısından önemlidir.
Anahtar sözcükler: Fistül.

Şekil 2. Sağ koroner arterden çıkan AV fistülü 
ameliyat sırası görüntüsü.

Şekil 1. Koroner AV fistülün anjiyografi görünümü.
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Asistan Bildiri

[EP-111]
Torakoabdominal aort anevrizması (Crawford Tip IV) ve bilateral subklaviyen arter 
anevrizması açık onarımı: Olgu sunumu
Salih Anıl Boğa, Evren Özçınar, Mehmet Cahit Sarıcaoğlu, Ali İhsan Hasde, Levent Yazıcıoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Torakoabdominal aort anevrizmaları (TAAA), inen torasik aortun abdominal aortaya uzanan sürekli 
genişlemesinden kaynaklanır. Subklaviyen arter anevrizmalarının büyük bir rüptür, emboli veya tromboz riski vardır ve bu 
nedenle onarılmalıdır. Bu raporda torakoabdominal ve bilateral subklaviyen arter anevrizmalarının açık onarımı sunulmaktadır.
Yöntem: Kırk sekiz yaşında kadın hasta koltuk altlarında ele gelen kitle şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede vital 
bulgular normaldi. Uzun kollar, bacaklar, parmaklar ve ayak parmakları dikkat çekiciydi. BT anjiyografisinde torakoabdominal 
aortada (88x79 mm) dev anevrizmalar ve bilateral subklaviyen arter anevrizmaları (40x43 mm ve 65x55 mm) görüldü. Genetik 
testlerden sonra, FBN1 gen mutasyonu bulundu ve Marfan sendromunun kesin teşhisi kondu. İki aşamalı ameliyat planlandı.
Bulgular: İlk ameliyatta torakoabdominal aort anevrizması, torasik aortadan abdominal aortaya tübüler greft ile onarıldı. Ayrıca 
visseral arterler grefte anastomoz edildi. Kros-klemp sırasında visseral perfüzyon sağlamak için HTK solüsyonu ve V-A ECMO 
kullanıldı. Ameliyat sonrası süreçte, altıncı saatte hasta ekstübe edildi. Üç gün yoğun bakım ve 15 gün hastane kalışı sonrası 
hasta taburcu edildi ve herhangi bir komplikasyon olmadı. Hasta tekrar subklaviyen arter anevrizması onarımı için yatırıldı. 
İki ayrı tübüler greft, proksimal subklaviyen arterlerden aksiller arterlere anastomoz edildi. Ameliyat sonrası süreçte, üçüncü 
saatte hasta ekstübe edildi. İki gün yoğun bakım ve 10 gün hastane kalışı sonrası hasta taburcu edildi. Üç ay sonra, kontrol BT 
anjiyografide, her iki greftin de açık olduğu ve viseral organlarda herhangi bir malperfüzyon belirtisi olmadığı görüldü.
Tartışma ve Sonuç: TAAA açık onarımları zorlu olmaya devam etse de, çağdaş teknikler deneyimli merkezlerde iyi bir sonuç 
ve dayanıklı bir onarım sağlar. Bu olguda, açık cerrahi kararının nedeni visseral tutulum, genç yaş ve daha az komorbiditedir.
Anahtar sözcükler: Anevrizma, marfan, subklaviyen, torakoabdominal.

Şekil 2. Ameliyat öncesi BT görüntüsü.Şekil 1. Ameliyat sonrası BT görüntüsü.
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Lenfatik Sistem Hastalıkları ve Cerrahisi/Endovenöz Girişimler

[EP-112]
Santral venöz kateterizasyonun nadir bir komplikasyonu juguler ven-karotis subklaviyen arter 
fistül ve cerrahi yönetimi: Olgu sunumu
Cihan Yetiş, Olcay Murat Dişli, Barış Akça, Mehmet Cengiz Çolak, Nevzat Erdil
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Santral venöz girişim sırasında komplikasyonlar gelişebilir. En sık görülenleri; arter ponksiyonu, damar 
erozyonları, tromboz, darlık (stenoz) ve enfeksiyonlardır. Horner sendromu ve AV fistül nadir görülen komplikasyonları 
arasındadır. Acil santral damar yolu endikasyonu olan bir hastada internal juguler ven (İJV) kanülasyonu sırasında karotis 
ve subklaviyen artere ponksiyon yapılmasıyla ortaya çıkan juguler ven-karotis subklaviyen arter fistül olgusunu ve cerrahi 
yönetimini sunduk.
Yöntem: On altı yaşında erkek hastaya akut karaciğer yetmezliği nedeniyle takip edilirken juguler yolla kateter yerleştirilmesi 
sonrasında arteriyel kanülasyon yapılması nedeniyle kateterin çekilmesi sonrasında supraklaviküler bölgede thrill palpe edilmesi 
üzerine yapılan RDUSG ve CT anjiyoda karotis arter çıkımında subklaviyen arteri de içine alan 2x3 cm’lik psödoanevrizma ve 
juguler ven ile bağlantılı arteriyovenöz fistül tespit edildi.
Bulgular: Hastaya radyoloji eşliğinde eksternal kompresyon yöntemiyle fistül kapama girişiminde başarı sağlanamaması 
üzerine cerrahi planlandı. Cerrahide supraklaviküler yaklaşımla sternokleidomastoid kasın lateral ve medial bacakları kesilerek 
karotis arter orijinine ulaşıldı. Fistül ve psödoanevrizma başarıla primer onarıldı. Ameliyat sonrası dönemde lenfore olan hasta 
lenforenin medikal yaklaşımıyla durması sonrasında ameliyat sonrası 16. günde sorunsuz taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Psödoanevrizma ve arteriyovenöz fistül gelişimi, santral ven kateterizasyonu sonrası nadir görülen 
komplikasyonlar olup, genellikle komşu arteriyel yapılara yanlış ponksiyon yapılması ile ilişkilidir. Özellikle çocuk hastalarda 
USG rehberliğinde deneyimli ellerle işlemin uygulanması, bu komplikasyonların görülme sıklığında ve mortalite oranlarında 
belirgin bir gerileme sağlamıştır. Bu olguda da zor anatomik lokalizasyondaki komplikasyon ameliyat öncesi iyi görüntüleme, 
ameliyat sırası hassas cerrahi yaklaşımla başarılı cerrahi yaklaşımla tedavi edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Subklaviyen.
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[EP-115]
Sol ventrikül çıkım yolu darlığında Konno-Rastan prosedürü
Ayşe Merve Altunal, Hicret Kumalar, Temmuz Taner, Serdar Badem, Deniz Demir, Ahmet Yüksel, Nail Kahraman
Bursa Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Konno-Rastan işlemi, subvalvüler, valvüler ve supravalvüler darlığı gidermeyi amaçlayan anterior 
aortoventriküloplasti yöntemidir. Bu olguda üçüncü kez açık kalp ameliyatı geçiren erişkin hastadaki Konno-Rastan prosedürü 
ve sonuçları tartışılmıştır.
Yöntem: Otuz iki yaşındaki kadın hasta, kliniğimize eforla gelişen nefes darlığı, yorgunluk ve çarpıntı şikayetleriyle başvurdu. 
Üç yaşında mitral kleft onarımı, ASD ve VSD kapatılması, bir yıl sonrasında subvalvüler diskret membran rezeksiyon ameliyat 
öyküsü vardı. Ekokardiyografide aort yetmezliği, ciddi derecede gradiyente sebep olan subvalvüler diskret membran ve tünel 
tipi sol ventrikül çıkım yolu darlığı tespit edildi. Hastaya aort kapak replasmanı, aortoventriküloplasti ve subvalvüler membran 
rezeksiyonu planlandı.
Bulgular: Del Nido kardiyopleji kullanılarak kardiyak arrest sağlandıktan sonra aortotomi sağ koroner ostiyumu sağda kalacak 
şekilde RCC’ye doğru uzatıldı. LVOT’da ciddi darlık görüldü ve subvalvüler diskret membran izlendi. İnsizyon önce sağ 
ventrikül serbest duvarına ardından da interventriküler septuma (IVS) doğru uzatıldı (Şekil 1a,b). Subvalvüler diskret membran 
rezeksiyonu yapıldı (Şekil 1c) Tünel tipi darlık olan LVOT’da yeterli açıklık (Şekil 1d) sağlandıktan sonra IVS ve anterior 
aort kökü perikart yama ile genişletildi (Şekil 2a). Aort kapak replasmanı yapıldıktan sonra sağ ventikülde açılan insizyon da 
perikart yama ile genişletildi (Şekil 2b,c). Pompadan sorunsuz çıkıldı. Hasta ameliyat sonrası yedinci günde sorunsuz şekilde 
taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Konno-Rastan ameliyatı, aortik anülüsü ve subvalvüler alanı genişleterek tünel tipi darlık olan LVOT 
obstrüksiyonuna radikal bir çözüm sağlar. Bu işlem çoğunlukla pediyatrik hastalarda uygulanan yöntem olmasına rağmen, 
bu olguda hastanın erişkin ve redo olgu olması Konno-Rastan işlemi açısından nadir görülen ameliyatlar arasına girmiştir. 
Pediyatrik hastalarda LVOT darlığında güzel sonuçlar veren Konno-Rastan işleminin erişkin hasta gruplarında da başarılı 
sonuçlar verdiği akılda tutulmalıdır.
Anahtar sözcükler: Konno-Rastan.

Şekil 1. (a, b) Aortotomi ve sağ ventrikülotomi insizyonları. (c) Subvalvular 
diskret membran rezeksiyonu, (d) RV ve IVS insizyonları.
RV: Sağ ventrikül; LVOT: Sol ventrikül çıkış yolu darlığı; Ao: Aort; IVS: İnterventriküler septum.

Şekil 2. (a) IVS genişletme yaması. (b) Aort 
Kapak Replasmanı (c) RV genişletme yaması
RV: Sağ ventrikül; AVR: Aort kapak replasmanı.
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Asistan Bildiri

[EP-119]
Avneo endokarditiyle ilişkili sinüs valsalva psödoanevrizma rüptürü
Sabir Hasanzade, Ferit Kasımzade, İrfan Taşoğlu
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Çocuk Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Enfektif endokarditin (EE), 30 günlük mortalitesi %30’a varabilir. Enfektif endokarditin sonucu sinüs valsalva 
(SV) psödoanevrizması nadir ve mortal bir komplikasyondur. Son zamanlarda popülerleşen otolog perikart ile neoküspidizasyon 
(AVNeo) sonrası da (%0,01) EE bildirilmiştir. Sunacağımız olguda AVNeo sonrası endokardit ve SV psödoanevrizma rüptürü 
görüldü.
Yöntem: AVNeo+Mitral tamir uygulanan 18 yaşındaki erkek hastanın birinci ay kontrol transtorasik ekokardiyografide (TTE) 
kapaklar normal izlendi. İkinci ay aralıklı titreme, ateş yükselmeleri, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri gözlendi. Yapılan 
kontrol TTE’de RCC-NCC komşuluğundan kaçak ve üç AY izlendi. Çekilen toraks BT’de sinüs valsalvanın non-koroner 
kısımdan rüptüre olduğu gözlendi. Ampirik antibiyotik tedavisi başlandı ve hasta acil olarak ameliyata alındı:
Bulgular: Periferik kanülasyon sonrası, re-sternotomi uygulandı. XCL kondu. Kapak muayene edildi: SV non-koroner 
bölgesinde 5x7 mm çapında psödoanevrizma boynu görüldü. Buradan sağ toraksa doğru rüptür mevcuttu. NCC neoküspisinde 
vejetasyon gözlendi. Neo-aortik kapak rezeke edildi. #23 St Jude mekanik kapak ile AVR uygulandı. SV Dacron yama ile 
onarıldı. Hasta Dopamin ve Noradrenalin inotroplarıyla yoğun bakıma alındı. Altıncı saat ekstübe edildi. On dört günlük 
tedavisinin ardından hasta taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Enfektif endokarditin toplumda 3-10/100000 sıklıkta görülür. Yüz sekiz hastalık AVNeo serisinde ise bir 
EE bildirilmiş. AVNeo sonrası SV psödoanevrizması ilk kez tarafımızca bildirilmektedir. Hastamızın başvuru anından 24 saat 
geçmeden gerekli hazırlıklar yapıldı, ivedilikle ameliyata alınarak hayati riski ortadan kaldırıldı. Hastadan alınan kültürlerde 
herhangi bir etken üretilemedi. Bu da EE tanısı için çelişkiler doğurmakta. Biz ay sonraki kontrol TTE ve tahlillerde sorun 
izlenmedi. Sonuç olarak, AVNeo sonrası nadir de olsa EE ve buna bağlı komplikasyonlar görülebilir. Önemli olan cerrahi için 
doğru zamanlama ve uygun tedavi planının belirlenmesidir.
Anahtar sözcükler: Enfektif endokardit.

Şekil 1. AVNeo sonrası SV psödoanevrizma rüptürü. Daha önce 
sağ toraksı açılmayan hastanın rüptüre olan anevrizması kendini 
bu sayede sınırladı.

Şekil 2. Eksize edilen neo-aortik kapak lifletleri. Sol üstteki 
neo-NCC'de harabiyet ve vejetasyon.
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Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[EP-120]
Hockey Stick insizyon ile aortoiliyak baypas ameliyatları genç hastalarda iliyak stentlemeye 
alternatif olabilir mi?
İlker Alat, Barış Tunçer
Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aortoiliyak düzeydeki ateroskleroza bağlı darlıklar periferik arter hastalıkları içinde özel bir yer tutmaktadır. 
Abdominal aortanın bifurkasyon bölgesinden başlayan hastalık, tek ya da iki taraflı olarak seyredip ekstremitenin kaybı ve hatta 
ölüme kadar gidebilecek birçok olumsuzluğa yol açabileceği bilinmektedir. Yakın geçmişe kadar transperitoneal yaklaşımla 
gerçekleştirilen aortoiliyak baypas ameliyatlarına göre gelişen teknoloji ile ameliyat sonrası batına ait komplikasyonları 
azaltması ve hastanede kalış süresini kısaltması nedeniyle endovasküler müdahaleler popülarite kazanmıştır. “Hockey Stick” 
insizyon ile yapılan cerrahi işlemler ise endovasküler yöntemler ile transperitoneal gerçekleştirilen cerrahi arasında bir işlem 
olarak yer almaktadır.
Yöntem: “Hockey Stick” insizyonla ve kas koruyucu (muscle split) teknikle iliyak artere ve abdominal aortanın distal 
segmentlerine ulaşmak mümkündür. Yapılan işlem retroperitoneal seviyede gerçekleştiğinden transperitoneal açık cerrahinin 
ameliyat sonrası komplikasyonlarıyla karşılaşılmadığından ameliyat sonrası hızla normale dönüş süreci yaşandığından 
hastanede kalma süresi de kısalmaktadır. Bununla beraber, bu yöntemle bölgeye ait tüm vasküler yapıların cerrahın elinin 
altında olmasıyla endovasküler müdahale esnasında gelişebilecek muhtemel rüptür ve akabinde gerçekleştirilecek acil açık 
cerrahi girişime göre daha güvenilir gibi durmaktadır. Ayrıca literatürde son yıllarda yapılmış bir metaanaliz çalışmasında da 
genç hastalarda açık cerrahi ile yapılmış olgularda endovasküler girişimlere göre daha uzun süreli açıklık oranları saptanmıştır
Bulgular: Hockey Stick insizyon ile aortailiyak baypas ameliyatını gerçekleştirdiğimiz bir hastamıza ait insizyon görüntüsü 
(Figure 1) ile ameliyat öncesi (Figure 2a) ve ameliyat sonrası (Figure 2b) görüntüleri aşağıdadır.
Tartışma ve Sonuç: Tüm bu sebeplerle özellikle aşırı şişman olmayan, genç hasta grubunda Hockey Stick insizyonla yapılacak 
aortailiyak baypas ameliyatlarının, özellikle uzun dönem açıklık oranları da dikkate alındığında, endovasküler müdahalelere 
göre daha üstün olabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar sözcükler: Hockey.

Şekil 1. (a) Ameliyat öncesi ve (b) ameliyat sonrası görüntüleri.

Şekil 2. Bir hastamıza ait insizyon görüntüsü.
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Asistan Bildiri

[EP-121]
COVID-19 sonrası gelişen enflamatuar kardiyak kitle
Nazlı Melis Coşkun, Murat Güvener, Şafak Alpat
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: İntrakardiyak kitleler normalin varyantları, trombüs, tümör ve vegetasyon olarak sınıflanabilir. Burada COVID-
19 ile ilişkili kardiyak kitle nedeni ile cerrahi uygulanan hastayı sunuyoruz.
Yöntem: Hastanın ameliyat öncesi sırası ve sonrası verileri bildirilmiştir.
Bulgular: Ek hastalığı olmayan 27 yaşında erkek hastanın bir yıl önce COVID-19 sonrası geçmeyen nefes darlığı ve öksürük 
şikayeti ile dış merkezde takip edilen ve PTE nedenli enoksaparin tedavisi altında olan hastanın ek incelemeler yapılırken 
insidental olarak sağ ventrikül mid bölgeden başlayıp apekse uzanım gösteren trombüs/papiller kas kalsifikasyonu ile uyumlu 
görünüm ve RVOT içerisinde 20x24 mm boyutlarında, mobil komponentlere de sahip, izoekojen ve trombüs ile uyumlu 
olabilecek görünüm izlenildi. Kitlenin triküspit kapak, pulmoner kapak ve İVS ile ilişkisinin olmadığı düşünüldü. Hasta kitle 
eksizyonu amacıyla ameliyathaneye alındı. Median sternotomi ve KPB eşliğinde sağ atriyotomi yapıldı. Özellikle septal ve 
anterior leaflet olmak üzere triküspit kapağı da içine alan kitle izlenildi. Kitlenin sınırları belirlenerek kapakla beraber çıkartıldı. 
Mekanik kapak kullanılarak TVR ve ASD kapatılması işlemi uygulandı. Patoloji sonucunda yer yer miksoid dejenerasyon 
alanları gösteren fibrotik doku fragmanları içerisinde ksantomatöz odaklar, aktif kronik enflamasyon, eski kanama alanları ve 
iltihabi granülasyon dokusu ile uyumlu görünüm saptandı. Ayrıca iltihabi eksüda, fibrin ve iskemik nekroz alanları görüldü.
Tartışma ve Sonuç: COVID-19 geçiren hastalarda tromboembolizm riskinin arttığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra COVID 
enfeksiyonu sonucu enflamatuar yolakların aktivasyonu ile SIRS ve sitokin fırtınasına varan durumların oluşabildiğini 
bilmekteyiz. Hastamızda COVID ve sonrasında gelişen PTE atağı mevcuttur. Buna bağlı olarak hastada intrakardiyak trombüs 
gelişmiş ve sonrasında COVID’e bağlı enflamatuar yolakların aktifleşmesiyle sağ ventrikül içerisinde kitle formasyonu oluşumu 
geliştiğini düşünmekteyiz. Kitlenin patolojik incelemesinde de görülen bulgular bu hipotezi desteklemektedir.
Anahtar sözcükler: COVID-19 intrakardiyak kitle ksantomatöz reaksiyon pulmoner tromboemboli.

Şekil 1. Ameliyat öncesi EKO. TTE görüntüsünde sağ ventrikül içerisinde izlenen 
2x2.4 cm intra-kardiyak kitle görünümü.
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Asistan Bildiri

[EP-122]
Post-kardiyak cerrahi hastasında gözlenen ateşte farklı bir etiyoloji: Pacemaker teline bağlı 
hematom ve antibiyotik ateşi
Nazlı Melis Coşkun, Recep Oktay Peker, Ahmet Aydın, Şafak Alpat
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp cerrahisi sonrası ateş; non-enfeksiyöz nedenlere, cerrahi ilişkisiz veya cerrahi ilişkili enfeksiyöz nedenlere 
bağlı olabilir. Ateşte temel etiyoloji cerrahi travma ve kanın CPB devresi ile teması sonucu oluşan sitokin salınımıdır. Diyalize 
girmeyen kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastada KABG sonrası dirençli ateş gözlenen olguyu sunmaktayız.
Yöntem: Hastanın ameliyat sonrası verileri bildirilmiştir.
Bulgular: Altmış yaşında erkek DM, HT, KBY, KOAH, KAH tanıları olan hastada CABGx2 sonrası ameliyat sonrası 5. 
gününde 38-39°C ateş görüldü. COVID testi, TİT ve idrar kültürü, lökosit sayımı, akut faz reaktanları (AFR), solunum yolu 
paneli çalışıldı. İnfluenza B saptandı. AFR’deki hafif artışın ABY’ye bağlı olduğu düşünüldü. Ateşin devam etmesi nedeniyle 
düzenli tekrarlanan COVID testi, kan-kateter-idrar kültürleri, AFR, plevra sıvı kültürleri normal sonuçlandı. İE açısından 
istenilen EKO’da kapaklarda vejetasyonla izlenmedi. Torako-abdominal BT’de enfeksiyon saptanmadı ancak ameliyat sonrası 
değişikliklere bağlı olduğu düşünülen sternum posteriorunda içerisinde hava lokülleri ortası nekrotik koleksiyon, yüksek 
dansiteli perikardiyal efüzyon saptandı. Enfeksiyon hastalıkları tarafından teikoplanin, meropenem, oseltamivir tedavileri 
uygulandı. Ameliyat sonrası 20. gününde BT’de koleksiyon boyutlarında artış saptanmadı ancak ara dönemde gelişen hematom 
olarak görüldü. Hematomun ameliyat sonrası 5. günde pacemaker-teli çekilmesi sonrası geliştiği düşünüldü. Kreatinin değeri 
6’ya yükselen hastaya hemodiyaliz uygulandı. Hastanın antibiyoterapisi dört haftaya tamamlandı. Hastanın eozinofilisi 
gelişmesi ve bilinen diğer antibiyotik alerjileri (bactrim, penisilin) nedeniyle antibiyotik-ateşi düşünülerek tedavisi kesildi. Ateş 
geriledi, kan değerleri normal geldi. Ameliyat sonrası üçüncü ayda hemodiyaliz ihtiyacı kalmayan hasta genel durumu iyi olarak 
halen izlenmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Kardiyak cerrahide ameliyat sonrası ateş uzamış hastane yatışlarına, morbidite, mortalite ve maliyet artışına 
sebep olabilir. Eksternal pacemaker-teli kardiyak cerrahide rutin kullanılmaktadır. Pratiğimizde ortalama ameliyat sonrası 2-3. 
günlerde göğüs-tüpleri, 4-6. günlerde eksternal pacemaker teli çekilmektedir. Bu durumda hastanın pacemaker teli çekildiğinde 
göğüs-tüpü bulunmamakta ve olası kanamalar gözden kaçabilmektedir. Bazı kliniklerde pace-teli kesilmektedir. Hastamızda 
akciğer grafisinde, ekokardiyografide hematom ayırt edilememiş, uygulanan BT görüntülemesi ile tespit edilebilmiş, medikal 
izlem ile klinik iyileşme sağlanmıştır ancak bu süreçte gereksiz antibiyoterapi almış ve antibiyotik-ateşi gözlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Antibiyotik ateşi eksternal pacemaker kardiyak cerrahi sonrası ateş perikardiyal hematom ameliyat sonrası 
komplikasyonlar.

Şekil 1. Pacemaker teli çekilmesi öncesi ve sonrasında çekilen BT görüntüleri, sağ resimde 2 cm'e ulaşan perikardiyal 
hematom.
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Asistan Bildiri

[EP-123]
Sol atriyumda hareketli cisim: ASD kapatma cihazı
Halil Bilal Sayi, Ekin Can Çelik, Adnan Yalçınkaya, Ali Ümit Yener
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Atriyal septal defekt (ASD) en sık görülen doğuştan kalp defektlerinden biridir. Sekundum ASD, ASD’lerin 
%80’ini oluşturmaktadır. Fossa ovalis ve çevresindeki bölgede yer almaktadır. Bu septal kusurun cerrahi ve cerrahi olmayan 
şekilde kapatılması mümkündür. Bu yazıda, perkütan girişimden üç hafta sonra sol atriyuma embolize olmuş atriyal septal 
oklüder cihazının başarılı bir şekilde cerrahi olarak çıkarıldığı olguyu sunuyoruz.
Yöntem: Elli altı yaş erkek hasta, çabuk yorulma şikayetiyle kardiyoloji polikliniğine başvurdu. ASD’si 39 mm’lik septal 
oklüder cihazıyla kapatılmış. Üç hafta sonra elektif olarak yapılan PCI işlemi sırasında çekilen skopi’de İAS oklüder cihazının 
hareketli olduğu farkedilen hastaya Acil TTE yapılmış cihazın sol atriyumda olduğu görülmüş. Hasta Acil olarak tarafımızca 
ameliyata alındı. Sekundum tip kribriform ASD ve sol atriyumda oklüder cihazı mevcuttu. Oklüder cihazı çıkartıldı. İAS 
perikardiyal yama ile kapatıldı. LİMA akımı yeterli olmadığı için safen greft kullanılarak Ao-LAD baypası yapıldı. Hasta 
serviste takip ediliyor.
Bulgular: Bilinen ek hastalığı olmayan hastanın çekilen transtorasik ekokardiyografisinde Orta MY, Ciddi TY, Pulmoner HT ve 
İAS’de 26 mm boyutunda septal defekt saptandı. ASD’ye yönelik çekilen transözefajiyal ekokardiyografide İAS’DE 29x32x26 
mm soldan sağa şantlı sekundum tip ASD saptandı. Çekilen koroner anjiyografisinde LAD mid-proksimalinde %90 darlık 
saptandı. Ameliyat sonrası birinci gününde servise alındı.
Tartışma ve Sonuç: Perkütan kapamada cihaz geçişi/embolizasyonu, kardiyak erozyonu, perforasyon, aritmiler, tromboz, sepsis 
vb. komplikasyonlar görülebilmektedir. Embolizasyonun yaygın nedenleri arasında çok büyük defektler, düşük boyutlu ASD 
aygıtı, cihazı yerleştirmek için küçük sol atriyum, ASD’nin yetersiz marjı ve teknik sorunlar yer alır. Bu, komplikasyonlardan 
kaçınmak için hastaların dikkatli izlenmesi ve uygun hastaların daha dikkatli seçilmesi gerekmektedir. Kribriform ASD’lerin 
cerrahi olarak kapatılması daha uygun olacaktır.
Anahtar sözcükler: Peruktan onarım komplikasyonu embolizasyon.

Şekil 1. ASD Kapama cihazı. Cihazın hareketli olduğu farkedilen 
skopi görüntüleri.

Şekil 2. Sol atriyumdan çıkarılan ASD kapama cihazı. Sol 
atriyumdan çıkarılan ASD kapama cihazı.
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Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları

[EP-125]
İlginç bir vaka ışığında malign kardiyak tümörlerine genel bakış
Doğan Yetüt1, Nilgün Yazıksız2, İlke Keleş2, Türkan Tansel2

1Hakkari Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Hakkari, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Malign kardiyak tümörler çok nadir görülür. Spesifik olmayan semptomları sebebiyle tanı koyulması zordur 
ve uzun zaman alabilir. Bu da küratif tedavi şansını azaltmaktadır. Biz spesifik olmayan semptomlarla başvuran ve ilk 
aşamada tanısı koyulamayan 34 yaşındaki bir erkek hastanın tanı ve tedavi süreci üzerinden kardiyak malignitelerine bir bakışı 
sunuyoruz.
Yöntem: Otuz dört yaşında erkek hasta dört yıldır aralıklı oluşan atipik sırt ve sol kola vuran ağrı, titreme, ateş ile başvurusunda 
araştırılırken yapılan perikart biyopsisinin frozen incelemesinde kazeöz nekroz gelmesi sebebiyle tüberküloz ön tanısı alarak 
tedavi düzenlenmiş. Biyopsi materyalinde yapılan ileri inceleme ve tetkikler sonucunda tüberküloz dışlanıp, perikardiyal 
malignite tanısı koyulmuş. Merkezimize tanı ve tedavi amacıyla kabul edilmiştir.
Bulgular: Median sternotomi ile kalbe ulaşıldı. Kalbin perikart ile sternuma arka yüzden yapışık olduğu görüldü. Kalbin 
sağ ventirikül ön yüzü, sol ventrikül lateral ve arka yüzündeki epikardın solid, sert dokulu tümör ile invaze olduğu, büyük 
damarların tümör ile çevrelendiği görüldü. Kardiyopulmoner baypas altında tömürün eksize edilebilen kısımları çıkarıldı. 
Perioperatif frozen incelemede malign tipte hücreler saptandı. Epikarda invaze olan tümör kısımlarından örnekler alındı. 
Tümörün mediastende yaygın olması nedeni ile farklı bölgelerden örnekler alınarak ameliyata son verildi. Hastada ameliyat 
sonrası herhangi bir komplikasyon oluşmadı. Epikarddan alınan biyopsi sonucu epiteloid morfolojili malign tümör şeklinde 
sonuçlandı. Hastanın poliklinik takiplerinde ameliyat sonrası birinci yılında, nivolumab ile kemoterapisi devam ediyor.
Tartışma ve Sonuç: Malign kardiyak tümörler çok nadir rastlanan malignitelerdir. Spesifik olmayan belirtileri nedeniyle ön 
planda düşünülmesi ve tanı koyulması zordur. Etiyolojisi ve risk faktörleri aydınlatılamamıştır. Semptomlar kalbin tutulum 
yapan bölümüne bağlı değişmektedir. Yapılan operasyonlar hemen her zaman palyatif tedavi niteliğindedir.
Anahtar sözcükler: Malign kardiyak tümör, kardiyak cerrahi

Şekil 2. Parsiyel çıkarılan kardiyak kitle.Şekil 1. Perikart açıldıktan sonra epikartta görülen kitle.
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Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-126]
A patient who had a total situs inversus with dextrocardia and partial anterior papillary 
muscle rupture who underwent successful mitral valve repair with coronary revascularization
Rezan Aksoy, Muhamed Ali Oya, Cuneyt Arıkan, Murat Bulent Rabus
Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Kosuyolu High Specialization Education and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Total situs inversus (TSI) with dextrocardia is an unfrequently anatomical characteristic of whole 
population, which heart is position of in the middle of the mediastinum, with its base-to-apex axis directed to the right and 
caudal. Papillary muscle rupture (PMR), one of infrequent as well as significant mechanical complications following myocardial 
infarction.
Methods: A 56-year-old man who had a history of mitral valve regurgitation (MR) presented with dyspnea to the emergency 
department. He had no history of coronary artery disease. On transesophageal echocardiography (TEE), there was a dextrocardia 
and chordal flail in the A3 segment, with an ejection fraction (EF) of 65%, furthermore, a patent foramen ovale (PFO) tunnel 
was descripted. Coronary angiography showed a substantial stenosis of the left anterior descending artery (LAD). Computed 
tomography of the thorax and abdomen showed that a TSI.
Results: After open the pericardium, the dextrocardia was observed (Figure 1). The left atrium was explored, on the A3 
segment, chordal flail with partial PMR was seen, subsequently the PMR was resected (Figure 2). The defect was repair primally 
suture and one artificial neo-chord was implanted at the A3 segment following the water test to control the leakage, the ring 
annüloplasty was performed by the semirigid ring. Mitral valve repair (MVr), closure of PFO and coronary revascularization 
(LAD-right mammarian artery) were performed. On the control TTE, he had no MR. On postoperative day 6, he was discharged 
home uneventfully.
Conclusion: A Patient who had a TSI with dextrocardia and partial anterior PMR can perform successful MVr.
Keywords: Mitral valve repair.

Figure 2.

Figure 1.
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Venöz ve Lenfatik Sistem Hastalıkları ve Cerrahisi/Endovenöz Girişimler

[EP-128]
Superior vena kavaya invaze timoma eksizyonu ve kardiyopulmoner baypas altında SVK 
rekonstrüksiyonu
Onur Büyükçakır, Evren Özçınar, Ali İhsan Hasde, Mehmet Cahit Sarıcaoğlu, Levent Yazıcıoğlu, Bülent Mustafa Yenigün
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sıklıkla ön ve orta mediastende görülen bir mediastinal tümör olan timoma %6 oranında superior vena 
kava (SVK) invazyonu yapmaktadır. Timoma rezeke edilirken SVK rekonstrüksiyonuna ihtiyaç duyulabilir. Literatürde SVK 
rekonstrüksiyonunun %7-13 oranında 30 günlük mortalite ile ilişkili olduğu görülmüştür. Tümörün frenik sinir, rekürren 
larengeal sinir ve akciğer gibi çevre yapılara da yayılmasının mortalitede artışa neden olduğu düşünülmektedir.
Yöntem: 2005 yılında sağ torakotomi ile timomektomi ameliyatı yapılan 66 yaşında kadın hasta kontrol kontrastlı toraks 
bilgisayarlı tomografi (BT)’de mediastende kitle görüntüsü ile göğüs cerrahisi kliniği tarafından nüks timoma ön tanısı ile 
yatırıldı. Bilgisayarlı tomografide üst mediastenden orta mediastene uzanan SVK’ye invaze 52x46 mm boyutlarında malign 
görünümlü kitle saptandı.
Bulgular: Hasta Göğüs Cerrahisi ile ortak ameliyata alındı. Sternotomi yapıldı. Kitle eksize edilirken SVK’da yaralanma 
meydana geldi. SVK’ya kros klemp konularak kardiyopulmoner baypasa (KPB) girildi. SVK’nın ilgili segmenti rezeke edildi ve 
16 mm sentetik greft ile SVK greft interpozisyonu yapıldı. Ameliyat sonrası 8. saatinde ekstübe edilen hasta ikinci günde göğüs 
cerrahisi yoğun bakıma devir edildi. Kontrol BT’de greftin açık olduğu izlendi. Ameliyat sonrası altıncı günde servise alınan ve 
takiplerinde komplikasyon görülmeyen hasta 16 günlük takibi sonunda taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Mediastinal tümörler, innominate venlerin anteroinferior bileşkesine yerleşebilirler. Bunun sonucunda 
SVK ile innominate venler arasında bir geçiş oluşturulması gerekebilir. Kontrastlı Toraks BT anjiyografi ameliyat öncesi 
değerlendirmede en önemli tanı yöntemidir. Rekonstrüksiyon esasında şant kullanılabilir veya bizim olgumuzda olduğu gibi 
zorlu rekonstürüksiyonlarda, SVK’ya klemp konulması hemodinamiyi olumsuz etkilediği için KBP’ya ihtiyaç duyulabilmektedir. 
SVK rekonstrüksiyonu esnasında venöz drenajın kalıcı restorasyonu için teknik ayrıntılara ve venöz rekonstrüksiyon ilkelerine 
dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
Anahtar sözcükler: Süperior vena kava rekonstrüksiyonu.

Şekil 1. Greftin ameliyat sonrası BT görüntüsü.

Şekil 2. Süperior vena kava greft 
interpozisyonu.
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Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[EP-129]
Takayasu arteritinde bilateral ekstrakraniyal karotis arterlerintotal anevrizması
Caner Çelik, Kadir Burhan Karadem
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Giriş ve Amaç: Takayasu arteriti nadir görülen, granülamatöz bir vaskülittir. Nabızsızlık hastalığı olarak bilinen orta ve geniş 
çaplı arterleri özellikle aorta ve ana dallarını tutan bir hastalıktır. Hastalığın tanı kriterleri arasında; 40 yaşından önce ortaya 
çıkması, ekstremitelerde klodikasyo, tek ya da iki taraflı azalmış brakial arter nabzı, iki kol arasında 10 mmHg’den fazla 
sistolik kan basıncı farkı, subklaviyen arterde veya aortada üfürüm ve arteriyografik görüntüleme yer almaktadır. Bilateral 
ekstrakraniyal arterlerde total anevrizması, ileri derecede artmış duvar kalınlığı ve ana karotis arter darlığı olan olgumuzu sözel 
olarak tartışmak istedik.
Yöntem: Otuz altı yaşında kadın hasta üç yıl önce aort kapak yetersizliği ve asendan aort anevrizması tanılarıyla ameliyat 
edilmiş. Baş ağrısı nedeniyle başvuran hastanda sternocleidomastoid kası boyunca ele gelen pulsatil kitle nedeniyle tarafımıza 
danışıldı. Tansiyon arteriyel 110/70 mmHg, nabız 80 atım/dk satürasyon 99 idi. Sol karotis arterde üfürüm mevcuttu. Kardiyak 
muayene normal, iki kol arasında yaklaşık 10 mmHg sistolik basınç farkı mevcuttu.
Bulgular: Hastaya yapılan Doppler ultrason sonucu bilateral ana karotis arter (CCA) anevrizması saptanması bilgisayarlı 
tomografi anjiyografi çektirildi. Her iki CCA’da 3-3,2 cm’ye ulaşan anevrizma izlendi. Sol CCA orjin kesiminde %80-90 darlık 
izlendi. Her iki CCA ve internal karotis arterlerde yaygın duvar kalınlaşmaları izlendi (Şekil 1-2).
Tartışma ve Sonuç: Ekstrakraniyal karotis arter anevrizması, damar kalibrasyonunda referans değerlere göre %50’den fazla 
lokalize artış olarak tanımlanır. Takayasu arteritinde anevrizmalar genellikle lokalize ve segmenter olma eğilimindedir. 
Enflamasyona bağlı damarda fibrozis ve darlık gelişmektedir. Hastamız tanı kriterlerinden üçten fazlasını karşılaması 
nedeniyle, Takayasu arteriti olarak değerlendirildi. Radyolojik sınıflamada tip 2b’ye uymaktadır. Medikal tedavide 
kortikosteroid+metotreksat başlandı. Takayusu arteritinde ektrakraniyal total anevrizma gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar sözcükler: Anevrizma karotis arter Takayasu arteriti.

Şekil 2. Karotis. Bilateral ekstrakranial karotis arterlerin total 
anevrizmasının 3 boyutlu bilgisayarlı tomografik anjiyografik 
görüntüsü.

Şekil 1. Duvar kalınlaşması. Kırmızı ok sağ ana 
karotis arterdeki duvar kalınmaşı ve çap artışını 
göstermektedir.
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Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-130]
Kalbin nadir görülen bir tümörü: Fibroelastom minimal invaziv cerrahi eksizyonu
Yiğit Köse1, Mustafa İmre1, Recep Çalışkan1, Şennur Ünal Dayı2, Cevdet Uğur Koçoğulları1

1Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Fibroelastom nadir görülmesine rağmen kalbin benign tümörleri arasında miksoma ve lipomdan sonra 
üçüncü, kalp kapaklarının ise en sık primer benign tümörlerindendir. Semptomatik hastalarda ve/veya asemptomatik olup 
pedinküllü, mobil ve çapları 1cm den büyük olanlarında cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Gelişen teknoloji, cerrahi modaliteler 
ve yaklaşımlarla birlikte kalp kapak hastalıklarında minimal invaziv yöntemlerle kapak tamir ve replasmanları olanaklı hale 
gelmiştir.
Bulgular: Fibroelastom nadir görülmesine rağmen kalbin bening tümörleri arasında miksoma ve lipomdan sonra 
üçüncü, kalp kapaklarının ise en sık primer benign tümörlerindendir. İlk hasta, 1979 yılında VSD onarımı için yapılan 
ameliyatta fark edilip tanı almıştır. Çoğu asemptomatik seyretmekle birlikte inme, sistemik emboli, miyokart enfarktüsü 
ve ani kardiyak ölümle de seyredebilir. Bu tümörler ufalanır yapıda olduğu için hastaların takibinde en çok karşılaşılan 
komplikasyon serebrovasküler olaylardır. Semptomatik hastalarda ve/veya asemptomatik olup pedinküllü, mobil ve çapları 
1 cm’den büyük olanlarında cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Gelişen teknoloji, cerrahi modaliteler ve yaklaşımlarla birlikte 
kalp kapak hastalıklarında minimal invaziv yöntemlerle kapak tamir ve replasmanları olanaklı hale gelmiştir. Minimal 
invaziv yöntemlerle gerçekleştirilen ameliyatlarda kozmetik avantajların yanı sıra daha az kan transfüzyonu ihtiyacı, daha 
az ameliyat sonrası ağrı, daha kısa entübasyon süresi ve daha kısa hastane kalış süresi gibi avantajlar vardır. Olgumuz; 
dış merkezde yapılan EKO’da insidental olarak saptanan aort kapak NCC’de 12 mm boyutunda mobil kitle ile kliniğimize 
başvuran 60 yaş erkek hasta. Kitlenin mobil ve 10 mm üzeri boyutlara ulaşması nedeniyle öncelikli ameliyat kararı alınarak 
hastaya J sternotomi ile AVR yapıldı. Ameliyat sonrası 5. günde hasta şifa ile taburcu edildi. Perioperatif alınan spesimenin 
patolojik değerlendirmesi fibroelastom ile uyumlu idi.
Tartışma ve Sonuç: J sternotomi ile AVR fibroelastom gibi ufalanır yapıdaki tümörlerde de güvenilir bir biçimde uygulanabilir 
bir yöntemdir.
Anahtar sözcükler: Fibroelastom.

Şekil 2. Perioperatif çıkarılan materyal.Şekil 1. Ameliyat öncesi ekokardiyografi.
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Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[EP-131]
Nadir görülen bir karotiko-subklaviyen baypas komplikasyonu: Sublaviyan arter 
psödoanevrizması
Onur Büyükçakır, Evren Özçınar, Ali İhsan Hasde, Mehmet Cahit Sarıcaoğlu, Levent Yazıcıoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Karotiko-subklaviyen baypas (KSK baypas) ameliyatı bilgisayarlı tomografi darlık, çalma (steal) sendromu, 
subklaviyen arteri içine alan ve TEVAR planlanan torakal anevrizmalar gibi endikasyonlarda uygulanmaktadır. KSK baypasın 
erken dönem komplikasyonları arasında servikal pleksus hasarı, kanama ve vasküler komplikasyonlar yer almaktadır. Geç 
dönem komplikasyonları arasında ise greft açıklığına ve anastomoza bağlı problemler görülmektedir. Subklaviyen arter 
psödoanevrizması nadir görülen bir geç dönem komplikasyondur ve çoğunun iyatrojenik yaralanmalardan sonra ortaya çıktığı 
görülmüştür.
Yöntem: Altmış altı yaşında erkek hasta nefes darlığı ve sırt ağrısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Toraks bilgisayarlı 
tomografi anjiyoda (BT anjiyo) desendan aort anevrizması saptandı. Hastaya KSK baypas sonrası TEVAR ameliyatı yapıldı. 
Hastanın taburculuktan altı ay sonra sol kolda uyuşma ve ağrı şikayetleri ile dış merkeze başvurduğu ve resmi kayıtlar 
olmaksızın embolektomi yapıldığı öğrenildi. Embolektomiden üç ay sonra benzer şikayetleri devam eden hastaya yapılan 
doppler ultrasonografide, sol subklaviyen arter proksimalinde tromboz izlendi. BT anjiyografide, sol subklaviyen arter 
proksimalinde psödoanevrizma saptandı.
Bulgular: Hastaya tarafımızca sol KSK baypas revizyonu, sol subklaviyen arter psödoanevrizma onarımı, brakiyal arter 
embolektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası dönemde sol radyal ve ulnar nabızları açık saptanan hasta fizik tedavi 
programı ile birlikte taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: KSK baypas ameliyatı sonrası geç dönemde subklaviyen arterde nadir de olsa psödoanevrizma ile 
karşılaşılabilir. Subklaviyen arter psödoanevrizmasının dijital arter tıkanıklığı, iskemiye neden olan distal embolizasyon ve 
tromboz; brakiyal pleksus gerilmesinden kaynaklanan nörolojik semptomlar gibi komplikasyonlar nedeniyle endovasküler veya 
açık cerrahi yöntemler ile tedavi edilmesi gerekmektedir. Cerrahi tedavi, anevrizmanın rezeksiyonu sonrası uç uca anastomozu 
veya interpozisyon baypas grefti yoluyla rekonstrüksiyonunu içerir. Küçük ve orta büyüklükteki damarları kontrol etmek için 
ise endovasküler embolizasyon teknikleri kullanılabilir.
Anahtar sözcükler: Subklaviyen arter psödoanevrizması.

Şekil 1. Karotiko- subklaviyen baypas revizyonu ve sol subklaviyen 
arter psödoanevrizması onarımı.

Şekil 2. Sol subklaviyen arter 
psödoanevrizması.
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Minimal İnvaziv, TAVI, Robotik Kalp Cerrahisi

[EP-132]
Minimal invasive multivessel coronary artery bypass and concomitant mitral valve 
replacement via bilateral mini-thoracotomy: An alternative to sternotomy
Barış Çaynak1, Hüseyin Sicim2

1Private Medical Practice, Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: In this case report, which is not reported in the literature, we present the successful surgical result 
obtained with bilateral mini-thoracotomy without sternotomy, even in combined cardiac pathologies.
Methods: A 76-year-old male patient was admitted to our hospital with chest pain, shortness of breath and fatigue. Transthoracic 
echocardiography (TTE) was performed to evaluate cardiac pathologies, and severe mitral regurgitation was detected. Obtuse 
margin and right posterior descending artery anastomosis were completed at this position. By using saphenous vein graft, 
tightness of the anastomosis is controlled by giving antegrade blood cardioplegia and regional myocardial protection is 
performed, too (Figure 1b). LIMA-LAD (Left anterior descending) artery anastomosis is constructed lastly.
Results: The mitral valve was reached by performing a left atriotomy via right anterolateral mini-thoracotomy incision. Mitral 
valve replacement was performed with a St. Jude 29 mm mechanical valve prosthesis (St. Jude Medical, Inc., St. Paul, Minn) 
while the posterior leaflet preserved (Figure 1c). After the mitral valve replacement completed and de-airing, the left atrium 
was closed primarily. The Chitwood® clamp is opened and the heart starting to beat spontaneously. A slight traction is applied 
to the aorta by placing a side-biting clemp on the ascending aorta. Standard technique of running 6-0 Polypropylene sutures 
and standard coronary instruments were used. The operation was terminated by placing a drain tube in both thorax (Figure 1d).
Conclusion: Except from the isolated valve or coronary cases, complicated and combined pathologies in cardiac surgery can 
also be operated with thoracotomy. This technique seems to be a preferable method in terms of its reliability, applicability, and 
early recovery. However, obtaining the outcomes of larger case series will contribute to clarify the success of this technique.
Keywords: Bilateral mini-thoracotomy.

Figure 1.
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Minimal İnvaziv, TAVI, Robotik Kalp Cerrahisi

[EP-133]
Right anterior minithoracotomy may be a better choice in aortic valve papillary fibroelastoma 
surgery
Barış Çaynak1, Hüseyin Sicim2

1Private Medical Practice, Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: In this case report, we report our patient with a mass excision in the aortic valve with right anterior mini-
thoracotomy, which we think is the most minimalist approach, which we have successfully applied and achieved better results.
Methods: A 40-year-old female patient was admitted to the our hospital with palpitation. Transthoracic echocardiography 
(TTE) was performed to evaluate cardiac pathologies, and a mass appearance was suspected on the aortic valve. Consequent 
transoesophageal echocardiography (TEE) was performed and a mass on the NCC measuring 0,9x1,1 cm was detected 
(Figure 1). A minimally invasive approach, right anterior thoracotomy, and mass excision operation was planned for the 
patient.
Results: A dual-lumen endotracheal tube was placed for one-lung ventilation. Femoral arterial cannulation was then performed 
with a 19F arterial cannula (Medtronic DLP, Grand Rapids, Mich) in a standard fashion. Venous return was obtained through 
a 24F venous cannula (Medtronic DLP, Grand Rapids, Mich) inserted from the left femoral vein to the right atrium. Surgical 
access was performed through a 4-5 cm incision at the third intercostal space (Figure 2A). No costal bones are resected and 
soft tissue retractor is not used. The ascending aorta was cross-clamped and partially opened transversely. A broad-based, 
soft-consistent mass adhered to the aortic leaflet was observed (Figure 2B). The mass was excised at the base with leaflet 
preservation. The aortotomy was closed with 4-0 polyprolene sutures, the air was removed and the cross clamp was removed.
Conclusion: According to our experience, the right anterior thoracotomy approach is an effective and safe surgical technique in 
cardiac tumor surgery, where we achieve better patient outcomes in many aspects in the postoperative period compared to full 
median or partial sternotomy.
Keywords: Papillary fibroelastoma minimally invasive.

Figure 1.

Figure 2.
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Asistan Bildiri

[EP-134]
Von Willebrand hastasında biküspid aort kapak tamiri ve asendan aort replasmanı: 
Olgu sunumu
Fevzi Ayyıldız, Kenan Kahya, Sevil Gülaştı, Atakan Turgutkaya, Berent Dişcigil
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aort kapağının rekonstrüksiyonu son yıllarda gelişme göstermiştir. Özellikle kanama bozukluğu olan 
hastalarda aort kapağının korunması ve tamiri, antikoagülan gereksinimini ortadan kaldırması nedeniyle önem kazanmaktadır. 
Von Willebrand hastalığı olan aort yetmezliği ve asendan aort anevrizması olgusu sunulmuştur.
Yöntem: Hasta 65 yaşında, erkek idi. Nefes darlığı vardı. Ekokardiyografisinde aort kapağı biküspid, yetmezliği orta derecede, 
sol ventrikül end diyastolik çapı 62 mm, asendan aort çapı 53 mm, pulmoner arter basıncı 40 mmHg saptandı. Ekimozları olan 
hastada Von Willebrand hastalığı Tip 1 saptandı. Hasta öncesinde desmopressin 0,3 mikrogram/kg IV verilerek ameliyata alındı.
Bulgular: Median sternotomi, femoral arter sağ atriyum kanülasyonu ile kardiyopulmoner baypasa girildi. Aort kros klemp 
sonrası longitudinal aortotomi yapıldı ve direkt koroner ostiyumlardan antegrad soğuk kan kardiyoplejisi ile kardiyak arrest 
sağlandı. Aort kapağı biküspid olup sol ve sağ koroner cusplarda füzyon vardı. Füzyon olmayan non-koroner cusp geometrik 
yüksekliği 20 mm ölçüldü. Füzyon olan kommisür (raphe) aort duvarından serbestleştirildi, dekalsifiye edildi. Füze olmuş 
cusp ile nonkoroner cusp arasındaki 220 derecelik açı 180 derece olacak şekilde, non-koroner cusp referans alınarak plikasyon 
uygulandı ve koaptasyon sağlandı. Aort kapak re-implantasyon tekniği kullanılarak kapak koruyucu cerrahi ile asendan aort 
30 mm Dacron greft ile replase edildi. Taburculuk ekokardiyografisinde aort kapakta minimal yetersizlik, ortalama gradient 
12 mmHg, PAB 22 mmHg, LVEDD 55 mm, LVEF %60 idi. Antikoagülan veya antiagregan ilaç verilmedi. Ameliyat sonrası 
üçüncü ay kontrolünde asemptomatik idi.
Tartışma ve Sonuç: Kanama bozukluğu olan hasta, aort ve biküspid kapağının kompozit replasmanı yerine biküspid kapağın 
tamiri ve kapağın korunarak aort replasmanı yapılması suretiyle antikoagülan kullanım ve buna bağlı komplikasyonlardan 
korunmuştur.
Anahtar sözcükler: Biküspid aort kapak tamiri.

Şekil 1. Biküspid aort kapak tamirinin görünümü. 
Biküspid aort kapağının tamiri sonrasında 
cuspların koaptasyonu ve aort kapağının 
reimplantasyon tekniği ile yapılan kapak 
koruyucu aort kök replasmanı.
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Asistan Bildiri

[EP-136]
Superior mezenterik arter anevrizmalı olguda endovasküler yaklaşım
Okan Ersan, Osman Eren Karpuzoğlu, Cevdet Uğur Koçoğulları
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Vasküler hastalık grubu içerisinde periferik arter anevrizması insidansı düşük bir gruptur. Bu grup içerisinde 
ise SMA anevrizması diğer periferik anevrizmalara göre daha nadir saptanır. Etiyolojide vaskülit, fibromusküler displazi, 
diseksiyon ve radyasyon gibi etkenler ortaya konmuştur. Tedavi edilmediği takdirde rüptür ve ölümle sonuçlanabilecek 
komplikasyonlar meydana gelmektedir. Tanıda tomografik anjiyografi, manyetik rezonanas anjiyografi ve ultrasonografi 
yardımcı olmaktadır. Ancak altın standart olarak konvansiyonel anjiyografi kabul görmektedir. Sunumunu yapacağımız bu 
olguda SMA anevrizmasına sahip hastada endovasküler tedavi şekli ve yönetimini paylaşacağız.
Yöntem: Tek olgudan oluşan vaka sunumudur.
Bulgular: Otuz yedi yaşındaki kadın hasta son beş aydır devam eden sırt ve bel ağrıları nedeniyle dış merkeze başvuruyor. 
Detaylı inceleme için yapılan tomografik anjiyografide SMA proksimalinden kaynaklanan sakküler anevrizma ayırt ediliyor. 
Hastanın öyküsünde bilinen epilepsi öyküsü mevcut. Kardiyovasküler hastalık öyküsünde saptanmamış olup ailede de böyle 
bir öykü bulunmuyor. Hastanın işlem öncesi değerlendirmelerinde kan tablosunda patolojik bir duruma rastlanmamıştır. 
Ekokardiyografik olarak incelemede EF: %60 saptanmış olup kapaklar fonksiyonedir. Lokal anestezi ve sedasyon altında sağ 
radial arterden 5F shealth yerleştirildi. Kese proksimalinden çıkan yan dallar kateterize edildi, ayrı ayrı microkoiller ile yan 
dallar kapatıldı. Ardından kese içine multipl microkoiller ile embolizasyon yapıldı. Kontrol anjiyografide kesenin dolmadığı 
görüldü ve işlem sonlandırıldı.
Tartışma ve Sonuç: SMA anevrizması tedavisi açık cerrahi veya endovasküler olarak yapılabilmektedir. 2007 yılında Nirman 
Tulsyan ve arkadaşlarının 90 hastalık olgu serisinde yüksek başarı ve düşük perioperatif morbidite ile endovasküler olarak 
anevrizmaların tedavi edilebildiği görülmüştür. SMA anevrizmalarında endovasküler tedavi gün geçtikçe yaygınlaşan ve açık 
cerrahiye göre daha çok tercih edilen bir yöntem olmuştur.
Anahtar sözcükler: Endovasküler.

Şekil 1. Koronal kesit. Koronal kesitte SMA proksimalinden 
çıkan anevrizma görülüyor.

Şekil 2. İşlem. Koil embolizasyon sonrasında 
anevrizma kesesinin dolmadığı görülüyor.
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Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-137]
Kalpte kitle; ne zaman miksomadan fazlasını düşünmeliyiz?
Burçin Çayhan Karademir, Ekrem Yılmaz, İsmail Demir, Hakan Baltacı, Arzu Antal, Taylan Adademir, Fuat Büyükbayrak
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İntrakardiyak tümörlerin çoğu metastatik tümörler olup yaklaşık %5’i primer tümörlerdir. Karakteristik 
ekokardiyografik görünümleri ve yüksek prevalansları ile atriyal miksomalar ameliyat öncesi ilk akla gelen olmakla birlikte 
nadiren diğer primer kardiyak tümörlerde benzer şekilde ortaya çıkabilir.
Yöntem: Eforla gelişen dispne ve çarpıntı şikayetleri ile başvuran 37 yaşındaki hipertansif kadın hastada saptanan kitlenin 
ekokardiyografideki homojen ekodansitesi solid bir tümörü, konvansiyonel anjiyografideki vaskülarize yapısı ve kardiyak 
manyetik rezonans incelemesindeki bulguları hemanjiyomu düşündürse de interatriyal septumdaki karakteristik yerleşimi ve 
kapsüler yapısı ile daha çok sağ atriyal miksoma düşünülerek ameliyat planlandı.
Bulgular: Kardiyopulmoner baypas altında yapılan ameliyatta sağ atriyumda İAS’den kaynaklanan 2,5x3,5 cm ebatlarında sert, 
kapsüllü, düzgün sınırlı solid bir tümör görüldü. Kitlenin tam doku katları ile geniş alan rezeksiyonu sağlandı. İAS’deki defekt, 
perikart yama eşliğinde kapatıldı. Çıkarılan kitlenin patoloji raporunda; kitlenin paraganglioma ile uyumlu olduğu ve cerrahi 
sınırların negatif olarak geldiği gözlendi.
Tartışma ve Sonuç: Atriyal miksoma en sık rastlanan intrakardiyak tümörler olsa da ameliyat öncesi yapılan tetkiklerdeki 
atipik bulgular paraganglioma gibi nadir gözüken diğer primer kardiyak tümörleri de akla getirmeli, ameliyat hazırlıkları detaylı 
inceleme ve etkin medikal tedavi altında yapılmalıdır. Paraganglioma gibi nüks ihtimali olan tümörlerde cerrahi rezeksiyon 
geniş tutulmalı ve tam doku kalınlığında olmalıdır.
Anahtar sözcükler: Paraganglioma.

Şekil 1. Sağ atriyal kitlenin konvansiyonel koroner anjiyografi 
görüntüsü.

Şekil 2. Sağ atriyumdan eksize edilen kitle.
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 Asistan Bildiri

[EP-138]
Nutcracker sendromunun endovasküler tedavisi sırasında gelişen sağ kalbe stent 
embolizasyonu
Ahmet Masrioğlu, Tuna Turkkolu, Mehmet Sengor, Ramazan Akal, Seyaget Musayava, Emre Selcuk, Cemalettin Aydin, 
Bekir Inan, Yasin Ay, Cengiz Koksal
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Nutcracker sendromu (NCS), sol renal vene bası sonucu ortaya çıkan bir klinik tablodur. En sık sol renal venin 
aorta ile süperior mezenterik arter arasında sıkışması sonucunda görülür. Olgu sunumumuzda NCS tanısı koyulan erkek hastada, 
girişimsel radyoloji tarafından gerçekleştirilen stent implantasyonu sırasında gelişen sağ kalbe stent embolizasyonu nedeni ile 
yapılan açık kalp cerrahisi ele alınacak
Yöntem: Otuz yaşında erkek hasta yaklaşık altı aydır olan sol yan ağrısı ile dahiliye kliniğine başvurdu. Öz geçmişinde özellik 
yoktu. Fizik muayenesinde abdomen hassasiyeti dışında özellik yoktu. Elektrokardiyogram sinüs ritmindeydi. Laboratuvar 
testleri normaldi. Kontrastlı abdomen bilgisayarlı tomografisinde sol renal venin, aorta ile süperior mezenterik arter arasında 
basıya maruz kaldığı, abdominal venlerde genişleme ve pelviste tortüyöz variköz venler görüldü. Hastaya NCS tanısı konularak 
girişimsel radyolojiye yönlendirildi. Hasta, sol renal ven stentlemesi amacıyla işleme alındı, 10 mm x29 mm balon expandable 
stentin implantasyonu sırasında stent taşıyıcıdan ayrılarak, embolize oldu ve triküspit kapak korda tendinealarına takıldı, 
stent çıkarılamaması üzerine hasta kliniğimize danışıldı. Yapılan ekokardiyografide (EKO); EF %65’ti, ek kapak patolojisi 
saptanmadı.
Bulgular: Hasta acil ameliyata alındı. Ameliyat, median sternotomi ile kardiyopulmoner baypasa girilerek gerçekleştirildi. 
Metal stentin triküspid kapak kordalarına takıldığı ve anterior leafletin sağ ventrikülün içine çekildiği görüldü. Kapak leafletleri 
ve kordaları korunarak stent çıkartıldı. Kapak normofonksiyonal olduğu görüldü. Ameliyat sonrası beşinci günde hasta sorunsuz 
taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Nutcracker sendromunun tedavisinde ilk seçenek cerrahi olmasına rağmen, son zamanlarda endovasküler 
tedavi ön plana çıkmaktadır. Daha az invaziv tedavi seçeneği olan endovasküler girişimler, ilk basamakta tercih edilmeye 
başlansa da, işlem sırasında veya sonrasında gelişebilecek komplikasyonların açık kalp cerrahisi gerektirebileceği akılda 
tutulmalıdır
Anahtar sözcükler: Embolizasyon Nutcracker sendromu renal ven sağ ventrikül triküspit.

Şekil 1. Sağ atriyumdan çıkarılan metal 
stent.

Şekil 2. Metal stentin triküspit kapak chordalarına takılması.
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Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-139]
Osteogenesis imperfekta hastasında mini torakotomi ile mekanik mitral kapak replasmanı: 
Olgu sunumu
Ömer Tanyeli, Serkan Yildirim, Muhammet Talha Ceran, Niyazi Görmüş
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Osteogenezis imperfekta (Oİ) kalp kapakçıkları dahil olmak üzere çeşitli yapıları etkileyen aynı zamanda 
kemiklerde kırılganlık olan bir bağ dokusu hastalığıdır. Hastaların %7’sine kadar mitral kapak prolapsusu meydana geldiği öne 
sürülmüştür. Bu olguda Oİ tanılı mitral kapakta vejetasyon ve şiddetli mitral yetmezliği (MY) olan hastada mini-torakotomi ile 
başarılı mekanik mitral kapak replasmanı olgusunun sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Enfektif endokardit ile takip edilen 51 yaşında kadın hastaya yapılan transtorasik ve transözofajial ekokardiyografik 
görüntülemelerinde mitral vejetasyon ve ciddi MY olduğu görüldü. Hastanın kemik yapısının ileri derecede frajil olması üzerine 
hastaya median sternotomi yerine mini-torakotomi ile ameliyat planlandı. Sağ anterior mini-torakotomi yapılan hastada kosta 
kalınlığının 2.5 mm ve ileri derede frajil olduğu görüldü (Şekil 1).
Ameliyatta femoral arter ve ven kanülasyonu sonrasında pompaya girildi; eş zamanlı perkütan juguler venöz kanülasyon yapıldı. 
Genç yaşta olması ve yüksek re-operasyon riski nedeni ile hastaya mekanık kapak replasmanı planlandı. Sol atriyotomi ile 
hastanın A2 segmentindeki vejetasyon ve kapak dokusu rezeke edilerek 31 no Sorin Carbomedics bileaflet mekanik valve ile 
MVR yapıldı.
Bulgular: Ameliyat sonrası 15. günde yapılan kontrol transtorasik ekokardiyografik görüntülemesinde vejetasyon lehine 
görüntü olmadığı görüldü. Altı haftalık antibiyoterapi sonrasında komplikasyonsuz şekilde tabucu edilen hastanın üçüncü yıl 
kontrollerinde problemsiz takip ve tedavisine devam edilmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Osteogenezis imperfekta patolojik kırıklar, kemik ağrısı ve hareketsizliğe neden olan, kemik kırılganlığının 
ana belirtisi olduğu kalıtsal bir bağ dokusu hastalığıdır. Hastaya kalp cerrahisinde en yaygın insizyon olan median sternotomi 
yerine sağ anterior mini-torakotomi yaparak sternum dehissensi riskinden korumuş olduk. Aynı zamanda optimal hareketsizlik 
sağlanarak kemik ağrısı azaltılmış ve daha konforlu bir ameliyat sonrası dönem sağlanmış oldu.
Anahtar sözcükler: Osteogenesis imperfekta; mitral yetmezlik; mini-torakotomi; mitral kapak replasmanı.

Şekil 1. Sağ anterior mini torakotomi ile MVR.
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Venöz ve Lenfatik Sistem Hastalıkları ve Cerrahisi/Endovenöz Girişimler

[EP-140]
The tunneled hemodialysis catheter may have been inserted into the persistent left superior 
vena cava opening into the coronary sinus
Osman Yaşar Işıklı1, Hayati Taştan1, Alper Sami Kunt1, Enes Con2

1Karamanoğlu Mehmet Bey University Training and Research Hospital Cardiovascular Surgery, Karaman, Türkiye
2Karamanoğlu Mehmet Bey University Training and Research Hospital Cardiology, Karaman, Türkiye

Background and Aim: We wanted to emphasize that there may be a persistent left superior vena cava in patients whose tunneled 
dialysis catheter is used through the left internal jugular vein.
Methods: A 72-year-old woman has been suffering from diabetes mellitus for 20 years and chronic kidney failure (CRF) for 
10 years. She has been using the hemodialysis catheter for two months. Previously, the right internal jugular vein (RIJV) was 
used for two years. She came with the complaint of slow operation of her catheter and lack of effective hemodialysis. He was 
taken to the Angio laboratory. It was observed that the catheter was placed in the left hemithorax. Saline echocardiography and 
venography were taken. The right internal jugular vein was found to be intact. The catheter location was changed.
Results: Echocardiography showed saline bubbles in the coronary sinus. The lesion was confirmed by bolus contrast in the 
catheter laboratory. The patient was diagnosed with left persistent vena cava (type IIIb) opening into the coronary sinus.
Conclusion: Persistent left superior venacava opening into the coronary sinus is a rare congenital anomaly. It has been reported 
0.3-0.5% in the literature. It progresses asymptomatically. There are no hemodynamic findings. This vessel can be used for 
short-term hemodalysis. Long-term tunneled catheter use is a problem. There may be anatomical variations of the superior vena 
cava. 92% of the PLSVC drains into the right atrium, while 8% is drained into the left atrium. The danger is thrombus and air 
embolism in those that drain into the left atrium. The right internal jugular vein should be preferred primarily in patients whose 
all veins have been used.
Keywords: Persistent left superior vena cava.
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Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler

[EP-143]
Güncel literatür bilgisi ve kılavuzlar eşliğinde nadir olgu: Bilateral renal arter anevrizması
İlker Alat, Barış Tunçer
Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye

Giriş ve Amaç: Renal arter anevrizmaları (RAA); insidansı %1’den az olan nadir görülen vasküler patolojilerdir. Çoğu olguya 
başka nedenlerle çekilen bilgisayarlı tomografi ile tesadüfen tanı konulmaktadır. Etiyopatogenezinde ateroskleroz, medya 
dejenerasyonu yanında bağ dokusu bozuklukları da yer almaktadır. Renal arter anevrizmalarında tahmini rüptür riski %3-6’dır 
ve geliştiğinde yüksek mortaliteye sahiptir. Bu nedenle, tedavinin birincil amacı bu ciddi komplikasyonun önlenmesidir. 
Polikliniğimize bir başka polikliniğe karın ağrısı yakınması ile başvurduğu sırada enflamatuar bağırsak hastalığı tanısı alan 
bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) görüntülerinde saptanan bilateral renal arter anevrizması nedeniyle yönlendirilen 52 
yaşındaki kadın olguyu çok nadir rastlanan bir olgu olarak paylaşmak istedik.
Bulgular: Tekrarlayan bulantı, kusma, kabızlık yakınmaları ile başvurusu sırasında çekilen BTA’da tesadüfen bilateral renal 
arter anevrizması saptanarak polikliniğimize yönlendirilen 52 yaşında, öz geçmişinde diabetes mellitus, tıbbi tedavi ile kontrol 
altında hipertansiyon öyküsü olan ve enflamatuar bağırsak hastalığı tanısı alan kadın olgunun sağ renal arterinde 11.84 mm, 
sol renal arterinde 11.42 mm boyutlarında sakküler anevrizma (Şekil 1) saptandı. Güncel kılavuzlara göre olgunun klinik 
durumunda ve anevrizma boyutlarında cerrahi ya da endovasküler girişim gerektirir durum saptanmayarak takibe alındı.
Tartışma ve Sonuç: Güncel kılavuzlarda anevrizma boyutu 3 cm’den büyük olduğunda, doğurganlık çağındaki bir kadında 
(gebelerde rüptür riski daha yüksek) ve tıbbi olarak dirençli hipertansiyonu olan olgularda müdahale edilmesi önerilen RAA’da 
tedavide cerrahi ve endovasküler girişimler düşük ölüm oranı ile uygulanabilmektedir. İki ayrı hastalık grubunun muhtemelen 
ortak etiyopatogenezini bir arada olduğu düşündüğümüz olguyu literatür bilgisi eşliğinde nadir bir olgu olarak paylaşmak 
istedik.
Anahtar sözcükler: Anevrizma.

Şekil 1. Bilateral renal arter anevrizması bilgisayarlı tomografi anjiyo görünümü.
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Asistan Bildiri

[EP-144]
Two very rare cases: Coexistence of pseudoaneurysm and fistula in coronary arteries
Alp Yildirim, Serkan Mola, Bekir Boğaçhan Akkaya, Hayrettin Levent Mavioğlu
Ankara City Hospital Cardiovascular Surgery Department, Ankara, Türkiye

Background and Aim: The incidence of pseudoaneurysm and fistula formation in the coronary arteries together is quite 
low. Diagnosis, the nature of the disease and treatment method are determined by using echocardiography (ECO), computed 
tomography (CT), and coronary angiography (CAG). We would like to present the results of these two patients who were treated 
surgically.
Patient 1: Four years ago, a 57-year-old male patient admitted with a description of angina that started with exertion. ECO; 
structures in front of the pulmonary artery that could be coherent with fistula were observed. The patient underwent CAG 
(Figure 1). The origins of the right and left coronary arteries were found and the artery trace was followed. Fistulized vascular 
structures ligated and divided. The pseudoaneurysm sac located in the LAD area opened. The thrombosed area excised and the 
part in continuity with the vessel was sutured with 8-0 prolene.
Patient 2: The patient who described dyspnea with exertion two months ago admitted to the outpatient clinic. Ejection fraction 
was measured 37% in ECO. Coronary angiography revealed a giant pseudoaneurysm originating from the circumflex coronary 
artery. In the images,it was seen that the pseudoaneurysm sac was fistulized to left atrium appendix. Surgery was inevitable due 
to pseudoaneurysm rupture and coronary artery steal. Left atriyotomy performed to reach the left atrial appendix. The fistulized 
area was identified and closed. Pseudoaneurysm sac was opened and the ‘neck’ associated with the left circumflex coronary 
artery repaired with 7-0 prolene (Figure 2)
Conclusion: Although coexistence of coronary artery pseudoaneurysm and fistulization is very rare, we think that the primary 
treatment option is surgery. Although it is scarce in the literature, we see that the results of surgical closure are excellent.
Keywords: Fistula.

Figure 1. *: Right coronary artery, Arrow: Right coronary artery 
to Pulmonary artery (PA) fistula.

Figure 2. *: Coronary artery pseudoaneurysm sac, Arrow: 
Coronary artery side of the fistula (Closed)].
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Asistan Bildiri

[EP-145]
Sol subklaviyen arter ostiyum başlangıçlı torakal aort anevrizması in situ fenesterizasyon ile 
TEVAR onarımı: Olgu sunumu
Emre Şen, Mustafa Farah Abdullahi, Yusuf Çorbacıoğlu, Evren Özçınar, Levent Yazıcıoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Torasik aort anevrizmaları çoğunlukla asemptomatiktir ve insidental tanı alırlar. Genellikle dejenerasyon 
kaynaklı gelişirler. Güncel tedavi yaklaşımlarında torasik aort anevrizmalarında sıklıkla TEVAR yöntemi kullanılmaktadır 
fakat; visseral dalları kapsayan anevrizmalarda bu yöntem fenestre TEVAR ile kullanılabilmektedir. Bu raporda subklaviyen 
arter ostiyumunun proksimalinden başlayan torakal aort anevrizmasının in situ fenesterizasyon ile yapılan TEVAR olgusu 
anlatılacaktır.
Yöntem: Yetmiş dört yaşında erkek hasta, insidental saptanan, sol subklaviyen arter ostiyumunun proksimalinden başlayan 
torasik aort anevrizması ile başvurmuştur. Hastaya daha önce KABG yapılmış, sol internal mammarian arter (LIMA) greft 
olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, subklaviyen arterin patent kalması hayatidir. Hastanın BT anjiyografisinde sol ana karotis 
ostiyumun hemen distalinden başlayan, 10,2 cm uzunluğunda ve en geniş yerinde 64*56 mm olan torasik aort anevrizması 
mevcuttur. Hastaya TEVAR işlemi planlandı. TEVAR işlemi için sol femoral kesiye ek olarak sol brakial arter diseksiyonu 
yapıldı. TEVAR greftinin proksimali, geçici pacemaker yardımıyla tansiyon düşürülüp sol ana karotis arterin hemen distaline 
oturtuldu. Eş zamanlı olarak sol brakiyal arterden itilen balon destekli penetrasyon kateteri ile subklaviyen ostiyumundan greft 
stent delinerek, balon kateter ile predilatasyon amaçlı PTA yapılmıştır.
Bulgular: Yapılan anjiyografide; arkus çıkış arterlerinin düzenli doluş gösterdiği, kontrast maddenin greft stent içerisinde 
düzenli doluş gösterdiği görüldü. Hasta yoğun bakıma entübe alındı. Uyanıklık takibi yapılan hastanın ilerleyen saatlere 
rağmen bilinç durumunun düzelmemesi üzerine yapılan kraniyal görüntülemelerde subaraknoid kanama görüldü. Yoğun bakım 
takibinde, nörolojik gelişme göstermeyen hasta ilerleyen günlerde exitus ile sonuçlandı.
Tartışma ve Sonuç: İn situ fenesterizasyon işlemi TEVAR ameliyatlarında işlem süresini kısaltmak ve daha kolay ve doğru 
şekilde fenestre oluşturmak amaçlı kullanılabilecek bir yöntem olarak düşünülmelidir.
Anahtar sözcükler: TEVAR.
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Asistan Bildiri

[EP-146]
Sol torakotomi ile eş zamanlı koroner arter baypas cerrahisi ve sol pnömonektomi: 
Olgu sunumu
Abdulmelik Dönmez, Sibel Gür, Burhan Küçük, Özgür Barış, Salih Topçu, Tülay Çardaközü, Oğuz Omay
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter hastalığı ve akciğer neoplazmlarının birlikteliği oldukça düşük olmakla beraber tedavisinde 
henüz fikir birliğine varılamamıştır. Kombine cerrahi girişim uygulanabilir veya aşamalı işlem uygulanabilir. Akciğer 
kapasiteleri zaten sınırının altında olan bu hasta grubunda koroner baypas ve pnömonektomi yapılması morbiditeyi artıracaktır. 
Bununla beraber tümör evresinde yükselmeye de neden olabilir.
Yöntem: Hasta genel anestezi altında hasta orotrakeal çift lümenli tüple entübe edildi. Supin pozisyonda sağ bacaktan atlamalı 
olarak safen ven grefti çıkarıldı, hazırlandı. Sonrasında hasta sağ lateral dekübit pozisyona alındı, yeniden örtüldü. Tek akciğer 
ventilasyonuna geçildi. Sol posterolateral torakotomi ile sol pnömonektomi uygulandı. Sol pnömonektomi yapılmasının 
ardından perikart açıldı, asıldı. Sistemik heparinizasyondan atan kalpte iki damar koroner arter baypas yapıldı. Hasta entübe 
olarak ameliyat sonrası kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı. Göğüs cerrahisi kliniği ile birlikte takip edilen 
hastanın plevral dreni mediastende shift olmasını engellemek için aralıklı klemplenerek takip edildi. Dört gün yoğun bakım 
takibi olan hasta ameliyat sonrası sekizinci günde poliklinik kontrol önerileriyle komplikasyonsuz taburcu edildi.
Bulgular: Altmış sekiz yaşında küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle göğüs cerrahi tarafından takip edilmekte olan 
cerrahi planlanan erkek hastanın ekokardiyografisinde duvar hareket bozukluğu saptanması üzerine sintigrafi çekilmiş ve 
inferiorda hafif iskemi bulunmuştur. Koroner anjiyografi yapılan üç damar hastalığı tespit edilen hastada konsey kararı 
eşzamanlı pnömonektomi ve koroner baypas yapılmış oldu. Hasta kardiyak açıdan modified LEE skoruna göre Klass 3 (periop 
30 günlük Mİ, arrest veya ölüm oranı %10.1’dir). Göğüs hastalıkları açısından ARISCAT skorlamasına göre düşük/orta riskli 
bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Çalışan kalpte kombine girişimler artan sıklıkla yapılagelmektedir. Ancak geç dönem sonuçları henüz 
bilinmemektedir. Aşamalı tedavide akciğer tümörü bir ileri evreye sıçrayarak tedavi şansını zorlaştırabilir. Hastamızda kombine 
cerrahi yaparak tümör yayılımını engellemeyi hedefledik. Üç aylık takibimizde herhangi bir sorun yaşanmamıştır.
Anahtar sözcükler: Pnömonektomi ve koroner baypas cerrahisi.

Şekil 1. Ameliyat sonrası akciğer filmi. Şekil 2. Ameliyat öncesi akciğer filmi.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S313-S430

S396

Asistan Bildiri

[EP-147]
Motorsiklet kazası sonrası terminal aort transeksiyonu
Sibel Gür, Ali Ahmet Arıkan, Özgür Barış, Muhip Kanko
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Giriş ve Amaç: Travmatik aort transeksiyonu, çoğunlukla motorlu araç kazaları nedeniyle meydana gelen, yaşamı tehdit eden 
diğer yaralanmalarla da ilişkisi olan, nadir görülen fakat sıklıkla ölümcül olan bir yaralanmadır. Hastaların gelişinde muayenesi 
normal olabilir ve bulgu vermeyebilir.
Yöntem: Genel anestezi altında laparotomi yapılmasının ardından retroperiton açıldı; retroperitonda hematom olduğu görüldü. 
Terminal aort sağ iliyak arter ve sol iliyak arter başının diseke olduğu görüldü. Sistemik heparinizasyon sonrası aort ve iliyak 
arterlerin temiz segmentlerine vasküler klemp konularak aortotomi yapıldı. Terminal aort ve iliyak arterlerin başında direksiyon 
alanı ve intimal yırtıklar görüldü. Aort ve iliyak arterlerin temiz alanından pantolon greft ile aortbiiliak baypas yapıldı. Her iki 
iliyak arterde nabız olduğu görüldü. Retroperiton kapatıldı. Hastamız ameliyat sonrası 11. gününde komplikasyonsuz taburcu 
edildi. Bir yıllık takibinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.
Bulgular: On beş yaşında erkek hasta motorsikletten sırt üstü düşmesi üzerine hastanemiz acil servisine getiriliyor. Hastanın 
fizik muayenede bilateral alt ekstremite nabızları palpable. Alt ekstremitede motor kayıp yok, akut iskemi düşündürür bulgu 
yoktu. Çekilen bilgisayarlı tomografide sakrumda kırık görüldü. Renal arterlerin distalinde yalancı lümen ve gerçek lümen 
görünümü ve hiperdansiteler görülmesi ve her iki iliyak arterler düzeyinde abdominal aorta çevresinde ekstravazasyon açısından 
anlamlı dansite artımı görülmesi üzerine hasta acil olarak ameliyata alındı.
Tartışma ve Sonuç: Travma, dünyanın gelişmiş ülkelerinde dahi önde gelen ölüm nedenlerindendir ve 1-44 yaş arasında 
gerçekleşen ölümler arasında ilk sırada yer almaktadır. Acil servise başvuran travma hastalarında multidisipliner yaklaşım 
gerekmektedir. Hasta muayenesi ve gerekli tetkikler zaman kaybetmeden yapılmalıdır. Motorlu araç kazalarında aortik 
yaralanmalar olabileceği mutlaka akılda tutulmalıdır.
Anahtar sözcükler: Aortik transeksiyon.

Şekil 1. Terminal aort. Şekil 2. Terminal art eksplorasyon.
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[EP-148]
Papillary fibroelastoma of the aortic valve: A case report
Fatma Akça, Mustafa Bahadır İnan, Mehmet Cahit Sarıcaoğlu
Ankara Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Cardiac papillary fibroelastomas (PFE ) are rare cardiac tumors, but they are the most common primary 
tumor of the heart valves. These lesions occur on any of the valves or endotelial surface of the heart. Currently, with the advent 
of higher -resolution imaging technology especially transoesophageal echocardiography such cases being recognized frequently
Methods: The clinical presentation of these tumors varies from asymptomatic to severe ischemic or embolic complications.
Here, we present the case of a completely healthy young woman who suffered paroxysmal atrial fibrillation. The mass on the 
aortic valve was investigated using transthoracic echocardiography in addition to the usual investigations. The patient underwent 
cardiac surgery for resection at our institution.
Results: The patient had an uneventful weaning from the cardiopulmonary bypass and recovered well in the immediate post 
operative period. The patient had an unomplicated postoperative convalescence and was discharged on sixth day.
Conclusion: Cardiac PFE’s are not uncommon tumors and should be considered in the differential diagnosis of cardiac masses. 
A strong suspicion, appropriate use of imaging modality, preoperative anticoagulation and urgent resection of the tumor is not 
only life saving but also avoids tumor-related vascular, embolic or neurological complications.
Keywords: Fibroelastomas.
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[EP-149]
Koroner fistülizasyonu olan hastanın parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisinin 
cerrahi tedavisi
Ahmet Deniz Kaya, Bilgin Emrecan
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Giriş ve Amaç: Superior sinüs venozus atriyal septal defektin, superior vena kava ile sağ pulmoner venler arasındaki, genellikle 
üst ve orta venler arasındaki atriyal duvarın katlanamamasından kaynaklandığı ve bunun sonucunda sağ pulmoner venlerin 
çatısının açılmasına neden olduğu öne sürülmüştür. Pulmoner venlerin superior vena kavanın ve sağ atriyumun değişken 
seviyesine drene olmalarına neden olur. Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi mevcut olduğunda, en yaygın olarak, anormal 
pulmoner ven kavoatriyal bileşkenin yakınında superior vena kavaya veya sağ atriyuma dökülür. Yaygın olarak bir ASD ile 
ilişkili olmasına rağmen, PAPVC vakalarının %18’i sağlam bir atriyal septum ile ortaya çıkar.
Yöntem: RCA-LCX arasında fistül kapatılması sebebiyle takipli olan hastanın parsiyel venöz dönüş anomalisi için yapılan 
düzeltici cerrahi
Bulgular: Hastamız 19 yaşında koroner fistülizasyonu olması sebebiyle coil kullanılarak fistülizasyonu kapatılmış. Takibinde 
yapılan EKO BT anjiyografi tetkiklerinde parsiyel venöz dönüş anomalisi tanısı almış. Sol superior pulmoner ven innominate 
vene, sağ superior pulmoner ven ise superior vena kavaya dökülüyor idi. Sol superior pulmoner ven sol atriyum appendikse 
anastomoz edildi. Sağ superior pulmoner ven ise iyatrojenik olarak açılan ASD vasıtasıyla sol atriyuma yönlendirildi. Böylelikle 
parsiyel venöz dönüş anomalisi tamir edildi.
Tartışma ve Sonuç: Pediyatrik hastalarda büyüme faktöründen ziyade sinoatriyal nod ve onu besleyen arterin pozisyonu, 
crista terminalisin yeri ve superior vena kavanın çapı daha önemli parametrelerdir. Konvansiyonel işlemler, kavo-atriyal bileşke 
boyunca insizyonlarla tek veya iki yama ile veya alternatif olarak atriyal apendaj flep teknikleri ve sağ atriyum eki yoluyla sağ 
atriyuma akışın yeniden yapılandırılmasıyla kaval bölünmeyi içerir.
Anahtar sözcükler: Parsiyel venöz dönüş anomalisi.

Şekil 1. İyatrojenik ASD ile pulmoner venin sol atriyuma 
yönlendirilmesi.

Şekil 2. Superior vena kavanın genişletilmesi.
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[EP-150]
Atriyal septal defekt
Esra Özcan, Rezan Aksoy, Abdullah Urve Köksal, Murat Bülent Rabuş
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ostiyum sekundum tipi atriyal septal defekt (ASD), izole bir lezyon olarak en sık görülen erişkin doğumsal kalp 
kusurudur. Sekonder ASD’de morfolojik olarak uygun olduğunda perkütan kapatma ilk seçenek haline gelmiştir.
Yöntem: Kırk yaşında erkek hasta devam eden nefes darlığı şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Bir yıl önce hastaya sekundum 
ASD tanısı ile perkütan ASD kapatma cihazı ile kapatılmıştı. Transözofageal ekokardiyografide (TEE) interatriyal septumda 
anterosuperior yerleşimli 34 mm çapında kapatma cihazı görüldü. Ancak cihazın alt ve ön-alt kısmında yer alan renkli 
Dopplerde sol atriyumdan sağ atriyuma iki geçiş vardı.
Bulgular: Kardiyopulmoner baypas ile genel anestezi altında median sternotomi ile sağ atriyuma ulaşıldı. Septumda daha önce 
TEE de tanımlanan kapatma cihazı ve defektler izlendi (Şekil 1). Kapatma cihazı künt ve keskin diseksiyonlarla çıkartıldı (Şekil 
2). Defekt primer olarak perikardiyal yama ile kapatıldı ve ameliyat sonrası hasta yoğun bakım ünitesine transfer edildi. ameliyat 
sonrası yedinci gün sorunsuz taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Günümüzde, sekonder ASD’de perkütan kapatma ilk seçenek haline gelmiş olmasına rağmen, başarısız ve 
kötü planlanmış kapatma işlemleri hastaya ek cerrahi yük getirebilir.
Anahtar sözcükler: Atriyal septal defekt.

Şekil 1. ASD perkütan kapama cihaz intraop görüntüsü.

Şekil 2. ASD perkütan kapama cihazı.
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Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

[EP-153]
Enfektif endokardite bağlı dört defa kapak replasmanı uygulanmış hasta: Olgu sunumu
Sinan Erkul, Gökhan Güneş, Hasan Tezcan, Mehmed Yanartaş, Nihan Kayalar
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Enfektif endokardit nedeni ile doğal kalp kapaklarının tutulumu sonrası akut gelişen kapak yetersizliklerinde 
hemodinamik durum göz önüne alınarak acil cerrahi müdahalenin enfeksiyon kontrol altına alınamadan yapılması gerekebilir. 
Enfektif endokardit ve akut mitral yetersizliği nedeni ile protez kapak replasmanı uygulanmış ve sonrasında protez ve aort 
kapakta enfeksiyona bağlı yetersizlik gelişmesi nedeni dört kez kapak replasmanı uygulanmış hastayı sunmayı amaçladık.
Yöntem: Enfektif endokardite bağlı kapak replasmanı uygulanmış ve ameliyat sonrası erken dönemde enfeksiyona sekonder 
gelişen protez kapak dehissansı ve aort nativ kapak yetersizliği nedeni ile toplamda dört kez ameliyat edilen hastanın verileri 
retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Otuz yaşında erkek hastaya ciddi nefes darlığı, satürasyon düşüklüğü, yüksek ateş nedeni ile yapılan tetkikleri 
sonrasında enfektif endokardite bağlı gelişen akut mitral yetersizliği nedeni ile protez kapak replasmanı uygulandı. Ameliyat 
sonrası 35. günde mitral kapakta dehissans saptanması sonrasında kapak rezeke edilerek yeni kapak replasmanı uygulandı. 
İkinci ameliyattan bir hafta sonra mitral kapakta dehissans ve aorta mitral bileşkede apse formasyonu gelişen hasta yeniden 
ameliyata alındı ve aort ve protez kapaklar rezeke edilerek mekanik kapak replasmanı uygulandı. Üçüncü ameliyattan iki ay 
sonra mitral kapakta dehissans gelişen hasta yeniden ameliyata alındı ve yeni bir mekanik kapakla değiştirildi. Hasta dördüncü 
ameliyattan sonra altı hafta intravenöz antibiyotik almaya devam etti. Kontrol EKO ve TEE’de herhangi bir kardiyak patolojiye 
rastlanmayan hasta taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Enfektif endokardit nedeniyle protez kapak replasmanı yapılan hastalarda, periopertif yeterli veya uygun 
antibiyotik verilememesi veya agresif mikroorganizmaların varlığında tekrarlayan endokardit komplikasyonları görülebilir. 
Bu hastalarda, tekrar cerrahi girişimin geciktirilmemesi hayati önem taşımaktadır ve özellikle genç ve genel durumu iyi olan 
hastalarda tekrarlayan operasyonlardan kaçınılmamalıdır.
Anahtar sözcükler: Enfektif endokardit.
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[EP-154]
Nadir görülen asemptomatik papiller fibroelastom olgusu
Emre Pınar, Muharrem İsmail Badak
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Giriş ve Amaç: Papiller fibroelastomlar miksomadan sonra kalbin en sık ikinci bening tümörüdür. Nadir görülmekle birlikte 
tüm kapakları tutabilen, çoğunlukla asemptomatik olup, emboli ve kapak yetmezliğine neden olabilir. Sol kol ve bacakta uyuşma 
şikayeti ile gelen bir hastamızda papiller fibroelastom olgusu sunulmuştur.
Yöntem: Median sternotomi sonrası aortik ve bikaval venöz kanülasyon yapılmasını takiben root kanülü yerleştirildi, X-clamp 
konulmasının ardından aort kökünden soğuk kan kardiyoplejisi verildi. Vena kava inferior ve superior serbestleştirildikten 
sonra sol atriyotomi yapıldı. Mitral kapak anterior yaprakçık papiller adelesi komşuluğundaki makroskopik olarak miksoma 
görünümünde olan kitle; korda ve kapak yapıları korunarak rezeke edildi. Rezeksiyon sonrası sol atriyotomi 3/0 polipropilen 
sütür ile tamir edildi. Hot shot kardiyopleji ve hava çıkarma işlemi sonrası X-klemp kaldırıldı. Defibrilasyon sonrası kalp sinüs 
ritminde çalıştı. Ameliyat sırası TEE bakısı sonrası kapak ve kitle ilişkili patoloji saptanmadığı görüldü. Kardiyopulmoner 
baypastan sorunsuz çıkıldı. Aortik ve venöz kanülasyon yerleri 4/0 polipropilen sütür ile tamir edildi. Dren yerleştirilerek 
hemostaz sonrası, sternum çelik teller ile yaklaştırılıp insizyonlar usulüne uygun olarak kapatıldı.
Bulgular: Ameliyat öncesi kardiyak muayenesinde aort odakta 2/6 sistolik üfürüm mevcuttu, EKO’sunda EF: %65, MY: 
1-2 (annülüs kalsifik), TY: 2, PAB: 45 mmHg ve sol ventrikülde mitral anterior kapağın korda tendineasının musküler 
bölümden kaynaklı 1,3x0,8 cm çapında pediküllü, kistik, saplı miksoma şeklinde yorumlandı. Patolojiye gönderilen materyal 
mikroskopisinde histokimyasal olarak uygulanan Orcein ile elastik liflerde pozitif boyanma olup, immunohistokimyasal olarak 
uygulanan CD34 ve CD31 ile boyanma izlenmedi. Ameliyat sonrası EKO’sunda EF: %65, MY: minimal idi. Kardiyak üfürüm 
yoktu.
Tartışma ve Sonuç: Olgumuza yapılan EKO’da miksoma düşünülerek cerrahi karar alınmıştır. Perioperatif çıkarılan kitlenin 
papiller fibroelastom çıkması, nadir görülen bir tümör olmasından ötürü, asemptomatik olan hastamızda insidental saptanması 
yönünden anlam katmaktadır.
Anahtar sözcükler: Papiller fibroelastom.

Şekil 2. Ameliyat öncesi EKO görüntüsü.Şekil 1. Perioperatif olgu.
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[EP-155]
Absence of right sided pulmonary veins diagnosed in adulthood: Atresia or iatrogenic?
Şafak Alpat, Hakan Aykan, Tevfik Karagöz, Rıza Doğan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Herein, we report an adult patient with a history of ASD cloure at the age of two was diagnosed 
with atresia of right sided pulmonary vein. Patient underwent surgery and we speculated about the mechanism of right sided 
pulmonary veins in line with her history, imaging and intraoperative findings.
Methods: Case story and operative approach was reported.
Results: Forty three-year-old woman referred with decreased exercise capacity and dyspnea progressed recently. History 
revealed ASD closure surgery at the age of 2. She was on ASA, metoprolol and furosemide. Physical examination and lab 
findings were unremarkable. Chest X-ray showed congestion of right lung. Echocardiogram revealed dilatet right ventricle 
with moderate-severe PR. There was a small defect in the atrial septum and right sided PVs were not visualized. CT-angio 
documented the absence of right pulmonary veins (Figure 1). PCW angiogram showed normal parenchymal branching of right 
PVs. Patient was taken to the OR. Right PVs were identified intraparenchymally lateral to the pericardiaopleural space. Upon 
opening the RA, it was seen that the patch material was heavily calcified and calcifications obtructed right PV openings. All 
previous patch material was excised, intraparenchymal PVs were connected to the LA with Gore-tex tube grafts and ASD was 
closed with bovine pericardium. PVR was done. Patient tolerated the procedure well and currently asymptomatic at 18 months 
postoperatively.
Conclusion: Adult congenital heart patients are the unique subset for padiatric cardiac surgeons. Surgeons always keep in mind 
that differential diagnosis of congenital vs. iatrogenic is crucial.
Keywords: PV stenosis.

Figure 1. Absence of right PVs on CT-angiography.
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[EP-156]
Koroner reimplantasyon yaptığımız sağ koroner arter çıkış anomalisi olgusu
Seçil Öztürk Küçüker, Mustafa Güneş, Irem Iris Kan, Işık Şenkaya Sığnak
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter çıkış anomalisi konjenital kalp hastalıklarından biridir. En yaygın anomali sağ koroner arterin sol 
aortik sinüsten çıkması, en morbid anomali ise sol koroner arterin sağ aortik sinüsten çıkmasıdır. Koroner arter çıkış anomalisi 
genç erişkinlerde ani kardiyak ölümlerin en sık ikinci nedenidir. Geçmişte bu olgularda tanı otopsi ile koyuluyordu. Günümüzde 
çocuk ve gençlerde transtorasik EKO, BT veya MR tetkiklerinde insidental olarak saptanabilmektedir.
Yöntem: On altı yaşında kız hasta tekrarlayan göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanın geçirilmiş miyokardit 
öyküsü mevcuttu. Acildeki EKG sinüs ritminde iskemi bulgusu yoktu, kardiyak enzimlerinde yükseklik mevcuttu. Hasta 
yatırılarak tetkikleri yapıldı. Koroner BT anjiyografide sağ koroner arterin sol sinüs valsalvadan orijin almakta olduğu seyir 
anomalisi izlendiği tespit edildi. Hastaya ameliyat kararı verildi. Ameliyat sırasında sağ koroner ağzının sol koroner sinüsta 
ve komissürün altında yerleşimli olduğu görüldü. Sağ koroner arter aortadan ayrılarak sağ koroner sinüste yeni bir delik 
oluşturuldu ve prolen sütür ile anastomoz edildi.
Bulgular: Ameliyat sonrası 8. saatte hasta ekstübe edildi. Ameliyat sonrası birinci günde yoğun bakımdan kliniğe alındı. 
Ameliyat sonrası beşinci günde kontrol BT anjiyografi çekildi. Sağ koroner arterin ameliyata sekonder sağ sinüs valsavadan 
normal pozisyonunda çıktığı ve lümeninin açık olduğu görüldü. Diğer koroner arterlerin de normal olduğu görüldü. Ameliyat 
sonrası altıncı günde hasta komplikasyonsuz olarak şifayla taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Sağ veya sol koroner arter çıkış anomalisi, nadir görülen ancak ani kardiyak ölüm şeklinde ortaya çıkabilen 
egzersiz ilişkili iskemiye neden olabilecek önemli bir anomalidir. Eskiden sadece otopsi ile tanı konulabilirken, günümüzde 
kullanılan tetkik yöntemleri sayesinde tanı koymak kolaylaşmıştır. Deneyimli bir ekip ile de cerrahi tedavi sonuçları yüz 
güldürücü olmaktadır.
Anahtar sözcükler: Koroner arter anomalisi.

Şekil 2. Sağ koroner arter reimplantasyonu.Şekil 1. Koroner BT anjiyografi görüntüsü. Koroner 
BT anjiyografide görülen sağ koroner arter çıkışı
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Aort (Torakal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler Girişimler

[EP-157]
Arkus aort anevrizması ve bilateral iliyak arter darlığı olan hastanın hibrid tedavisi
Sinan Erkul, Ersoy Engin, Gökay Altaylı, Nihan Kayalar
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Arkus aorta anevrizmaları klasik açık cerrahi ve hibrid yöntemle tedavi edilebilmektedir. Hibrid yöntemle 
yapılan tedavide stent greftin yerleştirileceği bölgeye göre arkus aorta dallarına debranching ve sonrasında TEVAR işlemi 
gerçekleştirilmektedir. Endovasküler stent greftler için giriş yolu olarak ana femoral arter veya iliyak arterler kullanılabilir. İliyak 
arter çapının stent greft için uygun olmadığı hastalarda hastaya göre farklı giriş yolları kullanılabilmektedir. Kliniğimizde arkus 
aorta anevrizması nedeni ile hibrid tedavi uyguladığımız, iliyak arterlerinde darlık olan hastanın tedavisini sunmayı amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde arkus aorta anevrizması, koroner arter hastalığı nedeni ile assendan aortadan total debranching, TEVAR 
ve sağ koroner artere safen ven ile greft baypas uyguladığımız hasta retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Yetmiş dört yaşında erkek hasta plevral efüzyon nedeni yapılan tetkikleri sonrasında arkus aortada anevrizma 
saptanması nedeni ile kliniğimize yatırıldı. Yapılan tetkiklerinde arkus aortada sakküler anevrizma ve sağ koroner arterde kritik 
darlık saptandı. Hastanın bilgisayarlı tomografisinde her iki iliyak arter çapının 1 cm altında ve ciddi kalsifik olduğu belirlendi. 
Hibrid ameliyathanede median sternotomi ile assendan aortadan arkus aorta dallarına debranching uygulandı. Sağ koroner 
artere safen ven ile greft baypas uygulandı. Endovasküler stent greft assendan aorta grefti giriş yolu olarak kullanılarak arkus 
aortaya implante edildi. Kontrol anjiyografi görüntülerinde debranching greftlerinin, safen greftinin açık olduğu ve endoleak 
olmadığı görüldü. Ameliyat sonrası kanama ve nörolojik komplikasyon görülmedi.
Tartışma ve Sonuç: Endovaskuler tedavide stent greftler için giriş yolu sağlanması oldukça önemlidir. Femoral ya da iliyak 
arterler giriş yolu olarak kullanmaya uygun olmadığı durumlarda özellikle debranching yapılacak olan hastalarda asendan 
aortaya anastomoz edilen greft giriş yolu olarak kullanılarak antegrade olarak TEVAR grefti yerleştirilebilir.
Anahtar sözcükler: TEVAR.

Şekil 1. Debranching greftleri ve Endovasküler greftin giriş 
yolu olarak kullanıldığı Dacron greft. Femoral ve iliyak arterler 
1 cm altında olması nedeni ile TEVAR grefti assendan aortadan 
debranching yapılan greft endovasküler stent greft için giriş yolu 
olarak kullanıldı.

Şekil 2. Femoral ve iliyak arterlerdeki kalsifikasyonlar ve 
darlıklar.
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[EP-158]
Rare congenital anomaly of the right atrium: Atrial appendage aneurysm
Şafak Alpat, Timuçin Sabuncu, Ahmet Aydın, Recep Oktay Peker, Murat Güvener, Mustafa Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Right atrial appendage aneurysm (RAAA) is very rare-sporadic entity. Less than 25 cases were reported 
in the literature. Herein, we report three cases underwent surgical repair with a diagnosis of right atrial appendage aneurysm.
Methods: Between 2000 and 2022, three-pediatric patients underwent surgical repair with RAAA. Pre-, intra, and postoperative 
data were collected and analyzed.
Results: Two-year-old girl was referred to our center with poor weight gain&developmental delay. Invetigations revealed 
aneurysm of the RAAA of 44x26x35 mm. No other defect was detected. Surgery was decided. Patient underwent aneurysm 
excision-atrial reconstruction under CPB. Postoperative recovery was smooth, no inotrope was needed&no arrhythmia were 
seen. Patient was extubated on the operation day, ICU&in-hospital stays were 2-5 days. Patient is asymptomatic with normal ech
ocardiographic&electrophysiologic findings in nine-years postoperatively. One-year-old boy patient was diagnosed with RAAA 
after detecting incidental cardiomegaly on the CXR. Dimensions were 64x40x55 mm. There was no other defect. Surgery 
was straightforward with excision&reconstruction of the atrial wall. Postoperative recover was uneventful. Specimen showed 
fibromuscular degeneration. Patient is asymptomatic with no arrhythmia in the second postoperative year. Two-year-old boy 
was diagnosed with RAAA during regular check-ups after heart murmur detected. Aneurysm size was 48x41x25 mm. Tricuspid 
valve was mildly regurgitant. Surgery was performed, aneurysmatic segment was resected. ICU stay was uneventful. He is 
currently asymptomatic and arrhytmic at the fifth month after the operation.
Conclusions: Right atrial appandage aneurysm is very rare congenital anomaly. Hence the optimal management way is 
controversial. We believe surgery is effective in preventing arrhythmia and thromboembolic events otherwise would be seen.
Keywords: Atrial appendage aneurysm.
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[EP-159]
Patent duktus arteriosus device endokarditi
Timucin Sabuncu1, Hakan Aykan2, Mustafa Yılmaz1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastanesi Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Patent duktus arteriosus (PDA) tedavisinde transkateter yöntemlerin kullanımındaki artışa paralel olarak işlem 
sonrası komplikasyonlar daha sık gözlenmektedir. Burada da benzer bir komplikasyon ve cerrahi yönetimini bildiriyoruz.
Yöntem: Olgu sunumu ve operatif yaklaşım bildirildi.
Bulgular: On aylık kız hastanın PDA’sı, Amplatzer Duct Occluder II (ADO II) cihazı ile kapatıldı. İşlem sonrası sorunsuz geçen 
hasta taburcu edildi. Bir hafta sonra acil servisimize; beslenememe, genel durumunda bozulma, takipne ve ateş şikayetleri ile 
başvurdu. Muayenesinde; 39, 50°C ateş, 80/50 mmHg. Tansiyon, 140/dk. nabız, 50-70/dk. solunum sayısı ve pulmoner odakta 
2/6 üfürüm tespit edildi. Ekokardiyografisinde; EF %68 ve olağan dışı hiperekojenite görüldü. Device’ın PDA’yı oklüde ettiği 
gözlendi. Laboratuvar tetkiklerinde; WBC: 25000 μL, %85 PMNL, CRP: 25 mg/dL, sedimentasyon ise 75 mm/h olarak 
bulundu. Kan kültürleri alınarak, ampirik Vankomisin (10 mg/kg/gün, 4 dozda) - Seftriakson (50 mg/kg/gün, 2 dozda) başlandı. 
Tedavisinin dördüncü gününde kan kültüründe Vancomisin duyarlı Stafilococcus aureus üremesi ve ateşinin düşmemesi 
nedeniyle acil ameliyat planlandı. Acil ameliyatta; PDA’ya sol posterolateral torakotomi ile ulaşıldı. Pulmoner arter ve aorta 
PDA’nın proksimalinden ve distalinden klemplendi. PDA açılarak içerisindeki device ile birlikte tüm enfekte duktal doku 
eksize edildi, ardından pulmoner arter primer olarak 6/0 polipropilen dikiş ile, aorttaki defekt PTFE yama ile onarıldı. İşlem 
sonrası ameliyat sonrası dönemde hastanın vücut sıcaklığı ameliyat sonrası birinci günden itibaren normal değerlerde seyretti. 
Antibiyoterapisi 14 gün sürdü, ameliyat sonrası alınan kan kültürlerinde üreme olmadı. Hasta problemsiz olarak taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Transkateter yöntemle PDA kapatılan hastalarda enfektif endokardit sık gözlenen ve beklenen bir 
komplikasyon olmasa da, gözardı edilmemesi gereken ve cerrahi sonrası görülen enfektif endokarditlerde olduğu gibi cihazın 
çıkarılması gerekliliği gösterecek kadar ciddi bir komplikasyon olduğu görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Patent duktus arteriosus.
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[EP-160]
Periferik arter hastası ve hibrit ameliyathanenin önemi
Hicret Kumalar, Ayşe Merve Altunal, Temmuz Taner, Yusuf Velioğlu, Deniz Demir, Nail Kahraman
Bursa Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hibrit ameliyathaneler girişimsel radyoloji ve cerrahi işlemlerin tek ameliyat odasında gerçekleştirilmesine 
imkan sunmaktadır. Daha az cerrahi travma, daha küçük kesi, daha kısa süreli ameliyat, daha az kan kaybı, komplikasyon ve 
yatış süresi gibi hem hasta hem de cerrah için avantajları olan hibrit ameliyathanelerin sayısı yetersiz kalmaktadır.
Yöntem: Embolektomi planlanan hasta hibrit ameliyathane aktif olmadığı için klasik ameliyathane salonunda işlem yapıldı. 
Hastanın yoğun bakım takibinde distal nabızlar alınamadığı için anjiyo salonunda periferik anjiyo yapıldı ve ikinci kez 
embolektomi kararı alınarak hasta tekrar ameliyathaneye alındı ve işlem yapıldı.
Bulgular: 2015’te embolektomi öyküsü olan 66 yaş erkek hasta sol bacakta istirahat ağrısı ile tarafımıza başvurdu, yapılan 
sol alt ekstremite anjiyografisinde bifurkasyon sonrası femoral arter düzeyinden popliteal artere kadar total oklüzyon görüldü.
Tartışma ve Sonuç: Koroner arter hastalığı, kapak hastalıkları, periferik vasküler ve majör vasküler hastalıklar, konjenital 
anomaliler, diseksiyon ve anevrizmalar gibi hemen hemen kardiyovasküler hastalıkların hepsinde hibrit girişimler 
uygulanabilmektedir. Üçüncü basamak bir hastane ve aktif çalışan bir klinik olarak hibrit ameliyathanemizin aktif olmaması 
hem hasta hem cerrah açısından büyük kayıp oluşturmaktadır. Hibrit ameliyathaneler bunun gibi zorlu olgular için büyük bir 
avantajdır.
Anahtar sözcükler: Hibrit.

Şekil 1. Hibrit ameliyathane. Şekil 2. Klasik ameliyathane.
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[EP-161]
Torakoabdominal aort anevrizması cerrahisini nasıl yapıyoruz: Bir vaka örneği
Bekir Boğaçhan Akkaya, Hayrettin Levent Mavioğlu, Doğan Emre Sert, Zeliha Aslı Demir, Abdulkadir Yılmaz, 
Mehmet Karahan, Sinan Sabit Kocabeyoğlu, Mehmet Ali Özatik
Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda torakoabdominal aort anevrizması cerrahisinde planlamanın ve monitörizasyonun hasta 
sağkalımı ve komplikasyonlar açısından önemini bir vaka örneğiyle vurgulamak istedik.
Yöntem: Üç yıl önce tip 3 dissekan aort anevrizması nedeni ile dış merkezde TEVAR yapılan 68 yaşındaki hastaya, nativ 
aortun stent greft distalinde dilatasyonu üzerine viseral implantasyon da içeren açık cerrahi planlandı. İşlem öncesi ayrıntılı plan 
yapıldıktan sonra, kademeli klempaj ile cerrahi sırasında, mevzubahis cerrahinin en sık komplikasyonlarından parapleji riskini 
minimale indirmek için motor evoked potential ve somatosensörial evoked potential; klempajlar öncesi ve sonrası ölçülerek 
cerrahiyi yönlendirdi. Başarı ile sonlanan işlemde, stentgreft distalinden iliyak bifurkasyoya kadar Dacron greft interpozisyonu 
yapılırken, viseraller greft ile bu grefte anastomoz edildi.
Bulgular: Başarılı vaka sonrası hasta zamanında uyanırken, nörolojik sekel gelişmedi, BOS drenajı ise 72 saat daha sürdürüldü.
Tartışma ve Sonuç: Torakoabdominal açık aort cerrahisinde ameliyat öncesi ayrıntılı planlama ve ameliyat sırası 
nöromonitorizasyon başarıyı ve sağkalımı olumlu yönde etkilemektedir.
Anahtar sözcükler: TAAA.

Şekil 1. Ameliyat sırası anastomozlar sonrası greft görünümü.

Şekil 2. Ameliyat öncesi planlama.



Doktor Bildirileri - Poster - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S409

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları

[EP-163]
Unusual complication of patent ductus arteriosus closure: Esophageal obstruction by surgical clip
Timucin Sabuncu, Ahmet Aydın, İrem İyigün, Mustafa Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Complications can be seen during or after the PDA surgery. Most common complications are vocal cord 
paralysis, bleeding, and recanalization however, rare complications can also be seen. Here, we report the first case of esophageal 
obstruction following PDA closure caused by the surgical clip, which successfully reoperated by removing the surgical clip and 
PDA ligation without PDA injury.
Methods: Case story and operative approach was reported.
Results: Male infant born at 31st-gestational week with a birth weight of 1760-gr had 3-mm PDA unresponsive to medical 
treatment. Significant left to right shunt justified the surgical PDA closure. An extra-pleural PDA clipping with left thoracotomy 
was done. PDA was found to be 5.5 mm in size. Thus, two large sized hemoclips were used. Postoperative recovery was 
uneventful and patient was extubated four hours postoperatively. The day after surgery breastfeeding started, but the patient 
unable to fed properly, so a nasogastric feeding tube decided to advance, but it failed. Contrast enhanced esophagography 
revealed an obstruction of the esophagus at the level of the hemoclips. Re-exploration was performed and hemoclips removed 
carefully after putting transfixion sutures to both ends of the PDA. After removal of the clips a nasogastric tube advanced easily 
through the esophagus. Postoperatively transition to full oral feeding was achieved and no dysphagia was seen during follow-ups.
Conclusion: Despite the ease of clipping for PDA closure in preterm infants, congenital heart surgeons should be aware of this 
possible complication and double silk ligature instead of clipping in patients with large PDA should be considered.
Keywords: PDA.
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[EP-164]
Basilic vein transposition for the forearm arteriovenous fistula: The last chance before passing 
to upper arm
Bahadır Aytekin
Ankara City Hospital Cardiovascular Surgery Clinic, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Consuming all the arteriovenous venous fistula choices in an arm before passing to the other is 
recommended. In case the cephalic vein or radial artery is not suitable, repeated failed attempts, the basilic vein transposition 
could be an alternative option. We aimed to report our experience of the basilic vein transposition.
Methods: From 2019 to 2021, nine patients were admitted for basilic vein transposition. For seven patients of them, all choices 
in forearm were consumed, and at the last, the basilic vein transposition was performed. The rest had unsuitable vessels for 
arteriovenous fistula creation except the forearm basilic vein. The operations were performed under local anesthesia. Following 
the basilic vein harvesting, transposition to the radial artery via tunneling was applied. The outcomes and demographics were 
documented.
Results: A total of nine patients (mean age of 52 years, male: 77.7%) underwent arteriovenous access surgery using transposed 
basilic vein in the forearm. Six of the patients were hypertensive and four of them were diabetic. Five patients were smoker. 
The mean follow-up was six months. The mean fistula maturation time was 30 to 49 days range and primary patency rate at six 
months was 100%.
Conclusion: Although our study has a small number of cases and short-term follow-up, forearm basilic vein transposition is a 
successful hemodialysis access method that is not commonly performed but should be kept in mind
Keywords: Basilic vein transposition arteriovenous fistula.

Figure 1. (a) Preoperative mapping, (b) Operation plan, (c) Harvesting of forearm 
basilic vein (d) Heparinization, (e) Transposition of basilic vein to distal radial 
artery, (f) Closure of insicion.
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[EP-165]
Arteriyovenöz fistül olgunlaşmamasının nadir nedeni: Radial sinir yüzeyel dalının sefalik vene 
kompresyonu
Cihan Yetiş, Mehmet Cengiz Çolak, Barış Akça, Olcay Murat Dişli, Nevzat Erdil
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastaları hemodiyaliz işlemi için arteriyovenöz fistüllere (AVF) ihtiyaç 
duyarlar. En sık ve ilk olarak el bileği seviyesi AVF için tercih edilir. Arteriyovenöz fistülün açık kalma ve olgunlaşması birçok 
faktöre bağlıdır. El bileği seviyesinde AVF açılan hastalarda bazen radial arter çapı, akımı ve uygun çapta sefalik ven olmasına 
rağmen fistülde yeterli maturasyon olmamaktadır. Bu olguda radial sinirin sefalik vene basısına bağlı olarak AVF matürasyonu 
olmayan hastayı sunmayı amaçladık.
Yöntem: Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz programında olan 48 yaşındaki kadın hasta kliniğimize AVF 
açılması için başvurdu. Fizik muayene yapıldıktan sonra sol üst ekstremitenin arteriyel-venöz Doppler USG ile radial arter 
çap ve akımı değerlendirilip sol snuff box seviyesinde sefalik ven distal radial artere anastomoz edilerek AVF oluşturuldu. 
Bir yıl sonra sol el bileği seviyesinde nabız ve thrill mevcut olan ancak fonksiyonu yeterli olmayan AVF nedeniyle başvurdu. 
Arteriyovenöz fistülün nabız ve thrill şiddeti anastomozun yaklaşık 5 cm proksimalinde belirgin olarak azalıyordu. Renkli 
Doppler USG’de AVF debisi düşük ölçüldü ve başka bir patoloji görülmedi.
Bulgular: Thrill şiddetinin azaldığı bölge eksploratif yaklaşımla değerlendirildi ve radio-sefalik anastomoz hattından eksplore 
edildi. El bileği seviyesinde radial sinirin yüzeyel duyu dalının sefalik veni çaprazlayarak bası yaptığı görüldü. Sinir korunarak 
serbestleştirilip sefalik ven üzerindeki bası kaldırıldı. Yapılan takiplerde AVF olgunlaştı ve hemodiyalizde etkin kullanıldı.
Tartışma ve Sonuç: İyi akım ve çapa sahip olan damarlarda radio-sefalik AVF matürasyonun yeterli olmaması radial sinirin 
yüzeyel duyu dalının basısına bağlı olabileceği akılda bulundurulmalıdır. AVF matürasyonu olmayan hastalarda Doppler USG 
yeterli olmayabilir. İleri görüntüleme yöntemleri ile değerlendirme ve erken eksplorasyon tanı ve tedavi için uygun bir seçenektir.
Anahtar sözcükler: Fistül.
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[EP-166]
Dev sağ atriyal anjiosarkomun cerrahi tedavisi: Olgu sunumu
Sinan Erkul, Mehmet Nuri Karabulut, Abdullah Burak Balcı, Ozan Can Makar, Nihan Kayalar
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyak tümörlerin büyük kısmı benign özelliktedir. Malign primer kardiyak tümörler nadir olarak karşımıza 
çıkarlar ve sıklıkla yaptıkları mekanik komplikasyonlardan sonra tanı konulabilmektedir. Sağ atriyumdan köken alan ve sağ 
atriyum boşluğunu tamamen dolduran anjiosarkomlu hastanın cerrahi tedavisini sunmayı amaçladık.
Yöntem: Sağ atriyumundan köken alan, sağ atriyum boşluğunu tamamen dolduran anjiosarkom nedeni ile cerrahi tedavi 
uyguladığımız hastanın verileri retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Yirmi yedi yaşında erkek hastada karında şişme, çabuk yorulma ve bilateral pretibial ödem nedeni ile yapılan 
tetkikleri sonrasında sağ atriyumda 10x7 cm boyutlarında sağ atriyum boşluğunu tama yakın dolduran kitle saptandı. Hasta 
ameliyata alındı, bol miktarda serohemorajik perikardiyal mayi aspire edildi. Selektif süperior ve inferior vena kavadan venöz 
kanülasyon ve asendan aortadan arteriyal kanülasyon ile kardiyopulmoner baypasa girildi. Kros klemp konuldu ve total baypasa 
geçildi. Sağ atriyum ön duvarına tamamen invaze olduğu görülen kitle sağ atriyum ön duvarı ile birlikte sağ ventrikül ile 
birleşim yerine kadar rezeke edildi. Triküspid kapak tutulumu olmadığı görüldü. Sağ atriyum ön duvarı perikart yama yardımı 
ile rekonstrükte edildi. Kitlenin patolojik incelemesi anjiosarkom ile uyumlu rapor edildi. Ameliyat sonrası kontrol EKO’da ek 
patolojiye rastlanmadı. Hastanın takibine devam edilmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Primer malign kardiyak tümörlerin mümkün olan durumlarda tespit edildikleri zaman cerrahi olarak 
çıkartılmaları gerekmektedir. Kitlenin invazyon sınırlarının ameliyat öncesi değerlendirilmesinin her zaman mümkün 
olmayabileceği ve tümör eksizyonu sonrası anatomik rekonstrüksiyonlara ihtiyaç duyulabileceği, ek cerrahi işlemler açısından 
hazırlıklı olunması gerektiği akılda tutulmalıdır.
Anahtar sözcükler: Kardiyak tümörler.

Şekil 1. Sağ atriyumda kitle. Şekil 2. Sağ atriyum dış duvarının perikart yama ile 
tamiri.
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[EP-168]
A rare complication of TEVAR: Covered-stent migration, results and management: Case 
report
Muhammet Turhan, Ayşegül Durmaz, Özgür Özsoy, Yücel Özen, Murat Uğur
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) has become the method of choice for treating thoracic 
aortic pathologies. Stent migration is an essential complication of TEVAR. We report a case of covered stent migration after 
TEVAR. We think reporting such complications is essential as it can help catch some important clues for our colleagues in 
similar interventions.
Methods: Thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) is an endovascular intervention primarily used to treat thoracic aortic 
pathologies. Graft migration is rare and can be easily overlooked among its complications. The consequences are pretty severe. 
Here, we present a complication of complete migration of the covered stent placed into the aortic lumen in treating thoracic aortic 
aneurysm and the treatment we applied.
Results: Thoracic endovascular aortic repair was performed for saccular aneurysm with the diameter of 16x15 mm, at the level 
of aortic arch. 11 days after the procedure, stent migration was detected.
Conclusion: The TEVAR method has taken its place as a serious alternative to open surgical procedures in thoracic aortic 
pathologies. However, unlike open surgery, it requires close imaging follow-up. Procedure and graft-related complications after 
TEVAR include endoleaks, material fatigue, and endograft migration, which can lead to aneurysm enlargement, rupture, and the 
need for re-intervention. Graft migration after TEVAR is predominantly seen in patients with TAA and aortic elongation. When 
detected, patient-based treatment decisions can be made, such as interventions under angiography, hybrid methods, open surgery 
or close follow-up options. In our patient, open surgery was performed and the patient was followed up with postoperative 
physical therapy planning.
Keywords: Thoracic endovascular aortic repair.
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[EP-170]
Treatment of a patient with acute DVT, who did not benefit from surgery and heparin, with 
bivalirudin
Shabnam Huseynzade, Birol Akdoğan, Doğan Yetüt, Türkan Tansel
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Cardiovascular Surgery Department, Istanbul, Türkiye

Background and Aim: Deep vein thrombosis is an acute disease that occurs in the presence of one or more components of 
the Virchow Triad (stasis, endothelial damage and coagulopathy). Acute deep vein thrombosis is a common disease in clinical 
practice. The disease, which limits living standards, has high morbidity and mortality rate. In this report, we present our 
management strategy in a patient with acute deep vein thrombosis.
Methods: A 63-year-old male patient, who has no known chronic disease other than hypertension, admitted to the emergency 
unit with the complaint of sudden onset of swelling and pain in the left lower limb. On examination, an increase in diameter 
and tightness were observed in the left leg. Homan’s sign was positive. The patient’s distal arterial examination was normal. 
According to the lower extremity venous color Doppler ultrasound results, thrombosis was observed in the left external iliac 
vein, femoral vein, and popliteal vein.
Results: Heparin infusion therapy was started. Mechanical thrombectomy was performed on the patient whose clinical 
symptoms did not regress, and a filter was placed in the inferior vena cava to prevent the development of pulmonary embolism. 
A surgical intervention decision was taken for the patient, who did not benefit from pharmacomechanical thrombectomy. 
Bivalirudin was initiated based on previous clinical studies. Recanalised flow was observed in the doppler ultrasound imaging 
of the patient.
Conclusion: This case demonstrates that DVT might progress severe after applied pharmacomechanical thrombectomy 
and vena cava filter. It shows that Bivalirudin can be a viable pharmaceutical treatment option in cases of Heparin-Induced-
Thrombocytopenia.
Keywords: Deep vein thrombosis.

Figure 1. CTA sections of the patient 
who did not benefit from the Heparin 
therapy. The thrombus extends from 
the bilateral common iliac veins to the 
infrarenal level of the inferior vena cava 
and appears to occlude totally.

Figure 2. Postoperative image that 
shows surgically removed thrombus 
and inferior vena cava filter.

Figure 3. Perioperative image that shows 
enlarged VCI and bilateral common iliac veins 
due to thrombus.
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Aort (Torakal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler Girişimler

[EP-171]
Tip 3 diseksiyon nedeniyle uygulanan TEVAR sonrası retrograd tip 1 diseksiyon gelişen 
hastalarda cerrahi strateji ve sonuçlarımız
Hidayet Demir, Ahmet Özdemir, Mehmet Altuğ Tunçer
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte endovasküler tedavi seçenekleri artmıştır. Tip 3 diseksiyon 
olgularında TEVAR organ malperfüzyonu, dirençli ağrı ve kontrolsüz hipertansiyon görüldüğünde tercih edilen bir tedavi 
yöntemi olmuştur. Biz burada TEVAR sonrası retrograd tip 1 diseksiyon gelişen olgularda cerrahi strateji ve sonuçlarımızı 
sunmayı amaçladık.
Yöntem: Mart 2018-Ağustos 2022 yılları arasında Okan Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar cerrahisi kliniğinde TEVAR 
yapılan 116 olgu retrospektif olarak analiz edilmiştir. Bu olgulardan üçü TEVAR sonrası retrograd tip 1 diseksiyon olduğu tespit 
edilmiştir. Bu olgularda asendan aorta replasmanı ve arkus debranching ameliyatı yapılmıştır.
Bulgular: 116 TEVAR olgusunun 86’sı (%74,13) anevrizma zemininde 30’u (%25,86) tip 3 diseksiyon zemininde ameliyat 
edilmiştir. Tip 3 diseksiyon zemininde TEVAR yapılan üç olguda ameliyat sonrası ilk ayda retrograd tip 1 diseksiyon gelişmiştir. 
Ortalama diseksiyon gelişme süresi 16±5 gündür. Hastaların başvuru şikayeti şiddetli göğüs ağrısı olarak tespit edilmiştir. 
Ameliyat edilen tüm olgularda rutin median sternotomi uygulanmış ve aksiller arter kanülasyonu yapılmıştır. Distal anastomoz 
antegrad serebral perfüzyonda 28 derecede başlatılmış ve TEVAR greftinin hornuları kesildikten sonra anastomoz öncesi 6 no 
entübasyon tüpüyle ikinci bir arter hattı yapılarak distal perfüzyon başlatılmış ve antegrad serebral perfüzyondan çıkılarak tam 
debi altında cerrahi sürüdürülmüştür. Hastaların ameliyat sonrası yoğun bakım kalış süreleri ortalama üç gündür. Total hastane 
kalış süreleri ortalama 12 gündür. Perioperatif mortalite görülmemiş, ek morbidite yaşanmamıştır.
Tartışma ve Sonuç: Tip 3 diseksiyon zemininde TEVAR uygulanan olgularda retrograd tip 1 diseksiyon gelişebilmektedir. 
Erken tanı ve ivedi cerrahi girişim ile tedavi mümkün olup bu olguların erken dönem yakın takibi önem arz etmektedir.
Anahtar sözcükler: Retrograd.
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[EP-174]
Transvenöz pacemaker implantasyonu sırasında görülen eş zamanlı sağ atriyum, perikart ve 
AC yaralanması: 5-FLU toksisitesi?
Nazlı Melis Coşkun, Ahmet Aydın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Günümüzde artan girişimsel işlemlerden biri; transvenöz pil takılmasının giriş-yeri hematomu oluşması, 
kardiyak yaralanma, tamponat, enfeksiyon, pnömotoraks, hemotoraks gibi komplikasyonları olabilmektedir. Burada kolon 
kanseri nedeniyle 5-FLU kullanımı olan bir hastada AV tam blok nedeniyle pacemaker implantasyonu sırasında kardiyak, 
perikart ve AC yaralanması oluşan vakayı sunuyoruz.
Yöntem: Ameliyat sonrası veriler
Bulgular: Altmış altı yaşında kadın hasta bir yıldır mevcut olan halsizlik, çarpıntı şikayetiyle başvurdu. EKO’su normaldi. 
Yapılan Holter’de AV tam blok saptandı. Geçirilmiş kolon ca (20 yıl önce, 6 kür 5-FLU) dışında hastalığı bulunmayan hastaya 
transvenöz pil takıldı. Sol pektoral bölgeden girişim yapılarak subklaviyen venden transvenöz DDD-pacemaker takıldı. Sağ 
ventriküle ve atriyuma lead yerleştirildi. Ameliyat sonrası 0. gün takibinde vitalleri stabil seyretti. Birinci günde nefes darlığı, 
satürasyon düşüşü, hipotansiyon gözlenen hastaya çekilen BT’de pacemaker telinin sağ atriyumu yaraladığı, plevrayı deldiği ve 
pnömotoraksa sebep olduğu görüldü. Hasta acilen ameliyata alındı. Atriyumdan dışarı çıkan lead görüldü. Hastada tamponada 
rastlanmadı. Ameliyat sırasında dokuların ileri derecede frajil olduğu görüldü. Hastanın lead’i atriyuma ilerletilerek sağ atriyum 
onarıldı ve göğüs tüpü takıldı. Takibinde kısa süreli enfektif olmadığı düşünülen ateş dışında komplikasyon olmayan hasta 
taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Sıklaşan girişimsel işlemler, cerrahiyle kıyaslandığında hasta konforu, kısa iyileşme süreleri sağlamaktadır 
ancak yeni komplikasyonlara yol açabilmektedirler. Literatür incelendiğinde sağ atriyal yaralanma ile bilateral pnömotoraks 
gözlenen bir olgu dışında eş zamanlı atriyum, perikart, akciğer yaralanması saptanan olguya rastlanmamıştır. Hastamızda 
ertesi gün ortaya çıkan semptomların nedeni kardiyak ve AC yaralanmasının işlemden bir gün sonra oluşması olabileceği 
gibi yaralanma sonrası bulgular vitallere de yansımamış olabilir. Bu nedenle işlem sonrası hastalar yakın gözetim altında 
tutulmalı, sonradan gelişebilecek komplikasyonlar açısından dikkatli olunmalıdır. 5-FLU kullanımı kısa dönemde kardiyak 
toksisite, aritmi ile ilişkilidir. Hastada AV blok gelişmesinde ve cerrahi sırasında beklenmeyen doku frajilitesinin 5-FLU’dan 
kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Kısa dönemde 5-FLU’nun aritmi ile ilişkisi gösterilmiştir ancak uzun dönem etkilerinin 
yeni araştırmalarla gösterilmesi gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Atriyal lead perforation cardiac toxicity complications to pacemaker implantation iyatrojenik pnömotoraks 
5-FLU.

Şekil 1. Soldaki resim: Sağ atriyumdan dışarı çıkan 
lead, atriyal yaralanma Sağdaki resim: Sağ atriyumdan 
dışarı çıkan lead, perikardiyal yaralanma.
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[EP-177]
Atipik yerleşimli atriyal miksomada cerrahi strateji
Burçin Çayhan, Hakan Yusuf Köksal, Ekrem Yılmaz, İsmail Demir, Arzu Antal, Taylan Adademir, Fuat Büyükbayrak
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Miksomalar benign primer kardiyak tümörlerin %50’si olup, sıklıkla ikinci ile altıncı dekadlarda ve genellikle 
kadınlarda kendilerini göstermektedirler. Çoğunlukla interatriyal septumun fossa ovalis bölgesinden orijin alan miksomaların 
%75’i sol atriyum, %10-20’si sağ atriyum kaynaklı olduğu bilinmektedir. Klinik semptomları ve bulguları orijin aldıkları kalp 
boşluğundaki lokalizasyonuna ve boyutuna göre değişkenlik gösterebilmekte olup, genel olarak miyalji, kilo kaybı ve ateş gibi 
semptomlar ile ortaya çıkmaktadır. Sağ atriyum kaynaklı miksomalar pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon, sağ kalp 
yetmezlik bulguları ile kendisini gösterebilir iken; sol atriyum kaynaklı miksomalarda sistemik embolizasyonlar, Raynuad 
fenomeni, geçici veya kalıcı nörolojik semptomlar gibi değişik klinikler ortaya çıkabilmektedir.
Yöntem: Kardiyak semptomları olmayan, ayak parmak ucunda ve topuğunda gelişen renk değişikliği ile başvuran 29 
yaşındaki kadın hastanın fizik muayenesinde ve laboratuvar tetkiklerinde patolojik bulguya rastlanmaz iken; transtorasik 
ekokardiyografisinde sol atriyum içerisinde 1,2 cm x 1,6 cm çaplarında sağ üst pulmoner vene uzanım gösteren hareketli, ince 
fibriler uzanımları olan trombüs ile uyumlu kitle görüldü.
Bulgular: Elektif koşullarda yapılan ameliyatta; sol atriyumda gözlenen kitle takip edilerek sol pulmoner venden orijin aldığı 
saptandı. Geniş bir rezeksiyon sonrası rekürens oranının azaltılması amacıyla kitlenin orijin adlığı bölgeye kriyoablasyon 
uygulandı. Patolojik incelemesinde miksoma saptanan hasta, taburculuk sonrası düzenli kontroller ile takibe alındı.
Tartışma ve Sonuç: Miksomalar, genellikle sol atriyumda fossa ovalisten orijin alan ve en sık görülen primer kardiyak 
tümörlerdir. Sol ventrikül, sağ atriyum ve pulmoner ven kaynaklı görülmeleri oldukça nadirdir. Sistemik embolizasyon ile 
semptom veren olgumuzdaki miksomanın özelliği pulmoner ven kaynaklı atipik yerleşimli nadir görülen bir tümör olmasıdır. 
Tümörün lokalizasyonu ameliyat stratejisini etkilemektedir.
Anahtar sözcükler: Atriyal miksoma.
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[EP-179]
Surgeon modified fenestrated stent graft for providing proximal seal in EVAR
Naim Boran Tümer, Sabir Hasanzade, Sinan Özçelik, Gizem Işık, Muhammet Selim Yaşar, Hakkı Zafer İşcan
Department of Cardiovascular Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Background and Aim: Back table fenestration is an adaptation of endovascular repair in which the proximal seal is extended 
above the renal arteries into the visceral segment ot the aorta. Fenestration on the endograft enables continued perfusion of the 
branch vessels while maintaining the exclusion of the aneurysm. Here we present a triple SMFSG (left renal artery (LRA), right 
renal artery (RRA) and superior mesenteric artery (SMA)) performed because of a short reverse tapered neck for a patient of 
ASA 4 status with multiple comorbidities.
Methods: Seventy-four-year-old male patient with morbid obesity, COPD, DM, CAD with an ejection fraction of %35. He had a 
8 cm reverse tapered neck not suitable for standard EVAR. Suprarenal and infrarenal angles were low. We planned to perform 
triple fenestration and replace the proximal seal just below the celiac trunkus. Back table fenestrations was performed for SMA, 
LRA and RRA.
Results: Completion angiography and first month CTA demonstrated perfect orientation of the fenestrations and exclusion of 
the aneurysm.
Conclusion: SMFSG is a valuable, economic, fast and always available technique in experienced aortic centers. Meticulous 
measurements and proper patient selection is mandatory for success.
Keywords: Aortic aneurysm.

Figure 1. Postoperative CTA. Figure 2. Preoperative CTA.
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[EP-180]
Surgically treated Ogilvie syndrome after coronary artery bypass surgery: A rare case
Esra Erturk Tekin
Mersin City Education and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Mersin, Türkiye

Background and Aim: Ogilvie’s syndrome describes an acute colonic pseudo-obstruction (ACPO) consisting of dilatation of 
part or all of the colon and rectum without intrinsic or extrinsic mechanical obstruction. It often occurs in debilitated patients. 
Its pathophysiology is still poorly understood.
Methods: Since computed tomography (CT) often reveals a sharp transition or “cut-off” between dilated and non-dilated 
bowel, the possibility of organic colonic obstruction must be excluded. If there are no criteria of gravity, initial treatment 
should be conservative or pharmacologic using neostigmine; decompression of colonic gas is also a favored treatment in the 
decision tree, especially when cecal dilatation reaches dimensions that are considered at high risk for perforation. Recurrence 
is prevented by the use of a multiperforated Faucher rectal tube and oral or colonic administration of polyethylene glycol (PEG) 
laxative. Alternative therapeutic methods include: epidural anesthesia, needle decompression guided either radiologically or 
colonoscopically, or percutaneous cecostomy. Surgery should be considered only as a final option if medical treatments fail or 
if colonic perforation is suspected.
Results: Gastrointestinal (GI) complications occur in less than 2% of patients undergoing open-heart surgery. Acute colonic 
pseudo-obstruction, known as Ogilvie’s syndrome, is also a rare complication encountered in 0.046% of patients undergoing 
coronary artery bypass graft surgery. It is characterized by massive colonic dilatation without mechanical obstruction in patients 
with underlying medical or surgical conditions
Conclusion: In this report, we describe a 58-year-old male patient suffering from Ogilvie syndrome who was treated surgically 
five days after undergoing elective coronary bypass surgery.
Keywords: Ogilvie syndrome.
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[EP-181]
A rare complication of TEVAR: Covered-stent migration; Case report
Muhammet Turhan, Ayşegül Durmaz, Özgür Özsoy, Yücel Özen, Murat Uğur
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) is an endovascular intervention primarily used to treat 
thoracic aortic pathologies. Graft migration is rare and can be easily overlooked among its complications. The consequences are 
pretty severe. Here, we present a rather annoying complication of complete migration of the covered stent placed into the aortic 
lumen in treating thoracic aortic aneurysm and the treatment we applied.
Methods: A 73-year-old male patient was incidentally detected saccular aneurysm with the diameter of 16x15 mm, at the level 
of aortic arch. TEVAR was performed. Eleven days after the procedure, patient was brought to ER unconscious. Stent migration 
was detected. A graft was placed from right SCA to left CCA.
Results: Today, the TEVAR method has taken its place as a serious alternative to open surgical procedures in thoracic aortic 
pathologies. However, unlike open surgery, it requires close imaging follow-up. Procedure and graft-related complications after 
TEVAR include endoleaks, material fatigue, and endograft migration, which can lead to aneurysm enlargement, rupture, and 
the need for re-intervention. Graft migration after TEVAR is predominantly seen in patients with TAA and aortic elongation. 
When detected with appropriate imaging methods, patient-based treatment decisions can be made, such as interventions under 
angiography, hybrid methods, open surgery or close follow-up options. In our patient, open surgery was performed as an 
appropriate intervention, and the patient was followed up with postoperative physical therapy planning.
Conclusion: One of the complications of TEVAR, endograft migration should be evaluated in five-year follow-ups after the 
procedure to prevent clinical sequelae.
Keywords: TEVAR migration.



Doktor Bildirileri - Poster - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S421

Aort (Abdominal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler Girişimler

[EP-184]
Rüptüre sol renal arter anevrizması olgu sunumu
Çağla Canbay Sarılar, Mehdi Zengin
Şişli Hamidiye Etfal Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Renal arter anevrizması, normal renal arter çapının iki katından fazla genişlemesi ile karakterize olup 
genellikle asemptomatiktir. Genel popülasyonda insidansı %0,1 kabul edilir. Nadir olguda anevrizma rüptürü gelişebilmekte 
ve hayatı tehdit eden hemoraji ve mortalite %10 olguda görülmektedir ve bu risk gebe kadınlarda daha yüksek oranda görülür. 
Renal arter anevrizmaları klinik olarak önemli ve ölümcül riski olan bir durumdur. Asemptomatik renal arter anevrizma çapı 2 
cm’den büyük olduğunda girişim uygulanmalıdır. Tedavisinde hem cerrahi hem de endovasküler yaklaşım kullanılabilir.
Yöntem: Bizim olgumuz 56 yaşında erkek hasta sol yan ağrısı, karında lokalize şişlik ve soğuk terleme yakınması ile acil 
servise başvurmuş olup hastaya çekilen batın bilgisayarlı tomografisinde perirenal alanda yaygın masif hematom izlendi. 
Sol renal arter anevrizma rüptürü tanısı ile hasta acil ameliyata alındı. Genel anestezi altında desenden aortayı klemplemek 
ve kanamayı kontrol altına almak için sol anterolateral torakotomi ile 7. interkostal aralıktan yapıldı. Daha sonra laparotomi 
yapılarak sol retroperitoneal alanı dolduran masif hematom izlendi. Aktif kanamanın devam ettiği görüldü. Desenden aortaya 
klemp koyularak kanama kontrol altına alındı. Renal artere lokalize anevrizma kesesi rezeke edilerek primer sütüre edildi. 
Kaudal yerleşimli ve renal hilus seviyesinde üzerinde yaklaşık 6,5 cm’lik anevrizma bulunan renal arter diseke edilerek distal 
ve proksimali klemplendi. Desenden aortadaki klemp kaldırıldı. Renal ven ligatüre edildi ve nefrektomi uygulandı.
Bulgular: Cerrahi tedavi olarak anevrizmektomi sonrası venöz patchplasti yapılması, renal arter rekonstrüksiyonu ya da böbrek 
korumak için ototransplantasyon yapılabilir.
Tartışma ve Sonuç: Ancak böyle rüptüre olan olgularda hematoma bağlı cerrahi alandaki yoğun kanama ya da hemodinamik 
instabilite nedeniyle çoğunlukla nefrektomi gerekir. Ameliyat sonrası patoloji raporu da renal arter duvarındaki ateroskleroza 
bağlı dejenerasyon olduğunu göstermiştir.
Anahtar sözcükler: Renal arter anevrizması.
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[EP-185]
Redo CABG, Bentall procedure and left carotid artery bypass
Berk Arapi, Çiğdem Tel Üstünışık, Ozan Onur Balkanay, Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, Gökhan İpek
Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: A 32-year-old male patient who had undergone CABG and ascending aorta augmentation surgery 10 
years ago was admitted with the complaints of unstable angina pectoris and NYHA Class IV dyspnea.
Methods: With the diagnoses of severe aortic valvular stenosis, severe supravalvular aortic stenosis, coronary artery disease, 
carotid artery disease, familial hypercholesterolemia and Takayasu’s disease, Redo open heart operation was decided in the 
patient.
Results: Redo CABG (LAD, Cx, RCA), Bentall procedure (right coronary ostium was obliterated due to complete destruction, 
Cabrol anastomosis was performed to the left coronary) and Left carotid artery bypass (with branched part of the ascending 
aorta graft) operation was performed on the reoperated patient. Due to postoperative low cardiac output syndrome, full inotropic 
support, veno-arterial (V-A) extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), intra-aortic balloon pump support (IABP) was 
used and patient was followed with sternum open under vacuum assisted pressure packing. During the intensive care unit follow-
up period, pneumonia and ARDS was developed. After the improvement of the clinical status of the patient, ECMO support was 
gradually reduced and converted to first veno-arterio-venous ECMO then to veno-venous (V-V) ECMO. However, due to the 
low cardiac output syndrome and hemodynamically instability, mechanical support was switched to V-A ECMO again. During 
follow-up period support was gradually terminated in six weeks.
Conclusion: The patient, who underwent Redo CABG, Bentall procedure (right coronary ostium was obliterated due to complete 
destruction, Cabrol anastomosis to the left coronary artery) and Left Carotid Artery Bypass operation, was discharged after six 
weeks of ECMO support.
Keywords: Redo.

Figure 1. Operational photograph.
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[EP-186]
İnsidental olarak nadir saptanan femoral arter anevrizması
Okan Ersan, Yiğit Köse, Cevdet Uğur Koçoğulları
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Vasküler hastalık grubu içerisinde periferik arter anevrizması insidansı düşüktür. Periferik arter anevrizmalarının 
ise büyük çoğunluğunu alt ekstremiteye ait anevrizmalar oluşturur. Ayrıca klinik araştırmalarda abdominal aort ve alt ekstremite 
arterlerinin anevrizmalarının birlikteliğinin azımsanmayacak oranda olduğu görülmektedir. Tanıda ultrasonografi, tomografik 
anjiyografi kullanılmakla birlikte altın standart konvansiyonel anjiyografidir. Tedavide açık cerrahi veya endovasküler işlemler 
uygulanabilmektedir. Bu sunumda femoral arter anevrizmalı olguda açık cerrahi tedavi ve abdominal aort ile femoral arter 
anevrizmalarının birlikteliğinden bahsedilecektir.
Yöntem: Tek vakadan oluşan olgu sunumudur.
Bulgular: Altmış yedi yaşında erkek hasta, son bir yıldır sağ femoral bölgede var olan şişlik ve ağrı şikayeti mevcut. Dış 
merkezdeki takiplerinde femoral arterde çap artışı fark edilen hastanın en son tarafımızca çekilen tomografik anjiyografisinde 
ana femoral arter çapı 3.3 cm ölçülmüş olup anevrizmatiktir. Ameliyat öncesi tetkiklerde laboratuvar değerleri normal olan 
hastanın transtorasik ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu 60 olup kapak patolojisi bulunmamaktadır. Hastanın öyküsünde 
iki yıl önce koroner baypas öyküsü mevcut olup bu ameliyattan iki ay sonra rüptüre abdominal aort anevrizması nedeniyle 
ameliyat olmuştur. Bu ameliyat sonrasında brid ileus nedeniyle ameliyata alınan hastaya geçici kolostomi açılmıştır. Hastanın 
aile öyküsünde koroner arter hastalığı bulunmaktadır. Vakaya alınan hastaya greft interpozisyonu yapılmış olup ana femoral 
arter ve bifurkasyon arasına uç uca anastomoz yapılmıştır. 7 nolu Dacron greft kullanılmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Yayınlanan son kılavuzda femoral arter anevrizması olan hastalarda abdominal aort anevrizması birlikteliği 
%85 olup bu oran popliteal anevrizmada %60 civarındadır. Tersinden bakıldığında ise abdominal aort anevrizmalı hastalarda 
femoral veya popliteal anevrizma görülme insidansı %3-7 arasıdır. Ayrıca 2000 yılında A Diwan ve arkadaşlarının 313 hastayı 
içeren çalışmasında anevrizma insidansının erkeklerde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu hastalarda diğer sistemlerde de 
anevrizma olabileceği unutulmamalı ve hasta yönetimi buna göre yapılmalıdır.
Anahtar sözcükler: Anevrizma.

Şekil 1. Anevrizma kesesi, ana femoral arter ve 
bifurkasyon görülmektedir.

Şekil 2. Ana femoral arter ve femoral bifurkasyon 
hattına uç uca interpoze edilen greft görülmektedir.
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[EP-188]
Karaciğer sirozunda koroner arter baypas cerrahisi
Çağla Canbay Sarılar, Mehdi Zengin
Şişli Hamidiye Etfal Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Karaciğer sirozunda koroner arter bypass cerrahisi (KABG) yüksek risklidir ve karaciğer sirozunun ağırlığı ile 
orantılı olarak cerrahi risk artar. Karaciğer sirozu olan hastalarda koroner baypas cerrahisi deneyimi sınırlıdır. Karaciğer sirozu 
ağırlığı Child-Turcotte-Pugh (Child) klasifikasyonu ve Model for End-Stage Liver Disease (MELD) skoru ile belirlenir. Buna 
rağmen baypas cerrahisi geçiren sirotik hastalarda cerrahi risk belirsizdir. Kardiyopulmoner baypas altında elektif kardiyak 
cerrahi genellikle kontrendikedir.
Yöntem: Bizim olgumuz 58 yaşında erkek hasta olup dokuz yıldır kronik hepatik siroz tanılı ve karaciğer transplantasyonu 
planlanan, anjina nedeniyle yapılan tetkiklerde miyokart perfüzyon sintigrafisinde apikal bölge sol ventrikül inferior 
duvarda perfüzyon defekti, bazal inferior ve mid-bazal anteroseptal, mid lateral duvarlarda iskemi izlenen hastanın koroner 
anjiyografisinde üç damar koroner arter hastalığı tespit edilen hastaya konsey kararı ile KABG önerilmiştir. Ameliyat öncesi 
değerlendirmede Child Pugh B hepatik siroz, endoskopi ile özofagus varisleri ve portal hipertansif gastropati tespit edilmiştir. 
Hastaya sevofluran ve atrakuryum ile genel anestezi uygulanmıştır. Sternotomi sonrası sol internal mammarian arter (LİMA), 
safen ven greftleri hazırlanmıştır. Off-pump teknikle atan kalpte 5000 IU heparin altında epikardiyal mekanik stabilizatör 
(Octobus 3-4, Starfish, Medtronic) ile epikardiyal alanı sabitleyerek 3 damar baypas cerrahisi yapılmıştır. İntrakoroner şant 
kullanılmamıştır. Distal anastomoz süresince sistolik kan basıncı 70 mmHg üzerinde tutularak ve düşük doz inotrop desteği 
altında yapılmıştır. Hasta ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınıp ameliyat sonrası 5. saatte ekstübe edilmiştir. Hastamız 
ameliyat sonrası birinci gününde servise alınmış ve karaciğer fonksiyonları yakın izlemde tutularak ameliyat sonrası dokuzuncu 
gününde taburcu edilmiştir.
Bulgular: Kardiyopulmoner baypas süresinin atan kalp tekniğinde kısa olduğu ve ameliyat sonrası sonuçların daha iyi olduğu 
bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Off-pump koroner baypas cerrahisi uygulanan karaciğer sirozlu hastalarda sonuçların daha iyi olduğu 
raporlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Karaciğer sirozu.
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[EP-189]
Left ventricular pseudoaneursym due to free wall rupture seen after MVR
Abdulgani Orhun Yenigün, Berk Arapi, Çiğdem Tel Üstünışık, Miri Mirizada, Aslıhan Emir, Mehmet Uğurcan Turhan, 
Ozan Onur Balkanay, Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, Gökhan İpek
İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Left ventricular pseudoaneurysm due to free wall rupture seen after MVR is one of the rare 
complications with a high mortality rate. Surgical treatment is recommended because the risk of rupture is very high in patients 
followed up with medical treatment. In this case, free wall rupture was successfully repaired with an external approach because 
the aneurysm sac was fibrotic and endothelialized.
Methods: A 58-year-old female patient with history of mechanical MVR one month ago because of endocarditis was admitted 
to the emergency department with shortness of breath and high blood pressure. Left ventricular pseudoaneurysm was diagnosed 
with echocardiography and urgent contrast-enhanced thorax CT. Surgery was preferred with external approach. We report an 
external repair of late LV pseudoaneurysm.
Results: After sternotomy, the patient was cannulated and the surgery was performed on-pump. A pseudoaneurysm sac was 
found behind the left ventricle. The sac was fibrotic. 4\0 prolene sutures with separate pledget were passed from internal side 
of the ruptured area, and the biograft pericardium was placed in the internal side of the ventricle, the same sutures were passed 
through the second biograft pericardium and we used bioglue between the layers right before placed the graft on external side 
of the left ventricle. Then, the periphery of the grafts was sutured continuously with 4\0 prolene sutures.
Conclusion: Left ventricular pseudoaneurysm duo to free wall rupture seen after MVR is one of the rare complications with a 
high mortality rate and medically treatment has high risk of rupture. We successfully applied surgical treatment with external 
approach.
Keywords: Left ventricular pseudoaneurysm.

Figure 1. Intraoperative photograph.

Figure 2. CT-image.
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[EP-190]
Baypas cerrahisi sırasında sol internal mammarian ven içine santral venöz kateterin çok nadir 
görülen malpozisyonu
Çağla Canbay Sarılar, Mehdi Zengin, Helin El Kılıç, Nilüfer Bektaş, Ahmet İbrahim Balkaya, Ülkü Ziyaoğlu, 
Kanan Gurbanov, İsmail Koramaz, Tolga Demir
Şişli Hamidiye Etfal Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Santral venöz kateterizasyon çeşitli endikasyonlarla sıvı, kan infüzyonunu sağlamak, ilaçları uygulamak, 
santral venöz basıncı izlemek için yoğun bakım ve ameliyathanelerde kullanılan invaziv bir yöntemdir. Malpozisyon ve rüptür 
gibi komplikasyonların gelişebileceği bir tekniktir. Santral ven kateterizasyonu malpozisyonları %6.7 oranında bildirilmiştir. 
Kateterlerin yerleştirilmesi ultrasonografi rehberliğinde yapılmasına rağmen malpozisyonlara rastlanmaktadır.
Yöntem: Bizim olgumuz 57 yaşında erkek hastada koroner anjiyografi sonrası koroner baypas cerrahisi kararı verilen hastada 
bilinen hipertansiyon ve tip 2 diyabetes mellitus tanısı mevcuttu. Hastaya üç damar koroner arter baypas cerrahisi (KABG) 
planlanarak hasta ameliyata alındı. Hastanın sağ internal karotis arterinde %40 darlık olduğu için anestezi uzmanı tarafından 
santral venöz kateterin sol taraftan takılmasına karar verildi. Ultrasonografi eşliğinde sol internal juguler venden kateter takıldı. 
Median sternotomiyi takiben sol internal mammarian arter diseksiyonu yapıldı. Santral venöz kateterin sol internal mammarian 
venin içerisinde olduğu görüldü. Ameliyat sırasında santral venöz kateter çıkarılarak perioperatif femoral venden kateteri 
takıldı. Sol internal mammarian arter kullanılarak herhangi bir komplikasyon gelişmeden üç damar baypas ameliyatı yapıldı. 
Hasta ameliyat sonrası yedinci gününde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.
Bulgular: Hastamızda kateterin ultasonografi eşliğinde takılmasına rağmen malpozisyon görülmüştür. Malpozisyonun 
herhangi bir görüntüleme ve monitörizasyon uygulanmadığında gözden kaçabileceği unutulmamalıdır.
Tartışma ve Sonuç: Mammarian vene takılan santral venöz kateterde sıvı verilince mammaria akımı bozulup spazm gelişebilir. 
Bu sebeple mammarian venin innominate vene döküldüğü yere kadar çıkarılmalı ve innominate ven içinde gerekirse kateter 
palpe edilmeli ve malpozisyon olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar sözcükler: Kateter malpozisyonu.
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[EP-191]
Femoropopliteal baypas yapılmış hastada enfekte greft çıkarılması in situ ven baypas ve 
perkütan girişim ile tedavi
Hidayet Demir, Mehmet Altuğ Tunçer
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Periferik vasküler hastalıklar cerrahi ve perkütan tedavi edilebildiği gibi hibrit yöntemle de tedavi 
edilebilmektedir. Bu yüzden cerrahi ve perkütan girişim birlikte düşünülmeli ve uygulanmalıdır. Biz burada hibrit yöntemle 
tedavi ettiğimiz hastamızı sunmayı amaçladık.
Yöntem: Elli sekiz yaşında erkek hasta sağ bacakta şiddetli ağrı ve yanma üzerine basamama şikayeti ile başvurdu. Öyküsü 
değerlendirildiğinde dört yıl önce iki defa perkütan girişim öyküsü altı ay önce sağ fem-pop baypas öyküsü akabinde greft 
enfeksiyonu nedeniyle re-do fem-pop baypas öyküsü olduğu tespit edildi. Fizik muayenede femoral ve poplieal bölgede 
kızarıklık ısı artışı tespit edildi. Distal nabızlar elle alınamadı. Çekilen periferik BT anjiyografide sağ fem-pop grefti total 
oklüde derin femoral arterden kollateralle ayağın beslendiği ayrıca Buerger hastalığının da olduğu ve biiliak stent olduğu ve 
sağdaki iliyak stentin %70 stenotik olduğu görüldü. Hastaya enfekte greft çıkarılması in situ ven baypas femoral-popliteal 
uygulandı. Profundaplasti de uygulanarak kollateral dolaşım garanti altına alındı. Ameliyat sornası birinci saatte hasta 
anjiyografiye alınarak iliyak stent içine ve trifurkasyon ve distal seviyeye perkütan girişim yapıldı.
Bulgular: İşlem sonrası ayakta iskemik görünüm kayboldu. Kültür sonuçlarına uygun antibiyotikle enfeksiyon tedavi edildi. 
Kontrol görüntülemede sadece ayak arkı distal segmentte beslenme sorunu olduğu görüldü.
Tartışma ve Sonuç: Periferik arter hastalıkları yaygın hastalıklar olmakla birlikte büyük ve küçük damar hastalıkları 
birliktelik göstermektedir. Bu da cerrahi ve girişimsel yöntemlerin birlikte kullanılmasını gerektirmektedir. Greft enfeksiyonu 
gibi komplike olgularda cerrahın perkütan girişim deneyiminin de varlığının önemli olduğunu ve bu hastaların hibrit yöntemle 
tedavisinin önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Hibrit.

Şekil 1. Enfekte greftin distali.
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[EP-193]
Recurrent multipl arterial thrombosis during COVID-19
Ozan Onur Balkanay, Berk Arapi, Çiğdem Tel Üstünışık, Farida Zahirova, İlknur Şahin, Abdulgani Orhun Yenigün, 
Muhammed Ferhat Karataş, Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, Gökhan İpek
İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: COVID-19 is the predisposing factor for the development of venous and arterial thrombotic events due 
to a pronounced inflammatory response, platelet activation, endothelial dysfunction, and stasis. We report a case of symptomatic 
patient, who developed a threatening lower limb ischemia.
Methods: A 47-year-old male patient admitted to our hospital with complaints of fever, cough and weakness. He had typical 
COVID-19 viral pneumonia signs in CT images. On physical examination, bilateral lower extremity ADP/ATP pulses could not 
be palpated. After lower CT angiography, the patient was operated for thrombectomy. During postoperative follow-up under 
LMWH and iliomedin infusion treatment, ischemic findings were recurred. Patient was reoperated. However, thrombosis 
occurred again and again in the postoperative period. Surgical thrombectomy was performed four times. During these period, 
patient was consulted with rheumatology in terms of a secondary vasculitic event related to COVID-19. Steroid treatment was 
also initiated.
Results: The continuation of the current LMWH, ASA, clopidogrel and cilostazol treatments and discharge were deemed 
appropriate, since the patient did not have resting pain or claudication with mobilization. It was planned by rheumatology to 
reduce the steroid treatment and the patient was discharged. LMWH treatment, which was reduced to half dose six months later, 
was discontinued at the end of one year.
Conclusion: In this patient with recurrent multiple peripheral arterial thrombosis during COVID-19, the clinical recovery 
following multiple surgical thrombectomy shows that this surgery should not be ignored even in recurrent acute arterial 
thrombosis in COVID-19 regardless of need of total number of repeated surgical procedure.
Keywords: COVID-19 related thrombosis.
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[EP-194]
Dikiş iğnesi yutulmasına bağlı özofagus perforasyonu ve akut mediastinit
Çağla Canbay Sarılar, Begüm Özüekren Kasapğlu, Mehdi Zengin, Hakkı Kürşat Çetin, Ahmet İbrahim Balkaya, 
Ülkü Ziyaoğlu, Kanan Gurbanov, Tolga Demir, İsmail Koramaz
Şişli Hamidiye Etfal Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Yabancı metalik cisimlere mediastende rastlanması nadir görülür ve mediastendeki organlara hayatı tehdit edici 
hasarlar verebilir. Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı özofagus perforasyonu nadir görülür. Erken tanı koyup tedavi edilmezse 
ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan mediastinit tablosu gelişebilir. Bu yabancı maddeleri tespit edip acil çıkarmak gerekir. 
Yabancı cisimler kalp veya büyük damarlar gibi önemli organlarla çevrili posterior mediastende kaldığında güvenli bir şekilde 
çıkarılması için doğru yaklaşımı belirlemek çok önemlidir. Akut mediastinit tablosu gelişen hastalarda en önemli sorun ve 
mortaliteyi artıran en ciddi sorun tanıdaki gecikmelerdir. Başlangıç aşamasındaki net olmayan klinik bulgular nedeni ile tanıda 
gecikmeler yaşanabilmektedir.
Yöntem: Bizim olgumuz 58 yaşında mesleği terzilik olan kadın hasta yaklaşık bir hafta önce dikiş iğnesi yuttuğu ifadesi ile acil 
servisimize başvurmuştur. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde mediastende dikiş iğnesi tespit edilmiş olup hastaya acil 
serviste hemodinamik instabilite nedeniyle yüksek doz inotropik destek başlanmıştır. Hasta ameliyata alınıp median sternotomi 
uygulanmıştır. Perikarda ulaşılıp perikardın safra mayi ile dolu olduğu görülmüştür. İnferior duvara invaze dikiş iğnesi 
çıkarıldı. Hastada özofagus perforasyonu olması nedeniyle genel cerrahi birimi tarafından özofagusa ulaşılmaya çalışılırken 
kalbin ileri derecede frajil olduğu izlenmiştir.
Bulgular: İnferior vena kavadan kanamaya başlayan hastada kanama kontrol alınanamaması sonrası kardiyopulmoner baypasa 
girildi.
Tartışma ve Sonuç: Ancak kanamanın kontrol altına alınamaması ve her atılan dikişin asit pH nedeniyle dokuları tahrip etmiş 
olması nedeniyle hasta ex olmuştur.
Anahtar sözcükler: Mediastinit.

Şekil 1. Mediastenden çıkarılan dikiş iğnesi.
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[EP-195]
Tarihi bir bitki ve tıbbi tedavideki yeni yeri; Isparta gülü (Rosa Damascena)
Ahmet Rıfkı Çora, Ersin Çelik
TC. SB. Isparta Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Isparta, Türkiye

Giriş ve Amaç: Isparta gülü (Damask Rose) eskiden beri kozmetik alanında kullanılmış bir bitki olmakla birlikte son 
zamanlarda rutin medikal tedavilerde de ek tıbbi tedavi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla genellikle bitkiden elde 
edilen gülyağı kullanılmaktadır. Çalışmamızda safenofemoral yetmezlik nedeniyle siyanoakrilat uygulaması yapılan hastalarda 
işlem sırasında uygulanan gülyağı inhalasyonunun analjezik etkisini araştırmak istedik
Yöntem: Mayıs 2022- Haziran 2022 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran, bilateral safenofemoral yetmezlik saptanıp 
siyanoakrilat tedavisi planlanan 20 hasta çalışmamıza dahil edildi. Bir hafta arayla her iki safen vene siyanoakrilat tedavisi 
yapıldı. İlk uygulamada, uygulama süresince izotonik serum damlatılmış spanç inhale ettirilirken, aynı hastaların ikinci 
bacağına yapılan uygulama sırasında gülyağı damlatılmış spanç inhalasyonu yaptırıldı. Hastaların ağrı derecesini belirlemek 
için Visual Analog Skala (VAS) kullanıldı.
Bulgular: Yirmi hastanın üçü erkek (%15), geri kalanı kadındı (%85). Ortalama yaş 50,10±11,12 (5,5; 43,2-59,7) olarak tespit 
edildi. Hastaların safen ven çapları ve işlem süreleri arasında fark yoktu (p>0,05). Gülyağı inhale eden grupta VAS skoru 
belirgin düşük bulundu (p<0,001) (Tablo 1). 50.5 ortalama yaşa göre hastalar düşük ve ileri yaşlı olarak iki gruba ayrıldı ve 
ağrı skorları yaşa göre incelendi. Her iki grupta da gülyağı inhale edenlerin VAS skorları düşük bulundu (sırasıyla, p=0,016; 
p=0,036).
Tartışma ve Sonuç: Safenofemoral yetmezliklerde uygulanan lokal işlem olan siyanoakrilat tedavisinin en ağrılı kısmı 
ilacın enjeksiyonu aşamasıdır. Biz çalışmamızda, rutin analjezi uygulamasına ek olarak gülyağı inhale ettirilen hastaların 
işlem ağrılarında belirgin rahatlama tespit ettik. Sonuç olarak bulgularımız ışığında, Isparta gülünden elde edilen gülyağının 
siyanoakrilat uygulaması sırasında analjezik tedavilere ek olarak rutinde uygulanmasının hasta konforu açısından olumlu 
olacağını düşünmekteyiz
Anahtar sözcükler: Isparta gülü.
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[PSB-01]
The effects of pump oxygenator on hemolysis during on-pump isolated 
coronary artery bypass surgery
Burçin Çayhan Karademir1, İsmail Yerli1, Sibel Aydın1, Özlem Oğuzhan1, Ahmet Zengin2, Taylan Adademir1, Kaan Kırali1

1Kartal Koşuyolu High Specialized Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Yüksekova State Hospital, Hakkari, Türkiye

Background and Aim: Certain degree of hemolysis in inevitable during cardiopulmonary bypass due to blood-foreign material 
contact. Pump oxygenators have different coatings and membrane surface areas (msa) to diminish this effect on blood cells. The 
aim of this study is to focus on the level of hemolysis by comparing hemolytic products among four different pump oxygenators.
Methods: 324 isolated on-pump coronary artery bypass surgery patients were retrospectively analyzed between August 2018 
and September 2019. Demographic, operative and postoperative data including hemolytic products (Lactate dehydrogenase 
(LDH) and total bilirubine (TB)) were compared according to the type of pump oxygenators used during surgery. Four different 
types of pump oxygenators were used according to the availability (Group 1: Phosphorylcholine coated - 1.65 m2 msa, Group 
2: Polyethylene oxide coated, 2.5 m2 msa, Group 3: Phosphorylcholine coated, 1.75 m2 msa, Group 4: poly (2-methoxyethyl 
acrylate) coated, 2.5 m2 msa).
Results: Age, sex, preoperative hematocrit values, mean graft numbers, cardiopulmonary bypass times, cross-clamping times, 
aortic and venous cannula sizes, patient’s temperature, and fluid balance during the operations were similar among groups 
(p>0.05). There was statistically significant intraoperative fresh frozen plasma (FFP) usage and postoperative erythrocyte 
suspension (ES) and FFP usage (p<0.05) in favor of Group 2 and 4. There was no statistically significant difference between 
LDH and TB values on postoperative one day and one week between four oxygenator types.
Conclusions: Phosphorylcholine coated oxygenators with smaller membrane surface areas required lesser amount of blood 
products perioperatively. Our analysis failed to prove hemolysis as a cause of this finding.
Keywords: Oxygenator.
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[PSB-03]
Erişkin kardiyak cerrahisinde soğuk kan kardiyoplejisi ve del Nido kardiyopleji solüsyonunun 
sistemik etkisinin karşılaştırılması
Mehmet Akar1, Halil Türkoğlu2, Korhan Erkanlı2, Abdulkerim Damar1

1İskenderun Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İskenderun, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp ameliyatlarında kalbin diyastolik safhada arrest edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle kardiyopleji 
solüsyonlarının koroner sisteme uygulanarak kalbi korunması sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sıkça kullanılan soğuk kan 
kardiyoplejisi ile tek doz kardiyopleji çeşitlerinden olan del Nido solüsyonlarının sistemik etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Retrospektif olarak İskenderun Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde 2019 Ocak-2020 Ekim tarihleri 
arasında yetişkin açık kalp ameliyatı uygulanan 30 hastanın dosyalarındaki veriler incelenmek suretiyle gerçekleştirilecektir 
Çalışmada hastaların ameliyat öncesi, eksrakorporal dolaşım öncesi ve kros klemp sonrası, ameliyat sonrasında 1. gün alınan 
kan örnekleri dosya taraması yapılarak karşılaştırılacaktır.
Bulgular: Grupların sosyodemografik özelliklerinin, ejeksiyon fraksiyonu, kros klemp süresi, baypas süresi değişkenlerinin, 
kan değerlerinin (PH, pCO2, pO2, HCT, K+, Na+, Ca+, Glukoz, Laktat, Baz açığı, Üre, Kreatinin, AST, ALT) ve idrar 
miktarlarının karşılaştırılmasında anlamlı fark saptanmadı.
Tartışma ve Sonuç: del Nido ve kan kardiyoplejisi solüsyonlarının sistemik etkilerinin karşılaştırıldığı bu çalışma sonucunda; 
grupların sosyodemografik özelliklerinin, ejeksiyon fraksiyonu, kros klemp süresi, baypas süresi değişkenlerinin, kan 
değerlerinin (PH, pCO2, pO2, HCT, K+, Na+, Ca+, Glukoz, Laktat, Baz açığı, Üre, Kreatinin, AST, ALT) ve idrar miktarlarının 
karşılaştırılmasında anlamlı fark saptanmadı. Bu sonuçlar ışığında del Nido kardiyoplejik solüsyonu ve kan kardiyopleji 
solüsyonu benzer özellikler göstermekte ve birbirlerine üstünlüğü bu çalışmada kanıtlanamamıştır. Örneklem sayısının daha 
fazla olduğu daha fazla çalışma önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Açık kalp ameliyatı-del Nido-kardiyopleji-koroner arter baypas greft-miyokardiyal koruma.
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[PSB-04]
Siyanotik konjenital kalp hastalıklarında düzeltme ameliyatının oksidatif stres parametreleri 
üzerine etkisi
Uygar Demir1, Aydemir Koçarslan2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Giriş ve Amaç: Siyanotik konjenital kalp hastalığı olanlarda oksidatif stres düzeyinde ciddi artışlar görülmektedir. Sonuçta bu 
çocuklarda, kronik hipoksi nedeni ile artan serbest oksijen radikalleri doku hasarına yol açmakta ve antioksidan kapasiteleri 
savunma mekanizmasını zayıflatmaktadır. Çalışmamızda, siyanotik konjenital kalp hastalıklarında düzeltme ameliyatının 
oksidatif stres parametreleri üzerine etkisinin araştırılması planlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya bir üniversite hastanesi Pediyatrik Kalp ve Damar Cerrahisi polikliniğine başvurup, düzeltme ameliyatı 
olan hastaların dahil edilmesi planlanmıştır. Çalışmaya 1 ay ile 13 yaş arası 36 siyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuk 
dahil edilmiş, ancak beş hastanın kontrol kan örneği olmadığı için 31 hastanın verileri kullanılmıştır. Çalışmada 06/04/2019-
31/01/2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak hasta bilgi formu kullanılmış, cerrahi öncesi 
ve sonrası kan örnekleri alınmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 31 hastanın cerrahi öncesi ve sonrası TOS, TAS, OSİ değerleri arasında anlamlı fark 
bulunamamıştır (p>0.05).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmada TOF grubundaki hastalardan alınan sonuçların, tüm siyanotik hastaların genelinden farklı 
olarak anlamlı olması; örneklem sayısının ve örnek alınan zaman aralığının artırılması ile daha anlamlı sonuçlara ulaşılabileceği 
kanısındayız.
Anahtar sözcükler: Siyanotik konjenital kalp hastalığı, total oksidatif stres indeksi (TOS), total antioksidan kapasitesi (TAS), 
oksidatif stres indeksi (OSİ), düzeltme ameliyatı, tetroloji of Fallot (TOF)
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[PSB-05]
Vasküler cerrahide ototransfüzyon yöntemi olarak cellsaver kullanımı ve etkinliği
Serpil Nalbant
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kanamanın fazla olduğu büyük cerrahilerde hastalar için yüksek morbidite, mortalite ve uzun hastanede yatış 
süresi sorunları olmaktadır. Gelişebilecek reaksiyonlardan dolayı kan transfüzyonlarını azaltmaya yönelik kardiyovasküler 
cerrahide uygulanan ameliyat sırası cellsaver sistemi güvenli şekilde kullanılmaktadır. Çalışmamızda vasküler cerrahilerde 
ameliyat sırası cellsaver kullanımıyla kurtarılan kan miktarı ameliyat sonrası transfüzyonun azaltılmasının klinik etkinliğinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır
Yöntem: Vasküler cerrahilerde ameliyat sırası cellsaver kullanılan 24 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ameliyat öncesi 
Hgb-Hct- Rbc- Mcv değerleri; cellsaver cihazında toplanan Rbc miktarları ve ameliyat sonrası 1. gün Hbg- Htc- Rbc- Mcv 
değerleri kayıt altına alındı. Cellsaver cihazında toplanan otolog eritrosit miktarı 1000 mL’nin altı olan 12 hasta (Grup A) ve 
toplanan eritrosit miktarı 1000 mL’nin üstü olan 12 hasta (Grup B) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmalardaki bulgular 
Mann-Whitney U test yöntemini kullanarak analiz edildi
Bulgular: Ameliyat sırası süreçte hastalara ortalama 1249,52 mL CS kanı transfüze edildi. Cellsaver kullanımına bağlı 
herhangi bir komplikasyon görülmedi. Eritrosit miktarları açısından Grup B‘de Grup A’ya göre %30’dan fazla geri kazanım 
olmuştur (Tablo1). Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası RBC, HGB ve HCT değerlerinde Grup A’da anlamlı bir fark 
bulunamazken (p>0,05), B grubunda anlamlı sonuç bulunmuştur (p<0,05). Her iki grupta ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 
MCV değerlerinde anlamlı sonuç bulunamamıştır (p>0,05).
Tartışma ve Sonuç: Cellsaverın özellikle 1000 mL≥ kanama öngörülen cerrahilerde ameliyat sonrası transfüzyon ihtiyacını 
minimuma indireceği kanaatindeyiz
Anahtar sözcükler: Ototransfüzyon.
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[PSB-08]
Nevşehir devlet hastanesi açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz
Hilal Turan, Muhammed Hüseyin Erkan, Fırat Durna, Abdullah Per
Nevşehir Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Nevşehir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık Kalp Cerrahisi, tıp tarihine girişinden bu yana hızlı ve büyük ilerleme göstermiştir. Türkiye bugün açık 
kalp cerrahisinde dünya standartlarında, çok başarılı sonuçlar alınan mükemmel bir duruma gelmiştir. İlk olarak Ankara 
ve İstanbul gibi büyük şehirlerde uygulanmaya başlayan Kalp Damar Cerrahisi, yeni tekniklerin gelişmesi ve teknolojik 
ilerlemelerin etkisiyle çevre illerde de uygulanmaya başlamıştır. Çalışmamızda, İkinci basamak sağlık hizmeti sunan Nevşehir 
Devlet Hastanesinde 2018 yılında başlattığımız açık kalp cerrahisi ameliyatlarındaki deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde Ekim 2018- Temmuz 2022 arasında gerçekleştirilen açık kalp ameliyatları retrospektif olarak incelendi. 
Veriler; yaş cinsiyet, mortalite sayılarına, kardiyopulmoner baypas, kros klemp ve ameliyat sonrası yatış sürelerine göre 
değerlendirildi.
Bulgular: Yetmiş yedi hastaya açık kalp cerrahisi uygulandı. Yaşları 26 ile 84 arasında değişen (Ort: 62,4) hastaların 29’u kadın, 
48’i erkekti. Hastaların 75’ine koroner arter baypas greftleme (KABG), birine KABGX1+ MVR ve birine ASD kapatılması 
işlemleri uygulandı. KABG uygulananların %57sine (43 kişi) KABGx3 uygulandı. KABGX3 uygulanan ilk 10 olgu sonrası için 
(33 kişi) kardiyopulmoner baypas süresi 155 dk’dan 73 dk’ya kısalmıştır (Ort: 100,3 dk). Ortalama kros klemp süresi 80 dk (35-
100). Tüm olgular için ortalama kardiyopulmoner baypas süresi 113,2 dk (28-255), kros klemp süresi 63,5 dk (24-179). Ameliyat 
sonrası yatış süresi ortalama 9,7 gün (5-28) olarak saptandı. Mortalite 4 (%5,1) hastada görüldü.
Tartışma ve Sonuç: Nevşehir Devlet Hastanesinde 2018 yılında uygulamaya başlattığımız açık kalp cerrahisi, artan deneyimlerle 
başarılı şekilde uygulanmaya başlanmış ve açık kalp ameliyatlarında literatüre uygun mortalite oranları ile yapılabilen bir 
merkez olmuştur. Açık kalp ameliyatı sayısındaki artışın, ameliyat süreleri ve ameliyat sonrası yatış sürelerinin kısalmasına ve 
cerrahi ekibin gelişimine katkı sağlarken güvenle tercih edilebilecek merkez haline gelme yolundaki başarılarımızı artırdığı 
düşüncesindeyiz.
Anahtar sözcükler: Nevşehir Devlet Hastanesi.
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[PSB-09]
Açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda arteriyel çıkış ve venöz giriş kan ısısı ile rektal ısı ve 
nazofarengeal ısı arasındaki fark değerlendirmesi
Rahime Akın, Mehmet Acıpayam
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kanlanması daha fazla olan beyin, karaciğer, böbrek gibi organlar; kanlanması göreceli olarak daha az 
olan kas, yağ, cilt gibi dokulara göre daha hızlı soğuyup daha hızlı ısınmaktadırlar. Bu nedenle hastaların soğutulması, 
sıcaklığın sürdürülmesi ve yeniden ısıtmanın gereksinimlerini yönetmek; soğuma ve ısınmanın homojen olup olmadığının 
gözlemlenebilmesi için birden fazla sıcaklık monitörizasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Yapacağımız çalışmadaki amacımız 
açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda cerrahi işlem sırasında ve sonrasında yapılan ısı monitörizasyonlarını kayıt ederek 
arteriyel çıkış ve venöz giriş kan sıcaklığı ile rektal ve nazofarengeal ısı ölçümleri aralarındaki bağıntıyı belgelemek ve 
bu sayede invaziv ölçüm olan rektal ve nazofarengeal ısı yerine arteriyel çıkış ve venöz giriş ısılarının kullanılabilirliğinin 
gösterilmesini sağlamaktır.
Yöntem: Hastalara açık kalp cerrahisi sırasında rutin olarak nazofarengeal ve rektal ısı monitorizasyonu ile ilk ısı değeri 
kaydedilecektir. Arteriyel çıkış ve venöz giriş kan sıcaklığı ise kardiyopulmoner baypas (KPB) başlangıcından itibaren 10 
dakikada bir kayıt edilecektir. Kalp akciğer makinesinden ayrılan hastaların yoğun bakıma transferi sağlanıncaya kadar rektal 
ve nazofarengeal ısı ölçümleri kaydedilmeye devam edilecek. Elde edilen veriler istatistik olarak karşılaştırılacaktır.
Bulgular: Araştırmaya retrospektif 100 hasta dahil edilmiştir. Arteriyel çıkış, venöz giriş, nazofarengeal ısı ve rektal ısı 
ölçümleri KPB boyunca her 10 dakikada bir kaydedilmiş ve sıcaklık bölgeleri birbiriyle karşılaştırıldığında ortalama fark 
anlamlı bulunmuştur (Tablo1 ve Tablo2 p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız sonucunda açık kalp cerrahisi uygulanan hastalardaki hızlı ısı değişimlerine ısı ve süre 
karşılaştırması bakımından rektal ısının en yavaş ve en uzun sürede uyum sağladığını, nazofarengeal sıcaklık ölçüm ısı ve 
süresinin arteriyel çıkış ve venöz giriş ısısıyla karşılaştırıldığında daha yavaş olduğunu ve aralarındaki ortalama farkın anlamlı 
olduğu bulunmuştur (p<0,05).
Anahtar sözcükler: CPB ısı.
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[PSB-10]
Modifiye del Nido kardiyopleji kullanımı miyokardı korumada güvenli mi?
Ayşegül Yaşayan, Funda Yıldırım, Dilşad Amanvermez Şenarslan, Ömer Tetik
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp ameliyatlarında kalbi korumak ve durdurmak için kullanılan modifiye Del- Nido kardiyoplejisi alan 
hastalarda, aort kros klempi kaldırıldıktan sonra kalbin spontan çalışma ve fibrile olma oranına bakarak miyokardı korumada 
daha güvenli olup olmadığını belirlemek.
Yöntem: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi kliniğinde Ocak 2018-Mart 2022 
tarihleri arasında modifiye del Nido kardiyopleji kullanılarak gerçekleşen kapak, miksoma, asendan aort anevrizmaları ve aort 
diseksiyon hastaları retrospektif olarak tarandı. Aort kros klempi kaldırıldıktan sonra kalbin spontan çalışma ve fibrile olma 
oranları incelendi. Fibrile olmamasını miyokardın iyi korunduğunun göstergesi olarak kabul ettik.
Bulgular: Yüz altmış üç hastada modifiye del Nido kardiyoplejisi kullanıldı. Hastaların demografik verileri, laboratuvar 
değerleri, operatif karakteristikleri değerlendirildi. 131 hastada (%80,4) defibrilasyon ihtiyacı olmadı. 32 hastanın (%19,6) 
defibrile edildiğini bulduk. Yüz sekiz hastaya tek doz kardiyopleji verildi. Elli beş hastaya idame doz kardiyopleji verildi.
Tartışma ve Sonuç: Uzun etkili kardiyopleji yöntemi olan modifiye del Nido kardiyopleji kullandığımız hastaların %80,4’ünde 
kalp spontan olarak çalıştığı için bu yöntemin miyokart korumasında güvenli olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: del Nido kardiyopleji.
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[PSB-11]
Vasküler cerrahide ototransfüzyon yöntemi olarak cellsaver kullanımı ve etkinliği
Evren Özçınar, Emre İlhan, Serpil Nalbant
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kanamanın fazla olduğu büyük cerrahilerde hastalar için yüksek morbidite, mortalite ve uzun hastanede yatış 
süresi sorunları olmaktadır. Gelişebilecek reaksiyonlardan dolayı kan transfüzyonlarını azaltmaya yönelik kardiyovasküler 
cerrahide uygulanan ameliyat sırası cellsaver sistemi güvenli şekilde kullanılmaktadır. Çalışmamızda vasküler cerrahilerde 
ameliyat sırası cellsaver kullanımıyla kurtarılan kan miktarı ameliyat sonrası transfüzyonun azaltılmasının klinik etkinliğinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Vasküler cerrahilerde ameliyat sırası cellsaver kullanılan 24 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ameliyat öncesi 
Hgb-Hct- Rbc- Mcv değerleri; cellsaver cihazında toplanan Rbc miktarları ve ameliyat sonrası 1. gün Hbg- Htc- Rbc- Mcv 
değerleri kayıt altına alındı. Cellsaver cihazında toplanan otolog eritrosit miktarı 1000 mL’nin altı olan 12 hasta (Grup A) ve 
toplanan eritrosit miktarı 1000 mL’nin üstü olan 12 hasta (Grup B) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmalardaki bulgular 
Mann-Whitney U test yöntemini kullanarak analiz edildi
Bulgular: Ameliyat sırası süreçte hastalara ortalama 1249,52 mL CS kanı transfüze edildi. Cellsaver kullanımına bağlı 
herhangi bir komplikasyon görülmedi. Eritrosit miktarları açısından Grup B’de Grup A’ya göre %30’dan fazla geri kazanım 
olmuştur (Tablo1). Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası RBC, HGB ve HCT değerlerinde Grup A’da anlamlı bir fark 
bulunamazken (p>0,05), B grubunda anlamlı sonuç bulunmuştur (p<0,05). Her iki grupta ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 
MCV değerlerinde anlamlı sonuç bulunamamıştır (p>0,05).
Tartışma ve Sonuç: Cellsaverın özellikle 1000 ml≥ kanama öngörülen cerrahilerde ameliyat sonrası transfüzyon ihtiyacını 
minimuma indireceği kanaatindeyiz.
Anahtar sözcükler: Ototransfüzyon.

Şekil 1. RBC-HGB-HCT-MCV analizleri. Şekil 2. RBC-HGB-HCT-MCV analizleri 2.
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[PSB-12]
Mitral kapak cerrahisi uygulanan hastalarda kardiyopulmoner baypas süresinin ameliyat 
sonrası renal fonksiyonlar üzerine etkilerinin araştırılması
Ümmügülsüm Yıldırım1, Murat Sarıçam2, Özcan Gür3

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Kırklareli Devlet Hastanesi, Kırklareli, Türkiye
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ekstrakorporal dolaşım (EKD) esnasında oluşan böbrek hasarının ciddiyeti böbreklerin ameliyat öncesindeki 
durumu ile EKD’nin sebep olduğu mikroembolik, hücresel ve bölgesel malperfüzyon hasarlarına karşı koyabilme yeteneği ile 
ilişkilidir. Çalışmamızın amacı kardiyopulmoner baypas (KPB) süresinin böbrek fonksiyonları üzerine etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde Ocak 2010 ile Aralık 2019 arasında median 
sternotomi ile mitral kapak cerrahisi uygulanan 80 hasta ortalama KPB süresi dikkate alınarak iki gruba (Grup 1: süre <85 
dakika, Grup 2: süre ≥85 dakika) ayrıldı. Gruplar yaş, cinsiyet, uygulanan cerrahi tipi ile ameliyat öncesi ve sonrasındaki serum 
üre ve kreatinin değerleri açısından karşılaştırmalı olarak incelendi.
Bulgular: Grup 1 ve 2 arasında yaş, cinsiyet ve ameliyat öncesindeki serum üre ve kreatinin değerleri açısından anlamlı fark 
saptanmazken ameliyat sonrası ölçülen serum üre ve kreatinin değerlerinin KPB süresi daha uzun hastaları içeren Grup 2’de 
belirgin olarak daha yüksek olduğu görüldü.
Tartışma ve Sonuç: EKD ve KPB esnasında artan oksidatif stres sonucunda çeşitli seviyelerde böbrek hasarının gelişmesi 
kaçınılmazdır. Kardiyopulmoner baypas süresinin uzaması diğer kardiyak cerrahi işlemlerde olduğu gibi mitral kapak 
ameliyatlarında da böbrek fonksiyonlarını bozucu yönde etki ettiğinden ameliyat sürelerini kısaltma çabasının bu olumsuz 
sonucun ortaya çıkmasını engelleyeceğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Kardiyopulmoner baypas süresi.
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[PSB-13]
Perfüzyonistlerin hukuki sorumlulukları
Leyla Kaya
Çanakkale Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Çanakkale, Türkiye

Giriş ve Amaç: Perfüzyonist Kalp Damar Cerrahi ekibinin önemli bir üyesidir. Açık kalp cerrahisinde kalp ve akciğerin 
görevini yerine getirerek hayati sorumluluklar üstlenmektedir. Herhangi bir yasal güvencesi olmadan bu görevi üstlenmiş 
perfüzyonistlerin, hukuki güvence elde edebilmek için çabaları ve şimdiye kadar kalp cerrahisindeki görevlerini aksatmadan 
özveriyle yerine getirmeleri takdiri hak etmektedir.
Yöntem: Perfüzyonistlerin hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri ile birlikte mesleklerinden kaynaklanan hukuki 
sorumlulukları, hukuki kaynaklar araştırılarak belirlenmeye çalışılmıştır.
Bulgular: Meslek tanımı ve yönetmelikle görev tanımları da belirlenmiştir. Aktif çalışan perfüzyonistlere ise eğitim ve yetki 
belgesi verilerek mevcut yasal çerçeveye uymaları sağlanmıştır. Meslekle ilgili kadro oluşturulmuş ve eğitim düzenlemesi 
gerçekleştirilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Biz bu çalışmamızda hekim ve diğer sağlık personelleriyle birlikte perfüzyonistlerin karşılaşabilecekleri 
hukuksal sorumlulukları ve bunların yaptırımlarını araştırdık. Meslek ve görev tanımı yapılmış fakat yaptığı yüksek riskli 
işlemlerin karşılığı olan hukuki güvenceye sahip olamamışlardır.
Anahtar sözcükler: Perfüzyonistin sorumluluğu.
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[PSB-14]
Minimal invaziv ekstrakorporeal sirkülasyon (MIECC) sistemi kullanımı
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi deneyimi
Özlem Oğuzhan, Sibel Aydın, Mustafa Mert Özgür, Hülya Yük, Kaan Kırali
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp cerrahisinde; kardiyopulmoner baypas (KPB)’ın neden olduğu yabancı yüzey temasının olumsuz 
sistemik etkileri bilinmektedir. Bu etkileri azaltmak ve biyouyumluluğu artırmak için ekstrakorporeal dolaşım devrelerinin 
optimize edilmesi ile ilgili çalışmalar 2000’li yılların başında ortaya çıkmış ve minimal invaziv ekstrakorporeal (MİECC) 
devreleri geliştirilmiştir. MİECC devresi; sistemik yanıtı azaltmak için biyouyumluluğun artırılmış olması, rezervuar 
içermemesi santrifugal pompa ile çalışması gibi özelliklerinden dolayı tercih edilmekte ve konvansiyonel ekstrakorporeal 
sistemden ayrılmaktadır.
Yöntem: Hastanemizde koroner arter baypas greftleme (KABG) ameliyatı yapılan 21 hastada MİECC devresinin kullanımıyla 
ilgili deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 64,3±9,45 yıldır. Beden kütle indeksi (BMI) ortalaması 26,8±3,2’dir. Ortalama 
ameliyat süresi, KPB ve kros klemp süreleri sırasıyla 270,8±56,4, 110,2±26,9, 63,21±21,7 dakikadır. Revaskülarize edilen 
damar sayısı median değeri 3 (2-5)’tür. ameliyat sırası ortalama 184,5±107,4 mg heparin uygulanmıştır. Ameliyat sırası 
maksimum ACT süresi median değeri 303 (202-519) sn’dir. CPB çıkışı ölçülen ACT median değeri ise 139 (124-287) sn’dir. 
Post ameliyat sonrası ilk 24 saatte ortalama drenaj miktarı 605±296,9 cc’dir. Ekstübasyon süreleri median değeri 7 (4-22) 
saattir. Yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri median değeri, 1 (1-6) ve hastanede kalış süreleri median değeri ise 6 (2-24) 
gündür. Eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu kullanılan hastaların oranı ise sırasıyla %52,4 
(n=11), %9,5 (n=2), %4,8 (n=1)’dir.
Tartışma ve Sonuç: MİECC devresi kullandığımız hastalarda ameliyat sırası dönemde ek volüm verilme ihtiyacı duyulmamıştır. 
Ameliyat sonrası dönemde de drenajdan bağımsız eritrosit süspansiyonu verilme oranı düşüktür.
Anahtar sözcükler: Minimal invaziv ekstrakorporeal kardiyopulmoner baypas.
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[PSB-15]
Postpartum COVID-19 ARDS’de V-V ECMO tedavisi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi deneyimi
Sibel Aydın, Özlem Oğuzhan, Hülya Yük, Ece Altınay, Halide Oğuş, Kaan Kırali
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO), geleneksel tedavi seçenekleri başarısız olduğunda 
kardiyak, solunum veya kombine kardiyorespiratuar yetmezlikte invaziv bir destek seçeneğidir. Ancak COVID-19’dan 
kaynaklanan şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olan postpartum hastalarda, ECMO kullanımına ilişkin sınırlı 
veri bulunmaktadır. Hamilelik döneminde kardiyovasküler fizyoloji, immünolojik ve hormonal değişiklikler solunum yolu 
enfeksiyonlarına yatkınlığı artırabilmekte ve hastalığın şiddetli geçmesine zemin hazırlayabilmektedir.
Yöntem: Hastanemizde Mart 2020 ile Aralık 2021 tarihleri arasında COVID-19 kaynaklı ARDS gelişen gebe ve postpartum 
hastalarda V-V ECMO kullanımına ilişkin deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
Bulgular: Tüm hastalarda Sorin ECMO kullanıldı. Hasta sayımız 12, hastaların yaş ortalaması 31±66 yaştır. Hastalarımızın 
gebelik süresi medyan değeri 34 (min 30 - maks 37) haftalıktır. Bir hastada 31 haftalık gebe iken ECMO desteğine gereksinim 
duyuldu. ECMO desteği altında 9. gün sezeryan ile canlı doğum gerçekleştirildi. Hastalarımızın ECMO öncesi entübasyon 
süresi medyan değeri 7 (0-11) gündür. Hastalara bivaluridin ile antikoagülasyon sağlandı. ACT ortalama değerleri en düşük 
ve en yüksek sırasıyla) 144±66-161±83 saniye arasında, APTT değerleri 40-60 saniye arasında tutuldu. ECMO süresi medyan 
değeri 47 (min 14-maks 78) gündür ve oksijanatör değişimine gereksinim duyulmadı. Yoğun bakım kalış süresi medyan değeri 
67 (min 20- maks 94) hastane kalış süresi medyan değeri 95 (min 32-maks 170 ) gündür. Dokuz hasta wean edilerek taburcu, 
üç hasta sepsis nedeniyle ex oldu.
Tartışma ve Sonuç: Olgu serimiz, COVID-19 dan kaynaklı şiddetli ARDS gelişen postpartum hastalarda ECMO desteğinin 
uygulanabilir bir tedavi seçeneği olduğunu göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Akut solunum sıkıntıs COVID-19 postpartum ECMO.
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[PHP-01]
Hamilelikte redo mitral kapak replasmanı: Olgu sunumu
Perf. Fatih Ordu, Perf. Leyla Sevgenay, Perf. Zekeriya Telli, Uzm. Dr. Oğuz Konukoğlu, Doç. Dr. Kenan Sever, 
Prof. Dr. Denyan Mansuroğlu
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hasta 34 yaşında daha önceden dış merkezde geçirilmiş MVR ameliyatı olmuştur. On dokuz haftalık hamile 
iken hastanemize Stuck kapak tanısı ile refere edilmiştir. Bir ay önce başka bir merkezde serebral tromboembolektomi 
yapılmıştır. Hemen anne ve bebekle ilgili multidisipliner değerlendirme yapıldıktan sonra aileye gerekli bilgi verilip yarı elektif 
şartlarda ameliyata alınmıştır. Yapılan ameliyatta hem anne hem de bebeğin hayati riskini azaltıcı perfüzyon açısından gerekli 
tüm değişiklikler uygulanarak ameliyat gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Perfüzyona giriş öncesi ve perfüzyon esnasında yapılması gerekenler planlandı. Tüm gelişebilecek olasılıklar tartışıldı 
ve cihaz ayarlamaları yapıldı.
Bulgular: Başarılı bir ameliyat sonrası hastanın sağlığına kavuşmasına rağmen bebek kaybedilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Hamilelikte kalp cerrahisi ve kapak replasmanı hem anne hem de bebek açısından yüksek riskle yapılabilir.
Anahtar sözcükler: Gebelikte kalp cerrahisi.

Şekil 1. Hasta epikrizi. Şekil 2. Pulsatil mod ayarı.
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[PHP-02]
Akut tip A aort diseksiyonlarında direkt karotis kanülasyonu ile yapılan serebral perfüzyon
Aydin Bilgili, Ersan Kaan Örkeli, Ozan Ezgingil, Cengiz Bolcal
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Akut tip A aort diseksiyon hastaları perioperatif dönemde %16-28 arasında değişen mortalite oranlarına 
sahiptir. Perfüzyon tekniği ve kanülasyon stratejileri bu tür olgularda önem arz etmektedir. Karotis arterin direkt kanülasyonu, 
mecbur kalındığında vasküler ulaşım için uygulanabilecek bir yöntemdir. Bu olguda 67 yaşında erkek hastanın akut tip A aort 
diseksiyon tanısı ile acil cerrahi müdahalesi süresince uygulanan perfüzyon ve kanülasyon tekniği sunulmuştur.
Yöntem: Acil ameliyata alınan hastada yapılan değerlendirme sonucunda çift arter kanülasyon yapılmaya karar verildi. Pompa 
arter hattı, Y konektör ile iki ayrı arter hattı yapıldı. Arter kanülasyonları sağ brakiyal (21 Fr kanül) sol karotis arterden (14 Fr 
kanül) gerçekleştirildi. Perfüzyon süresince iki arter hattı birbirinden bağımsız olarak akım ve basınç yönünden takip edildi. 
Karotis arter hattı üzerine elektronik venöz oklüder yerleştirildi ve akım kontrolü sağlandı. Hasta 26°C’ye soğutularak ılımlı 
hipotermi uygulandı. Distal ark anastomoz süresince 40 dakika bilateral antegrad selektif serebral perfüzyon yapıldı. Serebral 
perfüzyon, 8-10 mL/kg olacak şekilde akım sağlandı. Perfüzyon yeterliliği için NIRS takibi yapıldı. Distal ark onarımı sonrası 
total vücut perfüzyonuna geçilmiş ve serebral perfüzyon hattından sağlanan akım sonlandırıldı. Hastaya “Suprakoroner greft 
interpozisyonu + Total arkus replasmanı + Sağ brakiosefalik arter greft interpozisyonu“ ameliyatı yapıldı.
Bulgular: Perioperatif dönemde serebral ödem veya nörolojik bir komplikasyon görülmeyen hasta ameliyat sonrası altıncı 
günde taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Bu kanülasyon yöntemi teknik olarak kolay, hızlı ve lümen çapının büyük olması gibi avantajlara sahiptir. 
Antegrad perfüzyon ve iyi akış oranları sağlamaktadır. En büyük dezavantajı hiperperfüzyon ve emboli riski vardır. Ancak 
uygun perfüzyon teknikleri ile bu riskler minimize edilebilir.
Anahtar sözcükler: Serebral perfüzyon ve KPB.

Şekil 1. Akım ve NIRS.

Şekil 2. Arter hattı.
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[PHP-03]
Kardiyak cerrahi sonrasi görülen iskemik nöropati ile ekstrakorporeal dolaşım ilişkisi
Aydin Bilgili, Ersan Kaan Örkeli, Osman Demirci, Cengiz Bolcal
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ameliyat sonrası görme kaybı, oftalmik olmayan cerrahilerin nadir görülen ciddi bir komplikasyonudur. 
İskemik optik nöropati (ION), kardiyak cerrahi insidansı %0,06 ile %1,3 arasında değişmektedir. ION; yaş, obezite, erkek 
cinsiyeti, kan kaybı, cerrahi süre, hasta pozisyonu ve sıvı tedavisi gibi risk faktörlerini içermektedir. Koroner baypas cerrahi 
sonrası hastada görülen ION, perfüzyon tekniği yönünden değerlendirildi.
Yöntem: Hasta 70 yaşında erkek olup koroner baypas cerrahi ameliyatı yapıldı. Kronik bir hastalığı bulunmayan hastanın 
ameliyat öncesi kan test değerleri normaldi. Perfüzyon süresince arter basıncı 70-90 mmHg aralığında tutuldu. Arteriyel kan 
gazında pH (7,30-7,37) ile hematokrit (%28-34) normal aralıktaydı (Tablo 1). Hasta kardiyopulmoner baypas (KPB)’tan mekanik 
veya inotrop desteği olmadan kolaylıkla ayrıldı. Perfüzyon süresince NIRS takibi yapıldı. Ameliyat sırası ve ameliyat sonrası 
dönemde herhangi bir komplikasyon olmadı. Ancak hastada ameliyat sonrası üçüncü gününde bilateral görme kaybı ortaya çıktı.
Bulgular: ION, optik sinir hipoksisinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Oksijen sunumunu etkileyen en önemli faktör hematokrit 
değeridir. Bu nedenle KPB süresince görülen anemi, ameliyat sırası kan kaybı ve hemodilüsyon O2 sunumunu azaltabilir. Diğer 
risk faktörü KPB sistemin kendisidir. Aort kanülasyonu, kros klemp ve hipotermi bu risklerin ilk sıralarında yer almaktadır. 
Tüm bu faktörler kan akışında azalmaya ve optik sinirleri iskemiye yatkın hale getirebilir. Uygun perfüzyon teknikleri 
uygulanmasına rağmen hasta kaynaklı risk faktörleri nedeniyle ION riski ile karşılaşılabilmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Risk altındaki hastaları belirlemek önemlidir. Buna göre ION oluşumunu önlemek için hemodinamik 
durumu, hemoglobin seviyeleri, hipotermi ve doku oksijenasyonu optimize edilmelidir. Perfüzyon süresince bu parametreleri 
takip etmek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapmak önemlidir.
Anahtar sözcükler: İskemik optik nörapati ve KPB.
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[PHP-04]
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH)’da perioperatif yönetim ve 
taktikleri
Hacı Aslan, İsmail Yerli, Mine Şimşek, Hülya Yük, Özlem Oğuzhan, Sibel Aydın, Serpil Taş, Bedrettin Yıldızeli
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) hastalığı akciğerin görevini yapmasında yaşamsal 
engeller oluşturan çok ciddi bir hastalıktır. Çeşitli nedenlerle periferik sistemde oluşan pıhtıların venöz sistem aracılığı ile kalbe 
ve oradan akciğere atması, pulmoner arter üzerinde birikip yerleşmesi ile ciddi bir basınç artışına neden olur. Hasta açısından bu 
durum zamanında teşhis edilip, doğru tedavi uygulanmazsa ilerleyen dönemde kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon 
hastalığı gelişebilir. Bu durumdaki hastalar, KTEPH’ten kaynaklı sağ kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği nedenleri ile 
hayatlarını kaybedebilirler. Mevcut durumda bu hastalığın en etkin tedavisi cerrahi olarak, pulmoner tromboendarterektomi 
(PTE) ameliyatıdır. İlaç tedavisi ancak ameliyat şansı olmayan hastalarda fayda sağlamak için uygulanır.
Yöntem: Kardiyopulmoner baypas stratejileri eşliğinde PTE amaliyatlarında, prime olarak kolloid kullanıyoruz. 18 °C 
dereceye varan derin hipotermi uyguluyoruz. Kansız bir ortamda sağ ve sol pulmoner arter endarterektomi işlemini yaparken 
total sirkilatuar arrest (TCA) uyguluyoruz. NIRS takibi uyguluyoruz. Cerebral koruma için çeşitli ilaçlar ile beyin koruması 
yapıyoruz. Pulmoner arter vent kanülasyonu, kademeli soğutma ve ısıtma teknikleri, standart Cell saver cihazı kullanıyoruz. 
Cerrahi olarak ta bu olgular için özel olarak üretilmiş setler kullanılmaktadır. PTE ameliyatlarında birçok barometrenin takibi, 
yapılan her müdahalenin zamanlaması, ekip uyumu sayesinde başarı ile tamamlanan ciddi olgu sayısına ulaşmış durumdayız.
Bulgular: Eylül 2010-Temmuz 2022 tarihleri arasında yaklaşık 900 PTE ameliyatı gerçekleşmiştir. Mortalitenin yaklaşık %4 
olduğu gözlenmektedir. Total sirkilatuar arrest sürelerinin yıllar içerisinde kısaldığı gözlenmektedir. Kardiyopulmoner baypas 
sürelerinin 200 dk altında gözlenmektedir. ECMO ihtiyacının azaldığı gözlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç: KTEPH olgularında en ciddi sorun neredeyse sistemik basıncı geçen pulmoner arter basınçlarındaki 
artışlarda PTE ameliyatları sonucu ciddi düşüşler sağlanarak normal seviyelerine geldiği görülmüştür. PTE, yaşam kalitesini 
yükselten, hayat kurtarıcı bir ameliyat olmuştur.
Anahtar sözcükler: Pulmoner tromboendarterektomi.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S445-S450

S450

Perfüzyonist Bildirileri - Perfüzyonist

[PHP-05]
What can we do to minimize blood transfusion?
Mustafa Dağlı, Mehmet Yardımcı, Emine Yüce Kara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Hastanesi, Konya, Türkiye

Background and Aim: Reducing the amount of blood used during CPB.
Methods: The open heart operations performed in our clinic between 2020 and 2022 were retrospectively reviewed, and the 
blood rates used in patients who underwent CPB and the procedures applied to reduce them were examined.
Results: Cardiopulmonary bypass (CPB), as a result of the rapid development experienced in cardiac surgery, is nowadays 
affecting the survival and quality of life of patients. It has become a routine procedure. Most damage during CPB given and the 
most conspicuous mechanism; no doubt blood trauma. However, the ideal has not yet been reached in bypass. Initially, up to 
8-10 units of whole blood was used as the prime solution for CPB. This meant significant blood bank support and high cost for 
heart surgery. In addition, infection with the use of such a large amount of blood.
The possibility of infection would increase, capillary leak syndrome and then the picture of respiratory failure called pump lung 
would occur more frequently. Today, the first choice is stable crystalloid liquids.
In order to eliminate the negative effects that occur during and after the operations performed by entering CPB as a result of all 
these system and cell activations: Hgb concentration should be adjusted before starting CPB, Autologous blood, Mini-circuits, 
Heparin-coated pump circuits, Filtration techniques, Hemodulation, Cell saver, RAP, Vacum drainage system.
Conclusions: In line with the goal of blood conservation and not using allogeneic blood, it may be beneficial to use these meth-
ods to reduce prime volume.
Keywords: Minimize blood transfusion.
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[HSB-01]
Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası uygulanan egzersiz programına katılan ve 
katılmayan hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kaliteleri
Filiz Çetinkaya Işık1, Aysel Gürkan1, Çiğdem Altun2

1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren hastalarda taburculuk sonrası uygulanan 
egzersiz programına katılan ve katılmayan hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitelerini incelemektir.
Yöntem: Çalışma prospektif müdahale ve kontrol çalışması olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul 
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Aralık 2020 - Kasım 2021 tarihleri 
arasında yapıldı. Çalışmaya, koroner arter baypas greft ameliyatı olan ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 88 hasta alındı. 
Koroner arter baypas greft cerrahisinden altı hafta sonra egzersiz programına katılmayı kabul eden hastalar müdahale grubunu 
(n=44), kabul etmeyen hastalar kontrol grubunu (n=44) oluşturdu. Müdahale grubuna egzersiz programı olarak haftada en az üç, 
en fazla beş gün, altı hafta boyunca en az 20 seans ve her seansta 25 dakika bisiklet ergometrisi uygulandı. Veriler “Bireysel ve 
Klinik Özellikler Formu”, “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II”, “Kısa Form-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği” ve “Egzersiz 
Programı Takip Formu” kullanılarak toplandı. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel metotlar (ortalama, standart sapma, medyan, 
frekans, yüzde, minimum, maksimum), nicel değişkenlerin için t testi, Mann-Whitney U test, Pearson korelasyon, nitel veriler 
için de Pearson ki-kare test, Fisher exact test, Fisher-Freeman-Halton exact test kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak 
kabul edildi.
Bulgular: Egzersiz programı öncesine göre sonrası her iki grubun sağlıklı yaşam biçimi davranışı ve yaşam kalitesi puanları 
artarken, egzersiz programına katılmayan hastalara göre katılan hastalarda bu artışın anlamlı olarak daha yüksek olduğu 
bulundu (p<0,01).
Tartışma ve Sonuç: Çalışma bulguları, koroner arter baypas greft cerrahisi sonrasında uygulanan egzersiz programının sağlıklı 
yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini gösterdi.
Anahtar sözcükler: Koroner arter baypas cerrahisi, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yaşam kalitesi.



Hemşire Sözlü Bildiriler - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S453

Hemşirelik

[HSB-02]
KABG’DE tanı zamanlamasının, ameliyat öncesi korku ve anksiyete düzeyinin ameliyat 
sonrası ağrı ve komplikasyonlarla ilişkisinin incelenmesi
Ebru Güner, Aşkın Kılıç, Semiha Alkan Kayhan, Şeyde Babul
Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp ameliyatı sonrasında psikolojik problemler, güçsüzlük, kontrol eksikliği ve özgüveninin azalması 
nedeniyle kaygı, depresyon, panik ve öfke gibi duygu durum değişiklikleri yaygın olarak görülmektedir. Ameliyat olacak 
hastalar ve aileleri birçok stresörle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmada kliniğe başka bir merkezden başvuran ve hastane 
içinden konsey kararı ile ameliyat olmasına karar verilen iki grup arasında ameliyat öncesi dönemde yaşanan cerrahi korkunun 
ve anksiyetenin, ameliyat sonrası ağrı, komplikasyonlarla ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı olarak Türkiye’de bir kalp damar cerrahisi hastanesinde 01.07.2020-31.12.2020 tarihleri 
arasında, 48’i farklı bir hastaneden tanı alarak ameliyat için poliklinikten başvuran; 48’i aynı kurumda anjiyo sonrası cerrahi 
tedaviye karar verilen toplam 96 hasta ile yapıldı. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Cerrahi Korku Ölçeği”, “Beck Anksiyete 
Ölçeği” ve ‘’Vas Ağrı Skalası’’ kullanılarak toplandı.
Bulgular: İki grup arasında komplikasyon gelişme açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, akciğer ilişkili 
komplikasyon yönünden anlamlı farklılık bulunmuştur. Poliklinik grubunda akciğer ilişkili komplikasyon gelişen hasta sayısı 
daha fazlaydı. İki grup arasında yoğun bakımda kalış süresi, entübe kalma süresi, mobilize olma günü ve taburcu olma günleri, 
ağrı düzeyleri, anksiyete ve cerrahi korku puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Her 
iki grupta hastaların anksiyete ve cerrahi korku düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edildi.
Tartışma ve Sonuç: Cerrahi tedaviye karar veriliş zamanının, ameliyat öncesi korku ve anksiyetenin ameliyat sonrası dönemde 
ağrı ve komplikasyonlarla ilişkisi olmadığı bulundu.
Anahtar sözcükler: Patient care.
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[HSB-03]
COVID-19 sürecinde elektif kardiyak cerrahi girişim geçiren hastalarda ameliyat öncesi kaygı 
düzeylerinin ameliyat sonrası iyileşme durumlarına etkisi
Gamze Ataman Yıldız, Tülin Yıldız, Fatma Eti Aslan
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: COVID-19 sürecinde kardiyak cerrahi girişim geçiren hastalarda ameliyat öncesi kaygı düzeylerinin ameliyat 
sonrası iyileşme durumlarına etkisinin belirlenmesi amacıyla planlandı ve yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy 
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinin Yetişkin Kalp Damar Cerrahisi Servisindeki hastalar oluşturdu. 
Veriler, Nisan 2021-Ağustos 2021 tarihleri arasında, kardiyak cerrahi girişim planlanıp çalışmaya dahil edilme kriterlerini 
sağlayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 235 hasta ile, “Sosyodemografik Özellikler Formu”, “Durumluk-Sürekli Kaygı 
Ölçeği” ve “Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi” kullanılarak toplandı ve araştırmada toplanan verilerin analizi IBM SPSS 22.0 
paket programı kullanılarak gerçekleştirildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 58,71±11,92, %71,1’i erkek %83’ünün evli, %64,3’ünün ilköğretim 
mezunu olduğu saptandı. Ayrıca %65,5’inin ek olarak başka hastalıklarının da olduğu, %61,3’ünün ailesinde kalp hastalığı 
olduğu ve %19,6’sının COVID-19 geçirdiği belirlendi. Çalışmaya dahil edilen hastaların ameliyat öncesi dönemdeki ‘durumluk 
kaygı’ puan ortalaması ve ‘sürekli kaygı’ puan ortalamasına göre orta düzeyde kaygı yaşadıkları saptandı. ‘Ameliyat Sonrası 
İyileşme İndeksi’ puan ortalamasına göre iyileşmede çok güçlük yaşadıkları bulundu. Ameliyat öncesi Durumluk Kaygı Ölçeği 
ile Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi toplam puanları ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı 
(p>0,05). Sürekli Kaygı Ölçeği ile Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi toplam puanları ve alt boyutları arasında pozitif yönde 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulundu.
Tartışma ve Sonuç: Hastaların ameliyat öncesi durumluk kaygı düzeyleri ile ameliyat sonrası iyileşmeleri arasında anlamlı bir 
fark bulunmazken, ameliyat öncesi sürekli kaygı düzeyleri ile pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi.
Anahtar sözcükler: Ameliyat sonrası iyileşme, cerrahi hemşireliği, kardiyak cerrahi, kaygı.
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[HSB-04]
Mobilization levels of cardiac surgery patients in the early postoperative period
Özlem İbrahimoğlu1, Nurdan Gezer2, Özde Öğütlü3

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Aydın, Türkiye
3İzmir Selçuk Devlet Hastanesi, İzmir, Türkiye

Background and Aim: Early mobilization after cardiac surgery positively affects the improvement of the physical, social, and 
psychological functions of patients. This study was carried out to evaluate the mobilization levels of cardiac surgery patients in 
the early postoperative period with the ICU-Mobility Scale (IMS).
Methods: This descriptive and observational study was conducted with 104 patients and 15 nurses between February-June 2021 
in a cardiovascular surgery intensive care unit in Türkiye. Data were collected with an information form and the IMS.
Results: A statistically significant relationship was found between the time the patients reached the 1st, 3rd, 4th, 6th, 7th, and 8th 
levels of the IMS in the intensive care unit and American Society of Anesthesiologists (ASA) score, cardiopulmonary bypass 
time, aortic cross-clamping time, operation time, and intubation time (p<0.05). In addition, nurses reported that they had a little 
difficulty and had high satisfaction during the application of the scale.
Conclusions: Mobilization after cardiac surgery is affected by some factors during and after surgery. The IMS is an inexpensive, 
easy and effective method that can be used to evaluate and classify the mobilization levels of patients in the intensive care unit 
after cardiac surgery.
Keywords: Cardiac surgery.
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[HSB-05]
İzole koroner baypas ameliyatları sonrasında ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon için riskli 
hasta gruplarında yüksek akış nazal oksijen kullanımı
Ayşe Koray, Mesut Engin, Güneş Bilici, Songül Yılmaz, Şenay Kars, Yusuf Ata, Ufuk Aydın, Şenol Yavuz
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi sonrası yeni gelişen ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon (PoAF) 
önemli bir sorundur. Bu durum hastane yatışlarını uzatmanın yanında mortal ve morbid durumlara da neden olabilmektedir. Bu 
nedenle risk faktörlerinin ortaya konması ve bu yönde gerekli önlemlerin alınması oldukça önemlidir.
Yöntem: Bu çalışmaya Ekim 2021 ve Ocak 2022 tarihleri arasında kliniğimizde izole KABG ameliyatı yapılan ve ameliyat 
öncesi HATCH skoru 2 üzerinde hastalar prospektif olarak dahil edildi. Hastalar ekstübasyon sonrası oksijen tedavisi 
seçeneğine göre 1:1 olarak randomize edildi. Hastalar ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde standart nazal oksijen ya da 
maskeyle takip edilenler (Grup 1) ve yüksek akış nazal oksijen ile takip edilenler olarak iki gruba ayrıldı (Grup 2). Hastalar 
yoğun bakımda sürekli monitörizasyon ile takip edildi, servis takiplerinde ise yatak-başı monitör ile elektrokardiyogram takibi 
yapıldı. Bu takiplerde 30 saniye ve üzerine atriyal fibrilasyon gelişmesi PoAF olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 80 hasta dahil edildi. Her iki grupta da 40’ar hasta mevcuttu. Gruplar arasında sigara kullanımı, 
diabetes mellitus, kronik obstrüktif akciğer hastalığı oranları, ameliyat öncesi sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları ve perfüzyon 
süreleri açısından fark yoktu. Grup 1’de 15 (%37.5) hastada PoAF saptanırken, Grup 2’de sekiz (%20) hastada PoAF saptandı. 
PoAF oranları Grup 1 de fazlaydı. Ancak iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.084).
Tartışma ve Sonuç: İzole KABG ameliyatları sonrası belirlenen hasta gruplarında PoAF oranını azaltmak için yoğun bakım 
ünitesinde yüksek akış nazal oksijen kullanımı bir seçenek olabilir.
Anahtar sözcükler: Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon.
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[HSB-06]
Ameliyathane hemşirelerinde venöz yetmezlik semptomları ve predispozan faktörlerin 
değerlendirilmesi
Arzu Aktaş, Muhammet Hüseyin Erkan
Nevşehir Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Nevşehir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kronik venöz yetmezlik etiyolojisinde aile öyküsü, obezite, sigara kullanımı, gebelik, kadın cinsiyet gibi 
nedenler mevcuttur. Ayrıca uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işlerde çalışmakta meslekle ilişkili risk faktörü olarak 
tanımlanmıştır. Ameliyathane hemşireliği doğası gereği uzun süre hareketsiz ayakta kalmayı gerektirdiği için venöz yetmezlik 
açısından risk barındırmaktadır. Çalışmamızda ameliyathane hemşirelerinde kronik venöz yetmezlik semptomları, etiyolojik 
faktörleri, tanı alan çalışanlar ve tedavileri değerlendirilmiştir.
Yöntem: Nevşehir Devlet Hastanesi ameliyathane biriminde çalışan 40 hemşire çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara 
demografik verileri, predispozan faktörler, venöz yetmezlik semptomları, venöz yetmezlik tanısı ve uygulanan tedavileri içeren 
anket düzenlenmiştir. Kronik venöz yetmezlik semptomları ve risk faktörleri karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya 11’i erkek (%27,5) 29’u kadın (%72,5) toplam 40 hemşire katıldı. Yaş ortalaması 38,32±7,19 idi. Sigara 
kullanım oranı %35 idi. Katılımcıların 10’unda aile öyküsü mevcuttu. Günlük ayakta kalma süresi ortalama 9,22±2,99 saat ve 
günlük ameliyatta bulunma süresi 5,05±1,37 saat saptandı. Katılımcıların %30’unda baldırda şişlik, %22,5’inde kaşıntı şikayeti 
mevcuttu. CEAP sınıflamasına göre 12 hemşire C0, 26 hemşire C1, 1 hemşire C2, 1 hemşire C3 bulgulara sahip olduğu saptandı. 
12 (%30) hemşire daha önce venöz Doppler USG çektirmiş ve altı (%15) hemşire daha önce venöz yetmezlik tanısı almıştı. 
Venöz yetmelik tanısı alan altı hemşireden dördü venoaktif ilaç kullanıyor, beşi varis çorabı kullanıyor, iki kişide skleroterapi 
öyküsü mevcuttu. Ayrıca venöz yetmezlik tanısı almamış sekiz hemşirenin varis çorabı kullandığı tespit edildi.
Tartışma ve Sonuç: Venöz yetmezlik semptomları ameliyathane hemşirelerinde topluma göre daha sık görülmektedir. Uzun 
süre hareketsiz ayakta kalmayı gerektiren bir meslek olması nedeniyle ameliyathane hemşireliği açısından venöz yetmezlik 
önlem alınmasını gerektiren bir meslek hastalığı olarak görülmelidir.
Anahtar sözcükler: Venöz yetmezlik.
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[HSB-07]
Elektif kalp cerrahisi sonrası erken dönem PCR pozitif COVID-19 hastalarının 
kalp damar cerrahisi yoğun bakımında yönetimi
Güneş Bilici, Mesut Engin, Ayşe Koray, Songül Yılmaz, Şenay Kars, Yusuf Ata, Ufuk Aydın, Şenol Yavuz
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tüm cerrahi alanlarda olduğu gibi kalp cerrahisi ameliyatlarını da 
durma noktasına getirmiştir. Ancak ertelenemeyecek durumda olan kardiyak cerrahi ameliyatları yapılmıştır. Bu çalışmada 
ameliyat sonrası ilk bir saat içerisinde endotrakeal tüpten alınan sürüntü örneklerinde PCR pozitifliği saptanan hastaların 
yönetimini anlatmayı amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmaya Ocak 2021- Kasım 2021 tarihleri arasında kliniğimizde kardiyak cerrahi ameliyat yapılan hastalar 
retrospektif olarak dahil edildi. Hastalar ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi ve orofarengeal sürüntü örnekleri ile 
değerlendirilerek COVID-19 dışlandı. Bu dönemde kliniğimizde toplam 545 hastaya açık kalp cerrahisi ameliyatı yapıldı. Tüm 
hastalardan ameliyat sonrası bir saat içinde endotrakeal sürüntü alındı.
Bulgular: Bu dönemde kliniğimizde ameliyat edilen hastaların 38’inin (%6.9) endotrakeal sürüntü örneklerinde PCR pozitifliği 
saptandı. Hastalar kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımda izole edildi. Bu hastalardan kliniğinde progresif kötüleşme gelişen 
12’si ameliyat sonrası 2-5. günler aralığında olmak üzere COVID-19 yoğun bakım ünitesine transfer edildi. COVID-19 yoğun 
bakıma transfer edilen bu hastalardan 11’inde mortalite gelişti, bir hasta ameliyat sonrası 33. günde taburcu edildi. 26 hastanın 
takibine ise kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi (KDCYBÜ)’nde devam edildi. Bu hastaların bakımları kişisel koruyucu 
ekipman eşliğinde Henderson’ın ‘Hemşirelik Bakımında 14 Temel Gereksinim Teorisi’ne göre yapılmıştır. Bakımlarına 
KDCYBÜ’de devam edilen iki hastada ani kardiyak ölüm gelişti. Yirmi hasta ameliyat sonrası 4-7. günler arasında COVID-19 
servise verilerek taburculukları buradan yapıldı. Dört hastanın taburculuğu ise 8-10. Ameliyat sonrası günler arasında 
KDCYBÜ’den eve olarak yapıldı.
Tartışma ve Sonuç: Bu dönemde PCR (+) ameliyat sonrası hastaların tedavilerini KDCYBÜ’de gerçekleştirdik. Erken dönemde 
alınan endotrakeal sürüntüler ile diğer hastalara olası bulaşı azaltmış olabiliriz.
Anahtar sözcükler: COVID-19.
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[HSB-09]
Yoğun bakım hemşirelerinin aspirasyona karar verme durumları ve endotrakeal aspirasyon
Selda Güre
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aspirasyon, hastaların solunum sistemi sekresyonlarının negatif basınçla çalışan bir vakum cihazı ile dışarı 
alınması işlemidir. Yoğun bakım ünitelerinde en sık kullanılan invaziv uygulamalardandır. Endotrakeal aspirasyon; endotrakeal 
tüp/trakeostomi kanülünden bronş veya trakeaya girilerek yapılan bir aspirasyon işlemidir. Endotrakeal aspirasyonun amacı; 
akciğerlerin yeterli oksijeni almasını sağlamaktır.
Yöntem: Hırıltılı solunum, öksürük ve sekresyon varlığı, taşipne, hiperventilasyon, siyanoz, taşikardi ve ritim problemleri, 
kan basıncının artması, terleme ve huzursuzluk, mekanik ventilatöre bağlı olma, santral sinir sistemi depresyonu ve patolojisi, 
kas sinir sistemi hastalıkları, hastanın öksürük ve yutma refleksinde kayıp meydana gelmesi aspirasyon gerektiren bulgulardır. 
Yoğun bakım hemşireleri hastayı gözlemleyip, değerlendirerek aspirasyon gereksinimini gerektiren bulguları saptayabilmelidir.
Bulgular: Endotrakeal aspirasyon açık ve kapalı sistem olarak iki şekilde yapılabilmektedir. Kapalı sistem, açık sisteme 
göre enfeksiyon riski anlamında daha yararlıdır. Uygulama basamakları arasında sistem dışında fark yoktur. Kapalı sistemin 
hasta üzerinde 72 saat kalma süresi, hastayı mekanik ventilatörden ayırmadan güvenli ve enfeksiyon kontrollü aspirasyon 
işlemi yapılmasını sağlar. Hastayı ventilatörden ayırmak gerekmediği için risk oluşturan hipoksemi, hipotansiyon, kardiyak 
aritmi riskini önler. Sekresyonları yoğun ve sekresyona bağlı tıkacı olan hastalar dışında, aspirasyon işlemi öncesinde tüp 
içine sıvı verilmemelidir. Sıvı verilmesi gerekiyorsa tek kullanımlık steril solüsyonlar (5-15 mL steril sıvı içeren ampuller) 
kullanılmalıdır. Endotrakeal aspirasyon işlemi öncesinde serum fizyolojik (SF) kullanımının oksijen satürasyonu, kalp hızı ve 
kan basıncı, enfeksiyon gelişimi ve hasta konforu üzerine olan etkilerinin değerlendirildiği çalışmalar incelendiğinde, birçok 
kanıt rutin olarak SF kullanımını desteklememektedir.
Tartışma ve Sonuç: Aspirasyon sıklığı, aspirasyon basıncı hastadan hastaya değişebilen durumlardır. Aspiratör basıncının 
düşük basınçta ayarlanması sekresyonların yeterince aspire edilememesine, yüksek basınç ise mukozada tahrişe, barotravmaya 
neden olabilir.
Anahtar sözcükler: Endotrakeal aspirasyon, yoğun bakım hemşiresi, uygulama.
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[HSB-10]
Açık kalp cerrahisi uygulanmış pediyatrik hastanın ekstübasyon sonrası hava yolu açıklığını 
sağlama: NTA, OTA, DTA uygulamaları
Necibe Demirci, Emine Kehya
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp cerrahisi sonrası ekstübe edilen pediyatrik hastalarda hava yolu açıklığının sürdürülmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenle etkili öksürerek sekresyonlarını atamayan pediyatrik hastaların çeşitli yöntemlerle hava yolu 
açıklığı oluşturulup doku oksijenizasyonunu sağlamak gerekmektedir.
Yöntem: Pediyatrik hastaların solunum yolları erişkin hastalara göre nazal septumdan başlayarak nazofarenks, bronşlara 
kadar fizyolojik açıdan farklılık göstermektedir. Ayrıca ağız solunumundan çok burun solunumu yaptıklarından dolayı burun 
açıklığının sağlanması oksijenin dokulara ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Pediyatrik hastalar etkili öksüremediklerinden hava 
yollarında biriken sekresyonları atmakta zorlanmaktadırlar. Bu nedenle entübasyona kadar kötüleşmemiş solunum sıkıntılarında 
NTA, OTA veya DTA gibi yöntemlerle sekresyonların temizlenip hava yolu açıklığının sağlanması gerekmektedir. 
NTA (Nazotrakeal aspirasyon): Nazal karinadan steril bir şekilde aspirasyon sondası veya daha yumuşak olması tahriş etmemesi 
açısından foley sonda ile girilerek bronş ve trakeaya kadar ilerleyerek sekresyonların temizlenmesi işlemidir.
OTA (Oratrakeal aspirasyon): Oral yoldan steril bir şekilde aspirasyon sondası veya foley sonda ile girilerek bronş ve trakeaya 
kadar ilerleyerek sekresyonların temizlenmesi işlemidir.
DTA (Derin trakeal aspirasyon): Ekstübe hastada larengeskop ile pozisyon verilerek aspirasyon sondasının direkt trakeaya 
ilerletilmesi veya entübasyon tüpü ile entübe ettikten sonra aspire edilip kısa sürede ekstübe edilerek yapılan işlemdir.
Bulgular: Açık kalp cerrahisi yapılmış, ekstübe edilmiş pediyatrik hastaların sekresyonları temizlenip hava yolu açıklığı 
sağlandığında oksijenden ayrılmaları kolaylaşmaktadır. Bunun sonucunda da yoğun bakımdan ve devamında servisten 
taburculuk süresi hızlanmaktadır.
Tartışma ve Sonuç: Hava açlığı, başka bir deyişle solunum sıkıntısı yaşayan pediyatrik hastada doğru karar verilerek doğru 
zamanda ve doğru yöntemle uygulanacak bu yöntemler hastanın solunum sıkıntısını ortadan kaldırmakta ve çeşitli araçlarla 
verilecek oksijen ihtiyacını azaltmaktadır.
Anahtar sözcükler: Nazotrakeal aspirasyon.
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[HSB-11]
Yoğun bakımda kalp yetmezliği tanısı ile yatan hastalarda dekübit oluşma riski ve hemşirelik 
bakımının önemi
Burhan Akalan, Merve İdem Çelik, Halenur Şahin
Antalya Kepez Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Bölümü, Antalya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Dekübit; dolaşımın bozulması, ödemin olması, immobilite, sıvı kısıtlamasının yapılması, hastaların büyük 
bir kısmının ileri yaşta olması gibi nedenlerden dolayı kalp yetmezliğinde görülebilecek en önemli sorunlardan biridir. Bu 
araştırmada yoğun bakımda kalp yetmezliği tanısı ile yatan hastalarda dekübit oluşma riski ve bu anlamda hemşirelik bakımının 
rolü ele alınmıştır.
Yöntem: Kepez Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım-5 biriminde 1 Nisan-30 Haziran 2022 tarihleri arasında yatışı yapılan ve 
kalp yetmezliği tanısı olan hastalar ele alınmıştır. Hastaların yaşları 44-94 yaş arasında değişiklik göstermektedir. Hastaların 
5’ini erkek, 8’ini kadın hastalar oluşturmuştur. Bu hastaların ortalama yatış süresi 14 gündür.
Bulgular: Hemşirelerin deri bütünlüğünü değerlendirip, risk faktörlerini saptayarak önleyici ve koruyucu girişimler yapması 
önemlidir. Önleyici girişim olarak;
-Sık pozisyon değişimi sağlandı
-Havalı yatak kullanıldı
-İdrar ve gaita temizliği sağlandı
-Hastaya uygun nütrisyon sağlandı
-Bariyer kremler kullanıldı
Bakım aşamasında hemşirelik girişimi olarak;
-Bası yarası risk değerlendirme ölçeği kullanıldı (Tablo 1)
-Ölü dokular temizlendi
-Enfeksiyon kontrolü yapıldı
-Nemli yara ortamı sürdürüldü
-Yara yatağı korundu
-Yara bölgesinde kan akımı arttırıldı
-Yaraya uygun debritman yapıldı
-Yara evrelerine uygun bakım kremleri kullanıldı
Takibi yapılan 13 hastanın üçünde bası yarası oluştuğu 
gözlendi. Yatış süresinin uzaması, ileri yaş ve ek tanıların 
da dekübit oluşma riskini artırdığı gözlendi. Hastaların 
yaşları sırasıyla 91,94 ve 75’tir. Bu hastalarda saptanan ek 
tanılar KAH, DM ve HT’dir.
Tartışma ve Sonuç: Kalp yetmezliği tanısı olan hastaların 
büyük bir kısmının ileri yaşta olması, sık ve uzun 
süreli hastane yatışları, komorbid hastalıklar, immobilite, 
inkontinans, ödem vb. nedenlerden dolayı dekübit oluşma 
riski oldukça yüksektir. Dekübitler uygun hemşirelik 
girişimleri ile önceden saptanabilir ve önlenebilir. Bu 
nedenle dekübit önleyici uygulamaların erken dönemde 
başlaması önemlidir. Hastane ve kurumda kalan bir 
hastada dekübit görülmesi bakımın başarısızlığı olarak 
görülmektedir. Multidisipliner bir ekip yaklaşımıyla 
dekübitleri önlemenin tedavi etmekten daha kolay olduğu 
unutulmamalıdır.
Anahtar sözcükler: Dekübit.
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[HSB-12]
Yoğun bakımda açılan santral venöz kateterlerde (SVK) enfeksiyon oluşmaması için alınan 
önlemler ve bu önlemlerin hemşirelik bakımıyla birlikte enfeksiyon oluşma riskine karşı 
etkileri
Merve İdem Çelik, Burhan Akalan, Halenur Şahin
Antalya Kepez Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Bölümü, Antalya, Türkiye

Giriş ve Amaç: SVK yoğun bakım ünitelerindeki hastaların tedavi ve bakımlarında yaygın kullanılan invaziv işlemlerden 
biridir. Bu çalışmada yoğun bakımlarda SVK takılırken alınan önlemler ve bu önlemlerin hemşirelik bakımıyla enfeksiyon 
oluşma riskine karşı olan etkisi araştırılmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma 1 Nisan-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım-5 biriminde yatmış ve 
yatışları sırasında SVK takılan hastalar baz alınarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini yaşları 25-80 arasında değişen, yatış 
tanılarında kalp yetmezliği mevcut olan dokuz hasta oluşturmuştur. Örneklemi ise kan kültürlerinde enfeksiyon oluşan hastalar 
oluşturmaktadır. Her hasta için enfeksiyon önlem paketleri oluşturulmuştur (Tablo 1).
Bulgular: SVK takılması sırasındaki önlemlerle birlikte;
1-Hastaya kateter takılmasının hemen öncesinde el hijyeni sağlandı
2-Uygun bölge (femoral bölgeden kaçınılması) seçildi
3-Cilt hazırlığında tercihen >%0,5 klorheksidinli alkol solüsyonu, povidon iyot veya %70 alkol kullanıldı
4-Kateter takılması sırasında maksimum bariyer önlemler alındı
SVK bakımı sırasındaki önlemlerle;
1-Günlük kateter değerlendirilmesi yapıldı
2-Kateter ve bağlantılarına erişim öncesinde el hijyeni 
sağlandı
3-Kateter bağlantı noktalarının dezenfeksiyonu sağlandı, 
dezenfektanın kuruması beklendi
4-Pansuman değişimi uygun sıklıkla sağlandı
5-Pansuman değişiminde %0.5 klorheksidin içeren alkol 
ya da povidon iyot kullanıldı
6-SVK’ya bağlı setler standartlaşmış sıklıkta değiştirildi 
(Tablo 2)
Alınan önlemler ve hemşirelik bakımının hastalarda 
oluşabilecek enfeksiyon riski üzerine etkisi araştırılmıştır. 
Dokuz hastanın birinde kan kültüründe enfeksiyon 
görülmüştür. Enfeksiyon görülen bu hastanın ek tanıları 
hidrosefali, kalp yetmezliği, post-CPR’dır. Hastanın 
yaşı 25 olup kan kateter kültüründe Staphylococcus 
epidermidis üremesi gerçekleşmiştir. Hastada enfeksiyon 
üreme risk faktörü olarak uzun yoğun bakım yatışı, 
tekrarlanan SVK takılması, kateterin femoral bölgede 
olması ve hastanın ek yatış tanıları görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: SVK bakımında oluşabilecek 
enfeksiyonlara karşı hemşirelik bakımının önemi 
büyüktür. Bu araştırmayla, kateter takılmasıyla ilgili 
alınan önlemler ve paket formlarla uygulanan hemşirelik 
bakımlarının enfeksiyon gelişme oranı üstüne olumlu 
sonuçları olduğu düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Santral venöz kateter.
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[HSB-13]
Koroner arter baypas greft ameliyatı sonrası işe dönüş ve hasta üzerine etkilerinin incelenmesi
Ahmet Demirkol, Meryem Türkoğlu
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter hastalığı tedavisinde uygulanan koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatının başarılı 
sonuçlarına karşın hastalar günlük yaşam aktivitelerine devam etmede sorun yaşayabilir ve ameliyat öncesi yaşamına ve 
mesleğine geri dönmekte zorlanabilir. Bu araştırma, koroner arter baypas greft ameliyatı hastalarının, ameliyat sonrası iş 
yaşamlarına dönüşleri ve karşılaştıkları durumların incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem: Sağlık Bakanlığına bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2021 ve Ocak 2022 tarihleri arasında KABG 
ameliyatı olan hastalara; Sosyodemografik Veri formu ve KABG hastalarının ameliyat sonrası işe dönüş durumları ve ilişkili 
faktörlerin sorgulandığı İşe Dönüş Anketi telefon aracılığı ile yapıldı. Araştırmanın evrenini KABG ameliyatı olan 55 yaşın 
altındaki 203 erkek hasta, örneklemini ise 60 hasta oluşturdu. Verilerin analizinde IBM SPSS 25,0 paket programı kullanıldı.
Bulgular: Hastaların ameliyat sonrası ortalama yatış süresinin 6,78±2,40 gün, işe dönüş sürelerinin ise 4,10±3,93 ay olduğu, 
hastaların yaşı ile KABG ameliyatı sonrası hastanede kalış süresi (r=0,091 p=0.491) ve ameliyat sonrası işe dönüş süresi (ay) 
(r=0,169 p=0.197) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı, hastaların ameliyat öncesinde fiziksel güç gerektiren 
bir meslek yapıp yapmadığı, ekonomik durumu, kronik hastalık varlığı, işe dönüş öncesi verilen istirahat süresinin yeterli 
bulup bulmaması, ameliyat sonrası komplikasyonlar yaşaması ve bu süreçte aile desteğinin bulunup bulunmamasının işe dönüş 
süresini istatistiksel olarak anlamlı derecede etkilemediği görüldü (p>0.05).
Tartışma ve Sonuç: KABG sonrası ortalama işe dönüş süresi üç ay olarak bulundu. KABG sonrası işe dönüş birçok faktörden 
etkilenmektedir. Çalışmamız sonuçları ortalama işe dönüş süresi, ameliyat sonrası kaygı, depresif ruh hali gibi psikolojik 
sorunlar açısında literatürle uyuşsa da kronik hastalık durumları açısından literatürde örtüşmemektedir.
Anahtar sözcükler: CABG işe dönüş.
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[HSB-14]
Ventriküler destek cihazı uygulanan hastalarda nütrisyonel değerlendirme: Sistematik derleme
Rana Elçin Sezer Ceren1, Neşe Yavuz2, Ali Balkan1, Tülay Akın3, Zeliha Özdemir Köken1

1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2T.C S.B Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kalp-Akciğer Transplantasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ventriküler destek cihazı (VAD) uygulanan hastalarda beslenme yetersizlikleri morbidite ve mortalite 
artışına sebep olan bir faktördür. Bu sistematik değerlendirmenin amacı VAD uygulanan hastaların ameliyat sonrası dönemde 
nütrisyonel durumlarının değerlendirilmesidir.
Yöntem: Bu sistematik derleme çalışması PRISMA kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya, ScienceDirect, 
PubMed, WoS, Cohrane veri tabanlarında 2010 ve 2022 yılları arasında yayımlanan, VAD uygulanmış yetişkin hastaların 
nütrisyonel durumlarını değerlendirilen çalışmalar dahil edilmiştir. Sistematik derlemenin primer çıktısını VAD uygulanan 
hastaların nütrisyonel değerlendirme sonuçları oluşturmuştur.
Bulgular: Bu sistematik derlemeye literatür taraması sonucu yedi araştırma makalesi dahil edilmiştir. Dahil edilen çalışmaların 
toplam örneklem hacmi 991’dir (min 41-maks 288). Sistematik derlemede, VAD uygulanan hastaların ortalama %27,8’inde 
malnütrisyon görüldüğü belirlenmiştir (min %3,8- maks %75). Beş çalışmanın takip süresi ortalama 394 gündür (min 30- maks 
1000). Çalışmalarda nütrisyonel değerlendirme araçları olarak MNA, MNA-SF, MUST, nütrisyonel değerlendirme skorları olarak 
ise NRI (Nutritional Risk Index) ve PNI (Prognostic Nutritional Index) kullanılmıştır. Çalışmalardan ikisi VAD uygulaması 
sonrası uzun dönem nütrisyonel değerlendirmeye, biri kısa dönem nütrisyonel değerlendirmeye ilişkin sonuçları içermektedir. 
Dört çalışmada malnütrisyon mortalite ile ilişkili, iki çalışmada ise morbidite ile ilişkili bulunmuştur. Bu morbiditeleri solunum 
yetmezliği, enfeksiyon, tromboz, inme, akut böbrek yetmezliği, kanama ve sağ ventrikül yetmezliği oluşturmuştur.
Tartışma ve Sonuç: V Ventriküler destek cihazlı hastalarda komplikasyon ve mortalite gelişimine sebep olan malnütrisyon 
VAD uygulama sonrası kısa ve uzun dönemlerde ortaya çıkabilmektedir. Malnütrisyonun erken tanılanması ve uygun müdahale 
yöntemlerinin oluşturulması için VAD’li hastalar ameliyat sonrası dönemde uygun nütrisyonel değerlendirme araçları ile sürekli 
izlenmelidir.
Anahtar sözcükler: Malnütrisyon nütrisyon nütrisyonel değerlendirme sistematik derleme ventrikül destek cihazı.
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[HSB-15]
Elektif koroner arter baypas cerrahisi yapılan hastalarda ERAS protokolü deneyimimiz
Enis Ahmet Can, Cansu Uğraş Arıaslan, Çiğdem Çelik, Duygu Durmaz, Hayrettin Tekümit
Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Balıkesir, Türkiye

Giriş ve Amaç: ERAS, (Enhanced Recovery After Surgery) daha hızlı iyileşmeyi sağlama ve ameliyat sonrası sonuçların 
optimize edilmesi amacıyla kanıta dayalı tıp uygulamalarıdır. Bu çalışma, Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar 
Cerrahisi kliniğinde elektif koroner arter baypas cerrahisi uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerinde 
ERAS protokolü uygulanması sonucu hastaların klinik parametreleri üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, 1 Ocak 2022 -1 Temmuz 2022 tarihleri arasında ERAS uygulanan (Grup1; n=50) ve 
belirtilen tarihler öncesinde ERAS protokolü uygulanmayan (Grup 2; n=50) hastaların kayıtları incelendi. ERAS protokolü 
kapsamında ameliyat öncesi dönemde; hastaların HbA1C ve albümin düzeylerinin kayıt edilmesi, kardiyak rehabilitasyon 
(triflow eğitimi, derin solunum ve öksürme egzersizleri), sigara ve alkolün bırakılması tavsiyesi, ameliyat öncesi 4-6 saat 
öncesine kadar berrak sıvı alımına izin verilmesi, ameliyattan önce klorheksidin ile vücut banyosu, traş yerine tüy dökücü krem 
kullanılması, topikal intranazal antimikrobiyal tedavi uygulanması, tromboemboli profilaksisi ve antibiyoterapi uygulamaları 
yapılır. Ameliyat sonrası dönemde ise; HbA1c yüksek olan hastalarda insülin infüzyonu ile takip, yakın drenaj takibi ve 
traneksamik asit kullanımı, hipotermiden kaçınılması, erken ekstübasyon, oral alımı ve mobilizasyon, ilk 24 saat içerisinde 
yara pansumanı ve solunum rehabilitasyonu uygulamalarıdır. Acil ve reoperasyon olguları çalışma dışı bırakıldı. Hastaların 
incelenen klinik parametreleri; Ekstübasyon süresi, oral alım, mobilizasyon, yoğun bakım ve hastanede kalış süresi şeklindedir.
Bulgular: Her iki gruptaki hastaların demografik ve operasyonel verileri benzerdi. ERAS protokolü uygulanan hastalarda 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha kısa ekstübasyon süresi, daha erken oral alımı ve mobilizasyon, daha kısa yoğun bakım 
ve hastanede kalış süresi tespit edilmiştir (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: ERAS protokolü uygulanan hastaların klinik verilerinin önemli ölçüde iyileştiği belirlenmiştir. Kardiyak 
cerrahiye yönelik bu yaklaşımın daha erken iyileşme, daha etkin maliyet yönetimi ve hasta/personel memnuniyetinin artması 
ile sonuçlanabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: ERAS Koroner arter baypas yoğun bakım ünitesi.

Şekil 1. ERAS uygulanan hastaların grafiği.
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[HSB-16]
Telenursing and E-health in cardiovascular surgery and a personal example
Eva Kajti
Istanbul University-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: The prefix ‘tele’ derives from the Greek ‘at a distance’ and so telemedicine means delivering health 
care at a distance. Telemedicine has been practised at a distance for centuries, for instance, a physician assessing a plague patient 
across a river; but it’s only lately with the development of electronic communication that the practice has burgeoned. Before the 
coronavirus pandemic, telehealth annual growth rate was estimated around 16.8%; however, growth in 2020 is now anticipated 
to reach 80%.
Methods: After a detailed literature review we prepared a presentation about telemedicine, telenursing and e-health with 
which we aim to introduce topics like: short history and definitions of telemedicine, telenursing, confidentiality and ethics, 
telemedicine delivery systems, telenursing in education, why telenursing, advantages and advantages, telenurses skills, role and 
responsabilities, telehealth in Türkiye, introduction of our unique educational application prepared for cardiac surgery patients 
and telenursing example.
Results: The concept of telehealth has become a vital issue to healthcare providers in these days of instantaneous, varied, and 
technology-based communication. Telehealth will be defined as currently implemented and the legal ramifications of practice 
across state lines, national borders, rural, and in remote and hazardous locations (space environments: orbital, Moon and Mars 
bases) will be delineated.
Conclusions: All the issues/problems related to telemedicine are predictable and can be solved with patience, understanding, 
better planning and collaboration. We need to be aware of important concepts related to telehealth for their current and future 
practice because if we do not embrace innovation we will become its victims.
Keywords: Telemedicine.
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[HSB-17]
Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu uygulanan hastaya bakım veren hemşirelerin 
yaşadığı güçlükler ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi
Ercan Özpolat1, Ayda Kebapçı2, Hülya Bulut1

1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu araştırma; ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) desteği uygulanan hastaya bakım veren 
hemşirelerin yaşadıkları güçlükler ve anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araştırmadır. 1 Haziran 2021- 1 Şubat 2022 tarihleri arasında, devlet, 
özel ve vakıf hastanelerinde ECMO desteği sağlanan üçüncü düzey yoğun bakımlarda çalışan 137 hemşireye uygulandı. 
Çalışmada, Hemşirelerin Tanıtıcı Özelikleri Formu, ECMO Uygulanan Hastaya Bakım Veren Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler 
Anketi ve Hemşirelerin anksiyete düzeylerini belirlemek üzere Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanıldı. Araştırmaya 
katılımın yüksek düzeyde sağlanması için kartopu tekniğinden yararlanıldı. Oluşturulan formlar ile Google formlar üzerinden 
online anket linki oluşturuldu ve bu link Whatsapp uygulaması yoluyla hemşireler ile paylaşıldı. Verilerin istatistiksel olarak 
değerlendirilmesinde; One Way ANOVA analizi, Levene, Bonferroni ve Tamhane’nin T2 testleri ve Pearson korelasyon analizi 
kullanıldı.
Bulgular: Araştırmada; hemşirelerin ECMO’lu hastalar komplike olduğu için bu hastaların bakımında anksiyete yaşama, 
COVID-19 gibi bulaşıcı hastalığı olan hastalardan hastalık bulaşma ve bulaştırma kaygısı yaşama ve bu hastalarda iş yükünün 
fazla olması, ekip üyeleri arasındaki organizasyon sorunlarının olması, hastaların kanül bölgelerindeki kanama riskinin bakımı 
güçleştirmesi, hastaların izole ve ayrı odalarda olması ve hastalarda komplikasyon oranının fazla olması gibi güçlükler olduğu 
belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; ECMO uygulanan hastanın tedavi ve bakımına yönelik protokollerin 
oluşturulması, ECMO konusunda hemşirelere aralıklı eğitimlerin düzenlenmesi ve ECMO’lu hastaların bakımında deneyimli 
hemşirelerin görevli olmalarının hemşirelerin yaşadığı güçlükleri ve kaygı düzeylerini azaltabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar sözcükler: Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, yoğun bakım, hemşire, güçlükler, anksiyete.
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[HSB-18]
Açık kalp ameliyatlarında spançlar ile gözden kaçan intensibl kan kaybı
Durgadın Selçuk, Faruk Toktaş, Kadir Kaan Özsin, Umut Serhat Sanrı, Şenol Yavuz
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp ameliyatlarında ciddi kanama ve kan kayıpları olmaktadır. Özellikle kanamalı hastalarda, kanamaya 
odaklanan cerrahi ekip kanamanın miktarını her zaman öngöremeyebilir. Kanamanın kontrolü yapılırken spanç kullanılmaktadır. 
Ameliyat sonunda hastaya verilen sıvı, idrar, aspire edilen kanama hesaplanmaktadır. Ancak kanama kontrolünde kullanılan 
spançlar ile kaybedilen kan göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada kayıp olarak görülen kanın ortalama miktarı hesaplanmaya 
çalışılmıştır. Amaç kullanılan kanlı spanç sayısının tahmini kan kaybını öngörmede kriter olmasını sağlamaktır.
Yöntem: Bu amaçla 100 açık kalp ameliyatında kullanılan spançlar ameliyat öncesi hassas terazi ile tartıldı. Spanç başına 
ağırlık bulunup ameliyatta kullanılan sapanç sayısının başlangıç ağırlığı belirlendi. Ameliyatta kullanılan boyama spançları 
ve kalp altına konan buzlu ıslak spançlar çalışma ve hesaplama dışında tutuldu. Bu spançlar ayrı bir bölüme alındı. Ameliyat 
sonunda her olgunun kanlı spançları aynı tartı cihazı kullanılarak ameliyat sonrası tartıldı. Ameliyat türüne göre kullanılan 
spanç sayısı ve ağırlık değişimi alt gurup analizi olarak yapıldı.
Bulgular: Bir açık kalp ameliyatında sayılan kirli (kanlı) spanç 60 adet ile 130 arasında olup ortalama 69,5±15,3 adet olarak 
bulundu. Spanç ağırlığı ameliyat öncesi ortalama 473±10 gr, ameliyat sonrası 936±192 gr, iki ölçüm arasındaki fark 459±143 gr. 
olarak ölçüldü. Spanç adedi başına ağırlığının ortalama 6,61 gr. daha artmış bulundu.
Tartışma ve Sonuç: Bir açık kalp ameliyatında olgu başına kullanılan ortalama 70 adet kirli spanç ile yaklaşık 460 gr kan 
kaybı olduğunu göstermiştir. Bu her ameliyatta yaklaşık 1 ünite kanın kirli spançlar ile kaybedildiği anlamına gelmektedir. Bu 
insensibil kan kaybının hastanın hemodinamik değerlendirmelerine ve kan yönetimde hesaba katılması gerektiği görüşündeyiz.
Anahtar sözcükler: Kanama.



Hemşire Sözlü Bildiriler - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S469

Hemşirelik

[HSB-19]
COVID-19 geçiren ve geçirmeyen hastaların kalp ameliyatı sonrası mekanik ventilatörden 
ayrılma süreleri ve etkileyen faktörlerin karşılaştırılması
Semiha Alkan Kayhan, Ebru Dizdar, Meryem Maria Arslan, Tülay Çakıcı, Suna Çağlar, Saniye Yılmaz, Muhammet Onur 
Hanedan
Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Türkiye

Giriş ve Amaç: Şiddetli akut solunum sendrom koronavirüs 2 (SARSCoV-2), koronavirüs ailesinin bilinen yedinci virüsüdür. 
COVID-19 enfeksiyonu, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), pulmoner firosis, pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli, 
pnömotoraks gibi pulmoner komplikasyon dahil birçok komplikasyona neden olabilir. Bu çalışmada, COVID-19 geçiren 
ve geçirmeyen hastaların kalp ameliyatı olduktan sonra mekanik ventilatörden ayrılma sürelerinin ve etkileyen faktörlerin 
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma, COVID geçiren 35 ve COVID geçirmeyen 35 olmak üzere toplam 70 hasta ile tamamlandı. Araştırmaya 
katılmayı kabul eden ilk 35 COVID geçiren ve ilk 35 COVID geçirmeyen hasta ameliyat olduktan sonra yoğun bakıma 
geldiklerinde gözlemlendi. Soru formunda yer alan soruların cevapları araştırmacılar tarafından kayıt altına alındı.
Bulgular: COVID geçiren hastaların %97.1’i erkek ve yaş ortalaması 62.2±9.00 iken, COVID geçirmeyenlerin ise %80’i erkek 
ve yaş ortalaması 62.9±9.9 idi. COVID geçirenlerin %97.1’i, COVID geçirmeyenlerin ise %94.3’ü aşı olduğunu ifade etti. COVID 
geçirenlerin %85.7’si, COVID geçirmeyenlerin ise %77.1’i KABG ameliyatı oldu. COVID geçirenlerin mekanik ventilatörden 
ayrılması süresi ortanca değeri COVID geçirmeyenlere daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı bir bulunmadı (p>0.05). 
COVID geçirenlerin spontan modda kalma süresi ortanca değeri (100) daha yüksek, 0. saat PO2 ve SO2, 1. saat PO2, spontan 
P02 ortanca değerleri daha düşük olup, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Ayrıca daha önce ameliyat olup, 
COVID geçirenlerin mekanik ventilatörden ayrılma süreleri ortanca değeri daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
vardı (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada, COVID geçiren ve geçirmeyen hastalar arasında spontan modda kalma süreleri, ameliyat 
sonrası 0. saat kan gazı PO2 ve SO2, 1. saat PO2 ve spontan PO2 değerleri arasında farklılık olduğu tespit edildi.
Anahtar sözcükler: COVID-19.
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[HSB-20]
Mitral kapak replasmanı cerrahisi geçiren hastanın ameliyat sonrası dönemde Roy adaptasyon 
modeline göre kavram haritası yardımıyla hemşirelik bakımı olgu sunumu
Meltem Öksüz1, Sibel Yılmaz Şahin2, Demet Kapi1, Hilal Öztürk1, Filiz Çetinkaya Işık1

1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Küresel açıdan bakıldığında kardiyovasküler hastalıkların ölüme sebebiyet veren hastalıklarda önde geldiği 
görülmektedir. Kardiyovasküler hastalıkların tedavi sürecinde tıbbi tedavi ve yaşamlarında gerçekleştirilen değişimlerin 
yanında cerrahi tedavi de önem teşkil etmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar arasında kalp kapak hastalıkları sık görülme ve 
yüksek girişim yapılma oranları ile önemli bir yer tutmaktadır
Yöntem: Hastalarda tedavi sonrasında yaşamları üzerinde sağlanan değişime bağlı olarak depresyon, anksiyete, stres karşısında 
bocalama, halsizlik, uykusuzluk, günlük aktivitelerde bağımlılık, aile içi süreçlerde rol değişikliği, sosyal ve iş yaşamında 
yaşanan değişimler hastaların günlük yaşamlarına dönmelerini geciktirmekte ve uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır. 
Hastalarda görülen bu tür uyum sorunlarıyla baş edebilmek adına tedavi öncesi kapsamlı bir uyum eğitimi planlanmalı ve 
sağlanmalıdır. Hastayı bütüncül bakış açısı ile görebilmeyi ve ele almayı sağlayan hemşirelik modellerinden biri de Roy’un 
Uyum Modelidir. Hemşireler, hastaların karşılanmasını istediği fizyolojik ihtiyaçlarına, sağlık sorunları ve tedavi sonrası 
uyumlarını sağlamaları adına destek sağlamaktadır. Bu olguda mitral kapak replasmanı uygulanmış hastalarda ameliyat süreci 
sonrası uyum sürecinde hemşirenin rolleri ele alınmıştır.
Bulgular: Hemşirelikte kuramlar, bakım sürecinde sonuca ulaşmada kontrol sağlama, tahmin edilebilme ve açıklama yapabilme 
amacı için gereklidir. Hemşirelik uygulamalarının açıklanmasını sağlayan bu kuramların klinik alanda uygulanabilirliğinin 
somut örneklerle ispatlanması gerekmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Bu doğrultuda olgu sunumumuzda bir eğitim hastanesi kalp damar cerrahisi kliniğinde mitral kapak 
replasmanı ameliyatı sonrası yatarak tedavi olan bir kadın hastanın hemşirelik bakımının, Roy adaptasyon modeline göre 
planlanması ve uygulanmasının örneklendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Roy uyum modeli, mitral kapak replasmanı, hemşirelik bakımı.

Şekil 1. Roy adaptasyon modeline göre kavram haritası.
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[HSB-21]
COVID-19 pandemisi sürecinde yoğun bakım ünitesinde ECMO tedavisi alan hastaların yoğun 
bakım yatış sürelerinin basınç yarası oluşumu ile ilişkisi ve uygulanan hemşirelik bakımı
Ayşe Doğruyol, Ceyda Canbey Baydilli, Seden Sözeri, Huriye Arslaner, Burcu Sarıçam Ağrak, Dilek Aydın
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: ECMO desteği alan hastalarda basınç yarası oluşma riski yüksek olup, yatış süresinin uzaması riski daha da 
artırmaktadır. Bu çalışmada COVID-19 pandemisi sürecinde hastanemiz Kalp Ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesinde 
ECMO desteği alan hastaların yatış sürelerinin basınç yarasına etkisi ve hastalara basınç yarasına ilişkin sunulan hemşirelik 
bakımına ait veriler retrospektif olarak incelenmiştir.
Yöntem: 14.04.2020- 11.04.2022 tarihleri arasında KVC Yoğun Bakım Ünitesinde ECMO desteği ile takip edilmiş 81 hastada 
yoğun bakım yatış süresi, basınç yarası gelişme durumu, basınç yarasını önlemeye ve oluşan basınç yarasının bakımına yönelik 
sunulan hemşirelik bakımlarına hastaların arşiv dosyalarındaki hemşirelik kayıtları incelenerek ulaşılmıştır.
Bulgular: Seksen bir hastanın 22’sinde başka sağlık kuruluşundan Yoğun Bakım Ünitemize kabulünde basınç yarası olduğu, 
bu hastalar ile birlikte toplam 46 hastada basınç yarası geliştiği tespit edilmiştir. Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde takibi 
sırasında basınç yarası geliştiği tespit edilen 24 hasta incelendiğinde ortalama basınç yarası gelişme süresinin;
• yedi hastanın yatışın ilk haftasında;
• iki hastanın yatışının 2. haftasında,
• üç hastanın 3. haftasında,
• dört hastanın 4. haftasında,
• sekiz hastanın ise 5. hafta ve sonrasında geliştiği görülmüştür.
• Hastaların 35’inde ise yoğun bakım yatışı süresince basınç yarası oluşmamıştır.
Yatış sürelerine bakıldığında;
81 hastanın ortalama 40,9 gün, basınç yarası gelişmeyen 35 hastanın 47,6, basınç yarası gelişen 24 hastanın yatış süresi 
ortalamasının ise 70,6 gün olduğu saptanmıştır.
İncelenen hemşirelik kayıtlarında basınç yarası oluşumunun önlemesine yönelik uygulanan ortak hemşirelik bakım uygulamaları 
Tabloda sunulmuştur.
Tartışma ve Sonuç: ECMO tedavisi alan hastaların yatış süresi uzadıkça basınç yarası gelişimin arttığı görülmektedir. Basınç 
yarası riskinin uygun ölçekle değerlendirilmesi gerekli olup, etkili hemşirelik bakım uygulamaları basınç yarası gelişiminin 
önlenmesi açısından oldukça önemlidir.
Anahtar sözcükler: Basınç yarası.

Tablo 1. Basınç yarası oluşumunun önlemesine yönelik uygulanan hemşirelik bakım uygulamaları

81 hastaya ait incelenen hemşirelik kayıtlarında basınç yarası oluşumunun önlemesine yönelik uygulanan ortak hemşirelik bakım uygulamaları.
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[HSB-22]
Koroner baypas ameliyatının kadın cinsel fonksiyonlarına etkisi
Asibe Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyak cerrahiye neden olan kardiyovasküler sistem hastalıklarının varlığında kadın cinsel fonksiyon 
bozuklukları sık görülmektedir. Kardiyovasküler hastalıklarda en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinin başında cerrahi 
yöntemler sonrası cinsel yaşama dönüş süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olmama, iyileşme süresinin uzayabileceği ve 
endişeler nedeniyle kadınlar cinsellikten uzak durmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, koroner arter hastası kadınlarda, hastalığın 
ve koroner baypas ameliyatının kadın cinsel yaşamı üzerine etkisini belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte planlanan çalışma verileri Şubat-Haziran 2021 tarihleri arasında koroner baypas 
ameliyatı olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 82 kadın hasta dahil edilerek toplandı. Çalışma verileri; demografik özellikler 
soru formu, ameliyathane perfüzyonist kayıt formu ve ameliyat öncesi ve sonrası üç ayda doldurulan 19 sorudan oluşan Kadın 
Cinsel İşlev Ölçeği (FSFI) kullanıldı. FSFI ölçeğinin çalışmamız için 0.71 olarak saptandı. Veriler excel ve SPSS programında 
değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalamasının 62.66±28.13 olduğu, %32.18’inin sigara kullandığı, BKİ 
ortalamalarının %33.2’sinin normal sınırlarda olduğu belirlendi. Kadın hastaların ortalama baypas sürelerinin 122.55±31.3 
dk, ortalama pompa sürelerinin 77.12±12.9, ortalama ameliyat sonrası mekanik ventilatör sürelerinin 8.25±0.4 saat olduğu 
belirlendi. Ameliyat öncesi FSFI ölçeğinden alınan puan ortalamasının 23.4±2.8, ameliyat sonrası üçüncü ayda alınan puan 
ortalamasının 18.4±1.9, olduğu iki değer arasında -5 puanlık bir düşüş olduğu ve iki ortalama arasındaki farkın istatistiksel 
anlamlılık yaratacak düzeyde anlamlı olduğu saptandı (t= -2.897, p<0.05)
Tartışma ve Sonuç: Ameliyat sonrası kadın cinsel fonksiyonunda yaşanan değişimler, kadınların taşıdığı endişe ve korkular 
cinsel fonksiyonda bozulmalara yol açmaktadır. Bu nedenle ameliyat sonrası cinsel danışmanlık verilmesi oldukça önemlidir.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik.
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[HSB-23]
Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitemizde yatan hastaların nütrisyon riski 
değerlendirmesi
Buket Akgül, Oya Acar Malkoç, Ayşegül Erdoğmuş
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitesinde malnütrisyon riski, kas güçsüzlüğü, uzamış mekanik ventilasyon 
süresi, enfeksiyonlar, immünosüpresyon ve daha uzun süre hastanede kalış gibi komplikasyonların gelişme riskini ifade 
eder. Beslenme ile ilgili faktörlerden gelişen olumsuz yan etkiler, yeterli ve zamanında nütrisyonel desteğin sağlanmasıyla 
önlenebilir. Bu çalışmada amacımız kalp damar cerrahisi yoğun bakımda yatan hastalarda NRS-2002 ve MNA ile nütrisyon 
riski değerlendirmesinin değişkenler ile ilişkisini belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan bu araştırma 22/06/2022 - 12/08/2022 tarihleri arasında 16 yaşından 65 yaşına kadar 
NRS-2002’den 3 puan ve üzeri, 65 yaş üzeri için MNA’dan 11 puan ve altı değerlendirilen nütrisyon desteği alan 25 hasta ile 
gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 61.68, %36’sı kadın ve kadınların yaş ortalaması 68, %64’ü erkek ve erkeklerin yaş 
ortalaması 58.12 idi, hastaların cinsiyete göre yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi. Hastaların 
16’sının kronik hastalığının bulunduğu (DM:10, HT:13), 7 hastanın hem DM hem HT hastalığı olduğu, %60’ı KABG, %24’ü 
kapak ameliyatı olmuştur. Cinsiyete göre yaş ve cinsiyete göre BKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmuş Tablo 1’de sunulmuştur. NRS-2002’nin istatistiksel anlamlı farklılığın bulunduğu değişkenler Tablo 2’de sunulmuştur. 
MNA’nın ise sadece yaş ile istatistiksel anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç: Malnütrisyonu önlemeye yardım etmek için en etkin yöntemlerden biri olan NRS-2002’nin hastaların 
özelliklerine duyarlı olduğu ve daha büyük örneklem gruplarında çalışmanın yapılması önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Nütrisyon.

Tablo 1. Kalp damar cerrahi yoğun bakımda yatan hastaların 
cinsiyet ile BKİ arasındaki ilişki

t(23)=2.174, p<0.002.

Tablo 2. Kalp damar cerrahi yoğun bakımda yatan hastalarda 
NRS-2002’yi etkileyen değişkenler

p<0.05 anlamlılık düzeyi.
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[HSB-28]
Kalp ve damar cerrahisi sonrası deliryum gelişen hastalarda yoğun bakım hemşirelik bakımı
Duygu Boybek, Berrin Demir
S. B. Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Deliryum; ani başlayan, bilişsel işlevlerin bozulması, dikkat bozuklukları, artmış/azalmış psikomotor aktivite, 
uyku/uyanıklık döngüsünün düzensizliğiyle karakterize geçici organik mental bir sendromdur. Deliryum, kardiyovasküler 
cerrahi sonrası sık rastlanan nörolojik komplikasyonlardandır. Bu çalışmada; hemşirelerin deliryumu tanılama, önleme, 
yönetme ve gerekli bakımın sağlanmasındaki rolünü araştırdık.
Yöntem: Kardiyovasküler yoğun bakım ünitesinde Ocak 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında yatan ve deliryum gelişen 43 
hastayı retrospektif olarak inceledik.
Bulgular: Bu hastaların 35’i erkek, 8’i kadındır. Yaş ortalaması 65,3’tür. Yoğun bakımda kalış süreleri 14 gündür. Mortalite 
oranı %32.5‘tir.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada; anestezik ajanlar, ameliyat ve aortik kros klemp süresi, heparin dozu, hipo/hipertermi, 
hipo/hiperglisemi, hipoksi/hiperkapni, enfeksiyon, uykusuzluk, arena tipi yoğun bakım ortamı, dehidratasyon ve elektrolit 
dengesizliğinin hastalarda deliryum görülmesinde etkisinin olduğu gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada; yüksek riskli ilaçların kullanılmaması, dehidratasyon ve sıvı elektrolit dengesizliklerinin giderilmesi, ağrı 
kontrolünün yapılması, oksijenizasyonun sağlanması, bağırsak ve mesane fonksiyonlarının düzenlenmesi, erken ve yeterli 
beslenmenin sağlanması, tarih ve saat hatırlatılması, televizyon gibi teknolojik aletlerden faydalanarak hastanın gündemden 
uzaklaştırılmaması, bakım ekibinin kendini tanıtmasıyla destekleyici hemşirelik bakımının sağlanması, yapılan girişimler 
açıklanarak etkili iletişimin sağlanması, çevresel (ışık, ses vb.) şartların düzenlenmesi, hastanın rahat uyumasının sağlanması, 
gereksiz işlem ve uyandırmalardan kaçınılması, hasta ve hasta yakınlarının bakıma dahil edilmesi, hastanın mobilizasyonun 
artırılması, kısıtlamalardan olabildiğince kaçınılması, ajitasyon durumlarında son olarak hekim istemiyle farmakolojik ilaç 
(haloperidol, deksmedetomidin vb.) uygulanılması, uzun süre yatan hastanın gereken önlemler alındıktan ve uygun ortam 
sağlandıktan sonra açık havaya çıkarılması ve hastaların yakınlarıyla açık havada vakit geçirebilmesi gibi deliryumda altta 
yatan nedene ve belirtilere yönelik tedavilerin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Profesyonel hemşirelik bakımının deliryuma 
yatkınlığı olan veya deliryumdaki hastaların erken tanınmasına ve kısa zamanda tedavi edilmesine katkı sağlamıştır.
Anahtar sözcükler: Deliryum.
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[HSB-29]
Kardiyovasküler cerrahide acil ameliyat edilen hastalarda emosyonel destek ve hemşirelik 
bakımı
Dürdane Şenol, Mine Yüksel, Berrin Demir
Ankara SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Acil alınan ve ameliyat edilmesi planlanan hastalarda ajitasyon, korku sık görülmektedir. Acil ameliyat 
hazırlığı yapılmasının ve yüksek riskli cerrahi girişim hazırlığının olmasının, hastanın anksiyetesini artırdığı görülmüştür. Bu 
çalışmada ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemdeki emosyonel desteğin önemini tartışmayı amaçladık
Yöntem: Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım kliniğine acil olarak gelen Ocak 2021- Mayıs 2022 tarihleri arasında 721 hastayı 
retrospektif olarak inceledik.
Bulgular: Bu hastaların 202’si kadın, 519’u erkek hastalardır. Yaş ortalaması erkeklerde 41.25, kadınlarda 64.36’dır.
Tartışma ve Sonuç: Yoğun bakıma acil kabul edilen hastaya basit, kısa ve anlaşılabilir cümleler kullanılarak bilgilendirme 
yapılır. Yoğun bakıma alınamadan ameliyat edilen hastalarda ameliyat öncesi psikolojik hazırlığın gerçekleştirilememesine 
bağlı; ameliyat sonrası ajitasyon, entübasyon tüpüne uyumsuzluk, verilen komutlara uymama, takılan diren ve kateterleri çekme, 
ölüm korkusu gibi gelişebilecek durumlar emosyonel destekle önlenebilir. Ameliyat sonrası dönemde ajitasyonla uyanan hastaya 
genel durumu, ortam koşulları hakkında kısa ve öz bilgilendirme yapılır. Hasta en kısa sürede ekstübe edilmeye çalışılır. Erken 
dönemde mobilizasyonu sağlanır. Ameliyat sonrası dönemde solunum egzersizlerine ve akciğer bakımına erken dönemde 
başlanır. Ailesi yanına alınarak, kitap okuması, televizyon izlemesi, sakinleştirici müzikler dinlenmesi sağlanarak kaygısı 
azaltılır.Kaygısı azalan hastanın bakımlarına ve tedavisine dahil olması sağlanılarak öngörülen yoğun bakımda ve hastanede 
kalış süresi kısalır.
Bu çalışmada; emosyonel destek ile anksiyete ve ajitasyonla baş edilerek iyileşme sürecine katkı sağlanmıştır. Acil vakaya 
alınan hastaya ameliyat öncesi dönemde bilgilendirme yapılamaması, psikolojik hazırlık döneminin gerçekleştirilememesi 
ameliyat sonrası dönemdeki hemşirelik bakımını etkilemektedir. Bu hastaların takibi; hasta psikolojisini anlayan, empati 
yapma ve etkili iletişim kurma becerisine sahip, hemşire ekibi ile yapılmalıdır. Bu ekip işbirliği sayesinde hastanın emosyonel 
durumunun korunarak ve hastanın kaygısının azaltılarak hasta iyileşme süreci hızlanır.
Anahtar sözcükler: Emosyonel destek.
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[HSB-30]
KVC hemşirelerinin tıbbi atık yönetimi konusunda bilgi düzeylerinin ölçülmesi
İlham Kaçmaz, Seval Baş, Arzu Arslan
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Tıbbi atık, enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır. Tıbbi atık yönetiminin 
temel amacı, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden, en ekonomik yolla atıkların toplanması, ayıklanması, kullanılacak 
şekle dönüştürülmesi, tekrar kullanılması, miktar ve hacminin azaltılarak güvenli bir şekilde bertaraf edilmesidir. Amacımız 
kalp ve damar cerrahisi ameliyathane ve kliniklerinde çalışan hemşirelerin tıbbi atık yönetimi konusundaki bilgi düzeylerinin 
saptanmasıyla, eksik bulunan konulara dikkat çekmek, eksikliğin giderilmesi için eğitim planlanmasına yardımcı olmak ve bu 
konuda farkındalık yaratmaktır.
Yöntem: Araştırma eğitim araştırma hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının tıbbi atık yönetimi konusundaki 
değerlendirmelerini ölçmeye yönelik tanımlayıcı bir çalışmadır. 1 Temmuz-1 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
araştırmanın evrenini aynı hastanenin KVC birimlerinde çalışan hemşireleri oluşturmaktadır. Toplam 72 personele ulaşılmıştır. 
Araştırmanın verileri; araştırmacı tarafından literatür incelenerek oluşturulan bilgilendirilmiş onam formu, sosyodemografik 
özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim durumu), meslekte çalışma özellikleri ve tıbbi atık bilgi düzeylerini değerlendirmeye yönelik 
anket ve gözlem yapılarak toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılanlara yöneltilen sorulara göre %97.2 (70) tıbbi atık eğitimi aldıklarını, %94.4 (68) eğitimi kurum 
içinde aldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %86.11 (62) çalıştıkları kurumda bilgilendirme yapıldığını, %62.5 (45) 
bilgilendirmelerin yılda bir kere yapıldığını belirtmiştir. Tıbbi atık yönetim planı var mı sorusuna %73.6 (53) evet yanıtı alınmış, 
bu plana uygun olarak işlemden geçiyor mu sorusuna ise %63.88 (46) evet yanıtı alınmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Bu araştırmada sağlık çalışanlarının tıbbi atık yönetimi konusunda bilgi düzeyleri yüksek bulunmuştur. 
Sağlık kurumlarında atık yönetimi adına alınacak en önemli ve etkili önlemlerden biri tıbbi atık üretiminin en aza indirilmesiyle 
birlikte sıfır atık yaklaşımının benimsenmesidir.
Anahtar sözcükler: Tıbbi atık.

Tablo 1. Sosyodemografik 
özellikler

Tablo 2. Kurum tıbbi atık toplanması, tasnif edilmesi ve nakil işlemlerine ilişkin 
ifadelere olan katılım düzeyleri dağılımı
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[HSB-31]
Cerrahi dumanın ameliyat ekibine etkisi ve korunma yolları
Yaşar Güloğlu, Nevzat Çoban
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu araştırma, bir KVC hastanesi ameliyathane biriminde çalışanların cerrahi duman konusunda görüşlerini 
belirlemek ve cerrahi dumanın etkilerine maruz kalan sağlık çalışanlarında meydana gelen belirtileri, bulguları ve aldıkları 
önlemleri saptamak amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Haziran 2022-Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma bir 
KVC hastanesindeki 107 ameliyathane çalışanı (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni) ile tamamlanmıştır. Araştırma verileri, 
sosyodemografik özellikler ve cerrahi duman ile ilgili soruları içeren anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin 
analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin %82,2’si cerrahi dumana sık sık maruz kaldığını düşünmektedir. Cerrahi 
dumana maruz kalan bireylerin; baş ağrısı (%70,1), bulantı (%51,4), öksürük ve boğazda yanma (%57,9) yaşadıkları saptanmıştır. 
Çalışanların cerrahi dumandan korunmak için cerrahi maske (%91,6), aspirasyon kateteri (%57,9), önlük (%43) ve gözlük 
(%26,9) kullandığı ayrıca cerrahi duman hakkında eğitim almak istedikleri (%83,2) görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyathanelerde cerrahi dumandan korunmaya yönelik alınan önlemlerin yetersiz olduğu ve çalışanların 
birçok semptom yaşadığı belirlenmiştir. Ameliyathanelerde cerrahi dumandan korunmaya yönelik önlemlerin alınması ve yazılı 
protokollerin oluşturulması önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Cerrahi duman.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S451-S504

S478

Hemşirelik

[HSB-32]
COVID-19 pandemisinin kalp akciğer transplantasyon yoğun bakıma yansımaları:
Nasıl yönettik?
Tülay Akın, Derya Anar, Melike Bulut, Berkay Turan
Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kalp-Akciğer Transplantasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: COVID-19 salgını tüm dünyayı ve dünyadaki sağlık sistemlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Kalp akciğer 
transplantasyon yoğun bakım kalp ve akciğer nakli olan immünsüpresif ilaç kullanan, dekompanse kalp yetmezliği olan mekanik 
kalp destek cihazlı yüksek riskli hasta grubunun takip edildiği ve yeni hasta kabullerinin yapıldığı özellikli bir yoğun bakımdır. 
COVID-19 pandemisinde, hasta kabulünden itibaren yoğun bakımda yatmakta olan, yeni kabul edilen hastaların ve çalışan tüm 
personelin güvenliğinin sağlanması, hasta bakım ve tedavilerinin devam etmesi, enfeksiyonların önlenmesi için yayımlanan 
COVID-19 rehberlerine dayanarak, multidisipliner yaklaşımla gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması amaçlanmıştır.
Yöntem: COVID-19 pandemisinde Mart 2020 ile Mart 2022 yılları arasında kalp akciğer transplantasyon yoğun bakıma 
toplam 430 hasta yatışı olmuştur, COVID-19 pandemisinde Kalp-Akciğer Transplantasyon Yoğun bakımda hasta ve hemşirelik 
yönetimi derlenmiştir.
Bulgular: COVID-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte, yoğun bakımda, sağlık bakım hizmetlerinin planlanması ve 
yürütülmesi kapsamında hasta kabulünden başlayarak, öncelikle Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda klinik protokoller 
geliştirilerek uygulandı ve tüm personele eğitimler verildi. Hemşirelik hizmetlerinin yönetimi planlandı. Bu kapsamda, dış 
merkezden kabul edilen hastalar, COVID-19 açısından şüpheli kabul edilip, bir hemşire bakacak şekilde çalışma listeleri 
oluşturuldu. PCR sonucu pozitif gelen hastalar, COVID-19 kliniklerine transfer edildi. Hasta takibi, hemşirelik bakımı klinik 
protokollere uygun olarak yapıldı. Çalışan personelin COVID-19 açısından sağlık durumları takip edildi. Kişisel koruyucu 
ekipman kullanımı, izolasyon önlemleri, hastanın güvenli transferi, temizlik ve dezenfeksiyon protokoller doğrultusunda 
uygulandı.
Tartışma ve Sonuç: Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 rehberlerinin klinikte uygulanması ve çalışan tüm 
personele güncel rehberler doğrultusunda eğitim verilmesi önemlidir. Kliniğimizde yatmakta olan hastalarımız COVID-
19 açısından riskli hastalar olup, özverili bakım, klinik protokollere uyum ve ekip çalışması ile hasta ve çalışan güvenliği 
sağlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Transplantasyon yoğun bakım.
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[HSB-33]
Kalp damar cerrahisi hastanesi yoğun bakımında çalışan hemşirelerin ilaç-ilaç etkileşimi 
hakkındaki bilgileri
Asiye Tüfekçi, Esra Çetin, Didem Güneş, Oya Acar Malkoç
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İlaç uygulamaları, birden fazla sistemi içine almaktadır. İlaç uygulamaları hemşirenin en önemli görevleri 
arasında olup, yasal olarak bu uygulamalardan sorumludur. Hemşirenin ilaç uygulamaları, ilaçlara ilişkin yeterli bilgiyle ilaç 
yönetimini ve kontrolünü de içermektedir. Bu araştırma yoğun bakımda çalışan hemşirelerin ilaç-ilaç etkileşimi hakkındaki 
bilgi düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu araştırma Haziran - Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Dr. Siyami Ersek Hastanesi 
KVC yoğun bakım ünitelerinde çalışan 139 hemşire oluşturmuş olup gönüllülük esasına göre çalışmayı kabul eden 89 hemşire 
ile yapılmıştır. Veri toplamada “Hemşire Bilgi Formu”, araştırmacı tarafından hazırlanan “İlaç-İlaç Etkileşimi Anket Formu” 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında, frekans, yüzde dağılımı ve ki-kare testi kullanılarak 
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin potansiyel ilaç-ilaç etkileşimi çiftleri incelendiğinde %58,4’ünün ilaç etkileşim 
çiftlerini bilmedikleri, hemşirelerin uyguladıkları ilaçlar incelendiğinde ise %21,3 hemşirenin potansiyel ilaç-ilaç etkileşimi 
uygulamasıyla karşılaştıkları hastalarda %6,7 oranında kişiye özel sonuçlar çıktığı ve geçici hasar olduğunu gözlemlemişlerdir. 
Çalışmaya katılanların %67,4’ü ilaç etkileşimi ile ilgili en son hizmet içi eğitim kapsamında bilgi aldıklarını, %73 oranında ilaç 
etkileşiminden yasal olarak sorumlu olduklarını ve risk faktörünün %79,8 oranında kombinasyonlu ilaç kullanımı olduğunu 
ifade etmişlerdir. İlaç etkileşimini engellemek İçin hemşirelerin yaptıkları uygulamaların dağılımı Tablo 1’de belirtilmiştir. 
Hemşirelerin potansiyel ilaç-ilaç etkileşimi uygulaması ile çalışanın, çalışma şekli ve çalıştığı yoğun bakım ünitesi 
karşılaştırıldığında anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç: Hemşirelerin ilaç-ilaç etkileşimi çiftlerini bilmedikleri saptanmıştır. İlaç-ilaç etkileşimi uygulaması 
ile yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin arasında ilaç uygulama sıklığında farklılıklar bulunmuştur. Hemşirelere ilaç-ilaç 
etkileşimi hakkında farkındalık eğitimi verilmesi ve çalışmanın daha fazla örneklem grubu ile yapılması önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: İlaç-ilaç etkileşimi.

Tablo 1. İlaç etkileşimini engellemek için hemşirelerin yaptıkları uygulamalar
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[HSB-34]
Açık kalp cerrahisi geçirmiş hastaların gereksinimleri ve fonksiyonel sağlık örüntüleri
Asibe Özkan1, Esra Karagöz2, Eda Karan2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp ameliyatı bireylerin yaşamalarında köklü değişiklik demektir ve bireyselleştirilmiş sürekli hemşirelik 
danışmanlığı gereksinin kaçınılmazdır. Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ) hemşirelik süreci, kritik düşünme ve klinik karar 
vermenin üzerinde durmaktadır. Bu örüntüler hem birbiri ile hem de hastalık durumu ile ilişki içinde olup, birbirine bağımlıdır. 
Başka bir ifade ile bir kişinin FSÖ’sünde bozulma olduğunda hastalığı, hastalanan bir kişinin de, FSÖ’de bozulmayı gösterdiği 
belirtilmektedir. Bu çalışmada açık kalp ameliyatı geçirmiş bireylerin FSÖ modeline göre ameliyat sonrası gereksinimleri 
belirlemek amacı ile yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın verileri; İstanbul’da bir EAH ’de Mart-Ağustos 2022 tarihleri arasında çalışmaya 
katılmaya gönüllü 128 hasta üzerinden toplandı. Veri toplama formu olarak, demografik özellikler soru formu ve FSÖ modeli 
baz alınarak hazırlanan ameliyat sonrası gereksinimleri belirleme formları kullanıldı. Verilen excel ve SPSS programında 
değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların %89.3’ü evli ve %64.9’u ailesi ile yaşamakta ve %78.9’u ilköğretim mezunudur. Hastalara ameliyat 
sonrası 72 saatte uygulanan fonksiyonel sağlık örüntüleri formuna göre %95.6’sı beslenme, %86.7’si boşaltım, %100.0’ü aktivite, 
%98.9’u uyku gibi fizyolojik örüntülerde sorun yaşadı. Hastaların %100.0’ü ise biliş ve algı, %100.0’ü stresle baş etme ve stres 
toleransı %33.3’ü değer ve inanç gibi psikolojik ve sosyal örüntülerde sorun yaşadı. Taburcu olacağı gün yapılan anketlere ise 
beslenme, kendini algılama sorunlarının devam ettiği ek olarak cinsellik ve inanç gibi psikolojik ve sosyal örüntüler ile ilgili 
sorunlarında eklendiği saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modelinin açık kalp cerrahisi geçiren hastaların ameliyat sonrası 
gereksinimlerini belirlenmesinde yeterli olduğu sonucuna varıldı. Aynı modelin taburculuk sonrası evde yaşadıkları sorunların 
ve gereksinimlerinin belirlenmesi için de kullanımının açık kalp sonrası rehabilitasyon sürecini kısaltacağı düşünüldü.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik.
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[HSB-35]
Erişkin ve pediatri KVC hemşirelerinin merhamet düzeylerinin incelenmesi
Tuğba Şahin
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hemşirelik mesleğinin icra edildiği sağlık kurumları hasta ve hasta yakınlarının en zor ve en savunmasız 
oldukları zamanlarını geçirdikleri yerlerdir. Merhamet ise hemşirelik mesleğinde önemli bir değer olup sunulan sağlık bakım 
hizmetinin kalitesini etkilemektedir. Hemşirelerin merhamet düzeyinin belirlenmesi ve mesleki bakış açılarını etkileyen bu 
kavramın incelenmesi amaçlanmıştır
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı, nicel araştırma türündedir. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
kalp damar alanında Ağustos-Eylül 2022 tarihleri arasında çalışan 300 hemşire araştırma evrenini oluşturmuştur. Örneklem 
seçiminde evreni (300) bilinen örneklem hesaplama formülü (%95 güven düzeyi, %5 güven aralığı) kullanılmıştır. Hesaplama 
sonucuna göre örnekleme 169 hemşire dahil edilmiştir. Araştırma verileri Katılımcı Bilgi Formu ve Yoğun Bakım Ünitesinde 
Tedavi Gören Hastaların Algıladıkları Stresörler Ölçeği ile toplandı. Verilerin analizinde IBM SPSS 25.0 programı ve veriler 
%95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 25,98(±3,12), %78,8 kadın, %86,4 bekar, %6,1 çocuk sahibi, 
mesleki deneyim ortalaması 2(±28,1) yıl, %75,8 erişkin KVC alanında çalıştığı, birimde çalışma süre ortalaması 1(±10,5) yıldır. 
Merhamet düzeyi ortalama puanı 96(±11,4), istatistiksel fark 0,85 bulunmuştur (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Yetişkin ve pediyatrik KVC hemşirelerinin merhamet düzeyleri ile yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma 
ve birimdeki çalışma yılı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05).
Anahtar sözcükler: Merhamet.
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[HSB-37]
Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda solunum egzersizlerinin etkinliği
Nermin Özdemir, Ayşegül Aydoğdu, Oya Acar Malkoç, Füsun Afşar
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Araştırma, açık kalp cerrahisi geçiren hastaların ameliyat öncesi dönemde yapılan derin solunum ve öksürme 
egzersizi eğitimlerinin ameliyat sonrası etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma örneklemini Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar EAH’de KVC yoğun bakım ünitesinde Haziran 
- Ağustos 2022 tarihleri arasında açık kalp cerrahisi geçiren 30’u kontrol grubu 30’u deney grubu olmak üzere 60 hasta 
oluşturmaktadır. Kontrol grubundaki hastalara kliniğin rutin yaklaşımı deney grubundaki hastalara derin solunum ve öksürme 
egzersizleri eğitimi uygulamalı olarak gösterilmiştir. Veriler “Hasta Tanılama Formu”, “Hasta İzlem Çizelgesi” ile toplanıp, 
SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Çalışmamızda eğitim alan ve eğitim almayan grubun demografik ve hastalıkla ilgili özellikleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Uygulamalı eğitim alan grubun sPO2 değeri ameliyat öncesi dönemde standart 
eğitim alan gruba göre istatistiksel olarak anlamlılık gösterecek şekilde düşük çıkmıştır, ancak uygulamalı eğitim sonrası 
ameliyat sonrası üçüncü günde istatistiksel anlamlılık göstermemekle birlikte sPO2 değeri standart eğitim alanlara göre 
daha yüksek bulunmuştur. Ameliyat öncesi dönemde standart eğitim grubundan dokuz katılımcı üç top kaldırabiliyor iken, 
uygulamalı eğitim grubundan sadece bir katılımcı üç top kaldırabilmekte ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmaktadır. Ameliyat sonrası üçüncü günde ise uygulamalı eğitim alan katılımcıların 11’inin 3 top kaldırabildiği 
görülmekte olup, iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulunmuştur. (Tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir.)
Tartışma ve Sonuç: Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda ameliyat öncesi dönemde verilen derin solunum ve öksürme 
egzersizi eğitiminin ameliyat sonrası dönemde solunum fonksiyonlarını üçüncü günde geliştirdiği görüldü. Açık kalp cerrahisi 
uygulanan kliniklerde çalışan hemşirelerin derin solunum ve öksürme egzersiz eğitimini ameliyat öncesi dönemde hastalara 
düzenli olarak uygulatmaları ve ameliyat sonrası dönemde devam etmeleri önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Solunum.

Tablo 1. sPO2 değerlerinin incelenmesi

Tablo 2. Triflo kullanımı.
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[HSB-38]
Kalp damar cerrahisi hastanesi ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi yönetiminde iş zekası 
kullanımı
Didem Güneş, Asiye Tüfekçi, Esra Çetin, Oya Acar Malkoç, Uğur Kısa, Cevdet Uğur Koçoğulları
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: İş zekası, ham veriyi alarak kullanışlı bilgiye dönüştüren ve bu sayede stratejik, taktik ve operasyonel görüş 
sağlayan ve karar verme süreçlerine destek olan metotlar, mimariler ve teknolojilerin tümüdür. İş zekası çözümlerinin sağladığı 
temel faydalardan bir tanesi kurumların iş performansını artırması ve işleyişi takip edebilmesi amacıyla rapor ve analizler 
üretmektir. Bu çalışmada ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde iş zekası kullanımının hasta ve çalışan yönetiminde 
getireceği kazanımların yol gösterilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan çalışmamız 2018 yılından bu yana kalp ve damar cerrahisi hastanesi ameliyathanesi 
ve yoğun bakım ünitesi yönetiminde faydalanılan iş zekası kullanımı anlatılmaktadır. Aylık olarak yapılan değerlendirme 
toplantılarında karar vericilere yol gösteren ve faydalanılan rapor ekranları ve süreçler incelenmiştir.
Bulgular: İş zekası araçları olarak kullanılan ameliyatı ertelenen ve iptal edilen hastaların takip ekranı raporu kullanılmasıyla 
ekip bazlı ameliyat iptallerinde nedenlerin incelendiği, gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında aksaklıkların incelenmesi 
ile de oranlarda azalmalar olduğu görülmüştür. Ameliyat salonları takip ekranı (Şekil 1) aylık veya günlük sorgusu ile salon 
doluluk durumunu, her iki vaka arasında boş kalan süre ile temizlik sürelerinin uygun olup olmadığı ve verimli sayıda hemşire 
planlaması gibi süreçler yönetilebilmektedir. Yoğun bakım istatistikleri takip ekranı rapor sorgusunda ventilatör tedavisi alan 
hasta sayısı, hemşire başına düşen ortalama hasta sayısı gibi veriler değerlendirilerek çalışan sayıları planlanabilmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Gerçekleştirilen çalışmada, hastanelerde iş zekası kullanımının yönetim karar destek sistemlerine 
getireceği kazanımlar görülmüştür. İş zekası çözümlerinin dünyada birinci sırada gösterilen teknolojiler olduğu göz ardı 
edilmemeli ve ülkemizdeki sağlık kurumları tarafından yeterince önemsenmelidirler. Böylelikle sağlık kurumlarının karmaşık 
yapısı ile çevreleri arasındaki denge sağlanır, insanlara sağladıkları hizmet kalitesi yükselir, karlılık ve verimlilikleri artar.
Anahtar sözcükler: İş zekası.

Şekil 1. Ameliyat salonları kullanımı yönetici takip ekranı.
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[HSB-39]
Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel 
stresörler
Kamil Aydoğdu, Ebru Zengince, Fusun Afşar
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde yatarak tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresörleri 
belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde Haziran 2022 - Eylül 2022 tarihleri arasında tedavi gören ve iletişim 
engeli bulunmayan 90 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Araștırmada veriler araștırmacılar tarafından geliștirilen “Hasta Tanıtım 
Formu” ve Ballard tarafından 1981 yılında geliştirilen “Yoğun Bakım Ünitesinde Çevresel Stresörler Ölçeği” kullanılarak 
toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 56,63±11,99, %72,2’si erkek, %45,6’sı ilköğretim mezunu, %83,3’ü evli, 
%53,3’ünün kronik hastalığı var ve %52,2’sinin yoğun bakım ünitesine tekrarlı yatışının olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda 
KVC yoğun bakım ünitesinde algılanan çevresel stresörlerin evli (96,3200±13,89: t 1,952: p 0,05) ve kronik hastalığı olanlarda 
(97,9792±14,20: t -2,179: p=0,032) istatistiksel anlamlılık gösterecek şekilde yüksek olduğu saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: KVC yoğun bakım ünitesinde yatan evli hastaların kendileri dışındaki kişilere karşı daha fazla sorumluluk 
hissetmelerinin ve kronik hastalığı olanların mevcut hastalıklarına bağlı fiziksel ve psikososyal olumsuz deneyimlerinin stres 
algılarını yükselttiği düşünülmektedir. Özellikle KVC yoğun bakım ünitelerinde stres faktörlerini etkileyen faktörlerin tespit 
edilmesinin sürecin yönetimi üzerinde önemli rolü olduğu düşünülmekte, doğru tanılama ve etkin çözüm yöntemleri ile ilgili 
kapsamlı çalışmaların yapılması planlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Stresör.
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[HSB-40]
Kardiyovasküler cerrahi ameliyathane ve yoğun bakımında çalışan hemşirelerin 
“Leiden ameliyathane ve yoğun bakım güvenliği ölçeği’ ile deneyimlerinin değerlendirilmesi
Füsun Afşar
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathane ve Yoğun Bakımında çalışan hemşirelerin hasta güvenliğinde 
istenmeyen olaylara yol açan sisteme dayalı gizli risk faktörlerinin değerlendirmesinde kullanılan “Leiden Ameliyathane ve 
Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği’ ile deneyimlerinin değerlendirilmesi
Yöntem: Kardiyovasküler cerrahi hastanesinde ameliyathane ve yoğun bakımında Haziran 2022’de çalışan ve çalışmaya 
katılmayı kabul eden 90 hemşire çalışmaya dahil edilmiştir. Araștırmada veriler araștırmacı tarafından geliștirilen “Bilgi 
Formu” ve 2020 yılında Altınbaş ve ark tarafından geliştirilen ‘Leiden Ameliyathane ve Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği’ 
kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesinde ve yoğun bakımında çalışan 90 hemşire katılmıştır. Ameliyathanede 
çalışan hemşirelerin yaş ortalaması 34.81±7.64, %88,8’i kadın, eğitim durumu %66.6’sı lisans mezunu, ameliyathanede 
çalışan hemşirelerin yaş ortalaması 28.63±581 %66’sı kadın, %93’ü lisans mezunudur. Ameliyathane çalışanlarının mesleki 
yılı 12.78±9.04, bölümde çalışma yılı 8.16±5.67, yoğun bakımda çalışanların mesleki yılı 3.87±4.94, bölümde çalışma yılı 
2.32±3.10’dır. Leiden Ameliyathane ve Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği, ‘Çalışan Kaynakları ve Denetimi’, ‘Ekip Çalışma 
Talimatları ve Hazırlıklar’, ‘Ekip Çalışması ve Farkındalık’ alt boyutlarında ameliyathane çalışanlarının lehine olacak şekilde 
istatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyathanede çalışan hemşirelerin özellikle mesleki deneyimleri ve daha uzun süre ameliyathanede 
çalışmanın oluşturduğu aidiyet duygusunun hasta güvenliği üzerine olumlu etkileri olduğu düşünülmekte ve Leiden 
Ameliyathane ve Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği ile daha büyük örneklem gruplarında daha fazla değişken ile yapılacak 
çalışmaların çalışan ve hasta güvenliği prosedürlerinin güncellenmesinde rehber olacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Kardiyovasküler cerrahi.

Tablo 1. Kardiyovasküler cerrahi ameliyathane ve yoğun bakımlarında çalışanların ‘Leiden Ameliyathane ve Yoğun Bakım 
Güvenliği Ölçeği’ puanları arasındaki ilişki
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[HSB-41]
Pediyatrik kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi hemşirelik girişimleri kontrol listesi 
karşılaştırması
Şirin Çelik, Esra Gökgez
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Çalışma kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarında standardizasyonu sağlamak için literatür çerçevesinde 
oluşturulan “Hemşirelik Girişimleri Kontrol Listesi”’nin Pediyatrik KVC YBÜ’lerinde çalışan hemşirelerin gözlemlenerek, 
hemşirelik uygulamalarını ve değerlendirme süreçlerinde geliştirilebilir uygulamaları belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte 
planlanmıştır.
Yöntem: Hemşirelik girişimleri kontrol listesine göre hemşirelik girişimleri 0-Uygulama yok, 1-Etkin değil, 2-Eksik uygulama 
3- Etkin, hastada mevcut olmayan durumlar için ise M-Muaf olarak değerlendirildi, M’ler değerlendirmeye alınmadı. 
Puanlamada 2 puanın altında olanlar önce eğitime sonra vizite tabi tutulurken 2’e eşit ya da 2-3 arasında olan gruba eğitim 
verilmeden vizit tekrarı yapıldı. Üç tam puan alanlarsa 2 puan altında alanlara eğitim veren grup oldu. İkinci vizit sonrası 3 
puan altında alan herkes eksik olan konularla ilgili eğitim hemşiresi rehberliğinde diğer YBÜ çalışanlarına eksik başlıklar 
altında eğitim verdi. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda rutin vizitler dışında bu kontrol listesinin yılda bir KVC YBÜ’lere 
uygulanması planlandı.
Bulgular: Kırk altı katılımcının 41’i kadın (%89,1), 5’i erkek (%10,9) hemşirelerden oluşmaktadır. Çoğunluğu lisans düzeyinde 
hemşirelik eğitimine sahiptir (n=43 %93,5). Mesleki deneyimleri 5 yıl ve üzeri %17,4 (n=8), 1-5 yıl arasında %52,2 (n=24), 1 yıl 
altı %30.4 (n=14)’dür. Her hemşire için ortalama 25,30±20,74 (min.2- maks.72) gözlem yapılmış ve kontrol listesi toplam puan 
ve alt başlıklardan alınan puanlara göre eğitim ve vizitler planlanmıştır. Puanlar Tablo 1’de verilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Kliniğimizde 2021 yılında yapılan benzer değerlendirme sonuçları ile güncel veriler karşılaştırılmış 
olup, klinik bakım süreçlerinin dinamik olduğu ve geliştirilmesi gereken konuların grup gereksinimlerinin tekrarlı değişkenlik 
gösterdiği göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi önerilmektedir. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların arttırılması ve 
tekrarlanmasının bakım kalitesini artıracağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik girişimleri.

Tablo 1. Hemşirelik girişimleri kontrol listesi alt başlıklar ve 
aldıkları ortalama puanlar

Tablo 2. Hemşirelik girişimleri kontrol listesi yıllara göre hasta 
başı vizit ve eğitim konuları
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[HSB-42]
Kardiyak çocuk yoğun bakım ünitesinde basınç yarası gelişiminde etkili risk faktörleri 
nelerdir? Basınç yarası gelişiminde düşük ejeksiyon fraksiyonu etkili midir?
Gülferen Turan Gevrek, Zahide Özlem Ulubay, Bedih Balkan, Mustafa Can Kaplan, Hacer Kamalı
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Basınç yaraları bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, hastanede kalış süresini uzatan, hasta bakım 
ve tedavi maliyetlerini artıran önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışma hastanemizde çocuk hastalarda basınç yaralanması 
gelişimindeki risk faktörlerini ve sonuçlar açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Göğüs Kalp Damar Cerrahi Hastanesi Çocuk Yoğun 
bakım ünitelerinde yatıp bası yarası gelişen 51 hasta dahil edilmiştir. Bu hastalara ait veriler hemşire ve doktor izlem 
kayıtlarından retrospektif olarak elde edilmiştir. Hastaların demografik ve klinik özellikleri; Braden risk skalası, GKS, yoğun 
bakım takibinde bası yarası geliştiği aşamadaki tetkikleri, kaçıncı gün oluştuğu, ejeksiyon fraksiyonu (EF), vücut kitle indeksi, 
ameliyat çeşidi ve yatış endikasyonu kayıt edilmiştir.
Bulgular: Otuz üç erkek 18 kız toplam 51 olgu çalışmaya alınmıştır. 14 olgu eksitus olmuştur. Bası yarası en çok sakrum %39,2, 
ikincisi oksipital bölge %37,3 görülmüştür (Tablo 2). Yara artışı olan grupta düşük EF %35 değeri yara artışı olmayan gruptan 
anlamlı farklılık göstermiştir (Tablo 1). Yara artışı olan grupta Braden skorlaması yara artışı olmayan gruba göre istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 1). Yara artışı olan grupta glukoz, üre, kreatin, CRP, GKS, VKİ değeri yara artışı olmayan 
gruptan anlamlı (p>0.05) farklılık göstermemiştir.
Tartışma ve Sonuç: Alınan önlemlere rağmen kritik hastalar için basınç yarası sorun teşkil etmeye devam etmektedir. 
Basınç yarası açısından riskli hastalar yatıştan sonra belirlenmeli önleyici bakım faaliyetlerinin hastanın durumuna göre 
özelleştirilmelidir. Çalışmamızda EF’si düşük olan hastalarda evre 1’den evre 2’ye geçişte istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu. Braden skorlaması düştükçe Evre 1’den Evre 2’ye geçişte istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Anahtar sözcükler: Basınç yarası.

Tablo 1. Basınç yarasının evre farkı oluşanlar arasındaki verilerin analizi Tablo 2. Dekübit oluşum yerleri sayısı 
ve yüzdeleri
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[HSB-43]
Ventrikül destek cihazı uygulanan hastaların taburculuk öğrenim gereksinimlerinin 
belirlenmesi
Tülay Akın1, Melike Bulut1, Hafize Savaş3, Yıldız Rinal Yaman1, Eylem Abak1, Muhteber Karakoç1, Zeliha Özdemir Köken2

1Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kalp-Akciğer Transplantasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ventrikül destek cihazı uygulanan hastalar için cihaz ile yaşam zor ve karmaşıktır. Bu nedenle, hastaların 
taburculuk öncesinde ventrikül destek cihazı ile yaşamaya ilişkin yeterli bilgi ve beceri edinebilmesi için ventrikül destek 
cihazlarına özel eğitim sağlanması gerekmektedir. Bu çalışma ile ventrikül destek cihazı uygulanan hastaların taburculuk 
öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma prospektif tanımlayıcı tipte olup, Eylül 2021-Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara Şehir Hastanesi 
Kalp Damar Hastanesi Kalp Akciğer Transplantasyon biriminde ventrikül destek cihazı uygulanan 28 yetişkin hasta 
ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında “Tanıtıcı ve Tıbbi Bilgiler Soru Formu”, “Hasta Öğrenim 
Gereksinimleri Ölçeği” ve “Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı” kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPPS 23.0 programı 
kullanılmıştır.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 44,12±12,3, %78,6’sı erkek cinsiyet, %82,1’inde ventrikül destek cihazı transplantasyona 
köprü amacıyla uygulanmıştır. Hastaların, Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği toplam puan ortalaması 207,67±22,8 olup, 
ölçek tüm alt boyut puanlarının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna göre hastaların ventrikül destek cihazı implantasyonu 
sonrası tedavi ve komplikasyonlar, yaşam aktiviteleri, ilaçlar, yaşam kalitesi, toplum ve izlem, cilt bakımı, duruma ilişkin 
duygular konularında eğitim gereksinimlerinin olduğu belirlenmiştir. Hastaların, Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı puan 
ortalaması 45,32±6,02 olup, bu sonuca göre hastaların aktiflik düzeyinin oldukça düşük olduğu bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Ventrikül destek cihazı uygulanan hastaların taburculuk sonrası cihazla yaşama adapte olabilmesi, 
öz yönetimini sağlaması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve komplikasyonların önlenmesi için eğitim gereksinimlerinin 
belirlenmesi ve hastalara bireyselleştirilmiş kapsamlı bir eğitim programı sağlanması gerekmektedir. Ventrikül destek cihazı 
implantasyonu yapılan hastaların aktiflik düzeyi düşük olabilmektedir. Bu durum hastaların taburculuk sonrası öz yönetimine 
etki edebilir. Eğitim programlarının planlanmasında bu durumun dikkate alınması önerilir.
Anahtar sözcükler: Taburculuk öğrenim gereksinimi.
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[HSB-44]
Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde hemşirelik hizmetlerine ayrılan süre
Didem Güneş, Esra Çetin, Asiye Tüfekçi, Ayşe Fakir, Nilgün Liman Çalıklı, Emine Kara, Kübra Tathan
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Yoğun bakım üniteleri, hastaların fiziksel olarak yatağa bağımlı olmaları nedeniyle, hemşirelik bakımına 
doğrudan gereksinim duydukları ortamlardır. Bu çalışma, erişkin kardiyovasküler cerrahi (KVC) yoğun bakım ünitesinde 
hemşirelik hizmetlerine ayırdığı süreleri karşılaştırmayı, ünitedeki mevcut durumu saptamayı ve yoğun bakım ünitelerinde 
hangi uygulamalara en fazla süre ayrıldığını göstermeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Çalışmamız, yoğun bakımda çalışan hemşirelerin 2022 yılı mesai saati içinde ameliyat sonrası hastaya verdiği 
hemşirelik hizmet sürelerinin, yoğun bakımda çalışmış deneyimli iki hemşire (gözlemci) tarafından hemşirelerden habersiz 
olarak ara verilmeden ölçülenip, sürekli gözlemlenerek kayıt edilmesiyle yapılmıştır. Gözlemler sonucu elde edilen bulgular 
dakika olarak hesaplanıp aritmetik ortalamaları alınmıştır.
Bulgular: Üçüncü basamak KVC yoğun bakımımızda iki hastaya bir hemşire çalışılmaktadır. Hemşirelerin KVC yoğun bakım 
ünitesi dinamiklerine göre sürelerin gece ve gündüz mesaisi iş dinamikleri ile uyumlu olduğu görüldü. Hemşirelik hizmetleri 
için ortalama süreleri gece ve gündüz mesaileri için Tablo 1’de belirtilmiştir. Hemşirelerin el yıkama, el dezenfektanı kullanma 
ve eldiven değişim sayıları ise Tablo 2’de belirtilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Yoğun bakımımızda rutin gece hasta bakımı verildiği için bakıma ayrılan sürenin gündüz mesaisine 
göre arttığı görülmektedir. Ameliyattan sonra gündüz şartlarında gelen rutin planlı hastalar sebebiyle beslenmeleri hemen 
başlamaması sebebiyle yemek yemeleri için ayrılan sürenin az olduğu, rutin istem yapılan ilaçların gündüz gelmesi sebebiyle de 
ilaç sayımına ayrılan sürenin yüksek olduğu görüldü. Hemşirelerin hizmetler içinde en fazla hasta bakımı, tedavisi, ilaç sayımı 
ve dosya kaydına zaman ayrıldığı görüldü. Hemşirelerin el hijyenine dikkat etmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip 
etmesi, araştırma yapmaya teşvik edilmesi ve hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olarak yapılmasının yaygınlaştırılması 
önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik hizmeti.

Tablo 1. Mesai saatleri içinde sunulan hizmet süreleri Tablo 2. Hemşirelerin el yıkama, el dezenfektanı kullanma ve 
eldiven değişim sayıları



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S451-S504

S490

Hemşirelik

[HSB-45]
Kardivovasküler cerrahi (KVC) yoğun bakım ve cerrahi servis hemşirelerinin kanıta dayalı 
hemşireliğe yönelik tutumlarının incelenmesi
Esra Çetin, Didem Güneş, Asiye Tüfekçi, Oya Acar Malkoç
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kanıta dayalı hemşirelik uygulaması, hasta bakımıyla ilgili mevcut en iyi kanıtları kullanarak sağlık hizmeti 
verilmesi olarak tanımlanabilir. Bu çalışma KVC servisler ve Erişkin KVC Yoğun Bakımda çalışan hemşirelerin kanıta dayalı 
hemşireliğe yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırmanın evrenini 18.08.2022-07.09.2022 tarihleri arasında Dr. Siyami Ersek 
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin cerrahi birimlerde aktif çalışan 88 hemşire oluşturmuştur. 
Çalışmaya gönüllü katılan 76 hemşire araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veriler, hemşire tanıtıcı anket 
formu ve kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum ölçeği kullanılarak ölçülmüştür.
Bulgular: Çalışma kapsamındaki hemşirelerin cinsiyet dağılımlarına bakıldığı zaman 20’si erkek, 56’sı kadın, yaş özelliklerine 
bakıldığı zaman yüzde 44,73’ü 25 yaş ve altı, yüzde 30,26’sı 26-31 yaş arası, yüzde 25,01’i 31 yaş ve üzeriydi. Hemşirelerin 
yüzde 85,52’sinin lisans mezunu olduğu, yüzde 60,5’inin hemşirelik ile ilgili bilimsel toplantılara katıldığı yüzde 68,4’ünün 
hemşirelik mesleği ile ilgili dergi okumadığı bulundu. Cerrahi hemşirelerin bilimsel toplantılara katılma durumu ile Kanıta 
Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği (KDHYTÖ)’nin alt ölçeği Kanıta Dayalı Uygulama Niyeti puan ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum algılarının 
ortalamanın üzerinde olduğu saptandı. Ölçekten alınan en düşük puan 15, en yüksek puanın ise 75 olduğu belirlenmiştir. 
Hemşirelerin KDHYTÖ toplam puan ortalamasının 61.92±6.18 olduğu bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının 
yüksek olduğu söylenebilir. Hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalar ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi amacıyla hizmet içi 
eğitim programlarının düzenlenmesi ve bilgilere ulaşmada bilimsel dergilerin kullanımı önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Kanıta dayalı hemşirelik.
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[HSB-46]
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde hemşirelerin psikolojik 
sağlamlık düzeyinin belirlenmesi
Ece Bildik, Oya Acar Malkoç, Nilgün Liman Çalıklı
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Psikolojik sağlamlık, oldukça zor koşullara rağmen, kişinin bu olumsuz koşulların üstesinden başarıyla 
gelebilme ve uyum sağlayabilme yeteneğidir. İş yaşamında birçok risk faktörüyle karşılaşan, her koşulda zor durumda ve 
gereksinimi olan hastalara profesyonel bakım hizmeti sunmak, hastayı rahatlatmak zorunda olan hemşireler için de psikolojik 
sağlamlık önemlidir. Bu araştırmada bir Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 
psikolojik sağlamlılık düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmada veriler, Ağustos-Eylül 2022 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere altı sorudan 
oluşan 5’li Likert tipi ‘Kısa Psikolojik Sağlamlık’ ölçeği kullanılarak tanımlayıcı tipte uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini 
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 120 hemşire planlanmış olup 
gönüllülük esas alınarak 100 hemşire oluşturmuştur. Veriler SPSS programı ile analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin %63’ü 25-30 yaş aralığında, %75’i kadın, %81’i lisans mezunu, %50’si yoğun bakım 
%50’si yatan hasta servisinde görev yapmakta, %26’sı bir yıldan az, %26’sı 5-10 yıl aralığında çalışmaktadır. Çalışmaya katılan 
hemşirelerin “Kısa Psikolojik Sağlamlık” ölçeğinden aldıkları puan ortalaması en fazla alabilecekleri 30 puan üzerinden 18,5 
olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin puanlama sistemi doğrultusunda araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik sağlamlıkları orta 
düzeydedir. Katılımcıların yaşları ve çalışma süreleriyle paralel olarak psikolojik sağlamlık düzeylerinde anlamlı bir artış 
olduğu saptanmıştır (p<0.05). Cinsiyet, eğitim durumu ve çalışılan bölüm ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında anlamlı 
bir fark bulunamamıştır (p>0.05).
Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin edindikleri bilgi, beceri, tecrübe ve bilime katkılarıyla birlikte 
psikolojik sağlamlık düzeyi artmaktadır. Meslek hayatının ilk yıllarında olan meslektaşlarımızın motivasyonunu artırmaya 
yönelik programların planlanması psikolojik sağlamlık düzeylerini artırmak açısından faydalı olacaktır.
Anahtar sözcükler: Psikolojik sağlamlık.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S451-S504

S492

Hemşirelik

[HSB-47]
Sol ventrikül destek cihazı olan hastaların COVID-19 pandemisi sırasında yaşam deneyimleri: 
Nitel çalışma
Nihal Çeliktürk Doruker1, Fatma Demir Korkmaz1, Arife Serter2, Mustafa Özbaran2

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sol ventrikül destek cihazlı hastaların ömür boyu süren takip ve tedavileri bulunmaktadır. COVID-19 
pandemisinde bu hastaların takip süreçleri olumsuz etkilenmiş, bu durum onların karmaşık bakım süreçlerine ek zorluklar 
getirmiştir. Bu çalışmada sol ventrikül destek cihazlı hastaların COVID-19 pandemisi sırasında yaşam deneyimlerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu nitel araştırmada fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştırma bir üniversitesi hastanesinin Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı Kalp-Akciğer Nakil Ünitesi’ne poliklinik kontrolü için gelen sekiz hasta ile yürütüldü. Veriler 
“Hastaların Sosyodemografik ve Tanıtıcı Özellikleri Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplandı. Verilerin 
analizinde MAXQDA programı kullanıldı.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalaması 54.7±11.88 (min: 27, maks: 65)’dir. Hastaların %75’i erkek, 
%75’i evli, %62.5’i okuryazar veya ilköğretim mezunu, %75’i emeklidir. Hastaların %50’sinin kalp yetersizliği evresi NYHA 
III olup %62.5’ine nakile köprü amacı ile sol ventrikül destek cihazı takılmıştır. Hastalar ortalama 61.87±31.98 aydır (min: 12, 
maks: 113) sol ventrikül destek cihazı ile birlikte yaşamaktadır. Araştırmadan beş tema elde edilmiştir. Bu temalar; psikososyal 
sorunlar, yaşanan zorluklar, tedavisinin sürdürülmesi-LVAD takibi, baş etme yöntemleri ve geleceğe bakıştır.
Tartışma ve Sonuç: Hastalar pandemi döneminde tedavilerinin pandemi öncesinde olduğu gibi sürdürüldüğünü ancak pandemi 
koşulları nedeni ile sosyal izolasyon, pansuman malzemesi sıkıntısı, ekonomik sorunlar, enfeksiyon bulaşma riski gibi zorluklar 
yaşamışlardır. Ancak hastalar herşeye rağmen baş etme yöntemlerini kullanarak zorlukların üstesinden gelmeye çalışmışlardır.
Anahtar sözcükler: Sol ventrikül destek cihazı.
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[HSB-48]
Kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel 
stresörlerin belirlenmesi
Tuğba Şahin, Berra Yılmaz Kuşaklı, Elif Özkul, Onur Öncel
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Yoğun Bakımlar hastalara mümkün olan en ileri teknoloji ile bakım sağlanan birimlerdir. Yoğun bakımda 
hastanın bağlandığı tıbbi bir cihaz, ağrı, invaziv girişimler, mahremiyet, ziyaret kısıtlılığı, ışık, gürültü, ortam ısısı birer stres 
faktörüdür. Bu stresörlere hastanın yanıtı bireysel farklılıklara bağlıdır. Bu araştırmada Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde hastaların algıladıkları çevresel stresörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı, nicel bir araştırmadır. Bu araştırma İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi’nde Kasım-Aralık 2022 tarihleri arasında örneklemi %5 tip I hata düzeyi, %90 güç ve konuyla ilgili yapılan benzer 
bir çalışmada araştırmaya yönelik Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Stresör ölçeğinin ortalama puan farkı baz alınarak hesaplanan 
0,53 etki büyüklüğüne göre minimum 250 hasta G*Power programında yapılan güç analizi ile belirlendi. Araştırma verileri 
Katılımcı Bilgi Formu ve Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Stresör Ölçeği ile toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 59,32(±10,4), %57,1 erkek, %98,2 evli, %50 ilkokul, %98,2 kronik 
hasta, %80,2 hastanede yatış, %64,3 ameliyat öyküsü, %60,7 yoğun bakım deneyimi vardır. Hastaların yoğun bakım ünitesinde 
yaşadığı çevresel stresör puanları servise transferinden sonra yapılan ölçümle yapılan ikinci değerlendirme arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Yoğun bakımda çevresel stresör ortalama puanı 103,9(±30) iken serviste ki ortalama puan 92,16(±30) 
bulunmuştur. Servise transferinden sonra yapılan ölçümde yoğun bakım çevresel stresör puanın azaldığı tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Stresör.
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[HSB-49]
Erişkin ve pediatri KVC hemşirelerinin merhamet düzeylerinin incelenmesi
Tuğba Şahin, Berra Yılmaz Kuşaklı, Elif Özkul
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hemşirelik mesleğinin icra edildiği sağlık kurumları hasta ve hasta yakınlarının en zor ve en savunmasız 
oldukları zamanlarını geçirdikleri yerlerdir. Merhamet ise hemşirelik mesleğinde önemli bir değer olup sunulan sağlık bakım 
hizmetinin kalitesini etkilemektedir. Hemşirelerin merhamet düzeyinin belirlenmesi ve mesleki bakış açılarını etkileyen bu 
kavramın incelenmesi amaçlanmıştır
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı, nicel araştırma türündedir. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
kalp damar alanında Ağustos-Eylül 2022 tarihleri arasında çalışan 300 hemşire araştırma evrenini oluşturmuştur. Örneklem 
seçiminde evreni (300) bilinen örneklem hesaplama formülü (%95 güven düzeyi, %5 güven aralığı) kullanılmıştır. Hesaplama 
sonucuna göre örnekleme 169 hemşire dahil edilmiştir. Araştırma verileri Katılımcı Bilgi Formu ve Yoğun Bakım Ünitesinde 
Tedavi Gören Hastaların Algıladıkları Stresörler Ölçeği ile toplandı. Verilerin analizinde IBM SPSS 25.0 programı ve veriler 
%95 güven aralığında, p<.05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 25,98(±3,12), %78,8 kadın, %86,4 bekar, %6,1 çocuk sahibi, 
mesleki deneyim ortalaması 2(±28,1) yıl, %75,8 erişkin KVC alanında çalıştığı, birimde çalışma süre ortalaması 1(±10,5) yıldır. 
Merhamet düzeyi ortalama puanı 96(±11,4), istatistiksel fark 0,85 bulunmuştur (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Yetişkin ve Pediyatrik KVC Hemşirelerinin merhamet düzeyleri ile yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma 
ve birimdeki çalışma yılı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05).
Anahtar sözcükler: Merhamet.
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[HSB-50]
Açık kalp cerrahisi geçiren hastaların öz-etkililik algılarının ölçülmesi
Asiye Tüfekçi, Didem Güneş, Esra Çetin
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Öz-etkillik, bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip başarılı olarak yapma 
kapasitesine ilişkin kendi yargısı olarak tanımlamıştır. Bu araştırma Dr. Siyami Ersek Hastanesinde açık kalp ameliyatı koroner 
arter baypas greft (KABG) ve kapak değişimi geçiren hastaların öz-etkililik düzeyini belirlemek amacıyla, kesitsel-tanımlayıcı 
tipte yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini, Dr. Siyami Ersek Hastanesi cerrahi kliniğinde KABG ve kapak değişimi ameliyatı geçiren 
hastalar, örneklemini ise 04.07.2022- 05.09.2022 tarihleri arasında araştırmaya alınma kriterlerini taşıyan ve gönüllü olarak 
katılmayı kabul eden 68 hasta (24 kadın, 44 erkek, dağılım 17-80 yıl) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 
“Hasta Tanıtıcı Özellikler Soru Formu” ve “Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği (BEBÖ)’nin Kardiyak Cerrahi Versiyonu” 
kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
Bulgular: Kalp ameliyatı geçiren hastaların bazı tanıtıcı özelliklerine göre BEBÖ’nün Kardiyak Cerrahi Versiyonu ve alt 
boyutlarından aldıkları madde toplam puan ortalamaları incelendiğinde, hastaların ölçeğin alt boyutlarından aldıkları en 
düşük puan ortalaması “Diyet Modifikasyonu” (X̅=6,89) alt boyutuna ve en yüksek puan ortalaması ise “Öz-Bakım Yönetimi” 
(X̅=13,10) alt boyutuna aittir (Tablo 1). Açık kalp ameliyatı geçiren hastaların hastalığa ve gerçekleştirilen ameliyata ilişkin 
eğitim alma durumu BEBÖ’nün Kardiyak Cerrahi Versiyonundan aldıkları toplam puan ortalamalarında istatistiksel olarak 
anlamlı fark yarattığı saptanmıştır (p<0,05). Bu çalışmada ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,860 olarak tespit edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, açık kalp ameliyatı uygulanacak hastaların hastaneye yatışlarında; 
hemşireler tarafından, öz-etkililiklerinin değerlendirilerek hastaların tedavi ve bakımları ile taburculuk planlamalarının 
yapılması, hastaların yaşam tarzlarını değiştirmede etkilidir. Sağlık profesyonellerinin farkındalıklarının geliştirilmesi hasta 
ve hasta yakınlarının öz-etkililiğini artıracaktır.
Anahtar sözcükler: Öz etkililik.

Tablo 1. BEBÖ kardiyak cerrahi versiyonu ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puan ortalama dağılımı
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[HSB-51]
Henderson hemşirelik modeline göre kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım hemşire günlük 
değerlendirme ve gözlem formunun geliştirilmesi
Arnel Böke Kılıçlı1, Firuze Çevik Aydın1, Zeliha Aksay2, Selma Borlu2, Evrim Erdem2, Dilek Bil3, Aysel Acar3

1Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi,Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hemşirelik Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere, hemşire hastasının sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler, hemşirelik 
bakımını kanıta dayalı olarak planlar ve uygular. Bu kapsamda kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımda yatan hastaların bakım 
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla Hemşire Günlük Değerlendirme ve Gözlem Formunun Geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma, Ankara’da bulunan bir hastanede çalışan kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım hemşireleriyle yürütüldü. İlk 
aşamada, Hemşire Günlük Değerlendirme ve Gözlem Formu geliştirildi. Bu kapsamda literatür taraması yapılarak, kurumların 
hasta değerlendirme ve fizik muayene formları incelendi. Hemşire Günlük Değerlendirme ve Gözlem Formu, Henderson’un 
Hemşirelik Modeli doğrultusunda geliştirildi. İkinci aşamada, geliştirilen form için uzman görüşü alınarak, formun uygulaması 
kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımda yapıldı. Forma ilişkin 30 kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım hemşiresinin geri 
bildirimlerinin alınması için bir anket formu oluşturuldu. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanıldı.
Bulgular: Formda, Henderson’ın Hemşirelik Modeli kapsamında yedi ana başlık (genel değerlendirme, kardiyovasküler sistem, 
solunum sistemi, beslenme gereksinimi, boşaltım gereksinimi, hijyen gereksinimi, hareket gereksinimi) ve her bir ana başlığın 
alt başlıkları yer almaktadır. Formun sonunda hemşirelik bakım notları için bir alan yer almaktadır. Hemşirelerin %76.7’si 
kadındır. Hemşirelerin yarısından fazlası formun uygulamasının açık ve anlaşılır (%83.3) olduğunu, kardiyovasküler cerrahi 
yoğun bakım hastaları için uygun (%80) olduğunu, bakım kalitesini artırdığını (%83.3), hemşirelik bakımını kolaylaştırdığını 
(%73.3) ve hastanın bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde böyle bir forma ihtiyaç duyulduğunu (%70) ifade etmiştir. 
Bununla birlikte hemşirelerin %43.3’ü forma ek maddeler eklenebileceğini ve %30’nun göğüs tüpü ve pacemaker ile ilgili ek 
önerilerinin olduğu saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Hemşirelerden gelen geri bildirimler doğrultusunda form yeniden düzenlenerek, kardiyovasküler cerrahi 
yoğun bakımda hastaların günlük bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Kanıta dayalı bakım için 
formların geliştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Gözlem formu, hemşirelik bakımı, hemşirelik modeli, kalp ve damar cerrahisi.
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[HSB-52]
Türkiye’deki kalp ve damar cerrahisine yönelik tamamlayıcı ve integratif terapi uygulamaları 
konusundaki hemşirelik tezlerinin incelenmesi
Gizem Cansız Uçar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki Kalp-Damar Cerrahisine yönelik tamamlayıcı ve integratif terapi (TİT) 
uygulamaları konusundaki hemşirelik lisansüstü tezlerinin nitelik ve niceliğinin incelenmesi, klinikte ve gelecekte yapılacak 
çalışmalara yol göstermesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı türdeki çalışmada, kalp-damar cerrahisine yönelik hemşirelerin uyguladığı TİT 
uygulamalarının etkisini değerlendirmek üzere çalışmaya alınan tezler, tezin türü, yazar, yayın yılı, tezin amacı, araştırmanın 
tipi, örneklem grubu, uygulanan girişim ve tezlerin sonuçları şeklinde özetlenmiştir. Çalışmaların seçiminde dahil etme ve 
dışlanma kriterleri PICOS yöntemi temel alınarak oluşturulmuştur. YÖK tez veri tabanında herhangi bir yıl sınırlaması olmadan 
“koroner arter cerrahisi”, “açık kalp cerrahisi”, “kalp kapağı ameliyatı/replasmanı”anahtar kelimeleri kullanılarak literatür 
taranmıştır. Ulaşılan tezler başlıklarına göre değerlendirilmiş, konu ile ilgili olmayan tezler çıkarılmıştır.
Bulgular: Kalp damar cerrahisi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası dönemde, hemşireler tarafından TİT uygulamalarından 
herhangi birini içeren randomize kontrollü, deneysel ya da yarı deneysel yöntem kullanılmış ve hemşirelik alanında 
yayımlanmış tüm tezler (n=13) dahil edilmiştir. Yayımlanma zamanı 2009-2021 yılları arasında altı yüksek lisans tezi, 7 
doktora tezi çalışmada yürütülmüştür. Bu çalışmaların örneklem sayısı 20-132 arasında değişmekte olup toplamda 972 hasta 
oluşturmaktadır. Çalışma türleri incelendiğinde, dört deneysel, iki yarı deneysel, beş randomize kontrollü, bir ön test-son test 
kontrol gruplu yarı deneysel ve biri ise prospektif randomize tek körleme deneysel çalışmadır. Çalışmalar değerlendirildiğinde 
çeşitli TİT uygulamalarının en çok ağrı daha sonra anksiyete üzerindeki etkisi araştırıldığı görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda, kalp-damar cerrahisi geçirmiş hastalara uygulanan TİT uygulamalarının ağrı, 
anksiyete, yorgunluk, kaygı düzeylerinin ve mekanik ventilatöre bağlı kalma süresinin, hastanede kalış süresinin azalmasında; 
uyku kalitesinde ve konfor düzeyinde artmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda 
TİT uygulamalarının klinik/sahaya entegrasyonunun sağlanması, çeşitli TİT uygulamaları ile ilgili yapılan nitelikli çalışmaların 
literatüre kazandırılması önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik kardiyovasküler cerrahi tamamlayıcı terapiler.

Tablo 1. Kalp ve damar cerrahisi uygulanan hastalarda tamamlayıcı ve integratif terapi uygulamalarının 
hasta bakımı üzerindeki etkisine ilişkin literatür taramasında elde edilen bulgular
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[HSB-53]
Kalp Damar Hastanesi’ne yeni atanan hemşirelere verilen oryantasyon eğitim programı ve 
sonuçları
Firuze Çevik Aydın1, Arnel Böke Kılıçlı1, Sevim Karakuş1, Dilek Bil2, Aysel Acar2

1Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Yeni atanan hemşirelerin kuruma ve mesleğe uyumunun sağlanmasında iyi planlanmış oryantasyon eğitim 
programlarının hazırlanması gereklidir. Üç günlük hazırlanan Oryantasyon Eğitim Programı ile, Kalp Damar Hastanesi’ne yeni 
atanan hemşirelerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve retrospektif planlanan araştırmanın evrenini Kalp Damar Hastanesi’ne 2019 yılında yeni atanan 111 
hemşire oluşturdu. Hemşirelere 37 çoktan seçmeli sorudan oluşan ön-test ve son-test uygulandı. Bununla birlikte ön testte ve 
son testte 6 açık uçlu soru hazırlandı. Ön testte hemşirelerin üç günlük oryantasyon eğitimi programından beklentileri ve son 
testte eğitim programının kazanımları soruldu. Test puanları 100 üzerinden değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin tümü lisans mezunu olup, daha önce herhangi bir kurumda çalışmadığını bildirmiştir. 
Ön testten alınan puanların ortalaması 61.1 olup, son testten alınan puan ortalaması 89.5’dir. Hemşirelere pratik eğitim 
kapsamında cihaz eğitimleri verilmiştir. Hemşireler eğitim öncesi; mezuniyet sonrası teorik bilgilerini güncellemek, mesleki 
bilgi ve deneyim kazanmak, korku ve anksiyetesini azaltmak, kuruma uyum sağlamak, ilaç uygulamaları ile EKG okumayı 
öğrenmek ve mesleki gelişim kazanmak istediklerini belirtmiştir. Hemşirelerin eğitim kazanımları değerlendirildiğinde; 
mesleki pratik ve teorik bilgileri ile kardiyovasküler hemşirelik bilgilerinin arttığını, eğitim programı ile mezuniyet sonrası eksik 
bilgilerinin farkına vardığını, hemşirelikte araştırmaya devam edilmesi gerektiğini, mesleki profesyonellik kazandığını ve EKG 
öğrendiğini belirtmiştir. Hemşirelerden biri eğitim programı kazanımını ‘’Bilen insan, güçlü insandır’’ olarak değerlendirmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Mezuniyet sonrası yeni atanan hemşirelere, iyi planlanmış, uygulanmış ve değerlendirilmiş oryantasyon 
eğitim programlarının yapılması önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Eğitim programı,hemşirelik, oryantasyon eğitimi.
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[HSB-54]
COVID-19 geçirmiş ve sonrasında kapak cerrahisi olan hastalarda ekstübasyon sonrasında 
yüksek akımlı nazal kanül (HFNC) ile sürekli yüksek basınçlı oksijen tedavisinin (CPAP) 
karşılaştırılması
Deniz Bozdoğan, Aytaç Çalışkan, Emine Bolat, Yücel Bölek, Ercan Keleş, Ahmet Daylan, Önder Turgut Bozkurt, Fatma 
Nur Tomakin, Öcal Berkan, Şahin Bozok
İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner baypas sonrası yoğun bakım takiplerinde postekstübasyon yüksek akımlı nasal kanül (HFNC) 
kullanımının bazı avantajlar sağladığı yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır. COVID-19 pandemisi ile kullanım alanı genişleyen 
bu tedavinin daha önceden COVID-19 geçirmiş hastalarında kapak cerrahisi sonrasında kullanımının sonuçlar üzerine etkisini 
araştırdık
Yöntem: Çalışmamız tek merkezli retrospektif bir çalışmadır. Çalışmamıza Mart 2020 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında 
hastanemizde kapak replasmanı veya onarımı ameliyatı olan, en erken bir ay önce COVID-19 geçirmiş toplam 37 hasta (15’i 
izole MVR/MRA, 10’u MVR/MRA+TRA, 7’si izole AVR, 5’i AVR+MVR/MRA)(HFNC grup n=20, Standart grup n=17) dahil 
edildi. Acil cerrahi gerektiren ve/veya COVID-19 sonrası en az bir ay beklenemeyen hastalar, üç kapak replasmanı yapılan 
hastalar, daha önceden bilinen ileri derece KOAH’lı olan hastalar (PAB ≥45 mmHg) ile EF’si %30 ve altında olan hastalar 
ile aktif COVID enfeksiyonu olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Yine koroner cerrahisi yapılan ve koroner cerrahiye ek kapak 
ameliyatı yapılanlar çalışma dışında bırakıldı.
Bulgular: Gruplar arasında yapılan demografik veriler açısıdan anlamlı fark saptanmadı. Yapılan ameliyatlar benzer şekilde 
dağılmıştı (p<0,001). Ekstübasyon sonrasında PaO2 ve PaCO2, SaO2 değerleri açısından gruplar arasında anlamlı matematiksel 
fark saptandı. Hastaların tedaviyi tolere etme süreleri açısıdan anlamlı fark saptandı. Reentübasyon, atelektazi, gözde kuruluk, 
burun kanaması, yoğun bakım kalış süresi açısından gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark saptandı (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Kapak cerrahisi sonrası yoğun bakımda en sık görülen komplikasyonlardan biri de hipoksidir. HFNC 
tedavisi ile hastaların oksijen tedavisine uyumu artmakta, atelektazi ve kan gazı değerlerinde belirgin iyileşme saptanmaktadır. 
Hastaların yoğun bakımda kalma süresi kısalmaktadır. Uzun süre kullanımda müdahale gerektiren burun kanaması, burun 
kuruluğu ve koku duyu bozukluğu görülebilmektedir.
Anahtar sözcükler: COVID-19.
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[HSB-55]
Hasta kan yönetiminde ortak görüş rehberi kardiyovasküler cerrahi hemşireliğine neler 
sunuyor?
Arnel Böke Kılıçlı1, Büşra Kaya2, Büşra Küçük2, Firuze Çevik Aydın1, Evrim Erdem2, Aysel Acar3, Dilek Bil3

1Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi,Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler cerrahi hemşireliğinde (KVC) kanıta dayalı hemşirelik bakımının uygulanması için klinik 
uygulama rehberlerinin kullanımı önemlidir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında Hasta Kan Yönetimi Projesi 
başlatılmıştır. Hasta Kan Yönetimi’nde multidisipliner ekip içerisinde yer alan hemşirelere önemli roller düşmektedir. Bu 
derleme ile, 2019 yılında yayınlanan Hasta Kan Yönetiminde Ortak Görüş (HKYOG) Rehberi’nin KVC hemşireliğine hasta kan 
yönetimi ile ilgili sunduğu bilgilerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Rehberde ameliyat öncesi, ameliyat sırası, ameliyat sonrası ve pediyatrik hastalarda kan yönetimi olmak üzere dört 
bölüm incelenmiştir.
Bulgular: Rehberde, hasta kan yönetimi üç temel üzerinden sunulmaktadır. Birinci temel, ameliyat öncesi aneminin tanı ve 
tedavisi, kanama riskinin belirlenmesi ve antitrombotik tedavinin düzenlenmesi; ikinci temel, kan koruyucu cerrahi tekniğin 
seçilmesi ve ameliyat sırası kan koruma tekniklerinin uygulanması; üçüncü temel ise kan ürünlerinin rasyonel kullanımını ve 
kanama yönetimini içermektedir. Kalp cerrahisinde kanama için risk grupları bilinmelidir. Ameliyat öncesi dönemde, KVC 
hemşiresi hastanın anemi ve demir eksikliğini değerlendirmeli, iyi bir hasta öyküsü almalı ve hemşirelik bakımını planlamalıdır. 
Rehberde ameliyat öncesi anemi tedavisi ile ilgili öneriler sunulmuştur. Bununla birlikte KVC hemşiresi, ameliyat öncesi ve 
ameliyat sonrası dönemde antitrombosit ve antikoagülan ilaç kullanan hastaların hemşirelik bakım uygulamalarını bilmelidir. 
Hemşireler kan ve kan ürünlerini, faydaları ve zararlarını bilmelidirler. Ameliyat sonrası dönemde, eritrosit süspansiyonu, taze 
donmuş plazma, trombosit süspansiyonu ve kriyopresipitat kullanım endikasyonları rehberde vurgulanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Hasta kan yönetiminde, multidisipliner ekip içerisinde yer alan hemşireler, hasta kan yönetimi ile ilgili 
yayınlanan rehberleri takip etmeli ve kanıtları klinikte uygulamalıdır.
Anahtar sözcükler: Hasta kan yönetimi, hemşirelik bakımı, kardiyovasküler cerrahi, klinik uygulama rehberi, ameliyat öncesi 
anemi.
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[HSB-56]
Kalp cerrahisi geçiren hastalarda mekanik ventilatöre uyum ölçeğinin geliştirilmesi:
Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Berrin Pazar1, Hafize Savaş1, Sadık Turgut2, Hayriye Cankar Dal3

1Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi,Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Anestezi Bölümü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp cerrahisinde geçiren hastalarda mekanik ventilatör, ameliyat sonrası tedavi sırasında sıklıkla 
uygulanmaktadır. Mekanik ventilatör (MV) bireyin yaşamsal fonksiyonlarını etkileyen fokal ve kontekstüel bir uyarandır. Bu 
tedavi, bireyin uyumunu bozarak olumlu ya da olumsuz tepkilere neden olabilir. Mekanik ventilatöre bağlı uyumsuzluk hastanın 
konforunu azaltmakta, anksiyetesini artırmakta, yetersiz gaz değişimine, hemodinamik instabiliteye neden olmakta ve hastanın 
iyileşme sürecini uzatmaktadır. Mekanik ventilatör tedavisi uygulanan hastanın uyumunu değerlendirebileceği objektif bir 
ölçüm aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde ise bu alanda henüz bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Yöntem: Bu araştırma metolojik yöntemle yürütülmüştür. Ölçek, Nisan-Eylül 2022 tarihleri arasında, Ankara Şehir Hastanesi-
Kalp Damar Hastanesi’nde kalp ameliyatı olan 148 hasta ile gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Geliştirilen ölçeğin kapsam geçerliliği için 12 uzmandan görüş alınmıştır. Ölçeğin geçerliliği için örneklem sayısı 
KMO değeri 0.87 olduğundan iyi düzeyde bulunmuştur. Barlett’s testi sonucuna göre anlamlılık p=0.000 olup veri seti faktör 
analizi için oldukça uygundur. Açıklanan varyansa göre özdeğer 1.0’in üzerinde olan toplam madde sayısı 3 olduğundan 
ölçek 3 faktörlü olarak kabul edilir. Yapılan analizler sonucunda ölçek maddeleri, 5’li Likert türü yanıtları içeren 28 sorudan 
oluşmaktadır. Ölçek, alt boyutları entübasyon tüpü, solunan hava ve uyum çıktıları olarak bulunmuştur. Cronbach alfa değeri 
0.782 olarak bulunmuş ve bu değer 0.70’in üzerinde olduğu için ölçek güvenilir olarak bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Kalp cerrahisi geçiren hastaların mekanik ventilatörden ayrılmadan önce uyumunu değerlendirebilmesi 
hasta konforu açısından önem taşımaktadır. Hemşirelerin bu uyumu değerlendirebilmesi için geliştirilen ölçek, kalp cerrahisi 
geçiren hastalar için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olup. Ölçek belli bir gurubuna özgün olmamakla birlikte farklı hasta 
gruplarında güvenilirliğinin test edilmesi önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Mekanik ventilatör.
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[HSB-57]
Akut Debekey tip 1 disseksiyon ve yeni koronavirus hastalığı (COVID 19) tanılı hastanın 
ameliyat sonrası yoğun bakım hemşirelik izlemi
Zahide Taşkın, Nihal Tokgöz, Semih Murat Yücel, Mustafa Kemal Demirağ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Giriş ve Amaç: Yeni Koronavirus hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan eyaleti’nde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında 
solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020 de 
tanımlanan bir virüstür. Akut aort diseksiyonu, ani gelişen göğüs, sırt ve karın ağrısına neden olan nadir görülen ölümcül bir 
durumdur. Zamanında tanı koymak, her geçen saatte mortalite artışı nedeniyle çok önemlidir.
Yöntem: Yaklaşık bir yıldır asenden aort anevrizması ve hipertansiyon tanısı ile takip edilen 56 yaşında kadın hasta ani 
başlayan göğüs ve sırt ağrısı olması üzerine acile başvurdu. Çekilen bilgisayarlı tomografi’de akut Debekey Tip 1 tanısı konulan 
hastaya Benthall prosedürü uygulandı. Ameliyat sonrası birinci günde yüksek ateşi olan hastanın solunum yolu sekresyon PCR 
testinde COVID-19 (+) saptanması üzerine hasta izolasyon odasında takip edildi. Takipleri stabil izleyen ve ekstübe edilen 
hastanın inotrop desteği azaltılarak ameliyat sonrası ikinci günde kesildi. pO2 satürasyon düşüklüğü olan hastaya postural 
drenaj, soğuk buhar ve highflow uygulandı. Ameliyat sonrası ikinci günden itibaren mobilize edildi ve oral beslenmeye başlandı. 
Hastalığının seyri ile ilgili manevi anlamda güçlendirilmesi, izolasyon sonucu oluşan kaygıyla baş edebilmesi için aynı zamanda 
psikolojik destek sağlandı. Ameliyat sonrası beşinci günde servise nakledilen hasta ameliyat sonrası 12. günde taburcu edildi.
Bulgular: COVID-19 kardiyovasküler sistemde aort diseksiyonu gibi ölümcül durumlara eşlik edebilir.
Tartışma ve Sonuç: Özellikle Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarına bu gibi acil ameliyatlardan sonra COVID-19’u akılda 
tutulması ve koruyucu önlemlerin hasta bakımı aksatılmadan alınması önerilir.
Anahtar sözcükler: Diseksiyon.

Şekil 1. Kalp.
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[EPH-01]
Kardiyovasküler cerrahi hemşireleri akut mezenter iskemi bulgularını biliyor mu?
Selin Turgut1, Büşra Aslan1, Sevim Karakuş1, Arnel Böke Kılıçlı1, Firuze Çevik Aydın1

1Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Akut mezenter iskemi, bağırsak beslenmesini sağlayan mezenterik damarlardaki patolojiye sekonder gelişen, 
akut karına yol açan, prognozu oldukça kötü bir patolojidir. Kalp damar cerrahisinde hastaya bakım veren hemşirenin mezenter 
iskemiyi tanıması, belirtilerini bilmesi, erken fark edip müdahale etmesi hayat kurtarıcıdır.
Yöntem: Hasta bakım deneyimlerimiz ve literatür kapsamında derlenmiştir.
Bulgular: Açık kalp ameliyatlarından sonra gelişen komplikasyonlar, hastanın morbidite ve mortalitesini oldukça 
artırabilmektedir. Nadir komplikasyonlardan biri akut mezenter iskemidir. Ameliyat sonrası döneminde hastaya bakım veren 
hemşirenin hastanın hemodinami takibini ve genel durumunu değerlendirmesi önemlidir. Akut mezenter iskemi hastalarında 
şiddetli karın ağrısı şikayeti ana bulgudur. Ağrı başlangıçta kolik tarzdadır iskemi ilerledikçe şiddetli hale gelir. Hastanın 
takiplerinde karında huzursuzluk, karın bölgesinde hassasiyet olması, bağırsak seslerinin hipoaktif olması, melena veya gaitada 
aktif kanama görülebilir. Laboratuvar değerlerinde enfeksiyon markerlarında ve karaciğer fonksiyon testlerinde artış saptanır. 
Kan gazı sonuçlarında asidoz, laktat yüksekliği ve baz açığı görünür. Bulantı, kusma, ishal, taşikardi, tedaviye dirençli ateş ve 
hipotansiyon gelişir. Tedavide ise; ilk olarak yeterli sıvı elektrolit replasmanı yapılarak hemodinamik stabilite korunmalıdır. 
Oral alımı durdurulmalıdır, gerektiğinde nazogastrik sonda takılabilir. Geç dönem fark edilen mezenter iskemide hasta 
multiorgan disfonksiyonu ve septik şok nedeniyle hayatını kaybedebilir.
Tartışma ve Sonuç: Mezenter iskemi gastrointestinal bir komplikasyondur. Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ve 
servislerdeki hemşirelerin mezenter iskemi belirtilerini bilmeleri hastalığın erken tanılanması da hasta lehine olacaktır. Hasta 
bakımında hemşirelerin bilgi ve beceri kadar mesleki tecrübelerini de kullanması hemşirelik bakım kalitesini artıracaktır.
Anahtar sözcükler: Akut mezenter iskemi, kardiyovasküler cerrahi, hemşirelik bakımı, erken tanı.
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[EPH-02]
Pulmoner tromboendarterektomi eşliğinde COVID-19 tanısı alan hastanın hemşirelik bakımı: 
Olgu sunumu
Ayşe Cankut Çetin, Gökçen Çiçek Köker, Nilgün Akalın Alp
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mortalitesi yüksek cerrahi bir işlem olan pulmoner tromboendarterektomi (PTE); kardiyopulmoner baypas 
eşliğinde, pulmoner arterlerden organize olmuş fibröz materyallerin çıkartılması prensibine dayanır. Kronik tromboembolik 
pulmoner hipertansiyonlu (KTEPH) hastalarda kardiyopulmoner fonksiyonlar PTE ile normale döndürülebilir. KTEPH nedeni 
ile takip edilen hastada pulmoner endarterektomi (PAE) işlemi sonrası ameliyat sonrası süreçte COVID-19 teşhis edilen bir 
olgunun sunulmasını amaçladık.
Yöntem: COVID-19 hastalığı sonrası yoğun bakımda ve servis izleminde NANDA-I Taksonomisi doğrultusunda uygulanan 
hemşirelik girişimleri sunulmuştur.
Bulgular: Nefes darlığı şikayeti ile hastanemize başvuran 60 yaş kadın hastamızın tetkikleri sonucunda KTEPH saptanarak 
yatırıldı, PTE sonrasında hasta tam monitörizasyon ve mekanik ventilatör desteğiyle yoğun bakıma alındı; Ameliyat sonrası 
1. gün ekstübasyonu sağlanarak tedavi, takip ve bakımı uygulandı. Vitalleri stabil seyretmiş olup ameliyat sonrası 4. günde 
COVID PCR Testi Pozitif sonuçlanması üzerine olgu tek kişilik negatif basınçlı izolasyon odasına alındı; uygulanacak invaziv 
ve invaziv olmayan tüm işlemler antisepsiye dikkat edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılarak bakım verildi. Olgunun yaşam 
bulguları, vücut sıcaklığı, solunumun hızı, ritmi ve derinliği, derinin rengi ve bütünlüğü yoğun bakım ve servis izleminde takip 
edilerek kayıt altına alındı. Olguya ait malzemeler başka hastalarda kullanılmadı. Olgunun laboratuvar bulguları (WBC, CRP 
ve Sedim) takip edildi. Ameliyat sonrası dönemde hasta 16 gün 3. Basamak yoğun bakımda izlendi. Kontrol hemogram ve 
biyokimya istendi ve PA akciğer grafisi görüldü.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyat sonrası 25. gününde hemodinamisi stabil ve yara yerleri temiz olan hastanın medikal tedavisi 
hekim tarafından düzenlendi. Olgumuzun taburculuk eğitiminde evde bakımda dikkat etmesi gereken ilaç kullanımı 
(sıklığı, aç/tok, zamanı), ilaç ve besin etkileşimleri, saklama koşulları, komplikasyonlar, beslenme, özbakım ihtiyaçlarının 
karşılanması ve kontrol aşamaları anlatılarak taburcu edildi. 
Anahtar sözcükler: hemşirelik.
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[EPH-03]
KVC yoğun bakımda sorumlu hemşire olmak
Evrim Erdem
Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler cerrahi (KVC) ameliyatı sonrası hastalar, KVC yoğun bakıma alınmakta, hastaların izlemi, 
bakımı ve tedavisi yapılmaktadır. KVC yoğun bakım sorumlu hemşiresine, hasta ve personelin yönetiminde önemli roller ve 
sorumluluklar düşmektedir.
Yöntem: Bu derlemenin amacı, KVC yoğun bakım sorumlu hemşiresinin rol ve sorumluluklarını deneyimlerimizle paylaşmaktır.
Bulgular: Hemşirelik yönetmeliğinde belirtildiği üzere, sorumlu hemşire, klinikteki hastaların bakım gereksinimlerinin 
hemşirelik süreci doğrultusunda belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden 
sorumludur. KVC yoğun bakımda sorumlu hemşire, hastanenin misyonu, vizyonu ve kalite politikasını klinik işleyişe yansıtır 
ve rehberlik eder. Kliniğin çalışma düzeninin sağlanması ve personel yönetimini (çalışan güvenliği, çalışma listeleri, pozitif 
çalışma ortamı, güncel bilgilerin paylaşılması, klinik içi eğitimler, stresle başa çıkma ve yönetme, problem çözme, acil 
durumlarda koordinasyonu ve ekip iş birliğini sağlama) yapar. Sorumlu hemşirenin önemli sorumluluklarından biri de hasta 
bakımı ve yönetimidir. Bu kapsamda, hasta güvenliğini sağlayarak, kliniğe hasta kabulünden taburculuğuna kadar olan hasta 
bakım süreçlerini ve izlemini yürütür. Açık iletişim kanalları kurar ve sürdürür, bilgiyi zamanında paylaşır.
Tartışma ve Sonuç: Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımda sorumlu hemşire, kaliteli ve kanıta dayalı hemşirelik bakımının 
sağlanmasında yoğun bakım faaliyetlerini koordine eden ve denetleyen, işleyişin etkin şekilde yerine getirilmesinden sorumlu 
olan kritik sağlık profesyonelidir.
Anahtar sözcükler: Kardiyovasküler, cerrahi, yoğun bakım, sorumlu, hemşire.



Hemşire Poster Bildiriler - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S509

Hemşirelik

[EPH-04]
Kardiyovasküler cerrahi servis hemşiresinin kardiyak tamponadı fark etmesindeki önemi
Büşra Aslan1, Selin Turgut2

1Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Akut ameliyat sonrası kardiyak tamponat cerrahiden sonraki ilk yedi gün içinde ortaya çıkan hızlı tanı konulup 
tedavi edilmesi gereken bir komplikasyondur. Servis hemşiresinin kardiyak tamponadı erken fark etmesi hayat kurtarıcıdır.
Yöntem: Hasta bakım deneyimlerimiz ve literatür kapsamında derlenmiştir.
Bulgular: Kardiyovasküler cerrahi servis hemşiresi açık kalp ameliyatı olmuş hasta ve hasta yakınlarına mutlaka ameliyat 
sonrası dönem bilgilendirmesini yapmalıdır. Vital bulgularını sık sık takip etmeli, oksijen tedavisi alan hastanın tedavisinin 
devamını sağlamalı, aldığı çıkarttığı takibi ve drenaj takibini yapmalıdır. Monitörize etmelidir. Mobilizasyonunu sağlamalı, 
solunum egzersizlerini yaptırmalıdır. Ameliyat sonrası dönemde göğüs tüpleri içerideki mayii boşaltması için açık kalmasına 
dikkat edilmelidir. Bu nedenle sık sık sağılmalıdır. Pıhtı ile tıkanması durumunda kan içeride birikir. Kalbe bası yaparak 
kalbin diyastolik basıncını artırır ve dolumunu bozar. Bu hastalarda hemodinamik stabilite sağlanmaz. Kardiyak tamponat 
gelişen hastalarda taşikardi, hipotansiyon, periferik nabızın olmaması, dispne, ortopne, kardiyojenik şok gelişmektedir. Hastanın 
aldığı çıkardığı takibinde idrarında ve drenaj miktarında azalma ya da tamamen durma görülür. Hastanın durumu doktora 
haber verilmeli, hasta sırt üstü yatar pozisyonda olması sağlanmalı, oksijenizasyon ve monitörizasyonu devam etmeli, doktor 
istemine göre tedavisi yapılıp gerektiği durumlarda hasta güvenliğini sağlayarak transfer edilmelidir. Geç fark edilen kardiyak 
tamponatta hastada kardiyak arrest gelişebilir.
Tartışma ve Sonuç: Kardiyovasküler cerrahi servislerinde hastaların ameliyat sonrası takip ve tedavi süreci çok önemlidir. 
Servislerde nöbetleri süresince hemşireler hastalarla baş başa kalmaktadır. Burada hemşirelere büyük sorumluluk düşmektedir. 
Hemşirelerin bilgi, beceri, donanımları ve tecrübeleri hastalar için hayat kurtarıcı olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar sözcükler: Kardiyak tamponat, servis hemşiresi, erken tanı.
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[EPH-05]
Kardiyovasküler cerrahi servisinde ERAS protokolünde hemşirenin rolü
Nurçin Şahin, Ayşenur Tokgöz
Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protokollerinin temel hedefi; ameliyat öncesi dönemdeki 
organ fonksiyonlarının korunmasını sağlayarak cerrahiye bağlı stres yanıtını azaltmak ve ameliyat sonrası erken iyileşmeyi 
sağlamaktır.
Yöntem: Klinik deneyimlerimiz.
Bulgular: ERAS protokolünün unsurları arasında cerrahi öncesi; hastanın bilgilendirilmesi, oral karbonhidrat yüklemesi, 
premedikasyon ve mekanik bağırsak temizliği yapılmamasında hemşirelere büyük sorumluluk düşmektedir. ERAS protokolü 
ile sağlık maliyetleri, hastanede yatış süresi ve komplikasyon oranlarında azalma sağlandığı kanıtlanmıştır. ERAS ameliyat 
sonrası metabolik yanıtı azaltmak ve tüm fonksiyonları hızla normale döndürmek amacıyla oluşturulmuş interdisipliner, 
multimodal bir programdır. Cerrahi travmadan kaynaklanan metabolik stresi azaltmak ve komplikasyona yol açmadan 
gastrointestinal fonksiyonları desteklemektir. ERAS protokolleri hastanın poliklinikte başlayıp, evde sonlanan perioperatif 
sürecinin tamamını etkileyerek erken derlenmeyi sağlamayı amaçlar. Ameliyat öncesi dönem bazı hemşirelik uygulamaları 
içerir: kabul öncesi danışmanlık/eğitim, hidrasyonun ve beslenmenin sağlanması, ameliyat öncesi açlık sürelerini azaltılması. 
Varsa anemi tablosuna yönelik tedavinin uygulanmasıdır.
Tartışma ve Sonuç: ERAS protokollerinde ekibin koordinasyonunu ve hastanın tüm süreçlerinde etkin rolü vardır.
Anahtar sözcükler: ERAS, kardiyovasküler cerrahi, hemşirenin rolü.
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[EPH-06]
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon nedeniyle pulmoner endarterektomi 
uygulanan hastanın hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
Kaymak Gündüz1, Firides Yıldırım1, Özlem Gümüş1, Hakkı Tankut Akay2

1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH), trombüslerin pulmoner damarları tıkaması ve kan 
akımını yavaşlatması sonucunda oluşan kronik progresif bir hastalıktır. Cerrahi tedavisinde sıklıkla pulmoner endarterektomi 
uygulanmaktadır. İşlemin başarısı, başarılı bir cerrahi tekniğin yanında kaliteli bir şekilde sunulan hemşirelik bakımına 
bağlıdır. Bu nedenle hastaların ameliyat sonrası dönemde uyum ve eğitim sürecinde kapsamlı, bireyselleştirilmiş ve kaliteli bir 
bakım alması ve yaşam kalitesinin arttırılmasında sunulan hemşirelik bakımının değerlendirilebilmesi son derece önemlidir. Bu 
çalışmada pulmoner endarterektomi uygulanan hastaya sunulan hemşirelik bakımının sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 26.04.2022-
22.05.2022 tarihlerde yatan, KTEPH’e yönelik pulmoner endarterektomi uygulanan hastanın ameliyat sonrası dönemdeki 
hemşirelik bakımının değerlendirilmesi amacıyla dosya taramasını içeren retrospektif bir çalışmadır. Elde edilen veriler 
belirlenen hemşirelik tanıları doğrultusunda oluşturulan hemşirelik bakımı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hasta ameliyat sonrası dönemde 27 gün yoğun bakım, bir gün serviste izlenmiştir. Bu süreçte toplam 21 hemşirelik 
tanısı konulmuştur. Başlıca hemşirelik tanıları; etkisiz solunum örüntüsü, gaz değişiminde bozulma, doku perfüzyonunda 
bozulma, kardiyak outputta azalma, düşünme süreçlerinde bozulma, akut konfüzyon beslenmede dengesizlik-gereksinimden az 
beslenme, akut ağrı, aktivite intoleransı, bilgi eksikliği, korku, konstipasyon, uyku örüntüsünde rahatsızlık, özbakım eksikliği 
sendromu, travma riski, düşme riski, enfeksiyon riski, kanama riski, deri bütünlüğünde bozulma riski, sağlığı etkisiz yönetme 
riski, aspirasyon riski olarak belirlenmiş, bu doğrultuda hemşirelik girişimleri uygulanmış ve değerlendirilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Cerrahi işlem sonrası sunulan bütüncül bakım hastaların yaşam kalitelerini artırmakta, hastaların normal 
hayata dönüşlerini hızlandırmaktadır. Bu nedenle hemşirelerin bakım süreçlerini etkin yönetebilmeleri için açık kalp cerrahisi 
ve pulmoner endarterektomiye özel komplikasyonlara yönelik bilgi ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Pulmoner endarterektomi.
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[EPH-07]
Kalp yetmezliği nedeniyle sol ventrikül destek cihazı takılan hastanın hemşirelik bakımı:
Olgu sunumu
Seda Nur Sarıkaya1, Firides Yıldırım1, Özlem Gümüş1, Atilla Sezgin2

1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp yetmezliği dünyada ve ülkemizde önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Kalp yetersizliğinin tedavisinde 
temel amaç, kalbin yükünü azaltarak belirti ve bulguları hafifletmek, kalp kontraktilitesini güçlendirmek, fonksiyonel kapasiteyi 
artırmak, hastanın egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini yükselterek hastalık ve ölüm oranlarını azaltmaktır. Medikal 
tedaviyle istenilen sonuçlara ulaşılamadığı durumlarda dolaşım desteği sağlamak için sıklıkla sol ventrikül destek cihazı 
(LVAD) kullanılmaktadır. Hasta ve yakınlarının uyum ve eğitim sürecinde kapsamlı, bireyselleştirilmiş ve kaliteli bir bakım 
alması ve yaşam kalitesinin artırılmasında multidisipliner ekip üyesi olan hemşirelerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. 
Bu çalışmada kalp yetmezliği nedeniyle sol ventrikül destek cihazı takılan hastaya sunulan hemşirelik bakımının geriye dönük 
sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 18.05.2022-
27.05.2022 tarihlerde yatan, 53 yaşında sol ventrikül destek cihazı takılan erkek hastanın ameliyat sonrası dönemdeki hemşirelik 
bakımının değerlendirilmesi amacıyla dosya taramasını içeren retrospektif bir çalışmadır. Elde edilen veriler belirlenen 
hemşirelik tanıları doğrultusunda oluşturulan hemşirelik bakımı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hasta ameliyat sonrası dönemde dokuz gün yoğun bakım, altı gün serviste izlenmiştir. Bu süreçte hastaya yönelik 
toplam 16 hemşirelik tanısı konulmuştur. Başlıca hemşirelik tanıları; kardiyak outputta azalma, etkisiz periferal doku 
perfüzyonu, hipotermi, etkisiz solunum örüntüsü, hava yolunu temizlemede etkisizlik, sıvı elektrolit dengesizliği, akut ağrı, 
anksiyete, bilgi eksikliği, korku, beden imgesinde rahatsızlık, aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma, travma riski, düşme 
riski, enfeksiyon riski, kanama riski olarak belirlenmiş, bu doğrultuda hemşirelik girişimleri uygulanmış ve değerlendirilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Multidisipliner ekip işbirliği ile sunulan hemşirelik bakımı ile hastaların yaşam kalitesi artırılmaktadır. Bu 
nedenle sol ventrikül destek cihazı takılan hastaların bakım sürecinde hemşirelik bakımı oldukça önemlidir.
Anahtar sözcükler: Sol ventrikül destek cihazı.
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[EPH-08]
Kalp transplantasyonu sonrası yoğun bakımda takip edilen hastanın hemşirelik bakımı: 
Olgu sunumu
Kübra Nur Seyhan1, Nihan Eren1, Özlem Gümüş1, Atilla Sezgin2

1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp yetersizliği, bireylerin fiziksel fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini etkileyen, yaşam süresini kısaltan 
klinik bir sendromdur. Kalp transplantasyonu, yetersizliği olan hastaların sağkalımını olumlu yönde etkilemekte, yaşam 
kalitesini artırmaktadır. Transplantasyonun başarısı, multidisipliner ekip anlayışı çerçevesinde verilen bütüncül bir bakım ile 
mümkün olmaktadır. Bu noktada hemşirelik sürecinin sistematize edilerek, bakım verilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada 
kalp transplantasyonu sonrası yoğun bakımda takip edilen hastaya sunulan hemşirelik bakımının sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 04.06.2022-
06.07.2022 tarihlerde yatan, 17 yaşındaki Fontan ameliyatı sonrası son dönem kalp yetmezliği gelişen sol ventrikül destek cihazı 
ile takipli hastanın kalp transplantasyonu sonrası dönemdeki hemşirelik bakımının değerlendirilmesi amacıyla dosya taramasını 
içeren retrospektif bir çalışmadır. Elde edilen veriler belirlenen hemşirelik tanıları doğrultusunda oluşturulan hemşirelik bakımı 
çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hasta ameliyat sonrası dönemde otuz üç gün yoğun bakım, on gün serviste izlenmiştir. Bu süreçte hastaya yönelik 
toplam on dokuz hemşirelik tanısı konulmuştur. Başlıca hemşirelik tanıları; kardiyak outputta azalma, etkisiz solunum örüntüsü, 
gaz değişiminde bozulma, doku perfüzyonunda bozulma, akut konfüzyon, beslenmede dengesizlik gereksinimden az beslenme, 
sıvı elektrolit dengesizliği, akut ağrı, fiziksel aktivite azalma, aktivite intoleransı, ağrı, bilgi eksikliği, korku, aile süreçlerinde 
bozulma, etkisiz baş etme riski, travma riski, düşme riski, enfeksiyon riski, kanama riski olarak belirlenmiş, bu doğrultuda 
hemşirelik girişimleri uygulanmış ve değerlendirilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Kalp transplantasyonu sonrası yoğun bakımda yakın takip edilen hastaların hemşirelik bakım süreçleri 
ve tedavilerin sürdürülmesinde, hasta eğitimi ve uyumlarının artırılmasında hemşireler önemli roller üstlenmektedirler. Bu 
nedenle hemşirelerin bakım süreçlerini etkin yönetebilmeleri için kalp transplantasyonu sonrası hemşirelik bakımına yönelik 
bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Kalp transplantasyonu.
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[EPH-09]
Torakoabdominal aort anevrizması ameliyatı olan hastalarda erken dönemde gelişebilecek 
olan komplikasyonlarda hemşirelik bakımı
Asiye Afşar
Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aort anevrizması, aortun zayıf kısımlarında görülen dışa genişlemesi, çapının artması ve balonlaşmasıdır. 
Torakoabdominal aort anevrizma (TAAA)’sının cerrahi tedavisi toraks ve batın açılarak yapılır. Anevrizmanın yaygın olmasına 
bağlı olarak bu bölümdeki arterlerden beslenen organlarda perfüzyon bozukluğu meydana gelir. TAAA cerrahisinde erken 
dönemde gelişen komplikasyonlar; Paraparazi veya parapleji, akut böbrek yetmezliği, solunum yetmezliği, gastrointestinal 
komplikasyonları, kanama, ağrı ve enfeksiyondur.
Yöntem: Bu makalenin amacı hastaların bütüncül ve doğru bakımı almalarını sağlamak ve hemşirelerin; TAAA olan hastalarda 
erken dönemde gelişebilecek olan komplikasyonlarda bilgi düzeylerini artırmak ve bütüncül bakımı sağlamaktır.
Bulgular: Torakoabdominal aort anevrizma ameliyatı sırasında tüm sistemler etkilendiği için ameliyat sonrası yoğun bakımda 
hemşirelik bakımı önemlidir. Erken dönemde gelişebilecek komplikasyonlar; Parapleji (BOS basıncı takibi normal aralığı 
5-10 mmHg 10 mmHg üzerinde ise BOS direnajı yapılır), akut böbrek yetmezliği (saatlik AÇT yapılır), kanama (hemodinami 
takip edilir, saatlik drenaj miktarı kontrol edilir, ACT takibi yapılır, kan gazı kontrol edilir), GİS (Ngs serbestte takip edilir 
saatlik rezidü miktarı, bağırsak sesleri dinlenir, rektal tüp uygulaması yapılabilir), solunum yetmezliği (TAAA’da çift lümenli 
entübasyon tüpü kullanıldığı için pulmoner kanama yönünden hastalar takip edilmeli, aspirasyon yapılmalı, ağız bakımı 
düzenli yapılmalı, devresinde sıvı birikmemesi için takip edilmeli) ve enfeksiyon (eller aseptik tekniğe göre yıkanmalı, eldiven 
giyilmelidir invaziv kateter pansumanları, ateş takip edilmeli), ağrı (analjezik tedavisi uygulanmalıdır, müzik dinletilebilir, 
masaj yapılabilir)’dır.
Tartışma ve Sonuç: Kalp damar cerrahisi yoğun bakım hemşireleri, ekibin önemli bir parçasıdır. Ameliyat öncesi, ameliyat 
sırası ve ameliyat sonrası dönemde bu özel ve zorlu hasta grubu için tüm ekibin gösterdiği çabaların devamlılığı açısından yoğun 
bakım da hemşirelik bakımı önemlidir. TAAA hemşirelik bakımında literatür taraması yapıldığında kaynakların kısıtlı olduğu 
görülmüştür. Hemşirelerin bakım verici rolü yanı sıra bilimsel ve eğitici rollerini de daha aktif kullanması doğru bilginin tüm 
hemşirelere ulaşması açısından daha verimli olacaktır.
Anahtar sözcükler: Torakoabdominal.

1

2

3

4



Hemşire Poster Bildiriler - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S515

Hemşirelik

[EPH-11]
Pandemi sürecinde acil ECMO prosedürü ve ameliyathane hemşireliği
Gülcan Elma, İsmihan Kaptan
Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisi büyük ölçekli olmuştur. Bu durum her mesleğe farklı getiriler 
yüklemiştir.
Bu çalışma, pandemi sürecinde, ameliyathane hemşireliğinin rolleri arasında artış gösteren; Ekstrakorporal membran 
oksijenizasyonu (ECMO) prosedürünün ayrıntılarının anlatılması için hazırlanmıştır.
Farklı hastanelerdeki pandemi sürecinde yaşanmış olan acil ECMO ihtiyacı ve buna yönelik uygulamaların karşılaştırılması 
önerilmektedir. En fazla kullanılan yöntem gerekçeleri ile birlikte tartışılmalıdır. Başarı oranları ve ihtiyacın artmasına sebep 
olan unsurlar tartışılabilir.
Sonuç olarak; ECMO, her hastaya özgü, en uygun yöntem seçilerek uygulanmış olup hastaya ikinci bir şans tanımaktadır.
Anahtar sözcükler: Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu.
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[EPH-13]
Konjenital aort darlığı ve aort yetmezliği cerrahisinde pediyatrik KVC ameliyathane 
hemşiresinin rolü ve önemi
Ayla Çatal, Yasemin Özdemir, Sevilay Öztürk, Kadriye Saka, Babürhan Özbek, Dilek Aydın
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Konjenital aort darlığı ve aort yetmezliği hastalarının cerrahi tedavisinde amaç aort kökündeki darlığı 
genişletmek ve yetmezliğe neden olan kapağı söküp yerine uygun büyüklükte bir kapak replase etmektir.
Yöntem: Hasta odaya alınmadan bütün sarf malzemeler, cerrahi masa, steril örtüler, pediyatrik hastaya uygun ekartörler, 
kullanılacak kapak ölçekleri, vaka boyunca gerekli malzemeler hemşire tarafından temin edilir. Hasta baticon ile boyanır, steril 
örtülür. Sternotomi yapılır, hasta kanüle edilir, kros klemp yerleştirilir, aort açılır, kök genişletme yapılır, kapak sökülüp yenisi 
takılır, aort kapatılır, kros kaldırılır, hasta dekanüle edilir, kanama kontrolü yapılır ve hasta kapatılır.
Bulgular: Hastanemizde 12 yaşında EF’si %20 inop kararı verilen kız hastaya başarılı bir ameliyatla aort kök genişletme ve 
aort kapak replasmanı yapılmıştır. EF %35’le bir hafta sonra taburcu edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyat odasının düzeni, malzemelerin eksiksiz hazırlanması hemşirenin sorumluluğundadır. Cerrahi 
hemşiresi vakayı bilmeli, hastanın kilosuna ve vakanın özelliğine ait malzemeleri hazırlamalı, ameliyat sırasında sabırlı ve ekip 
anlayışı içinde olmalıdır.
Anahtar sözcükler: Aort.

Şekil 1. Aort kapak takılması.
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[EPH-14]
Hemşirelerin çalıştığı birim ile anksiyete düzeyi arasındaki ilişki
Ayşe Dursun, Fırat Durna, Muhammet Hüseyin Erkan
Nevşehir Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Nevşehir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hemşirelik çalışma şartları açısından stres düzeyi yüksek bir meslektir. Terminal dönemdeki hastalara sağlık 
hizmeti sunma, vardiyalı çalışma, fazla iş yükü gibi nedenler hemşirelik mesleğinin stres yükünü artırmaktadır. Stresli çalışma 
ortamı anksiyete düzeyinde artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada hemşirelerin çalıştığı birim ile anksiyete düzeyi arasındaki 
ilişki araştırılmıştır.
Yöntem: Nevşehir Devlet Hastanesi ameliyathane, genel yoğun bakım ve COVID yoğun bakım birimlerinden 40’ar hemşire 
(toplam 120) çalışmaya katıldı. Katılımcılara demografik verilerini, çalışma koşullarını içeren anket ve Back Anksiyete Ölçeği 
uygulandı. Hafif (8-15 puan), orta (16-25 puan) ve şiddetli (26-63 puan) anksiyete düzeyleri gruplar ve cinsiyetler arasında 
değerlendirildi.
Bulgular: 120 katılımcının 29’u erkek 91’i kadındı. Yaş ortalaması 31.09±7.46 idi. Katılımcıların %40’ı bekar %60’ı evli idi. 
Hemşirelerin %20.83’ü sigara kullanıyordu. Haftalık ortalama çalışma süreleri ameliyathane, genel yoğun bakım ve COVID 
yoğun bakım hemşireleri için sırasıyla 44.87±7.82, 55.85±14.96 ve 49.8±7.68 saat bulundu. Back Anksiyete Ölçeğine göre 
anksiyete ortalama puanları ameliyathane, genel yoğun bakım ve COVID yoğun bakım hemşireleri için sırasıyla 10.47±9.03, 
13.22±10.21 ve 12.3±13.28 olarak tespit edildi. Şiddetli anksiyete belirtileri (26-63 puan) gösteren katılımcı sayısı en fazla 
COVID yoğun bakım grubunda (7 katılımcı-%17,5) olduğu görüldü. Ayrıca hafif, orta ve şiddetli düzeyde anksiyete belirtileri 
tüm gruplar için kadın hemşirelerde erkeklere göre daha fazla olduğu gözlendi.
Tartışma ve Sonuç: Hemşirelik stres yükü fazla olan bir meslektir. Terminal dönemdeki hastalara sağlık hizmeti sunan yoğun 
bakım hemşireliği ve bulaş riski de göz önüne alındığında COVID yoğun bakım hemşireliği stres yükü yüksek birimlerdir. 
Yüksek riskli birimlerde çalışan stres yükü fazla hemşirelerin anksiyete düzeylerinin belirlenmesi ve stresle baş etme 
becerilerinin geliştirilmesine yönelik programlar oluşturulmalıdır.
Anahtar sözcükler: Anksiyete.
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[EPH-15]
Reoperatif baypas cerrahisinde çalışan kalpte baypas ve klasik yöntem karşılaştırılması
Mehmet Sait Yanik
Batman Bölge Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Batman, Türkiye

Giriş ve Amaç: İskemik kalp hastalığında koroner baypas ameliyatları en önemli tedavi yöntemidir. Yapılan açık kalp 
ameliyatları sonrası kullanılan greftlerin kalitesi (lima- saphen- radial arter) yaşam süresinin uzaması bazı hastalarda redo 
cerrahi gerektirmektedir. Ek hastalıklar perikardın yapışık olması ve diğer komorbiditeler mortalite ve morbidite riskini 
artırmaktadır. Çalışan kalpte baypas kardiyopulmoner baypasın mikrovasküler etkilerinden hastayı korumaktadır ancak yapılan 
anastomoz kalitesi ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Yüksek mortalite ve morbiditesi olan bu ameliyatlarda çalışan kalp 
tekniği ile kardiyopulmoner baypas gruplarının cerrahi karşılaştırmasını yapmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışan kalp tekniği kullanılan grup (n=10) ile kardiyopulmoner baypas grubu (n=12) ameliyat öncesi komorbiteler 
ameliyat sonrası mortalite ve morbiditeler yönünden kıyaslandı. Elde edilen sonuçların kıyaslamasında istatistiksel parametrik 
ve non parametrik testler kullanıldı.
Bulgular: Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon, inotrop kullanımı, kan ürünü kullanımı, mortalite açısından anlamlı fark 
saptanmadı. Ameliyat sonrası solunum bozukluğu ve akut böbrek yetmezliği ve hastanede kalış süresi açısından konvansiyonel 
yöntem ile çalışan kalpte baypas açısından anlamlı fark vardı
Tartışma ve Sonuç: Redo baypas ameliyatları yüksek riskine rağmen uygun hastalarda en önemli tedavi yöntemidir.
Anahtar sözcükler: Redo baypas.
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[EPH-16]
Sternum açık yaralarında klinik yaklaşımımız
Mehmet Sait Yanik
Batman Bölge Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Batman, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sternotomi ve koroner arter bypass cerrahisi sonrasında hastaların büyük kısmının diabetik olması ve kişisel 
faktörler nedeniyle yara yeri enfeksiyonu ve sekonder defektler oluşabilmektedir. Sternal dehissens oluşan hastalarda mediastinit 
oluşumu mortal seyir izleyebilir.
Yöntem: Kliniğimize başvuran açık kalp cerrahisi uygulanan hastaların ortalama birinci ayında insizyon hattında 15x2 cm’ye 
kadar değişen büyüklükte derinlik olarak yaklaşık 2-4 cm cilt ve cilt altı yara yeri enfeksiyonu tutulumu vardı. On hastaya yara 
debritmanı sonrası direkt primer onarım sekiz hastaya vakum uygulaması sonrası primer onarım uygulandı. Bu iki uygulama 
arasında anlamlı farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlandı.
Bulgular: Cerrahi sonrasında antibiyoterapi altında günlük gümüşlü pansuman malzemeleri ile pansuman yapılan sonrasında 
primer onarım yapılan defekt sahaları yinelemedi. Yara debritmanı sonrası direk primer onarım yapılan hastaların birinde 
tekrarlayan yara yeri enfeksiyonu görülmüştür ve daha sonrasında vakum tedavisi uygulanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyat sonrası süreçte yara bakımı ve hasta eğitimi vazgeçilmez unsurdur. Sternal yara yeri 
enfeksiyonlarında vakum tedavisi güvenle kullanılabilir
Anahtar sözcükler: Sternum yara yeri enfeksiyonu.
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[EPH-17]
Hibrit ameliyathaneler ve kalp damar ameliyathane hemşireliği yaklaşımı
Elif Erginoğlu, Tükezban Atilla, Ali Aycan Kavala
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hibrit ameliyathaneler, C-kollu sistemler, CT veya MRI gibi cihazların kullanıldığı tam işlevli bir cerrahi paket 
ile kombine edilen gelişmiş ameliyathanelerdir. Hibrit ameliyathane konfigürasyonu cerrahların tanı ve tedavi prosedürlerini 
birleştirmesini sağlayarak daha detaylı sonuç verir ve işlem hasta için daha az travmatik olur. Bu tip ameliyathaneler modern 
hastanelerde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Kliniğimizde alınan Tip 1 diseksiyon, torasik aort ve periferik arter hastalarının 
ameliyatını daha konforlu ve cerrahi hemşirelik sırasında oluşabilecek komplikasyonları minimuma indirmektir.
Yöntem: Kalp damar cerrahisi hibrit ameliyathanesinde alınan EVAR, TEVAR, PTA uygulanan hastaların ameliyatına 
giren hemşirelerin konvansiyonel ameliyathanede yapılan hastaların ameliyatına giren hemşirelerin konfor karşılaştırması ve 
hastaların cerrahi güvenliği.
Bulgular: Hibrit ameliyathanede uygulanan ameliyatlar cerrahi hemşireliği açısından daha konforlu ve güvenli olduğu cerrahi 
alet, spanç, batın sayımına gerek kalmadığı, cerrahi güvenliği kolay sağlandığı; komplikasyon gelişmediği gözlemlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Hibrit ameliyathanede yapılan bu ameliyatların ameliyat süresini ciddi kısalttığı gözlemlendi. Cerrahi 
güvenliği açısından daha üstün olduğu gözlendi.
Anahtar sözcükler: Hibrit ameliyathane hemşireliği.

Şekil 1. Şekil 2.
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[EPH-18]
Lenfotikovenöz anastomoz (LVA) tekniği ile yapılan lenfödem cerrahisinde ameliyathane 
hemşiresinin rolü
Yasemin Özdemir, Ayla Çatal, Deniz Çevirme, Dilek Aydın, Ayşe Doğruyol, Dilek Yılmaz Aydın
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Lenfatik dolaşımın doğuştan veya sonradan gelişen nedenlerle bozulması sonucu proteinden zengin sıvının 
vücutta anormal birikmesine bağlı olarak ağırlıkla kol ve bacaklarda olmak üzere meydana gelen şişmeye lenfödem denir. Bu 
makalede gelişen lenfödemin lenfotikovenöz anastomoz tekniği (LVA) ile tıkalı olan lenfatik sistemi venöz sisteme bağlayarak 
biriken ödemin boşaltılması ve bu aşamada ameliyathane hemşiresinin rolü ve önemini paylaşmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu olgular kalp damar cerrahisi ameliyat odalarında gerekli materyaller sağlandıktan sonra yapılabilir. Cerrahi 
ameliyat esnasında kullanılan materyaller; mikroskop, süper mikro cerrahi aletler ve çok ince (10/0,11/0 propylene) sütürlerdir. 
Ayrıca gerekli bası destek malzemeleri hazır olmalıdır. Bu ameliyatlarda 2-3 cm’lik kesiler yapılır, hastanın genel anestezi 
almasına gerek yoktur, lokal anestezi yeterlidir. Aynı seansta birden fazla anastomoz yapılabilir bu nedenle ameliyat süresi 
uzayabilir (4-6 saat). Uzayan ameliyat süresinde hastanın konforunu sağlamak adına bel ve boyun boşlukları desteklenmeli, 
hasta altı yatak ısıtıcısı hazırlanmalı, eğer hasta isterse sakin müzikler açılmalı, hem cerrahın konsantrasyonunun bozulmaması 
için hem de hatanın stres düzeyini artırmamak adına ameliyat odasına giriş-çıkışlar oldukça aza indirilmelidir. Yüksek ses 
ve hareketlilik en aza indirilmelidir. Sağlanan bu koşullarla ameliyat başlar. Kesi sonrası bulunan lenfatik damar (0,6-1 mm) 
aynı çaptaki venöz damara mikroskop eşliğinde 10/0 -11/0 propylene sütür kullanılarak anastomoz yapılır. Cilt uygun dikişle 
kapatılır ve pansuman yapılarak hasta transfer edilir
Bulgular: Kliniğimizde yapılan ameliyatlar başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Enfatikovenöz anastomoz (LVA) tekniği ile ameliyat olmak için başvuran erken dönem lenfödem 
hastalarının, bu teknik ile şikayetlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Hemşirenin profesyonel yaklaşımı ve vakaya hakim olması 
ameliyatın başarısı açısından önem arz etmektedir.
Anahtar sözcükler: LVA lenfödem lenfotikovenöz anastomoz tekniği.

Şekil 1. Ameliyat sonrası kolun durumu. Şekil 2. Anastomozun bitmiş hali.



Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S505-S584

S522

Hemşirelik

[EPH-19]
Deve ısırması sonucu karaotis arter yaralanması olan hastanın hemşirelik bakımı
Firdevs Ebru Özdemir, İsmail Durmaz, Gamze Bostan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Giriş ve Amaç: Her yıl, tüm dünyada çoğu insan, hayvan ısırıklarına maruz kalmakta ve bunların önemli bir kısmı 
sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Hayvan ısırmaları sonucu damar yaralanmaları, nörolojik hasarlara ve enfeksiyonlara 
sebep olabilmektedir. Deve ısırığı sonrasında oluşan boyun yaralanması sık görülmemektedir. Bunlar içerisinde de damar 
yaralanmaları daha nadirdir. Bu olgu sunumunda deve ısırığı sonrası oluşan karotis arter yaralanması ve COVID (+) olan bir 
hastanın hemşirelik bakımı bildirilmektedir.
Yöntem: Yirmi dokuz yaşındaki hasta, bakıcısı olduğu deve tarafından ısırıldıktan 8 saat sonra üniversitesi hastanesine 
sevk ediliyor. Muayenede bilinç açık, GKS 15. Tansiyon 140/80 Nabız 120 idi. Boynun da beş adet delinme yarası mevcuttu. 
Alt mandibula orta hattında kırık mevcuttu. Fasiyal paralizisi vardı. Çene kemiğine vida yerleştirilmiş, lastiklerle sabitlendi. 
Hastanın tedavisinde intravenöz Metranidazol (2*500 mg), Gentamisin ampul (2*80 mg) ve Ampisilin-Sulbaktam flakon 
(4*1,5 gr), Enoksoparin 6000IU (1*12) ve ASA (1*100 mg) tedavisi uygulandı.
Bulgular: Hasta ameliyat sonrasında entübe olarak yoğun bakıma kabul edildi. Takibinde; vital bulguların kontrolü, kan elektrolit 
değerlerinin değerlendirilmesi, hastanın EKG değerlendirilmesi yapıldı. Özellikle hastanın hava yolu açıklığı, hematoma bağlı 
bası semptomlarının gelişimi açısından kontrol edildi. Ayrıca motor ve sensitif sinir hasarı açısından takibi sağlandı. Hastanın 
ekstübasyon sonrası beslenmesi parenteral yoldan başlandı. Ağız içerisinde bulunan lastikler nedeniyle pipet yardımıyla sıvı 
alımı sağlandı. Hastanın covid olması nedeniyle izolasyonu sağlandı. Emosyonel durumunu desteklemek amacıyla uzaktan 
aileye gösterildi. Hastaya ve aileye beslenme, enfeksiyon, ilaç kullanımı yönünden taburculuk eğitimi verilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Karotis ameliyatlarından sonra nörolojik, miyokardiyal ve pulmoner fonksiyonlar takip edilmelidir. 
Hastalarda anizokori olup olmaması, ışık refleksi, uyanıklık, bilinç durumu, sözel uyarılara yanıt, ekstremitelerin duyu ve motor 
hareket muayeneleri, kraniyal sinir muayeneleri ile nörolojik açıdan yakın takip edilmelidir.
Anahtar sözcükler: Deve ısırığı
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[EPH-20]
Lokal ameliyatlarda ameliyathane hazırlığı ve ameliyathane hemşiresinin rolü
Kadriye Saka, Dilek Aydın, Yasemin Özdemir, Dilek Aydın, Ayşe Doğruyol
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ameliyat olmak ve ameliyathane ortamı hastalar için gerginlik ve stres yaratan bir durumdur. Bu makalede 
hastaların bu gerginlik ve stres düzeyini en aza indirerek, ameliyathanede kaldıkları süreyi olabildiğince rahat geçirebilmeleri 
için ameliyathane hemşiresinin rolünün önemini anlatmak amaçlanmaktadır.
Yöntem: Lokal yapılan ameliyatlar çeşitlilik göstermektedir. Yapılan ameliyatın çeşidi ve bölgesine göre ameliyathane 
hemşiresi hasta gelmeden önce tüm hazırlıkları tamamlamaktadır (kullanılacak steril cerrahi setler, steril örtü setleri, ameliyat 
bölgesine göre bası bölgelerine destek malzemeleri, koter cihazı, aspiratör cihazı ve gerekli sarf malzemeler hazırlanır). Hasta 
ameliyathaneye kabul edilir. Öncesinde hemşire tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Hasta ameliyat odasına alındığında öncelikle 
güvenli cerrahi kuralları gereği kimlik doğrulama yapar ve bölge cerrahisi işaretlemesini kontrol eder. Ameliyat öncesi hastayı 
psikolojik olarak rahatlatmaya yönelik konuşmalarda bulunur. Hasta isterse hafif müzik gibi yöntemlere başvurabilir. Hastayı 
ajite etmemek adına odaya giriş-çıkışlar en aza indirilir ve yüksek sesle konuşmalar engellenir. En önemli hususlardan birisi ise 
tüm süreç boyunca hastanın mahremiyetine önem verilmelidir. Tüm bu aşamalarda ameliyathane hemşiresinin rolü çok önem 
arz etmektedir.
Bulgular: Lokal olarak yapılan vakalarda hastanın ameliyathaneye kabulünden transferine kadar olan süreçte, ameliyathane 
hemşiresinin yaptığı hazırlık ve psikolojik destek önem arz etmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Uygun koşulların sağlandığı ekip ile hastanın uyum içerisinde olduğu ameliyatlarda hastaların ameliyat 
boyunca sakin şekilde müdahaleye izin verdiği ve ameliyathaneden daha mutlu ayrıldığı gözlemlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Lokal.

Şekil 1. Lokal varis ameliyatı.
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[EPH-21]
Application of Abdellah’s nursing process in patient care with ECMO: A case report
Ebru Dizdar, Semiha Alkan Kayhan
Trabzon University of Health Science Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon, Türkiye

Background and Aim: ECMO follow-up needs to be given care for all systems, physiologically, emotionally, and socially, and 
it is thought that Abdellah’s theory can meet all the nursing care needs of this patient group. In this case report, the care of a 
patient followed under ECMO support was planned by evaluating in accordance with Abdellah’s approach to nursing problems.
Methods: The data were collected in the cardiovascular surgery intensive care unit of a cardiovascular surgery hospital between 
02.11-22.11.2021. Data were collected by face-to-face interview technique and written informed consent was obtained from the 
patient. “Abdellah’s 21 Nursing Problems” and “Nanda Nursing Diagnoses” were used in planning the care.
Results: According to Abdellah’s 21 nursing problems, necessary nursing diagnoses were made and care was provided for the 
patient.
Conclusions: In a complex and long treatment process such as ECMO treatment, patients should be evaluated from multiple 
perspectives, and care should be managed with a holistic approach. Since 21 nursing care models created by Faye Glenn 
Abdellah deal with patients receiving ECMO treatment holistically, it is thought that they can be used as a support for them to 
receive quality care, and this case report has been prepared accordingly.
Keywords: Nursing care.
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[EPH-22]
Koroner arter baypas greft ameliyatı olacak hastalarda görülen ruhsal sorunlar ve baş etme
Demet Kapi1, Elvan Emine Ata2

1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Dünyada tüm ölümlerin yaklaşık üçte biri kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Kardiyovasküler 
hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan birçok faktör tanımlanmaktadır. Bu faktörlerden biri de bireyin yaşadığı ruhsal 
sıkıntılar ya da stres olduğu belirtilmektedir. Ruhsal sorunlar kardiyovasküler hastalığın nedeni olabileceği gibi kardiyovasküler 
hastalıklarda ruhsal sorunlara neden olabilmektedir. Bu derlemenin amacı koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı olacak 
hastaların yaşadıkları ruhsal sorunlar ve bu sorunlarla baş etmek için kullandıkları yöntemler konusunda bilgi sunmaktır.
Yöntem: Bu derleme için “koroner arter baypas greft ameliyatı”, “ruhsal durum”, “baş etme” anahtar kelimeleri kullanılarak 
YÖK Tez merkezi, PubMed ve Google Scholar veri tabanlarının taramalar yapılmış, derlemenin kapsamına uyan makaleler 
okunarak literatür özetlenmiştir.
Bulgular: KABG, bir arter ya da ven ile koroner tıkanıklığın baypas edilerek iskemik alanın revaskülarizasyonudur. Bu cerrahi 
işlem birçok hastada anksiyeteye neden olmaktadır. Hastalar, ameliyat hakkındaki bilinmezlik, iyileşme süreci, cerrahinin 
sürresi ve cerrahi sonrası fiziksel kapasitede azalma gibi konularda endişe duyabilmekte ve ölüm korkusu yaşayabilmektedirler. 
Kalp hastalıklarında da depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, psikotik reaksiyon gibi majör psikiyatrik 
bozuklukların yanında inkâr, bağımlılık, uyum güçlükleri sık görülen ruhsal sorunlardandır.
Tartışma ve Sonuç: Ruhsal sorunları en aza indirmek için; bireyin bütüncül değerlendirilmesi, risk faktörü olan alışkanlıkların 
düzeltilmesi için de girişimlerin planlanması gereklidir. Bu nedenle ameliyat öncesi uygulanan her bir girişim önemlidir. 
Cerrahi işlem öncesi hastanın korku ve kaygılarını serbestçe ifade etmesi sağlanması, hasta ve ailesine gerekli eğitimlerin 
verilmesi, ruhsal sorunlarla baş edebilecek etkili stratejilerin belirlenmesi ve hastaya öğretilmesi ile hastanın ruhsal sorunlarının 
en aza indirilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Baş etme, hemşirelik, koroner arter baypas greft ameliyatı, ruhsal durum.
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[EPH-23]
Minimal invaziv kalp cerrahisinde ameliyathane hemşiresinin rolü
Duygu Erdoğrul Kaplan1, Fikret Karayurt2, Edanur Şimşek2, Sevil Borucu2

1Artvin Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Artvin, Türkiye
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp cerrahisinde gelişen teknoloji ile beraber artan bilgi ve deneyimler, cerrahi girişimlerin daha küçük 
kesiler ile yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Kozmetik nedenler ile birilikte, daha az kan kaybı, hastanede yatış süresinin 
kısalması, ameliyat sonrası ağrının azalması minimal invaziv kalp cerrahisinde tercihleri artıran nedenler olmaktadır.
Yöntem: Minimal invaziv kalp cerrahisinin hazırlık aşaması ve hemşirenin rolünü bu yazıda paylaşmaktayız.
Bulgular: Hastanemizde erişkin kalp cerrahisinde aort kapağı, mitral kapak, koroner arter baypas, erişkin konjenital kalp 
hastalıklarında minimal invaziv işlemlerle ameliyat yapılmaktadır. Aort kapak ameliyatları sağ anterior torakotomi, mitral 
kapak ameliyatları sağ minitorokotomi ve robot yardımlı cerrahi ile koroner arter ameliyatları ise sol anterolateral torkatomi 
insizyon ile yapılmaktadır. Kardiyopulmoner baypas kullanımı olgulara göre farklılık göstermekle beraber, çok damar 
hastalığı olan koroner arter hastalıklarında ve kapak cerrahi hastalarında kanülasyon işlemi uygulanmaktadır. Ameliyat öncesi 
dönemde hemşire; sistemin hazırlanması ve kontrolünde, hastanın yerleştirilmesinde, hastaya pozisyon verilmesinde ve ekibin 
güvenliğinin sağlanmasında anestezi hekimi ve perfüzyonistler ile işbirliği içinde olmalıdır. Hastanemizde periferal kanülasyon 
stratejisi ile ameliyatlar planlanmaktadır. Minimal invaziv cerrahide transözefajial ekokardiyografi (TEE) probu ile sağ juguler 
ven kanülasyonu ile femoral ven ve arter kanülasyonları yapılmaktadır. Yapılacak kalp cerrahisi ameliyatına göre kamera 
yardımlı ya da direk görüş ile ameliyatlar yürütülmektedir.
Tartışma ve Sonuç: 21. yüzyılın başından itibaren artan ilgi ve deneyimle minimal invaziv kalp cerrahisinin yeri günümüzde 
daha fazla yer kaplamaktadır. Ameliyat açısından ameliyathane hemşiresinin bilgi, birikim ve deneyimi ameliyat sürecinin 
sağlıklı yürütülmesinde yardımcı olmakla birlikte kilit rol oynadığını düşünmekteyiz. Bu nedenle hemşirelerin bu yeni 
ameliyatlara karşı hazırlıklı olması ve hastalarının bakımını en iyi koşullarda sağlaması için kendisini yetiştirmesi gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Minimal invaziv kalp cerrahisi.

Şekil 1. (a) Femoral artere çift katlı politetrafloroetilen sütürlerin 
ve femoral ven'e prolen sütürlerin yerleştirilmesi (b) femoral 
arter ve femoral ven'e yerleştirilen dikişlerin mesafelerinin ve 
kanülasyon noktalarının gösterilmesi.
Sen O, Aydin U, Kadirogullari E, Bayram M, Karacalilar M, Kutluk E, Onan B. Mid-term results of peripheral 
cannulation after robotic cardiac surgery. Braz J Cardiovasc Surg 2018;33:443-7.

Şekil 2. Periferal kanülasyon için plejtli dikişlerin hazırlanması.
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[EPH-24]
Minimal invaziv kalp cerrahisinde ameliyat masası hazırlığı: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi deneyimi
Hatice Çiftçi, Başak Özkan, Nazel Yalçın, Aynur İnce, Hacı Ali Uçak
Adana Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Giriş ve Amaç: Minimal invaziv kalp cerrahisi (MİK) çoğunlukla üçüncü basamak hastanelerde uygulanan özellikli ameliyatlardır. 
Ameliyatlar sternotomi yapılmadan küçük cerrahi insizyonlar ile deneyimli cerrahlar tarafından uygulanabilmektedir. Masa 
düzeni açık cerrahi masasına ek olarak özellikli enstrümanların olduğu masa hazırlanarak yapılmaktadır. Özellikli ameliyatlar 
olduğu için masa hazırlığı deneyimli hemşireler tarafından yapılmaktadır. Bu derlemede amaç MİK cerrahi masası hazırlığına 
ilişkin deneyimlerin paylaşılmasıdır.
Bulgular: Kalp cerrahisi ameliyathanesinde (KCA) iki alet/bohça masası ve bir ay masa kullanılmaktadır. Masa üzerinde yer 
alan cerrahi aletlerin yerleşimi standart olup ekip tarafından bilinmektedir. Scrub hemşire ameliyata başlarken masa düzeni 
açık KCA masasına ilave olarak MİK cerrahisinde kullanılan özellikli aletlerle hazırlanmaktadır. Ay masanın solundan sağına 
doğru sternum/farabeuf ekartör, tel makası/portegüsü, kaba portegüler/klempler, dişli/russian penset, çamaşır/kelly/tubıng 
klemp, rightangle, kocher, allis, böbrek küvet, tas, tubıng/diseksiyon/ip makasları, bistüriler, spançlar, sütürler, hassas portegüler, 
vasküler pensetler, damar klempleri, koroner cerrahi aletler sıralanmıştır. Alet/Bohça masasının sağında minimal invaziv setin 
özellikli entrümanları (houck, notpush, chitwood aortik klemp, bulldog, ekartörler) optik, trokar ve solunda ise turnike kitler, 
minisucker, punç, arteriyal/venöz/root kanüller, klavuz tel, seldinger iğnesi bulunmaktadır. Diğer alet/bohça masasında yedek 
aletler, steril örtüler/gömlekler, kompresler, eldivenler bulunmaktadır. Özellikli ve çeşitli entrümanların kullanılması açık cerahi 
masa hazırlığına göre daha uzun sürmektedir. Hemşirenin deneyimli olması cerrahi sürenin kısalmasına ve ekibin konforuna 
katkı sağlayabilmektedir. Ameliyat süresi uzun olup ekip değişiminde hemşirelerin masadaki enstrümanlara hakimiyeti 
hayatidir.
Tartışma ve Sonuç: Özellikli enstrümanların kullanıldığı MİK cerrahi masanın standart düzeni olması hemşirelerin masaya 
hakimiyeti cerrahi konfor sağlamaktadır. MİK sırasında standart bir masa düzeni kullanmanın; ekibin masaya hakimiyeti, 
uygun aletlere ulaşılabilmesi, hemşirenin iş yönetimi ile devam eden vakalarda hemşire değişim kolaylığı sağlaması, ayrıca 
masada spanç ve enstrüman sayımında hata payını azaltarak hasta güvenliği açısından etkili olduğu ve kullanılabileceği 
düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Ameliyathane hemşiresi, cerrahi masa, minimal invaziv kalp cerrahisi.
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[EPH-25]
Açık kalp cerrahisi geçiren uzamış COVID’li hastanın tedavisinde fizyoterapi desteğinin 
önemi: Olgu sunumu
Funda Sırakaya, Rıza Doğan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp cerrahisi geçiren hastaların solunum mekaniğinde bozulmalar beklenmektedir. Bu bozulmalar cerrahinin 
direkt etkisinin yanında sternotomi ve anesteziden dolayı da meydana gelir. Ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonlar, 
morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebidir.
Yöntem: Mayıs 2021 yılında MV ve TV anüloplasti yapılan, bilinen hipertansiyon ve hipotiroidi tanıları olan 75 yaşındaki 
kadın hasta nefes darlığıyla Şubat 2022’de kliniğimize başvurdu. MY ve TY’si olması üzerine cerrahi planlanan hasta ameliyat 
öncesi dönemde 2 lt/dk’dan oksijen almaktaydı. 4 Şubat 2022’de MVR, TVR yapıldı. Ameliyat sonrası 10. gününde PCR’ı 
pozitif görülen hasta bir ay sonra negatife döndü. 30 Mart 2022’ye kadar tekrarlı entübasyon-ekstübasyon süreci geçiren hastaya 
trakeostomi açıldı. Mekanik ventilatörden ayrılmakta zorlanan hastanın bu süreçte genel kas kuvveti 1’e kadar geriledi ve yutma 
güçlüğü görüldü. Aralıklı CPAP uygulamasıyla dekonnekte edilen hasta 12 Mayıs 2022’de servise devredildi. İki ay sonra 
hastanın trakeostomisi kanülü çekildi ve 28 Temmuz 2022 tarihinde taburcu edildi.
Bulgular: Solunum egzersizleri öğretildi.
-Bol pürülan sekresyonu olan hastaya postüral drenaj ve manuel teknikler uygulanarak sekresyon atımı kolaylaştırıldı.
-Ekstremite kas kuvvetini artırmak için aktif-asistif normal eklem hareketleri ve elektrik stimülasyonu uygulandı, sonrasında 
dirençli egzersizlere geçildi.
-Yutma egzersizleri uygulandı. Sonrasında yutma testi yapılan hasta rejim 3’e geçti.
-Etkin öksürmekte zorlanan ve solunum paterni bozulan hastaya solunum kas eğitimi verildi.
-Yataktan sandalyeye mobilizasyonu ve denge egzersizlerini takiben desteksiz yürümeye geçildi.
Tartışma ve Sonuç: Tekrarlı cerrahi geçiren, solunum kas kuvveti ve fonksiyonlarında azalma beklenen hastamızın 
long-COVID olmasıyla da bu parametrelerde ciddi bozulmalar görülmüştür. Bu tip hastalarda ekstremite ve gövde kas 
kuvvetlendirme, mobilizasyon, hava yolu temizleme tekniklerinin ve solunum kas kuvveti eğitiminin son derece önemli 
olduğunun açık bir göstergesidir.
Anahtar sözcükler: Long-COVID.

Şekil 2. Taburculuk dönemi akciğer grafisi.Şekil 1. Ameliyat sonrası, COVID dönemi akciğer grafisi.
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[EPH-27]
Kalp ve damar cerrahisi malpraktis davalarında hemşirelerin rolü ve zorunlu mesleki 
sorumluluk sigortası ihtiyacı
Elvan Aydın, Gülcan Engin, Meryem Tepe Aksoy, Tamer Yüksel, Ümmihan Sevim
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından doğan Sorumluluk Kanunun 3. 
Maddesinde malpraktis; “Sağlık personelinin kusur ve ihmali ile standart uygulamayı yapmaması, bilgi ve beceri eksikliği ile 
yanlış, eksik teşhiste bulunması ile oluşan, zarar meydana getiren fiiller biçiminde tanımlanmıştır. Hemşirenin, mesleği gereği 
tıp kaidelerini kusurlu ihlâl etmesi onun idarî ve cezaî sorumluluğunu doğurabilir. Bu çalışmada kalp damar cerrahisi ile ilgili 
yargıya yansımış davalar ve hemşirelerin bu davalarda fail olması durumunda hukuki koruma güvencesi olarak zorunlu mesleki 
sorumluluk sigortalarının bulunmaması incelendi.
Yöntem: Yargıya yansıyan davalar https://karararama.yargitay.gov.tr/’den https://karararama.danistay.gov.tr/’den araştırılmıştır.
Bulgular: Araştırma sonucunda 10 tane kalp damar cerrahisi ile ilgili yargıya taşınmış davaya ulaşılmış, bunlardan üç tanesi 
ise hemşirenin tıbbi hatasından kaynaklanmaktadır. Hatalı invaziv girişim (hemşirenin periferik ven yerine arterden ilaç 
uygulaması) Yanlış ilaç uygulama yolu (oral verilmesi gereken ilacın intravenöz uygulanması) Yanlış dozda ilaç verilmesi 
(Dizyem olarak verilmesi gereken ilacın mL olarak verilmesi)
Tartışma ve Sonuç: Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasını düzenleyen 1219 sayılı kanunun Ek 12. Maddesi gereğince, söz 
konusu düzenleme hemşireleri kapsamamaktadır. Hemşireler bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 
memurun sorumluluğu hükümleri çerçevesinde bir risk altındadır. Hemşirenin bağlı bulunduğu kuruma açılacak dava 
sonucunda kurum hemşireye kusuru oranında bu zararı rücu etmektedir. Hemşireleri bu risklere karşı koruyucu herhangi bir 
düzenleme yoktur. Dünya uygulamalarında görüldüğü üzere hataların azaltılması, zarar görenlerin zararlarının tazmini sağlık 
personelinin iş barışı içinde mesleğini gereği gibi ifa etmesinde olması gereken sorumluluk sistemi bireysel değil, kamusal 
bir zarar karşılama sisteminin oluşturulmasıdır. Sağlık hizmetleri bir ekip ve organizasyon hizmetidir. Sorumluluk sistemi 
kişisel ve cezalandırmaya yönelik değil, dayanışmacı ve sorunu ortadan kaldırmaya yönelik olduğunda hem personelin hem de 
hastaların yararı korunmuş olacaktır.
Anahtar sözcükler: Hukuki güvence.
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[EPH-28]
Sol ventriküler destek cihazı takılan hastalarda ameliyathane hemşiresinin rolü
Miyeser Hızlı, Emine Bozkurt
Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Günümüzde teknolojik gelişmeler ışığında her geçen gün sol ventriküler destek cihazı (LVAD) implantasyonu 
sayısı artmaktadır. LVAD implantasyonu sırasında ameliyathane hemşirelerinin rolü araştırılmıştır.
Yöntem:*Ameliyat esnasında kullanılacak malzemelerin steril olarak temini ve kontrolü,

* Schwester masaları ve diğer cihazların salon içindeki yerleşiminin düzenlenmesi,
* LVAD cihaz masasının hazırlanması, kurulumuna ve test edilip saklanmasına destek verilmesi,
* LVAD monitör masasının steril sahadan uzakta konumlanması ve cihazın implantasyonu sonrası test aşamasında kablo 

bağlantısı sağlanırken nonsteril alan ile steril alan arasındaki mesafenin korunması,
* Cihazın bağlantı yerlerinin kesinlikle ıslanmamasının sağlanması,
* Ekipmanların sterilliğinin sağlanması ve sürdürülmesinden sorumludur.

Bulgular: Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak 2019 Şubat -2022 Ağustos tarihleri arasında toplam 
89 hastaya izole LVAD implantasyonu gerçekleştirilmiştir.
Tüm bu hastaların implantasyonu esnasında hemşirelik görev ve sorumlulukları yerine getirilmiştir.

 - Ameliyat süresi ortalama 210±66.7 dk olarak tespit edilmiştir.
 - Erken dönemde hastalarda mediastinit saptanmamıştır. İki hastada sepsis bir hastada ise ampiyem görülmüştür.

Tartışma ve Sonuç: Ameliyathane hemşiresinin görev ve sorumluluklarının bilinçli olarak zamanında yerine getirilmesi, 
ameliyat süresinin kısalmasında etkili olmaktadır.
Sterilizasyona gösterilen önemin erken dönem enfeksiyon riskini de azalttığını düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: LVAD.

Şekil 1. Sol ventrikül kalp destek pompası uygulanmış hastanın 
görseli.
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[EPH-29]
Sternotomi sonrası sternum ağrısını giderme yöntemleri literatür taraması
Meltem Öksüz1, Sibel Yılmaz Şahin2, Filiz Çetinkaya Işık1

1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp cerrahisinde sternotomi yöntemi, şiddetli ameliyat sonrası ağrıya, pulmoner komplikasyonlara ve olumsuz 
hemodinamik sonuçlara neden olabilir. Bu durum hastanede kalış süresini, mortalite ve morbiditeyi artırır. Bu araştırmanın 
amacı açık kalp cerrahisi sonrası sternotomiye bağlı ağrının giderilmesinde kullanılan yöntemlerin literatür incelemesidir. 
Bulguların bakıma yönelik hemşirelik bilgisinin, bakım kalitesinin artmasında, kurumların sunduğu sağlık bakım hizmetinin 
kalitesini yükseltmede, gelecekte yapılacak çalışmalara yol göstermede yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
Yöntem: Hasta odaklı ağrı lokalizasyonu belirlenerek yöntem taraması yapılmıştır. Literatür taraması “sternotomi, ağrı 
yönetimi, hemşirelik yaklaşımları” kelimeleri ve bu kelimelerin İngilizce karşılığı ile yapılmış olup konunun yenilik ve kaynak 
kısıtlılığına bağlı bu çalışma ScienceDirect, CochraneLibrary, ClinicalTrials.gov, Google Akademik, PUBMED, EMBASE veri 
tabanlarının sistematik araştırması sonucu derleme olarak tasarlanmıştır.
Bulgular: Bu derlemenin içeriğinde; ağrı giderme yöntemlerinden olan farmakolojik yöntemler olarak anestetik infiltrasyonlar, 
interkostal veya parasternal bloklar, hasta kontrollü analjezi (PCA) ve lokal subkutan anestezik infüzyonları, bununla birlikte 
kombine ilaçların kullanıldığı ve aşırı sedasyon ve narkotiklerden kaynaklanan şiddetli bulantı ve kusmayı önlemek için kalp 
cerrahisi sonrası ağrı yönetiminde izlenecek yol olabileceği belirtilmektedir. Son yıllarda kalp cerrahisinde birkaç lokorejyonel 
anestezinin (LRA) de tanımlandığından bahsedilmektedir. İlaç dışında uygulanan yöntemler arasında da ağrıyı azaltan pozisyon 
verme, etkili masaj yöntemleri uygulama, vibrasyon, meditasyon uygulama, transkütan elektriksel sinir stimülasyonu, rahatlatıcı 
müzik dinletme, ödemleri azaltıcı çalışmalar, ekstremite rahatlatıcı egzersizler, soğuk terapi ve solunum çalışmalarından 
bahsedilmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Bu süreçte önemli role sahip olan hemşireler, aktivite intoleransı olan hastaların ağrıların en aza 
indirgenmesindeki etkin yöntemler hakkında hasta ve ailesini bilgilendirmeli, süreçle ilgili komplikasyon ve güncel tedavi 
yaklaşımlarını yakından takip ederek, gerçekleştirdiği uygulamaları kanıta dayandırarak ilerlemelidir
Anahtar sözcükler: Sternotomi, ağrı yönetimi, hemşirelik bakımı.
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[EPH-30]
Total endoskopik kardiyak cerrahide enstrümantasyon ve hemşirelik yönetimi
Pelin Kar, Burcu Medine, Serkan Ertugay, Tanzer Çalkavur, Mustafa Özbaran
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Minimal invaziv kalp cerrahisi uygulamalarında ameliyathane düzeni ve ekip yönetimi cerrahi başarıda anahtar 
rol oynamaktadır. Bu bildiride total endoskopik kardiyak cerrahi uygulamalarında teknik hazırlık ve hemşirelik fonksiyonların 
sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Endoskopik mitral cerrahi uygulanan 46 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 52±12, cinsiyet 
dağılımı %54 kadın, %46 erkektir. Bu çalışmada endoskopik kardiyak cerrahi tecrübesine sahip hemşire ekibinin kurduğu 
ekipmanlar ve masa düzeni kullanılmış olup aynı zamanda hemşirelik fonksiyonları tanımlanmıştır.
Bulgular: Cerrahi tedavi olarak; 33 hastaya mitral tamir, 12 hastaya mitral replasman, bir hastaya ASD kapatılması uygulandı. 
Bu hastaların tamamı doğrudan hastanın anatomisine değil, video ekranındaki görüntüsüne bakılan endoskopik cerrahi 
düzeneği kullanılarak ameliyat edildi. Hemşireler başlıca; cihaz kurulumu, enstrümantasyonların düzeni, kanülasyon asistansı, 
cerrahi malzeme temini, endoskopik sütur bağlama ve oturtma noktalarında aktif rol almalıdır.
Tartışma ve Sonuç: Total endoskopik kardiyak cerrahide gerek teknik hazırlık gerek ameliyat planında tüm ekibin aktif rol 
alması gerekmektedir. Görev paylaşımı her üyenin iş bölümünü daha iyi hale getirerek cerrahi süreyi kısaltırken, güvenli cerrahi 
standartlarını yükseltmektedir.
Anahtar sözcükler: Endoskopik.
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[EPH-31]
Açık kalp ameliyatı olan hastaların yoğun bakımda uyanma sürecini yönetmede hemşirelik rolü
Dilan Eskinoba, Seda Sever
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Giriş ve Amaç: Açık kalp ameliyatı olan hastalar ameliyat sonrası süreçlerini kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitelerinde 
geçirirler. İlk uyanma süreci yaklaşık 4-6 saat sürebilmektedir. Hastanın ilk uyanması sesli uyarana tepki vermesi ile başlar. 
Hasta bu uyanma aşamasında korku ve edişe içerisindedir, bunları gidermek ve hastayı rahatlatmak hemşireliğin önemli rol-
lerindendir. Hastaların yoğun bakımda yaşadıkları endişe ve ajitasyonu hastayı anlamaya çalışarak uyanma sürecini rahat ve 
sakin hale getirmek hedeflenmiştir.
Yöntem: Hastaya beş başlıkta toplanılan açıklama ile ajitasyonun azaltılması planlandı.
1-Yer ve Zaman; Ameliyatınız bitti. Şu an yoğun bakımdasınız. Ben Ayşe hemşire.
2-Solunum; Nefes alıyorsunuz. Ağzınızda bir tüp var o sizin nefes almanızı sağlıyor vakti geldiğinde çıkartacağız ve sizinle 
konuşacağız. Uyumlu olmanız tedavi sürecini hızlandıracaktır.
3-Boşaltım; İdrarınızı yapıyorsunuz, sonda takılı idrarınız kendiliğinden geliyor. Hafif yanma yapabilir bu çok normal.
4-Kısıtlama; Kendinize zarar vermemeniz için ellerinizi kısa bir süreliğine bağladık. Geçici bir durum, sizin güvenliğiniz için 
sakin olun.
5-Ağrı; Sırtınıza doğru ağrı olduğunu biliyorum. Ameliyatta göğsünüze borular (dren) koyuldu ve siz onu hissediyorsunuz. 
Sabırlı olmanızı istiyorum.
Tartışma ve Sonuç: Hastanın uyanma sürecinde yaşadıkları ajitasyon kaynakları genellikle bu beş maddedir. Hemşirelerin 
hasta ile olan iletişimleri ve onları anlamaya çalışmaları hemşirelik bakım kalitesini artırmaktadır.
Anahtar sözcükler: İletişim.

Şekil 1. Hasta iletişimi.
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[EPH-32]
Şilotoraks olan hastanın hemşirelik bakımı
Sevim Karakuş1, Firuze Çevik Aydin1, Arnel Böke Kılıçlı1, Dilek Bil2, Aysel Acar2

1Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Şilotoraks, lenfatik duktusun bütünlüğünün bozulması sonucu plevral boşlukta lenfatik sıvının birikmesidir. 
Kardiyovasküler cerrahi ve sol subklaviyen arterin serbestleştirilmesini gerektiren toraks cerrahisi ameliyatlarından sonra 
görülebilir.
Yöntem: Şilotrorakslı hastanın hemşirelik bakımı, hasta deneyimlerimiz ve literatürle birlikte derlenmiştir.
Bulgular: Şilöz drenajın rengi lipit ve süt rengine yakın bulanık olmasıyla karakterizedir. Tanıyı doğrulamak için drenden 
steril şartlarda numune alınarak trigliserit ve protein testleri çalışılır. Laboratuvar değerleri yüksek gelince, hastanın oral alımı 
tamamen kesilir. Santral venöz kateterden parenteral beslenmeye geçilir. Doktor istemi ile somatostatin başlanabilir. Günlük 
drenaj, kilo, kan biyokimyası ve elektrolit seviyeleri takip edilir. Hastanın ağrısı günlük değerlendirilir ve kayıt altına alınır. 
Hastanın vital takibi, dren etrafı ve insizyon yeri enfeksiyon yönünden takip edilir. Hastaya üç günde bir ayakta vücut banyosu 
yaptırılır. Hastanın günlük drenaj miktarı takip edilir ve kayıt altına alınır. Drenajı günlük 50 cc’nin altına düştüğünde doktor 
istemi ile yağdan fakir Rejim (R)1 başlanır. Drenaj miktarı ve renginde değişiklik olmadığı tespit edilirse, doktor istemi ile 
R2 ve R3’e geçilir. Duruma göre drenler çekilir ve kontrol akciğer grafisi çekilir. Oral alımın kesilmesiyle tablosu düzelmeyen 
hastalar için cerrahi girişim uygulanabilir. Hastaya, ameliyat öncesi lenfatik sıvının yağ içeriğini artırmak ve kaçağın olduğu 
yerin kolayca görebilmesi için 100-200 mL zeytinyağı, krema veya metilen mavisi içirilmesi önerilir.
Tartışma ve Sonuç: Şilöz drenajı olan hastaya bakım veren hemşirelerin hastaların oral alımının ne zaman kesileceğini ve 
ne zaman açılacağını bilmeleri, drenaj renk ve miktar takibi yapmaları, gelişebilecek komplikasyonları gözlemlemeleri; erken 
girişimlerin yapılmasına sağlayarak hastanın tedavi sürecine olumlu sonuçlar sağlayacaktır. Bununla birlikte, hemşireler 
şilotoraks gelişen hastalara eğitim ve danışmanlık yapmalıdırlar.
Anahtar sözcükler: Kardiyovasküler cerrahi, şilotoraks, hemşirelik bakımı, drenaj, parenteral beslenme.
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[EPH-33]
Ventriküler destek cihazlı (VAD) hastalarda ameliyat sonrası hemşirelik bakımının erken 
taburculuğa etkisi
Faruk Yıldızer
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp Yetmezliği (KY) önemli morbidite, mortalite ve sağlık harcamaları ile ilişkili bir sağlık sorunudur. 
Ventriküler destek cihazları (VAD), son dönem kalp yetmezliğinde kalp transplantasyonuna alternatif olarak kullanılan bir tedavi 
yöntemidir. Artan teknolojik ilerlemeler beraberinde ventriküler destek cihazları (VAD) gibi mekanik dolaşım destek cihazları 
(MCSD’ler), ileri KY hastalarında kalp transplantasyonuna bir alternatif sağlar. Sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanması, 
yoğun bakımda kalış süresinin kısaltılması, morbidite ve mortalite riskinin azaltılması için güvenli ve yüksek kaliteli bakım 
gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, hemşireler bu hastaların özel ihtiyaçlarına nasıl bakılacağını ve uygun hemşirelik bakımı 
hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmalıdır. Bu olguda, farklı tipte LVAD’li hastalar için komplikasyon farkındalığı, zamanlı 
tedavi süreci, uygulanan hemşirelik bakımının benzersiz taraflarını erken taburculuğa etkisini içermektedir.
Yöntem: Bu çalışma Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde yatan 43 yaşındaki 
M.K’nın hasta dosyaları, hastane kayıtları, hemşirelik-bakım planı ve hasta-izlem formları baz alınarak elde edilmiştir.
Bulgular: Kardiyoloji servisine üç aydır devam eden nefes darlığı, çabuk yorulma ve göğüs ağrısı nedeni ile başvuran 43 
yaşındaki erkek hasta, 2015 yılında ICD (implantable cardioverter defibrillator) takılıp ve koroner anjiyografi yapılmış. Dilate 
kardiyomiyopati tanısı konularak, ileri tetkik ve tedavi amaçlı KVC YBÜ’ne yatışı yapıldı. LVAD takılarak ameliyat sonrası 
takip amaçlı KVC YBÜ’ne alındı ve yaşam bulguları, aldığı-çıkardığı sıvı ve kanama takibi, dren takibi, infüzyon dozları, kan 
gazı ve taburculuk transferi kayıt edildi.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyattan sonraki en önemli süreç; ameliyat sonrası dönemde hastanın kesintisiz izlemi ve tedavisinin 
desteklenmesidir. Komplikasyonları önlemek ve yaşam kalitesini sağlamak için hemşirelik bakımı ile ilgili doğru ve güvenilir 
bilgiye sahip olmak erken taburculuk ve tedavide başarıyı artıracaktır.
Anahtar sözcükler: Erken taburculuk; hemşirelik bakımı ve VAD.
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[EPH-34]
Miyokart enfarktüsü sonrası koroner yoğun bakımda tedavi olan hastaların deneyimlerinin 
fenomenolojik yöntemle incelenmesi
Berrin Pazar1, Öznur Kavaklı2

1Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye
2SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Miyokart enfarktüsü (MI) geçiren hastalar, akut dönemde büyük bir yaşam tehdidi ile karşı karşıya kalır ve 
sonrasında önemli sorunlarla uğraşmak zorunda kalırlar. Hastaların yoğun bakım ünitesinde yaşadıkları öznel deneyimleri, 
psikolojik zorlukları ve bu süreçte sahip oldukları duygu ve düşüncelerini açıklamak amaçlanmaktadır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın çalışma evrenini, bir eğitim ve araştırma hastanesinin koroner yoğun bakım ünitesinde MI geçirmiş hastalar 
oluşturmaktadır (n=13). Etik kurul izni sonrasında çalışmaya katılmaya gönüllü hastalarla çalışma grubuna ulaşılmıştır. Veriler 
“Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu’ ve ‘‘MI Sonrası Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri”ni belirlemek için araştırmacılar 
tarafından hazırlanmış “Yarı Yapılandırılmış Soru Formu” ile toplanmıştır. Veri toplama işlemi veri doygunluğuna ulaşıldığında 
sonlandırılmıştır. Veriler, Colazzi’nin fenomenolojik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 59.92±13.62 yıl ve 37-84 arasındadır. Hastaların %69.2’si erkek, 
%46.2’sı ilköğretim mezunu, %38.5’i serbest meslek sahibidir. Hastaların %53.8’i sigara kullanırken hastalığından dolayı 
bırakmıştır, %7.7’si halen alkol kullanmaktadır. %84.6’sının kronik hastalığı bulunmaktadır. Kronik hastalığı olanların %92.3 
koroner arter hastası, aynı zamanda %69.2’si hipertansiyon hastasıdır. %86.4’ü göğüs ağrısı şikayeti, %38.5’i kolay yorulma, 
%30.8’i nefes darlığı, %23.1’i sternumda yanma şikayeti ile hastaneye başvurmuştur. Niteliksel verilerin incelenmesi neticesinde 
üç tema elde edilmiştir. Bu temalar; MI geçirmeye ilişkin deneyimler, koroner yoğun bakım ünitesine ilişkin deneyimler, 
taburcu olduktan sonraki yeni yaşamdır.
Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonuçları, hastaların stresle etkin baş edebilmelerini sağlayacak etkin programların ve yeni 
yaşamlarına uyum sağlayabilmek için psikososyal iyilik halini artıracak kardiyak rehabilitasyon programlarına dahil edilmesi 
gerekliliğini göstermiştir.
Anahtar sözcükler: Koroner yoğun bakım.
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[EPH-35]
Akut akciğer ödemi gelişen yetişkin hastada veno-arteriyo-venöz ekstrakorporeal membran 
oksijenizasyonu ile desteklenmesi, hemşirelik bakım ve takibi: Olgu sunumu
Hilal Öztürk
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) pulmoner ve/veya kardiyak yetmezlikte organların 
düzelmesini beklerken başvurulan geçici bir yöntemdir. Veno-arteriyal (VA) ECMO, özellikle periferik kanülasyonla, yeterli üst 
ekstremite ve beyin oksijenizasyonu sağlayamayabilir. Veno-arteriyo-venöz (VAV) gibi hibrit konfigürasyonlarla bu zorlukların 
üstesinden gelinmesi amaçlanmaktadır. Bu olgumuzda hastanın ameliyatı sonrası gelişen akut akciğer ödemi sonrası yapılan 
VA-ECMO’nun yetersizliği üzerine VAV-ECMO’ya alınma süreci, hemşirelik bakım ve takibi üzerinde durulacaktır
Yöntem: Hastanemize başvuran 40 yaşında kadın hastaya atriyal septal defekt (ASD) kapama ve triküspit valve plasti (TVP) 
ameliyatı planlandı. Ek hastalığı olmayan, ameliyat öncesi tetkikleri normal olan hasta Port Access ASD ve TVP ameliyatı 
sonrası yoğun bakıma kabul edildi. Hastanın vital bulguları, arteriyal kan gazı değerleri normal aralıklarda olup, inotrop destek 
almadan takip edildi.
Bulgular: İlerleyen saatlerde akciğer görüntüleme tetkikleriyle akut akciğer ödemi geliştiği belirlenen, hemodinamisi bozulup 
kardiyak yetmezliğe giren hasta periferik VA-ECMO’ya alınıp, sonrasında VA-ECMO’nun yetersizliğini gösteren hipoksik 
Harlequin sendromu geliştiği tespit edildi. Bu nedenle VAV-ECMO düzeneğine geçilmiştir. Hastaya hipoksik Herlequin 
sendromu açısından takip, near-infrared spektroskopi (NIRS) ile beraber nörolojik, periferik nabız değerlendirmesi yapılıp, 
uygun pozisyon verildi; kanama riski, enfeksiyon riski, gaz alışverişinde bozulma tanılarıyla hemşirelik bakım ve takibi yapıldı. 
Sonrasında hasta veno-venöz ECMO’ya alındı ve ilerleyen günlerde ECMO desteğinden ayrıldı. Ekstübasyon sonrası solunum 
egzersizi ve mobilizasyonla terapi edilerek servise transferi yapılan hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Hemşirenin ECMO modlarının yetersiz kaldığı durumları ve buna bağlı gelişebilecek komplikasyonları 
bilip, üstesinden gelmek adına yapılabilecek hibrit ECMO konfigürasyonlarının farkında olması, buna yönelik hemşirelik takibi 
ve bakımını planlanarak doğru-kaliteli bakım verilmiş olup, multidisipliner yaklaşımla iyileşme süreci hızlandırılmış olur.
Anahtar sözcükler: Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu konfigürasyonları, akut akciğer ödemi, hipoksik Harlequin 
sendromu.

Şekil 1. Ameliyatı sonrası 0. gün. Şekil 2. Ameliyatı sonrası 9. gün.
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[EPH-36]
ECMO uygulanan pediyatrik kardiyovasküler cerrahi hastalarında gelişebilecek 
komplikasyonlara karşı hemşirelik bakımı
Hayriye Yılmaz
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Çocuk Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Dünya’da ECMO; ilk olarak 1972’de geleneksel tıbbi tedavilerin başarısız olduğu ancak geri dönüşü mümkün 
kardiyak ve/veya solunum yetersizliği olan yenidoğan ve çocuklarda kardiyopulmoner desteği sağlamak amacıyla kullanılmaya 
başlanmıştır. Son yıllarda çocuklarda sağkalım oranlarını artırmasından kaynaklı kullanımı artan ECMO’nun komplikasyonları 
göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Literatür incelemeleri sonucunda ülkemizde ECMO uygulanan pediyatrik hastalarda 
gelişebilecek birçok komplikasyona karşı hemşirelik bakımı çalışmalarının azlığı dikkat çekmiştir. Bu nedenle bu konuya ait 
bilgilerin derlenerek paylaşılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma anahtar kelimeler “çocuk”, “ECMO”, “hemşirelik bakımı”, “ekstrakorporeal membran oksijenasyonu” 
kullanarak Google Scholar, Pubmed, dergipark, kardiyovasküler hemşirelik dergisi elektronik veri tabanları taranarak 
yapılmıştır.
Bulgular: ECMO bir tedaviden çok hastaların doğal kalp ve akciğer fonksiyonları düzelene kadar yaşamsal fonksiyonlarını 
en iyi şekilde sürdürmesini sağlayan bir destek aracıdır. Hemşirelerin komplikasyonları fark edebilmesi için ECMO ile ilgili 
göstergeleri, ECMO’ ya özgü farklı kanülasyonlardan kaynaklanabilecek riskleri ve hastaya güvenli bir şekilde pozisyon 
vermeyi bilmesi, kanama takibi, nörolojik takibi, kanülasyon bölgelerinin bakımı ve pansumanını yapabilmesi gerekmektedir. 
Hastanın tüm yaşamsal parametreleri, fiziksel değerlendirmeleri ve aldığı-çıkardığı saatlik takip edilmelidir. Hareket 
kısıtlılığından kaynaklı deri doku bütünlüğü ile alt ekstremite iskemisi kontrol edilmeli, sıvı elektrolit ve enfeksiyon açısından 
gözlemlenmelidir.
Tartışma ve Sonuç: Hemşirelerin, ECMO uygulamasının tüm süreçlerinde ekip içerisinde önemli sorumlulukları bulunmaktadır. 
Kullanımı artmasına rağmen bu cihazın kullanıldığı her kurumda ECMO hakkında yeteri kadar eğitim verilmemesinden 
kaynaklı bilinçsiz bir şekilde hastalar takip edilmektedir. Buna takiben literatürde yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. Bu 
konuda yapılacak araştırmalar, derlemeler, bilimsel konferans ve kongreler konuya ilgi duyan ve bu alanda çalışan hemşirelerin 
gelişimine katkı sağlayacaktır.
Anahtar sözcükler: ECMO.
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[EPH-37]
HLHS tanılı hastanın aile merkezli bakımına dayalı vaka yönetimi
Kübra Tekce
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hipoplastik sol kalp sendromu (HLHS) sık görülen tek ventrikül patolojilerinden biridir. Sol ventrikül, mitral 
kapak, aort kapak ve çıkan aortun hipoplazik veya atrezik olduğu ölümcül konjenital kalp hastalığıdır. HLHS çok aşamalı 
cerrahi işlem gerektiren kalp hastalığı olduğu için ailenin tedavi ve bakım sürecine dahil edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü 
HLHS’de tedavinin devam edebilmesi için yeterli kilo alımı gerekmekte olup, ayrıca siyanotik bir hastalık olmasından dolayı 
günlük satürasyon takibi yapılması elzemdir. Bu olgu sunumunda HLHS tanılı hastanın Norwood operasyonundan Glenn 
operasyonuna kadar olan sürecinde aile merkezli bakım anlayışı ile sağlık bakım hizmetlerinde planlama, uygulama ve 
değerlendirme aşamalarında ailenin katılımının güçlendirilmesinin yararları sunulmuştur.
Yöntem: 19.01.2022-03.03.2022 tarihleri arasındaki hasta dosyası, aile eğitimleri ve hastanın poliklinik takipleri sırasında 
ailesinin kayıt altına aldığı günlük kilo, aldığı çıkardığı takibi, satürasyon takibi verileri retrospektif olarak taranmıştır.
Bulgular: Ameliyat sonrası hastanın servisteki takip ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra ailenin taburculuk eğitimi 
planlandı. Taburcu olduktan sonra ailenin yapması gereken kilo ve satürasyon takibini nasıl ve hangi aralıklarla yapması 
gerektiği anlatıldı. Pulse oksimetre ve bebek tartısı kullanımı, bu değerleri nasıl kayıt altına alması ve nasıl değerlendirmesi 
gerektiği öğretildi. Hipoksi belirtilerine yönelik aileye eğitim verildi. Hipoksi belirtilerini tanıması ve yönetmesi sağlandı. 
Ailenin hasta takibine uyumu sağlandıktan sonra hasta taburcu edildi. İki haftada bir hasta poliklinik takibine çağrıldı. Ailenin 
evde kayıt altına aldığı verilerle bakım ve tedavi düzenlenmesi yapıldı.
Tartışma ve Sonuç: Aile merkezli bakım sayesinde ailenin sağlık bakım profesyonelleri ile birlikte kararlar alarak bir sonraki 
ameliyata kadar hastanın en iyi bakımı alması sağlanmıştır. Poliklinik takipleri sonucunda hastanın yeterli kilo alımı ve Gleen 
operasyonu hazırlıklarına başlanmasına karar verilmiştir.
Anahtar sözcükler: Aile merkezli bakım, HLHS, multidisipliner yaklaşım.
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[EPH-38]
Erişkin erkek hastada DORV anomalisinin cerrahi tedavisinde KVC ameliyathane 
hemşiresinin rolü
Esra Akargitmez1, Ayfer Çakır1, Büşra Alakır Gültek1, Sabir Hasanzade2, İrfan Taşoğlu2

1Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
2Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Konjenital kalp hastalıkları arasında nadir görülen (%1-1,5) çift çıkımlı sağ ventrikül (DORV) aort ve ana 
pulmoner arterin tamamen ya da büyük oranda sağ ventrikülden çıktığı bir patolojidir. Bu yazımızda, erişkinliğe kadar tanı 
almamış olan DORV hastamızı, uygulanan cerrahi tedavi süreci ve bunun önemli bir parçası olan Kardiyovasküler Cerrahi 
(KVC) ameliyathane hemşiresinin rol ve sorumluluklarını size sunacağız.
Yöntem: Bu olgu sunumu DORV tanılı erişkin hastamıza uygulanan tam düzeltme cerrahisinin detaylarını irdelemektir.
Bulgular: Hastamıza intraventriküler Re-Routing ameliyatı (Rastelli ameliyatı) uygulandı:
-Midmusküler bölgedeki geniş VSD, 4/0 polipropilen, pledgetli sütürler kullanılarak, kseno-perikart yama ile kapatıldı. 
Ardından sağ ventrikülden pulmoner artere kseno-perikarttan hazırlanan kondüit, 5/0 polipropilen sütür ile anastomoz edildi.
Ameliyat sırasında KVC ameliyathane hemşiresinin planlayıcı, uygulayıcı, koordinatörlük gibi rolleri önem kazanmaktadır.
Tartışma ve Sonuç: DORV nadir görülen bir KKH’dır (%1-1,5). %80-90 oranında diğer konjenital anomaliler ile beraber 
görülür. Bu da genellikle farklı boyutlardaki VSD’dir. Eşlik eden VSD’nin yerleşimine göre dört farklı tipte sınıflandırılabilir: 
Subaortik (%60), subpulmoner (%30), double committed (%5), non committed (%5). Bizim hastamızda ender görülen double 
committed VSD vardı. DORV çocukluk çağında tespit edilse de, nadiren erişkin yaşlarda ilk kez saptanabilmektedir. 
Tanılamada geç kalınmasına hastamızın sosyoekonomik ve göçsel sorunları da eşlik etmiştir. DORV cerrahi tedavisinde 
Rastelli ameliyatının başarı oranı %85-90 arasındadır. Hastamızın ameliyat öncesi detaylı değerlendirilmesi sonucu ve hastanın 
tam düzeltme ameliyatı tolere edebileceği cerrahi ekip tarafından dikkate alınarak Rastelli ameliyatı uygun görülmüştür.
Sonuç olarak, konjenital kalp hastalıklarının seyri ve hastaların sosyoekonomik düzeyi göz önünde bulundurularak erişkin 
yaşlara kadar tanılaması yapılmadan gelinebilmekte ve erişkin yaşta yapılan uygun cerrahi müdahaleler sonucu sağ kalım 
oranları artmaktadır.
Anahtar sözcükler: Rastelli operation.

Şekil 1. Rastelli ameliyatı. Kseno-perikarttan hazırlanan kondüit ile rerouting
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[EPH-39]
Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) uygulanan COVID-19’lu gebe hastanın 
sezaryenle doğumu, yoğun bakım süreci ve hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
Huriye Arslaner, Semanur Erdoğan, Ebru Birgin, Ayşe Doğruyol, Dilek Aydın
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Yapay bir kalp akciğer pompası olan ekstrakorporeal membran oksijenasyonu ECMO hasta kanının alınıp 
oksijenatörden geçirilerek, karbondioksitin temizlenmesi, oksijen eklenmesini sağlar. COVID-19 hastalığı, akut kalp hasarı, 
kardiyojenik şok ve kalp yetersizliği gibi kardiyovasküler komplikasyonlarına neden olabilmektedir. DSÖ, ventilasyon desteğine 
rağmen refrakter hipoksemi gelişen COVID-19 hastalarında ECMO tedavisini önermektedir. ECMO uygulanan hastaların 
tedavisinde nitelikli hemşirelik bakımı sayesinde başarı oranı artmakta, mortalite azaltmaktadır.
Türkiye’de ilk, dünyada da birkaç olgudan biri olarak literatüre giren ECMO altında sezaryen yapılan hastamıza yaklaşık 
altı aylık tedavi sürecindeki hemşirelik uygulamalarının örnek olması ve yarar sağlaması amacı ile olgunun sunulması 
amaçlanmıştır.
Olgu: Yirmi yedi yaşında ve 31 haftalık hamile olan hasta, COVID -19 nedeniyle ventilasyon desteği sağlanmasına rağmen 
refrakter hipoksemisi sürdüğü için başka bir sağlık kurumundan ECMO uygulanması amacıyla KVC Yoğun Bakım Ünitemize 
sevk edilmiştir. Yoğun bakımda 49 gündür takip ve bakımı sürdürülen hasta yoğun bakımdaki 8. gününde sezaryen ile doğum 
yapmış, 42 gün ECMO desteği ile takip edilmiş ve etkili hemşirelik bakımının da önemli katkısı ile yoğun bakım 49. gününde 
servise transfer edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: 49 günlük yoğun bakım sürecinin 42. gününde ECMO desteği alan ve bu dönemde sezaryen ile doğum 
yapan hasta servise transfer edilmiş, yatışından 5.5 ay sonra kalıcı trakeostomi ile taburcu edilmiştir. Hastaya sunulan nitelikli 
hemşirelik bakımı; komplikasyonların erken tanılanması ve önlenmesi, tedavisinin sürdürülmesi, hasta bakımı ve taburculuk 
sonrası yaşam kalitesinin artırılmasında büyük öneme sahiptir.
Anahtar sözcükler: Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu.
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[EPH-40]
Fontan prosedürü uygulanan hastanın ameliyat sonrası dönemdeki hemşirelik bakımı:
Olgu sunumu
Müge Seçil Sezek
Prof Dr Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Tek ventriküllü konjenital kalp anomalilerinde, sistemik venöz dönüşün kalbe uğramadan akciğerlere 
yönlendirildiği Fontan ameliyatı ile arteriyel ve venöz dolaşım birbirinden ayrılır. Venöz kan akımının kalbe uğramadan 
akciğerlere dönüşünde pulmoner arter basıncı ve ekstremite kan pompası arasındaki ilişki önemlidir. Erken ekstübasyon ve 
mobilizasyon yeni oluşturulan sistemdeki değişikliklere uyumu hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.
Yöntem: Fontan ameliyatı sonrası erken ekstübasyon ve pasif mobilizasyonu planlanan hastanın pulmoner arter basıncı, drenaj, 
kan gazı, EKO bulguları gibi rutin parametreleri normal sınırlarda iken, uygun analjezi ve sedasyon altında erken ekstübasyon 
ve pasif mobilizasyonu planlandı.
Bulgular: Üçüncü kalp ameliyatı ile Fontan prosedürü ile ayrı dolaşım sistemi sağlanmış olan 4 yaşında 17 kg ağırlığındaki 
hastanın YBÜ’deki hemodinamik parametreleri ve EKO kontrolü değerlendirildi. Uyanma döneminde CVP kateterinden 
ölçülen PAB 18-20 mmHg çıkan hasta uygun sedasyon ve aneljezi altında ameliyat sonrası 2. saatte ekstübe edildi. Ekstübasyon 
sonrası 4 lt/h oksijen inhalasyonu başlandı. PAB 13-14 mmHg seyretti. Alt eksremite venöz dönüşünü kolaylaştırmak için hasta 
katılımının da sağlandığı pasif egzersiz uygulandı. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz seyreden hasta 2. gün servise çıkarıldı.
Tartışma ve Sonuç: Fontan prosedürü uygulanan hastalarda erken ekstübasyon ile PAB değeri düşerken, alt ekstremite 
hareketleri ile bu bölgedeki venöz dönüşün kalbe ulaşımı kolaylaşmaktadır. Ekstübasyon sürecindeki ağrı, ajitasyon, hasta 
-ventilatör uyumsuzluğu, PAB değerini yükselterek fontan sirkülasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu dönemin erken ve 
hızlı olması önemlidir. Fontan ameliyatı uygulanan hastalarda hemşirelik takibinde bu özelliklerin bilinmesi ve uygulanması 
önemlidir.
Anahtar sözcükler: Fontan.
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[EPH-41]
Norwood prosedürü yapılan hastada hemşirelik yaklaşımı
Şule Olcaytu, Esra Gökgez
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hipoplastik sol kalp sendromu (HLHS), yenidoğanda mortalitesi yüksek bir konjenital anomalidir. Perioperatif 
süreçte kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımları önemlidir. Bu olgu sunumunda kliniğimizde Norwood prosedürü uygulanan 
hastalardan biri üzerindeki deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma Dr. Siyami Ersek Kalp Damar Hastanesi’nde yatan yenidoğan bir hastanın dosyaları, hastane kayıtları ve 
hemşirelik-bakım planı, hasta-izlem formları baz alınarak elde edilmiştir.
Bulgular: Ameliyat öncesi dönemde kliniğimizde takip edilen hasta 3. yatış gününde ameliyat edilip sternumu açık 7 gün 
takip edilmiştir. Ameliyat sonrası dönemde hemodinamisi labil olan hasta inotropik ajan infüzyonları ve albüminli serum 
fizyolojik volüm ile desteklendi. Laktat düzeyi yüksek (8-10) seyreden hastaya saatlik periton diyalizi uygulandı. Sık kan gazı 
takibi yapıldı. Hastanın dört saatlik arayla APTT düzeyi bakıldı. Erken dönemde trofik enteral beslemeye başlandı. Boşaltım, 
sıvı-elektrolit dengesi sürekli değerlendirilen hastada, lenfatik dolaşımın artırılması, ödemin engellenmesi için ekstremitelere, 
göğüs yanlarına pasif egzersiz ve masaj uygulandı. Ameliyat sonrası 6. gününde sternumu kapatılan hastanın inotrop destekleri 
azaltılarak kesildi. Ameliyat sonrası 12. gününde ekstübe olan hasta high flow cihazıyla desteklendi. Tapotman ve solunum 
fizyoterapisi yapıldı. Anne bebeğin yanına alınarak bebek besleme eğitimi verildi. Ameliyat sonrası 17. gününde oda havasında 
hasta servise transfer edilerek beş gün sonra taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Özellikle Norwood prosedürü uygulanan hastalarda hemodinamik ve diğer yaşamsal parametreler çok hızlı 
değişebilmekte ve bu durum hastaların çok yakından izlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu olguda, hemşirelik yaklaşımlarında 
bakımın önemi kadar, izlem, eğitim ve vaka yönetim rollerinin kritik hasta takip süreci üzerindeki etkileri görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik yaklaşımı.
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[EPH-42]
Koroner arter baypas greft ve kalp kapak ameliyatı olan hastaların evde yaşadıkları 
semptomlar ve öz etkililiklerinin karşılaştırılması
Deniz Yavuz
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu araştırma koroner arter baypas greft (KABG) ve kapak ameliyatı olan hastaların evde yaşadıkları 
semptomlar ve öz etkililiklerinin karşılaştırılması amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırmanın evrenini İstanbul’da bir kamu üniversitesi hastanesinde Eylül 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında 
KABG ve kapak ameliyatı olan hastalar, örneklemini ise KABG ve kapak ameliyatı olan, araştırmaya dahil edilme kriterlerini 
karşılayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden KABG ameliyatı geçirmiş 64 hasta, kapak ameliyatı geçirmiş 64 hasta olmak 
üzere toplam 128 hasta oluşturdu. Araştırmanın verileri; Hasta Tanıtım Formu, Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği (BEBÖ): 
Kalp Cerrahisi Versiyonu ve Semptom Kontrol Listesi kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde sayılar, yüzdelikler, en az ve 
en çok değerler ile ortalama ve standart sapma, bağımlı gruplarda t testi, Mann-Whitney U analizi, Varyans analizi ve Kruskall 
Wallis analizi kullanıldı.
Bulgular: Bu araştırmada KABG ameliyatı olan hastaların taburculuk sonrası 1. ve 2. haftada yorgunluk, uykusuzluk, 4. 
haftada ise yorgunluk ve baş dönmesi/halsizlik semptomunu, kapak ameliyatı olan hastaların ise taburculuk sonrası 1., 2. ve 
4. haftada yorgunluk ve uykusuzluk semptomunu yaşadığı belirlendi. Taburculuk sonrası 1., 2. ve 4. haftada KABG ameliyatı 
olan hastaların kapak ameliyatı olan hastalardan daha şiddetli semptom yaşadıkları belirlendi. Ayrıca KABG ameliyatı olan 
hastaların öz etkililiğinin kapak ameliyatı olan hastalara göre taburculuk sonrası 1. ve 2. haftada daha düşük, 4. haftada ise daha 
yüksek olduğu bulundu.
Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda KABG ameliyatı olan hastaların taburculuk sonrası 2. haftaya kadar kapak ameliyatı 
olanlara göre semptomlarının daha şiddetli ve öz etkililiklerinin daha düşük olduğu, taburculuğun 4. haftasında ise KABG 
ameliyatı olan hastaların semptomları daha şiddetli yaşamalarına rağmen öz etkililiklerin in daha iyi olduğu belirlendi.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik.

Tablo 1. KABG ameliyatı olan hastaların 
taburculuk sonrası evde yaşadıkları 
semptomların grup içi karşılaştırılması

Tablo 2. Kapak ameliyatı olan hastaların 
taburculuk sonrası evde yaşadıkları 
semptomların grup i ç̇i karşılaştırılması

Tablo 3. KABG ve kapak ameliyatı olan 
hastaların taburculuk sonrası BEBÖ ve alt 
ölçeklerinin grup i ç̇i karşılaştırılması
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[EPH-43]
Kalp kapak ameliyatları sonrası güncel hemşirelik yaklaşımları: Hasta bakımı neden önemli?
Caner Daş, Remzi Çınar, Kadri Çınar
Batman Bölge Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Batman, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp-damar hastalıkları, sık görülen ve bireylerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen hastalıklar olup, 
günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başta gelen mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Kalp kapak ameliyatları 
sonrası dönemde hemşirelik bakımı oldukça karmaşıktır.
Yöntem: Kalp kapağı replasmanı, bozulan kalp kapağının açık kalp ameliyatı ile çıkarılıp yerine yapay kalp kapağının 
yerleştirilmesi işlemidir. Yapay kalp kapakları, mekanik ve biyolojik (doku) kapaklar olmak üzere ikiye ayrılmakta ve her iki 
kapak türünün ameliyat sonrası hemşirelik bakımı önem arz etmektedir. Hemşirelik bakımları planlama yapılarak uygulanması 
tedavi sürecini hızlanmasına fayda sağlayabilmektedir.
Bulgular: Kalp ameliyatı sonrası hasta ve yakınlarının ağrı kontrolü, diyet, yara bakımı, uyku ve dinlenme, günlük 
yaşam aktiviteleri, egzersiz, ilaç tedavisi, stres yönetimi ve ameliyata bağlı gelişebilecek komplikasyonlar konusunda bilgi 
gereksinimleri olduğu tespit edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Hasta ve refakatçilerine yeterli taburculuk eğitiminin verilmemesi, hastanın hareket etme, beslenme, 
boşaltım, solunum, uyku ve dinlenme gibi aktiviteleri yerine getirmede problemlerin ortaya çıkmasına, bu problemlerle nasıl 
başa çıkacaklarını bilememelerine ve kendi bakımlarını gerçekleştirmelerinde yetersizliklere neden olmaktadır. Kalp damar 
cerrahisi hemşireleri, bu özel hasta grubunun bakımında klinik bilgi ve becerilerinin yanı sıra eğitici rollerini aktif bir şekilde 
kullanabilirler.
Anahtar sözcükler: Hemşire.
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[EPH-44]
Yoğun bakımda mekanik ventilasyona bağlı bilinçli hastalarla yaşanan iletişim yetersizliğine 
yaklaşım
Mehmet Kılıç, Şaziye Nur Yücel, Selin Özdemir
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mekanik ventilasyona bağlı olan hastalarda entübasyon tüpü ve trakeostomi kanülü ses tellerinde hava geçişini 
engeller, tüp ve trakeostomi kanülünün kafının şişik olması ise trakeanın bloke olmasına neden olarak ses üretimini engeller. Bu 
nedenle ventilatör destekli hastalar, ihtiyaç ve isteklerini hemşire ve aile üyelerine iletmekte zorluk yaşarlar. İletişimin yetersiz 
olması hastaların tedaviye ve mekanik ventilasyona uyumunu olumsuz etkileyerek strese, yanlış anlamalara, iyileşme sürecinin 
uzamasına ve deliryuma yol açabilir. Bu çalışmamızda mekanik ventilasyondaki hastalarla iletişimi sürdürmede kullanılan 
yöntemler ve çözüm önerileri paylaşılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Konu ile ilgili veriler Google Akademik arama motorunda anahtar kelimeler kullanılarak olgu sunumları, yapılan 
klinik çalışmalardan elde edilmiştir.
Bulgular: Ventilatör destekli hasta ile iletişimde sözlü ve sözsüz iletişim teknikleri kullanılmaktadır. Sözsüz iletişimde dudak 
okuma, dokunma, kalem ve kâğıt kullanımı, yazı tahtası, olumlu beden dili, yüz ifadesi, göz teması, evet/hayır soruları ile 
onaylama, resimli iletişim kartlarının yanı sıra resimli sesli bilgisayar temelli iletişim araçları kullanılmaktadır. Sözlü iletişime 
destek olarak hastalarda elektrolarenks ses çıkışlı konuşma cihazları da kullanılmaktadır.
Tartışma ve Sonuç: Mekanik ventilasyondaki hastaların kültürel yapısı, algılama yeteneği, dil, yaş, eğitim seviyesi, iletişim 
becerileri gibi kişisel özellikleri dikkate alınarak kombine iletişim yöntemlerinin birlikte kullanılmalıdır. Bu şekilde bir 
yaklaşım hastaların tedaviye uyum ve memnuniyetlerinin artmasını sağlarken; anksiyete ve deliryum risklerinin azalmasında 
yardımcı olmaktadır.
Anahtar sözcükler: İletişim.
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[EPH-45]
Kardiyovasküler cerrahide aort diseksiyonu: Ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım 
hemşirelik bakımı
Ayşe Doğruyol, Şule Nur Kavak, Huriye Arslaner, Seden Sözeri, Merve Karanis Taştan, Ayşegül Çetiner, Emin Ertem, 
Hünkar Doğan, Ali Taştan, Selahattin Taban, Dilek Aydın, Nur Tüzen
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aort diseksiyonu; aort damarının iç duvarının herhangi bir bölgesinde yırtılma meydana gelmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Aort diseksiyonunda geçen her saatte %2 oranında ölüm riski artış göstermekte ve acil ameliyat 
gerektirmektedir. Ameliyat sonrası yoğun bakım sürecinde etkin hemşirelik bakımı yöntemlerinin kullanılması da iyileşme 
süreci için önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Koşuyolu yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aort diseksiyonu 
ameliyatı olmuş hasta grubunun ameliyat sonrası dönemde nitelikli hemşirelik bakımının yoğun bakım yatış süresine etkisi 
önemlidir.
Bu çalışmada Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aort diseksiyonu ameliyatı olmuş hasta grubuna 
ameliyat sonrası dönemde verilen nitelikli hemşirelik bakımı ve yoğun bakım yatış süreleri incelenmiştir.
Yöntem: Çalışmamız 01.01.2022 ile 01.09.2022 tarihleri arasında aort diseksiyonu ameliyatı olmuş hastaları kapsamaktadır. 
Ameliyat sonrası dönemde yoğun bakımda hastaların takip ve bakımını, en az iki yıl yoğun bakım tecrübesi olan, tercihen 
yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip hemşireler sunmuştur. Verilere hasta arşiv dosyaları ve HBYS’den hemşirelik 
kayıtlarından ulaşılmıştır.
Bulgular: 01.01.2022 ile 01.09.2022 tarihleri arasında aort diseksiyonu ameliyatı olmuş 102 hasta bulunmaktadır. Hastaların 
75’i erkek, 27’si kadındır. Çalışmaya alınan hastaların ameliyat sonrası dönemde yoğun bakımda yatış süresi ortalama 3,9 gün 
olarak bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Kurumumuzda aort diseksiyonu ameliyatı olmuş hastaların ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım yatış 
süresinin kısa olması iyi planlanmış, detaylı, gelişmiş teknolojiyi takip eden ve bakımda kullanan etkili hemşirelik bakımını 
gerektirir.
Anahtar sözcükler: Aort diseksiyonu.
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[EPH-46]
Kalp damar cerrahisi hastaları bakımı kalite göstergeleri
Caner Daş, Remzi Çınar, Kadri Çınar
Batman Bölge Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Batman, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalite sağlık hizmetlerinde her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Kalite en yaygın olarak bilinen 
tanımı, standartlara uygunluk veya şartnameye uygunluktur. Günümüzde «bakım alanın beklentilerini karşılayan özellikler” 
olarak belirlenmiştir. Klinik anlamda verimli, etkili ve memnuniyetle verilen ekonomik sağlık hizmetleri olarak da 
belirtilmektedir.
Yöntem: Bakım kalite göstergeleri kalite ve hasta güvenliği üzerinde etkisi olan hemşirelik girişimlerinin etkilerinin 
değerlendirilmesi ve standardize hale getirilmiş performans ölçümleridir. Hemşireliğe özgü göstergeler bakımın yapısı ve 
bakım sürecinin bakım sonuçlarına etkisinin belirlenmesini sağlar. Hemşirelik göstergeleri hemşireliğe özgüdür ve tıbbi bakım 
kalitesi göstergelerinden farklıdır.
Bulgular: Hemşirelik Kalite Göstergeleri Ulusal Veri tabanı (NDNQI) birim düzeyinde hemşirelik bakımını değerlendirmek 
için yapı, süreç ve sonuç göstergelerini üç aylık ve yıllık raporlama sağlayan ulusal hemşirelik bir veri tabanıdır. NDNQI’nin 
çoklu veri analizleri, yapı, süreç ve sonuç ölçütleri ve özellikle düşme ve hastane kaynaklı basınç yaraları arasındaki ilişki 
hakkında önemli korelasyonları göstermektedir.
Tartışma ve Sonuç: Kalp damar cerrahisinde hemşirelik bakımının değerlendirilmesinde kalite göstergelerinin kullanımı 
mükemmelliğe ulaşmak için her gün yaptığımız işlemleri göstermenin önemli yoludur. Kalp damar cerrahisine uygun sistemine 
uygun hemşireliğe özgü kalite göstergeleri seçilerek bakımın kalitesinin daha etkin değerlendirmesi sağlanacaktır.
Anahtar sözcükler: Kalite.

Tablo 1. Göstergeler
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[EPH-47]
Minimal invaziv kapak ameliyatında hemşirelik ip uçları
Serpil Bayindir
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Minimal invaziv kapak ameliyatlarında operatör-hemşire uyumunu artıran ve işlem süresini kısaltan teknik 
detaylara ilişkin tecrübelerimizi aktardık.
Yöntem: 2019-2022 yılları arasında sağ anterolateral mini-torakotomi ile kapak ameliyatı yapılan hastaların teknik özelilikleri 
retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Femoral kanülasyon teknikleri, intrakardiyak dekompresyon yöntemleri, endovenöz ve epikardiyak pace maker 
yerleştirme yöntemleri klinik tecrübeler eşiliğinde sunulmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Minimal invaziv ameliyatları öğrenme eğrisi uzun ve yüksek ekip uyumu gerektiren işlemlerdir. 
Uygulanan yöntemlerin içeriği kalp mekanizmasının teknik kapasitesi ile ilişkilidir. Bu sebeple; ekipler arası tecrübe transferi 
ve teknik detaylar paylaşılarak önemlidir.
Anahtar sözcükler: Minimal invaziv kapak ameliyatında hemşirelik ipuçları.
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[EPH-48]
Konjenital kalp cerrahisi geçiren Down sendromlu çocuklarda erken ameliyat sonrası 
dönemde akciğer bakımı
Emine Alpaslan, Başak Soran Türkcan, Atakan Atalay
Ankara Şehir Hastanesi,Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Konjenital kalp hastalığı, Down sendromuna (DS) eşlik eden en yaygın anomalidir ve DS’li çocuklarda 
en önemli mortalite nedenlerinden biridir. Down sendromlu bu özel çocuklar, doğuştan getirdikleri anatomik ve fizyolojik 
farklılıklar nedeniyle, konjenital kalp cerrahisi sonrası özel bir akciğer bakımına ihtiyaç duyarlar.
Yöntem: Ankara Şehir Hastanesi Pediatri KVC Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen, Ocak 2022-Temmuz 2022 tarihleri 
arasında konjenital kalp cerrahisi geçiren 15 DS’li çocuk hastalar izlenmiştir.
Bulgular: Down sendromlu çocuklarda, düzleşmiş burun, kısa-dar kulak kanalları, küçük oral kavite, büyük dil ve hava yolu 
malazisi gibi fenotipik özellikler nedeniyle solunum komplikasyonları sık görülür. Bu nedenle erken ameliyat sonrası dönemde 
akciğer bakımı, kardiyopulmoner durumun izlenmesi, pulmoner hipertansiyon (PH), hava yolu obstrüksiyonu, laringospazm ve 
ekstübasyon sonrası krupun önlenmesine odaklanır. Down sendromlu çocuk hastanın hemodinamik durumu değerlendirilir, 
aldığı-çıkardığı sıvı izlenir ve aşırı sıvı yüklenmesinden kaçınılır, PH’si bulunan hastalara order edilen inhaler ilaçlar uygulanır, 
etkin postural drenaj yapılır, mobilize edilir, oral beslenme aspirasyon gelişme riskine karşı dikkatli şekilde yapılır. Down 
sendromlu çocuklar motor gelişimlerindeki yetersizlik nedeniyle, rahatsızlıklarını açık bir şekilde ifade edemeyebilirler. Bu 
nedenle, kas gevşetici ajanlar ve analjezikler dikkatli uygulanarak ağrı kontrol altına alınır. Down sendromlu çocuk hastaların 
bakımına ailenin dahil olması sağlanarak izolasyon duygusu yaşamalarını engellemek ve güvende hissetmelerini sağlamak için 
etkili iletişim kurulur, çocuğun en sevdiği oyuncağı veya diğer rahatlatıcı objeler kullanılabilir. Çocuğun yakın çevresi fiziksel 
yaralanmaları önlemek için güvenli hale getirilir.
Tartışma ve Sonuç: Down sendromlu çocuklarda, konjenital kalp cerrahisi erken ameliyat sonrası dönemde uygulanan etkin 
akciğer bakımı sayesinde gelişebilecek solunum komplikasyonları önlenebilir.
Anahtar sözcükler: Konjenital kalp cerrahisi, Down sendromu, akciğer bakımı.
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[EPH-49]
Biventrikül destek cihazı sonrası kalp transplantasyonu uygulanan hastanın günlük yaşam 
aktiviteleri modeline göre ameliyat sonrası hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
Melike Bulut1, Eylem Abak1, Yıldız Rinal Yaman1, Tülay Akın1, Zeliha Özdemir Köken2

1Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kalp-Akciğer Transplantasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Son evre kalp yetmezliğinin tedavisinde altın standart tedavi yöntemi halen kalp transplantasyonudur. Buna 
rağmen giderek artan hasta sayısı ve kalp transplantasyonu için donör sayılarındaki yetersizlik nedeniyle alternatif tedavilere 
gereksinim duyulmaktadır. Son dönem kalp yetmezliğinin tedavisinde kalp transplantasyonuna köprü ya da kalıcı tedavi 
olarak ventriküler destek cihazları (VAD) uygulanmaktadır. Kalp transplantasyonu ve ventriküler destek cihazı implantasyonu 
uygulamalarının başarısı deneyimli multidisipliner ekip çalışmasına bağlıdır. Bu ekip içerisinde, yoğun bakım üniteleri, 
ameliyathaneler, klinikler, poliklinikler, VAD koordinasyon birimi gibi farklı alanlarda çalışan hemşirelerin multidisipliner 
ekipte oldukça önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu iki tedavi yönteminin başarısında ameliyat sonrası erken ve geç 
dönemde sunulan hemşirelik bakımı önemlidir. Bu tür özellikli hasta gruplarının ameliyat sonrası bakımında hasta merkezli, 
bireyselleştirilmiş, sistematik bir hemşirelik bakımı yaklaşımı tercih edilmelidir. Bu hedef doğrultusunda hemşirelik bakımı, 
hemşirelik sürecine uygun ve bir hemşirelik bakım modeline dayandırılarak sunulmalıdır.
Yöntem: Bu olguda, kalp transplantasyonuna köprü olarak biventriküler destek cihazı (BiVAD) uygulanan ve cihaz takılmasının 
ardından uygun donör bulunmasıyla kalp transplantasyonu yapılan hastaya verilen hemşirelik bakımı günlük yaşam aktiviteleri 
modeline göre tartışılmıştır.
Bulgular: On beş yaşında kadın hasta, tekrarlayan mide bulantısı, halsizlik karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurmuş 
ve DKMP (dilatekardiyomiyopati) tanısı konulmuştur. Yüksek doz inotrop tedavisine yanıtı olmayan hastaya intraaortik balon 
pompası (İABP) ve ekstrakorporeal oksijenasyon (ECMO) uygulanmış, BiVAD takıldıktan sonra uzun süre yoğun bakımda takip 
edilmiştir. Taburculuğundan 10 gün sonra uygun donör bulunması üzerine hastaya kalp transplantasyonu gerçekleştirilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Belirlenen hemşirelik modeline göre 12 tanı belirlenmiştir. Hemşirelik bakım planına göre oluşturulan 
hemşirelik tanıları arasında; etkisiz solunum örüntüsü, beden imgesinde bozulma, aktivite intoleransı, kanama riski ve 
enfeksiyon riski yer almaktadır. Hastaya verilen özellikli hemşirelik bakımı sonucunda 60 gün sonra taburcu edilen hastanın 
taburculuk sonrası kontrollerinde rejeksiyon bulgusu izlenmemiştir.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik bakımı.
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[EPH-50]
Periferik arter hastalarında yara yeri enfeksiyonu ve yara iyileşmesi
Simge Dülger
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Periferik arter hastalığı kronik ve ilerleyici bir hastalık olup etkin olmayan ve yetersiz tedavi sonucunda 
ampütasyon ile sonuçlanabilmektedir. Revaskülarizasyon planlanarak yapılacak değerlendirme ve uygun tedavi ile uzuv ve doku 
kaybının engellenmesi hedeflenmektedir.
Yöntem: Bu olgu sunumu; yara yerinde kullanılan sütur materyalinin doku iyileşmesine etkisi gözlemlenerek tanımlayıcı türde 
yapılmıştır.
Bulgular: BT anjiyografide infrarenel düzeyden itibaren tromboze aort görülen 67 yaş erkek hastaya ABF (aortobifemoral 
baypas) + sağ dizaltı ampütasyon ameliyatı yapıldı. Sağ dizaltı ampütasyon güdüğü prolen sütur ile kapatılan hastanın yara 
yeri iyileşmesi yetersiz kanlanmanın da etkisiyle yetersiz görüldü. Hastaya sağ dizüstü ampütasyon yapılarak güdük stapler ile 
kapatıldı.
Tartışma ve Sonuç: Yara yeri enfeksiyonunun tedavisinde antibiyoterapi düzenlenmesi ve kullanılan sütür materyalinin farklı 
olmasının yara iyileşmesindeki iyi sonuçta etkin olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Periferik arter hastalığı; yara yeri.

Şekil 1. İlk yapılan dizaltı ampütasyon sonrası yara yeri görüntüsü.

Şekil 2. İkinci yapılan dizüstü ampütasyon sonrası yara 
yeri görüntüsü.
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[EPH-51]

Mitral kapak replasmanı yapılan hastanın Watson insan bakım kuramına göre hemşirelik 
bakımı: Olgu sunumu
Abdullah Usta, Duygu Güneş, Gökhan Lafçı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mitral kapak replasmanı sonrası yoğun bakım süreci, hemşirelik bakımı olarak kapsamlı, karmaşık ve 
dinamik bir süreçtir. Bu süreçte bakımın kalitesi ve sürdürülebilirliğini artırmak için, bütüncül bir yaklaşımla iyileşme sürecini 
hızlandıran ve kanıta dayalı uygulamaları içeren Watson İnsan Bakım Kuramı, yol gösterici bir kılavuz olarak üniter bir 
yaklaşımla hasta bakımında uygulanan bir kuramdır. Bu kuram on caritas (iyileşme) sürecini içermektedir. Bu süreçler; Sevgi-
İyilik, Umut-İnanç, Ben-Ötesi Varoluş, Otantik Bakım İlişkisi, Dinleme ve Duyguların Açığa Çıkması, Sorun Çözme-Çözüm 
Arama, Özgün Öğretme-Öğrenme, İyileştirici Bakım Çevresi, Temel Gereksinimlere Yardım, Mucizelere İzin Verme şeklinde 
sınıflandırılmaktadır.
Yöntem: Bu çalışma Samsun EAH’de yatan 30 yaşındaki D.K’nın hasta dosyaları, hastane kayıtları ve uygulanan hemşirelik 
bakımı baz alınarak elde edilmiştir.
Bulgular: Kronik böbrek yetmezliği öyküsü olan 30 yaşındaki birey hemodiyaliz sırasında hipotansiyon bradikardisi olması 
sebebiyle hastaneye yatırıldı. Sonrasında mitral kapak replasmanı yapılan hastanın KVC yoğun bakım ünitesine yatışı 
gerçekleşti. Bu süreçte hastaya Watson İnsan Bakım Kuramı Caritas Süreçleri kılavuz alınarak, hastanın hemodinamik 
stabilitesi sağlanıncaya kadar yoğun bakımda takip edilmesi, bilinç durumunun izlenmesi, hava yolu açıklığının sağlanması, 
dolaşım takibi, kanama takibi, insizyon yeri bakımı, aldığı çıkardığı takibi, ağrı yönetimi ve psikolojik destek gibi birçok 
hemşirelik bakımı uygulandı. Bu süreçte bireyin fiziksel ihtiyaçlarına olduğu kadar zihin ve ruh bütünlüğüne de odaklanıldı.
Tartışma ve Sonuç: İnsan Bakım Kuramı sevgi, şefkat, iyilik ve birey gibi kavramları içeren caritas süreçleri içinde 
barındıran bir kuramdır. Ameliyat sonrası yoğun bakım sürecinden taburculuk sürecine kadar hastaya uygulanan bakımın 
iyileşmeyi hızlandırdığı, bireyin yoğun bakım sürecinde yeni bir role adapte olması ve çevresinde bulunan stresörlere karşı 
uyum içinde başa çıkmasını kolaylaştırdığı görülmektedir. Bu kuram temelinde verilen bakımın, hemşireliğin özünü yansıttığı 
düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Bakım.

Şekil 1. Kavram haritası.
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[EPH-52]

Minimal invaziv/robotik koroner baypas (MIDKAB-TEKAB) cerrahisinde ameliyathane 
hemşireliği yaklaşımı
Burçe Gözde Bayramoğlu, Tükezban Atilla, Ömer İnci
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Minimal invaziv direkt koroner arter baypas (MİDKAB) ve tam endoskopik koroner arter baypas (TEKAB) 
teknolojik gelişmelerle ve başarılı orta dönem sonuçların literatürde yerini almasıyla birlikte yaygınlaşmaktadır. Günümüzde 
MİDKAB ve TEKAB robotik sistem (da Vinci surgical system, intuitive surgical) kullanılarak uygulanmaktadır. Hastanemizde 
2009 yılından itibaren minimal invaziv/robotik kalp damar cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Mesleki deneyim ve bilgi 
birikiminin yanı sıra güncel teknolojik bilgi gerektiren bu ameliyatlar için ameliyathane hemşirelerinin de bu konuda donanımlı 
olması gerekmektedir.
Yöntem: Minimal invaziv cerrahi, robotik teknoloji, cerrahi alanda cerrahi yaklaşım, donanım ve enstrümanlar diğer cerrahilere 
göre değişiklik içermektedir. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemde hemşirelerin önemli rol ve sorumlulukları vardır. 
Cerrahi süreçte karmaşık tıbbi aletlerin kullanımı mevcuttur. Bu aletler kullanıcı tarafından doğru ve güvenli kullanılmalıdır. 
Aksi takdirde hasta güvenliğini tehdit etmektedir. Ameliyat tekniğine uygun enstrümanın hazırlanması asepsi ilkelerinin, hasta 
ve çalışanların güvenliği ilkelerinin organizasyonu işlem sırasındaki bütün aktivitelerin koordinasyonu ve ekranda bilgisayar 
mesajlarının izlenmesinde hemşireler anahtar rol üstlenmiştir.
Bulgular: Hastanemizde klinik olarak minimal invaziv ve robotik baypas ameliyatı sayısı her geçen yıl artış göstermektedir. 
Hemşirelerin deneyim ve bilgileri de buna paralel olarak artmaktadır. Aynı zamanda hem hizmet içi eğitimlerle hem konuyla 
ilgili kongre katılımları ile bu roller desteklenmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Ameliyathane hemşireleri minimal invaziv robotik baypas cerrahisi enstrümanlarının kullanımı ile ilgili 
güncel bilgileri ve kurum politikalarını birlikte değerlendirmelidir. Hemşire işlem sırasındaki acil prosedürleri ve acil durum 
geliştiğinde robotik enstrümanların elle nasıl açılacağını bilmeli ve acil yönetimi sağlamalıdır.
Anahtar sözcükler: Minimal invaziv robotik koroner baypas cerrahi hemşireliği.

Şekil 1.

Şekil 2.
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[EPH-53]
Kalp cerrahisi yoğun bakım hemşirelerinin COVID-19 pandemi sürecinde mesleki 
deneyimlerinin incelenmesi
Nihal Çeliktürk Doruker1, Fatma Demir Korkmaz1, Özlem Akyüz2, Aslı Sarp2, Çağatay Engin2

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: COVID-19 pandemi döneminde dünya genelinde sağlık profesyonelleri zor şartlar altında çalışmaktadır. 
Özellikle hemşirelerin pandemi ile mücadelede ön safhalarda yer alması nedeni ile çalışma şartları daha da zorlaşmaktadır. 
Kalp cerrahisi yoğun bakım hemşirelerinin ise kritik hasta bakımı nedeni ile zor olan çalışma şartlarına ek olarak pandeminin 
getirdiği zorluklar bulunmakta olup bu durum hemşirelerin yaşamlarını derinden etkileyebilir. Bu çalışmada kalp cerrahisi 
yoğun bakım hemşirelerinin COVID-19 pandemi dönemi deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Fenomenolojik yaklaşımın kullanıldığı nitel araştırma bir üniversitesi hastanesinin Kalp ve Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı yoğun bakım ünitesinde çalışan altı hemşire ile yürütüldü. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Hemşirelerin 
Sosyodemografik ve Tanıtıcı Özellikleri Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanıldı. Nitel veriler yarı 
yapılandırılmış görüşme yolu ile toplandı. Nicel verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Nitel veriler ise 
MAXQDA programına aktarılarak analiz edildi.
Bulgular: Araştırma kapsamın alınan hemşirelerin yaş ortalaması 37.16±5.87 (min: 28, maks: 45)’dir. Hemşirelerin %66.7’si 
bekar ve %50’si çocuğu ve eşi ile yaşamaktadır. Hemşireler ortalama 14.16±8.56 (min: 2, maks: 28) yıldır kalp cerrahisi yoğun 
bakım ünitesinde çalışmaktadır. Yoğun bakım hemşireleri pandemi döneminde iş yüklerini normalden çok daha fazla olduğunu 
belirtmişlerdir. Araştırmadan dört tema elde edildi. Bu temalar; kalp cerrahisi hemşiresinin iş gücü, pandeminin psikososyal 
etkileri, yaşanan zorluklar ve bakımın sürdürülmesidir.
Tartışma ve Sonuç: Kalp cerrahisi yoğun bakım hemşireleri hastanenin pandemi dönemindeki iş yükünü kaldıran öncüler 
olarak görüldüğü saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: COVID-19.
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[EPH-54]
Abdominal aort anevrizmasında ameliyat sonrası dönemde hemşirelik bakımı
Berrin Demir, Duygu Boybek, Dürdane Şenol
Ankara SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Aort çapının (2.5-5 cm) karın boşluğunda genişlemesine abdominal aort anevrizması denir. Abdominal Aort; 
ateroskleroz, hipertansiyon, Marfan sendromu ve sifilis gibi nedenlerden dolayı vücutta sessizce büyüyebilir. Biz bu çalışmada; 
abdominal aort anevrizması nedeniyle ameliyat edilen hastalarda ameliyat sonrası dönemde hemşirelik bakımının erken 
iyileşme üzerindeki önemini tartışmayı amaçladık.
Yöntem: Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde abdominal aort anevrizmasıyla Ocak 2018-Ağustos 2022 tarihleri 
arasında ameliyat edilen 42 hastayı retrospektif olarak inceledik.
Bulgular: Bu hastaların 33’ü erkek 9’u kadındır. Yaş ortalaması 60.1 olup yoğun bakımda kalış süreleriyse 7 gündür. Hastaların 
mortalite oranı %38’dir.
Tartışma ve Sonuç: Abdominal aort anevrizma cerrahisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde anastomozu korumak, 
bulantı-kusma gibi komplikasyonları önlemek amacıyla gaz gaita takibi yapılarak bağırsak fonsiyonları geri dönene kadar oral 
beslenme başlanmamalıdır. Bu hastalarda beslenme ve pasaj yönetimi morbitide/mortalite oranını azaltmada oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Oral beslenme başlanmayan hastalarda gerekli kaloriyi verebilmek, yara iyileşmesini hızlandırmak ve enfeksiyonu 
önlemek amacıyla paranteral beslenme, multivitamin ve eser element replasmanı başlanılabilir. Bağırsak hareketlerinin 
desteklenmesi amacı ile hastanın tedavisine dekspantenol, metoklopromid HCL, donperidon eklenilebilir. Ameliyat sonrası 
erken dönemde bu hastalar mobilize edilip, sakız çiğnetilerek bağırsak peristaltizmi hızlandırılabilir. Sıcağın uzak etkisinden 
yararlanılarak çorap giydirilip hastanın gaz çıkışının olması sağlanılabilir. Aynı zamanda oral almayan hastaların günlük 
bağırsak sesleri dinlenebilir. Gaz gaita çıkışı olan hastalara sırasıyla rejim 1-2-3 başlanılır. Ekstübe olamayan hastalarda ilk 
etapta parenteral beslenme başlanılarak bağırsak sesi başlayınca enteral beslenmeye geçilir.
Sonuç olarak; Abdominal aort anevrizması cerrahisi sonrası mortalite, morbidite oranlarının ve yoğun bakımda kalma süresinin 
azalması hastaların iyileşme sürecinin hızlanması için hastalara uygulanan beslenme -tedavi protokolü, profesyonel hemşire 
gözlemi, takibi ve bakımı önemli bir yere sahiptir.
Anahtar sözcükler: Abdominal aort anevrizması.
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[EPH-55]
KVC yoğun bakım ünitesinde acinetobacter deneyimlerimiz
Mine Yüksel, Dürdane Şenol, Büşra Sarıkaya
Ankara SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Acinetobacter baunmanii hastalarda çok kısa sürede kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara,septik şoka, ölümlere 
neden olmaktadır. Birçok antimikrobiyal ajana karşı direnç geliştirerek tedavisiyle kontrolü güç bakteridir. Bu çalışmamızda 
kalp damar cerrahi yoğun bakımda yatan hastalarda ortaya çıkan acinetobacter enfeksiyonunun sıklığını, mortalitesini, 
hemşirelik takiplerini vurgulamak istedik.
Yöntem: Ocak 2020-Ağustos 2022 KVC yoğun bakımda acinobacter tanısı konmuş 70 hasta incelenmiştir. Enfeksiyon Kontrol 
Komitesinde toplanan veriler, hasta dosyaları, kan sonuçları retrospektif olarak taranmıştır.
Bulgular: Yoğun bakımda yatan 70 hastada idrar sondası, 65’inde santral kateter bulunmaktaydı. On hasta enteral-parenteral, 
15 hasta enteral, 35 hasta parenteral, 10 hasta oral besleniyordu. Hastaların yaş aralığı 63,87’dir, %64,2’si erkek, %35,7’si 
kadındır. Ortalama tanı günü 5. gün yatış süresi 17.35 gündür. Altmış hastada ateş yüksekliği, solunum sıkıntısı vardı. Elli hasta 
entübe oldu. Hastalardan hemogram, procalsitonin, pro-Bnp, sedimentasyon, periferik yayma, C-reaktif protein, koagülasyon 
parametreleri, kan, idrar, kateter kültürü, tak-balgam gönderildi. Mortalite %64.2 idi. %4.2’si dış merkeze nakledilip, %31.4 
taburcu oldu.
Tartışma ve Sonuç: Hastaya yapılacak tüm invaziv girişimler steril yapılmalıdır. Paranteral beslenme aseptik koşullar altında 
hazırlanmalı, kateter pansumanları zamanında ve uygun şekilde yapılmalıdır. Hasta başlarına izolasyon kartları asılarak izole 
edilmelidir. Enfeksiyona uygun antibiyoterapiyle tedavi planı enfeksiyon hastalıkları bölümüyle yoğun bakım ekibi tarafından 
yapılmalıdır. Yaşlı hastalarda acinetobacter enfeksiyonu mortaliteyi artırmaktadır. Bu nedenle enfeksiyona yatkınlık açısından 
özel hasta gurubu olarak ele alınarak yeni politikalar geliştirilmelidir Hastalardaki mortalitenin artması bizlere akılcı antibiyotik 
kullanımının önemiyle hastanedeki temas izolasyonu önlemlerinin uygun şekilde yapılmasının gerekliliğini hatırlatmaktadır. 
Antibiyotik seçimi, dozu, antibiyotiğin doğru zaman diliminde yapılmasına dikkat edilmelidir. Hastanın hastane içi transportu 
enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun olarak yapılmalıdır.
Anahtar sözcükler: Acinetobacter baumannii.
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[EPH-56]
Koroner arter baypas cerrahisinde uygulanan sternotomi ve minimal invaziv yöntemlerinde 
ağrı ve hemşirelik bakımı
Begüm Menekşe, Berna Doman
GATA Ankara Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Koroner arter baypas greftleme (KABG) geleneksel olarak sternotomi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Minimal 
invaziv koroner arter baypas greftleme (MIKABG) cerrahisi, KABG’den farklı olarak küçük cilt insizyonları ile sternotomi 
yapılmadan kosta aralıklarından yapılan cerrahi ameliyattır. Bu çalışmanın amacı, KABG ve MIKABG sonrası görülen erken 
ameliyat sonrası dönemdeki ağrının karşılaştırılması ve hemşirelik bakımının kalitesinin artırılmasıdır.
Yöntem: 2022 yılında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi ve ameliyat sonrası 
kliniğinde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında KABG (n=15) ve MIKABG (n=15) cerrahisi ile ameliyat olan hastaların 
ameliyat sonrası 1,2 ve 5. gününde ağrı durumları McGill-Melzack Skalası ve QUIPS ölçeği ile değerlendirildi. McGill-Melzack 
Skalası’na göre ağrı düzeyleri 0-112 puan olarak ölçeklendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda her iki grup hastaların ameliyat sonrası birinci gününde ağrı skorlamasının yüksek olduğu ancak 
ameliyat sonrası 2. ve 5. günlerde MIKABG ile ameliyat olan hastaların, sternotomi yapılan KABG’li hasta grubuna göre 
ağrı skalasının daha düşük olduğu belirlenmiştir. QUIPS ölçeğine göre ise KABG olan hastalarda en çok ağrı sternumda, 
mobilizasyon ve öksürük egzersizleri sırasında arttığı, MIKABG yönteminde ise ağrının dren bölgesinde olduğu kaydedildi.
Tartışma ve Sonuç: Kalp ameliyatları, hastaların şiddetli düzeyde ağrı yaşamasına neden olur. Gelişmiş cerrahi ve ağrı yönetim 
teknikleri olmasına rağmen ameliyat sonrası ağrı yönetimi hala tatmin edici değildir. Hastalara ameliyat öncesi dönemde 
ameliyat eğitimi, solunum eğitimi ve etkin ağrı yönetiminin sağlanması, hemşirelik bakımının kalitesinin artırılması önerilir.
Anahtar sözcükler: Ağrı- hemşirelik bakımı- KABG- McGill- Melzack -MIKABG-quips.



Hemşire Poster Bildiriler - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S559

Hemşirelik

[EPH-57]
Ross ameliyatı sonrası ECMO desteği alan pediyatrik hastanın kavram haritası ile hemşirelik 
bakımı: Olgu sunumu
Merve Mete, Ecem Öztürk Acar
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kavram haritası, kavramlar arasındaki neden sonuç ilişkisini gösteren, bilgiyi düzenlemeye ve ifade etmeye 
yarayan grafiksel bir araçtır. Hemşirelikte klinik uygulamalarda, olgu sunumlarında ve konu anlatımlarında bu teknikten 
yararlanılmaktadır. Olgunun ameliyat sonrası dönemdeki yoğun bakım süreci ve hemşirelik tanıları kavram haritasında ele 
alınarak belirtilmiştir (Şekil 1). ROSS ameliyatı aort yetmezliğinde kapağa müdahale olarak yapılan cerrahi bir yöntemdir. 
Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO); yaşamı tehdit eden, iyileşebilme potansiyeli olan pulmoner veya kardiyak 
yetmezlikte (veya ikisi birden) organ fonksiyonları geri gelene kadar başvurulan geçici bir yöntemdir. Venö-venöz ECMO 
solunum yetmezliğinde oksijenasyonu sağlarken, venö-arteriyel ECMO solunum ve kardiyak yetmezlik tedavisine destek 
sağlamaktadır.
Olgu: Aort yetmezliği tanısı ile yatan 1 yaş 8 aylık kız çocuk hasta ROSS ameliyatı sonrası sternumu ve cildi kapalı, sedatize, 
entübe, inotrop destek altında, santral- arter kateteri, foley sondası ve hemovac dreni ile pediyatrik kardiyovasküler yoğun 
bakım ünitesine kabul edildi. Ameliyat sonrası 12. saatte inotrop desteğe rağmen kardiyak fonksiyonlarda düzelme olmayan, 
hemodinamisi bozulan hasta yoğun bakım şartları altında santral veno-arteriyel ECMO desteğine alındı.
Yoğun bakım sürecinde hemodinamisi stabil seyreden hastada; yaşam bulguları, aldığı çıkardığı sıvı ve kanama takibi, 
etkinleştirilmiş pıhtılaşma zamanı (ACT) ölçümleri, nörolojik semptomlar, near-infrared spektroskopi (NIRS) ve ECMO takibi 
yapılarak hemşirelik bakımı verildi. Hasta ameliyat sonrası 6. gününde ECMO desteğinden ayrıldı ve ameliyat sonrası 14. 
gününde ekstübe edildi. Yoğun bakımda hemodinamisi stabil seyreden hasta ameliyat sonrası 16. gününde servise çıkarılarak 
takibine devam edildi.
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada ROSS ameliyatı olan ve ECMO desteği alan hastanın yoğun baķım sürecindeki 
hemşirelik bakımı kavram haritasıyla görselleştirilerek, hemşirelerin kritik düşünme becerilerini geliştirerek hastaya verilen 
holistik hemşirelik bakımının kalitesi artırılmıştır.
Anahtar sözcükler: Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu, hemşirelik bakımı, kavram haritası.

Şekil 1. Kavram haritası. Olgu sunumu kavram haritasında görselleştirildi.
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[EPH-58]
Pediatri kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımda entübe hastalarda inhaler tedavi uygulama 
yöntemi
Ali Söylemez
Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Entübe olan pediyatrik hastalarda order edilen inhaler ilaçların (bronkodilatörler, kortikosteroidler, 
antibiyotikler, mukolitikler vb.) uygun aparatlarla ve doğru uygulama yöntemi ile vererek tedavi etkinliğini sağlamaktır.
Yöntem: Entübe hastalarda inhaler tedavileri inhalasyon ilaçlarını aerosolleştirmek için kullanılan cihazlar yardımı ile 
kullanabiliyoruz. Bazı ventilatörlerde kendi bünyesinde entegre iken bazı ventilatörlerde ek cihazlar ile kullanabiliyoruz.
Dikkat edilecekler;

• Solunum devresine kurulumunda doğru ara parçalar kullanılmalıdır,
• Parçaların sağlam ve tam oturduğundan emin olunmalıdır,
• Ventilatör parametrelerini etkilememelidir,
• Nebulizör ve hasta havayolu arasında fitre ya da ısı-nem değiştiricisi kullanılmamalıdır,
• Yoğuşma birikebilir ve ventilatör devrelerini tıkayabilir. Ventilatör devrelerini daima sıvı yoğuşması hastadan uzağa 

akacak şekilde konumlandırılmalıdır,
• Ventilatörün ekspiratuar girişine daima bir bakteri filtresi takılmalıdır. Aksi takdirde, ekspiratuar kanalının işlevi 

azalabilmektedir.
• Enfeksiyonu engellemek için tek bir hastaya özgü olmalıdır,

Solunum devresine bağlantısı;
* Yetişkin ve pediyatrik solunum devrelerinde, nebulizer ünitesini yetişkin T-parçasıyla, hasta Y bağlantısından önce gelen 

solunum devresinin inspirasyon koluna bağlanabilir.
* Neonatal solunum devrelerine pediyatrik T-parça ve neonatal adaptörler ile bağlanabilir. Bu, hasta Y bağlantısından 

yaklaşık 30 cm geriye yerleştirilebilir.
Bulgular: Aerosol yolla ilaç uygulamasının başlıca avantajları, noninvaziv olması, oral tedavi ile karşılaştırıldığında etkinin 
daha hızlı başlaması, oral ve enjeksiyon tedavisine göre yan etkilerinin daha az olmasıdır.
Tartışma ve Sonuç: Solunum devrelerinin farklı olması nedeniyle bağlantı yeri değişiyor olsa da tercih edilecek en doğru alan 
hastaya zarar verme potansiyelinin en az olduğu ve ilaç etkisinin en efektif olarak yararlanabildiğimiz yer tercih edilmelidir. 
Yoğun bakım hemşireleri bu konuda eğitilmeli, uygulama yöntemi ve aparatlar hakkında bilgi verilmelidir. Böylece hemşirelik 
bakım sürecinin kalitesinin artması, etkin uygulama yöntemi ile hastaların iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlamış oluruz.
Anahtar sözcükler: Entübe hastalar inhaler tedavi.

Şekil 1. Nebül parçasının doğru şekilde takılması için görsel.
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[EPH-59]
Büyük arterlerin transpozisyonu tanılı hastanın Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntüleri 
modeline göre hemşirelik bakımı
Ecem Öztürk Acar, Merve Mete
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Büyük arterlerin transpozisyonu (TGA), aortanın sağ ventrikülden, pulmoner arterin ise sol ventrikülden 
çıkımı ile karakterize olan siyanotik bir hastalıktır. Konjenital kalp hastalıkları içinde yaklaşık %8-10’ununu oluşturmaktadır. 
TGA tanılı yenidoğanların yaklaşık %50’si doğumdan bir ay sonra, %90’ı ise bir yaşını doldurmadan yaşamını yitirmektedir. 
TGA’larda tedavi şekli yenidoğanın klinik durumuna göre değişmekle birlikte genellikle cerrahi işlem uygulanmaktadır. 
Günümüzde TGA’larda cerrahi işlem olarak arteriyal switch ameliyatları, tercih edilmektedir. Arteriyal switch ameliyatı ile 
pulmoner arter ve aortanın anatomik olarak düzeltilmesi sağlanır.
Olgu: On sekiz günlük erkek hasta TGA tanısı ile takip ediliyor. Patent duktus arteriosus (PDA) açıklığını korumak için 
prostavazin desteği başlandı. Olgunun takibinin 2. gününde prostavazine rağmen satürasyonu %70’in altında seyreden hastaya 
acil olarak balon atriyal septestomi yapıldı. Takibinin 17. gününde arteriyal switch ameliyatı alınan hasta ameliyat sonrası 2 gün 
cilt ve sternumu açık olarak inotrop destek tedavisi ile takip edildi. Ameliyat sonrası 10. günde ekstübe edilerek yoğun bakım 
takibine devam edilen hasta ameliyat sonrası 15. gününde servise transfer edildi.
Hastaya Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntülerine göre hemşirelik bakımları planlanarak uygulandı.
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışma TGA olgularında yoğun bakım süreci boyunca ameliyat öncesi ve ameliyat 
sonrası dönemde hemşirelik bakımının önemini vurgulanmak amacıyla yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: Büyük arterlerin transpozisyonu, Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli, hemşirelik bakımı.

Tablo 1. Gordon hemşirelik bakımı





Turk Gogus Kalp Dama
2022;30(Suppl 1):S505-S584

S562

Tablo 1. Devamı



Hemşire Poster Bildiriler - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Kongresi 2022

S563

Hemşirelik

[EPH-60]
KVC yoğun bakımda tip 1 aort diseksiyonu ve hemşirelik yönetimi
Faruk Yıldızer, Murat Bağ, Bedih Balkan
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Tip 1 aort diseksiyonu asendan aortadan kaynaklanan katastrofik bir klinik tablo ve uzun süre yoğun bakım 
süreçleri gerektirebilen mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Bu etkilenen hastaların yönetiminde mortalite oranın yüksek olması, 
uygun tedavi ve hemşirelik bakım gereksinimi fazla olması ve komplikasyon yaklaşımı önemlidir. Tip-1 aort diseksiyon 
tanısıyla gelen hastanın, profesyonel hemşirelik yaklaşımıyla hızlı tedaviye yanıtı amaçlanmıştır.
Yöntem: Tip-1 diseksiyon ile acilde kabul edilen erkek hasta 112 ile entübe GKS: 5 periferik dolaşım bozukluğu mevcut. Yaş, 
cinsiyet, tanı, yoğun bakım yatış ve çıkış tarihleri, yoğun bakım kalış süreleri, trakeostomi takılma endikasyonları, kalış süresi, 
yoğun bakımda sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar, yatış boyunca tekrarlayan entübe/ekstübe girişimi, taburcu 
süreci ve hasta-izlem formları baz alınarak elde edilmiştir.
Bulgular: HT hastalığı olan hasta dış merkezden 28.05.2022 tarihinde Tip-1 diseksiyon tanısıyla yatış işlemi yapıldı. Hasta 
acil ameliyat edilerek takiplerinde ABY nedeniyle iki kez Hemodiyaliz desteği verilerek, hasta yakın takip ve tedavi amacı ile 
entübe KVC YBÜ-2’ye transfer edildi. Hastanın genel durumu kötü bilinci kapalı GKS: 4 pupiller miyotik, orotrakeal entübe, 
SIMV-PC PSV modunda fio2: %45, peep: 6 cm H2O, PIP: 21 cm H2O ss: 15/dk Parametreleriyle MV desteği verilmekte. 
Hastanın hemodinamik parametrelerinin takibi, kan gazı takibi, Sıvı-elektrolit dengesi ve ödem takibi yapıldı. Yeterli ve 
dengeli beslenme programı ve günlük yaşam aktivitelerin devamı, günlük GKS takibi yapıldı. Düzenli pozisyon verilerek basınç 
yaralarını önleyerek taburcu işlemi yapıldı.
Tartışma ve Sonuç: Hemşirelik bakım uygulamaları; yüksek riskli ve üst düzey bakım gereksinimleri olan hastalara, 
hayati önem taşır. Bu çok komplikeli hastalara daha sistematik, amaçlı, holistik bakış yaklaşımı gerekmektedir. Bu başarıyı 
sağlayabilmek için sıklıkla kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarından yararlanmak gerekir.
Anahtar sözcükler: Yoğun bakım ünitesi; hemşirelik yönetimi; diseksiyon.
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[EPH-61]
Fontan işlemi uygulanan hastada hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
Tuğçe Dalbay, Halime Eltuğral Fidan, Ece Altıntaş, Gülcan Aldemir
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Fontan işlemi fonksiyonel ya da anatomik tek ventrikülü olan hastalara uygulanan cerrahi bir işlemdir. 
1971 yılında ilk kez Fontan ve Baudet tarafından, triküspit atrezisi olan hastaların cerrahi tedavisi için yeni bir işlem olarak 
tanımlanmış ve tek ventriküle sahip olan hastalara uygulanmaya başlanmıştır ve bu hastaların tedavisi için etkili bir çözüm 
olarak görülmektedir. Özellikle 2-4 yaş aralığındaki hastalara uygulanmaktadır. Fontan işleminden sonra mortalite ve morbidite 
yönünden önemli risk faktörleri mevcuttur. Solunum sistemi problemleri, kardiyak problemler, kanama, enfeksiyon, beslenme 
problemleri, büyüme ve gelişme problemleri ameliyat sonrası süreçte görülebilecek sorunlar arasındadır. Kardiyovasküler 
cerrahi yoğun bakım ünitelerinde, hemşirelik bakımı çok büyük önem taşımaktadır. Fontan işlemi uygulanan hastalarda başarı, 
uygun anatomik ve hemodinamik kriterlerin yerine getirilmesine bağlıdır. Verilen etkili hemşirelik bakımı, prognozun olumlu 
yönde ilerlemesinde rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Olguda, dört yaşında, Down sendromlu Unbalanced AVSD tanısı 
ile ameliyat edilen Gleen shuntlı hastaya Fontan işlemi uygulanmış olup ameliyat sonrası dönemde verilen hemşirelik bakımı 
ele alınmıştır.
Yöntem: Çalışma, ameliyat sonrası 8. gününe kadar yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastanın dosyasından elde edilen 
veriler doğrultusunda retrospektif yöntemle hazırlanmıştır.
Bulgular: Hastaya Fonton işlemi komplikasyonlarından olan kanama, sıvı elektrolit dengesizliği, yetersiz solunum, düşme riski, 
enfeksiyon hemşirelik tanıları konulmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Hastanın ameliyat sonrası dönemde yaşadığı sorunlardan olan kanama, sıvı elektrolit dengesizliği, 
yetersiz solunum, düşme riski, beslenme, konstipasyon, ajitasyon, enfeksiyon gibi hemşirelik tanıları ele alınarak bakım planı 
hazırlanmıştır. Verilen etkili hemşirelik bakımı prognozun olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamıştır.
Anahtar sözcükler: Fontan işlemi.
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[EPH-62]
Kalp kapak replasmanı ve onarımı geçiren hastanın Dorothea Elizabeth Orem’in öz-bakım 
teorisi’ne göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
Demet Kapi, Meltem Öksüz
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hemşirelik kuram ve modellerinin kullanımı hemşirelikte eğitim, yönetim, uygulama ve daha birçok alanda 
kullanılması, bu alanlara kavramsal bir çerçeve oluşturarak rehberlik etmektedir. Bu çalışmadaki olgu Orem’in bakım 
gereksinimleri kuramına göre öz bakım gereksinimi sağlıklı insana göre yeterli olamadığında hemşirenin devreye girerek 
yardım etme amacını gütmektedir. Bu doğrultudan bakılarak bu çalışmanın kuramsal çerçevesi Orem’in öz bakım teorisine göre 
belirlenmiştir. Orem kuramını; temel insan gereksinimlerine dayalı bir öz-bakım (kişisel bakım) kavramı ile açıklar.
Yöntem: Orem kuramını; temel insan gereksinimlerine dayalı bir öz-bakım (kişisel bakım) kavramı ile açıklar. Orem’e 
göre birey, kendisinin ve başkalarının gereksinimlerini belirleyecek ve öz bakımını yapacak güce sahiptir. Öz bakım gücü 
olarak tanımlanan bu güç bireysel farklılıklar gösterebilir. Hastaların holistik bakış açısı geliştirebilmek ve daha kapsamlı bir 
hemşirelik bakımı verebilmeyi sağlayan modellerden biri de Dorothea Elizabeth Orem’in Öz–Bakım Teorisidir. Bu olguda kalp 
kapak replasmanı ve onarımı geçiren hastanın Dorothea Elizabeth Orem’in Öz-Bakım Teorisi’ne Göre Hemşirelik Bakımı ele 
alınmıştır.
Bulgular: Hemşirelik model ve kuramları hemşirelik örneklerine uygulanabilir genel kavramlarla geniş bir anlam içermektedir. 
Bu model özellikle hemşireliğin ne zaman gerekli olduğunu özel olarak tanımlar.
Tartışma ve Sonuç: Olguya Orem’in öz bakım teorisine göre veriler toplandı ve tanılar konulup daha kapsamlı bir bakım 
sağlanmıştır. Bu modelde özellikle hemşirelerin bakıma destekleyici ve eğitici rolü çok büyüktür. Bu nedenle özellikle klinikte 
çalışan hemşirelerin bu modeli benimseyip kullanmaları profesyonel anlamda holistik bakımı sağlayacaktır.
Anahtar sözcükler: Hemşirelik bakımı özbakım teorisi kalp kapağı cerrahisi.

Şekil 1. Dorothea Elizabeth Orem’in öz-bakım teorisi’ne göre hemşirelik bakımı kavram haritası.
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[EPH-63]
Pediyatrik kalp cerrahisinde ekstrakorporeal membran oksijenasyonu uygulanan hastaların 
hemşirelik bakımı: Bir sistematik derleme
Eda Mermi, Sena Akcan
S.B.Ü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Vücut dışı yaşam desteği olarak adlandırılan ekstrakorporal membran oksijenasyonu (ECMO) kardiyak arrest 
geçiren pediyatrik hastalarda akut dolaşım sistemini desteklemek amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. ECMO kanülleri 
girişim yapıldığı damarlara göre veno-arteriyel ECMO ve veno-venöz ECMO şeklinde iki çeşit olarak uygulanmaktadır. ECMO 
uygulaması yoğun bakımlarda tüm gün boyunca multidisipliner bir ekip tarafından takip edilmektedir. Ekip içerisinde bulunan 
primer hemşire, ECMO tedavisinin neden olduğu semptomları yönetmek için bütüncül ve aile merkezli bakım ile hastaya 
yaklaşım sağlamaktadır. Bu derlemenin amacı pediyatrik kalp cerrahisinde ECMO uygulanan hastaların hemşirelik bakımının 
incelenmesidir.
Yöntem: Pediyatrik kalp cerrahisinde ECMO uygulanan hastaların hemşirelik bakımına ilişkin Türkçe ve İngilizce araştırmalar 
sistematik inceleme kapsamına alınmıştır. Çalışma; PubMed, Ulakbim, Wiley Online Library, Ulusal Tez Merkezi, TR Dizin 
veri tabanları taranmıştır. Çalışmalara ulaşmak için “ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ve hemşirelik bakımı” anahtar 
kelimeleri kullanılmıştır. Araştırma kriterlerine uygun 8 araştırma makalesine ulaşılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan çalışmaların tümü pediyatrik kalp cerrahisinde ECMO uygulanan hastaların hemşirelik 
bakım sürecini içermektedir. Yaşamı tehdit altında olan hastalara, olabilecek üst düzeyde yarar sağlamak için verilen hemşirelik 
bakımları; vital bulgu takibi, solunum örüntüsü takibi, endotrakeal aspirasyon, ventilatörle ilişkili pnömoni ve önlenmesi, 
kanama takibi, enfeksiyon kontrolü, sıvı-elektrolit dengesi, oral mukozal membran bütünlüğünün korunması, deri bütünlüğü, 
beslenme, ağrı yönetimi, hasta ve ailesine psikolojik destek ve taburculuğa hazırlık yer almaktadır.
Tartışma ve Sonuç: Pediyatrik kalp cerrahisinde ECMO uygulanan hastalarda hemşirelik bakımları önem taşımaktadır. 
ECMO uygulamasının literatür incelemeleri sonucunda ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların ve yayınların az olduğu 
belirlenmiştir. Bu nedenle bu konuya ilişkin bilgilerin derlenerek paylaşılması önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ve hemşirelik bakım
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[EPH-64]
Mekanik kalp kapağı cerrahisi sonrası warfarin kullanan hastalarda hemşirelik eğitiminin 
önemi
Çiğdem Gündüz1, Çiğdem Gündüz2

1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Oral antikoagülan olarak kullanılan warfarin, mekanik kalp kapağı cerrahisinde önemli bir ilaçtır. Warfarin 
kullanımının gerek doz ayarlaması, gerekse komplikasyonların sıklığı açısından bireyler için zor olması, hemşirelerin eğitimde 
daha aktif rol oynamalarını gerektirmektedir.
Yöntem:“Warfarin”, “antikoagülan”, “hemşirelik eğitimi” Google Scholar, Google Akademik veri tabanları taranarak 
hazırlanmıştır.
Bulgular: Warfarin kullanan hastalarda INR (International Normalized Ratio) 2.0-3.5 arası olacak şekilde ayarlanmalıdır. Doz 
ayarlaması yapılmadığı takdirde hasta birey düşük doz kullanırsa trombüs oluşumu, yüksek doz kullanırsa kanama riski ile 
karşı karşıyadır. Bu nedenle birey rutin kontrollere uyum sağlamalıdır. Warfarin ile besin etkileşimleri son derece önemlidir. 
Beslenme ile alınan K vitamini karaciğerde sitokrom P450 enzimini inhibe ederek ilaç-gıda etkileşimine girer ve warfarin 
metabolizmasını etkileyebilir. K vitamini içeren besinler (yeşil yapraklı bitkiler, balık yağı), yüksek dozda E ve C vitamini, 
yoğurt gibi besinler INR değerini artırır. Bu besinlerin tamamen kısıtlanması mümkün olmayacağından sabit tutulması 
sağlanmalıdır. Warfarin dozunu etkileyen yiyecekler ve günlük ne kadar alması gerektiği listesi bireye verilmelidir. Warfarin 
kullanımı sonrası kanamaya neden olabilecek aktivitelerden (güreş, boks) kaçınılmalıdır. Bunun dışında kanama riski olmayan 
(yürüyüş, yüzme) aktivitelerin yapılmasında sakınca yoktur. Hastanın ilacı günün hangi saatinde aldığının önemli olmadığı 
ancak hep aynı saatte alması gerektiği; tercihen yemeklerden önce almasının daha uygun olduğu belirtilmelidir. Warfarin birçok 
ilaçla etkileşime girdiği için, başka nedenlerle ilaç alırken hekimine mutlaka danışması gerektiği anlatılmalıdır.
Tartışma ve Sonuç: Mekanik kalp kapağı cerrahisi sonrasında warfarin kullanan hastaların ilacın yan etkileri, günlük yaşam 
aktivitelerinde dikkat etmesi gereken durumlar, ilaç-besin etkileşimleri, ilaç-ilaç etkileşimleri hakkında bilgi gereksinimleri 
vardır.
Anahtar sözcükler: Warfarin.
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[EPH-65]
Basınç yarası riski yüksek olan bir hastaya yoğun bakımda uygulanan beslenme protokolü ve 
albumin düzeyi takibi: Olgu sunumu
Huriye Arslaner, Ahmet Mücahit Gökçe, Buket Erdoğan, Ayşe Doğruyol, Dilek Aydın
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Basınç yaraları, baskı ya da sıkıştırma sonucu genelde kemik çıkıntısının üzerinde bulunan deri ve/veya 
dokunun hasarıdır. Basınç yaraları; istenmeyen ağırlık kaybı, besin öğelerinin yetersiz alımı ve düşük beden kütle indeksi 
(<18.5 kg/m2) ile ilişkilendirilmektedir. Yoğun bakımda takip edilen hastalarda mobilizasyonun kısıtlı olması, sedatif, kas 
gevşetici analjezik ilaçlar, mekanik ventilasyon, ECMO gibi tedaviler basınç yarası riskini artmaktadır. Bu yüzden yoğun bakım 
hemşirelerinin hastaların beslenme durumunu yakından izlemeleri önemlidir. Albumin düzeyinde düşüş yetersiz beslenmenin 
önemli göstergelerindendir. Bu olguyla albumin düzeyi izlemi ve gerektiğinde replasmanı, uygulanan beslenme protokolü ve 
hemşirelik bakımının basınç yarası gelişimine etkisini vurgulamak amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma 116 gün KVC yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaya ait albumin düzeyi ve replasmanı, beslenme 
durumu, uygulanan hemşirelik bakımı ve basınç yarasına ilişkin kayıtlar, hasta dosyasından ve HBYS sisteminden incelenerek 
retrospektif yöntemle hazırlanmıştır.
Bulgular: Hastamız 32 yaşında, erkek ve COVID-19 pnömonisi kaynaklı ARDS tablosu ile başka bir sağlık kuruluşundan 
hastanemiz KVC Yoğun Bakım Ünitesine ECMO tedavisi uygulanması için sevk edilmiştir. Yoğun bakım ünitesine yatışında 
Braden Ölçeği ile basınç yarası riski yüksek olarak tespit edilmiştir. 116 gün yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamızda 
uygulanan etkili hemşirelik bakımı, albumin düzeyi izlemi ve nütrisyon ekibi önerileri ile uygulanan beslenme protokolü ile 
basınç yarası gelişmesi önlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Hastamız etkili hemşirelik bakımı, albumin düzeyi izlemi ve gerektiğinde hekim istemi ile replasmanı 
ve uygulanan nütrisyon protokolü ile basınç yarası oluşmadan 116 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından hastanın servise 
transferi gerçekleştirildi. Albumin düzeyinin normal sınırlarda tutulması, hastanın ihtiyacına göre beslenmenin sürdürülmesi 
ve nitelikli hemşirelik bakımı ile basınç yarası gelişimi önlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Nütrisyon.

Şekil 1. Albumin düzeyi.
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[EPH-66]
Açık kalp cerrahisi öncesi hastaların yaşadıkları anksiyetenin ameliyat sonrası semptomlara 
etkisi
Kardelen Emekli, Yunus Gökmen
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu çalışma açık kalp ameliyatı öncesi hastaların anksiyete düzeylerinin ameliyat sonrası semptomlara etkisinin 
değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Birey için majör bir travma olan ameliyat, anksiyete ile önemli derecede ilişkilidir. 
Ameliyat öncesi dönemde yaşanan anksiyete ve ağrı bedenin sempatik cevabını artırır ve bunun sonucunda kalp hızı, kardiyak 
iş yükü ve oksijen tüketimi de artar. Ayrıca yoğun ya da uzun süren anksiyete ve ağrı fiziksel aktiviteyi sınırlar. Ameliyat olacak 
hastalar için cerrahi girişimin büyüklüğü ya da küçüklüğü, planlı ya da acil olmasıyla doğrudan ilgili olmadan yaşanan en 
yaygın sorun anksiyetedir. Sonuçta komplikasyon gelişimi artarak hasta bakım kalitesi azalır. Yapılan bu çalışma ile de bu konu 
ele alınmaktadır. Bunun için hastaların ameliyat öncesi anksiyete düzeyinin belirlenip azaltılması gerekmektedir. Bu bağlamda, 
hastaların ameliyat öncesi dönemde yaşadıkları anksiyete ile ameliyat sonrası semptomların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu sistematik incelemede 2012 ile 2022 tarihleri arasında yayınlanmış açık kalp cerrahisi öncesi anksiyeteyi inceleyen 
çalışmalar incelenmiştir. ‘Preoperatif anksiyete’, ‘açık kalp cerrahisi’ anahtar kelimeler kullanılarak taranmıştır. Elektronik 
arama ile saptanan ilgili tüm yazıların başlık ve özetleri, araştırmacı tarafından bağımsız olarak gözden geçirilmiştir.
Bulgular: Bu çalışma kapsamına alınan çalışmalarda genel olarak;
Açık kalp cerrahisi öncesi yaşanılan anksiyete düzeyinin önemine,
Daha önce ameliyat deneyimi olması durumuna,
Anksiyetenin kişinin fizyolojik durumuna etkilerine,
Kişinin altta yatan kronik rahatsızlığı olması durumuna,
ameliyat öncesi dönemde yaşanan anksiyetenin ameliyat sonrası semptomlar üzerindeki etkisine bakılmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Literatür taramalarının sonucunda ameliyat öncesi anksiyetenin hastaları olumsuz etkilediği, ameliyat 
sonrası dönemde gelişebilecek semptomlara neden olabileceği belirtilmektedir. Hasta ve yakınlarına ameliyat öncesi dönemde 
verilecek eğitim ile anksiyetesinin azaltılması ve ameliyat sonrası dönemde olası semptomların azaltılmasında etkili olabileceği 
ve hastaların hastanede kalış sürelerinin azaltacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Açık kalp cerrahisi.
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[EPH-67]
COVID-19 enfeksiyonuna sekonder diabetes inspidus gelişen hastada hemşirelik yaklaşımları 
Samet Yankın Şehit Prof. Or. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi, KVC Yoğun Bakım
Samet Yankın
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: COVID-19 salgını kayıtlara son yüzyılın en mortal pandemisi olarak geçmiş olup, enfeksiyonun vücut 
sistemleri ve bağışıklık sistemi üzerinde uzun vadedeki etkileri hala bilinmemektedir. Bu olgu sunumu ECMO ile takip edilen 
ve COVID-19 enfeksiyonuna sekonder Diabetes İnspidus gelişen hastada hemşirelik yaklaşımlarını vurgulamaktır.
Yöntem: Kırk bir yaşında kadın hasta COVID tanısı aldıktan sonraki 8. günde semptomların ağırlaşması nedeniyle enfeksiyon 
hastalıkları servise ardından yatışının 14. gününde entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım yatışının 9. gününde 
hastaya ARDS tanısıyla V-V ECMO desteği başladı. Takipleri stabil seyreden hastaya yoğun bakımdaki 28. gününde Diabetes 
İnspidus tanısı konuldu. Hasta yatışının 84. gününde bilinç açık ve mobilize şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine 
devredildi.
Bulgular: Hemşirelik süreci doğrultusunda hemşirelik bakımı hastanın sedasyon dozları yakın BIS takibi ile düzenlendi. 
Hastada basınç yarası önlemek için dinamik havalı kullanılıp her dört saatte bir pozisyon verildi. Enfeksiyon kontrol ve 
önleminde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ECMO uygulamalarında enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzuna uygun hareket 
edildi. Hastada sıvı yönetimi yarım saatte bir yapılan AÇT ve CVP ölçümleri ile yapıldı. Noninvaziv sıvı yönetimi sistemi 
kullanıldı. Hasta haftada üç kez nütrisyon hemşiresi birlikteliğinde değerlendirilerek; günlük kalori ihtiyacına uygun beslenme 
desteği sağlandı. Hasta sedasyon almadığı ve bilincinin açık olduğu zamanlarda aktif pasif rom egzersizleri çalıştırıldı. El topu 
ile tek başına çalışması için cesaretlendirildi. Hastanemizdeki uzman kadro ile hastaya manevi destek seansları düzenlendi. Ağrı 
şikayeti VAS’a göre değerlendirilerek konforu sağlandı.
Tartışma ve Sonuç: COVID-19 enfeksiyonuyla artan V-V ECMO takipli hastaların tıbbi tedavi ve bakımı multidisipliner sağlık 
ekibi anlayışıyla uygulanmalıdır. Bu anlayışla kliniğimizde olguyu başarılı bir şekilde yönettiğimizi düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu.
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[EPH-68]
Port access tekniği ve hemşirelik hazırlık süreci
Seda Nur Sungur, Melike İdik
Koç Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Bu sunumda video yardımıyla minimal invaziv yöntemle yapılan (port access) cerrahi ameliyatlarda kullanılan 
setler ve vaka işleyiş sürecinin paylaşılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Perkütan internal juguler ven, femoral ven kanülasyonu ve femoral arter kanülasyonu ile kardiyopulmoner baypas 
altında, 10 mm’lik endoskop yardımı ile 5-8 cm’lik sağ anterolateral mini torokotomiden gerçekleştirilen ameliyatlarda 
kullanılan cerrahi setler ve hemşirelik hazırlık basamakları sunulmuştur.
Bulgular: Koç Üniversitesi Hastanesinde port access tekniği uygulanan cerrahi ameliyatlarda kullanılan setler ve bu setlerin 
uygunluğu incelendi.
Tartışma ve Sonuç: Port-access tekniği kullanılan hastalarda, hasta konforunun iyi olması, kozmetik yönü ve sonuçlarının 
güvenilir olması nedeniyle bu tekniğin belli hasta profilinde tercih edilebileceği düşünülebilir. Kullanılan cerrahi setlerin 
hastalara ve yapılan işleme uygun olmasının cerrahi süreci hızlandırdığı ve kolaylaştırdığı görülmektedir.
Anahtar sözcükler: Port access.

Şekil 1. Internal jugular ven kanulasyonu.

Şekil 2. Minimal insizyon hattı.

Şekil 3. Minimal invaziv kapak seti.
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Şekil 4. Femoral ven ve femoral arter kanülasyonu. Şekil 5. Minimal invaziv ekartor seti.

Şekil 6. Optik tutucu. Şekil 7. Estech ekartor.

Şekil 8. Cerrahi setlerin konumlandırılması. Şekil 9. Cerrahi setlerin konumlandırılması 2.
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[EPH-69]
Konjenital kalp cerrahisi sonrası ekstrakorporeal sitokin hemoadsorbsiyonu uygulaması 
deneyimimiz
Buse Kaya, Gizem Aslankaya
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ve sitokin adsorbsiyon tedavisi uygulanan hasta olgusunu 
sunmaktayız.
Bulgular: Bir yaşında, 7 kilo olan erkek hasta, bir aylıkken kesintili aorta tamiri + PA banding ameliyatı sonrası iki aylık 
yoğun bakım süreci geçirmiştir. Hastaya 16.08.2022 tarihinde pulmoner arter debanding + arkus rekonstrüksiyonu + VSD 
kapatılması ameliyatı uygulandı. Ekstübasyon kriterlerini karşılayarak ameliyat sonrası birinci gününde ekstübe edildi. 
Ekstübasyon sonrası birinci saatte düşük kardiyak output sendromuna giren hasta, 35 dakikalık CPR sonrası veno-arteriyel 
ECMO’ya alındı. Bu süreçte çoklu organ yetmezliği ve sepsis bulguları gelişen hastaya sitokin adsorbsiyonu uygulanmasına 
karar verildi. Ekstrakorporeal sitokin hemoadsorbsiyon tedavisi ameliyat sonrası ikinci günde, kartuş kolonları 6., 18. ve 42. 
saatte değiştirilerek toplamda dört kez uygulandı. Aynı zamanda hastaya, antibiyotik, hidrokortizon tedavisi, inotrop desteği, 
periton diyalizi, enteral/parenteral beslenme desteği sağlandı. Hemşirelik takibinde nörolojik değerlendirme, kanama, sıvı 
elektrolit dengesi ve vital bulgular takip edildi. İşlem sonrası 24 saat içinde hastanın enfeksiyon markerlarında dramatik 
derecede düşüş gözlendi. Laktat ve bilirubin seviyelerinde düşüş, karaciğer fonksiyon testleri ve muayenesinde iyileşme, akciğer 
grafisinde kayda değer bir ilerleme tespit edildi. Tüm bu iyileşmelerin yanı sıra hastada beklenmedik ACT (Etkinleştirilmiş 
Pıhtılaşma Zamanı) yükselişi ve koagülasyon bozukluğu görülse de majör kanama bulgusuna rastlanmadı. Hastamız ameliyat 
sonrası 8. gününde ECMO’dan ayrılarak ameliyat sonrası 21. gününde ekstübe edildi. Anne-çocuk destek ünitemizde bakımı 
devam etmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Sitokin hemoadsorpsiyon tedavisi, hızlı hemodinamik ve metabolik stabilizasyona yol açabilen bir 
tedavi olması dolayısıyla birçok hasta için umut verici yeni bir seçenek sunuyor gibi görünmektedir. Bu süreçte multidisipliner 
yaklaşım ve tecrübeli bir ekibin takip ve bakımı önemlidir.
Anahtar sözcükler: Sitokin.
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[EPH-70]
Hipertrofik + dilate kardiyomiyopati tanılı pediyatrik hastanın kalp transplantasyonu bekleyiş 
sürecinde LVAD takılması hemşirelik takibi ve bakımı
Gizem Aslankaya, Buse Kaya
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp yetmezliği tedavisinde uygun organ sağlanamaması nedeniyle sol ventrikül mekanik destek cihazların 
(LVAD) kullanımı giderek artmaktadır. LVAD, hastalara uygun organ bulunana kadar hayatta kalma ve yaşam kalitesini artırma 
şansı verir. Bu olgu sunumunda nakil bekleyen pediyatrik hastanın LVAD cihazı takılması ve hemşirelik süreci anlatıldı.
Olgu: Dokuz yaş, 17 kg, erkek, kardiyak dilatasyon gelişen hastanın dilate kardiyomiyopati (KMP) tanısı ile yatışı yapılarak 
tedavisine başlandı. Hastada inotropik ilaçlar kesildiğinde kusma, karın ağrısı şikayetleri görüldü ve ilaçlar kesilemedi. 
Hastanın nakil adayı olmasına karar verildi. Hastanın pediyatrik olması ve kilosu sebebiyle uygun donör bulunamadığından 
nakil bekleme sürecinde LVAD cihazı takılması uygun görüldü. 03.02.2021 tarihinde LVAD takıldı. İşlem sonrası yoğun 
bakım sürecinde cihazın akım, pompa hızı, güç değerleri yakından izlendi. Hastada bakım ve takip sürecinde en önemli 
noktalardan birisi tromboembolitik açıdan değerlendirmesi oldu. Kanama, vital bulguları, sıvı elektrolit dengesi takip edildi. 
Böbrek fonksiyonları bozulan hastaya periton diyalizi uygulandı. Ameliyat sonrası 5. gününde heparin infüzyonu sonrasında 
coumadine başlandı ve koagülasyon takibi yapıldı. Günlük kilo takibi ve 1000-1500 mL sıvı kısıtlanması uygulandı. Ameliyat 
sonrası dönemde intrakraniyal kanama görülen hasta ameliyat sonrası 3. günde ekstübe edildi, ameliyat sonrası 17. günde servise 
alındı. Hastada bu süreçte emosyonel durumunda ve oryantasyon sürecinde değişiklikler yaşandı. İşitme kaybı, ekstremitelerde 
güç kaybı gelişti. Taburculuk aşamasına gelindiğinde ise ailesine eğitim verilerek taburcu edildi. Hastanın halen evde medikal 
tedavisi devam etmekte, LVAD destek cihazı ile nakil beklemektedir.
Sonuç: Kalp nakli bekleyen pediyatrik hastaların donör bulma olasılıkları düşük olduğu için LVAD ile desteklenmesi hastaların 
mortalite oranlarını azaltmaktadır. Takip sürecinde komplikasyonların erken fark edilmesi, müdahale ve iyileşme sürecinde 
deneyimli hemşirelerin bakımı büyük rol oynar.
Anahtar sözcükler: Nakil.
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[EPH-71]
Konjenital kalp hastası yenidoğanın, 1. Basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesinden daha 
kapsamlı 3. Basamak merkeze transfer sürecinin yönetimi
Muhammed Sevindik, Yeliz Filiz, Eylem Şahin
T.C S.B Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, Kırklareli, Türkiye

Giriş ve Amaç: Konjenital kalp hastası (KKH) yenidoğanın 3. basamak bir merkeze transferi boyunca stabilizasyonunu 
korumak zorlu bir süreçtir.
Yöntem: Konjenital kalp hastası yenidoğanların transferinde multidisipliner çalışma.
Bulgular: Preeklemsiyle acil sezaryene alınan takipsiz annenin birinci gebeliğinden doğan 36+5 haftalık, 3400 gram erkek 
bebek postnatal değerlendirmesinde inlemelerinin olması üzerine 1. basamak yenidoğan ünitesine alınıyor. Monitörize edilen 
hastaya periferik damar yolu açılarak, venöz kan gazı gönderildi. Akciğer grafiğinde herhangi bir bulguya rastlanmayan 
hastanın preduktal satürasyonu %85, postduktal satürasyonu %82 (anlık iki farklı monitörden), kalp hızı 169’, kan basıncı 76/54 
mmHg. Kan gazında metabolik ve solunumsal asidozu olan hasta noninvazif CPAP %21 oksijen, 5peep, 14peep üstü basınç 
modunda desteklenmiştir. Üfürümü tespit edilen hastaya EKO bakılmış ve PDA?, TGA? ve PS? geçici tanısı konulmuştur. Hasta 
daha kapsamlı 3. basamak bir hastaneye sevki planlanıp 112 ekipleriyle görüşülmüştür. Hastaya prostaglandin infüzyon açılarak 
mevcut satürasyonunun ve PDA açıklığının korunması sağlanmıştır. Birinci basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesindenden 
sevkine kadar geçen sürede multidisipliner vaka yönetiminin tecrübeli, NRP sertifikası olan hekim ve hemşireler tarafından 
yönetilen süreçte hastanın hemodinamisi stabil hale getirilip, kontrol venöz kan gazı değerlendirilmiştir. Bu sırada transfer 
küvöz hazırlanmış, oksijen kaynakları, küvöz içi sıcaklık, transfer monitörü, acil müdahale çantası, Türk Neonataloji Derneğinin 
transport kılavuzuna göre kontrol edilmiştir. Ekiplere epikriz teslim edilerek, transfer süresince olabilecek riskler hakkında bilgi 
verilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Günümüzde KKH erken müdahale ve güvenli transferin, hasta prognozunu ciddi oranda etkilediği 
bilinmektedir. KKH’lı yenidoğanın transferinde duktus bağımlı hastaların yakın satürasyon takibinin, prostaglandin infüzyon 
tedavisinin ve oksijen gereksinimleri dikkatli takibinin, 3. Düzey Konjenital Kalp Hastalıkları kliniklerine kadar transfer 
sürecinde önem arzettiği vurgulanmıştır. Transfer ekibine NRP sertifikalı çocuk hastalıkları uzman hekimi ve yenidoğan yoğun 
bakım hemşiresinin dahil olması hastanın stabilizasyonunda etkin rol oynayacaktır. Bu sürecin yönetimi için daha kapsamlı 
çalışmalar yürütülerek, detaylı bir kılavuz oluşturmak mortaliteyi ciddi oranda etkileyeceği düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Konjenital.
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[EPH-72]
Sol ventrikül destek cihazı uygulanan hastada evre iki basınç yaralanmasının yönetimi:
Olgu sunumu
Muhteber Karakoç1, Zeliha Özdemir Köken2, Selcan Ceylan1, Tülay Akın1, Derya Anar1

1Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kalp-Akciğer Transplantasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Mekanik dolaşım destek sistemleri, özel bir hemşirelik bakımı gerektiren, yönetimi zor ve karmaşık tedavi 
yöntemleridir. İntraaortik balon pompası, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ve ventrikül destek cihazları bu yöntemler 
arasında en sık kullanılanlardır. Bu tedavi yöntemlerinin uygulandığı hastalar, yoğun bakım ünitesinde izlem gerektirmektedir. 
Bu tedavi süreçlerinde hastanın fiziksel aktivitesindeki azalma, mobilizasyonun sınırlanması, dolaşım yetersizliği ve daha pek 
çok faktör basınç yaralanmalarını önemli bir sorun haline getirmektedir.
Yöntem: Bu olguda, koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası intraaortik balon pompası ve ekstrakorporeal membran 
oksijenizasyonu desteği alan, uzun yoğun bakım yatışı ve gluteal bölgede evre 2 basınç yaralanması mevcut olan ve sol ventrikül 
destek cihazı implantasyonu yapılmak üzere kliniğimize kabul edilen 39 yaşındaki hastanın ameliyat sonrası süreçte basınç 
yaralanmasının yönetimi tartışılmıştır.
Bulgular: Otuzdokuz yaşında erkek hastaya dış merkezde kardiak arrest sonrası ECMO desteği ve iki damar CABG 
uygulanmıştır. Cerrahi sonrası ECMO, intraaortik balon pompası ve inotropik tedavi uygulanan hasta, mekanik ventilasyon 
desteği ile LVAD implantasyonu yapılmak üzere kliniğimize kabul edilmiştir. Hastanın kabulünde yapılan fiziksel 
değerlendirmede gluteal bölgede evre 2 basınç yaralanması tanılanmıştır. Kliniğimizde, LVAD uygulanan hastaya postoperatif 
8-11. günler arasında ECMO desteği sağlanmıştır. Hastaya postoperatif 13. günde trakeostomi açılmış, hasta 15. günde rejim 1 
ile oral beslenmeye başlamıştır. Hastaya “yatak içi hareketlilikte bozulma”, “fiziksel mobilitede bozulma”, “doku bütünlüğünde 
bozulma” hemşirelik tanıları konulmuş, bu tanılar doğrultusunda uygun hemşirelik girişimleri sağlanmıştır. Gluteal bölgede 
bulunan evre 2 basınç yaralanması evre 1’e gerilemiş, hasta yeni bir basınç yaralanması oluşmadan, 56 gün yoğun bakım 
izleminin ardından kliniğe nakledilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Hemşirelik süreci doğrultusunda sistematik yaklaşımla sunulan bütüncül hemşirelik bakımı cerrahi 
sonrası iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.
Anahtar sözcükler: Sol ventrikül destek cihazı, basınç yaralanması, hemşirelik.
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[EPH-73]
Kardiyak cerrahi planlanan hastalarda ameliyat öncesi eğitimin ameliyat sonrası iyileşme ve 
yaşam kalitesi üzerine etkisi
Cemre Dürüst
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kardiyak cerrahi, kardiyovasküler hastalık tanısı olan kişilerde bir tedavi seçeneğidir. Cerrahi tedavi koroner 
kalp hastalığı olan bireylerin yanı sıra kalp kapakçık hastalığı olan bireylerde de iyi bir sağkalım seçeneğidir. Açık kalp 
ameliyatı gibi cerrahi girişimler, hastayı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden etkileyen, önemli bir deneyimdir. Kutlu 
ve arkadaşları tarafından (2016) kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda yapılan çalışmada, hastaların %53.9’unda 
anksiyete ve %86.1’inde depresyon tespit edildiği görülmüştür. Cerrahi girişim geçiren hastaların yeni yaşam tarzına uyum 
sağlaması vücut imajındaki değişikliği kabullenmesi ve sonraki yaşamını olabildiğince bağımsız sürdürebilmesi gerekli bilgi 
ve beceriyi öğrenmesiyle mümkündür. Cerrahi tedaviler, hastaların büyük bir çoğunluğunun yoğun korku ve stres yaşamasına 
neden olarak hastayı fiziksel ve psikolojik olarak etkiler. Yapılan bir araştırma sonucuna göre, hemşire tarafından verilen 
hasta merkezli bilgilerin kendine bakım isteğini artırdığı, klinik sonuca katkıda bulunduğu ve bakım masraflarını düşürdüğü 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ameliyat öncesi eğitimin önemi üzerinde durmak ve kalp ve damar cerrahisi hemşireleri 
üzerinde farkındalık oluşturmaktır.
Yöntem: Bu çalışma konuyla ilgili geniş literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır.
Bulgular: Hemşireler açık kalp ameliyatları öncesi hasta ve yakınlarına çeşitli yöntemlerle verdikleri bilgiler ve danışmalık 
hizmetiyle anksiyete düzeyini azaltabilir.
Tartışma ve Sonuç: Açık kalp ameliyatının tedavi edici ve olumlu etkilerinin yanı sıra, ameliyat sonrası dönemde hastalarda 
fiziksel, emosyonel ve sosyal bazı değişiklikler görülmektedir. Ameliyat olan hastaların, sıklıkla anksiyete, depresyon, cinsel 
işlev bozukluğu, ev ve iş yaşamında rol ve statü kaybı gibi sorunlarla karşılaştığı literatürde ifade edilmektedir. Aynı zamanda 
hemşireler tarafından çeşitli yollarla verilen ameliyat öncesi eğitimin hastaların ameliyat sonrası iyileşme ve yaşam kalitesi 
üzerine olumlu etkileri de literatürde ifade edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Ameliyat öncesi eğitim.
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[EPH-74]
Kalp cerrahisi işlemleri sonrası ağrı, hemşirelik bakımının önemi nedir?
Caner Daş, Remzi Çınar, Kadri Çınar
Batman Bölge Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Batman, Türkiye

Giriş ve Amaç: Kalp cerrahisi sonrası hastaların karşılaştıkları sorunlardan birisi de ağrıdır. Ağrı, vücudun belli bir yerinde 
ortaya çıkan, kişilerin acıyı yaşamasına neden olan ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etki yaratan hoş olmayan karmaşık bir 
deneyim olarak tanımlanabilir.
Yöntem: Kalp cerrahisi sonrası ağrı prevalansı, %18 ile %61 arasında değişmektedir. Kalp cerrahisi sonrası görülen şiddetli 
ağrıların tedavisi yetersiz kalabilmekte ve hastada ağrının giderilememesi sonucu kardiyak ve gastrointestinal sorunlar, kas-
iskelet ve endokrin sistem sorunları, atelektazi, pnömoni, taşikardi, kas zayıflığı, hiperglisemi ve depresyon görülebilmektedir.
Bulgular: Kliniğimizce yapılan 100 kalp cerrahisi geçiren hastanın retrospektif olarak değerlendirildiği çalışmada, cerrahi 
girişim sonrası hastaların %65’inde ağrı geliştiği belirlenmiştir. Kalp cerrahisi sonrası hastaların %13‘inde üç ay veya daha uzun 
süren kronik ağrı görüldüğü ifade edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: İletişim kurabilen hastalarda, hastanın kendi ifadesi ile ağrının değerlendirilmesi yapılmalı, ağrının şiddeti 
değerlendirirken sayısal ya da sözel ağrı ölçekleri ile birlikte davranışsal ağrı ölçekleri kullanılmalıdır.
Anahtar sözcükler: Ağrı.
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[EPH-75]
Pulmoner endarterektomi sonrasında hemşirelik bakımı deneyimlerimiz
Ayşe Cankut Çetin, Gökçen Çiçek Köker, Nilgün Akalın Alp
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Giriş ve Amaç: Pulmoner vasküler yatakta meydana gelen obstrüksiyonlara bağlı gelişen, kronik progresif bir hastalık 
olan kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH), cerrahi tedavi ile düzeltilebilen patolojidir. Pulmoner 
endarterektomi (PEA) ise; pulmoner arterdeki tromboembolik materyalin etkilenen damar yapılarından eksize edilerek yapıldığı 
KTEPH‘in tanımlanmış cerrahi yöntemidir. PEA’nin başarılı sonuçlanması, başarılı bir cerrahi tekniğin akabinde kaliteli bir 
hemşirelik bakımına bağlıdır. Literatür incelendiğinde PEA sonrası hemşirelik bakımını içeren kaynaklara az rastlanmıştır. 
Amacımız merkezimizde gerçekleştirilen PEA ameliyatlarındaki hemşirelik bakımının önemini, komplikasyonlar karşısındaki 
yaklaşımlarımızı paylaşmak ve pulmoner endarterektomi sonrası hemşirelik bakımına yol göstermek amacı ile yazılmıştır.
Yöntem: 2021-2022 Ağustos ayları içerisinde yapılan beş PEA olgusunun verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların 
demografik verileri, yoğun bakım kalış, hastane yatış süreleri, uygulanan hemşirelik bakımları kaydedildi.
Bulgular: Araştırmamızda hastaların yoğun bakım kalış süreleri 3 ila 13 gün arasında değişim göstermiştir. Hastaların 
yoğun bakım takibi süresince tam monitörizasyon ile takibi sağlanmıştır. Yoğun bakım ve servis takibinde kalp hızı ve ritmi, 
kalp sesleri, hemodinamisi değerlendirilmiş ve özellikle taşikardi, hipotansiyon, kardiyak aritmiler durumunda hekime bilgi 
verilmiştir. Hastaların yattığı süre içerisinde ihtiyaçlarına yönelik hemşirelik girişimleri tanımlanmış ve çözüm önerileri 
geliştirilerek etkin bakım sağlanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Hastalarımız hemodinamisi stabil ve yara yerleri temiz olarak medikal tedavisi düzenlenip hemşirelik 
eğitimi verilerek taburcu edilmiştir. Hastalarımızın iyileşme sürecini cerrahi işlemin başarısı kadar etkileyen diğer durum 
ise kaliteli hemşirelik bakımı almalarından geçmektedir. Doğru hemşirelik bakımının iyileşme sürecine etkisi tartışılmazdır. 
Hastaların kaliteli sağlık hizmeti almaları ve normal hayatlarına çabuk dönmeleri; bilgili, deneyimli hemşirelerin varlığı ve 
ameliyat sonrası etkin bakım planları ile mümkündür.
Anahtar sözcükler: Pulmoner endarterektomi.
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[EPH-76]
Ulusal hemovijilans rehberi ve güvenli kan transfüzyonu konusunda hemovijilans klinik 
sorumlularına verilen eğitimin etkinliği: Kalp damar hastanesi örneği
Firuze Çevik Aydın1, Arnel Böke Kılıçlı1, Merve Demir2, Sevim Karakuş1, Dilek Bil2, Aysel Acar2

1Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hemovijilansın temel amacı, kan transfüzyonu sürecindeki hatalı uygulamalar ile istenmeyen olay ve 
reaksiyonların tekrarının engellenmesi için gereken düzeltici faaliyetlerde bulunmaktır. Ulusal Hemovijilans Rehberi’nde, 
Hemovijilans Sisteminin sürdürülebilirliği için Hemovijilans Klinik Sorumlusu görevlendirilmiştir. Hastanemizde, Hemovijilans 
Klinik Sorumluları klinik sorumlu hemşire, perfüzyonist ve anestezi teknisyenidir. Bu kapsamda klinik hemovijilans 
sorumlularına eğitimlerin verilmesi önemlidir. Bu çalışmada, Hemovijilans Klinik Sorumlularına verilen, Ulusal Hemovijiilans 
Rehberi ve güvenli kan transfüzyonu uygulamaları eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma, retrospektif ve tanımlayıcı tipte yapılmış olup, Ekim 2020’de Ankara’da bir hastanede çalışan 27 
Hemovijilans Klinik Sorumlusu ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, eğitim öncesi ve sonrası literatür ve Eylül 2020’de 
güncellenen Ulusal Hemovijilans Rehberi kapsamında hazırlanan 9 çoktan seçmeli, 8 soru doğru/yanlış ve 1 açık uçlu soru olmak 
üzere toplam 18 soruluk bir anket uygulandı. Anket toplam puanı 100 üzerinden değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde 
tanımlayıcı istatistikler kullanıldı.
Bulgular: Katılımcıların 24’ü (%89) kadın ve 3’ü (%11) erkek olup, yaş ortalaması 38.7’dir. Katılımcılar bir perfüzyonist, bir 
anestezi teknisyeni ve 25 hemşireden oluşmaktadır. Klinik hemovijilans sorumlularının meslekteki çalışma yılı ortalaması 
15 yıldır. Katılımcıların ön test puan ortalamaları 66.0 puan olup, son test puan ortalamaları 91.0’dır. Eğitim sonrası üç aylık 
dönemde hastanemizde hemovijilans ile ilgili istenmeyen olay yaşanmamış ve eğitim etkili olmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Klinik Hemovijilans Sorumlularına, güncellenen Ulusal Hemovijilans Rehberi ve güvenli kan transfüzyonu 
konusunda aralıklı eğitimlerin verilmesi; farkındalığın artırılmasını ve istenmeyen olayların önlenmesini sağlayacaktır. Bununla 
birlikte hemovijilans konusunda, rehberler doğrultusunda kanıta dayalı bilgilerin eğitimlerde yer alması gereklidir.
Anahtar sözcükler: Güvenli kan transfüzyonu, hemovijilans rehberi, hemşirelik.
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[EPH-77]
Kalp hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tıbbın hemşirelik bakımındaki yeri ve önemi
Fatıma Meltem Dilber
Ankara Şehir Hastanesi,Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Tamamlayıcı tedavi geleneksel tıbba destek amacı ile yapılan tedaviler olarak tanımlanırken, alternatif tedavi 
geleneksel tıbbın yerine uygulanan bilimsel olarak kanıtlanmamış tedaviler olarak tanımlanabilir. Hemşirelikte sağlığın 
geliştirilmesi adına modern tıbbın yanında tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) yöntemlerinin bütüncül yaklaşımı kalp 
hastalarının hastane ve taburcu dönemi bakımında birlikte ilerlendiğinde daha iyi sonuçlar doğurduğu gözlemlenmiştir.
Yöntem: Alternatif tıbba yönelmenin nedenleri; yaşam süresinin uzamasıyla birlikte tedavi süreci zor olan malign ve kronik 
hastalıklardaki artış, yüksek maliyetli yeni teknolojiler ve bunlara ulaşmada yaşanan güçlükler, sağlık çalışanlarınca hastalara 
ayrılan zamanın kısıtlı olması, farmakolojik tedavilerin yetersiz kalması gösterilmektedir. TAT kullanımındaki bu artış sağlık 
profesyonellerinin, özellikle de hasta ile uzun süre birlikte olan ve onu bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmesi gereken 
hemşirelerin TAT yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kullanılan TAT yöntemlerini sorgulamalarını ve olası yan 
etkilerini takip etmelerini gerekli kılmaktadır. Bu tedavilerin bilinçsiz bir şekilde kullanılması bazen hastalık tablosunu daha 
da ağırlaştırmasına yol açabilmektedir
Bulgular: Örneğin hipertansiyon tedavisinde ilaçlara ek olarak aktif bir şekilde TAT yöntemlerini kullandığını belirten 
hastaların bitkisel ürünler kullandıkları, en çok kullanılan bitkisel ürünlerin %80,6 ile limon, %41,2 ile sarımsaktır. Herhangi 
bir ciddi yan etkisi bildirilmeyen sarımsağın anjiyotensin dönüştürücü enzimi inhibe ederek ve vazodilatör etki göstererek kan 
basıncı üzerinde etkilidir. Limonun hipertansiyon hastalarına doğrudan zarar vermeyeceği, fakat ilaç tedavisinin aksamasına 
yol açarsa hastaların zarar görebileceği belirtilmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Böylelikle, optimal tedavi sağlanarak maliyet etkinliği oluşturulmuş olacak, çıkar amaçlı durumların 
önüne geçilebilmiş olacak, kardiyovasküler ve diğer kronik hastalıklarda morbidite ve mortalite azaltılarak hasta memnuniyeti 
arttırılmıştır.
Anahtar sözcükler: Tamamlayıcı alternatif tedavi.
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[EPH-78]
ECMO desteğindeki hastanın ayrılma evresi ve psikolojik destek: Olgu sunumu
Fatma Aslı Çelebi, Berrin Akkoyun
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ekstrakorporeal membran oksijenatör (ECMO) solunum veya kalp yetersizliğinde diğer tedavi yöntemlerinin 
yetersiz kaldığı durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu olguda ECMO cihazına bağlanan hastanın bu süreçte yaşadığı 
psikolojik değişikliklere yönelik yapılan hemşirelik girişimleri anlatılmaktadır.
Yöntem: Bu olguda hastanın ameliyat sonrası ECMO cihazından ayrılma evresindeki psikolojik durumu ve hemşirelik 
girişimleri anlatılmaktadır.
Bulgular: Kırk sekiz yaşında göğüs ağrısı şikayeti ile birimimize başvuran kadın hasta koroner arter hastalığı tanısı ile 
koroner baypas ameliyatı oldu. Ameliyat sırasında fibrile olan hasta tekrar pompaya alındı. Hemodinamik bulguları stabil 
seyretmeyen hasta pompadan ayrılamadı. Santral ECMO ve inotrop destekle yoğun bakıma alındı. Hasta uyandıktan sonra 
kooperasyon sağlayamadı ve hastada ajitasyon görüldü. Hastayı sakinleştirmek amacıyla yapılan işlemlerde ayrıntılı bilgi 
verilerek anksiyetesinin azaltılması sağlandı. Aile desteğiyle zamana, yere, kişiye kooperasyonu sağlandı. Aralıklı olarak 
hastanın yakınlarıyla iletişimi sağlandı. Hastaya yatak içi tam vücut banyosu verildi. Yatak içi aktif pasif egzersizler uygulandı. 
Bu şekilde hastanın psikolojik açıdan rahatladığı görüldü. Ameliyat sonrası 2. günde hasta ekstübe edildi. Düşük doz inotrop 
destekleri devam etti. Ameliyat sonrası 5. günde ECMO’dan ayrılma planlanan hasta ameliyathaneye transfer edildi. İşlem 
başarısız oldu. Ameliyat sonrası 11. günde ECMO’dan ayrıldı. Ameliyat sonrası 18. günde ekstübe edildi. %50 O2 terapi desteği 
sağlandı. Solunum ve öksürme egzersizleri çalıştırıldı. Hastanın oral alımı açıldı. Rejim 1 beslenmeye başlandı. Ameliyat 
sonrası 33. günde %50 O2 desteği ile servise transfer edildi.
Tartışma ve Sonuç: Koroner baypas cerrahisi sonrası ECMO cihazına bağlı hastaların takip ve tedavi süreci özel bakım 
gerektirmektedir. Bu hastalarda meydana gelebilecek komplikasyonların erken tanınıp fark edilmesi, bunlara yönelik önlem 
alınması ve kaliteli hemşirelik bakımı verilebilmesi için düzenli olarak eğitim olanaklarının sağlandığı, bilgi düzeylerinin 
artırıldığı, alanında deneyimli hemşirelere ihtiyaç vardır.
Anahtar sözcükler: ECMO, hemşirelik girişimler, psikolojik durum.
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Yoğun bakım hemşirelerinin ECMO uygulanan hastaya bakım deneyimleri: Nitel araştırma
Hafize Savaş1, Sevil Guler2, Hacer Toprak Şepçi3

1Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) yoğun bakım ünitelerinde kullanımı giderek artan kompleks 
bir mekanik destek sistemidir. ECMO uygulanan hastanın bakımında büyük sorumluluk hemşireler tarafından üstlenilmektedir. 
Araştırmalar ECMO uygulanan hastalara bakım veren hemşirelerin rollerinin zorlu, sorumluluklarının fazla olduğunu 
göstermektedir. Ancak ülkemizde hemşirelerin ECMO deneyimine ilişkin yeterli sayıda veriye rastlanmamıştır. Bu çalışmada, 
yoğun bakım hemşirelerinin ECMO uygulanan hastaya bakım deneyimlerinin belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem: Niteliksel araştırmalardan fenomenolojik yöntem kullanıldı. Araştırma Haziran - Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara’da 
bir Kalp Damar Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış derinlemesine bireysel 
görüşmeler ile toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya 16 yoğun bakım hemşiresi katılmıştır. Hemşirelerin yarısı kalp-akciğer transplantasyon yoğun bakım, 
yarısı ise kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışmaktadır. Hemşirelerin %75’i kadın, %25’i erkek, yaş ortalamaları 
27, yoğun bakımda çalışma süresi ortalama 5.6, ECMO deneyimleri ise 5.5 yıldır. Hemşireler, ECMO uygulanan hasta bakımı 
konusunda deneyimlerinin yeterli olduğunu bildirmiştir. Hemşirelerin tamamı hizmet içi eğitimi içerisinde ECMO eğitiminin 
verildiğini ancak eğitimin yeterli olmadığı ifade etmişlerdir. İçerik analizi sonrasında; “ karmaşık bir sistem”, “ kar- zarar 
etkisi”, “bakımda güçlük”, “iş yükü”, “ambivelan duygular”, “ psikolojik yük”, “multidisipliner yaklaşım“ “deneyimle öğrenme” 
olmak üzere sekiz tema belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Bu araştırma, yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin ECMO uygulanan hastaya bakım konusunda 
deneyimlerinin iyi düzeyde oluğunu, deneyimleri çalışma süresi ve ECMO’lu hastaya bakım sıklığıyla doğru orantılı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Çalışmanın bulguları ECMO’lu hastaya bakım sürecinin zor olduğunu, ekip çalışması gerektirdiğini; 
hemşirelerin 1:1 hasta bakımı ve uygulamalı eğitim gereksinimini ayrıca hemşirelerin psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerini 
ortaya koymaktadır.
Anahtar sözcükler: Ekstrakorporeal membran oksijenasyon.
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Ekin Can Çelik, EP-026, EP-123, SSB-019
Ekrem Yılmaz, EP-137, EP-177
Elgin Hacizade, SSB-040
Elgin Hacızade, EP-109
Elif Ceylan Uyanık, KSB-005, ÖSBK-22
Elif Erginoğlu, EPH-17
Elif Ezel Kadiroğlu, SB-102
Elif Güneysu, SB-005, SSB-043
Elif Özkul, HSB-48
Elif Şimşek, SB-162
Elif Yazgan, SB-037
Elnur Mammadli, SSB-025
Elvan Aydın, EPH-27
Elvan Emine Ata, EPH-22
Elvin Mamiyev, SSB-026
Emin Ertem, EPH-45
Emin Gurbanov, SB-087, SB-089, SSB-010
Emine Aleyna Eroğlu, SB-035, SB-071, SB-119
Emine Alpaslan, EPH-48
Emine Bolat, HSB-54
Emine Bozkurt, EPH-28
Emine Kara, HSB-44
Emine Kehya, HSB-10
Emine Yüce Kara, PHP-05
Emrah Ereren, SB-183
Emrah Oğuz, SB-179, SSB-018, SSB-059, SSB-089
Emre Boysan, EP-004
Emre Can Çelebioğlu, SSB-055
Emre Demir, SB-179
Emre Emre Emre, SSB-023
Emre Gök, SB-048, SSB-028
Emre İlhan, PSB-11
Emre Kubat, ÖSBD-12, SB-039, SSB-021, SSB-040, SSB-045
Emre Pınar, EP-154, SB-044
Emre Selçuk, EP-068, EP-138, SB-100, SSB-032
Emre Şen, EP-145
Emre Yalcinkaya, SB-022
Emre Yaşar, SB-035, SB-119, SB-129, SB-131, SB-147, SSB-022, SSB-027
Ender Odemis, KSB-011
Enes Con, EP-140
Engin Akgül, SB-012, SB-161
Engin Tulukoğlu , SB-156, SB-149, SB-151
Enis Ahmet Can, HSB-15
Ercan Keleş, HSB-54
Ercan Özpolat, HSB-17
Ercan Sarak, SB-147
Erdal Ege, SSB-015

Erdal Polat, ÖSBP-17
Erdal Şimşek, SB-026, SB-135
Erdem Barin, SB-033, SSB-083
Erdem Demirtaş, SB-055
Erdem Gonce, ÖSBH-08
Eren Osman Karpuzoğlu, SSB-047
Ergida Albrahimi, SB-174
Ergin Arslanoğlu, KSB-002
Erhan Hafız, SSB-020
Erkan Erdoğan, SSB-026
Erkan İriz, SB-162
Erol Şener SSB-073, EP-004
Ersan Kaan Örkeli, PHP-02, PHP-03
Ersan Özbudak, SB-033, SSB-083
Ersin Çelik, EP-016, EP-195, SB-003, SSB-002
Ersin Erek, KSB-006, KSB-011, ÖSBK-27
Ersin Kadiroğullari, SB-071, SB-131, SB-164 , SSB-022, SSB-027
Ersoy Engin, EP-157
Ertan Demirdaş, EP-109
Ertekin Utku Ünal, ÖSBD-09, SSB-006
Erturk Karaagac, ÖSBK-21
Eser Doğan, KSB-016
Esin Öztürk, SB-101, SB-179
Esra Adiyeke, EP-027
Esra Akargitmez, EPH-38
Esra Çetin, HSB-33, HSB-38, HSB-44, HSB-45, HSB-50, ÖSBH-06
Esra Erturk Tekin, EP-001, EP-180
Esra Gökgez, EPH-41, HSB-41
Esra Karagöz HSB-34
Esra Koçyiğit, ÖSBH-03
Esra Özcan, EP-150
Eşref Hasan Karabulut, SB-093, SB-105
Eva Kajti, HSB-16
Evren Müge Taşdemir Mete, SB-079
Evren Özçınar, EP-111, EP-128, EP-131, EP-145, PSB-11, SB-102, SB-107, 

SB-143, SB-160, SB-165, SSB-048, SSB-055, SSB-071
Evrim Erdem, EPH-03, HSB-51, HSB-55
Eylem Abak, EPH-49, HSB-43
Eylem Özköksal, SB-055
Eylem Şahin, EPH-71
Eylül Kafalı Başaran, EP-082, SSB-085
Eylül Öztürk, SB-093
Eyüp Avcı, SB-141
Eyüp Cihan Kaya, EP-093, EP-096, SB-082
Eyüp Murat Ökten, SB-093, SB-105
Eyüp Serhat Çalık, SB-116, SSB-012, SB-080, SB-081

F
Farid Huseynov, SB-089
Farida Zahirova, EP-193
Faruk Gençoğlu, SB-115
Faruk Ozcan, SSB-003
Faruk Toktaş, HSB-18, ÖSBD-10, SB-037
Faruk Yıldızer, EPH-33, EPH-60
Fatih Avni Bayraktar, SSB-011
Fatih Gümüş, SSB-066
Fatih İslamoğlu, SSB-018, SSB-089
Fatih Kızılyel, SB-028
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Fatih Ordu, PHP-01
Fatih Özdemir, SB-023
Fatih Sezgin, EP-062
Fatih Toptan, SB-011, SB-029
Fatih Yamaç, SB-166
Fatih Yiğit, SB-060, SSB-035, SSB-088
Fatıma Meltem Dilber, EPH-77
Fatma Akça, EP-148, SB-102, SB-126
Fatma Aslı Çelebi, EPH-78
Fatma Demir Korkmaz, EPH-53, HSB-47, ÖSBH-07
Fatma Eti Aslan, HSB-03
Fatma Nur Tomakin, HSB-54
Fatma Sena Topçu, SB-177
Fatmagül Yılmaz, SB-030, EP-100, SB-142
Fazil Eyvaz Abbasov, SB-089, SSB-010
Fehim Can Sevil, ÖSBD-11, SSB-042
Feragat Uygur, SB-070
Ferhat Borulu, SB-080, SB-081
Ferhat Tümkaya, SB-154
Ferhunde Arda, SB-030
Ferid Cereb, SB-056, SSB-077
Ferit Çetinkaya, ÖSBD-09, SB-180, SB-181
Ferit Çiçekçioğlu, SB-013, SB-051
Ferit Kasımzade, EP-005, EP-119
Fevzi Ayyıldız, EP-062, EP-134
Feyza Kaya, SB-007
Fikret Karayurt, EPH-23
Filiz Bakkal, SB-077, SB-086
Filiz Çetinkaya Işık, EPH-29, HSB-01, HSB-20, ÖSBH-01
Firdevs Ebru Özdemir, EPH-19
Firides Yıldırım, EPH-06, EPH-07
Firuze Çevik Aydin, EPH-32, EPH-01, EPH-76, HSB-51, HSB-53, HSB-55
Fırat Durna, EPH-14, PSB-08
Fuad Zeynal Abdullayev, SB-002
Fuat Büyükbayrak, EP-137, EP-177, SB-178
Funda Sırakaya, EPH-25
Funda Tor Ocak, SB-004, SB-009
Funda Yıldırım, EP-050, EP-056, EP-071, PSB-10, SB-045, SB-052, 

SSB-065
Füsun Afşar, HSB-37, HSB-39, HSB-40
Füsun Güzelmeriç, KSB-006, KSB-011, ÖSBK-27

G
Gamze Ataman Yıldız, HSB-03
Gamze Bostan, EPH-19
Garip Altıntaş, SB-166
Giorgi Sulukhia, SB-126
Gizem Aslankaya, EPH-69, EPH-70
Gizem Cansız Uçar, HSB-52
Gizem Işık, EP-077, EP-179
Gizem Kolay, SB-146, SB-158
Gökay Altaylı, EP-157, SB-153
Gökay Deniz, SB-122, SB-166, SB-170, SB-180, SB-181
Gökçen Çiçek Köker, EPH-02, EPH-75
Gökçen Karaca, KSB-012
Gökçen Orhan, EP-081, SB-079, SB-155
Gökhan Arslan, EP-108
Gökhan Erol, SB-039, SSB-045

Gökhan Güneş, EP-030, EP-153, SB-153, SB-158, SSB-053
Gökhan İlhan, SSB-005, SSB-056
Gökhan İpek, EP-185, EP-189, EP-193, SB-169, SB-174
Gökhan Lafçı, EPH-51, SB-183
Göktan Aşkın, EP-015, SB-166, SB-181
Görkem Yiğit, SB-015, SSB-075
Gözde Öztan, SB-027
Gözde Tekin, SB-095, SSB-080
Gunay Amrahova, SB-087
Gülcan Aldemir, EPH-61
Gülcan Elma, EPH-11
Gülcan Engin, EPH-27
Gülden Sarı, SB-177
Gülen Sezer Alptekin, EP-073, SB-012, SB-021, SB-172, 
 SSB-074
Güler Gülsen Ersoy, EP-057, SB-041, SB-042, SB-043, SB-069
Gülferen Turan Gevrek, HSB-42
Gülşah Aydın, ÖSBH-02
Gülsüm Türkyılmaz, SB-077, SB-094, SSB-058, SSB-085
Gülver Hacıoğlu, ÖSBH-07
Gündüz Yümün, ÖSBD-13, SB-112, SB-161, SSB-039
Güner Öykü Omurtak, SSB-061
Güneş Bilici, HSB-05, HSB-07
Güngör Temizkan, SSB-020
Gürkan Demirdizen, SB-001, SB-150

H
Hacer Kamalı, HSB-42
Hacer Toprak Şepçi, EPH-79
Hacı Ali Uçak, EPH-24
Hacı Aslan, ÖSBP-17, PHP-04
Hafize Savaş, EPH-79, HSB-43, HSB-56
Hafize Yalınız, SB-075
Hakan Aykan, EP-155, EP-159
Hakan Baltacı, EP-137
Hakan Barutca, SB-182
Hakan Hançer, SSB-035
Hakan Kartal, EP-108
Hakan Kilercik, SB-072
Hakan Posacıoğlu, SSB-018, SSB-059
Hakan Saçlı, SB-011, SSB-033
Hakan Usta, SB-103, SB-159, SSB-012
Hakan Yusuf Köksal, EP-177
Hakki Zafer İşcan, SSB-006
Hakkı Aydoğan, SB-108
Hakkı Kürşat Çetin, EP-194, SB-115, SSB-041
Hakkı Tankut Akay, EPH-06, SB-076, SB-117
Hakkı Zafer İşcan, EP-179, ÖSBD-09
Hakkı Zafer İşcan, SB-122, SB-180, SB-181
Hale Yılmaz, EP-100
Halenur Şahin, HSB-11, HSB-12
Halide Oğuş, PSB-15
Halil Bilal Sayi, EP-026, EP-123, SSB-019
Halil Demren, EP-050, EP-071, SB-045, SB-052
Halil Emre Özlü, SB-079
Halil İbrahim Erkengel, SB-011, SB-029
Halil Lütfü Kısacık, SB-141
Halil Türkoğlu, PSB-03, SB-099, SSB-029
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Halim İşsever, SB-027
Halime Eltuğral Fidan, EPH-61
Halit Er, SB-118
Hamide Doğan, KSB-003
Hamide Melek, KSB-005, KSB-014, ÖSBK-22
Hande İştar, SSB-005, SSB-056
Harun Gülmez, SSB-041
Hasan Attila Keskin, SB-125
Hasan Coşkun, EP-029, EP-048
Hasan Ekim, SB-051
Hasan Hüseyin Demirel, ÖSBD-11, SSB-042
Hasan İner, EP-086, SB-059
Hasan Reyhanoğlu, SSB-050
Hasan Tezcan, EP-153
Hasan Toz, EP-082, SB-077, SB-094, SSB-058
Hasan Yousif, SB-017
Hatice Çiftçi, EPH-24
Hatice Şahin, SSB-91
Hayati Taştan, EP-105, EP-140
Hayrettin Levent Mavioğlu, EP-144, EP-161, ÖSBD-09, SSB-006
Hayrettin Tekümit, HSB-15, ÖSBP-15
Hayriye Cankar Dal, HSB-56
Hayriye Yılmaz, EPH-36
Hazen Sarıtaş, ÖSBD-11, SSB-042
Helin El Kılıç, EP-190
Heydar Hüseynov, KSB-002
Hicret Kumalar, EP-115, EP-160
Hidayet Demir, EP-171, EP-191, SB-050, SB-139, SB-168
Hidayet Onur Selçuk, EP-028, EP-086
Hilal Öztürk, EPH-35, HSB-20
Hilal Turan, PSB-08
Huri Bulut, ÖSBK-24
Huriye Arslaner, EPH-39, EPH-45
Huriye Arslaner, EPH-65, HSB-21, ÖSBH-04
Hülya Bulut, HSB-17
Hülya Sevil, ÖSBD-11, SSB-042
Hülya Yük, ÖSBP-17, PHP-04, PSB-14, PSB-15
Hünkar Doğan, EPH-45
Hüseyin Ağırbaş, SB-183
Hüseyin Ali Tünel, SSB-064
Hüseyin Anasız, SB-112, SB-161, SSB-039
Hüseyin Dursun, ÖSBD-14
Hüseyin Kuplay, SB-120
Hüseyin Sicim, EP-132, EP-133, SSB-013, SSB-037, SSB-054
Hüseyin Uzandı, SB-028, SB-095, SSB-080

I
Ibrahim Alper Tosya, SB-021
Ibrahim Duvan, SB-078, SB-171, SSB-084
Ilhan Koray Aydemir, SB-004, SB-009
Irem Iris Kan, EP-156
Işık Şenkaya Sığnak, EP-156
Işıl Taşöz Özdaş, EP-108, EP-109
Işıl Taşöz, SSB-021
Ismail Cihan Ozbek, SB-022
Ismail Meral, ÖSBK-24
Izatullah Jalalzai, SB-116, SB-159, SB-103

İ
İbrahim Bayer Çınar, SB-048, SB-049
İbrahim Çağrı Kaya, SB-020
İbrahim Demir, SSB-003
İbrahim Enes Özdemir, EP-093, EP-096
İbrahim Gokce, KSB-006
İbrahim Gökşin, EP-053
İbrahim Gürkan Kömürcü, SB-145 
İbrahim Harun Solmaz, SB-093
İbrahim Kara, SB-011, SB-029, SSB-033
İbrahim Özsöyler, SB-031, SSB-069
İbrahim Pir, SB-103
İbrahim Ufuk Alpagut, SB-027, SB-048, SB-068, SSB-028
İbrahim Yildizhan, SB-158
İbrahim Zakir Kılınç, SB-077
İhsan Bakır, EP-074
İhsan İşkesen, EP-050, SSB-065
İlham Kaçmaz, HSB-30
İlhan Özgöl, SB-032
İlhan Sanisoğlu, SB-032, SB-060
İlhan Sansıoğlu, SB-017
İlke Keleş, EP-125
İlke Küpeli, SB-063
İlker Akar, EP-010
İlker Alat, EP-088, EP-120, EP-143
İlker Hasan Karal, SB-183
İlker Ince, SB-078, SB-171, SSB-024, SSB-084
İlker Özşahin, ÖSBK-18, SB-134, SSB-007
İlkin Guliyev, ÖSBK-23
İlknur Apaydin Erarslan, SB-077, SB-088, SB-094
İlknur Çalışkan, ÖSBH-06
İlknur Günaydın, SSB-023
İlknur Şahin, EP-193
İlyas Mammadyarov, SB-168
İrem Canıaz, SB-027
İrem Elif Yeniceli, SSB-005, SSB-056
İrem İyigün, EP-163
İrfan Taşoğlu, EP-005, EP-076, EP-077, EP-119, EPH-38
İsa Bolat, EP-062
İsa Can, SSB-043
İsa Civelek, EP-015
İsa Durmaz, SSB-050
İslam Yalıç, KSB-012, SSB-078, SB-179
İsmail Balaban, KSB-003, KSB-015
İsmail Dal, EP-057, SB-041, SB-042, SB-069
İsmail Demir, EP-137, EP-177, EPH-19
İsmail Haberal, SB-060, SB-115
İsmail Koramaz, EP-190, EP-194, SB-115
İsmail Oral Hastaoğlu, EP-041
İsmail Selçuk, SSB-086
İsmail Yerli, ÖSBP-17, PHP-04, PSB-01
İsmet Onur Tanıyan, SB-160, SB-165, SSB-071
İsmihan Kaptan, EPH-11
İyad Fansa, SB-040, SB-064, SB-066
İzzet Emir, SB-124
İzzet Hafez, SSB-064
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K
Kaan Kırali, PSB-01, PSB-14, PSB-15, SB-178, SSB-035, SSB-088
Kaan Özcan, SSB-050
Kadir Arslan, SSB-005, SSB-056
Kadir Burhan Karadem, EP-016, EP-129, SB-003, SSB-002, SSB-038
Kadir Kaan Özsin, HSB-18, ÖSBD-10, SB-037
Kadri Çınar, EPH-43, EPH-46, EPH-74
Kadriye Saka, EPH-13, EPH-20
Kağan Gürpınar, SSB-067
Kağan Huysal, ÖSBD-10
Kağan Mehmet Usca, SSB-047
Kamil Aydoğdu, HSB-39
Kamil Boyacıoğlu, SB-145
Kamil Cantürk Çakalağaoğlu, SB-055
Kamile Özeren Topçu, SSB-053
Kamran Ahmadov, KSB-004
Kamran Ahmadov, KSB-009, SSB-031
Kamran Kazim Musayev, SB-002
Kamran Musayev Kazım, SB-098
Kamran Musayev, EP-107, KSB-004, KSB-009, SSB-031
Kamran Nagizade, KSB-009
Kanan Gurbanov, EP-190, EP-194
Kanat Özışık, SSB-023
Kardelen Emekli, EPH-66
Karim Bendjelid, SSB-017
Karya İslamoğlu, SSB-089
Kasim Karapinar, SB-171, SB-078
Kaymak Gündüz, EPH-06
Kemal Kutanis, SSB-043
Kenan Kahya, EP-134
Kenan Kutluberk, SSB-061
Kenan Sever, PHP-01, SSB-016
Kevser Tural, ÖSBK-25
Kıvanç Kaçar, SSB-001
Kıymet Kaplan Yücel, ÖSBH-02
Konstantinos M. Nikolakopoulos, SB-008
Koray Ak, SB-123
Koray Apaydın, SB-136, SB-153
Korhan Erkanlı, PSB-03
Könül Ahmedova, SSB-048
Kubilay Karabacak, SSB-021, SSB-040, SSB-045
Kusay Girgin, SSB-073
Kübra Gözaçık, SB-005, SB-035
Kübra Nur Seyhan, EPH-08
Kübra Tathan, HSB-44
Kübra Tekce, EPH-37
Kürşad Öz, SB-136, SB-158
Kürşat Bozkurt, ÖSBK-24

L
Larisa Sabir Shikhiyeva, SB-002
Latif Samimi, SB-177
Levent Altinay, SB-171, SB-078, SSB-024
Levent Mavioğlu, SB-180
Levent Tumkaya, ÖSBK-21
Levent Yazıcıoğlu, EP-069, EP-111, EP-128, EP-131, EP-145, SB-102, 

SB-107, SB-143, SB-160, SB-165, SSB-048, SSB-055, SSB-071

Levent Yılık, SB-059
Leyla Kaya, PSB-13
Leyla Sevgenay, PHP-01
Leyla Turker Sener, SB-138
Lokman Yalçin, SB-129, SB-147, SSB-043
Lütfi Çağatay Onar, ÖSBD-13
Lütfi Çağatay Onar, SB-112, SB-161, SSB-039

M
M. F. Tolga Soyal, SSB-061
Mahmut Ozturk, KSB-008
Mahsati Akhundova, SB-016
Marc Licker, SSB-017
Mathieu Van Steenberghe, SSB-017
Mecit Düzgören, EP-053, EP-092
Mehdi Zengin, EP-184, EP-188, EP-190, EP-194
Mehmed Yanartaş, EP-153, SB-136, SB-152, SB-153, SB-158, EP-030
Mehmet Acıpayam, PSB-09
Mehmet Adnan Celkan, SSB-020
Mehmet Akar, PSB-03
Mehmet Akif Önalan, KSB-001, KSB-011, SB-048, SSB-028
Mehmet Aksut, SSB-035
Mehmet Ali Dala, SB-005, SB-131, SB-147, SSB-043
Mehmet Ali Özatik SSB-073, EP-161
Mehmet Ali Türkçü, EP-015, ÖSBD-09, SB-180, SB-181 
Mehmet Ali Yeşiltaş,  SB-094, SB-085, SB-086, SB-088
Mehmet Ali Yürük, SSB-056
Mehmet Alkılıç Öç, EP-096
Mehmet Altuğ Tunçer, EP-171, EP-191, SB-050, SB-139, SB-168
Mehmet Aşam, KSB-013
Mehmet Atay, SB-092
Mehmet Aydın Kahraman, SB-097, SSB-080 
Mehmet Balkanay, SB-072, SSB-016
Mehmet Burcin Unlu, SB-138
Mehmet Büyüksireci, SSB-076
Mehmet Cahit Sarıcaoğlu, EP-069, EP-090, EP-111, EP-128, EP-131, 

EP-148, SB-126, SB-176, SSB-048, SSB-071
Mehmet Çeber, EP-010
Mehmet Çelik, KSB-007
Mehmet Cengiz Çolak, EP-110, EP-112, EP-165, SB-109, SB-163
Mehmet Dedemoğlu, ÖSBP-16, SB-123
Mehmet Emin İnce, SB-039, SSB-045
Mehmet Emre Elçi, EP-017, EP-018
Mehmet Ertuğrul, EP-056
Mehmet Hanifi Yalçın, ÖSBK-25, SSB-034
Mehmet Işık, SB-038, SSB-015
Mehmet Kaplan, EP-003, SB-108
Mehmet Karacalilar, SSB-014
Mehmet Karacan, SB-123, EP-161, SSB-073
Mehmet Keyfoğlu, SB-076, SB-117
Mehmet Kılıç, EPH-44
Mehmet Kızılay, SB-095, SB-097, SSB-080
Mehmet Kürşat Kurt, SB-032
Mehmet Moda, SSB-020
Mehmet Muştu, EP-105
Mehmet Nuri Karabulut, EP-166, SB-146
Mehmet Rum, SB-133, SB-142
Mehmet Şah Topçuoğlu, SB-075
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Mehmet Sait Yanik, EPH-15, EPH-16
Mehmet Salih Aydın, ÖSBP-19
Mehmet Sanser Ates, SB-021, SB-172, SSB-074
Mehmet Selahattin Bayraktaroğlu, SB-125, SSB-076
Mehmet Şengör, EP-068, EP-138, SB-100, SSB-032
Mehmet Tort, ÖSBD-11, SSB-042
Mehmet Uğurcan Turhan, EP-189
Mehmet Yanartaş, SSB-053
Mehmet Yardımcı, PHP-05
Mehmet Yılmaz, EP-100
Mehtap Seymen, EP-101
Melek Yılmaz, SB-032, SB-060
Melih Alma, SB-091
Melike Bulut, EPH-49, HSB-32, HSB-43
Melike Elif Teker Açikel, SB-055
Melike İdik, EPH-68
Melisa Kandemir, SB-126
Meltem Bor, KSB-014
Meltem Öksüz, EPH-29, EPH-62, HSB-20
Meral Ekim, SB-051
Meral Özsin, SB-037
Mervan Akyol, EP-029, EP-048, SB-129
Merve Becit Kızılkaya, ÖSBD-11, SSB-042
Merve Cünürlü, EP-014, EP-070, EP-102, SB-022
Merve Demir, EPH-76
Merve İdem Çelik, HSB-11, HSB-12
Merve Karanis Taştan, EPH-45 
Merve Mete, EPH-57, EPH-59
Merve Yakupoğlu, SB-060
Meryem Maria Arslan, HSB-19
Meryem Tepe Aksoy, EPH-27
Meryem Türkoğlu, HSB-13
Mesut Engin, HSB-05, HSB-07, ÖSBD-10
Mete Gürsoy, SB-119, SB-131, SB-147, SSB-027
Metin Onur Beyaz, SB-040Beyaz, SB-064, SB-066, SB-138
Mine Şimşek, ÖSBP-17, PHP-04
Mine Yüksel, EPH-55
Miri Mirizada, EP-189
Miyeser Hızlı, EPH-28
Mohammad Alşalaldeh, SB-061
Mohammad Mahmood İbrahim Qandil, EP-058
Mohammed N. I. Skaik, SSB-003
Mugisha Kyarui, SSB-041
Muhamed Ali Oya, EP-126
Muhammed Bayram, EP-029, SB-005, SB-129, SSB-022, SSB-043
Muhammed Çağrı Yalçın, EP-086
Muhammed Ferhat Karataş, EP-193
Muhammed Fevzi Polat, SB-051
Muhammed Hüseyin Erkan, PSB-08
Muhammed Selim Yaşar, SB-122 
Muhammed Sevindik, EPH-71
Muhammed Talha Ceran, EP-139 
Muhammet Bozgüney, SB-004, SB-009
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Doktor Bildirileri - Aort (Abdominal) Patolojileri ve Cerrahisi/Endovasküler 
Girişimler

[SSB-063]
Outcomes of supraceliac clamping in ruptured abdominal aortic aneurysms
Abdulkerim Özhan
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Complex infrarenal or juxtarenal abdominal aortic aneurysms(AAA) preclude infrarenal clamping and 
endovascular techniques. In these cases, supraceliac clamping is often required. Despite the adverse events such as visceral, and 
spinal ischemia, supraceliac clamping becomes inevitable for rapid bleeding control and safe anastomosis in ruptured AAAs. 
We aimed to present outcomes of supraceliac clamping in patients with ruptured AAA.
Methods: Patients who underwent emergency surgery for ruptured AAA between January 2017 and June 2022 were included. The 
patients were divided into two groups according to the clamping technique. (Infrarenal vs. Supraceliac) Baseline characteristics 
and perioperative factors were investigated. Intensive care unit (ICU) and hospital stays, mortality, and complications were 
evaluated between the groups.
Results: 29 patients who met the inclusion criteria were evaluated. The mean age was 76.6±6.4, and 18 (62.1%) patients 
were male. The groups were similar regarding age(76.2±6.3 vs. 77.6±7.1, p=0.590), body mass index(31.8±4.8 vs. 29.1±2.4, 
p=0.222), hypertension(47.6% vs. 50%, p=0.909), hypotensive shock (28.6% vs. 37.5%, p=0.642), renal impairment (71.4% 
vs. 75%, p=0.847), size of aneurysm (7.2±1.6 vs. 7.3±1.7, p=0.764), and extended clamp time (>25 mins) (28.6% vs. 37.5%, 
p=0.675). Four patients in supreceliac group were with juxtarenal AAA, and four were with infrarenal AAA. No significant 
differences were found regarding ICU stay (6.6±3.7 vs. 6.4±6.5, p=0.167), hospital stay (17.6±6.9 vs. 16.3±12.1, p=0.159), and 
mortality(33.3% vs. 37.5%, p=0.833) between the groups.
Conclusions: No significant increase was observed in ICU stay, hospital stay, mortality, and complication rates in patients with 
supraceliac clamping. Supraceliac clamping could be preferred in cases with juxtarenal AAA, hypotensive shock, and unsuitable 
anatomy for infrarenal clamping.
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