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Amaç: Bu çal›ﬂmada, kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›n›n
(KOAH) yayg›n oldu¤u Zonguldak bölgesinde yap›lan koroner bypass cerrahisi sonuçlar› de¤erlendirildi ve KOAH’nin
mortalite ve morbidite üzerine etkisi araﬂt›r›ld›.
Çal›ﬂma plan›: Çal›ﬂmaya, koroner bypass cerrahisi uygulanan 102 hasta al›nd›. Ameliyat öncesinde yap›lan solunum fonksiyon testlerinde 40 hastada (%39.2) KOAH tan›s› kondu (grup 1). Bu hastalar ile solunum fonksiyon
testleri normal olan 62 hasta (grup 2) mortalite ve morbidite yönünden karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Ameliyat sonras› dönemde düﬂük debi geliﬂimi,
kanama nedenli revizyon, atriyal fibrilasyon, intra-aortik
balon pompas› kullan›m›, uzun süreli entübasyon, enfeksiyon geliﬂimi aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› fark bulunmad›. Yo¤un bak›mda ve hastanede kal›ﬂ süreleri grup
1’de anlaml› derecede daha uzundu (s›ras›yla, p=0.004 ve
p=0.01). Mortalite grup 1’de bir hastada (%2.5) görülürken, grup 2’de görülmedi. Lojistik regresyon analizinde
aortik kros klemp zaman› ve kardiyopulmoner bypass süresi mortaliteye etkili ba¤›ms›z faktörler olarak bulundu
(s›ras›yla, p=0.02 ve p=0.005).
Sonuç: Daha önceleri görece cerrahi kontrendikasyonlar
aras›nda say›lan KOAH riski, aç›k kalp cerrahisi tekniklerinde, yo¤un bak›m ve anestezi ünitelerindeki geliﬂmelere
paralel olarak azalm›ﬂt›r.

Background: We evaluated the results of coronary artery
bypass surgery and the effect of chronic obstructive pulmonary
disease (COPD) on mortality and morbidity in patients living in Zonguldak, where the incidence of COPD is high.
Methods: The study included 102 patients undergoing
coronary artery bypass surgery. Preoperative respiratory
function tests showed COPD in 40 patients (39.2%, group
1) and no COPD in 62 patients (group 2). The two groups
were compared with respect to postoperative mortality and
morbidity.
Results: There were no significant differences between the
two groups with respect to low cardiac output, reoperation
due to hemorrhage, atrial fibrillation, use of intra-aortic
balloon pump, prolonged intubation, and infection.
Intensive care unit stay and the length of hospitalization
were significantly longer in group 1 (p=0.004 and p=0.01,
respectively). Mortality occurred in one patient (2.5%) in
group 1, whereas there was no mortality in group 2. In
logistic regression analysis, aortic cross-clamp time and
duration of cardiopulmonary bypass were found to be predictors of mortality (p=0.02 and p=0.005, respectively).
Conclusion: While COPD was a relative contraindication for
coronary artery bypass surgery in former years, the risk is
reduced in parallel with advances in open heart surgery, and
improvements in intensive care and anesthesiology units.

Anahtar sözcükler: Kardiyopulmoner bypass; koroner arter bypass;
pulmoner hastal›k, kronik obstrüktif/komplikasyon; solunum fonksiyon testi.

Key words: Cardiopulmonary bypass; coronary artery bypass; pulmonary disease, chronic obstructive/complications; respiratory
function tests.

Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› (KOAH), hava
yollar›nda uzun süreli, geri dönüﬂümü olmayan obstrüksiyon, solunumla ilgili yap›larda harabiyet ve uyar›-

lara karﬂ› artm›ﬂ bronkokonstrüksiyon ile karakterize
geniﬂ spektrumlu bir hastal›kt›r.[1] Uzun süren, ilerleyici,
kardiyak kökenli olmayan, beta agonist ve steroid teda-
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visi gerektiren nefes darl›klar› bu spektruma dahildir.
Koroner arter bypass greftleme (KABG) cerrahisinde
mortalite ve morbiditeye etkili bir faktör olarak kabul
edilmekte ve birçok risk skorlama sisteminde göz önüne al›nmaktad›r.[2,3]

satürasyonun <%60 olmas› düﬂük kalp debisi olarak kabul edildi.

Zonguldak bölgesinde hasta nüfusunun ço¤unlu¤u,
Türkiye Taﬂ Kömürü ‹ﬂletmeleri maden ocaklar›nda çal›ﬂan iﬂçilerden oluﬂmaktad›r. Bu çal›ﬂmada, KOAH’nin
yayg›n oldu¤u bölgemizde yap›lan KABG cerrahisi
sonuçlar› de¤erlendirildi ve KOAH’nin mortalite ve
morbidite üzerine olan etkisi araﬂt›r›ld›.

Ameliyat tekni¤i. Bütün olgular standart yöntemle
ameliyat edildi. Median sternotomi, aortakaval kanülasyon, miyokardiyal koruma için topikal ve orta derecede
sistemik hipotermi, baﬂlang›çta antegrad so¤uk kan kardiyoplejisi, her 20 dakikada bir so¤uk kan kardiyoplejisi ve terminal s›cak kan kardiyoplejisi uyguland›. Tüm
hastalarda kardiyopulmoner bypass, roller pompa ve
membran oksijenatör kullan›larak uyguland›. Hastalarda
arter grefti olarak sol internal mammaryan arter (L‹MA)
ve radiyal arter, venöz greft olarak safen ven kullan›ld›.
‹leri derecede KOAH tan›s› konan ve FEV1/FVC <0.45
olan 10 hastada L‹MA grefti haz›rlanmad›.

Uzam›ﬂ mekanik ventilasyon. Yirmi dört saati aﬂan
mekanik ventilasyon süresi, uzam›ﬂ mekanik ventilasyon olarak kabul edildi.

HASTALAR VE YÖNTEMLER
ﬁubat 2002-Aral›k 2005 tarihleri aras›nda 170 hastaya KABG uyguland›. Bu hastalardan ilk 102’sine solunum fonksiyon testleri uyguland› ve 40 hastada
(%39.2) KOAH saptand› (grup 1). Bu hastalar ile solunum fonksiyon testleri normal olanlar (grup 2,
n=62), mortalite ve morbidite yönünden karﬂ›laﬂt›r›ld›.
‹ki grubun ameliyat öncesi demografik verileri benzerlik gösteriyordu (Tablo 1).

‹statistiksel analiz. Bütün de¤erler, ortalama±standart sapma ﬂeklinde ifade edildi. Ölçümle belirlenmiﬂ
parametrelerin de¤erlendirmesi Student t-testi ile yap›ld›. Kategorik verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ki-kare testi
kullan›ld›. P<0.05 de¤erleri anlaml› kabul edildi. Levene varyans testinde normal da¤›l›m göstermeyen parametrelerde, nonparametrik Mann-Whitney U-testi uyguland›. Mortalite üzerine etkili öngördürücüler lojistik
regresyon analiziyle incelendi.

Hava yolu obstrüksiyonunun geri dönüﬂümlü olarak
nitelendirildi¤i ast›ml› hastalar KOAH olarak de¤erlendirilmeyerek çal›ﬂmaya al›nmad›.
Grup 1’deki hastalar›n 13’üne (%32.5) ameliyat öncesi dönemde gö¤üs hastal›klar› klini¤i taraf›ndan ortalama 8.2±3.1 gün bronkodilatör ve steroid tedavisi uyguland›.

BULGULAR
‹ki grup aras›nda FVC, FEV1, FVC/FEV1 ve FEF
25-75 de¤erleri ile ameliyat öncesi PO2 ve PCO2 de¤erleri aç›s›ndan anlaml› fark bulundu (Tablo 2). Ameliyat
verileri aç›s›ndan L‹MA kullan›m› d›ﬂ›nda, iki grup aras›nda bir fark yoktu (Tablo 1). Grup 1’de ileri derecede
KOAH olan 10 hastada L‹MA kullan›lmad›.
Ameliyat sonras›nda düﬂük debi geliﬂimi, kanama nedenli revizyon, atriyal fibrilasyon, intra-aortik balon kullan›m›, uzun süreli entübasyon, enfeksiyon geliﬂimi aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k yoktu (Tablo 3). Yo-

KOAH ve solunum fonksiyon testleri. Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› tan›s›, öykü, fizik muayene, akci¤er grafisi, kan gaz› analizi ve spirometrik ölçümlerle
kondu. Tüm hastalara spirometre ile solunum fonksiyon
testi yap›ld›. Bu testlerde FEV1/FVC ≤0.7 olmas› hava
yolu obstrüksiyonu olarak kabul edildi.
Düﬂük debi. Ameliyat s›ras›nda veya ameliyat sonras› dönemde, yeterli önyük ve ardyüke ra¤men sistemik arter bas›nc›n›n <90 mmHg, miks pulmoner venöz

Tablo 1. Hastalar›n demografik ve klinik özellikleri ve ameliyat verileri

Grup 1 (n=40)
Ort.±SS
Yaﬂ
Kad›n
Hipertansiyon
Diyabet
Hiperkolesterolemi
Sigara kullan›m›
Ejeksiyon fraksiyonu
Kardiyopulmoner bypass süresi (dk)
Aortik kros klemp süresi (dk)
Sol internal mammaryan arter kullan›m›
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Grup 2 (n=62)

Say›

Yüzde

13
27
10
13
30

32.5
67.5
25.0
32.5
75.0

66.9±6.7

Ort.±SS

Say›

Yüzde

21
36
13
15
43

33.9
58.1
21.0
24.2
69.4

40

64.5

63.5±8.4

52.9±9.9
102.9±53.4
61.6±34.3

54.8±8.7
112.6±65.2
65.6±38.6
30

75.0

p
0.5
0.5
0.2
0.3
0.2
0.1
0.3
0.4
0.5
0.04
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Tablo 2. Ameliyat öncesi solunum fonksiyon testleri ve kan gaz› de¤erleri (Ort.±SS)

Zorlu vital kapasite (FVC)
1. saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1)
FEV1/FVC
FEF 25-75
Parsiyel oksijen bas›nc› (PO2)
Parsiyel karbondioksit bas›nc› (PCO2)

Grup 1

Grup 2

p

2.6±0.8
2.1±0.6
0.67±0.4
2.3±1.6
69.7±4.1
44.3±2.9

3.3±0.8
2.7±0.6
0.83±5.3
2.6±0.8
92.6±2.5
34.7±2.2

0.0001
0.0001
0.0001
0.04
0.0001
0.0001

FEF 25-75 : Ekspiratuvar faz›n %25-75’indeki zorlu ekspiratuvar ak›m.

¤un bak›m ve hastanede kal›ﬂ süreleri grup 1’de anlaml›
derecede daha uzundu (s›ras›yla, p=0.004 ve p=0.01).
Mortalite grup 1’de bir hastayla %2.5 oran›nda görülürken, grup 2’de görülmedi (p=0.3). Regresyon analizinde aortik kros klemp zaman› ve kardiyopulmoner
bypass süresi mortaliteye etkili öngördürücüler olarak
saptand› (s›ras›yla, p=0.02 ve p=0.005).

TARTIﬁMA
Kardiyak cerrahi hastalar›nda, ﬂiddetli akci¤er hastal›¤›n›n olumsuz etkileri uzun süredir bilinmektedir.
Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›n›n KABG için bir
risk faktörü oldu¤u birçok yay›nda belirtilmiﬂtir.[4,5] Bunun yan›nda birçok risk skorlama yönteminde de KOAH ameliyat için risk faktörü olarak gösterilmektedir.[2,3]
Koroner arter bypass cerrahisi sonras›nda morbidite
ve mortalitede art›ﬂa yol açan KOAH tan›s›n› koymak,
daha sonraki ad›mlar› planlamak ve baz› koruyucu stratejileri uygulamaya koymak için zorunludur. Braun ve
ark.[6] elektif KABG uygulanacak sigara içen tüm hastalara ameliyat öncesi dönemde rutin spirometri uygulamas›n› önermiﬂlerdir. Hizmet verdi¤imiz bölgede, taﬂ
kömürü maden ocaklar›nda çal›ﬂan ya da çal›ﬂm›ﬂ iﬂçilerin çoklu¤u, bizi tüm elektif KABG hastalar›nda spirometriyi rutin uygulamaya zorlad›. Bunun sonucunda
hastalar›n %39’unda KOAH tan›s› kondu. Daha sonra-

ki hastalarda, sonuçlar›m›z aras›nda bir fark olmamas›
nedeniyle rutin spirometri uygulamad›k. ﬁu anda sadece fizik muayenesi ve akci¤er grafisinde sorun olan ve
daha önce KOAH tan›s› konmam›ﬂ olan hastalara spirometri uyguluyoruz.
Bu hastalarda ameliyat sonras› dönemde en s›k görülen sorunlar solunum yetmezli¤i ve pnömonidir.
Median sternotomi ve kardiyopulmoner bypass, ameliyat sonras› dönemde pulmoner fonksiyonlar› olumsuz etkileyen en önemli etkenlerdendir. Median sternotomi sonras›, gö¤üs duvar›nda restriktif disfonksiyona neden olan yap›sal de¤iﬂiklikler oluﬂmakta ve bu
de¤iﬂiklikler ameliyattan haftalar sonra normale dönmektedir. Kardiyopulmoner bypass, kompleman sistemi aktivasyonu, pulmoner vasküler yatakta nötrofil sekestrasyonu, serbest oksijen radikallerinin oluﬂumu ve
alveoler sürfaktan yap›s›nda de¤iﬂiklikler yaratarak alveoler stabiliteyi bozar.[7] Atelektazi, kardiyopulmoner
bypass sonras› ilk 48 saatte görülebilen en önemli sorunlardan biridir. Genellikle akci¤er bazalinde segmenter olarak görülür. Nedeni, diyafram disfonksiyonu, sürfaktan aktivitesinde azalma ve biriken mukus
t›kaçlar›d›r. Bu atelektaziler genellikle önemsiz olmas›na karﬂ›n, zaman zaman ciddi solunum yetmezli¤i ve
hipoksiye yol açabilir.[8] Çal›ﬂmam›zda uzam›ﬂ mekanik ventilasyon grup 1’de bir hastada (%2.5) görülürken, grup 2’de görülmedi. Fuster ve ark.n›n[7] çal›ﬂma-

Tablo 3. Ameliyat sonras› veriler

Grup 1
Ort±SS
Kanama nedenli revizyon
Düﬂük debi
Atriyal fibrilasyon
‹ntra-aortik balon pompas›
Uzam›ﬂ mekanik ventilasyon
Enfeksiyon
Yüzeysel
Derin sternal
Dehissense
Yo¤un bak›m süresi (gün)
Hastanede kal›ﬂ süresi (gün)
Mortalite
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Grup 2

Say›

Yüzde

5
7
5
1
1
3
–
–

Say›

Yüzde

p

12.5
17.5
12.5
2.5
2.5

3
5
3
–
–

4.8
8.1
4.8

0.1
0.1
0.1
0.3
0.3

7.5

1
–
–

1.6

0.2
1.0
1.0
0.004
0.01
0.3

2.3±0.7
7.2±1.9

Ort±SS

1.9±0.6
6.3±1.0
1

2.5

–
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s›nda KABG sonras›nda %8.6 oran›nda pnömoniye
rastlan›rken, çal›ﬂmam›zda hiçbir hastada pnömoniye
rastlanmad›.
Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› olan kiﬂilerde,
KABG sonras› hipoksiye ba¤l› supraventriküler aritmiler ve düﬂük debi s›k rastlanan morbidite nedenlerindendir.[9] Çal›ﬂmam›zda grup 1’de beﬂ hastada (%12.5),
grup 2’de 3 hastada (%4.8) atriyal fibrilasyon gözlendi.
Yine inotrop kullan›m› grup 1’de daha yüksek olmas›na
karﬂ›n, iki grup aras›nda anlaml› fark yoktu (s›ras›yla
%17.5 ve %8.1).
Tüm bu belirtilen morbiditeler yo¤un bak›mda ve
hastanede kal›ﬂ süresini uzatmakta ve hastane maliyetini art›rmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda da grup 1’deki hastalarda yo¤un bak›m ve hastanede kal›ﬂ süreleri, grup 2’ye
göre anlaml› derecede uzundu (Tablo 3).
Samuels ve ark.[1] hafif ve orta ﬂiddette KOAH olan
hastalarda KABG sonras› mortalitenin di¤er hastalardan
farkl› olmad›¤›n›, 75 yaﬂ üstü ve steroid tedavisi gören
hastalarda ise bu riskin önemli ölçüde artt›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Fuster ve ark.[7] da KABG mortalitesinin KOAH’li
hastalarda iki kat fazla oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda mortalite grup 1’de bir hastada (%2.5) görülürken, grup 2’de görülmedi. Regresyon analizinde KOAH
mortaliteye etkili bir faktör olarak bulunmazken, kros
klemp süresi ve kardiyopulmoner bypass süresi mortaliteye etkili öngördürücü olarak bulundu.
Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› tan›s› konmuﬂ kiﬂilerde ameliyat sonras› morbiditeyi azaltacak baz› stratejiler geliﬂtirilmiﬂtir. Ameliyat öncesi dönemde sigaran›n b›rak›lmas›, ciddi bir akci¤er egzersizi, bronkodilatör tedavi ve gerekiyorsa steroid tedavisi uygulanmas›n›n ameliyat sonras› dönemde önemli bir baﬂar› sa¤lad›¤› belirtilmiﬂtir.[1] Çal›ﬂmam›zda da, grup 1’de 13 hastaya (%32.5) ameliyat öncesi dönemde gö¤üs hastal›klar›
klini¤i taraf›ndan ortalama 8.2±3.1 gün bronkodilatör
ve steroid tedavisi uyguland›.
Ameliyat s›ras›nda nötrofil sekestrasyonunu ve
trombositlerin akci¤er üzerine etkilerini önlemek için
lökosit filtreleri önerilmiﬂtir.[1] Yine KOAH’li hastalarda internal mammaryan arter (‹MA) grefti kullan›lmas›
tart›ﬂmal› bir konudur. Baz› çal›ﬂmalarda plevra aç›larak ç›kart›lan ‹MA’n›n pulmoner fonksiyonlar› bozdu¤u belirtilirken, baz›lar›nda ise bunun, frenik sinire zarar gelmemek koﬂuluyla herhangi bir fonksiyon bozuklu¤una neden olmad›¤› ileri sürülmüﬂtür.[10-12] Çal›ﬂmam›zda solunum fonksiyon testleri aﬂ›r› derecede bozuk
10 hastada ‹MA grefti ç›kart›lmad›.
Kardiyopulmoner bypass›n pulmoner fonksiyonlara
olan etkisinden kaç›nmak için, çal›ﬂan kalpte yap›lan
KABG iﬂlemi koruyucu stratejilerden biri olarak gösterilmektedir.[13]
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Ameliyat sonras›nda, pnömoni geliﬂimini önleyici,
özellikle gram-negatif bakterilere yönelik geniﬂ
spektrumlu antibiyotikler kullan›lmal›d›r. Ayr›ca, erken ekstübasyon ve mobilizasyon ile iyi bir pulmoner
fizyoterapi uygulanmas›n›n morbiditeyi azaltt›¤› belirtilmiﬂtir.[8]
Çal›ﬂma grubumuzdaki hasta say›s›n›n azl›¤›, bu çal›ﬂman›n en önemli k›s›tlay›c› noktalar›ndan biridir. Her
ne kadar istatistiksel olarak fark bulunmasa da, KOAH’li
hastalarda mortalite ve morbidite daha s›k görülmüﬂtür.
Sonuç olarak, KOAH, KABG yap›lacak hastalar
için bir risk faktörüdür. Daha önceleri görece cerrahi
kontrendikasyonlar aras›nda say›lan bu risk, aç›k kalp
cerrahisi tekniklerinde, yo¤un bak›m ve anestezi ünitelerindeki geliﬂmelere paralel olarak azalm›ﬂt›r. Baz› koruyucu stratejilerin de kullan›lmas› ile, KOAH’li hastalara, kabul edilebilir bir morbidite ve mortalite ile
KABG uygulanabilir.
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