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ÖZET

SUMMARY

Pompa akciğeri; kardiyopulmoner baypas sonrası immün sistemin aktivasyonu sonucu görülen klinik bir
akciğer ödemi tablosudur. Sıklıkla ameliyat sonrası yoğun bakım ve servis takiplerinde görülür. Kalp-akciğer
pompası sırasında ya da hemen sonrasında klinik olarak gözlenmesi enderdir. Bu sunuda; koroner arter
baypas ameliyatı sırasında, beklenmedik, ani ve masif
gelişen bir akciğer ödemi tartışılmıştır. Hastada kardiyopulmoner baypas sonrasında gelişen akciğer ödemi
uygun medikal tedavi ve mekanik ventilasyon desteği
ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

Massive Pulmonary Eden During Extracorporeal Circulation
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GİRİŞ

yetmezliği ile klinik olarak ayırımını yapmak çok
zordur. Sıklıkla bu tablolar ile karıştırılır. Bu sunuda;
ameliyat sırasında, beklenmedik, ani ve masif gelişen
bir akciğer ödemi tartışılmıştır.

Pompa akciğeri; açık kalp cerrahisi sonrası immün
sistemin aktivasyonu sonucu pulmoner vasküler geçirgenliğin artması, azalmış akciğer kompliyansı,
artmış intrapulmoner şant, azalmış rezidüel kapasite, yaygın mükus tıkaçları ve bozulmuş ventilasyon
perfüzyon oranı ile görülen klinik bir tablodur [1-3].
Açık kalp ameliyatı sonrası gelişen akut respiratuvar
distres sendromu, aşırı volüm yüklenmesi ve konjestif kalp yetersizliği gibi tablolarla benzerdir. Sıklıkla
ameliyat sonrası yoğun bakım ve servis takiplerinde
görülür. Kalp-akciğer pompası sırasında klinik olarak
gözlenmesi enderdir. Aşırı volüm yükü ve akut kalp
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Lung pump is a result of immune system activation due
to cardiopulmonary bypass. It is frequently seen during
post-operative follow-up of the patients in the intensive
care units and services. It is rare during or immediately
after extracorporeal circulation. In this presentation,
we discussed sudden, unexpected and massive pulmonary edema developed during coronary artery bypass
surgery. We have successfully treated pulmonary edema developed after cardiopulmonary bypass surgery
with appropriate medical treatment and mechanical
ventilation.

Olgu
Altmış iki yaşında önceden tedavi altında hipertansiyonu ve koroner arter hastalığı olan kadın hasta göğüs
ağrısı yakınması ile acil servise başvurdu. Yapılan ilk
değerlendirme sonrası akut myokard enfaktüsü belirlenen hasta kardiyoloji servisinde tedavi altına alındı.
Koroner anjiografik incelemede sağ ana koroner arterinde tama yakın (% 99), sol inen koroner arterinde
ise kritik lezyonları (% 95) tesbit edildi. Sonrasında
hastaya iki damar koroner baypas cerrahisi planlandı.
Ameliyat öncesinde yapılan ekokardiografik (EKO)
incelemede ejeksiyon fraksiyonu % 60, kalp kapakları doğal olarak değerlendirildi. Preoperatif solunum
fonksiyon testi normal sınırlar içindeydi. Yatışının 2.
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Resim 1.

Resim 2.

gününde rutin anestezi indüksiyonu ve cerrahi prosedür ile kalp-akciğer pompası altında koroner arter
baypas greft (CABG) ameliyatına başlandı. Pompa
altında hemodinamik bir sorunu olmayan hastada,
distal anastomozlar sonrası aort kros klemp kaldırılıp ventile edilmeye başlandığı sırada entübasyon
tüpünden dışarı çıkacak miktarda sıvı ile karşılaşıldı. Hasta 7 ml kg-1 tidal volüm ve 10 cm H2O PEEP
basınç ile ventile edilmeye başlandı. Olası nedenler,
özellikle volüm yüklenmesi, gözden geçirildiğinde
tabloyu açıklayacak bir neden bulunamadı. Hastanın santral venöz basıncı (CVP) + 3 mmHg olarak
ölçüldü. Kan gazı incelemesi normal sınırlarda (pH:
7.38, pO2: 178 mmHg, pCO2: 32 mmHg) idi. Hastaya pulmoner arter katateri yerleştirildi. Pulmoner
arter basıncı 35 mmHg, pulmoner arter kama basıncı
15 mmHg olarak tesbit edildi. Hasta yoğun bakım
ünitesine alındı. Çekilen akciğer grafisinde ise bilateral yaygın akciğer ödemi tesbit edildi (Resim 1).
Hastaya sedasyon altında aralıklı kan gazı incelemesi ile 6-8 ml kg-1 tidal volüm, 10-12 cm H2O PEEP
basıncı ile mekanik ventilasyon desteği sağlandı.
Aralıklı P-A akciğer grafisi takibi yapıldı. Akciğer
ödemine yönelik diüretik tedavi düzenlendi. Hastanın takibinin 2. gününde kan gazı incelemesinin
normal sınırlarda olması, mekanik ventilasyondaki parametrelerin normale dönmesi ve P-A akciğer
grafisinde ödemin gerilemesi üzerine (Resim 2) mekanik ventilasyon desteği sonlandırıldı. Takibinin 3.
gününde yoğun bakımdan servise, 7. günde ise evine
taburcu edildi. Sonrasındaki poliklinik kontrollerinde de herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

Tartışma
Kardiyopulmoner baypas, akciğerlerin fonksiyonlarında da birçok değişikliğe neden olur. Kompleman
aktivasyonu ile aktive olan nötrofillerin pulmoner
vasküler yatakta sekestrasyonu ve pulmoner vasküler
permeabilitenin artması ile pulmoner interstisyel ödem
oluşmakatadır [1-3]. Alveoler surfaktanın kompozisyonundaki değişiklikler ile atelektaziler gelişmektedir.
Fonksiyonel rezidüel volüm ve pulmoner komplians
azalmaktadır. Fizyolojik şantlar ve alveolo–arteriyel
oksijen farkı artmaktadır. Sonuç olarak; kompliyansta azalma, atelektazilerde artma, solunum iş yükünde
artma, şantlarda artma ve interstisyal ödemin ortaya
çıkardığı postoperatif pulmoner disfonksiyon tablosu gelişebilmektedir [4-6]. Uzun süre ve fazla miktarda
sigara içme öyküsü ve buna bağlı amfizem tablosu
postoperatif pulmoner disfonksiyon gelişimini etkileyen en önemli risk faktörleridir. Bunun dışındaki
risk faktörleri; kronik bronşit, pnömoni, preoperatif
pulmoner ödem, ileri yaş ve kas gücü yetersizliğidir.
Postoperatif dönemde insizyonel ağrı, hareketsizlik,
yeterli derinlikte olmayan solunum, öksürememe sonucu atılamayan sekresyonlar ve hastanın genel anestezi almış olması bu dönemde pulmoner fonksiyonları olumsuz etkilemektedir [6-8].
Pompa akciğeri olarak da adlandırılan bu durum
mevcut ya da yeni oluşmuş mitral kapak yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği ya da ameliyat sırasında oluşturulan aşırı volüm yükü gibi nedenlere bağlı
oluşabileceği gibi bu nedenlerden bağımsız olarak
kalp akciğer pompası sırasında oluşan immunolojik
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değişiklikler ve artmış vasküler geçirgenliğe bağlı da
olabilir. Klinik tablo sıklıkla ameliyat sonrası yoğun
bakım ya da servis takiplerinde ortaya çıkar. Ameliyat sırasında oluşan akciğer ödemi genellikle aşırı
sıvı yüküne ya da pompa çıkışı oluşan akut kalp
yetmezliğine bağlıdır. Ender de olsa bu olguda da
görüldüğü gibi bu nedenler dışında oluşan masif
akut akciğer ödemi görülebilir. Bu olguda ameliyat
başlangıcından itibaren verilen sıvı hesaplandığında; oluşan akciğer ödemini açıklayacak düzeyde bir
sıvı yükü mevcut değildi. Aort klemp kaldırıldığı,
masif akciğer ödeminin oluştuğu sırada hastanın
sıvı dengesi artı 600 ml kadardı. Bu miktarın normal bir erişkinde masif akciğer ödemi oluşturması
beklenemez. Kardiyopulmoner baypas sonrası kısa
süre içinde masif akciğer oluşumunun öncelikle
akla gelen diğer nedeni ise pompa çıkışı sırasında yeni oluşan kalp yetmezliğidir. Fakat bu olguda
hem myokardın kasılması hem kan basınçları hem
de diğer hemodinamik parametreler yeni oluşan bir
kalp yetmezliğinin olmadığı yönündeydi. Ameliyatın hemen sonrasında yapılan ekokardiyografik
incelemede de kalp yetmezliğine ait bir bulguya
rastlanmadı.
Sonuç olarak; kardiyopulmoner baypas sonrasında
birçok neden pompa akciğeri olarak da adlandırılan
akciğer ödemi tablosuna neden olabilir. Alışılmış
nedenler dışında ender nedenler de bu duruma neden
olabilir. Nedeni her ne olursa olsun klinik tablonun
hızlıca tanımlanması, uygun medikal tedavi ve ventilasyon desteği ile sonuç olumlu olmaktadır.
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