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 ECMO 3 durumu beklerken efektif dolaşım desteği
sağlar

 Geri dönüşümü olan kalp hastalıklarında kardiak
yenilenme

 Kalp nakline köprüleme

 Sol ventrikül destek sistemi uygulamasına köprüleme



 Hastaların hemodinamik parametreleri sıkı takip
edilmelidir.( 24-48 saat çok önemli) 

 Kardiak output, SvO2,laktat seviyesi,asidoz, idrar
çıkışı,periferik dolaşım,kontrol edilmeli

 Düşük kardiak output durumunda inotrop destekler
tekrar düzenlenmeli

 Ekokardiografi takibi sürekli yapılmalı

 Ciddi ventrikül yetemezliği durumunda ECMO tekrarı
gündeme gelmelidir. 

ECMO ÇIKARILDIKTAN SONRA 



 Sternum açık hasta
 Ameliyat sırasındaki kardiyopulmoner bypass zamanı
 ECMO >48 h
 Yaş
 Ameliyat öncesi düşük EF
 EuroScore>20 
 Yüksek kreatinin seviyesi
 Yüksek laktat seviyeleri
 Gastrointestinal sistem ve ECMO’ya bağlı diğer komplikasyonlar
 Diyabet,obesite
 IABP kullanılmaması
 Toraks aort cerrahisi

RİSK FAKTÖRLERİ 



 Bazı araştırmalarda %69 başarı oranı verilirken bazı
serilerde oran %35 olarak verilebilmektedir. 

WEANİNG ORANI 



 Bazen ECMO weaning başarısız olur, hasta 
ekstrakorporeal destek olmadan yaşayamaz bu
durumda uzun dönem destek sistemleri
transplantasyona köprü ya da uzun dönem tedavi
amacıyla gündeme gelir. 

 Tedaviye devam ederken hastaların komorbit
faktörleri, sol\sağ ventrikül yetersizlikleri göz önünde
bulundurulur. 

ECMO BAŞARISIZ İSE 



• Transplantasyona Köprü

• İyileşmeye Köprü

• Destinasyon(kronik implant )

UZUN DÖNEM KALP DESTEK 
CİHAZLARI 



 Kalbin yükünü azaltır. 

 Hastayı yatağa bağlamaktan kurtarır.

 Aktif bir yaşam imkanı verir.

 Transplantasyon olanağı sağlanıncaya kadar yaşamı
sürdürmeyi sağlar.

 Kalp yetmezliğinin organlar ve sistemler üzerindeki
bozucu etkilerini düzeltmeyi amaçlar. 

SOL VENTRİKÜL DESTEK 
SİSTEMİ(LVAD)



 Optimal kalp yetersizliği tedavisine rağmen ciddi kalp yetersizliği

 semptomları ile birlikte

 • Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu <%25, 

 • İnotropik desteğe bağımlı olma

 • Perfüzyon azlığı ve sol ventrikül diyastol sonu basıncının

 artmasına ikincil karaciğer veya böbrek işlevlerinde ilerleyici

 kötüleşme (pulmoner arter kama basıncı ≥20 mmHg,

 sistol arter basıncı 80-90 mmHg ve kardiyak indeks

 ≤2 l/dak/m2

 • Sağ ventrikül işlevlerinde bozulmanın başlaması

VENTRİKÜL DESTEK SİSTEMİ 
ENDİKASYONLARI 



 1. Anatomik kısıtlayıcı özellikler (çıkış kanülü yerleştirmeye
 engel olacak ventriküloplasti geçirmiş olan hastalar)
 2. Kontrol edilemeyen ventrikül aritmileri ya da düzeltilemeyen
 koagülopatisi olan hastalar
 3. Sosyo kültürel düzeyi uygun olmayan veya ciddi psikiyatrik
 hastalığı olan hastalar
 4. Hemodiyaliz hastaları
 5. Ciddi sekel bırakmış inme öyküsü olan hastalar
 6. Perfüzyonun düzelmesi ile geri dönüşü beklenmeyen
 intrensek kronik karaciğer ve böbrek hastalığı (bazen biyopsi
 gerekebilir)
 7. Aktif bakteri ve mantar enfeksiyonları
 8. İki yıldan az yaşam beklentisi olan sistemik hastalıklar
 (kanser dahil)
 9. Ciddi kronik tıkayıcı akciğer hastalığı
 10. Ciddi sağ ventrikül yetersizliği (total yapay kalp ya da çift
 ventrikül destek cihazı gerekir)

VENTRİKÜL DESTEK CİHAZI 
TAKILAMAYAN DURUMLAR 



 INTERMACS 1:Kritik kardiyojenik şok (crash and burn)

 INTERMACS 2:İlerleyici kötüleşme 

 INTERMACS 3: Stabil ancak inotrop bağımlı

 INTERMACS 4:İstirahatte semptomatik

 INTERMACS 5:Efor intoleransı

 INTERMACS 6:Efor Limitli 

 INTERMACS 7: NYHA class III

INTERMACS SINIFLAMASI 



VAD 













HEART WARE 

• Manyetik ya da 

hidrodinamik havaya 

kaldırma sistemi 

• 5-5.5 cm 

• 195 gr 

• Akım:Yaklaşık 10 L/dk



HEARTMATE 3 

 İlk sonuçlar açıklandı.

 Manyetik levitasyon

 10 lt/dk

 Driveline değişebiliyor

 Pump speed değişerek 
dakikada 30 atım 
sağlayabiliyor 



MİNİMAL İNVAZİV TEKNİK 

 Küçük cihaz

 Kısa postop yoğun bakım

 Daha az kanama

 Daha efektif sağ ventr
koruması (no touch 
technique)

 Redo vaka



KALP NAKLİ ENDİKASYONLARI 



KONTRENDİKASYONLARI 



DONÖR ÖNCELİK SIRASI 
STATUS 1-A 

 ECMO yaşam desteği

 Orta süreli mekanik pompa desteği (Levitronix)

 Total yapay kalp veya Bivad desteği ile yaşamını
sürdiren hastalar

 Uzun süreli sol veya sağ mekanik dolaşım desteğinde
tromboembolizm ile ilişkili komplikasyonun varlığı.

 Kardiyak patoloji(restriktif kmp vb.) veya konjenital
kalp hastalığından dolayı VAD takılamayan yüksek doz
inotrop desteği gereksinimi. 



KALP NAKLİ OPERASYON 
TEKNİKLERİ 



BİATRİYAL TEKNİK 



BİKAVAL TEKNİK 



HETEROTOPİK KALP NAKLİ 



SONUÇLAR 



 TEŞEKKÜR EDERİM 


