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• AC kanseri dünyada kanserden ölümlerin en sık sebebi

• Erken evre AC kanserinde tedavi cerrahi

• Komorbiditeler operatif mortaliteyi arttırır

➤KV hastalıklar

➤Son dönem renal yetmezlik

➤İnterstisyal pnömoni



AC Kanseri ve KV Hastalık Birlikteliği

➤Her iki hastalığın da risk faktörleri ortak

➤Tarama/tanısal amaçlı görüntüleme sırasında 

insidental tanı (Kardiyak değerlendirme sırasında AC’de

kitle saptama sıklığı daha fazla)



Cerrahi Risk
AC rezeksiyon ameliyatları kardiyak yönden

orta-yüksek riskli cerrahi

Perioperatif KV olay sıklığı

%1-5 > %5

Orta risk Yüksek risk



Cerrahi Zamanlama

• Acil cerrahi, 6 saat içerisinde
• İvedi cerrahi, 6 -24 saat içerisinde
• Öncelikli (time-sensitive) cerrahi, 1-6 

hafta içerisinde uygun şartlar
sağlanarak operasyon yapılmazsa
prognoz olumsuz etkilenecek. 

AC kanseri cerrahisi



➤Perop ölüm (tüm ölümlerin 1/3’ü)

➤Artmış morbidite

➤Uzamış hospitalizasyon

➤Artmış maliyet

➤Uzun dönem kötü prognoz

Kardiyovasküler Komplikasyonlar



Perioperatif KV Risk Değerlendirme

➤Unstable koroner olay semptomları (istirahat anginası)

➤Son 1 ayda akut miyokart enfarktüsü

➤Dekompanse Kalp yetersizliği

➤Semptomatik/kontrolsüz aritmiler

➤Ciddi kapak hastalığı varlığı

Bu bulgulardan biri varsa hastayı kardiyolojiye
yönlendir!

Anamnezle başlar



Revize Edilmiş Kardiyak Risk Skor 
İndeksi

İskemik Kalp Hastalığı 1
Konjestif Kalp Yetmezliği 1
Serebrovasküler Hastalık 1
İnsülin tedavisi gerektiren DM 1
Preop serum kreatinin>2 mg/dl 1
Yüksek Riskli Cerrahi 1

Ciddi intrakardiyak obstrüktif hastalık
(İleri Aort/Mitral Kapak Darlığı, HKM)



Risk İndeksi /Klinik Sonuç?
Total RSİ puanı Risk kestirimi (%)

0 3.9

1 6

2 10

≥3 15

➤ Miyokart İnfarktüsü
➤ Kardiyak Arrest
➤ Ölüm

Postop 30 gün içinde



Ferguson KM, Brunelli A et al. Ann Thorac Surg 2010

Modifiye Revize Kardiyak Risk İndeks

AC rezeksiyonu adayları

Kategori Kriter Skor
Renal yetmezlik Krea>2/diyaliz 1
KAH/KKY Biri/Her ikisi + 1.5
CVO Var 1.5
Operasyon tipi Sleeve/bilobektomi 0

St/karinal/komplet pnömektomi 1.5

Maksimum 5.5 puan



Preoperatif Kardiyak Değerlendirme

• Risk belirleme

• Yol haritası çizme

• Monitörizasyon

• Tedavi

• Komplikasyonların yönetimi

Perop

Preop

Postop



Bilinen KAH/riskli
hasta

Klinik değerlendirme
ve cerrahi

Kılavuzlara göre
tedavi

Perioperatif risk değerlendirme

Acil!

AKS

Düşük risk
(<%1)

Artmış risk

Cerrahi

Fonksiyonel
Kapasite 😕😕
😃😃

hayır

evet
hayır

evet



Kötü
fonksiyonel

kapasite

Palyasyon

Medikal
takip

İleri tetkik
hastaya yaklaşımı
değiştirecek mi?

H

Cerrahi

E

x✔

Farmakolojik
Stres Test

KAG & Koroner
revaskülarizasyon



Preoperatif Kardiyak Değerlendirme

➤Kardiyak stres test

➤Egzersiz EKG

➤Stres görüntüleme

➤Stres ekokardiyografi

➤Miyokard perfüzyon sintigrafisi

➤Koroner anjiyografi

Tanısal testler neler?



Dobutamin Stres Ekokardiyografi

➤Pratik, ucuz, tekrarlanabilir

➤Yürüyemeyen hasta, tanısal olmayan efor testi

➤Miyokard perfüzyon sintigrafisi yapılamayan

hastalar (Dipiridamol verilemeyen, geçmişinde yüksek doz

radyasyon maruziyeti olan)

➤Negatif prediktif değeri %90-100



Koroner Revaskülarizasyon Endikasyonlari
➤Riskli koroner anatomi

➤Ciddi sol ana koroner lezyonu
➤Üç damar hastalığı
➤Biri sol sistem, 2 damar hastalığı ve EF<%50

➤Akut koroner sendrom
➤Kontrol edilemeyen, iskemiye bağlı ventriküler

aritmiler



Nasıl Revaskülarize Edelim?

➤Perkütan revaskülarizasyon

➤Balon

➤Çıplak stent (BMS)

➤İlaç salınımlı stent (DES)

➤CABG

2 hafta

4 hafta

1 yıl, yeni jenerasyon DES 6  ay
Gerekli hallerde 3 ay

Zorunlu ikili antiagregan tedavi süresi



AC Kanseri Cerrahisi ve Akut MI

➤Girişim yapılmadıysa akut MI sonrası 60 gün
beklenmeli
➤Son 6 ay icinde geçirilmiş MI perop/postop 

mortaliteyi 8 kat arttırır
➤>65 yaş hastalarda perop/postop inme riski

artmıştır.
➤>70 yaş ek olarak hospitalizasyon süresi de uzar



İmplantable Kardiyak Cihazlı Hasta
➤ICD’li hastalarda preop yeniden programlama

yapıldığından ve cihaz susturulduğundan (taşiterapi
inaktif) bu süre içinde sürekli kardiyak monitorizasyon
yapılmalı
➤Eksternal defibrilatör ortamda hazır bekletilmeli
➤Hasta derlenmede ve halen monitorizasyon

altndayken cihaz yeniden aktifleştirilmeli ve ondan
sonra gideceği yere gönderilmelidir. 



AC Kanseri Cerrahisi ve CABG

➤Ardışık/kombine cerrahi

➤Önce CABG ardından AC cerrahisi

➤Optimal aralık 2-8 hafta

➤Bilateral AC cerrahisi:Median sternotomi, kombine

cerrahi



Preop/Perop B Bloker kullanımı

➤Düzenli B bloker kullanan hastalar ameliyata girerken de 

ilacı kullanmaya devam etmelidir

➤Miyokardiyal iskemi yönünden orta/yüksek riskli

hastalarda ameliyat öncesi B bloker başlamak faydalıdır

➤B bloker tedavi ameliyat günü başlanmamalıdır!



Olgu 1
➤65 yaşında♀ hasta

➤14 yaş: sol AC’den kitle eksizyonu (Abse?)

➤60 yaş: nefrektomi (renal cell Ca)

➤64 yaş: sol diz protezi

➤BT: sol AC’de 3x3 cm kitle. PET: Met yok

➤Patoloji: NSCLC

➤Operasyon



Preop Risk Belirleme

RCRI

İskemik Kalp Hastalığı 1

Konjestif Kalp Yetmezliği 1

Serebrovasküler Hastalık 1

İnsülin tedavisi gerektiren DM 1

Preop serum kreatinin >2 
mg/dl

1

Yüksek Riskli Cerrahi 1

Total RSİ puanı Risk kestirimi (%)

0 3.9

1 6

2 10

≥3 15

✔

✔



Koroner Anjiyografi (6 ay önce)

LAD’de %50 darlık,RCA %100 tıkalı

Ne yapalım?









Kötü
fonksiyonel

kapasite

İleri tetkik hastaya
yaklaşımı değiştirecek

mi?

E Farmakolojik
Stres Test



Dobutamin Stres Ekokardiyografi

Normal yanıt, iskemik yönden negatif DSE: Operasyon





















Olgu 2

• 82 yaş ♂ hasta
• Efor anginası (SAP Klas III)
• Ekokardiyografi: İleri AD, EF: %60
• KAG: Non-kritik lezyonlar
• Lab: Normal 

Karar: Aortik Biyoprotez

Preop hazırlıklar sırasında PA AC grafide AC’de
nodül (Adeno Ca)



mitral aort

İleri Aort Darlığı

Karar: TAVI






Olgu 3

➤39 yaşında ♂ hasta

➤Lenfoma (10 yaş)

➤CABG (26 yaş)

➤Safen greft oklüzyonu, PCI (35 yaş)

➤Sol Renal Cell Ca (Ağustos 2018)

➤Preop kardiyak değerlendirme



Dış merkezde tekrar preop kardiyak
değerlendirme

➤KAG
➤3 adet DES
➤6 ay ikili antiagregan tedavi
➤Operasyon için yeniden üroloji polikliniği



Karşılaştırmalı PET1

2



24.04.2019 09.05.2019



Eve gidecek mesajlar

➤Preoperatif kardiyak değerlendirme sadece hasta için değil aynı

zamanda cerrah, anestezi hekimi ve kardiyoloğun kendisi için de 

faydalıdır

➤Algoritma temel alınmalı,ancak bireysel değerlendirme esastır

➤Preop kardiyak değerlendirmenin amacı hastanın tüm KV 

hastalıklarını ameliyat öncesi tedavi etmek değil, hastanın riskini

belirleyerek mortalite ve komplikasyonları minimuma indirecek

şekilde hazırlanmasını sağlamaktır
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