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ÖZET 

 
Preoperatif atorvastatin kullanımının çalışan kalpte koroner cerrahisi 

sonrası kardiyak morbidite ve mortalite üzerine etkilerini araştırmak üzere ileri 

dönük, kontrollü klinik çalışma planlandı.  

Çalışan kalpte koroner cerrahisi yapılacak toplam 30 koroner arter 

hastası 2 gruba ayrıldı. Grup 1 (n=15) hastalar cerrahi öncesi atorvastatin 

kullanan, Grup 2 (n=15)’ dekiler ise statin tedavisi almayan hastalardı ve 

kontrol grubu olarak çalışmaya alındılar. Tüm hastalarda kreatin kinaz MB 

(CK-MB), Troponin I (Tn I) ölçümleri cerrahi öncesi, postoperatif 4. saatte, 12. 

saatte, 24. saatte ve 48. saatte yapıldı. Preoperatif risk profilleri, operatif 

değişkenler, ameliyata ait veriler, atriyal fibrilasyon atakları, morbidite ve 

mortalite kaydedildi. 

Preoperatif risk profilleri ve operatif değişkenler karşılaştırıldığında her 

iki grup arasında fark yoktu. Tn I ve CK-MB değerleri koroner bypass sonrası 

anlamlı olarak yükseldi ancak gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Ortalama 

oklüzyon süreleri Grup 1’ deki hastalarda 7.1±0.7 dakika, Grup 2’ deki 

hastalarda 6.9±0.9 dakika idi ve gruplar arası istatiksel anlamlı fark yoktu. 

Postoperatif değişkenlere bakıldığında atorvastatin alan grupta 1 hastada AF 

gelişirken kontrol grubunda 2 hastada gelişti ve istatiksel anlamlı fark yoktu. 

Hastane mortalitesi, nörolojik komplikasyon, miyokard enfarktüsü ve 

yetmezlik gelişmedi. 

Bu çalışma ameliyat öncesi atorvastatin kullanımının çalışan kalpte 

koroner bypass cerrahisinde iskemi süresinin kısa olduğu durumlarda iskemi-

reperfüzyon hasarının azaltılmasında önemli etkisi olmadığını ve atriyal 

fibrilasyon insidansını azaltmadığını göstermiştir.   

Anahtar kelimeler:  Atorvastatin, miyokardiyal koruma, çalışan kalpte 

koroner bypass, atriyal fibrilasyon 
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SUMMARY 

 
Effect of pretreatment with atorvastatin on cardiac  mortality and 

mortality after coronary artery bypass surgery 

 
This prospective, controlled, clinical study was planned to determine 

the effect of pretreatment with atorvastatin on cardiac mortality and mortality 

after beating heart coronary artery bypass surgery.  

 Patients (n=30) with coronary artery disease who required beating 

heart coronary artery bypass grafting were allocated into two groups. 

Patients in group 1 (n=15) were received atorvastatin before surgery. 

Patients in group 2 (n=15) were control group and did not receive statin. 

Measurements of circulating creatine kinase MB (CK-MB) and Troponin I 

(TnI) concentrations were obtained before surgery and at 4, 12, 24, and 48 

hours postoperatively. Preoperative risk profiles, operative variables, 

mortality, morbidity, incidence of postoperative atrial fibrillation and data 

associated with operation were recorded in all patients. 

Preoperative risk profiles and operative variables were statistically 

similar when the groups were compared. The concentration of circulating CK-

MB and Tn I significantly increased over time after off - pump coronary artery 

surgery, with no significant intergroup differences. Mean occlusion time per 

anastomosis (7.1±0.7 minutes in group 1 versus 6.9±0.9 minutes in group 2) 

was not significantly different between groups. One patient had atrial 

fibrillation in group 1, while 2 patients had AF in group 2, with no significant 

intergroup differences. There was no hospital mortality, no neurological 

complication, pulmonary insufficiency or myocardial infarction in the 

atorvastatin and control groups. 

This study shows that pretreatment with atorvastatin did not 

significantly effect myocardial damage and incidence of postoperative atrial 

fibrillation during off-pump coronary surgery when the local ischemic time 

was limited.  

Keywords:  Atorvastatin, myocardial protection, off-pump coronary artery 

bypass, atrial fibrillation 
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GİRİŞ 

 

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, komplikasyonların konvansiyonel 

tekniğe göre daha az olması ve düşük maliyet çalışan kalpte koroner bypassı 

(OPCAB) cazip hale getirmiştir (1–3). Yapılan çalışmalarda OPCAB’ de daha 

az kardiyak spesifik enzim salınımını olduğu gösterilmiştir (4–7). Bununla 

birlikte hala birçok hasta önceden tahmin edilemeyen iskemi-reperfüzyon 

hasarı ve sonucunda bozulabilecek kardiyak performans için risk altındadır. 

Bundan dolayı OPCAB esnasında da miyokardı koruyucu stratejilerin 

geliştirilmesine olan ihtiyaç devam etmektedir. Koroner bypass cerrahisi 

sonrası oluşabilecek komplikasyonlardan biri de atriyal fibrilasyondur (AF) ve 

insidansı %5–50 arasındadır (8,9). Postoperatif atriyal fibrilasyonu 

engellemek ve miyokardı korumak için ideal ilaç ve yöntem arayışı devam 

etmektedir. Üzerinde çalışılan ilaçlar gruplarından biri de statinlerdir ve bu 

çalışmada ilk kez çalışan kalpte koroner bypass’ta uygulandı. 

  

Statinlerin koroner cerrahisi sonrası morbidite ve mortalite üzerine 

olan etkileri yeni yeni araştırılmaya başlanmış ve her bir çalışma statinlerin 

yeni etkilerini ortaya koymuştur (10,11,12). Statinler, kolesterol sentezinde 

hız kısıtlayıcı enzim olan HMG-COA Redüktaz enzimini inhibe ederek 

kolesterol sentezini azaltır ve serum lipidlerini düşürücü etki gösterirler. Son 

zamanlarda yapılan çalışmalarda statinlerin, lipid düşürücü etkilerinin yanı 

sıra antiinflamatuvar ve antitrombogenetik etkinlik gösterdikleri 

savunulmaktadır. Böylece açık kalp cerrahisi uygulanan hastaları postoperatif 

infeksiyondan, aritmi, postoperatif trombotik komplikasyonlardan ve iskemi-

reperfüzyon hasarından korudukları düşünülmektedir (13,14,15). 

 

Koroner bypass ve diğer kardiyak operasyonlar sırasında gelişen 

miyokard hasarlanmanın biyokimyasal yöntemlerle değerlendirilmesi 

yapılabilmektedir. Miyokard hasarını belirleyen serum biyokimyasal verileri alt 

gruplara ayrılır. Enzimatik biyokimyasal işaretleyiciler laktik dehidrogenaz, 

kreatin kinaz (CK), enolaz ve glikojen fosforilaz olarak, enzimatik olmayan 
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sitoplazmik biyokimyasal işaretleyiciler miyoglobin ve ‘’fatty acid binding 

protein heart isoform’’ (hFABF) alt grupları şeklinde sınıflandırılır. Enzimatik 

ve sitoplazmik olmayan biyokimyasal işaretleyiciler ise miyozin zinciri, 

Troponin T, Troponin I (Tn I) dir. 

  

Bu çalışmada preoperatif atorvastatin kullanımının postoperatif atriyal 

fibrilasyon gelişimi ve miyosit hasar belirleyicileri Tn I ve CK-MB ölçülerek 

miyokardiyal hasarlanma üzerine etkileri ilk kez çalışan kalpte koroner 

bypass yapılan hastalarda araştırıldı.  

 

 

Miyokard iskemisi ve reperfüzyon hasarı 

 

Koroner kan akımı miyokarda oksijen ve metabolitler sağlar. Koroner 

yatakta oksijen alımı çok yüksektir, normal koşullarda %75 iken stres anında 

%100’ e kadar çıkmaktadır. Miyokard kan akımının miktarı ve dağılımı 

miyokardın oksijen ihtiyacına göre sürekli olarak düzenlenir. Miyokard kan 

akımı koroner perfüzyon basıncı ve koroner vasküler direnç tarafından 

belirlenir. Dolaşım düzeni, normal kalplerde miyokardın 1/3 içini oluşturan 

subendokardiyal tabaka ile kalbin 1/3 dışını oluşturan subepikardiyal tabaka 

arasındaki akım oranı 1 ya da daha fazla olarak sürdürülür. Sistol süresinde 

miyokard içi basınçla subendokardda dallanma miyokard boyuna dikey 

olarak geçtiğinden koroner arter dalları kapanır. Subepikardiyal tabakada kan 

akımını hem sistol hem de diyastolde alırken, sol ventrikülün subendokardiyal 

tabakasında kan akımı yalnızca diyastol süresince olur. İskemi sırasında 

miyokarda oksijen sağlanmasında azalma vazodilatasyona sebep olur. Arter 

basıncı yeterli ve ventrikül içi diyastol basıncı düşük ise miyokard içi 

diyastolik basınç, genişlemiş damar yatağından miyokardın bölgesel 

beslenmesi üzerine çok az etkilidir. Bununla beraber transmural akım 

basınca bağlı kalır ve koroner perfüzyon basıncı düşer ya da ventrikül içi 

diyastol basıncı yükselirse koroner kan akımı duvar içi basınçlarının daha 

yüksek olduğu subendokardiyumda yeniden düzenlenir. Koroner arterler 
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normal olsa bile akımın yeniden dağılımı subendokardiyal iskemiye neden 

olabilir (16). 

Koroner kan akımı, miyokard veya her ikisi, kalp cerrahisi uygulanan 

hastaların çoğunda normal değildir, bu yüzden iskemi-reperfüzyon 

hasarından daha farklı etkilenirler. Ortamda yeterli oksijen bulunduğunda 

kalbin enerji ihtiyacının % 60- 80’ i yağ asidi metabolizmasından sağlanır.  

Kanda bulunan serbest yağ asitleri hücre içine alınarak açil-KoA’ ya 

dönüştürülür (açil-KoA sentetaz ve inorganik pirofosfataz enzimleri ile). Daha 

sonra bu açil-KoA mitokondriyumda ß-oksidasyona uğrayarak asetil-KoA’ ya 

dönüşür ve sonra oluşan bu asetil-KoA krebs siklusunda ATP üretmek için 

kullanılır. 

  

Glikoz metabolizmasına bakacak olursak normoksik koşullarda kalbin 

enerji ihtiyacının % 20- 40’ ını karşılayan bu yol iki basamağa ayrılmaktadır. 

İlk basamakta glikoliz ile glikoz piruvata çevrilmekte ve oksijen kullanılmadan 

ATP üretilmektedir. Bu basamağın son ürünü laktattır. İkinci basamakta ise 

ortamda yeterli oksijen bulunduğunda piruvat mitokondriyum içine alınır ve 

asetil-KoA’ya çevrilerek krebs siklusuna girerek daha fazla ATP üretilmesi 

sağlanır.  

 

İskemi sırasında kan akımı azaldığından kalbe yeterli oksijen 

sağlanamaz ve bu ATP üretiminde azalmaya neden olur. Oksijen 

gerektirmeyen glikoliz yolu ATP üretimi için başlıca yol olarak kullanılmaya 

başlanır. Azalmış oksijen rezervi için serbest yağ asitleri ve glikoz 

oksidasyonu arasında bir rekabet olur ve her ikisi de azalır. Glikoz 

oksidasyonunun azalmasıyla glikoz ve glikoz oksidasyonu arasında 

uyumsuzluk belirir ve glikolizden sağlanan piruvat krebs siklusunda 

oksidasyona giremediği için laktat birikimi sonucunda asidoz ve Ca gibi 

iyonlarda dengesizlik ortaya çıkar. Sitoplâzmada biriken yağ asitleri ise hücre 

membranında hasar meydana getirir ve kontraktil disfonksiyon gelişir. 
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Erken dönemde iskemiye bağlı ultrasitrüktürel değişiklikler glikojen 

granüllerinin kaybı ve biraz hücresel şişmeyle sınırlıdır (17). İskemi süresinin 

uzamasına bağlı olarak hücre içi metabolik bozulma devam eder. İskeminin 

ilk 15 dakikası içinde başlayan miyokard hücresi sarkolemmal membran 

geçirgenliği kontrolünün kaybı devam eder ve nonspesifik membran 

geçirgenliği artar. Adenozin, laktat ve diğer moleküller, sitoplazma içi protein 

ve enzimler hücre dışına hızla sızar. Hücre metabolizması ve ATP üretimi 

hemen hemen durur ve glikojen depoları boşalır. Glikoliz ve mitokondri 

fonksiyonları tamamen kaybolduğu gibi hücre otolizi başlar ve hücre içeriği 

interstisiyel alan ve kalp lenfine sızar. 

 

Reperfüzyon hasarı:  Kalp cerrahisi sonrası miyokard nekrozu, 

miyokardiyal iskemi ile başlayan kompleks sürecin en son safhasıdır, iskemi 

süresince devam eder ve reperfüzyonla ağırlaşır. Bu olaylar zincirinin 

sonunda reperfüzyon hasarı fazla olmadıkça hücre nekrozunu önlemek 

mümkün olabilir. Reperfüzyon süresinde, meydana gelen serbest oksijen 

radikalleri hasar oluşumunda önemli rol oynar. Serbest oksijen radikalleri 

düzensiz oksijen taşırlar ve süperoksit, hidrojen peroksit ve hidroksil 

radikallerini içerir. Kalp hücre kaynaklı kemotaktik faktörler ve C5a gibi aktive 

edilmiş kompleman parçaları iskemik miyokardda lokal olarak meydana gelir. 

Bu süreç reperfüzyon hasarlanması başlangıç ve devamında önemli rol 

oynar, dolaşımdaki nötrofilleri aktive eder. Nötrofiller iskemik olarak 

hasarlanan endotel hücrelerinde aktif yapışmaları nedeniyle reperfüzyon 

sürdürüldüğünde kapilleri tıkar. Reperfüzyon esnasında bazı lökotrienler 

trombosit ve endotel hücrelerinden salınır. Reperfüzyon hasarının 

ilerlemesinin histolojik görünümü düzenli miyofibriler yapı ve kontraksiyon 

bantlarının harabiyetini içerir. Miyokard hücresine kalsiyumun aşırı girişi ve 

özellikle kalsiyumun mitokondride birikimi reperfüzyon hasarının temel ve 

belirgin özelliğidir. Kontrol edilemeyen reperfüzyona miyokard hücrelerinin 

yanıtı iskemik periyodun süresiyle ilişkilidir. 
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Cerrahi miyokard iskemisi sonunda miyokard hücresinde nekroz 

meydana gelmemiş olmamasına rağmen, reperfüzyon sonrası ilk 15–20 

dakikada kontraksiyon yeteneğinde depresyon meydana gelebilir. Buna 

‘’stunning’’ denilmektedir. Reperfüzyonda oluşan cevabın en şiddetlisi aritmi 

özellikle ventriküler taşikardi ve fibrilasyondur. 

İskemide metabolik yakla şım: İskemi hasarının azaltılması için  

• yağ asidi oksidasyonunun azaltılması 

• glikoz oksidasyonunun arttırılması 

• glikolizin arttırılması (beraberinde mutlaka glikoz oksidasyonu 

da artırılmalıdır) hedeflenmelidir. 

Substratın glikoz lehine de ğiştirilmesi: İskemi anında glikoz tercih 

edilen substrattır. İndirek veya direk yöntemle olabilir:  

• İndirek Yöntem: Dolaşımdaki yağ asidi düzeylerini azaltılması. 

Beta blokerler, GİK 

• Direkt Yöntem: Glikoz oksidasyonunun artırılması. 

Trimetazidine, Ranolazin, L-Carnitin, CPT-1 inhibitörü, 

Dichloroasetat 

 

Perioperatif miyokard enfarktüsü tanısı 

 

 İntraoperatif miyokard koruma ve cerrahi tekniklerde ilerlemeye 

rağmen koroner bypass ameliyatı esnasında değişik düzeylerde iskemi 

gelişir. Ameliyat sırasında miyokard iskemisi ve enfarktüsün muhtemel 

nedenleri eksik revaskülarizasyon, distal koroner arterlerin diffüz 

aterosklerotik hastalığı, spazm, emboli, nativ koroner arterlerin veya bypass 

greftlerinin trombozu, perioperatif yetersiz kalp koruması, sol ventrikül 

hipertrofisinde olduğu gibi miyokardın oksijen gereksiniminin artması ve 

operasyon sonrası hemodinamik dengesizlikler sayılabilir. Perioperatif 

miyokard enfarktüsü tanısı EKG’ deki non-spesifik ST – T değişiklikleri CK 

kan düzeyindeki genel yükselmeden dolayı zor değerlendirilir. Hastaların 

EKG’ leri en az 24 saat aralarla 3 gün boyunca incelenmelidir. 

Ekokardiyografik incelemede ventrikül segment hareketlerinde bozulma 
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tanıda önemlidir (18). Perioperatif miyokard enfarktüsü tanısına yardımcı 

veriler Tablo 1’ de gösterilmiştir (19). 

 

Tablo 1. Perioperatif miyokard enfarktüsü tanısı 

 

 

BDHB:  Bölgesel duvar hareketi bozukluğu, Mİ: Miyokard enfarktüsü 

 

 

Miyokard hasarlanmasının biyokimyasal yöntemlerle d eğerlendirilmesi 

 

Tn I ve Tn T, miyokard hasarını belirleyen serum biyokimyasal 

verilerinden miyokard nekrozunu yüksek düzeyde spesifik olarak gösteren 

hassas belirleyicilerdir. CK-MB miyokard nekrozu için tamamen spesifik 

değildir. 

 

CK ve MB izoenzimi:  CK yüksek enerjili fosfatın adenozin trifosfattan 

kreatin fosfata transferinin katalizörüdür. Elektroforez ile CK nın üç izoenzimi 

bildirilmiştir (MM, MB, BB). CK-MB kalpte bulunur. İnaktivasyonu lenfatik 

sistemde proteoliz ile olur. Kalp operasyonu geçiren hastaların büyük 

kısmında 6-8 saat içerisinde fazla salınır, 2-3 gün içerisinde normale döner. 

Kalp operasyonu sonrasında total CK seviyelerinde artış geç, pik değeri 21 

saat civarındadır, 5 gün içerisinde normale döner.  

 

EKG de yeni Q dalgası  CK-MB >>>> 30 IU/Litre EKO ile yeni  BDHB Tanı 

Evet Evet Evet Mİ 

Evet Evet Hayır Muhtemel Mİ 

Evet Hayır Evet Mİ 

Evet Hayır Hayır Muhtemel Mİ 

Hayır Evet Evet Muhtemel Mİ 

Hayır Hayır Hayır Muhtemelen Mİ değil 

Hayır Hayır Evet Muhtemelen Mİ değil 

Hayır Hayır Hayır Mİ değil 
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Troponin:  Troponin miyokard ve çizgili kasların miyofibriler 

proteinlerinden biridir. Kontraktil yapıda bulunur ve farklı yapı ve işlevlere 

sahip üç üniteden oluşan ( Tn T, Tn I, Tn C) protein kompleksidir. Troponinler 

aktin ve miyozinin kalsiyuma bağlı etkileşimini düzenlerler. Tn I aktin – 

miyozinin birleşimini engeller, Tn T üç protein kompleksini tropomiyozine 

bağlar, Tn C ise kalsiyuma bağlanarak Tn I’ nın inhibisyonunu ortadan 

kaldırır. Kalp adalesinde, troponinler kontraktil yapıya sıkıca bağlı 

olduklarından plazma seviyeleri özellikle düşüktür. Bunlara rağmen akut 

miyokard hasarlanmasında seruma bifazik olarak salınırlar. Hücre içinde 

sitoplazma kaynaklı troponin membran fonksiyon kaybını takiben 3-5 saat 

içerisinde salınır. Geç fazda salınım kontraktil yapının hasarlanması ve hücre 

ölümü ile 5 gün kadar devam eder. Miyokard hasarlanmasına troponinlerin 

duyarlılığı bu iki salımından dolayı CK-MB’ den daha yüksektir ve geniş 

tanısal pencere oluşturur. Tn T’ ye miyokard ve iskelet adelesi arasında 

çapraz reaksiyon (yalancı pozitiflik olabilir) olabilir, modern monoklonal 

yöntemlerle % 1’ in altındadır. Kalp kaynaklı Tn I (cTn I), Troponin I’ nın 

miyokarda özgü tipidir. Birlikte iskelet kası hasarı olsa bile cTn I’ nın enzim 

immunometrik ölçümleriyle miyokard hasarlanması spesifik olarak 

gösterilmektedir. Tn T’ nin böbrek yetmezliğinde yükselmesi dezavantajıdır.   

 

 

Atriyal fibrilasyon 
  

Atriyal fibrilasyon (AF) koroner bypass sonrası sık görülen bir 

komplikasyon olup, insidansı %5–50 arasında olabilmektedir (8,9). 

Tromboemboli, hipotansiyon, kalpyetmezliği, huzursuzluk, anksiyete, hastane 

yatış süresinde uzama ve hemodinamide bozulma gibi sonuçlara neden 

olabilmektedir. Postoperatif dönemde gelisen AF çoğu kez geçicidir ve 

kendiliginden normal sinüs ritmine döner. Ancak AF’a baglı yüksek 

ventriküler yanıt kardiyak debide azalmaya, hipotansiyona, konjestif kalp 

yetmezligine neden olabileceğinden ve ayrıca atriyal kasılmalar 

olmadığından, tromboembolik olaylar da oluşabileceğinden postoperatif AF 

koroner cerrahisi sonrası morbiditenin en sık nedenidir. 
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Birtakım mekanizmalar ileri sürülmüş olmakla birlikte oluşum nedeni 

kesinlik kazanmamıştır. Bunlar içinde elektrolit imbalansı, beta-bloker ilaç 

kesilmesi, kardiyopulmoner bypass kullanımı, yetersiz atriyal koruma, atriyal 

manipulasyonlar, ileri yaş ve büyük atriyum sayılabilir. Digoksin, beta 

adrenerjik reseptör blokerleri, kalsium antagonistleri, kinidin, propafenon ve 

amiodaron AF tedavisinde veya prolaksisinde kullanılmış ilaçlardır 

(20,21,22). Buna yönelik olarak postoperatif AF’ u önlemede digoksin, beta 

bloker ve digoksin + beta bloker kombinasyonuna ait çalışmalar mevcuttur 

(20,21,23). Statinler AF’ de araştırılan diğer ilaç grubudur. 

 

 

Statinler 

 

Statinlerin koroner cerrahisi sonrası morbidite ve mortalite üzerine 

olan etlileri yeni yeni araştırılmaya başlanmış ve her bir çalışma statinlerin 

yeni etkilerini ortaya koymuştur. Miyokard üzerine koruyucu etkileri ve 

postoperatif AF üzerine etkileri araştırılmıştır. Son zamanlarda statin 

grubununu koroner bypass sonrası tüm nedenli ölümlerin riskini azalttığı iddia 

edilmektedir. Koroner kalp hastalığında statinler son 10 yıldır yaygın olarak 

kullanılan 3 hidroxyl-3 methyl glutaryl coenzim A( HMG-Co A) inhibitörleri 

veya statinler total kolesterol seviyesini ve LDL ek kardiovasküler olay 

gelişme riskini (ölüm, aritmi, stroke ve buna benzer olaylar ), antienflamatuar 

olayla aritmi ve af gelişme riskini azaltır. Bu sadece kolesterolü yüksek 

hastalarda değil normal olsada bilinmeyen mekanizmayla olumlu etkiler. 

Statin grubu ilaçlar içerdiği fanesyl ve geranylpyrophate ile intraselüler G 

proteinlerin esansiyel elemanıdır. Bunlar da endotelyal, trombosit, lökosit 

fonksiyonunu regüle ederler. Statinler ayrıca vasküler remodelling de önemli 

rol oynarlar. Anti trombotik, anti- enflamatuar, anti-aterosklerotik etkileri 

mevcuttur. Statinler: 

• Fermentasyon kaynaklı, doğal 

– Lovastatin, simvastatin ve pravastatin 
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• Sentetik 

– Fluvastatin, atorvastatin, cerivastatin ve rosuvastatin.  

 

 

Statinler: 

• Statinler trombositlerin fonksiyonunu düzeltir ve kan viskositesini 

azaltırlar. Statinlerle yapılan çalışmalarda trombositlerin endotel 

hasarı olan bölgelere adhezyonunu azaltarak trombojenik 

kapasitelerini azalttığı gösterilmiştir (24)  

• Statin tedavisi plak rüptürüne ve trombozuna neden olan aşamaları 

inhibe ederken aterosklerozda gelişiminde önemli rol oynayan düz 

kas hücre büyümesini azaltır ve bu etkilerini lipid düşürücü 

etkisinden bağımsız olarak gerçekleşir  

• Hepatosit membranı üzerindeki LDL reseptörlerini aktive ederek 

hem LDL’nin plazmaya geçiş süresini uzatır hemde karaciğere geri 

alınımını artırır ve böylece dolaşımdaki LDL’yi azaltırlar (25) 

• Natural killer ( NK ) hücrelerinin sitolitik aktivite gösterebilmeleri için 

mevalonik asit’e ihtiyaç duyduklarını göstermiş ve statinlerin 

mevalonik asit oluşumunu engelleyerek NK hücrelerinin sitolitik 

aktivitelerini baskıladığını böylece hücresel immüniteyi arttırdığını 

gösterilmiştir. 

• İnflamasyon markerlarını (CRP, İL6, TNF-alfa) azaltırlar 

• Antikoagülan etkileri vardır 
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GEREÇ ve YÖNTEM 

 

Çalışma elektif çalışan kalpte koroner bypass yapılmak üzere seçilen 

30 hastada prospektif, kontrol gruplu olarak planlandı. Araştırma projesi 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandıktan sonra 

(19.9.2006 tarih ve 2006–18/52 karar no) gerçekleştirildi. 

 

  

Hastalar 

 

Elektif koroner bypass ameliyatına aday 30 koroner arter hastası 

çalışmaya alındı. Son 3 ay içinde miyokard enfarktüsü geçirmiş hastalar, acil 

ameliyat edilecek hastalar ve kalp yetmezliği olan hastalar çalışmaya 

alınmadı. Hastalar 2 gruba ayrıldı ve her biri 15’ er hastadan oluştu. Tüm 

hastalara öncesinde çalışma hakkında bilgi verildi ve yazılı izinleri alındı.  

• Grup 1’ deki hastalar operasyondan atorvastatin kullanan  

• Grup 2’ deki hastalar operasyondan önce atorvastatin 

kullanmayan kontrol grubu hastalardı.  

 

Tüm hastalar için demografik veriler, arter oklüzyon süreleri, bypass 

greft sayıları, ventilatörde kalış süreleri, yoğun bakımda kalış süreleri, 

hastanede kalış süreleri kaydedildi. Hastalarda preoperatif (bazal), 

postoperatif 4. saatte, 12. saatte, 24. saatte ve 48. saatte CK-MB, Tn I 

değerleri ölçüldü.  Preoperatif ve postoperatif günlük EKG takipleri yapıldı. 

 

 

Operatif Teknik 

  

 Tüm hastalara 0.1 mg/kg dozunda morfin ile premedikasyon yapıldı. 

İndüksiyonda fentanil (5 mikrogram/kg), midazolam (0.1 mg/kg), vekuronyum 

(0.1 mg/kg) verildi. Anestezi idamesinde fentanil (0.5-1 mikrogram/kg), 

vekuronyum (0.1 mg/kg) ve 0.5-1 MAC isofloran kullanıldı. Klasik medyan 
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sternotomi sonrası sol internal torasik arter ve diğer konduitler standart teknik 

ile çıkarıldı. Heparin 100–150 Ü/kg dozunda ve aktive edilmiş pıhtılaşma 

zamanı (ACT) >300 sn olacak şekilde yapıldı. Anastomozlar bitince ACT 150’ 

nin altında olacak şekilde protamin her 100 IU heparin için 0.5 mg olarak 

yapıldı. Perikard açıldıktan sonra inferior vena kava ve sol superior pulmoner 

ven arasındaki hattın ortasına posterior perikardiyuma 0 / ipek sütür konarak 

snerlendi. Lokal miyokard stabilizatörü olarak Octopus III ® kullanıldı. İnferior 

ve posterior yüzdeki damarlarda cerrahi işleme yardımcı olmak ve sağ kalbe 

gelen kan hacmini artırmak için için 20-30 ° C’ lik Trendelenburg pozisyonu 

verildi. Tüm hedef damarlarda Buldog (0.5 N) ile proksimal klempleme 

yapılırken distal oklüzyon yapılmadı. Anastomoz sırasında görüşü sağlamak 

için filtre edilmiş (< 5 lt/dk) oda havası ile üfleme kullanıldı. Öncelikli 

revaskülarizasyon, kollateralize ve kritik darlıklı damarlar dışında sol internal 

torasik arter  - sol ön inen arter arasına yapıldı. Kritik olmayan sağ ana 

koroner arter (< %90) darlıklarında sağ arka inen  ve sağ arka lateral arterler 

tercih edildi. Tüm proksimal anastomozlar tek bir yan klempleme ile yapıldı. 

Distal anastomozlar 7/0 polyprolen sütür ile devamlı dikiş tekniği kullanılarak 

uç-yan, yan-yan anastomoz teknikleri ile yapıldı. Tüm hastalarda distal 

anastomozlar yapılırken ve reperfüzyonda %20 mannitol 75-100 cc İV 

infüzyonla verildi.   
 

 Hastalar hemodinamik olarak stabil durumda yoğun bakım ünitesine 

alındılar ve volüm kontrollü respiratöre bağlandılar.  

 

 

Metabolik ölçümler 

 

Santral venöz kateterden alınan kan örneklerinden Tn I, CK-MB, radial 

arter kateteri yoluyla alınan kan örneklerinde glikoz ve potasyum ölçümü 

yapıldı.  Tüm hastalarda preoperatif (bazal), postoperatif 4.saatte, 12. saatte, 

24. saatte ve 48. saatte ölçümler yapıldı. 
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Tn I ölçümleri IMMULITE® One Model otoanalizöründe DPC® kiti ile 

‘’monoclonal capture antibody’’ (enzimle işaretli poliklonal antikor ile hasta 

örneğini birlikte inkübe eden) yöntemi ile ölçüldü. Veriler ng/ml cinsinden elde 

edildi. Bu test ile ölçülebilen en küçük değer 0,5 ng/ml idi ve ≤ 1 ng/ml normal 

olarak kabul ediyordu.  

 

CK- MB ölçümleri Abbott Aeroset 2 analizöründe Randox marka kitler 

kullanılarak ultraviyole yöntemi ile yapıldı. Normal sınırları 0-25 U/L olarak 

kabul edildi.  

 

İstatiksel Analiz 

Veriler kodlanarak ‘’SPSS for Windows Versiyon 13.0’’ modülüne 

girilerek istatistiksel analizler yapıldı. Sürekli değerleri olan veriler (nicel) 

ortalama ± standart sapma olarak, kategorik veriler ise frekans ve yüzde 

olarak ifade edildi. Gruplar arası karşılaştırmada Fisher testi, Ki-kare test ve 

Mann-Whitney U testi kullanıldı. Grup içindeki CK-MB, Tn I ve glikoz 

değişikleri Wilcoxon testi ile değerlendirildi. Tüm analizlerde iki yanlı hipotez 

testleri ve 0,05 anlamlılık düzeyi kullanıldı.  
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BULGULAR 

 

 Gruplara göre demografik veriler ve klinik karekteristikler Tablo 2’ de 

özetlenmiştir. Grup 1 (Atorvastatin grubu)’ de yaş ortalaması 59.4± 10.08 

iken grup 2’ de 54.1± 8.37 idi. Tüm gruplarda erkek hasta oranı daha 

fazlaydı. Grup 1' de düşük ejeksiyon fraksiyonlu (EF) hasta sayısı 1 iken 

kontrol grubunda 2 idi. Demografik veriler ve klinik karakteristikler 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak önemli fark yoktu. 

 

Tablo 2. Demografik veriler ve klinik karakteristikler 

 
 

              

Atorvastatin 

Grup 1 (n=15) 

Kontrol 

Grup 2 (n=15)  

 
p 

Ortalama ya ş                         59.4± 10.08 54.1± 8.37 AD 

Erkek / Kadın 14/1 13/2 AD 

Tek damar hastalı ğı 0 (% 0) 2 (% 13) AD 

İki damar hastalı ğı 5 (% 33) 4 (% 26) AD 

Üç damar hastalı ğı 10 (% 66) 9 (% 60) AD 

USAP 3 (% 20) 5 (% 33) AD 

Geçirilmi ş MI 6 (% 40) 9 (% 60) AD 

Düşük EF (%30 altı) 1(% 6) 2 (% 13) AD 

DM 2 (% 13) 4 (% 26) AD 

PAH 3 (% 20) 4 (% 26) AD 

HL 11 ( % 73) 7 (% 46) AD 

 

AD:  Anlamlı değil, DM: Diabetes Mellitus, EF: Ejeksiyon fraksiyonu,  

HL:  Hiperlipidemi, MI: Miyokard enfarktüsü, Preop:  Preoperatif,  

PAH:  Periferik arter hastalığı, USAP: Unstabil angina pektoris 

 

Postoperatif değişkenlere bakıldığında atorvastatin alan grupta 1 

hastada AF gelişirken kontrol grubunda 2 hastada gelişti ve istatiksel anlamlı 

fark yoktu. Entübasyon süreleri,  günlük drenaj miktarları, yoğun bakımda 
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kalış süreleri ve hastanede kalış süreleri karşılaştırıldıgında gruplar arasında 

istatiksel anlamlı fark tespit edilmedi. Postoperatif değişkenler Tablo 3’ de 

özetlenmiştir.  

 

Tablo 3.  Postoperatif değişkenler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tn I ortalama serum konsantrasyonları ölçüm yapılan zamanlara ve 

gruplara göre Tablo 4’ de gösterilmiştir. Preoperatif Tn I değerleri postoperatif 

dönemde arttılar ve her iki grupta postoperatif 24. saatte pik yaptı (Şekil 1).  

Grup 1’ de 24. saatteki Tn I ortalama serum konsantrasyonu 1.35±1.23 ng/ml 

iken grup 2’de 1.78±1.86 ng/ml idi ancak gruplar arasındaki karşılaştırmada 

istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Grup içi değişimler 

değerlendirildiğinde Tn I preoperatif bazal değere göre yükselmişti ve her iki 

grupta istatiksel olarak anlamlıydı.  

 

Tablo 4.  Ortalama Troponin I ve CK-MB serum konsantrasyonları 

 
Ölçüm 
Periyodu  
 

    Atorvastatin  
  Tn I          CK-MB 
 (ng/ml)         (unit/L)      

          Kontrol  
   Tn I          CK-MB 
  (ng/ml)          (unit/L)                   

preoperatif 0.5 14±5 0.5 18±11 
po 4. saat. 0.57±0.28 17±9 0.59±0.24 24±7 
po 12. saat 1.22±1.12 29±20 1.40±1.01 33±11 
po 24. saat 1.35±1.23 38±17 1.78±1.86 41±16 
po 48. saat 0.94±0.85 47±24 1.27±1.44 50±20 
 
po : postoperatif 
 

 

              

Atorvastatin 

Grup 1 (n=15) 

Kontrol 

Grup 2 (n=15)  

 
p 

Atriyal fibrilasyon varlı ğı  1 2 AD 

Entübasyon süresi/saat  5.0±±±±2.3 4.1±±±±1.0 AD 

Drenaj cc/gün 216 ±±±±44 207 ±±±±67 AD 

Yoğun bakım kalı ş süresi/saat 22.6±±±±10  16.1±±±±5.3 AD 

Hastanede kalı ş süresi/gün  5.3±±±±1.9 5.5±±±±0.9  AD 
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CK-MB ortalama serum konsantrasyonları ölçüm yapılan zamanlara 

ve gruplara göre Tablo 4’ de gösterilmiştir. Preoperatif CK-MB değerleri 

postoperatif dönemde yükseldi ve her iki grupta postoperatif 48. saatte en 

yüksek değerdeydi (Şekil 2). Grup içi değişimler değerlendirildiğinde CK-MB 

her iki grupta preoperatif bazal değere göre yükselmişti ve istatiksel olarak 

anlamlıydı. Gruplar arasındaki karşılaştırmada CK-MB ortalama değerleri tüm 

zamanlarda istatiksel olarak anlamlı değildi.  
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t0:  cerrahi öncesi, t1:  postoperatif 4. saat, t2:  postoperatif 12. saat  

t3:  postoperatif 24. saat, t4:  postoperatif 48. saat 

 

Şekil 1. Gruplar arası Troponin I (ng/ml) seviyesinin karşılaştırılması  

 

Ortalama oklüzyon süreleri Grup 1’ deki hastalarda 7.1±0.7 dakika, 

Grup 2’ deki hastalarda 6.9±0.9 dakika idi ve gruplar arası istatiksel anlamlı 

fark yoktu. Her hasta için oklüzyon süreleri ortalamaları postoperatif Tn I ve 

CK-MB değerleri ile karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı korelasyon 

yoktu.  
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Peroperatif Mİ geçiren hasta olmadı. Günlük olarak çekilen EKG 

incelemelerinde yeni Q oluşumu hiçbir hastada izlenmedi. Hastane 

mortalitesi hiçbir olguda gelişmedi. Hiç bir hastada uzun süre inotrop ve 

intraaortik balon pompası gerekmedi. 
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t0:  cerrahi öncesi, t1:  postoperatif 4. saat, t2:  postoperatif 12. saat  

t3:  postoperatif 24. saat, t4:  postoperatif 48. saat 

 

Şekil 2.  Gruplar arası CK-MB (U/L) seviyesinin karşılaştırılması 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Konvansiyonel yönteme oranla daha az olmak üzere OPCAB 

yöntemiyle ameliyat edilen hastalarda da kardiyak spesifik enzimlerin 

yükseldiği gösterilmiştir (4-7). OPCAB sırasında iskemi-reperfüzyon hasarı ve 

sonucunda kardiyak performansta bozulma oluşabilir. Anastomoz süresinde 

bölgesel koroner kan akımının kesilmesi söz konusudur. Bunun yanında 

kalbin çekilmesi, tekrar pozisyon verme, stabilizasyon kardiyak 

fonksiyonlarda bozulma ve global iskemi yaratabilir ve total vücut kan akımını 

bozar. Reperfüzyon hasarı sonucu kalp kasında geçici iskemiye bağlı olarak 

‘’stunning’’ gelişebilir ve kontraktil fonksiyon bozulabilir ve hayatı tehdit edici 

aritmiler meydana gelebilir. Miyokardı reperfüzyon hasarından korumak ve 

postoperatif AF’ yi engellemek için ideal ilaç ve yöntem ihtiyacı devam 

etmektedir.  

 

Çalışan kalpte koroner bypassta geçici koroner arter oklüzyonu ciddi 

komplikasyonlara neden olmayan bir durumdur. Bizim hastalarımızda geçici 

oklüzyon Buldog (0.5 N) klemp ile proksimal olarak yapılmaktadır. OPCAB 

esnasında TEE incelenerek yapılan çalışmalarda hedef damar alanındaki 

duvar hareketlerinde oklüzyon esnasında bozukluk gösterilmiştir (18). Lümen 

tıkayıcılar, geçici ve tam olmayan hemostaz sağlarlar, ek bir tekniğin 

kullanılmasına ihtiyaç gösterebilirler ve koroner endotelde direk hasar 

oluşturabilirler. Koroner içi şantların ise uygulaması zordur, koroner arter 

duvarında gerilmeye sebep olabilirler ve direk koroner endotelde hasar 

oluşturma riskleri vardır (26,27). Bu çalışmada hiçbir hastada koroner şant 

uygulanmadı. Ortalama oklüzyon süreleri Grup 1’ deki hastalarda 7.1±0.7 

dakika, Grup 2’ deki hastalarda 6.9±0.9 dakikaydı ve gruplar arası istatiksel 

anlamlı fark yoktu. Bizim çalışmamızda her hasta için oklüzyon süreleri 

ortalamaları postoperatif Tn I ve CK-MB değerleri ile karşılaştırıldığında 

istatiksel olarak anlamlı korelasyon yoktu.  

 

Miyokarttaki hücresel hasarı tespit etmede çeşitli yöntemler mevcuttur. 
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Geçtiğimiz dekatlarda miyokardiyal hasarı gösteren veya ekarte ettiren 

yaygın kullanılan belirleyiciler serum enzim ve izoenzimleri (CK, CK-MB) idi. 

Bu enzimlerin yeterince sensitif ve spesifik olmaması tanı için yeni arayışlara 

gidilmesine nede olmuş ve Katus ve ark. (28) tarafından yeni tek step enzim 

immunoassay’ in Tn T için geliştirilmesi ile miyokard hasarı için daha sensitif 

ve spesifik bir yöntem kullanılmaya başlanmıştır. Birlikte iskelet kası hasarı 

olsa bile cTn I’ nın enzim immunometrik ölçümleriyle miyokard hasarlanması 

spesifik olarak gösterilmektedir. Tn T’ ye miyokard ve iskelet adalesi arasında 

çapraz reaksiyon (yalancı pozitiflik olabilir) olabilir, ancak modern monoklonal 

yöntemlerle çok seyrektir ( < % 1). Tn I’ nın Tn T’ ye göre daha hassas 

olduğu gösterilmiştir (29) ve 5 ng/ml’ nin üzerindeki değerler miyokard 

enfarktüsü için anlamlı kabul edilmiştir (30). Tn T’ nin böbrek yetmezliğinde 

yükselmesi dezavantajıdır. Kardiyak Tn I’ nın irreversible kardiyak hücre 

hasarını göstermede CK-MB’ den daha güvenilir olduğu bildirilmiştir (31–34). 

Kalp operasyonu geçiren hastaların büyük kısmında CK-MB, 6–8 saat 

içerisinde fazla salınır, 2–3 gün içerisinde normale döner. Bu çalışmada 

miyokardiyal hasarı göstermede biyokimyasal analizlerde CK-MB ve Tn I 

kullanılmıştır. Üniversitemize ait merkez biyokimya laboratuarında Tn I kiti 

(DPC®) 0,5 ng/ml altındaki değerler için hassas değildi. Preoperatif, 

postoperatif 4. saatte, 12. saatte, 24. saatte ve 48. saatte ölçülmüştür. 

 

Statinlerin koroner cerrahisi sonrası morbidite ve mortalite üzerine olan 

etkileri yeni yeni araştırılmaya başlanmış ve her bir çalışma statinlerin yeni 

etkilerini ortaya koymuştur. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda statinlerin, 

lipid düşürücü etkilerinin yanı sıra antiinflamatuvar ve antitrombojenik etki 

gösterdikleri savunulmaktadır. Deneysel çalışmada simvastatin tedavisi 

uygulanarak endotoksemiye bağlı lokosit kümelenmesi ve göçünün 

mikroskobik olarak azaldığı gösterilmiştir (35). Araştırma kolesterol seviyesi 

normal olan farelerde yapılmış ve statinlerin bu etkilerinin lipid düşürücü 

etkilerinden bağımsız olarak görüldüğü savunulmuştur. Koroner 

revaskülarizasyon uygulanan domuzlar üzerinde statin tedavisi uygulanarak 

yapılan çalışmada statin verilmiş hayvanlarda daha az kardiyoversiyon 
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gerektiği gözlenmiş, duvar hareketlerinin daha iyi olduğu ve infarkt alanının 

daha az olduğu gözlenmiştir (15). Atorvastatin ile yapılan bir çalışmada 

statinlerin inflamatuvar markırları düşürdüğü gösterilmiştir (36). Son deneysel 

çalışmalar statinlerin serum kolesterol düzeyindeki etkilerinden bağımsız anti-

iskemik etki gösterdikleri hipotezini desteklemektedir. Lefer ve ark. (37) izole 

normokolesterolemik farelerde yol açtıkları 20 dakikalık iskemiden 18 saat 

önce uygulanan simvastatin’in etkilerini incelemişlerdir. Statin uygulanımı ile 

sol ventrikül fonksiyonları iyileşmiş koroner kan akımı ve endotelyal NO 

üretimi artmış ve iskemik miyokarda lokosit birikimi belirgin azalmıştır. 

Statinlerin kalbi koruyucu etkilerinin mekanizmalarından biri de lökositlerin 

endotele adhezyonunu inhibe etmeleri ile ilgili olabilir. Benzer sonuçlar 

Weber ve arkadaşları tarafından hiperkolesterolemik hastalarda yapılan klinik 

çalışmalarda da bildirilmiştir (38). Sonuçta statin tedavisinin hiperlipidemiyi 

düzeltmekle kalmayıp trombositlerin fonksiyonunu düzenleyerek postoperatif 

komplikasyonları azalttığını savunmaktadır. MIRACL (Myocardial Ischemia 

Reduction with Aggresive Cholesterol Lowering) çalışmasında akut koroner 

sendromunda erken dönem statin kullanımının rekürren iskemik olayları 

azalttığı gösterilmiştir (36). Dotani ve ark (39) 60 günlük ölüm, miyokard 

enfarktüsü baz alındığında atorvastatinin faydalı olduğunu bildirmişlerdir. 

Gaudino ve ark. (40) inflamasyon markerları (CRP ve IL-6) ile yaptıkları 

çalışmada hastane içi komplikasyonlarda ve postoperatif kardiyak olaylarda 

atorvastatinin etkisiz olduğunu göstermişlerdir. Lazar ve ark.  (15) akut 

iskemik miyokartta ve cerrahi revaskülarizasyon yapılan hastalarda 

öncesinde 21 gün statin kullanımının koroner arter relaksasyonu artırdığını 

gösterdiler. Pehlivanidis ve De Sutter (41, 42) statin kullanımının AF, Atrial 

flutter, ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyonu azalttığını bildirdiler. 

Bizim çalışmamızda miyosit hasarlanma Troponin I ve CK MB ölçümleri ile 

yapılmıştır. Ölçümler neticesince kontrol grubunda ortalamalar ilaç grubuyla 

karşılaştırıldığında daha yüksek olmasına rağmen ( po 4. saatte 0.57±0.28 

karşı 0.59±0.24 ng/ml, po 12. saatte 1.22±1.12 karşı 1.40±1.01 ng/ml, po 24. 

saatte 1.35±1.23 karşı 1.78±1.86 ng/ml ve po 48. saatte 0.94±0.85 karşı 

1.27±1.44 ng/ml) anlamlı istatiksel fark saptanmamıştır. İlaç grubunda 1 
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hastada AF gelişirken diğer grupta bu sayı 2 idi ve tüm hastalar amiodorone 

tedavisi ile sinüs ritmine döndüler. 

 

Atorvastatin kardiyak operasyonlarda iskemi-reperfüzyon hasarından 

miyokardı korumada kullanılmaktadır. Bizim çalışmamızda oklüsyon süreleri 

kısa idi  ve düşük EF’ li hastaların sayısı azdı. Ventrikül fonksiyonu iyi olan bu 

hastalarda ameliyatın ve sonrasının sorunsuz olması ve oklüzyon sürelerinin 

de kısa olması (< 15 dakika) olası iskemi-reperfüzyon hasarının şiddetini 

azaltmıştır. Operasyon sonrası hiçbir hastada intraaortik balon pompasına 

ihtiyaç duyulmadı ve peroperatif Mİ gözlenmedi. Uzun süre inotrop hiç bir 

hastada gerekmedi. Hassas olan Tn I sonuçları gözönüne alındığında 

oklüzyon süresinin ameliyat öncesi uzun olabileceği düşünülen ve kötü 

ventrikül fonksiyonlu hastalarda preoperatif atorvastatin kullanımı faydalı 

olabilecektir. Gruplardaki hasta sayısının az olması, çift kör, plasebo kontrollü 

olmaması çalışmanın her iki bölümü için kısıtlayıcı faktörlerdi.  

 

Sonuç olarak; bu çalışma ameliyat öncesi atorvastatin kullanımının 

çalışan kalpte koroner bypass cerrahisinde iskemi süresinin kısa olduğu 

durumlarda iskemi-reperfüzyon hasarının azaltılmasında önemli etkisi 

olmadığını ve atriyal fibrilasyon insidansını azaltmadığını göstermiştir.   
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