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GİR 1 ş 

İnsanlık çok eski zamanlardan beri 11A~rısız Dof!;um" üze

rinde durmuştur. Modern anestezi tekni~i ile a~rısız dot!;Um ü

mitleri do~muş ve gelişmiştir. 

Travay primipar kadını o ana kadar ksrşılaştılt,ı en bü

yük a(f;rıyn maruz bırakabilmektedir. Ancak, bu ço~ kez milkaf a

tıda en yüksek olan a~rıdır. Do~anın amnezisi olmasa, pek az 

.kişi do~um sırasında etkili a~rı giderme konusunu tartışırdı. 

Epidural blokaj do~umda a~rıyı gidererek rahatlı~ı sa~layan . 

tek etkili yöntemdir.. Şanslı bir kadın h~rhangi bir girişime 

gerek olmaksızın hızlı ve kola.y bir do~um yaparken, bir ba.şka.

sında intravenöz tedavi, fetal distres, şiddetli a~rılar ve 

do~uma müdahale 0eklinde komplikasyonlar olmaktadır. İkinci 

durumda do~n her zaman şans tanımaz, tıbbi girişim yaşam kur

tarabilir. Epidural analjezi bir çok annenin rahatlamasını sa~

lar. AncRk bir kaç ay sonra çottu R.nne epidurol aneljezi;ti ge

rekli kılmış olan şiddetli a~rılarını anımsamaz, ço~u kadında 

modern obstetrik prRti~i konusunda olumsuz yönde koşullanmış

tır. Oysa gerçekte epidurel aneljezi ile gerçekleetirilen se

zeryan bile hem anne hemde baba tarafından paylaşılan en do

yurucu doğum deneyimi olnbilmektedir ( 1) • 

Komplikas;)ronlu bir dot~umda epidural aneljezinin sı:ı.f1;1R.n

masi anneyi beraberindeki risklerle birlikte genel anesteziye 

gerek bırakmaksızın ~irişimler için (ncil sezerynn operasyonu, 

f orscpsli do~um, aynk gelisi veya ikinci ikizin geli~i gibi) 

hazırlar. 
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Epidural nnoljezide uynı zrnıwnda mide boşalmasında sis

temik opoidlerin neden oldu~ı gecikme olmaz. Epidurnl blokun 

uygulanmış olduğu bir hasta oldukça hızlı bir şekilde acil ope

rasyona hazırlanabilir, beklenmedik girişimin yaratacağı tedir

ginlik olmaz ve postoperatif morbiditede genel anestezi uygula

masına göre daha azdır. Istatist.iksel verilere göre uygun bir 

şekilde doğum ağrılarının giderilmesi, yalnız agrıların kötü et

kilerini önlemekle kalmayıp, anne ve çocuk ölümlerini de biiyi.ik 

ölçüde azaltmaktadır. 

özellikle primiparlarda travay a~rısı anne yorgunlu~u, 

aşırı stres, artmış mekanik iş, belirgin anne hiperventilasyonu, 

ve artmış oksijen ihtiyacına sebep olmaktadır. Bu durum mater

nal hipoksemi, hipokapni sonucu dolaşımdaki katakolnminlerin 

artması ile uterus hipoper1'üzyonuna yol açar ve f etiiste hipöksi 

ve asidoz gelişebilir. Epidural blokaj annenin travay D~rılarını 

ortadan kaldırarak meydana gelecek olan yukardaki olumsuz biyo

kimyasal değiı;ıiklikleri önlemektedir. 

Yüksek riskli maternal hastalıklarda, örnegin preeklamp

si ve diabetlilerde epidural blokla sağlanan stressiz travay 

fetal oksi~en da~ılımının en uygun hala gelmesini sa~larken an

ne kardio-vazküler ve metabolik değişikliklerini minimale indi

rir. Bu nedenle de seçilecek aneljezi şeklidir. 

Epidural analjezi ile gebe kadın korku ve ağrıdan uzak, 

e~lenceli ve anımsanabilir bir doğum yaşar. 

Artık günümüzde gebelerin ço~u kitaplar, televizyon, rad

yo ve diğer iletişim aruçları ile 11 AC;rısız Doğum"un y8rarlarını 
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ö[f;renmekte ve dolayJ.sı;yla at1;rısız ameli;yet, aC;rısız diş tedFıvi

si gibi 11Ae;rısız Dorı;um"da istemektedirler. 

Böle;emizdeki gebelerin bu isteklerine cevap vermek ve 

~O ,375 Bupivacaine dozu ile ya.ptıC;ımız epidural analjezinin 

literatürdeki di~er dozlarla karşılaştırılmasını yaparak, ma

ternal ve fetal etkilerinin araştırılması amacıyla, Anesteziyo

loji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile işbirli~i içinde 11 Ai:!;rısız 

Do~um" uygulaması ile ilgili çalı.smnmızı ba~lattık. 

Bu çalışmamızın bir di~er amacı da, bölgemizin di~er 

hastanelerinde yapılmayan "Agrısız Dor:;um" işleminin hr:ıstanemiz

de başlatılması ve rutin hale getirilmesi olmuştur. · 
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GENEL B!LG!T.ıER 

1-A~RiöIZ DOGUMUN TAH!HÇEB! 

!lk defa 18L~7 yılında do~umcu JAMES YOUNG SİMT'SON dotr;um

da Chlorofrom kUllanmıı;;tır. Dr. JOHN SNDW Kraliçe Victoria do~

rurken Chlorofroma uygulamıştır (2). 1901 yılında CATHEL!N ve 

SİUUARD'ın tarif etti~i şekilde, 1909 yılında STOECKEL vaginal 

do~umda ilk peridural anesteziyi sakral enjeksiyonla yapmıştır. 

Devamlı kaudal analjezi 1942 yılında H!NGSON ve ERWARDS tara

fından uy~ulanmıştır. Devamlı lumbal analjezi ise 1949 yılın-

da FLOwERS tarafından denenmi~tir. 1949 yılında kateterin imal-· 

edilmesi ile CLELAND biri lumbar, diğeri kaudal olmak üzere 

do~umda iki kateterli peridural analjezi metodunu geliştirmie

tir ( 3J. 

Yüzyılın ilk yarısında yarı uykU haliyle birlikte amne

zinin a~rı giderme için iyi bir yol oldu~u kabul gören bir gö

rüştü... Bu gÖ»Üş yakın zamanda anestezi preti~inde benzodiaze

pin kullnnımıno. döntiş yaptırmıştır. Ancak deneyimler göstermiş

tirki tolerabl bir bellek supresyona u~ramış olandan daha iyi 

sonuç vermektedir~ Üstelik epidural aneljezi 1:5enel anestezi ve

ya sitresli bir do~umda görülebilecek olumsuz biyokimyasal de

ğişiklikler:i. önlemektedir (4-5).Uygun dozlrırda verildiğinde 

plnsenta ayrılması (6) veya uterus skatris ri.iptUrü ile ilgili 

n~rıyı ortRdnn kaldırmaz (?-8). 

Bu seyrek uye;ulr:ı.mel2r ;veni ilrıçJrırın devre;ye girmesi ve 

modern enestezi prnti~inin ilerlemesi ile sıkla9tırılmı~tır. 



5 

Özellikle ABD'de 18 yıldon, Orta Avrupada 16 yıldan be

ri do~um a~rısınd8n kurtulmak isteyen gönüllü hamilelere uygu

lanan rutin bir metot haline getirilmiştir (3-9). 

Travay ve dotf;um sırasında a~rının güvenli ve yeterli bir 

şekilde giderilmesi, en iyi biçimde Lumber Epidural Analjezi 

(LEA)'nın hiinerli bir biçimde uygulanması ile sa~lenır. Budu

rum tekniğin artan kullanımı ile kanıtlanmıştır (10)· 

Son zamanlarda LEA do~um analjezisi olarak di~erlerinin 

örne~in: genel anestezi, inhalasyon analjezisi• paraservikal 

ve spinal blok yerine kullanılmaktadır. Epidural analjezinin 

sürekli infüzyon çeşidinin gelictirilmesi LEA'nın kalite ve gü

venilirlitr;ini artır::ırak hastı:rnın a~rısını sürekli olarak gider

miştir. Dit.Çer ilaç gereksinmeleri ve tekrarlayan bolus enjeksi

yonlara olan gereksinmeleri ortadan kaldırmıştır. 

2- TRA.VAYDA EP!DURA.L ANALJEZ!N!N ROLÜ VE AVANTAJLARI 

Tıbbi çifte standartlar, do~um dışındn af1;rı çeken hasta

lar için hızla dettişmektedir. Dot:;um sırasındaki aitrının profes

yonel farklılıftı ve bu a~rının dotf;al olarak "iyi a~rı" oldu~u 

şeklindeki görüş, do~um a~rısının fizyolojik avantajının olma

dıttı ortaya çıktıkça kaybolm8ktedır. üerçekte trA.vay att;rısı sık

lıkla aşırı anne yorgunlut;u, artını ş meknnik iş, belirgin anne 

hiperventilasyonu ve artmış oksijen ihtiyacı ile sonuçlanır 

(11-12). Travay ar;rılarının bu tnb,ii cevabı maternal hipoksemi, 

hipokapni sonucu ve katakolaminlerin i.iretiminde artma, uterin 

hipoperfizyon, fetal hipoksi ve asidozis görülebilir (13-14). 
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Travaydaki maternal ve fetal bu kRr~ıt cevaplar epidural anal

jezi. ile çok etkili olarak önlenir. Ço~ anneler tr8.vay stresi

ni tolera etti~i halde uzun, zor veya indüksiyonla dott,um ve ma

ternal hastnlık ile birlikte olan :yUksek riskli gebeler ve art

mış maternal rezervi olanlar neonatal sonlanmayı tolera edemez

ler. Tam tersine normal travayın daha önceden yüksek riskli ola-

bileceE'l;ini anlamak daima mümkiin de~ilken, insancıl ve .fizy;olojik 

temellere uy~un olarak analjezinin bu formu sadece yüksek risk

li ~ebelere de~il rutin travaydakilerede uygulanabilir. 

Epidural analjezi do~um a~rıln.rını hnfifletmek için di

ğer analjezi çeşitJ.erinden daha avantajlıdır. Erken do~um a~rı

ları ndan do~~uma kadar devamlı ve etkili yardım mUmkündür. Bu 

nedenle mnternnl ve neonntal refkleksleri deprese eden narko

tik, hipnotik veya inhı::ılasyon ilnçlarına ihtiyaç duyulmaz. Tra

vay için uygun epidural analjezi verilmesi travo.yın normal gi

dişinde uzanın.ya veya durmnya neden olmaz. Gerçekten, etkili a

nnnlje~i utcrus kontrnksiyonlnrının sıklık ve gücünün her iki.

sinide iyileştirerek do~umun birinci devresinin kısnlmasına 

neden olur (15} . 
Travnyın ikinci devresinde uyarılmış ve iyi ettitilmiş 

olan dot:;uracak şahıslar epidural analjezi ile sıklıkla uygula

n8n perinatal analjeziye ra~men interkostaı, diafragmatik ve 

abdominal motor fonksiyonları sürdürürler. Tam tersine analjezi 

uygulanmnmış olanlarda aşağı do['.:ru ıkınma perineol basınç art

m:::ısı refkleksi at!;rılı oldu~u için çok az ;yararlıdır. Çok daha 

ilr;i çekici bir noktada annenin uynnık kalması, do~umu izleme-

si ve yeni dottnn ile kontnkt kurmnsıdır. 
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Epidurr:ıl analjezi uygulnndıt;ında postpnrtum muayene ve 

epizyotomi tamiri hostrıda a~rı duymadan yapılnbilir. Daha Hnce 

sezeryan sectio geçirenlerde trnvayın denenmesi epidural anal

jezi altında dikkatli bir ı;ıekilde davranılarak yapılabilir. 

Lokal anestezinin dlişük konsantrasyonlnrı ile sıkıntılı a~rı 

kontrnksiyonlr.ırı uzaklcıştırıloro.k, uterus rüptür tehdidinin be

lirtileri olan devamlı suprapubik a1:1;rı, travayın seyrinde de{':irı

me veya kontraksiyon değişiklikleri e;ibi belirtiler devam edebi

lir (16).Sezeryan sectio gerekli ise, genel anestezinin gizli 

komplikı:ı.syonlGrından anneyi korumak için epidural blokun seviye 

ve şiddeti hızlı bir_ şekilde artırılarak yapılabilir. E~er post

partum tüp_· ligasyonu planlanmışsa dor;umdan sonra aynı epidurel 

lrn.teter kullnnılarak yapılabilir. Böylece ikinci c.ir blok yer

leştirme ve uzun süre hospitalizasyon önlenmiş olur. 

3- EMNİYETLİ EP!DURAL ANALJEZİ iÇ!N TEMEL KURALI.ıAR 

Epidural plnnın tekniğinin nispeten basitli~i ve do~um 

yapacak şahsın n9ırı ar~rılarını hafifletmesi nedeniyle istenme

sinden dolayı emniyetli şartlarda epidural analjezi denenir. 

Travay için epidural analjezisi anestezide büyük önem ta~ır ve 

herhangi bircerrahi hrıstanın hazırlnnması gibi aynı sakınma ve 

hozırln.nma:rı gerektirir. Gebenin anestetik idaresinde doktorun 

becerikli olmnsı ve epidurel nnnlje~inin idaresini yapacnk olan 

yetişmiş elemanların bulunması 5er~klidir. 
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Travny için epidural bloktan önce c;erekli olanlnr: 

1-Annenin medikal, e;ebolik hikayesinin ve fizik muayenesi

nin tam olarak değarlendirilmesi, 

2-Ağrılı kontraksiyonlar başlamadan önce gebenin birkaç 

medikasyon için yazılı ve sözlü izninin alınması, 

3-Aletlerin tam olarak hazırlanması, iyi bir hava yolu te

mini, pozitif basınçlı hava vermek için gerekli olan malzemele:q 

resüsitasyon ilaçları, ekipman hazır olmalı, 

4-Annenin vital bulguları kaydedilmeli, 

5-ÇKB ve uterus kontraksiyonları sürekli kaydedilmeli, 

6-Uygun damar yolu açılarak İ.V sıvı verilmeli (genellikle 

500 cc. Hinger Laktat soJ.iisyonu) dir. 

'.l!ravay için epidural aneljezi uygulandıktan sonra gerekli 

olanlar: 

1-Devamlı olarak uterusun sertliği ve yer.de{tiGimi lgenel

likle soldadır) kontrol edilmelidir. Biluteral epidural anest~

tik dağılım için annenin komplet supin pozisyonunda olması ge

rekli deE1;ildir. 

2-Tam anestetik kayıt tutulmalı, 

3-lıokal anostezi~in ilk epidural dozundan sonra 20 dakika 

boyunca maternal kan basıncının ciddi gözlenmesi, maternal vi

tal bulguların epidural boyunca devamlı kaydedilmesi gereklidir. 

4-Maternal ka~ basıncında anlamlı düşme (normal sistolik 

basıncın %20 altına düşmesi) 5-lOmg. epine.frin verilmesi ile ve 

HaCl infüzyonu ile hızlı bir r,;ekilde tedavi edilir. Kan basıncı-

nın azalması peryodu esnasında f etal kalp hızı özel dikkat 
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gereklidir. Birknç hipotansiyon f etal kalp hızında deseleras

yon ile birliktedir, hemen tedavi edilmelidir. 

5-AnesteziyoJ.ojist ve ubstctrisyen her zaman do~um yerin

de hrı..zır bulunmalidır. 

6-Do~mda içinde bulunulan s>artlar ve ti.im imkanlar emni:vet

li ~enel anestezinin uygulanması için mevcut olmalıdır. 

Eğer epidural analjezi sırasında trava1 a~rıları oxito

c in ile artırılmı$ ise ÇKS devamlı monitorize edilmeli ve o2 
vermek ~ereklidir. Do~umu takiben anne vital bulguları normale 

dc)niinceye ve blok tıimo.men ortadan knlkıncaya kndrır yo~un bakım 

odasında bekletilmelidir. YuJrnrıdn nçıklanan temel kurGllar uy-

e;un d.Gf~ilse travay için epiduro.l analjezi kosinlilde kontrendi-

kedir. 

l~-ANATOM!K DEGERJJENDİTIME 

Travayın birinci dönemindeki atr;rı (servikel yumuşama, 

dilntc::ı.syon ve uterin iskcmi) r;enelliklo ince aff erent visseral 

sempatik lifler içinden spinr:ıl kord içerisindeki thorncal ve 

JJomber (T10-L1) köklere trı.Qınır. Trova3rın ikinci devresindeki 

atr;rı (f otusun önde gelen lasmının inişi ve perinenin incelip 

3erilmesi) kalın somatik sinir lifleri boyunca spinal kordda 

snkral köklerle (S2-s4) iletilir. '.l!ro.voztın birinci dönemi süre

since mcydnna gelen nttrılnrın giderilm0si T10-L1 ninir kHkleri

nin sırlnndırılmış anestetik kons~ntrrH\yon br.ı.nyosu ile epidurul 

visseral duyuların blokuyln nn~lnnır. Travayın ikinci dUnemi ve 

dof~um için ;yeterJ.i ann.ljezi genellikJ.e epidural lokal anestezik-
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lerin konsontrnsyon ve volümünün artırılması ile elde edilir. 

Böylece blok BQagıyu do~ru s2-s4 sinir köklerinde somntik si

nir liflerine yayılır. Şekil 1 ve 2 de dol!;um kano.lının sinir

sel inervasyonu gösterilmektedir. 

Eftprent 
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l) Açılma Dö.neminde. 

2-3) lndifa döneminde. 
· Agn 'Yollar>. 

·h11- o"::::.(\ 
ı--L-1 - L'. g -~ P! aortıc,,: .. nalıs 

§ b h h,, "'""' ;up 
.. ~,-..fv Sp[ \ 0 ~Cfır,. 

' O ~-- -. r') Pi pctvıcuc; 
'l(\ 

-'"-"'·" _,,~.:;_~~~~~) '•, '-.; ~\ "~J lJteru'.. 

T S- iO T 11-12 ', · ·· C!.'rvıx 
S I ·:. S 7 - t, . Vagınc: 

cz. s2.ı. -
S 2 :.. S 2 :.. 'Jutva • P1:rınc-urn 

Şekil : 1-2:Do(5umda ai!;rı yolları:Açılma döneminde af!;rı 

lomber bölgode, indifa dönaminde sc.ı.kral ve perineal 

bölgede duyulur. 



5- TRAVAY !Ç!N EPİDURtı.L ANAT1JEZ! 1rEKN!G! VE !Iıı\Ç 

KUI;LAHIMI 

ıı· 

Travay arn:ıljezisi için epidural girir) yeri olarak lumbnr 

intervertebral Iı2 -r,3 veya L3-rJ4 nralıklnrı seçilir. BROMAGE lum

bar epidural sahanın:•_ lokalizosyonu için tUm teknikleri r:;özden 

r;eçirmiştir. Bu teknik çok kullanılan ve kolay bir tekniktir, 

Baş parmak ile columna vertebralis üzerine bastırıları::ık girile

cek alan tcsbit edilir. İçinde he.va veya sıvı bulunr:m ucuna 18 

nolu ucu kiint itsne trikılmı$ enjektör epidural sahadn sert lirr,A

mentum flavumun içine do~ru itilir. Epidural saha lokalize edil

dikten sonra loknl anestezik test dozunda enjekte edilir. Yeter

li dozda verilen bu miktar emniyetlidir ve i~ne damnrda veya 

subaraknoid sRhada olsa dahi tehlikeli duruma yol açmaz. t5onra

ki ikinci test do::rnnu savunanlnrda vardır. Anestezinin yeterli 

miktnrda ilk cnjeksi~·onunu tnkiben 2-3 dnkika içinde alt spinal 

blok oluşur. !ntravasküler enjeksi~·on ;ynpıldı~ında, kulak çınla

ması, metalik tat. veya hastada etkili de~işiklikler ortaya çı-

kor. 

Çok ~;akın zrı.mand.a MOORE ve .BATRA 2-3 dnkika içinde alt 

spinal blok oluşturacak yeterli ~okal nnesteti~in tek test doz

la olabileceğini savundular ( 17). Bir dııkilrnnın Ustiindeki her da

kikada ltalp atımında 30 atımlık artış olduttunda yeterli miktarda 

belirli ilaç ( epinefrine: 15 ,Mc;) önerdiler. Birkaç test doz kullF.l-

nılmamalı, fazla dozdnn, i~ncnin yerini de~iştirmeden kRçınılmn

J.ı<l:ı.r. Dununlo birlikte etkili bir terıt dozunun ne oJ.durıu tnrtı0-

mnlıdJ.r. Genellikle terrıpötik epidural doz vermeden önce bir test 

dozun verilmesi kaçınılmazdır. !~ne uygun bir şekilde yerleştiri-
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lir ve ilave ternpötik doz yavaşça enjekte edilir. (1 ml /2-3 

saniye), yavas olarak artırılarak.intravenöz olarak enjekte enil

mi$ ise toksisiteye neden olması önlenir. Yeterli lokal analjezi 

elde etmek için lokal anestezitı;in hızlı enjeksiyonu gerekli de~il-. 

dir. Gerçekten epidural lokal anestezip;in yavaş enjeksiyonu r;enel

likle daha çok anestetik g~nislik olu$turmaktadır.(Tablo: 1) 

Tek test .doz , 
!ıaç Miligram Volüm~m12 EEineEhrine 

Bupivncaine %0,5 ıö,o 2 1:100.000(20mg) 

Bupivacaine ~0,25 7,5 3 1:200.000(15mgJ 
I1idocaine 961, 5 45,0 3 tt, il 

2-Chloroprocaine %0,2 60,0 3 il " 
2-Chloroprocaine %0,3 90TO 3 il il 

Çif't test doz 

!lk doz 
Lidocaine %1,5 45,0 3 
2-Chloroprocaine %0,2 60,n 3 
2-Chloroprocaine %0,3 90,0 3 
Bupivacaine %0,25 7,5 3 
Bupivacaine %0,5 lo,o 2 

lkinci doz 
JJidocaine %1, 5 105 7.0 
2-Chloroprocaine%0,2 150 7,5 
2-Chloroprocaine%0,3 150 5,0 
Bupive.caine %0~25 20 s,o 
Bupivncc:d.ne %0 ,5 20 lt.' o 

TABLO : 1 : IıOKAT1 ANESTEZİKI1~R!N TEST DOZiıl\RI. 
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Do~umda daha fazla doz vermek ve devamlı analjezi sa~la

mak gerekiyorsa, plastik bir kateter epidural i~ne içinden ge

çirilerek, i~ne çıkarıldıktan sonra lrnteter sıkıca filme edilir, 

üzeri kapatılır. Kateter epidural snhayo. 2-3 cm'den fazla itil

memelidir. Fazla itildi(t,inde ucu for0manın dıı;ıına çıkar veya 

antcriör epidural alana girerek düzensiz veya inkomplet blok 

ile neticelenir. Bunun aksine epidural sahada sadece 1 cm kadar 

ilerleyen kAteter uzun bir travay seyri esnasında görevini :va

par. !t!;ne sırtta iken kateter asla çekilmemelidir, çijnkH it!;ne 

ucunun keskin ve tırtıklı kenarına takılan plasttlk parçRlar 

hastanın vucudunda kalrı.bilir. Kateterin epidural alandaki yerin

den emin olmak için 15 saniye süreyle aspire edilir ve deha ön

ce tarif edildi~i gibi lrnfi miktarda test doz enjeksiyon yapı

lır. Bundan sonraki her terapötik dozdan önce kateter aynı du

rumda kontrol edilir. Klinik deneyim ve birçok raporlara ra~

men hiç kimse kateterin e0idural mesafede olup olmadı~ından 

emin olamaz. Epidural kn.teterler zRmr.m zeman intravaskiiler ve

ya subaraknoit mesafeye kayabilirler. 

Travayın birinci devresindeki a~rıyı gidermek için T10 
sev;i.yesinde duyusal blok ile sonuçlt=man lokal anestezik test 

dozu 3ml, takiben 5-8ml %2'1ik 2-Chloroprocaine, %1,5 Lidoca-

ine veya %0,25 Bupivncaine ile yapılır. Gerekti~inde bu doz 

tekro.rlono.bilir. E~;er ilRve dozlar yeterli analjezi yaratmnkta 

başarısız ke.lırlarsa ve;;ra sadece kısmi blok elde edilirse kate

terin uygun b:i.r r;.ekilde yerleştirilemedi~i düşi.intilmeli ve çılrnrı~:ı. 

lıp tekrar yerleştirilmelidir. 
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Uygun bir seldlde fonksiyon yo.pmrıyan epidural kat At er

den daha sonrrı.ki yapılan enjeksiyonlar genellikle yeterli blok 

olu~turmn.ıı;lar ve hcıst[lyı hem uzamış atı;rı, hemde lokal aneste-

zik toksisitesi riskine soknr. 

1'ravayın II. devresinin somuna gelindi~inde, hastA otu

rur vey~ 45° lik pozisyonda iken 10-15 ml'lik lokal nnnljezik 

enjeksiyonu vaginal dot1;um için yeterli perineal annljezi sntf,lnr. 

JJet5işik lokal analjeziklerin uygun dozları '..L'nblo 2 de özetlen-

miştir. 

ilaç 
~ravayda fekrRrlayan 

voliim (9-~) injeksiyon 
Do[t_umda 
Voliim (%) 

--------~-~~- -~~~~ara1ığ~ ldak~~·'---~-~-~-
2-Chloroprocaine 
Iıidocaine 

Bupivacaine 

8-lOml (2) 

8-lOml (1-1,5) 
ıo ... 12mı (%0,25J 

30 
60 

75 

10-14ml(2-3) 
10-ll~ml( 1, 5) 
10-ll~ml~ n, 29 

-------- ---------------· -·---- -------
'1'.ı\BIJO : 2: Travay ve .1Jot5um' iç in intermittnnt enjeksiyon teknitı;i. 

6-TRAVAYD.ı\ DEVAMLI INFÜZYONL.ı\ LUMBJ\R EPİDURAL ArlALGEZİ 

Uzun süreli a(';rı kontrolUnü emin bir ::-.ekildc sağlnmak 

için devamlı infüzyonla epidural analjezi basit fakat etkili 

hir metottur. Travayda devnmlı infüzyonla dU~ük doz analjezi 

1940'ların sonlarından beri yapıJ.masına re~men 1970'lerin son

larına kadar popüler ole.mn.clı. Oysa geniş klinik imknnlar ve 

çok iyi pozitif basınçlı pomrnl ::ır mevcuttu. DevAmlJ. infflz:vonla 

epidurnl analjezi (DIEJ\) 1 ,5-2 saatten drıhn uzun sHrecer:i tah

min edilen herhangi bir travay için endikedi.r. 
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Aralıklı enjeksiyonda mevcut olmayan hirçok avant~.jları 

vardır. Bir kere etkili bir cpidural blok meydana eetirilmiş 

olur. Gerçek devamJ.ı A-l';rı hrı.fifletmesi sa~lanmış olur, böylece 

blokun ge:r:.-ilemes:i.nd.cn sakJ.nılmış ve ikinci bir enjeksiyondan 

önceki bekleme periodunda annenin ağrı duyması önlenmiş olur. 

DİEA Jrullnnılarak daha dilüe anestetik solüsyon:ı.arla mUkemmel 

anal;jezi s::ıf!;lnnabilir. Böylece motor blok d.nhA nndirdir. Bu 

durum annenin daha rahnt hareket etmesine izin verir ve trava

yın II. evresinde fetüsün itilmesi için optimal hareketi sR~

lnr. Devamlı bir analjezi seviyesi sa~lanarak anastezi~e karnı 

taşiflaksiden snkınılmıı::- olunur. Tüm travay sUresince gerekli 

anestetik ilaç dozu yaklaşık 1/3 oranında aznlır. Her bir a.nes

tezik enjeksiyonu takiben oluşan sempatik tonustaki deir;iGikJik

lerden snkı nılarak, dalın stabil knrc'l io-vaski.iler cevap elde edi

lir. Kiiçük dozlnrla infUzyon ;vapılcl.ıt~ında intravenöz lokal anee

teziklere kr.ırşı oluşan ani toksik renksiyonlar önlenmiı:ı olur. 

Travnyın seyri esnasında opidurnl kateter intravasküler sahaya 

e;eçerse, annenin buna cevabı ai3';rının tekrar btlr.lamn.sı seklinde 

olup, nöbet veya knrdio-vnsküler kollaps geliGmez. Kateterin 

subnraknoit s<ıhaye. muhtemel e;eçü;d söz konusu oldut{;unda aı;-ıırı 

yüksek spinal anestezi erken teşhis sayesinde önlenerek agır 

motor blok aznltılır ve sadece alt ekstremitelerle sınırJ.rındı

rılır. 

Travay için etkili D!EA tesis edildireinde blok saRJ.nmak 

için ~erekli zamnn ve efor nzdır. Her bir dozu tak1~en uzun 

süreli izleme yerine saat bnşı 5 dakiknlık onnedeki anestezik 
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seviyelerini ve annen:i.n vitr:ı.l bulgularını lrnydetmek yeterlidir. 

bununla birlikte travayda DİEA yrıpılması hastanın devamlı ta-

kip gcrekainim1.ni aznltmnz ve do~umn kndar hastayı santlerce 

terketmek için bir bnhane teşkil etmez. 

DİEA kullanımı için de~ir;ik infi.izyon pom:naları vardır. 

Birçok klinisyen oxitocin in.fUzyonuncla kullanılan pompaları 

kullanmı:.ı.ktndır. Sadece epid.ural ane.ljeziye ait pompaların kul

lanılması intravenöz ve epid.ural infüzyon arasındaki knrmA.r:,ıık-

lıp;ı gidermesi açısından avantajlıdır. Pompanın özellikleri 

şunlnrı içermektedir: Saatte 1 ml'ye kadar inen do~;ru in.füz

yon oranı, pozitif basınç uygulama, pille çalışma ve pompanın 

önü kaza ile açılirsa veya gUç kaynaf~ı kesilirse otomatik ola

rrı.k durmnsıdır. D!EA için uygun lokal anestezik-ler Bupivacaine, 

Chloroprocaine, Iıidocaine' dir. Bu solüsyonları uygun dilüe kon

santrasyonlarda hazırlamak için gerekli bilgiler tablo 3'teclir. 

İnf üzyon pompnsı için 150 ml hnzırlamn 
Voltim t %) !la_ç ________ ~-------~~- Şgliis;yon İnfuz;yon oranı~m]L.L 

Bup i vr:w ai ne 
Bupivncaine 
Lidocaine 
Iıidocaine 

2-Chloroprocaine 
2-Chloroprocnine 

30ml\0,75) 
50mlt0,75J 
50ml(2J 
90m1(2) 
30mlC3) 
50ml(3) 

%0,127 
%0,187) 
%C:,5 
%0,75 
%0,5 
%0,75 

.infiizyon pompnnı için 50 rnl hr.ızırlnmn \ ör:Harvnrd) 
Bupivacaine 25ml(n,?.r::;~ -F25ın1 normrü sCTlin 

J1idocnine 25ml( 1) ..\.25ml " " 
2-Chloroprocnine 12,2rnl(2) .+7>7,5mı " " 

8-12 
8-12 

15-20 
15-20 
30-l~() 

30-40 

~rı,125 

%0,5 
%0,5 

TABLO : 3: Devamlı infUzyon soli~yommun hazırJ.rınmnrıı. 
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DEV .ı\MJJI iNFliZYOHJıJ\ EPtDURAJJ ANALGEZ! BA~ATMA TEKNİG!: 

Devamlı infi..i.zyonrt başlamadan önce test ve yükleme dozlR

rı ile cpidural blok sa~~lanır. (Total hacim, 10-12ml %0 ,25' lik 

Bupivacaine veya 10-12ml %2'lik 2-Chloroprocaine) Blokun tam 

olu~tu~u znmnn belirlenir. (15-20 dakika sonra) E~er yükleme 

dozunu takiben unilateral veya kısmi blok oluşmuşsa epidural 

kateterin yeri deff;ir;ıtirilmelidir. Başorı1ı bir D!EA için ye

terli ;yükseklik ve yo~nlukta epidurnl blok gereklidir. Bir 

kez blok tnm tesis edildit::inde devamlı infiiz;yona baı:;ılanır. 

2-ChJ.oroprocaine gibi kısa etkili anesteziklArle anne sol ya

nına yatırJ.ldıktan sonra infüzyona hemen başlanmalıdır. öeçi

len loke.l anestezi~in konsantrasyonu başlangıçtaki yiikleme do

zunun yarısı olmnlıdJ.r. T10-T8 seviyesinde vissernl analjezi 

saf.~lamak için cçerekli lolrn.l anestezik konsantrasyonu ve infüz

yon hızı değisik ajanlar için farklıdır. 

Bupivacaine: Hız: Yükleme hacmi ile aynı (10-12ml/h) 

Konsantrasyon: %0,125/o,ıs7 

Lidocattne: Hız: YUklerne hacminin 1,5 katı (15-20ml/h) 

Konsnntrasyon: %0,5-1 

Cbloroprocaine:Hız:Yüklerne hA.cminin 2 katı (25-35ml/h) 

Konsantrasyon: %0,5-1 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR 

EGer infii~yon esnasında unilaterRl blok gelirirse has

ta az bloke olan te.rnf e.ltta olmak li:r.ere t::ım yana çevrilir, 

tekrar bir test ve ;rHkleme dozu enjekte edilir ve drı.kikadn.ki 

hız birfl..z dnha fazlR olmo.k üzere yenfrJ en infUzyona brtp.lnnır. 
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Et;er bu başarılı olmazsa veya blok gerilemeye devam ederse epi

dural kateterin yeri değiştirilir, yi.ikleme-infüzyon işlemine 

yeniden başlanır. E~er knteter k5tü ·çalı$ıyors~ zaman 

ve ilaç ha.rcamCTyn delf;mez. E~er yeterli duyu knybınn ra~;men :=.ı(f,

rıda kesilmeler hissederse eynı şekilde yükleme dozu tekrPrla~~· 

nır ve infiizyon dozu 1/3 ar~ır.ılır. (ör: %0,125 Bupivr:ı.cFıine % 

0,187~ye çıkarılır.) Travay esnasında seviye dilserse kRteterin 

intrr>.vasküler mesnf ede olme.clı(~ından emin olduktPn sonra bir 

yilkl.emo dozu verilir ve infüzyon hızı ~25-50 artırılır. E~er 

infüzyon esnnsında blok seviyesi ;yi.ikselmeye bnı:;:larsA. knteterin 

subnrnknoit meso.f ede olup olmı:.dı[ının ve;;rn. yer de('..irtirip de

l';if;tirmedit;i bir test dozu ile kontrol edilebilir. Et~er sonuç 

negatif ise infüzyon hızı %25 ornnıncln Gzr.ıltılır, r.:ı.ncak infiiz

yon kesilmez. 

Travayı n II. devresinde inf.liz;-;'onıın devnm etmeni F""iddet-

1e tavsi;ye edilir. Çünkü, stnbl bir anne fizyolojisi için tra

vayın tlim i;yi durumund2n ;rarnr.1rınn.bilınok, mnksimum ı.:ı.nne dayanma

sını en alt dilzeye koorrere eclchiJ.mek,mnhtemel trı~ıflaksiden 

knçınmak ve çıkış sırasında ilaç gereksinimini azn1.tme.k için 

gereklidir. E~:er ikinci devrede epidure..l kesilirse travay n~

rılArı dramatik bir ~ekilde nnnenin dnhn önceki n~rısının üs

tUne çıknr. Bu durum ağrının oçn~ı di.ize~rindc (IJet-dm-ın) geri 

dönU~ü ile ilr,iliclir. Bu durum korku, ;rorgunluk, kızr.;ınlık, 

koopernsyon bozuklu~u olnrnk ortnyn çıkor. Trnvayın II. dev-

rcs inde' epidurnl ıınestezinin sii.ı:cliiri.ilmcs inde hrüen 1'.:nr:;.ı t gö;.; 

rür;üer vnrdır. Çok iyi kontrol e(lilmiş çnlı~mn.larda yo.vaş II. 
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devre travayının nedeninin e:pidural anesteziden oldu~unu ayır

mak çok zordur ve pek az yF.1.pılnbilmirtir. Apa~ı motor blok ile 

D!EA avantajları ve travayın II. devresi ile olan ilişkileri 

henüz yeterince arartırılmemıştır. Önemli olan nokta II. dev

rede epidural aneljezisi devam ettirilen rmnelerin mükemmel 

bir obstetrik gidiş gBstermiş olmalarıdır. 

DOGUM 

Doğumda :yeterli perineAl annljezi doC;uranla.rın %50' sin-

de bulunmc:ıktadır. E[ter bu durum belirlenirse inftizyon perineBl 

onarım bitirilinceye .. krıdar devam ettirilir. Unutulmamalıdır ki, 

2-Chloropracaine blok infüz;ron kesildikten sonra 1)-20 dakika 

daha etkisini sürdti.rebilirken Bupivacaine blok infüzyon kesil-

dikten sonrn 1 saat dahrı. etkisini sU.rdiirmektedir. E[;er dori'lm 

sırn.sında perineal analjezi :;retersiz ise in:filzyon kesilerek 

afattıdaki dozlnrd~.n herhangi biri ile ;reterli sr-ı.kral. ane.ljezi 

sağlanmalıdır. 

2-Chloroprocaine %2-3 10-15 ml 

lıidocaine %1,5 10-15 ml 

Bupivacaine 960 ' 25-0 ' 375 10-15 ml 

Devamlı epidur::ıl infiiz~·on sır~:ı.sında sezeryRn sectio ge-

rekli hale gelirse in.füzyonu keserek sezeryan sectio için tam 

bir test dozunu izleyerek ful doza ~cçilir. B6yle bir doz 2-

Chloroprocaine l%3) 18-20ml, lıirlocaine (%1,5) 18-20ml veya 

Bupivacaine (9:50 ,5) 18-20ml olarak ayarJanır. 
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7-LOKAL ANESTEZ!KLER 

Lokal anestezide iki grup ilRçtan ye.rarlonılmaktndır. 

l<t Ester r:;rubu lolrnl anestozikler: Procaine, Novocaine, Tet

rncaine: Daha çok allerjik reaksi~.~onlar yapnrlar. Flazma Cho

linesterase fermenti tarafındon hızlg parçalanırlnr ve toksik 

etkileri hafiftir, fetüse pek az geçerler. ~eonatal yan etki

leri çok sınırlıdır. 

2'- Amid grubu lokal anestezikler: Iıidocaine, Iıinocaine, Oyclo

caine, Bupivacaine: Kanda pt1rçrılenmı:ı~üar, karnci~erde metnboli

ze olurlar. Anme kam.ndnki ionizasyon ve proteine bn~J.anma o-

ranları, lipidlerde çok solubl oluşları plasentadan fetüse ge

çişlerini koleylaştırır. 

LokPl anestezikler diklrn.tli ve doı!;ru Jl::ullanıldı~~ında 

anne ve fetüse yı=m ctkil.erinden korkmoyfl gerek yoktur. Kaza 

ile intravasküler verildiklerinde merkezi sinir sisteminde ve 

knrdiovasküler sistemde yan etkiler g5rülür. Huzursuzluk, baş 

dönmesi, brnmalar, titremeler, kramplar, şuur bulanıklı~ı, so

lunum durması, kalpte ritm bo~rnkluklc.rı, arter basıncında düş

me, utero-plasental sirJ..:ülnsyon debisinde azalmolar ortaya çı

kar. l!'etllste ise hipoksi ve aBidoz gelişebiJ.ir. 

Kull~nılacak anestezikler anne ve fetiise z~r.ı:ır vermemeJJ.: 

o.- Uterus kontrı:ı.Jmi;)ronlarını~'bozmt=ımalı, annenin ıkıntılı 

a~rılnrı rıktif lrntılmnsını engellememelidir. 

b- Operatif mi.idahale ornnını artırmr.ı.malıdır. 

c- Yenidoff;anda aolunum merkezinde depresyon yapmrımalıdır. 

d- Uygulnmnsı.kolcıy ve r;üvenilir olmalı. 

e- Etkisinin ne Z?m:ın bı:ı.01rıyncağı, ne Y.:ndnr sHrecef'ı;i iyi 
biJ inmelidir. 



Proteine 
Sınıf TiE Etki Süre~dak~ ~ Bağlanma_(%) 

Düşük potens 
Procaine(Novocaine) Ester L Yavaş 60-90 8.9 5.8 

Orta potens 
Chloroprocaine HCL 

(Nesacaine) Ester L.'M.E Hızlı 30-90 8.7 
Lidocaine(Xilosaine, 
Dolicaine, Ultracaine) Amid L.M. E.S Hızlı 90-200 7.7 64.4 

Mepivecaine(Carbocaine) Amid L.M.E Hızlı 120-240 7.6 77.5 
·Yüksek potens 

Tetracaine(Pontocaine) Ester s Yavaş 180-260 8.5 76.0 
BupivacaineiUC 

(Marcaine,Sensorcaine) Amid L.M.E Yavaş 180-600 8.1 95.0 

Etidocaine(Duracetine) Amid M.E Hızlı 180-600 7.7 94.0 

L:Lokal infiltrasyon 
M:Major sinir bloğu 
E:Epidural blok 
S:Spinal anestezi 

TABLO: 4: LOKAL ANESTEZİKLERİN KARAKTERİSTİKLERİ. 



Maternal arteriyal Umblikal ven Umblikal ven 
Protein bağlama Veya venöz plazma konsantrasyon- Maternal kan 

Anestezikler Kapasitesi(%) Konsantrasyonu(ug/ml) ları (ug/ml) oranı 

PRİLOCAİNE 55 1.03-1.5 1.07-1.5 1.0-1.16 

LİNGOCAİNE 64 1.23-3.5 0.8-1.8 0.52-0.69 

MEPİVACAİNE 77 2.91-6.9 1.9-4.9 0.69-0.71 
' 

BUJ?İVACAİNE 95 0.26 0.08-0,11 0.31-0.44 

ETİDOCAİNE 94 0.25-1.3 0.07-0.45 0.14-0.35 

TABLO: 5: BEŞ Al.~İD GRUBU LOKAL ANESTEZİGİN UMBLİKAL VEN MATERNAL KAN ORAN VE 

PROTEİN BAGLAMA VERİLERİ. 
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8- TRAVAYDA EPİDURATJ ANAiıJEZ! END!Kı\SYONTıA:RI 

a- Çok şiddetli dof:l;um nt5rı1r.ırı. 

b- Tam ano.ljezi [lJ.tında nf.'l';rısız dot';um. 

c- Servikal dilatn.syonun ~ocikmesine bn~lı dot;umun uzaması, 

yumuı:;:ak doku distosile:ri, pe:r.:i.ne sertli~i, bitkin ve 

halsizleşen Bebeler. 

d- Preekl~mpsi. 

e- Operrıtif uygulama.ya r;eçileme,yen midesi dolu gebeler. 

f- Ilantılı n{!,rılrırı vakitsiz başlnyanlar. 

9- TM VAYDA EPİDURAL ANALJEZİ KONT:RENDİKASYONIJARI 

I- Kesin kontrend.ikrısyonle.r: 

1- HnstPnın reddetmesi. 

2 - Personel,monitori7ıPsyon cihrızJ.arı ve siirekli bakım 

yoklu(l;u 

3- Enfeksi~ron: a)Epidural enjeksiyon ~rerinde ve:yR yakı

nındn.. 

b)Septisemi. 

4- Korır;ulBsyon bozukluklRrı: (Akkiz veyn konjenital) 

5- Anatomik bozukluklar: 

a) Spina bifida veya moninBo-myelosel. (Bpina-bifida 

okülta; e~er lezyonun yeri biliniyorsn kontrendi

k-ı syon ohı ı::".turmn z. ) 

b) Spin~l k~ynnnma. (Knu~nl ynk1nnınıda ynpıJahi11.r.) 

c) Vertebr<:ıl kolon nltındn rırtcrio-vcııc)z ınnl formesyon

ln.r. 
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II- Rölatif kontrendikasyonlar: 

1- Anetomik ve teknik zorlukl::ır(Ör: Şismı:mlık,fizyon). 

2- Hızlı ilerleme gösteren ve blok oluşturm~ya zaman 

bırakmayan multipn.rlnr~ 

3- Çok erken travBy: E~er oksitosin indüksiyonu varsa 

kontrendikasyon detı;ildir. KRdın belir~in n~rı çeki

yorsa erken travaya r8~men epidural anal~ezi endike 

olrıbi1ir. 

AGRILI TRAVAY EP!DURAIJ BLOK !Ç!N BtR mm:tKABYONDURi' 

4- Kooperrısyon kurulnmoyan hastalar. 

5- Kontrol altına alınnmrımış preeklampsi veyn eklampsi: 

Medikal kontroldnn sonra ve koagulop~ti yoklu~und.a 

epid.ural analgezi kontrendi1m de~ildir, hatta anne

nin ve intrauterin çevrenin dnha iyi duruma gelmesi-

ni SR~lar. 

6- Düzeltilemeyen hipovolemi. 

7-Kron.ik o~aP:;ı sırt nf!;rısı (Kr. bel a~rıları). 

8- Multipl skleroz rsibi tekrnrlrıyan nörolojik hastnlıklar. 

9- Hemodina.mik monitoriznsyonun uygun olmedıV:;ı SR~dan so-

la şantlı kn.rd.iak hastnlıklnr. 
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10- TRAVAYDA J!:P!DURAL ANALJEZ! KOMPL!KASYONLARI 

ı- Başarısız veya inkomplet blok: 

!nkomplet epidural blok doktoru endişelendirmelidir. De

neyimli ellerde bile %5-10 sıklıkla başarısız veya inkomplat 

blok görülebil1ir • .Bu problem çözümlenmelidir. En sık ned.enil"k8...;. 

teterin anterior epidural boşlukta fazla ilerlemesi veya bir 

sinir kökü forameninden dışarı çıkmnsıdır. Nadir olgularda epi

dural aralıt§;ın stenozu veya vertebral disk hastAJ.ıkları nedeni 

oluRturabilirler. Noktasal blok epidural aralı~ı orta hatta 
• 1 

idantifiye ederek ve kateteri i~ne ucundan 3-4cm'den fazla ile~ 
' 

letmeyerek önlenebilir. Epidural boşluk dırındaki bir kateter 

kolaylıkla itilemeyecektir. Kateteri zorltımnk veya bir sitilet 

kullanmak epidural boşluk dışına çıkma veya bir damara girme 

şnnsını artıracaktır. Yeniden enjeksiyonla başarılı blok şan

sı nadirdir. Bu manevra ile a~rı çekme uznyacak ve aşırı anne 

ilaç seviyelerine ulaşılacaktır. İnkomplet blokun kesin çözümü, 

yöntemi aynı veya başka bir aralıktan denemektir. Başarısız 

blok, işlem tekrarle.ndıl!;ında son derece nadirdir. 

II- Unilateral blok: 

Tek yanlı epidural blok, anterior epidural boşlukta ya-

tan bir kateterin tanı koydurucu bir bulgusudur veya epidural

dural adezyonu gösterir. Neden noktP.snl bloktal'>".ine ben7..ern.ir, 

ya kntcter fazla itilmiş yada epidural aralıkta yana kaymıştır • 

.Kateteri l-2cm geri çekmek, başlnngıç do~mnu yeniden vermek, 

hastayı blok olmayan yana y:ı.tırmak mtikemmel blokla sonuçlana-
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bilir. Do.ha sonraki dozlar bu pozisyondn verilmelidir. E~er 

bu yöntem işe yaramD.zsa bir defa denendikten sonra blok bütü

nUyJ.e tekrarlanmalıdır. Problemin çözUmUnde pozisyonu bozuk 

yerleştirilmiş bir kateteri kullanmAktn ısrar etmemek hasta

nın yararına olacaktır. 

!II- Maternal hipotansiyon: 

Maternal hipotansiyon elektir epidural blokun en sık gö

rülen yan etkisidir. E~er ihmal edilirse epidural bloku. izleyen 

bir hipotansiyon bel~rgin maternal veya fetal morbidite ve mor

tali te yaratır. Normalde hipotansiyon sistolik kan basıncının 

100 mmHg'dan daha az olması şeklinde tanımlanır. (Hasta yan ya

tıyor olmamalıdır.) Anne kan basıncında blok öncesi de~erlerin 

%25-30 altına düşmesi hipotı=msiyon olarak de[Serlendirilmeli ve 

acilen dUzeltilmelidir. Blok başlangıcı sırasında~·otoregülasyo

nu olmayan ve normal maternal kan bnsıncına intcrvillöz kan ba

sıncını sürdürmek için battıml:ıı olan plasentaya büyük dikkat 

gösterilmelidir. E~er plasentnl oksijen da(1;ılımında disfonlrni

yon varsa (plasenta ~retmezliC;i, preeklampsi, dinbette olduttu 

gibi) fetüs anne kan bas:ı.ncındaki %15-20• lik bir azaJ.-may.ı bile 

tolera edemeyebilir. Bu nedenle si..irekli elektronik .f etal kal-p 

hızı monitorizasyonu (EFM), onne krı.n basıncı de~işikliklerine 

karşı fettis cevabının en iyi göstergesidir. Bu nedenle fetal 

kalp hızı epidural aneste~dnin bo.şlnnrr,ıcı ve devamı siiresince 

monitorize ed.ilmclid:i.r. Et5er mnternnl hirotnnrıiyon ÇRbucnk dii

zeltilirse ender olarnk fetal o.sfiksiye neden olur. MARKS ve 
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arkadaşları fetal distres vakalarında bile başlangıçtaki böl

gesel analjezinin fetal skalp kan. gazlnrında.bozulmaya neden 

olmndıgını göstermişlerdir (18).Maternal hipertansiyon anne 

bilincini kaybetmeye başlamadan acilen düzeltilmelidir. Çün

kü bu durumda anne kusmaya ve pulmoner aspirasyona predispo

zedir. Klinik olarak belirgin hipotansiyondan ringer laktat 

solüsyonunu İ.V olarak daha önceden vermek ve devamlı sol ya

na yatırılarak kaçınılabilir. Bazıları blok öncesinde proflak

si olarak efedrin tavsiye ederken, bunun sol yana yatırıp !.V 

hidrasyonu sa~ladıktan sonra nadiren gerekli oldul5tl göriilmüş

tür. Bu önlemlere ra~men hipotansiyon deve.m ederse yüz maske

si ile yüksek akımlı oksijen ve ek !.V sıvı vererek, bacakla

rı kaldırmak, tamamen lateral pozisyona almak ve intravenöz 

efedrin 10-15mg hızla başlamak gerekir. önceki kan basıncına 

ulaşmak için efedrin verdikten sonra 1 dakika gereklidir. 

IV- Lokal anesteziir;in intravaskü~er enjeksiyonu: 

Gebelik epidural venlerin diletasyonunu artırır. Epid~

ral blok sırasında kateter zorlr:ınırsa veya ucu ileri itilirse 

travay sırasJ.nda dnrnar içine girebilir. Bu potansiyel bozukluk 

terapötik doz verilmeden önce dikkatlice kontrol edilmel:i.dir. 

Bunun için enjeksiyon öncesinde ve enjeksiyon sırasında kate

ter nazik bir şekilde aspire edilmelidir. E~er blok başarısız 

olursa bu durumdan şüphelenilmelidir. Kateter aspirasyonu ne

gatif basıncın vonleri kollabe ederek havayı şıkıştırme.sı ve 

aça~ itmesi nedeniyle güvenilir olmayabilir. 
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Pek çok klinikçi her bir terapötik doz öncesinde 15-20 

mikrogram epinefrin (2ml 1:100.000'lik ten veya 3-4ml 1: 

200.000'lik konsantrasyonlarden) vererek anne kalp atım hızın

da 30 vuru/dakikadan daha fazla artışla bir test dozu µygula~ 

maktadır. Monitorizasyon elektronik veya elle olabilir. Epi

nefrin içeren test dozu e~er uterus kontraksiyonları sırasın

da verildiyse veya hasta beta-agonist tokolitiklerle (ör:ri

todril) taşikardik hale gelmişse !.v verilen bir enjeksiyon 

belirlenemeyebilir •. Yada hasta beta-bloker bir ilaç alıyor-
. 1 

dur. Epinefrinin:--.karP.i):aktetkisi enjeksiyondan sonra 30 sa-

niye içinde başlar ve 1 dakikadan daha az sürer. Epinefrin 

test ·dozu !.V enjekte edilirse uterin kan akımını 3 dakika 

kadar bozar ve fetal bradikardi oluşturur. (19-20) Bu durum 

uteroplasental yetmezlik olgularında özel dikkat gerektirir. 

Tüm bu yan etkilerine ra~men bu test dozu lokal anestezi~in 

yüksek doz !.V enjeksiyonundan kaçınmada güvenilir ve emniyet

li bir yöntemdir. 

Epinefrine elternatif olarR.k !. V test amacı ile 2-Chlo

reprocaine' nin 150 mg'ı yapılarak merkezi sinir sistemi toksi

site belirtileri gözlenir. Bu belirtiler arasında metalik tat, 
. 

kulak çınlaması ve perioral uyuşma vardır. 1.V test dozu ola-

rak Bupivacaine veya Ethidocaine güvenilir de~ildir. Bu ilaç

ların devamlı enjeksi;-;rnnu merkezi sinir sistemi belirtileri 

ortaya çıkmadan önce kardiovaskiiler kollapsa neden olur1ar. 

Klinisyen kaza ile !. V lokal anestezik verdi~:inde, enjeksiyo

nu 0,75 mg/kg'a Bupivacaine, 2 95 mg/kg Chloroprocaine veya 
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2 mg/kg Lidocaine ile sınırlandırabilmeli ve enjeksiyonlar 

arasında 1 dakika beklemelidir. ~okal anestezikler daima ya

vaş verilmelidir. (3-5 ml/sn) Bu sırada hastaya toksisite be

lirtileri sorulmalı ve gözlenmelidir • .Bu durum hastanın yaşa

mını tehdit eden !.V enjeksiyondan kaçınmak için önemlidir. 

V- Kaza ile dural ponksiyon 

Epidural aralık genellikle 18 nolu veya daha büyük bir 

i~ne ile delinir. Er,er bu i~ne fiurayı delerse hasta ~50 ola

sılıkla lomber ponksiyon sonrası baş a~rısı çeker. Hünerli el

lerde dural ponksiyon sıklı~ %0 ,5 'den az bildirilmiştir. Da

ha az deneyimli ellerde ise bu sıklık %i den fazladır. Spinal 

sıvıya girildi~inde if!;neyi geri çekerek dit_f;er bir aralıktan 

yeniden ponksiyon yapmak gerekebilir. Epidural blok sırasında 

dural ponksiyon yapılırsa do~um sonrası epidural kateteri ye

rinde bırakarak 80 ml bolus salin infüze etmek ve hasta tole

re ediyorsa normal salini 24 saat vermek gereklidir. E~er baş 

a~rısı oluşursa hafif abdominal baskı uygulanmalı, !.V veya 

oral sıvılar 3000-3500 ml/gün bir hafta kadar verilmelidir •. 

Analjezik olarak aspirin veya asetaminofen ile narkotikler 

verilmelidir. Kateteri çekme öncesi son bir hasta durum de-

~erlendirmesi ve baş a~rısı $iddeti kontrolü yapılmalıdır. 

~~er baş a~rısı ısrar ediyorsa ve anne kendine ve yenido~ana 

bakamıyorsa epidural kanama onarımı şiddetle tavsiye edilir • 

.t:pidural aralık temizlenip 10-15 mı otolog kı::ı.n steril olarak 

alt bölge basınç hissi oluncaya kadar verilir. 
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Bazıları terapötik bir kan eki yapmadan önce 24-48 saat bek

lemektedir. Son çalışmalar çabuk .epidural kan eklenmesinin 

baş a~rısını önlemede çok etkili oldurtunu düşündürmektedir. 

Bazılarıda kateteri çıkarmadan önce kateter içinden k~n vere

rek başarılı sonuçlar elde ettiklerini bildirmişlerdin. Baş 

a~rısını önlemek için yapılanlar arasında hastayı yatak is

tirahatine almak, ergot ve pitressin gibi çeşitli ilaçlar 

vermek yararlı de~ildir. ~ostdural ponksiyona ba~lı sefal

jiyi önlemede t.v kafein alternatif bir tedavi blarak tav-
~ 

siye edilmektedir. 

VI- Lokal anestezi~in kaza ile subaralrnoid aralı~a 

verilmesi: 

Eşit de~erde bir blok oluşturmak için epidural aralı

~a göre subarak~oid köklere 5 kat daha az ilaç verilmelidir. 

Bu nedenle eğer subaraknoid aralı~a girilmiş ise epidural tra

vay analjezisi için gerekli lokal anestezik konsankrasyonları 

ile yüksek total spinal blok oluşturulur. Kaza ile subarakno

id anestezi, sıklıkla dural ponksiyonun anlaşılamaması ve 

t est dozuna dikkat etmeden stileli kateterin zorlanması ile 

oluşur. Ender olarak epidural kateterler tr~vay sırasında 

subaraknoid aralı~a geçerler. Epidural blok s~rasında subarak

noid anesteziden kaçınmak için BOS aspirasyonu yapılmalı ve 

terapötik doz öncesinde test dozuna çok dikkat edilmelidir. I 

Yeterli lokal anestezik test dozunda subaraknoid aralı~a gi

rildi~inde, aşa~ı ekstremitelerin hızlı fakat emniyetli bloku 
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ortaya çıkar. Bu duruma, 40-60 mg IJidocaine, 5-10 mg Bupiva

caine veya 50-100 mg 2-Chloroplorocaine ile ulaşılır. Dikkat

li bir şekilde kontrol edilirse yilksek veya total spinal blok 

anne veya fetüs yaşamını tehdit etmeyebilir. Total spinal 

blok oluşursa ventilasyon hızı bir endotrakeal intübasyonla 

mekanik olarak sürdürülmelidir. Yeterli perfüzyon basıncı de

vam ettirilmeli, hasta sol yana çevrilmeli, hızlı ı.v sıvı 

infüzyonu yapılmalı ve gerekli ise ef edrin verilmelidir. Ne 

sebeple olursa olsun baş yukarı kaldırılmamalıdır. Çünkilt 
·.\ 

bu durum ilacın yukarıya yayılımını engellemeyece~i gibi cid-

di postural hipotansiyonada yolaçabilecektir. E~er intratekal 

olarak Chloroprocaine verilmiş ise nöral dokU toksisitesi, 

BOS' u çekip yerine 10 rol normal sal in verilerek azaltılabil:i.r. 

Bu çabucak yapılmalıdır. (sadece vital bulgular ve ventilas

yon sa~landıktan sonra) Total spinalin düzenli.kontrolü ma

ternal ve neonatal morbidite ve mortaliteyi artırmaz. Total 

spinnlli anne bir kez stabilize edilirse obstetrik prosedü

rü blok başladı~ı için geciktirecek bir neden yoktur. 

VII- Travay üzerine etkileri: 

Epidural analjezinin travaya etkileri geniş olarak a

raştırılmıştır (21).Bir kez aktif travay başlarsa epidural 

analjezinin normal gidişi engelledi~ine iliçkin bulgular 

yoktur. <}ok mıyıdaki hnstalnrla yapılnn son çelı çmaln.r gös

termiştir ki epidural analje7ıi travayın ı. devresini uzat

maz. Gerçekte ıizun zamandır bilinmektcdirki a~rılı 1. dö

nem travay et;er epidural blok uygulanırsa kısa.lmskta.dır. 
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Trn.vayın II. devresinde epidurol blolmn etk:i.1 eri knrı sıklık-" 

lRr e;c5stermel:todir. Sakrnl rınnljezi e[!:rısız hir ikinci dev"."" 

re sa.(:!;lnrken uzrmJ_ş bir epidural ı:ınnljezi;yi tekip etmekte 

ve giderek perine ve a:;at5;ı ekstremitelerde blok ~ro~;un,ıurtu 

azelmaktndır. Eridural analjezinin II. devrede devam etti-

rilmes i perineo.l krıs dokusunda relcı.ksnsyona neden o1 arak 

persistan posterior prez,nntGsyonl~t oksiput-transvers geliş

le nonl nnmı:ıktn(lJ.r. Son znmnnlnrd rı,Jd lrnrşılnştırılmnlı olr;u

lo.r epidural Bupivacaine ( 22) ve Iıidocaine ( 23) kull~.nıla-
l 

rnk ynpılmı ş ve II. devre boyunca sUrcJdi epid.urn.l nnrı.1 jezi 

alan kadınların, epidural analjezi kesilen kadınlara g6re 

II • devrenin uzamndığı görülmiiştii.r. Hatta bir çaJı$mnda ( 22~ 

epidural analjezi devam ettit:;inde kalıcı oks:i.put-trF.msvers. 

pozisyon ve forseps kullanımının dnho nz oJ.duf:l'U hulunmuştur. 

Bu gözlemler epidurrıl analjezinin travcışın II. devresini u

zrı.tmedıt~ını göstern;ıektedir. Mçılenef pek çok obstetrikçi ha

la II. devrede epidural analjeziyi1 ·kesmektedir. Bu ara ver

me travayın II. devresinde herhanp;i bir kısalmn;y·a neden ol

mnmaktndır, sadece anne dnho fazla atrı çekmekte ve taşı

flnksi c;elişme rinki, forseps veyn sezeryan r:;e:r.el'.:ti,rmekte

dir. THEODORE 1 e göre spirnü analjezinin II. devrede kes~J me

ni gereksiz ve borb[Jrca bir dnvrı:mıBtır. 

VIIIT Fetırnn etkileri: 

f . J . . • t ı. • 1 • 
Epi~urnl on~ljczi matern~l 'ızyo .OJ~ıs·n0ı_ızc ednr, Bu 

durum azr.ılmış nnne olrnijen tUketimi, yUkoek materna.l oksijen 
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basıncı normal maternal ventilasyon, daha az~aternal asidoz 
' 

maternal katakolamin salımımında çı.zrtlma ve doha uygun bir int-

rauterin· çevre sa~lar. E[1;er düzenli uygulanırsa epidı.ıral anal

jezinin fetusa negatif etkileri yoktur. Epidural analj~ziyi 

izleyerek Apgar scorlarında anestezi uygulanmayan çocuklardan 

farklılık g()stermemektedir. Yenidoftan nöro-davranı şsal scor 

karşılaştırılmaları epidural analje::dli veyR ann.ljezisiz an

nelerin çocuklEt.rı arnsında istatistiksel önemli bir· farklılık 

göstermemektedir, sadece Lidocaine veya Medivacaine ile epi

dural blok yapılan annelerin çocuklarında kas tonusunda aznl-
, 

ma olmuştur. Bugün bu tonus azalmesı e~er varsa klinik hiôbir 

öneminin olmodı~J.na innnılmrtktndır. Travn.;r sırasında epidurel 

Lidocaine fetal kalp hızında uzun sil.reli azalmalara ve de~;i

şikliklere neden olmnktedır. Bu durum epidural Bupivacine ve

ya 2-Chloroprocaine uygulananlarda gözlenmemiştir. B[l:er epi

dural analjezi uygun yapılamıyorsa ve sonuçta belirgin hipo

tansiyon olmuşsa, hızla düzeltilmedit";inde uterus hipoperfiz

Yonu hipoksemi ile sonuçlanır· ve .fe~ol asidoz oluşabilir. 

Kaza ile intravasküler enjeksiyonu izleyen yUksek anne lokt:ıl 

anestezik seviyeleri 4-7 dakika süren ve utero-plasental kan 

akımında belirgin azalmaya neden olan uterus hipertonusu ile 

birliktedir. l!'etal depresyonun bu indirekt nedenleri annenin 

durumunun diizeltilmesi ile önlenebilir. 
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lJl-TRAVAY VE DOGUMDA UYGULANAN DİGER ANALJEZİ ÇEŞİTLERİ 

1- Kaudal epidural analjezi. 

2- Lwnbar sempatik blok. 

3- Subaraknoid (Spinal) blok. 

4T Paraeervikal blok. 

5- Pudendal blok. 

Bunların hepsine UstUnlUğU olan "KONTİNtl LUMBAR EPİDURAL 

ANALJEZİ" tercih edilmektedir. Doğum ağrılarını dindirmede kul

lanılan btllgesel blok teknıkleri aşağıdakı şekillerde gHeteril

miştir. 

,, ........ 
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'\: ;~·· 
; ,, 

\\ . :·. 
/.um har · · 
nmpaıhrtic ·. •· 
blork 
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ŞEKİL: 3·: Obstetrik' de en çok kullanılan rejiyonal 

anestezi teknikleri. (Bonica, in oavangh.) 



MATF..RYAL VE METOD 

"Doğumda kontinii epidural analjezinin maternal ve fe

tal etkileri" konulu· çalışmamızı, AtatUrk Univereitesi Tıp 

Fakiiltesi Kadın Hastalıkları ve Doğwn Anabilim Dalı'na 1.12. 

1989-30.3.1990 tarihleri arasında başvuran primiparlar ara

sından sağlıklı ·30 gBniillii gebeye uyguladık. Kalp hastalı~ı, 

antepartum hemoraji, preeklampei, inaiiline ba~lı diabet, int

rauterin ge]j!şme gerili~i, chorioamnionitis'i olan gebeler 

çalışma grubuna alınmadı. Çalışma grubuna alınan gebeler ver

teke prezentasyonunda tek fetuse sahiptirler. Gebelik yaşla

rı 38 ile 41 hafta araelll.da, yaşları ise 19 ile 27 arasa:nda 

idi. A~ıeı~ do~u kabul eden gebelerden travayın I. devre

sinde yazılı izin alındı. Anestezik madde olarak ~0,375'11k 

Bupive.caine kullanıldı. {%0,5'lik Bupive.caine'den 7,5cc alı

nıp serum fizyolojik ile lOcc'ye tamamlanarak %0,375'lik Bu

pivacaine elde edildi.) Epidural blok için 18 nolu TOUHY ka

nUlii, mikrofiltresi ve kateteri olan ha~ır steril PERİFİX se

ti kullanıldı. BUtUn gebelerde servikal dilatasyon 3-5cm. o

lunca ve do~ sancıları periodik olarak yerleşince kateteri

ze etmek Uzere işleme başlandı. 

Girişime başlamadan 15-20 dakika önce uygulamaya ba~lı 

gelişebilecek hipotansiyonu önlemek için {24) damar yolu açı

larak 300-500cc Ringer lak:tat eolUsyonu ile hızlı bir Bn yUk

leme yapıldı. Gebeler., T.A~·, nabız, ateş, ÇKS, kontraksiyon 



kontrolleri yapıldıktan sonra ameliyathaneye alındılar. Ame

liyathanede EKG, kalp atımı, arteria.l kan basıncı mon:iiterize 

edildi. Hasta sol yanına yatırılarak sırtı alkol-iodajdan ge

çirildi ve steril delikli yeşil BrtUldU. L
3
-L4 a.ra.l~~ında de

ri, deri altı ve vertebrala.r arasına. gebenin Touhy kanUlU yer

leştirilirken ağrı duymame.eı için "10, 5 'lik :Bupi vacaine •den 2cc 

enjekte edildi. 18 nolu•Touhy i~esi L3-L4 aral~~ından parame

dian girilerek e~ik a~ı tavanı gHsterecek şekilde epidural 

aralığa do~ itildi. 

Epidural aralı~ı ea.ptamada. direncin kaybolması testi 

uygulandı. :Bunun için içeriei eerum fizyolojik dolu olan bir 

enjektör Touhy ke.nUlUne tespit edilerek, kanUl itildikçe en

jekttlrle bası yapıldı. Direncin kayboldu~ an epidural aralı

~a girildi~ anlaşıldı. Epidural aralık bulunduktan sonra 2-3 

ml serum fizyolojik verilerek kateterin daha rahat ilerlemesi

ne yardımcı olundu. Ka.teter kanUl içinden zorlamadan itilerek 

4 çizgili işarete kadar ilerletildikten sonra kanUl çekildi. 

Kateter } ve 2 çizgili işaretleri ara.sına kadar çekildikten 

sonra epidural ara~ıkta 3om kalacak şekilde tespit edildi. Ka

teterin ucuna mikrofiltre takıidıktan son*a %Q,5'lik BupiTa

caine' den 2ml test do~u olarak Terildi, hasta sa.~ yanına dBn

dUrU.lerek 5 dakika sonra 2ml daha .9njekte edildi. Toplam 4ml 

lik test dozundan sonra 5 dakika beklenerek T.A'nın normal 

oldu~ ve ayak hareketlerinin kaybolmadı~ı gözlendikten son

ra subarakn.oid aral:nğa girilmediğinden emin olunarak 6-7ml 

%Q,375'lik :Bupi"Vacain~ yükleme dozu olarak enjekte edildi. 
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Bundan sonraki dozlar belirli aralıklarla (90 dakika aralar

ıa) her hastaya ~O, 375 'lik Bu pi vactineden 5ml olarak ~nj·ekte 

edildi. 

Analjezinin yayılma seTiyeei i~e ile a~ılı uyaran şek

linde kontroı edildi. Analjezi 4 puanlık bir::'.ekalaya gBre de

~er1endiri1di (25). Buna göre: 

O: A~ı yok 

ı: Rahatsıııl§lık 

a·: I11Dl1ı abdomina1 a~ı 

3: Cidd~ abdominal a~ı olarak belirlendi. 

Analjezi doz uygulandıktan hemen sonra ve ;o dakika 

sonra bu aka.laya göre değerlendirildi. Uygulamadan 30 dakika 

sonra epidural anestezinin ne ölçUde motor hareket ~aybına 

neden oldu~ G.FURDY'nin tarif ettiği 5 puanlık ekalaya gBre 

değerlendirildi (25}.Buna göre: 

O: Total Faralizi 

ı: Bacakları sadece horizantal dUzlemde hareket ettire

bilme 

2: Bacakları yer çekimine karşı kaldırabilme, ancak di

rence karşı gelememe 

;: Hafifçe kuvvet kaybı fakat baca~ını yer çekimine ve 

dirence karşı kaldırabilme 

4: Normal gUç. 

Motor blok her dozdan 30 dakika sonra ölçUldU. Hasta 

kabul edilemez motor bloktan şikayet ettiğinde, a~ı yoklu

ğunda bir doz atlan1larak beklenildi. 



Analjezinin kalitesi travayın 1. ve 2. devresinde has

talara soruıa.n sorulara alınan ceYaba göre değerlendirildi. 

İ1k değerlendirme epidural analjezi başladıktan sonra, a~ı

nın dinmesini nasıl tarif edersiniz sorusuna: MUkemmel, çok 

iyi, iyi, kötU,.çok kötU diye alınan cevaplara göre değerlen

dirildi. İkincisi ise ıkınma anında a~ının azalmasını nasıl 

tarif edersiniz sorusuna: MUkemmel, çok iyi, iyi, kötU, çok 

ktltU diye alınan ceTaplara göre deeerlendirildi. 

Tansiyon arterial ve nabız her dozdan önce ve dozdan 

sonraki 15 dakika boyunca 5 dakikalık aralıklarla BlçUlerek 

kaydedildi. 

01gu1arın hepsinden epidural analjezi başlamadan önce 

ve analjezi başladıktan sonra arter ve ven kan örnekleri a

lınarak kan gazları, PB, TSB, T3, T4, kortizol, aldosteron, 

ineUlin değerlerine bakıldı. Eebek doğduktan sonra kordon 

k1empe edilince arteria umblikalisten heparin ile yıkanmış 

enjektör ile 2cc kan alınıp hemen kan gazları ve PB değer

leri belirlendi. 

Eebek doğunca boy, a~:ı.rlık, ı. ve 5• dakika apgar ecor

~arı kaydedildi. Neona.tal değerlendirme apgar scorları ve 

umblikal arterial PH Te kan gazları analizleri ile yapıld~. 

İetatistiki analizler İEM 4321 minitab-2 he.zır pa~et 

proğramı ile TWO-SAMPLE testi T ve P değerlerine göre yapıl-

dı. 
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RESİM 1: TOUHY KANtlLtlNtiN YERLEŞTİRİLMESİ 

RESİM 2: EPİDURAL KATETERİN YERLEŞTİRİLMESİ 
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RESİM 3: ANALJEZİK MADDmiİN VERİLİŞİ 



BULGULAR 

"Do~da kontinü epidural analjezinin maternal ve fe

tal etkileri" konulu çalışmamızı, Atatürk Univereiteei Tıp 

Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne 1.12.1989-

30.3.1990 tarihleri arasında başvuran 52 Primigravida ara

sından gönüllü ve sağlıklı olen 30 gebeye uyguladık. 

Çalışma grubuna alınan olguların yaş ortalaması 23,~ 

4,3 olup, yaşları '19-27 arasında idi. Olguların tUmU verteka 

prezentaeyonunda tek fetUse sahip primigravidler idi. Olgu

ların yaş gruplarına g5re dağılımı tablo 6'da g5sterildi. 

Yaş grubu Olgu sayısı % 

18-20 9 30 

21-23 6 20 

24-26 n 43,3 

27 + 2 6,6 

Toplam ;o 100 

TABLO 6: Olguların yaş gruplar:ına göre dağılımı. 

Olguların geetasyonal yaşları 38-41 hafta arasında idi. 

KontinU epidural analjeziye başlamadan önceki servikal dila-· 

taeyon bir olguda lem, 3 olguda 4cm ve l olguda 6cm olup, 

diğer olguların hepsinde jcm idi, 
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A~ısız doğumu kabu1 eden olgu1arın ço~lu~ (%30) 

yUksekokul mezunu idi, bir olgunun ise herhangi bir ö~e- . 

nimi yoktu. Olguların boy, ağırlık, öğrenim du:ru.mu, gestas

yonal yaş, sosyo-ekonomik durum ve epiduraı öncesi.servi

kal dilatasyon de~erleri tablo 7'de gösterildi. 

Boy· (cm) • 157:!:13 • 

Ağırlık (kg) • 63,:!15 • 

Soeyo-ekonomik durum: 
Zayıf • 2 (%6,6) • 
Orta 24 (%80) 
İyi • 4 (%1'3,3) • 

Öğrenim durumu : 
YUksekokul • 9 (%30) . 
Lise • 6 (%20) • 
Ortaokul • 6 (%20) • 
İlkokul • 8 (%26,6) • 
Yok • l (%3,3): • 

Gestasyonal yaş • • 
38 hafta • ' (%10) . 
39 hafta • l (%3';·~) • 
40 haf ta • 24 (%80) • 
41 hafta • 2 (%6,6) • 

Epidural CSncesi servikal dilatasyon: 

1 cm • ]! (%3,3) . 
2 cm • ı (%3,3) • 

3 cm • 24 (%80) • 

4 cm • 3 (%10) • 
6 cm • 1 (%3.3) • 

TABLO 7 : MATERNAL ÖZELLİKLER 
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Olguların 25'1 (%83,3) mediolateral epiizyotomi ile 

spontan do~ yaparken, 5 (%16,6) eezarian eectioya gitti. 

Sezaria.n sectio endikasyonu 3· olguda (~10) baş-pelvis uy

gunsuzlu~ ve 2 olguda (%6,6) ise fetal distres (kordon· do-
. ' . ' 

lanmaeı nedeni ile) idi. Olguların doğfun şekli tablo 8 1 de 

gtssterildi. 

DoğUin şekli Olgu sayısı 

Vaginal Doğuın 
(MLE ile spontan) 25 83,3 

Sezarian Sectio 5 16,6 

TABLO 8 : OLGULARJN DOGUM ŞEKLİ 

Maternaı hipotansiyon 4 (%13,3) olguda gelişti. Bunla-. . 

rın ikisi vaginal do~ yapan olgu idi ve epidural analjezi 

uygulandıktan l saat sonra ortaya çıktı, iki olgu ise eectio

ya giden grupta ini. Maternal hipotansiyon Abboud kriterine 

gBre belirlendi. (Abboud kriteri: Sietolik arterial basınç

ta 30mmHg'lik bir azalma veya eietolik arterial basıncın . 
lOOmm.Hg'nın altına dUşmesi~) TUm olgular İ~V Ringer laktat 

eolUsyonunım. hızının art~rılmaeına dUzelme şeklinde yanıt 

verdiler. Bu geçici hipotansiyondan fetUelerin etkilenmedi

~i belirlendi. 

Sezarien sectio epidural analjeziei altında yap:ı.ldı. 

Epidural kateterden 75-100 mg Bupivacaine verilmesinden 

10-15 dakika sonra cilt insi'zyonu yapılarak eezarian eectio' 
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ya l:e.şlandı. Sezarian eectioya giden olguların tUmU trava

yın ikinci devresinde idiler. 

Epidural kateter yerleştirildikten sonra her olguya 

%0,5 Bupivacaine'den 4 mı (20mg) test doz olarak verildi. 

5 dakika sonra %0,375'1ik Bupivacaine'den 7-8 ml (26.25-30 

mg} yUkleme dozu olarak verildi. Daha sonraki dozlar 90 da

kikalık dUzenli aralıklarla %0,375 Bupivecaine'den 5 mı 

(1B,75mg) verildi. 6 olguda (%20) 2 dozdan sonra, 15 olguda 

(%50) 3 dozdan sonra ve 4 olguda (%13,3) 4 dozdan sonra do

~ gerçekleşti. Servikal dilataeyon 3 ~m· olduktan sonra 

doğuın gerçekleşinceye kadar geçen surede olgulara verilen 

Bupivecaine do~u ortalama 103,6 mg olarak belirlendi. 

Sezarian eectioya alınan olgulara %0,5'lik Bupivecaine 

den 15-20ml (75-lOOmg) epidural kateterden verildikten 10-15 

dakika sonra operasyona başlandı. Bu olgular travay sırasın

da analjezik madde a1makta idiler. Travay ve do~ sırasında 

verilen analjezik.madde miktarı tablo 9'da g8sterild1. 

Analjezik madde miktarı (mgl 
Doğuın şekli Test dozu YUkleme dozu Ust doz Toplam 'fo 

Vaginal doğuın 6 20 30 18,75x2 87,50 20 

15 20 26.25 18,75x3 I02,50 50 

4. 20 26.25 18,75x4 121,25 l;,; 

Sez arian sectio 5 olgu ortalama 161! 15,1 16t6 

TABLO 9 • OLGULARA VERİLEN ANALJEZİK MADDE DOZU • 
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Vaginaı doğuın yapan olguların travay suresi ortalama 

446 dakika (1'.":"4) saat o1up, travayın ı. devresi ortalama 
., ' 

362t.55 dakika (servika1 açıklık 3 cm'den 10 cm oıuncaya ka-

dar geçen sure), travayın 2. devresi ise ortalama 83t,43 da

kika (servika1 açıklık 10 cm olduktan sonra doğuın sonlanın

caya kadar geçen sUre) oıara.k belirlendi. Travay suresi ile 

ilgi1i veriler tablo 10'da g6sterildi. 

Tra~ sUresil (dakika) 

01gu sayısı I. Devre II. Devre '1> 

10 215±35 74±45 40 

12 327+70 90±30 48 -
3 480±45 86±,42 12 

'Fopıam.:25 ;6<>±.55 83±43 - ıoo 

TABL0:10: OLGULARm TRAVAYm I. VE IIı. DEVRE stlRELERİ 

Ana1jezi kalitesi subjektif olarak belirlendi. Epidu

raı kateter uygulanıp test dozu verildikten 10-15 dakika 

sonra olgular a~ıdan kurtulmanın rahatlı~ı iç:fınde idiler. 

O]guların hepsinde analjezi torakal ll. eegment seviyesine 

kadar ulaştı. Analjezi kalitesi travayın I. devresinde· 1 ol

guda kBtu iken, II. devrede 2 olguda kotu olarak belirlendi. 

Analjezi kalitesl.ne g6re olguların da~ııımı tablo ll de g6e

teri1di. 
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I.devre II.d'evre' 

A~:t kalitesi 
I 

Olgu sayısı tfo Olguı say:ı:sı '{o 

Mükemmel ll9 63' t:; 17 56,6 

Çok iyi 7 23',3 8 26,6 

İyi ! ıo,o ; ıo,o 

KtltU ] 3:,; 2' 6,6 

Ç'ok kötU o o o o 

Topl~ ;o ]100 ;o 100 

TABLO 1I: ANALJEZİ KALİTESİ 

Motor blok her dozdan 30 dakika sonra belirlendi. Mo-

tor hareket kayb~ G.PURDY'nin tarif ettiği 5 puanlık skala

ya gtlre değerlendirildi. 5 olgu bacaklarındaki aşırı kuvvet 

kayb~ sebebiyle bir Ust dozun atlanmasını istediler. Hiçbir 

olguda O v~l. derecede motor blok gözlenmedi. Vagina! do

ğum yapan 25 olguda sadece 2 (%8) sinde 2. dere~e motor 

blok belirlendi. Geri kalan 2; (%92) olgu tamamen normal 

~kınabfldiler. PURDY testine göre motor blok değerleri tab

lo 12'de gtl~terildi. 

PURDY Puanı Olgu sayıeı '!> 

o o o 
1 o o 
2 2 8 

' 12 48 

4 11 44 

TABLO 12: PURDY TESTİNE GÖRE MOTOR BLOKAJ 

DE(jERLERİ 
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Bebeklerin doğuııı ağırlıkları ortalama 3050±450gr. idi. 

Apgar değerl~ri sadece ı oliguda 5 olup, yenidd~an için bir 

komplikasyon oluşturmadı. Oksijen inhalasyonu ile hızlı bir 

şe~ilde dUzel~i. Di~er bebeklerin apgar de~erleri normal eı

nırlar içerisinde idi. Bebeklerin ağırlık, boy, apgar indek-
, 

si, cinsiyetleri ile ilgili veriler ve A. ·. umblikalis kan 

gazları değerleri tablo 13' de gBsterild.:t. · 

Olgu sayısı· ~ 

A~ırlık ( gr) 2500-3000 20 66,6 
3001-3500 7 2;,; 
;501+ :; 10,o 

Boy (cm) 48 6 20 

49 ; 10 
50 19 6;,; 
51 2 6,6 

Apgar indeksi: 
ll. dakika 5-7 11 ;6,6 

7 19 6;,; 
5. dakika (7 o o 

>7 ;o llOO 

Cinsiyeti: Erkek · ı; 4;,:; 
Kız 17 56,6 

Amniotik sıvının 
mekonyumla. boyanması: ; 10 

A. u.mblikalis kan analizi: PH • 7 '3'2±<>, 5 • 
P02 (mmHg) • 21,~10 • 

P002 CmmHg): ;6,8±20,8 
0 2 Sat. 42,4:!:_27,8 

TABLO 13: NOONATAL DE~ERLER 



• 48 

Epidural analjezi ~ncesi ve sonrası anneden alınan 

kan t:>rneklerinden TSH, T3, T4 , kortizol, aldoeteron, ineU
ı 

lfn ve kan gazları çalışıldı.·Bmılara ait veriler tablo 14, 

15 ve 16'da g~sterildi. · 

Epidura.1 öncesi Epidural sonrası· p de~eri 

TSH 1,66± 1,2' 1,019 ± 0,62 (.O,O:t 

T3 154+ 32·,4 135 ± 33,73 >0,05 

T4 10,7± 1,8:; 10,08±1,87 )0,05 

TABLO 14: EPİDURAL ÖNCESİ VE SONRASI TSH, ~:;T T4 değerle

ri ve p değerleri. 

Epidural trncesi 

Kortizol 53,525+10,559 
Aldosteron 702, 375 ± 617 ,484 
ineUlin 40, 142 ±. 8, 93 

Epidural sonrası 

61,595 ± 21,158 
526 '019 ± 486'11:; 
16,725± 9,005 

p de~eri 

)0,05 
)0,05 
<0,001 

TABLO 15: EPİDURAL ÖNCESİ VE SONRASI KORTİZOL, ALDOSTERON 

VE İNSÜLİN DEGERLERİ. 

Epidural C5iıcesi 

PH 7 ,398± 0,051 
P02(mmHg) 71~54 ± 9, 79 
PC02(mm.Hg)28,89 ± 3,81 
o

2 
Sat (%)93,74 + 3,92 

Epidural sonrası 

7 ,456 ± 0,049 
61,4±12,5 
29±·4,56 
94,34± 2,77 

TABLO 116: PH VE KAN GAZiıARI DEtlERiıERİ 

p değeri 

.( o,oı 
< 0,01 
> 0,05 
>0,05 
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Tüın o1gulara yapııan epizyotomi tamir edilirken anal

jezi yeterıi oıdu~dan ayrıca perineaı analjezi uygulanmrdı. 
i 

Çalışma grubundaki olguiarın çoğunluğu aldığı analje

ziden memnundu. 30 olgunun 24'U (~80) gelecek doğumlarınıda 

a~ısız olarak yapmak istediklerini bel:lrttiler. 

Çalışma boyunca ciddi bir komplikasyon kaydedilmedi. 



r .· ... 

TARTIŞMA 

"Do~da kontinü epfdural analjezinin maternal ve fe

taı etkileri" konulu çalışmamızdan elde etti~imiz verileri 

literatür ile karşılaştırdık. 

Bu çalışma.mızın majör bulguları; epidural .olarak düzen

li aralıklarla Terilen %0,;75'lik bupiTacaine ile travay ve 

doğumda 9ok iyi analjezi sağlanarak, annenin her tUrlU stres

ten uzak ımha.t bir do~ yapması ve fetUs için ye.n etkileri

ni~ olmadığının. ortaya çıkmasıdır. 

P. Walton ve F. Re;Ynolds'un 1984 yılında yapmış olduk

ları 500 olguluk epidural analje~i serisinde, epidural anal

jezinin endikaeyonlarının %80 ağrı, %11 hipertansiyon ve %9 
diğer nedenler oldu~ gösterildi(26). 

·1 
j 

ı 
Özellikle primiparlarda travay ağrısı; aşırı etree, an

ne yorgunluğu, artmış mekanik iş, belirgin amıe hiperventiıae-, 
' 

yonu ve artmış okl!lij en ihtiyacına neden olmaktadır. Bunun so-

nucu hipokeemi, hipokapni oluşarak dolaşımdaki katakolaminler 

artmakta ve buda uterue hipoperfizyonun.a. neden olarak, fetUs

te hipokei ve asidoz gelişmesi.ne yol açmaktadır. Epidural a

naljezi ile ağrı giderilerek yukardaki biyokimyasal de~işik

likler önlenir ve fetUs için tehlikesiE bir ortatıı hazırlanır. 

Plazma epinefrin ve norepinefrin. dUzeyleri do~ esna

e ında son trimeetirdekinden anlamlı bir şekilde daha yUkeek

tir (27). 

i 
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Travay sırasında fazla endişeli.olan gebelerde plazma 

epinefrin dli.zeyleri dahada yUksektir ve doğum anındaki ute

rus aktivitesi azalmış, doğUtn sUresi uzamıştır. Böyle hasta

larda anormal fetal kalp h~zı de~erleri insidansı daha yük

sektir ve yenidoğanların ı. ve 5. dakikalardaki apgar değer

leri daha dUşUk seviyelere eğilim gösterir (28)• 

Plazma epinefrini travay sırasında maternal anksiyete 

ve ağrının bir indikatörU olarak belirlenmiştir. Norepinefrin 

dUzeylerinin bUyUk de~işiklikleri, izometrik kas çalışmala-
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B ındaki değişikliklere ba~lıdır. İzometrik' kas çalışmalarının r:. 
1 ~ : 

norepinefrin salınımını stimlile etti~i bilinir ( 29). Travay: 

sırasındaki emoeyonel stres ve ankeiyeteye bağlı olarak epi-

nefrin seviyeleri artarken, ekspuleiyon anına kadar norepi-

j· 
l ,, 
: ' 
! r· 
f 

nefrinin plazma dUzeyindeki artma 5nemsizdir (27). f' 
Farmakolojik olarak epinefrin .uterus aktivitellini dUşU- , ı: 

rUr, Norepinefrin ise artırır. Mevcut çalışmalar göstermiş-

tirki, anne ağrıları devamlı lomber epidural analjezi ile 

giderildiğinde epinefrin ve norepinefrin seviyelerinde azal

ma o1maktadır (27). 

ı i 
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1 

soı M. Shnider, M.D, Thereae K, Abboud ve arkadaşları l · 
1983' de yaptıkları bir çalışmada epidural analjezi ile obstet-[ 

rik analjezi ealtlanmaaı sonucu plazma epinefrin eıeTiyelerinin ı · 
dUştUğUnU gösterdiler {ı;). 

Biz ça1ışmamızda, epidural analjezi öncesi ve eonrae~ 

yani stres1i ve stressiz dönemdeki TSH, T;, T4, kortizol, al

doeteron Te ineUlinin plazma dU~eylerini belirledik. 

1, 
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Plazma TSH dUzeyleri epidural öncesi 1,66,tl,25, epidu

ral sonrası ı,oı~0,62 olarak belirlendi ·(p(0,01). Epidural 

8ncesi ve eonrasi farkı istatistiksel olarak B:nlalnı.i biı.Iun

du. Stres ortadan kalkınca TSH salınımında azalma olduğU 

belirlendi. . ~ : ~ 

'• \ 

Plazma T,- diizeylerl epidural ·öncesi 154,!:;2~,4 Te epidu

ral sonrası 135+33,73 olarak belirlendi(p)0,05). Bu değerler 

iatatistiksel açıdan l!mlamsızdı. 

Plazma T4 dUzeyleri epidural öncesi 10,7,tl,83, epidu

ral sonrası ise 10,08.tl,87 olarak belirlendi {.p)0,05). Bu da 

istatistiksel olarak anlamsızdı. · 

Plazma kort iz ol dUzeyleri epidural öncesi 53, 525±10, 559 

/fg/dl iken epidure.1 sonrası 61,595,t21,l58)'g/dl olarak bulun

du ( p)O ,05). Bu de~erler istatistiksel olarak anlamsız f'aka.t 

11 teratur ile uyumlu idi ( 30). Fizyolojik· stres ile .açlJkla

nan yUksek plazma k~rtizol seviyeleri trava.yın I. devreeinin 

uzaması ile birliktedir. Son . çalışmalar göstermiştirki korti

zol 26 :tazında yUkeelmeye başlar, faz 2 .ve ;•ne monteTideo 

Unites1· ile negatif' ilişkiye sahiptir ( 30). Kortizol ve mon

tevideo Un!teei arasındaki negatif ilişki belkide anksiyete 

ile kortizolun b!.rlikte olmasına bağlıdar. 

Plazma aldosteron dUzeyleri epidural öncesi 702,375! 

617 ,486_;«g/dl ve epid~aı sonrası 526,019.t4B6,113·)fg/cn ola

rak belirlendi (p)0,05). İstatistiksel olarak "1\lamlı de~ildi. 

Plazma ~neUlin dUzeyleri epidural öncesi 40,142±8,93 

j'\U/dl ve epiduraı sonrası 16,725±9,005~U/dl olarak belir-



lendi (p(O,OOll)i Bu de~erler istatistiksel olarak çok anlam

ıı idi. İnslill.n salınım~ genel aneste3i ve artmış katakolamin 

ee"riyelerinin her ikiaf tarafından inhibe edilir (31,;2). 

Plazma ineUlininin epidural serilerdeki dUşUk seviyeleri, 

yUksek spinaI blo~ altındaki hastalard'a glikoz artmasına kar

şı insUlin cevabını eUpresee etti~ini gBeteren Halter ve Pflug' 

un bulguları ile uyumludur. ( 33) • :Bu çalışmalar pa!lkreasa ka

dar gelen sempatik iner-m.syonun bUtUnlU~Ull normal pankrea

tik fonksiyonlar için esas olduğunu göetermiştir. 

pH epidural 6ncesi 7,398±0,051 iken epidural sonrası 

7 ,456.t.0·,049 olarak belirlendi {p(0,01), pH değerlerindeki bu 

artış istatistiksel olarak anlamlı idi ve bulgularımız lite

ratür ile uyumluydu (3,4,7,34,35). Epidural analjezi sonrası 

maternal pH de~erlerindeki artış, a~ının ~timUle· ettiği hi

perventilasyon ve dUşUk pco
2 

seviyesinin giderilmesine bağlı

dır (4). 

P0
2 

de~erleri epidural öncesi 71,54±9,79 ve epidural 

sonrası 61,4.t,12,5 olarak belirlendi (p(O,O~)·. :Bu de~erler is

tatistikse~ olarak anlamlı idi. 

PC02 değerleri epidural öncesi 28,89±'3,81 ve epidural 

sonrası 29~4,56 olarak belirlendi (p>0,05). Bu de~erler ista

tistiksel olarak anlam1ı de~i]di. 

o2 saturasyonu epidural Bnceei 93,74±3,92 ve epidurel 

sonrası 94,34~2,77 olarak belirlendi (p)0,05). Bpidural anal

jezi sonrası o2 saturasyonunda ant~a oldu fakat istatistiksel 

olarak e.nlamrı değildi. 



54 

A.Umblikalieten alınan kan örneklerinden yapılan ana

lizlerde; pH 7,32±0T5, P02 21,8±10, PC02 ;6,8±20,8 ve o2 
saturasyonu %42,4±27,8 olarak belirlendi. (Normal doğumda

ki değerler; pH 7,11-7,36, P02 8-24, P002 14-22 ve o2 
saturaeyonu %40-90 dır.) 

Linblsdd (35) 1987'de, Crawford (40) 1983'de kordoft 

klemplendikten sonraki A.Umblikalie pH değerlerini epidural 

analjezi alanlarda anlamlı şekilde daha yüksek bulmuşlardır. 

Wenske (34) ise 1983'de yapmış olduğu çalışmada epidural a

naljezi alanlarda Te ·almayanlarda pH değerlerini farksız 

bulmuştur. Bizim bulgularımız Linbladd ve Crawford'un bul

guları ile uyumlu, Wenske'nin bulguları ile uyumsuzdur. 

A.Umblikalie pH de~erlerindeki artma, epidural analje

zi sonrası katakolaminlerin matem.al seviyelerindeki azal

maya ba~lıdır (13,45,82). 

Epidural analjezi ile anne ve bebeklerinde daha az me

tabolik asidoz gtlrUlmektedir. Erken poetnatal peryod boyun

ca kaydedilen asit-baz parametreleri ve klinik durum annele

rine epidural analjezi uygulanan yenidoğanlarda zararı~ et

kilerin olmadığını ortaya çıkardı (4). 

Çalışmamızda, bupivacaine'in en uygun konsantrasyonu 

olan %0,375'lik konsantrasyonunu kullandık. %Q,125'lik bupi

vacaine ile daha önceki çalışmaların sonuçları ceesret veri

ci olmadı~ı için kullanılmadı {;6). 

G. Purdy ve arkadaşları (25) 1987'de yaptıkları bir ça

~ışmada trava.yda kontinU epidural analjezi için en uygun ve 
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güvenilir konsantrasyonun %0,375'lik bupivacaine olduğunu 

belirlediler. Btt konsantraeyondaki bupivacaine dozları ye

terli seviyede anaijezi, uygun eeneori blok ea~larken, aşı

rı motor blokaj yapmamaktadır. %0,375'11k bupivacaine dU

zenli aralıklarla Terildiğinde, %0,5'lik bupivacaine gBre 

daha az ağrılı aralıklarla sonuçlandığı gösterilmiştir. Ek 

olarak %0,375'1ik bupivacaine %0,25'lik bupivacaine gö're da

ha az operatif do~lara yolaçar (25). %0,375'lik bupivaca

ine ile belirli segmentleri içerecek şekilde yapılan lomber 

epittural anaijezi uterue kontrakeiyonları ve ikınma gUcUnU 

etkilemez. Serviksin gerginleştirilmesinden eonra fetal mo

nitBr kayıtlarında daha kuvvetli uterus kontrakeiyon]arını:n 

gH·rUımesi Fergueon refleksinin kaybolmadığını göeterir(;,37). 

Çalışma grubumuzdaki olgular 20mg· test doz "f'9 30 mg 

yUkleme dozu olarak bupivacaine yapıldıktan 10-]5 dakika 

sonra a.ğr:tdan kurtulmanın rahatlığı içinde idiler .. Olguların 

~50 sinde 3 Ust dozdan sonra doğuın gerçekleşti. 

Epidura.ı analjezinin travay suresini uzattığı bugUn i

çin birçok araştırmacı tarafından kabuJ! edilmektedir. Bu 

uzamanın i:Sze1likle travay:m ~. devresinde uterueun motor ak

tivitesinin aza.1maeı ve :tk:tnma. refleksinin kısmen Teya tama

men ortadan kalkması sonucu oluştu~ konusunda gtlrUşler yay

gındır ( 34, 38, 39) • Travayın 2. devresindeki gecikmeye neden 

olarak, epidural analjezi alanlarda analjezik ajanların eer

viksin tam di1ataeyonundan sonra başın aşağı inmeei sırasın

da posterior hipofizden okeitosin salınmasına neden olan Fer

gueon refleksinin afferent kolunu oluşturan do~ kanalının 
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otonom sinirlerini bloke etmesi gBsterilmiştir. Btlylece bw 

normal okeitoein salınımının yoklu~ sonucu 2. dev.rede ute

rue kontraksiyonlarının gUcUnUn azalacağı ve ıkınma hiesini 

yetersiz kılacağı öne eUrU1mUştUr (38,39). Ancak okeitoein

in relatif eksikliğinin bu uzamadan sorumlu; tek ajan olmadı

ğıda ortaya atılmıştır. ÇUnkU; oksitosinin do~u başlatan 

faktörlerin başında geldiğinin hala tartışmalı olmRsı, bi

reysel olarak okeitosini yıke.n oksitoeinaz enziminin çeşit

li varyasyonlar göstermesi, ayrıca doğumda tetUs okeitosi

ninin ro1U ile ilgili hipotezlerin varlıP,ı gm~ardı edile-

mez. 

Kumerson ve arkadaşları (39) 1974'de epidural analjezi 

alan ve almayan gebelerin kanlarında okeitosin miktarlarını 

ölçmUşler ve iki grup arasında anlamlı bir fark bulamamış

lardır. 

Travayın 2. devresinin gecikmesinden sorumlu bir di~er 

faktör olarakta, epidural analjezi alan grubun hipotansiyon 

oluşumuna karşın korunmak için 500-;ooo cc arası sıvı alma

ları gt5"sterilmiştir. ÇUnkU antidiUretik hormon ile okeito

sin birer nörn-hormondurlar ve birbirlerine yakın hipotala

mik bölgelerden ealg:ı.ılanırlar. N europhysin adlı bir maddenin 

bu salınım ile ilgisi vardır. Sıvı yüklenmesi bu maddeyi sUp

reee ederken, ketoeis ve dehidratasyon stimUle eder. Do~ 

ağrıları giderilmiş gebelerde hiperTentilasyona ba~lı keto

z is oluşması engellenir (38,39). Epidural analjezi ile keto

ziein önlenmesi ve dehidratasyonun giderilmesi eonucu neuro

phyein ve dolaylı olarak okeitoein salll\ımı sUprese edilir. 



57 

Neurophyein ve okeitosin salınımının sUprese edilmesi ute

rue kontraksiyonlarını zayıflatarak travayın 2. devresinin 

uzamasına neden olur. 

Uterue aktiviteeinin azalmasının bir di~er nedenide 

direkt olarak aorta-kaval basıya bağlanmaktadır. Gebe kadın 

sırt Ustu yatarken uterusun aorta abdominalis ve vena cava 

inferiöre bası yapması kaçınılmazdır. öte yandan epidural 

analjezinin oluşturdu~ sempatik biokaja ba~lı gelişen alt 

karın ve ekstremitelerdeki vazodilatasyon, aorta...;.kaval bası

Y~ dahada gUçlendirir. Bunu uterin kan akımında azalma, iler

leyici fetal hipoksi ve metabolik asidoz izler ve sonuçta 

miyometrial kan akımı da dUşer, uterus kontraksiyonları aza

lır hatta du.l!ur. Gebelerin hafifçe yan yatırılması veya yarı 

oturur pozisyona getirilmesi ile bu tehlike önlenmiş olur 

(40,41). 
1 

( 
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j 
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Travayın 2. devresinin uzamaeının bir nedenide, pel vik l. 

taban Te aşağı abdomendaki kasların motor sinirleri ile B2, 

s3. ve s
5 

duyusal k<:5klerinin blo~ oldu~ sB"ylenmektedir. 

Birincisi pelvik tabanı gevşetip başın rotasyonunu engeller, 

ikincisi ise ıkınma refleksini ortadan kaldırır (;4,39,40,42). 

Buna karşın dUşUk konsantrasyonlu bupivacaine'nin do~ a~

rılarını engelledi~i halde, ~otorik aktiviteyi pek az veya 

hiç etkilememesi bugUn için en popUler epidural analjezi aja

nı olmasın~ yol açmıştır (3,41,43). 

Ağrılı ve korkmuş bir gebede, endojen noradrenalin sa

lınımı artar ve buda inkoordine uterus kontraksiyonlarıne. 

neden olarak doğum suresini uzatabilir. Bu· du:r.umdaki bir 
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hastada epidural analjezi uygulanması ağrıy~ gidererek, en

dojen katakolamin salınımını azaltır ve sıklıkla travayın 

eUreeini kısaltır (40,41). 

Biz çal~şmamızda travay· suresini ortalama 446 dakika 

(7,4 saat) olarak bulduk. Travayın 1. devresi ortalama 360~ 

55 dakika, 2. devresi ise orta.lamı!! 83.t43 dakika idi. Bu bul

gularımız farklı epidural anestezi ile doğuın eUreeinin uza

madığını savıma.n Nu:cettin Bayhan, A. Selwin Crawford, D.D· .. 

Moir ve Raymondl Fink'in bulgu1arı ile uyum göstermektedir. 

(3,40,41,43). Motor blokaj ve pelvis tabanı gevşemesine ba~

lı, doğumun 2. devresinin uzamasının mUdahaleli doğumları 

artıracağını ileri eUrenler vardır (34,38,39). Klasik ola

rak başın çıkımda en fazla 60 dakika olen bekleme suresinin, 

epidural analjezi altında, pelvie tabanı gevşediği için fe

tUse herhangi bir zarar vermeden rahatlıkla 120 dakikaya u

zatılabilmesi, mUdahaleli doğumların oranını dlişUrUr (40,41). 

öte yan.dan, mUdahaleli doğum oranları, epidural analjezi uy

gulama tekniğine, kullanılan lokal anestezik madde cinsine, 

koneantrasyonüna ve veriliş hızına da ba~lıdır (24,25,:;4,41). 

YUksek yoğunluktaki bupivacaine, e~er hızlı verilirse, motor 

blok oluşarak dolayısıyla milde.haleli doğum oranları artar 

(25,40). Buna karşın dUşük konsantrasyonlu bupivacaine'in 

epidural analjezi etkisi mUdahaleli doğum oranlarını azal

tır (25,34,40,41,43). LiteratUrde mUdahaleli doğum oranları 

Weneke (34) %19, :Morgan (44) %18 olarak gösterilmektedir. 
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Bizim çalışmamızda foreepe Te va.kum uygulanmadı. Se

zarian eectio oranı %16, 6 olarak bulundu. Li teratUrd'e eeza

rian sectio oranı %13 olarak gösterilmektedir (45). Bizdeki 

eezarian oranının biraz yliksek oluşu foreepa Te vakum kul

lanmayışımıza ve diğer hastanelerden seçilerek g6nderilen 

olgulara bağlıdır. 

Phillips ve Thomas (46) 28 nullipar kadında yapmış ol-
• 1 . 

dukları çalışmada, tam dilataeyonda bupivacaine verildiğinde 

2. devre suresinde ve enstrUmental doğum sıklığında artış 

olmadığını gBeterdiler ve bu kadınları ek bupivacaine alma-. 

yan 28 kadınla karşılaştırdılar. Her iki grup aDl!.sında 2. 

devrenin suresi ve enstrtimental doğum sıklığı bakımından 

önemli bir fark yoktu. 

Ma.resh ve arkadaşları (47) epidural analjezili 76 nul

lipa.r kadında yaptıkları bir çalışmada, 2. devreyi et'ken ve 

geç ıkınanlar diye iki gruba ayırmışlardır. Geç ıkınanlarda 

2. devrenin süresi artmış, buna karşın enetrUmental do~ 

hızında. belirgin azalma olmuştur. Travayın 2. devresinin. u

zaması, fetal kalp hızı bozuklukları,apgar skorlarında. dUşUk

lUk ve umblikal kord pH değerlerinde dUşmeye neden olmamıştır. 

Travayın 2. devresindeki gecikmenin infa.nt veya anneyi za'l8-

rı oldu~ yolunda bir çalışma yoktur. Anneye zararlı etkisi

nin olmayışı uygun epidural analjezi ve hidrasyona ba~lıdır. 

Travayın 2. devresindeki uzamanın fetUse zararlı etkilerinin 

olmadı~ı elektronik kalp hızı monitorizaeyoau ve do~daki 

pH değerleri ile ortaya çıkarılmıştır (47,48). 
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Yakın zamanda İngiltere'de nullipar kadınlarda rast

gele yapılan çalışmada bUtUn olgular trava.y için epidural 

analjezi aldılar, fakat bir grupta traTe.yın 2. devreei.nde 

analjezi devam ettirilmedi. Travayın 2. devresinin eUresi 

her fki grupta farklılık göstermedi (46). önemli olan nok

ta 2. devrede epidural analjeziei devam ettirilen annelerin 

çok iyi bir obstetrik gidiş göstermiş olmalarıdır. 

Çalışmamızda 3 olguda (%10) amniotik sıvının mekonyum 

ile boyandı~ı gBz.lend:i, ancak apgarı etkilemedi, do~den 

sonra bebekler tamamen normaldi. 

Kordon klemplenmesini takiben A.Umblikalis pH değerle-

rinin belirlenmesi, l. Te 5. dakika APGAR'ları şUpheei~ fe

tUsUn durumunu· gösteren en iyi kriterlerdir. Epidural anal

jezi alanlarda bunların kötUleşmediği, tam tersi··dahada iyi

leştiği görUşU yaygın bir şekilde taraftar bulmaktadır (34, 

41,42,48,49). Bunun nedeni, epidural analjezi altında inter

villöz mesafede kan miktarının artması ve buna bağlı olarak 

fetüae daha iyi bir ortam hazırlanmasıdır. Ancak, eğer sem

patik blokaja bağlı hipotansiyon gelişirse fetUs hipoksiye 

girebilir (44). 

Stepll.an (50) 1987'de epidural analjezi altında eezari

ana giren hastaların fetal umblikal ve aortik kan akımınl"f ~ 

ultraeonografi ve dopler cihazı ile kombine olarak incele

miştir. Umblikal damarlardaki kan miktarında hiç bir azal

ma gözlenmez iken fetal aortada %12'1ik bir artış a&ptan

mıştır. 
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Giles (49) 1987'de yine ultrason ve dopler cihazı 

yardımı ile uteroplaeental kan akımı ile :retal umblikal do-

1aşımx belirlemiştir. Sonuçta, epidural analjezinin mater

nal uterus perfUzyonunda, fetal etki yönUnden faydalı olan 

yükselmeye neden oldu~ gösterilmiştir. 

Lenz (48) 1977'de bupivacaine ile gebe koyunlarda yap

tr~ı bir deneysel çalışmada epidural analjezinin uterue ok

sijen sarfiyatını, uteruata asidoz oluşturmadan %2-16 ora

nında azalttı~ını g8stermiştir. 

Wenske (34) 1985'de ı. dakika apgar değerlerini her 

iki grupta eşit olarak buldu. 5. dakikada 8'in altında de

~erıer kontinU epidural analjezi alan grupta %]2,3,, kont

rol grubunda %16,33 alarak gerçekleşti (p)0,05). Crawford 

(40) 1983'de ]. dakika apgar ortalamasını kontinU epidura] 

analjezi alan grupta·s,49, kontrol grubunda 8,42 (P)O,oı), 

5. dakika apgar ortalamasını ise epidural analjezi grubunda 

9,73, kontrol grubunda 9,74 olarak (p)O,Ol) bildirmiştir. 

Confino (42) 1985'de 7'nin altında ı. dakika apgar değerle

rini, analjezi alanlarda %2,40, kontrol grubunda ~4 olarak 

( p)O ,05) , 5. dakika apgar de~er:ıe rini iee analjezi alanlarda 

ve kontrol grubunda eşit olarak bulmuştur. 

Bizim çal~şmamızda ı. dakika apgar değerleri ortalama-· 

eı 9,42.!:,0,3 olarak gerçek1eşti. Bu bulgumuz Crawford ve .. 

Con~ino'nı.m bulguları ile uyumludur (40,42). 5. dakika or

talama apgar değerleri 9,67±0,0~ olarak bulundu. Bu bulgu

muz literatUre tam bir uygunluk göstermektedir (34,40,42)• 
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Epidural analjezinin anne için muhtemel dezavantajla-

rını şöyle sıralayabiliriz. İntravenöz inflizyon gerekir, ba

zen "00.ş dönmesı ortaya çıkar, poetural hipotansiyon ile ba

caklardaki gliçslizllik ylirU.meyi olanaksızlaştırır ve idrar 

yapma gUçleşebilir. Zahmetli bir komplikasyon olan titreme 

olduğunda epidural opoid verilerek yardımcı olunabilir. Isı 

kaybedilmesinin bozulması matem.al hiperpirekeiye neden oıa

bili r, 51, 52, 53). Travayın 2. devresindeki zayıf' uterue kont

raksiyonları için okeitosin indliksiyonu gerekebilir (54). 

Epidural analjezi uygulananlar arasında yüksek riskteki an

neler göze battığından, veriler bu işlemin anormal do~a 

(55) neden olduğunu dlişlindlirebilir. Ancak, ee.bırla, ılımlı 

dozlar kullanılarak ve geç ıkınma çabalarıyla çoğu kadın 

normal doğwn yapmaktadır (47,56,57,58,59). Uygun bir epidu

ral uygulama ile forsepsli doğum ensidansında artış olması 

için bir neden yoktur (60). 

Analjezi her zaman yetkin olmayabilir (58,61). Başarı

sız olduğunda annenin olumsuz duygulara kapılması son dere

ce do~aldır. Anestezinin deneyimsiz bir kişi tarafından ya

pılmaması gerekir. Kaza sonucu duranın delinmesi literatUrde 

%1 olarak bildirilmiştir. Uygun bir teknikle, fazla deneyim

li olmayan ellerde bile bu oranın ~l'den daha az oldu~ bil

dirilmiştir (62,63). 

Daha ağır sekellere ender rastlanmaktadır. 27.000 blok' 

la ilgili bir olgu dizisinde 6 defa kaza sonucu fatal olma

yan total epinal blok bildirilmiştir (64). 1982-1986 yılları 
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arasında uygulanmış yaklaşık yarım milyon blok uygulamasına 

ilişkin bir çalışmada ise spinal blok eayıeı 8 idi (D.B.Scott, 

Obstetrik Anastezistleri Birliği Toplantısı, Oxford 1988). 

Evakuaeyon gerektiren bir hematom, koagulopatisi olan kadın

larda görUlebilir (65) •. Bu durum bir kez bildirilmiştir. · 

1970 ile 1984 yılları arasında İngiltete'de genel anes

tezi ile ilgili matem.al ölUm sayısı 123; epidural analjezi 

ile BlUm sayısı ise 9'dur (66,67). Bu ölUmlerden dördU kaza 

sonucu total spinal bloka bağlıydı; bu durumda uygun reeuei

tasyon ölUm veya kalıcı hasarı önlemektedir. Kısaca söylemek 

gerekirse kalıcı hasar ve ölUmcUl sonuçlar gerçekte çok en

der olup, hatalardan kaynaklanmaktadır. 

Bebek açısından bakıldığında matem.al epidural analje

zinin yararları kuşku götUrmez dUzeydedir. Kuşkuları olan 

annelere bunun sıkça söylenmemesi şaneeızl~ktır. Plaeental 

exchang'in iyi olmaması yUzUnden ortaya çıkan fetal aeidoz 

ancak ağır hipotansiyon ortaya çıkıp, aUrmesine izin veril

diğinde olmaktadır ( 68) • Bunun dışında biyokimyasal değişik

likler yararlı olma eğilimindedir (4,69). Bu kısmen ağrının 

provoke ettiği hiperventilaeyonun ortadan kalkmasına ba~lı

dır; böylece oksijen dağılımı iyi bir şekilde korunur (7o). 

Ayrıca maternal dolaşım pozisyonla ve kristaloidlerle ön yUk

leme ile korunduğu sürece intervillöz kan akımı genellikle 

artar(49,71). Fetal dolaşım da dlizelir (35.50). Doğum daha 

az travmatik olur; neonatal retina kanamalarına daha az rast

lanır (72,73). Maternaı epidural analjezi uygulandı~ında 
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ikinci ikizin doğumu önemli ölçUde daha iyi olmakta ve res

pira tuar distres sendromu1 daha az· ga·rulmektedir (74,75). 

Pethidine (4) veya genel anestezi ile karşılaşt~rıldı

ğında maternaı epidural blok sonrasında bebeklerin neonataı 

dönemde daha iyi oldukları görtilınektedir. (Petidine'in neo

nstal etkileri naloxane ile dUzeltilirse de (76)). 

6442 doğwnll' kapsayan bir araşt~rmada neonatal mortali

tenin, özellikle dUşUk tartılı bebekler açısından, epidura] 

analjezi ile azald~eı gözlenmiştir (77)~ Eaha kU9Uk iki ol

gw dizisinde ikiz doğwn (74) Te sezarianla (78) il~ili peri

natal mortalitenin, farklar istatistiksek olarak anlamlı bu

lunmamışsa da, epidural analjezi ile yarıya indiği görUlmUş-

tur. Daha ince etkilerin araştırılması amacıyla çeşitli ne-o

natal nöro-davran~şeal testler uygulanmıştır. Anneleri epi

dural bupi va.caine alan bebekler alert olmakta; ancak kas 

tonusu azalmakta (76) veya artmakta (79) Te anneleri bu te

daviyi görmemiş olan bebeklere göre daha iyi performae gös

terebilmektedir (80,81). 

Kontinü epidural analjezinin yukarda açıklanan avantaj-
' 

larına ek olarak forseps uygulaması ve epizyo tamiri için 

mükemmel perineal analjezi sağlaması ve kontrollU travaylar 

için çok iyi doğumlar sağlaması açıkça ortadadır. Sonuçta 

e~er gerekli ise sezarie.n sectio için epidural analjezi h~~

la artırılabilir ve bö'ylece genel anesteziden sakınılır. 

Çalışmamızda epidural analjeziye ba~lı herhangi bir 

komplikasyon gözlenmedi. Bunun nedeni vakalarımızın az ve 
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iyi seçilmiş olmasına bağlanabilir. 
' 

Bu: çalışmamızla, kontintl epidural aneljezinin annede 

etreseiz bir travay sağlayarak, metabolik değişikliklerini 

minimale indirdiği, fetal okBijen dağıll!IIlın~ uygun hale ge

tirdiği, doğum etlreeini uzatmadığı, APGAR skorlarına menfi 

etki etmediği ve motor blok yapmadığı; bu nedenle travay ve 

do~da emin bir metod olarak seçilecek analjezi tipi oldu

ğu sonucuna vardık. 

ı':' 
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S ON UÇ 

Uygun bir şekilde uygula.nan kontinU epidural analjezi, 

hem anne hemde fetUs için bir dizi avantaja sahiptir. Travay 

ve vaginal doğUln için ağrıyı ideal forma sokar. En iyi sonuç

lar için teknik annenin, fetUsUn ve travayıın spesifik gerek

sinmelerine göre dUzenlenmelidir. Tra.ve.ydaki kadın artık do

ğal ağrı çekecek diye ikinci sınıf bir hasta gibi tedavi e

di1memelidir. 

Travayda epidural blok, gUvenli, yUkeek kaliteli bir 

analjezi sağlar. Bu cer.rahiye giden hastalarda sa~lane.n anal

jeziye eşittir. DUzenli ve hUnerli uygulanan epidural blok 

travay ağrısını iyi bir şekilde giderir. Uyanık ve işbirliği 

içindeki anne kendi yenidoğa.nı ile erkenden ilişki içine gi

rebilir. Belki de en önemlisi kadın korku ve ağrıdan uzak, 

eğlenceli ve anımsanabilir bir doğUin yaşar. 
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Ö Z E T 

AtatUrk Universiteei Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 

ve Anabilim Dalı'na ı.12.19s9-;o.;.1990 tarihleri arasında 

baş vuran Terteke prezentaeyonlu, 38-41 haftalık 30 primi

par gBnUllü hastaya, serTika açıklığı 3-4cm olunca, %0,375' 

lik bupivacaine ile kontinU epidural analjezi uygulandı. 

Çalışma grubundaki olguların yaş, a~ırlık, boy, sosyo-eko

nomik durum, öğrenim durumları belirlendi. Epidural analje

zi öncesi Te sonrası alınan kan örneklerinden TSH, T3, T4, 

kortizol, aldoeteron, :ineUlin değerleri ve pH, P02, PC02, 

o2 saturaeyonu değerleri istatistiksel olarak literatürle 

karşılaştırıldı. Doğum a~ırlı~ı, 1. ve 5. dakika apge.rle.rı 

ve A.Umblikalie pH de~erleri ietatistikeel olarak litera

türle karşılaştırılda. Alt ekstremitelerde motor blokaj 

dereceleri ve ıkınma refleksi olup olmadı~ı PURDY testi 

ile araştırıldı. KontinU epidural analjezi ile do~ su-
re sinin u.zamadı~ı, müdahaleli doğum oranının artmadı~ı, a~

rı dinmesi ile stresin ortadan kalkması sonucu TSH ve ineU

linde anlamlı dUşUş olduğu, l. dakika apgar değerlerinin ve 

A. Umblikali e pH de~erlerinin daha iyi oldu~ ve hiç bir 

hastada ıkınma refleksinin engellenmedi~i gBzlendi. 
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