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‘‘Sezaryen operasyonlarında spinal anestezide kullanılan izobarik bupivakaine ilave 
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Bilimleri Bölüm Kuruluna yaptığımız 14.12.2007 tarih 497 sayılı başvuru sonrasında 

tez olarak çalışılması uygun görülmüş ve 21.01.2008 tarih 64 sayılı yazısı ile Anabilim 
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ÖZET 
SEZARYEN OPERASYONLARINDA SPĐNAL ANESTEZ ĐDE KULLANILAN ĐZOBARĐK 
BUPĐVAKA ĐNE ĐLAVE ED ĐLEN H ĐPERBARĐK MEPER ĐDĐN’ĐN FARKLI DOZLARININ 

ANESTEZĐ KAL ĐTESĐNE VE YAN ETK Đ ĐNSĐDANSINA ETK ĐLERĐ 
GĐRĐŞ: Spinal anestezi uygulanan hastalarda anestezi kalitesini artırmak, anestezi 
süresini uzatmak ve yan etki insidansını azaltmak amacıyla lokal anesteziklere 
adjuvanlar sıklıkla ilave edilir. Bu çalışmada, spinal anestezi yapılan elektif sezaryen 
operasyonlarında hiperbarik bupivakainle izobarik bupivakaine eklenen farklı 
dozlardaki meperidinin hasta ve cerrahi konfor, postoperatif analjezi süresi ve yan etki 
insidansı üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. 
MATERYAL VE METOD:  Prospektif, çift kör, randomize olarak planlanan bu 
çalışma Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü’nde yapıldı. 
Elektif sezaryen operasyonu yapılan 60 hasta 4 eşit gruba ayrıldı: 
Hiperbarik Bupivakain grubundaki hastalara (Grup HB) 10 mg hiperbarik bupivakain 
intratekal uygulandı. 5 mgr Đzobarik Bupivakain + 35 mgr Hiperbarik Meperidin (Grup 
ĐB35), 5 mgr Đzobarik Bupivakain + 30 mgr Hiperbarik Meperidin (Grup ĐB30), 5 mgr 
Đzobarik Bupivakain + 25 mgr Hiperbarik Meperidin (Grup ĐB25), önce izobarik 
bupivakain ve sonra meperidin olacak şekilde 15 saniyelik süre içerisinde intratekal 
olarak uygulandı. Hastaların ateriyal kan basıncı, kalp atım hızı ve periferik oksijen 
satürasyonu operasyon öncesi ve operasyon sırasında 5., 10., 15., 20., 30. ve 50. 
dakikalarda,  operasyon sonrası 1. ve 2. saatlerde ölçülerek kaydedildi. Motor blok, ağrı 
ve anestezi kalitesi 15., 30., 60., 90. ve 120. dakikalarda kayıt edildi. Đlave olarak, 
duyusal blok seviyeleri, etkili analjezi süresi, operasyon sonrası dönemde duyusal ve 
motor bloğun çözüldüğü zaman ve yan etkiler kayıt edildi. Sürekli değişkenlerin 
analizinde Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin 
analizinde Ki-kare testi kullanıldı. (p<0.05) önemli kabul edildi. 
BULGULAR:  Motor blok değerleri 90. dakikada Grup HB’de Grup ĐB30 ve Grup 
ĐB25’e göre (sırasıyla p=0.012, p=0.001) ve Grup ĐB35’te Grup ĐB30 ve Grup ĐB25’e 
göre yüksekti (sırasıyla p=0.03, p=0.001). Sensoriyel blok seviyesi 30. dakikada Grup 
HB’de Grup ĐB30 ve Grup ĐB25’e göre (sırasıyla p=0.01 ve p=0.028) ve 30. ve 60. 
dakikalarda Grup ĐB25’te Grup ĐB35’e göre düşüktü (p=0.031). Grup HB’de Grup 
ĐB25’e göre 20. 30. ve 50. dakikalarda ortalama arter basıncı düşük bulundu (sırasıyla 
p=0.01, p<0.001 ve p=0.01). Analjezi süresi Grup HB’de diğer gruplara göre düşüktü 
(p=0.001). Grup ĐB35’te Grup ĐB30 ve Grup ĐB25’e göre yüksekti (p=0.001). 
Hipotansiyon, efedrin ihtiyacı ve bulantı-kusma Grup HB’den Grup ĐB25‘e lineer 
olarak azaldı (p=0.04). Bulantı-kusma Grup ĐB25’te en düşük bulundu (p=0.034). 
Kaşıntı Grup HB’de olmamasına karşın, Grup ĐB35’den Grup ĐB25‘e doğru lineer 
olarak azaldı (p=0.001). Titreme sadece Grup HB’de görüldü (15 hastanın 9’unda). 
SONUÇ: Biz sezaryen operasyonlarında intratekal 5 mg izobarik bupivakaine 25 mg 
meperidin eklenmesinin hipotansiyon ve bulantı-kusma gibi yan etkileri azaltarak etkili 
bir anestezi sağlayabileceği sonucuna vardık. 

Anahtar kelimeler:  spinal anestezi, izobarik bupivakain, meperidin, sezaryen, 
hipotansiyon 
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ABSTRACT 
THE EFFECTS OF DIFFERENT DOSES MEPERIDINE ADDITION TO ISOBARIC 

BUPIVACAINE ON ANAESTHESIA QUALITY AND INCIDENCE OF  SIDE EFFECTS IN 
SPINAL ANAESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION 

Introduction: Adjuvants are generally added to local anesthetics for increasing 
the quality and the duration of anesthesia and reducing the incidence of side effects of 
anesthetics in patients performing spinal anesthesia. In this study, we purposed to 
investigate the effects of different doses meperidine addition to isobaric bupivacaine on 
cardiovascular stability, postoperative analgesia and the comfort of patients and surgery 
in patients undergoing to elective caesarean section with spinal anesthesia. 

Materials and Methods: This prospective, randomized, double-blind study was 
performed in department of Anestesiology, Ataturk University Research Hospital. Sixty 
patients undergoing to elective caesarean section were divided equally into four groups: 
The hyperbaric bupivacaine group (10 mg, HB group), isobaric bupivacaine (5 
mg)+hyperbaric meperidine (35 mg) group (IB35 group), isobaric bupivacaine (5 
mg)+hyperbaric meperidine (30 mg) group (IB30 group) and isobaric bupivacaine (5 
mg)+hyperbaric meperidine (25 mg) group (IB25 group). After administering of 
isobaric bupivacaine, hyperbaric meperidine was injected intrathecally in 15 s. Heart 
rate, noninvasive arterial blood pressure, oxygen saturation were recorded at 5., 10., 15., 
20., 30. and 50. min before operation and the duration of operation and in the 1st and 
2nd hours after operation in patients. Motor block, pain scores and the quality of 
anesthesia were recorded at 15., 30., 60., 90. and 120. Min Additionally, the sensory 
block levels, the duration of effective analgesia, regression time of the sensory and 
motor blocks and side effects were recorded. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-test 
were applied to analyze continuous data. X

2 test was used to analyze categorical data. A 
value of p<0.05 was considered as statistically significant. 
 Results: Motor block values were greater in the HB group compared with the 
IB30 and IB25 groups (p=0.012 and p=0.001, respectively). The values of motor block 
were greater in the IB35 group compared with the IB30 and IB25 groups (p=0.03 and 
p=0.001, respectively). The levels of sensory block were lower in HB group compared 
with the IB30 and IB25 group at 30 min (p=0.01 and p=0.028, respectively). At 30 and 
60 min, the levels of sensory block were lower in IB25 group than in IB35 group 
(p=0.031, for both). Mean arterial blood pressure was found lower in HB group 
compared with IB25 group at 20, 30, 50 min (p=0.01, p<0.001 and p=0.01, 
respectively). The duration of analgesia was shorter in HB group compared with the 
other groups (p=0.001, for all) and was higher in IB35 group compared with IB30 and 
IB25 groups (p=0.001, for both). Hypotension, ephedrine requirement, vomiting and 
nausea gradually decreased from HB to IB25 group (p=0.04). The patients in IB25 
group had had lowest in rates of vomiting and nausea (p=0.034) in all patients. While 
pruritus was not found in HB group, the rate of pruritus gradually decreased from IB35 
group to IB25 group (p=0.001). Shivering was found in only HB group (9 of 15 
patients). 

Conclusion: We concluded that the addition of meperidine (25mg) to intrathecal 
isobaric bupivacaine (5 mg) in operation of caesarean section can provide effective 
anesthesia with a lower incidence of the side effects such as hypotension, nausea and 
vomiting. 

Keywords: spinal anaesthesia, isobaric bupivacaine, meperidine, caesarean 
section, hypotension 
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GĐRĐŞ VE AMAÇ 
 

Sezaryen operasyonlarında, anne için en güvenilir ve konforlu, yenidoğan için 

en az depresan ve obstetrisyen için optimal çalışma koşulları sağlayan anestezi yöntemi 

seçilmelidir (1). Günümüzde rejyonal anestezi ve analjezi yöntemleri, cerrahi 

operasyonlarda daha az yan etkiye neden oldukları için sıkça kullanılmaya başlanmıştır. 

Spinal anestezi obstetrik anestezide sık kullanılan etkin ve güvenli bir anestezi 

tekniğidir (2). Spinal anestezide lokal anestezikler ya tek başlarına ya da opiyoidlerle 

birlikte kombine olarak kullanılırlar. Đyi bir lokal anestezik, ameliyat süresince etkili bir 

anestezi ve analjezi sağlamalı, motor blok oluşturmamalı, ameliyat sonrası dönemde 

analjezik etkisi uzun sürmeli, en önemlisi de santral sinir sistemi ve kardiyovasküler 

sistem yan etkileri olmamalıdır (3,4). Spinal anestezi uygulama olarak basit, ekonomik 

olarak ucuz olmasına rağmen, anestezi süresinin sabit olması, dural perforasyona bağlı 

yüksek baş ağrısı insidansı ve hipotansiyona yol açması gibi dezavantajlara sahiptir (5). 

Spinal anestezi uygulanan hastalarda anestezi kalitesini artırmak, anestezi süresini 

uzatmak ve yan etki insidansını azaltmak nedeniyle lokal anesteziklere adjuvanlar 

sıklıkla ilave edilir. 

Gebelerde subaraknoid opioidler, otonomik ve motor fonksiyonda belirgin 

değişikliklere neden olmadan doza bağımlı analjezi sağlarlar (6). Fentanil, meperidin, 

sulfentanil gibi yağda çözünen opioidler subaraknoid olarak doğum analjezisinde 

kullanılmaktadır. Bu ilaçlar kullanılarak yapılan spinal anestezide etki kısa sürede başlar 

ve yan etki insidansı azalır. Bu amaçla en sık kullanılan opioid fentanildir. 

Sezaryenlerde lokal anesteziklere narkotiklerin ilavesi kullanılan lokal anesteziklerin 

doz ve yan etki insidansını azaltır. Buna karşılık operasyon başlama süresinde kısalma 

ve postoperatif analjezi süresinde uzamaya neden olur (7,8). Spinal anestezi pratiğinde 

lokal anestezik ilaçların barisitesi oldukça önemlidir. Lokal anesteziğin barisitesine ve 

hastaya verilen pozisyona göre anestezi seviyesi elde edilir (9). Obstetrik cerrahide 

(sezaryenda) cerrahi insizyon alanı T11’in (Torakal) altında olmasına rağmen konforlu 

bir operasyon için T4’e kadar bir anestezi seviyesi istenir (10). Bu seviyeyi elde etmek 

için genelde hiperbarik lokal anestezik solusyonlar uygulanır ve hastaya supin pozisyon 

verilir. Fakat lokal anesteziklerin bu seviyede belli bir yoğunluğa ulaşması total 

sempatik blokaj oluşturarak ciddi hipotansiyon oluşturmakta, bu da hem anne hem de 
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bebek için bir risk oluşturabilmektedir (11,12). Đnsizyon bölgesinin anestezisi düşük doz 

izobarik bupivacain ile sağlanırken, visseral ağrıların giderilmesi hiperbarik meperidin 

ile sağlanarak anestezi kalitesi azaltılmadan kardiyovasküler stabilite arttırılabilir. 

Spinal anestezide birçok lokal anestezik kullanılmakla beraber; etki süresi, postoperatif 

analjezi süresi uzunluğu ve hiperbarik bir ajan olması nedeniyle meperidin tercih 

edilebilir. Meperidin orta derecede yağda erirliliği, önemli derecede lokal anesteziklere 

benzerliği olan ve lokal anesteziklerin yerine kullanılabilen bir opioidtir (13,14). Bir çok 

çalışmada meperidin spinal anestezide lokal anesteziklere alternatif bir ajan olmuştur 

(15). Bununla birlikte meperidin spinal anestezi sonrası kaşıntı, bulantı, respiratuar 

depresyon gibi yan etkilere sebep olabilir (16-18). 

Biz çalışmamızda, hiperbarik bupivakainle izobarik bupivakaine eklenen 35, 30 

ve 25 mg meperidinin kardiyovasküler stabilite, hasta ve cerrahi konfor, postoperatif 

analjezi süresi ve yan etki insidansı üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. 
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GENEL BĐLGĐLER 
  

2.1. Obstetrik ağrı yolları 

 Doğum ağrısı akut bir ağrıdır. Bu ağrının nörofizyolojisinde periferik sistem, 

spinal kord, çıkan yollar, lateral ve medial sistemler ile korteks rol oynamaktadır. Pelvik 

organlar sinirsel ve hormonal sistemin kontrolü altındadır. Doğum ağrısı, ağrılı 

uyaranların başlangıç yerinden beyne kadar olan seyri sırasında sinir aksiyon 

potansiyelinin herhangi bir noktada kesilmesi ile ortadan kaldırılabilir. Sinirsel kontrol 

formasio retikularis yolu ile hipotalamus tarafından yönetilir. Hipotalamus, strese karşı 

nöroendokrin cevabı ve otonom sinir sistemi fonksiyonlarını regüle eder. Ayrıca 

visseral ve somatik reaksiyon paternlerini de düzenler (19,20). 

Doğumun ilk evresindeki ağrı uterin kontraksiyonlar ve servikal dilatasyon 

sonucudur. Uterus kontraksiyonunun başlamasından serviksin 3 cm açılmasına kadar 

geçen süre aktif faz eylemin 1. dönemini gösterir ve ağrı sempatik liflerle latent fazda 

T11-12 aktif fazda ise T10-L1 (Lumbal) segmentlerle iletilir. Doğum ağrısının çoğu 

serviksin ve alt uterin segmentin dilatasyonundan oluşsa da, serviks ve perineum 

karşısında myometriumun rezistansı da ağrının oluşmasında major rol oynar. Doğum 

ağrısından sorumlu visseral afferent lifler sempatik sinir lifleriyle seyrederek önce 

uterin ve servikal pleksuslarda daha sonra T10-L1 sinir kökleriyle spinal korda gider. 

Đlk evrenin sonunda perineal ağrının başlaması, fötal inişi ve doğumun ikinci evresini 

gösterir. Pelvik ve perineal yapıların gerilmesi ve kompresyonu ağrıyı yoğunlaştırır. 

Perinenin duyusal innervasyonu pudental sinirdedir (S2-S4) (Sakral). Bu nedenle 

doğumun ikinci evresindeki ağrı T10-S4 dermatomlarını tutar. Plasantanın çıkışı ise 

3.dönemi oluşturur. Doğumun ikinci evresindeki ağrılar, pelvisin ağrıya hassas 

yapılarının giderek artan bir basınç ile karşı karşıya kalması ve perinenin 

distansiyonundan kaynaklanmaktadır. Perinenin hem duyusal hem de motor lifleri 

pudental sinir aracılığı ile S2-S4 kökler ile spinal korda iletilir. Vaginadan kalkan 

duyusal yollar ise ilioinguinal ve genitofemoral sinirlerin terminal dallarıdır. Bu evrede 

birinci evredeki ağrı devam ederken buna ek olarak iyi lokalize edilen, keskin nitelikli 

ağrılar söz konusudur. Bu yapılardan arka boynuza, daha sonra spinal kordun diğer 

bölümlerine ve beyine yükselen sistemlere çıkan nosiseptif bilginin tanınması tahminen 

diğer akut ağrıların iletimine benzemektedir. Ağrının, serviks ve perinede hasara 
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uğrayan dokularda ortaya çıkan uyarının A-delta ve C sinir lifleri ile arka boynuza 

taşınması sonucu oluştuğu düşünülmektedir (19-21). 

  Sezaryen operasyonları esnasındaki ağrının iletiminde fazladan nosiseptif 

yollar vardır. Sezaryendaki kesi genellikle horizontal kesi olup infraumblikal T11-T12 

dermatomları içermektedir. Cerrahi esnasında, derinin çekilmesi dermatomların iki ile 

dört düzey daha yüksek olmasını gerektirebilir. Đntraperitonal maniplasyonlar ve 

disseksiyonlar zayıf biçimde bölgesel visseral ağrıyı ağrı yollarına iletir. 

2.2. Spinal Anatomi 

Omurganın yapısı spinal kordun stabilitesini, korunmasını ve doğru postürde 

vücut ağırlığının taşınmasını sağlar.  

2.2.1. Vertebral Kolon 

Vertebralar 33 adettir ve bunlar yapısal benzerlikleri ile beş bölgeye bölünürler; 

7 servikal, 12 torakal, 5 lumbal, 5 sakral ve 4 koksigeal (Şekil 1). 

Omurga düz değildir, bir çift C kavsi oluştururlar. Servikal ve lomber kavisler ventrale 

yönelerek konveksite, torakal ve sakral kavisler dorsale yönelerek konveksite 

oluştururlar (22,23). Bu durum gravite veya hasta pozisyonunun, spinal anestezik 

solüsyonların beyin omurilik sıvısı (BOS) içindeki hareketi üzerine etkilerini tahmin 

etmede pratik olarak anlama imkanı sağlar. Bir vertebra yapısı itibarı ile benzer 

kısımlara sahiptir ve vertebranın yapısının uygulayan tarafından iyi bilinmesi santral 

blokaj esnasında iğneyi doğru olarak yerleştirmeyi kolaylaştırır. Bitişik vertebra 

cisimleri aralarındaki intervertebral diskler üzerinde güçlü, fibröz anterior ve posterior 

longitudinal ligamentler ile birbirine tutunurlar. Böylece omurganın vertebral stabilitesi 

sürdürülür. Bu kemik ve ligamentöz ağ spinal kanalı oluşturur. Pediküller vertebral 

cisimlere laminalarla tutunmuşlardır. Laminalar orta hatta bir araya gelir ve birleşirler. 

Pedikül ve laminalarla oluşturulan oval aralık vertebral forameni meydana getirir. 

Bitişik vertebral foramenler vertebral kanalı meydana getirirler. Bu kanal; spinal korda, 

spinal kordun zarlarına ve vaskülaritesini sağlayan damarlara yataklık yapar. Her bir 

pedikül inferior ve superior yüzeye doğru çentiklenir ve iki komşu pedikülden gelen 

çentiklenme intervertebral forameni meydana getirir. Bu foramenden ilgili spinal 

sinirler çıkar. Fasetler birbirine zıt bir süperior artiküler proçes ve bir inferior artiküler 

proçesi birbirine bağlar. Her bir fasetin hemen lateralinde kasların yapıştığı transvers 

çıkıntı vardır. 



 

 

  

Normalde supin pozisyondaki lomber omurlar L4 en yüksekte ve T8’de en 

aşağıda olmak üzere bir e

aşağıya doğru bir eğim yapar. Gebelik ayakta duran hastada 

artmasına neden olursa da, bu etki hasta supin yattı

dönemlerinde uterusun ağ

supin pozisyondaki lomber lordoz ve torasik kifozda de

Vertebranın apeksi aşağ

yukarıya T6-T7 vertebral düzeylerine çıkar. Torasik kifozun üst e

düşer. Bu değişiklikler gebelikte hiperbarik 

artmasına yol açar (24). 
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Şekil 1: Vertebral Kolon 

Normalde supin pozisyondaki lomber omurlar L4 en yüksekte ve T8’de en 

ıda olmak üzere bir eğim yaparlar. Torasik vertebra bu noktadan 23 derece açı ile 

ğim yapar. Gebelik ayakta duran hastada lomber lordozun daha da 

artmasına neden olursa da, bu etki hasta supin yattığı zaman kaybol

uterusun ağırlığı, spinal ligamentlerdeki gevşemenin etkisi ile birle

supin pozisyondaki lomber lordoz ve torasik kifozda değişme

şağıya L5 vertebrasına doğru yer değiştirirken en alt seviyesi de 

T7 vertebral düzeylerine çıkar. Torasik kifozun üst eğ

iklikler gebelikte hiperbarik spinal ilaçların sefale do

).  

 

Normalde supin pozisyondaki lomber omurlar L4 en yüksekte ve T8’de en 

im yaparlar. Torasik vertebra bu noktadan 23 derece açı ile 

lomber lordozun daha da 

ı zaman kaybolur. Gebeliğin geç 

emenin etkisi ile birleşerek 

ğ şmelere neden olur. 

tirirken en alt seviyesi de 

T7 vertebral düzeylerine çıkar. Torasik kifozun üst eğimi 16 dereceye 

spinal ilaçların sefale doğru yayılımının 



 

2.2.2. Ligamentler

 Vertebral kolon stabilitesini ve esnekli

1. Supraspinöz Ligam

ligamentum nukae olarak devam eder. Lumbar bölgede kalınla

2. Đnterspinöz Ligam

3. Ligamentum Flavum;

üst laminası ile birleştiren sarı elastik liflerden olu

4. Longitüdinal Ligam

korpuslarını birbirine bağ

 

2.2.3. Epidural Aralı

Spinal meninksler ile vertebral kanalın arasında yer alır. Kraniyal yönde foramen 

magnum, kaudalde sakrokoksigeal ligament (sakral hiatus), posteriorda ise ligamentum 

flavum ve vertebral pediküllerle sınırlıdır

foramina aracılığıyla paravertebral alan ile ili

oluşturmayan bir seri kompartmandan olu

aralığın sıvı veya hava enjeksiyonu ile açı

kazanır. Peridural boşlukta sinir köklerinin yanı sıra ya
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entler (25): 

Vertebral kolon stabilitesini ve esnekliğini sağlayan çeşitli bağ

Supraspinöz Ligament; C7 (Servikal) düzeyinin üzerinde oksipital bölgeye

ligamentum nukae olarak devam eder. Lumbar bölgede kalınlaşır.  

nterspinöz Ligament; Spinöz çıkıntılar arasındaki ligame

3. Ligamentum Flavum; Üstteki vertebranın alt laminasını alttaki vertebranın 

ştiren sarı elastik liflerden oluşur.  

4. Longitüdinal Ligament; Ön ve arka longitüdinal ligam

birbirine bağlar (Şekil 2) 

Şekil 2 Vertebral Ligamentler 

Epidural Aralı k 

Spinal meninksler ile vertebral kanalın arasında yer alır. Kraniyal yönde foramen 

magnum, kaudalde sakrokoksigeal ligament (sakral hiatus), posteriorda ise ligamentum 

flavum ve vertebral pediküllerle sınırlıdır. Kapalı bir boşluk olmayıp intervertebral 

ıyla paravertebral alan ile ilişkilidir. Normal koşullarda bir bütünlük 

bir seri kompartmandan oluşur. Bu kompartmanları birbirinden ayıran 

ın sıvı veya hava enjeksiyonu ile açılması sonucunda epidural aralık süreklilik 

kazanır. Peridural boşlukta sinir köklerinin yanı sıra yağ dokusu, areolar doku, 

itli bağlarla bağlanmıştır. 

inin üzerinde oksipital bölgeye 

enttir.  

Üstteki vertebranın alt laminasını alttaki vertebranın 

; Ön ve arka longitüdinal ligamentler vertebra 

 

Spinal meninksler ile vertebral kanalın arasında yer alır. Kraniyal yönde foramen 

magnum, kaudalde sakrokoksigeal ligament (sakral hiatus), posteriorda ise ligamentum 

luk olmayıp intervertebral 

şullarda bir bütünlük 

ur. Bu kompartmanları birbirinden ayıran 

lması sonucunda epidural aralık süreklilik 

 dokusu, areolar doku, 



 

lenfatikler, arterler ve internal venöz pleksus bulunur (

2.2.4. Meninksler

Spinal kord, doğ

piamater olmak üzere üç zarla çevrilir. Bu zarlara meninks adı verilir. 

a) Dura mater: Kranial ve spinal olmak üzere iki bölümd

biri vertebral kanalı döşeyen periostal tabaka, d

şeklinde saran tabaka olmak üzere iki katlıdır. Bu iki tabaka foramen magnum hizasında 

birleşir ve kemiğe sıkıca yapı

Duranın alt sınırı ise S2 vertebra hizasındad

b) Araknoid mater: Epidural aralık ve subaraknoid arasında fizyolojik bir bariyer 

olarak rol oynayan avasküler bir membrandır. Araknoid dura ile sıkıca temasta olup 

onun gibi S2 vertebra hizasında sonlanır. 

subdural aralık mevcuttur. Dura ve araknoid birbiri ile yakın temasta olmakla birlikte 

enjekte edilen bir solüsyon veya kateter ile birbirinden ayrılabilir. 

c) Pia mater: En içteki tabaka olup, beyin ve omurili

bir yapıdır. Spinal korda sıkıca yapı

subaraknoid mesafe olup içinde bu iki tabakayı birle

BOS bulunur. 

 Subaraknoid mesafedeki spinal kökler sadece piamater ile kaplıdır. Spinal 
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lenfatikler, arterler ve internal venöz pleksus bulunur (Şekil 3). 

Şekil 3: Epidural aralık 

Meninksler 

Spinal kord, doğrudan beyni saran katların devamı olan dura, araknoid ve 

piamater olmak üzere üç zarla çevrilir. Bu zarlara meninks adı verilir. 

a) Dura mater: Kranial ve spinal olmak üzere iki bölümde ele alınır. Spinal dura 

vertebral kanalı döşeyen periostal tabaka, diğeri de spinal kordu koruyucu bir kılıf 

eklinde saran tabaka olmak üzere iki katlıdır. Bu iki tabaka foramen magnum hizasında 

e sıkıca yapışır. Böylece spinal-epidural aralık burada sonlanır. 

Duranın alt sınırı ise S2 vertebra hizasındadır  

Araknoid mater: Epidural aralık ve subaraknoid arasında fizyolojik bir bariyer 

olarak rol oynayan avasküler bir membrandır. Araknoid dura ile sıkıca temasta olup 

onun gibi S2 vertebra hizasında sonlanır. Đkisinin arasında ince bir lenf tabakası içeren 

ural aralık mevcuttur. Dura ve araknoid birbiri ile yakın temasta olmakla birlikte 

enjekte edilen bir solüsyon veya kateter ile birbirinden ayrılabilir.  

Pia mater: En içteki tabaka olup, beyin ve omuriliği saran çok ince vasküler 

korda sıkıca yapışıktır. Araknoid ve piamater arasındaki aralık, 

subaraknoid mesafe olup içinde bu iki tabakayı birleştiren trabeküller, spinal sinirler ve 

Subaraknoid mesafedeki spinal kökler sadece piamater ile kaplıdır. Spinal 

 

n beyni saran katların devamı olan dura, araknoid ve 

piamater olmak üzere üç zarla çevrilir. Bu zarlara meninks adı verilir.  

e ele alınır. Spinal dura 

eri de spinal kordu koruyucu bir kılıf 

eklinde saran tabaka olmak üzere iki katlıdır. Bu iki tabaka foramen magnum hizasında 

epidural aralık burada sonlanır. 

Araknoid mater: Epidural aralık ve subaraknoid arasında fizyolojik bir bariyer 

olarak rol oynayan avasküler bir membrandır. Araknoid dura ile sıkıca temasta olup 

kisinin arasında ince bir lenf tabakası içeren 

ural aralık mevcuttur. Dura ve araknoid birbiri ile yakın temasta olmakla birlikte 

i saran çok ince vasküler 

ıktır. Araknoid ve piamater arasındaki aralık, 

tiren trabeküller, spinal sinirler ve 

Subaraknoid mesafedeki spinal kökler sadece piamater ile kaplıdır. Spinal 



 

subaraknoid aralık yukarıda kranial ve ventriküler kavitelerle devam eder. A

vertebra hizasında sonlanır. Böylece teorik olarak L2

spinal korda zarar vermeden suaraknoid enjeksiyonu mümkün kılar. Ancak bu i

anatomik özellikler dikkate alınarak en çok L3

yapılmaktadır (Şekil 4). 

 

 

 

2.2.5. Beyin Omirilik Sıvısı

Spinal sıvı koroid pleksusta yapılır. Burada bulunan karbonikanhidraz enzimi, 

serebrospinal sıvının sekresyonu i

sekresyonla yada lateral, üçüncü ve dördüncü ventriküllerde koroid pleksusların 

ultrafiltrasyonu ile oluş

artışı ile serebrospinal sıvı olu

değişiklik BOS oluşumunda

damarlarından zengindir ve bu kan damarları pia materle çevrili olup serebral 

ventriküllere doğru akarlar. Pia materin epandima

sekretuar rol oynar. Yakla

ml serebrospinal sıvı oluş

ml’si sisternal rezervuarlardadır. Yakla

(27). Her 6 saatte 20-30 ml’lik kayıp yerine konabilmektedir. Serebrospinal sıvı yapımı 
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aralık yukarıda kranial ve ventriküler kavitelerle devam eder. A

vertebra hizasında sonlanır. Böylece teorik olarak L2-S2 arasında herhangi bir noktadan 

spinal korda zarar vermeden suaraknoid enjeksiyonu mümkün kılar. Ancak bu i

ikler dikkate alınarak en çok L3-L4 veya L4

 

Şekil 4: Meninksler 

Beyin Omirilik Sıvısı 

sıvı koroid pleksusta yapılır. Burada bulunan karbonikanhidraz enzimi, 

serebrospinal sıvının sekresyonu için gerekli bir aminoasittir (26). Serebrospinal sıvı ya 

sekresyonla yada lateral, üçüncü ve dördüncü ventriküllerde koroid pleksusların 

ultrafiltrasyonu ile oluşur. Đntraventriküler basınç artışı veya serum osmolaritesinin 

ı ile serebrospinal sıvı oluşumu azalır. Serum osmolaritesindeki % 1’lik bir 

şumunda % 6,7’lik bir değişikli ğe yol açar. Koroid pleksus kan 

damarlarından zengindir ve bu kan damarları pia materle çevrili olup serebral 

ru akarlar. Pia materin epandimal hücreleri damarları kaplar ve 

sekretuar rol oynar. Yaklaşık olarak dakikada 0,4 ml (25 ml/h) olmak üzere günde 600 

ml serebrospinal sıvı oluşturur. Serebrospinal sıvı volümü 120-150 ml’dir. Bunun 20

ml’si sisternal rezervuarlardadır. Yaklaşık 25-30 ml’si ise subaraknoid mesafededir 

30 ml’lik kayıp yerine konabilmektedir. Serebrospinal sıvı yapımı 

aralık yukarıda kranial ve ventriküler kavitelerle devam eder. Aşağıda S2 

S2 arasında herhangi bir noktadan 

spinal korda zarar vermeden suaraknoid enjeksiyonu mümkün kılar. Ancak bu işlem 

L4 veya L4-L5 aralığından 

 

sıvı koroid pleksusta yapılır. Burada bulunan karbonikanhidraz enzimi, 

). Serebrospinal sıvı ya 

sekresyonla yada lateral, üçüncü ve dördüncü ventriküllerde koroid pleksusların 

serum osmolaritesinin 

mu azalır. Serum osmolaritesindeki % 1’lik bir 

e yol açar. Koroid pleksus kan 

damarlarından zengindir ve bu kan damarları pia materle çevrili olup serebral 

l hücreleri damarları kaplar ve 

ık olarak dakikada 0,4 ml (25 ml/h) olmak üzere günde 600 

150 ml’dir. Bunun 20-25 

’si ise subaraknoid mesafededir 

30 ml’lik kayıp yerine konabilmektedir. Serebrospinal sıvı yapımı 
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sempatik aktivite etkisi altındadır. Histolojik olarak koroid pleksus epitel ve damarları 

superior servikal ganglionlardan noradrenerjik iletim alırlar. 

Superior servikal ganglion stimülasyonu sıvının basıncını ve üretimini artırır. Bu 

sekretuar innervasyon tükrük ve silier sekresyonlarla beraber beta-adrenerjik 

reseptörlerle düzenlenir. Bunlar hücre membranında lokalizedir. Adenilat siklazla 

birlikte nörotransmitterler veya beta agonistler intrasellüler c-AMP yapımını artırırlar. 

Bu da serebrospinal sıvı yapımında artışa yol açar. BOS emilimi serebral araknoid 

villuslardan venöz sinuslara doğrudur. Esas drenaj rotası superior sagital sinüstür. 

Emilim için gereken kuvvet, sagital sinüs kan basıncı ve intraventriküler basınç 

arasındaki hidrostatik basınç farklılığıdır ve sagital sinüsteki basınç, juguler venden 

daha yüksektir (28). 

2.2.6. Spinal Kord Kanlanması 

Spinal kordun kanlanması, beyinden gelen arterler ile subklavyan aorta ve iliak 

arterlerin spinal dallarından sağlanır. Spinal arterler intervertebral foraminalardan 

geçerek önce epidural boşluğa, oradan spinal köklerle duranın ağızlaştığı noktalardan 

subaraknoid boşluğa ve omuriliğe ulaşır. Bu arterlerin görevi spinal sinir köklerine kan 

vermektir. Anterior spinal arter her vertebral arterin bir dalını alarak oluşan ve medulla 

oblongata piramitleri arasında yer alarak orta hatta ilerleyen tek bir arterdir. Spinal 

kordun anterior longitüdinal sulkusunda aşağıya doğru seyreder, spinal kordun içine ve 

çevresine sayısız dallar verir. Anterior spinal arter yukarda belirtildiği gibi çok az 

arterden dal alır, bunların en büyüğü radikülaris magna yada Adamkiewicz arteridir. T8-

L3 arasında genellikle soldan girer. Bu arterin iğne yada cerrahi sonucu hasar görmesi 

omuriliğin lumbar bölgesinin iskemisine yol açar. Bu iskemi sonucu motor kayıp ortaya 

çıkabilir. Aynı şekilde yüksek doz adrenalin kullanılması sonucu gelişen 

vazokonstriksiyon iskemiye yol açar. 

Medulla spinaliste eksternal ve internal venöz pleksus mevcuttur ve venler 

arterlerle yan yana gider. Ven dalları yandaşı olduğu arter dalları ile aynı ismi alır. 

Venöz sistem vena kava sistemine paralel seyreder ve intratorakal veya intraabdominal 

basınçtaki artma epidural venlere yansır. Epidural venler yukarıda kraniumun venöz 

sinüsleri ile aşağıda sakral pleksus ile bağlantılı olup intervertebral foramenler aracılığı 

ile torakal ve abdominal venler ile bağlantılıdır. Bu nedenle bu kavitedeki basınç 

değişiklikleri epidural venlere yansır. Đnferior vena kavada obstrüksiyon yapan asit, 



10 
 

abdominal bölgede basınç artışı (pron pozisyonu), gebelik gibi durumlarda sıklıkla 

epidural venler genişlemiş ve epidural aralık daralmıştır. Bu gibi durumlarda enjekte 

edilen lokal anesteziğin yukarı doğru yayılımı daha fazla olur. Ayrıca venül ve 

kapillerin potansiyel absorbsiyon alanı artmış olduğundan ilacın daha fazla miktarı 

absorbe edilerek vena azigos ile kalbe ulaşır. Girişim sırasında kanama riskini azaltmak 

için şu önlemler alınabilir; Epidural iğne orta hattan ilerletilirse büyük bir kısmı 

lateralde olan epidural venlerden sakınılmış olur. Vena kava obstrüksiyonunun olduğu 

durumlarda doz miktarı azaltılmalı, enjeksiyon hızı düşürülmeli ve enjeksiyondan önce 

kan gelip gelmediğinden emin olunmalıdır (29,30,31). 

2.2.8. Gebede Anatomik Değişikliklerin Spinal Bölge Anatomisine Etkileri  

Đnferior vena kavanın büyüyen uterus tarafından basıya uğraması, epidural venöz 

pleksusu genişleterek epidural kan volümünü artırır. Bunun üç major etkisi vardır:  

1. Serebrospinal sıvı volümünün azalması  

2. Epidural aralığın potansiyel volümünün azalması  

3. Epidural aralıkta basınç artışı  

Đlk iki etki spinal ve epidural anestezi sırasında, sırasıyla lokal anestezik 

solüsyonunun sefale dağılımını artırır. Sonuncusu ise epidural anestezide daha yüksek 

insidansla dural ponksiyona yatkınlık yaratır. Doğum yapanlarda pozitif epidural 

basınçlar kaydedilmiştir ve epidural boşluğun dural ponksiyon yapılmaksızın 

saptanmasını zorlaştırmıştır. Epidural venlerin dolgunlaşması epidural kateterin bir ven 

içine yerleşme olasılığını artırarak istenmeyen intravasküler enjeksiyona neden olabilir. 

Miadında gebeler rejyonel anestezi sırasında lokal anesteziklere karşı artmış duyarlılık 

gösterirler. Doz gereksinimleri % 30 kadar azalabilir. Bu gebelikte salınan bazı 

hormonlarla veya epidural venöz pleksusun dolgunluğuna da bağlı olabilir (32). 

Ligamentum flavum, gebelerde daha az yoğun ve daha yumuşak hissedilir. Epidural 

iğnenin ligamentum flavumdaki hareketini hissetmek daha zor olabilir. Lomber 

lordozun artan baskısı, yüzey anatomisinin vertebral kolonla ilişkisini değiştirir. Pelvik 

kemik spinal kolonun uzun ekseni etrafında döner ve iliak kristaları birleştiren çizgi 

vertebral kolonu olduğundan daha yukarı bir seviyede kesebilir. Ayrıca komşu lomber 

spinöz çıkıntıları arasında daha az boşluk oluşur 

  



 

2.2.7. Dermatomlar

Başta spinal ve epidural anestezi olmak üzere bölgesel anestezi yöntemlerin

çoğunda anestezi düzeyinin ve komplikasyonların de

bilinmesi önemlidir. Vertebral kolonu terk eden sinirler deride belirli bir yayılım 

göstererek dermatomları olu

T 1-2 dermatomu    Kol ve ön kolun iç yüzü

T 3 dermatomu       Aksillanın apeksi

T 4 dermatomu       Meme ba

T 6-7 dermatomu    Ksifoid hizası

T 10 dermatomu     Göbek hizası

L 1 dermatomu        Đnguinal bölge

S 1-4 dermatomu     Perineal bölge
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Dermatomlar 

ta spinal ve epidural anestezi olmak üzere bölgesel anestezi yöntemlerin

unda anestezi düzeyinin ve komplikasyonların değerlendirilmesi için der

Vertebral kolonu terk eden sinirler deride belirli bir yayılım 

dermatomları oluştururlar. Belirli bazı dermatomlar şu şekilde belirtilebilir.

2 dermatomu    Kol ve ön kolun iç yüzü 

T 3 dermatomu       Aksillanın apeksi 

T 4 dermatomu       Meme başları hizası 

7 dermatomu    Ksifoid hizası 

ek hizası 

nguinal bölge 

4 dermatomu     Perineal bölge 

Şekil  5 : Dermatomlar 

ta spinal ve epidural anestezi olmak üzere bölgesel anestezi yöntemlerinin 

erlendirilmesi için dermatomların 

Vertebral kolonu terk eden sinirler deride belirli bir yayılım 

şekilde belirtilebilir. 
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2.3. Gebelik Fizyolojisi 

Gebelikte anestezinin en belirgin özelliği iki canlının aynı anda düşünülmesi 

gereğidir. Uygun anestezi tekniklerinin seçiminde anestezist her türlü medikal ve 

obstetrik komplikasyonları, hastanın beklentilerini ve yenidoğanın iyilik halini göz 

önünde bulundurmalıdır (33). 

2.3.1. Gebelik Sırasında Annedeki Fizyolojik Değişiklikler 

 1) Kardiyovasküler Sistem Değişiklikleri  

Gebeliğin geç döneminde kalp yukarı itilir. Apeks atımı 4. interkostal aralıkta 

alınır. Kalp hızı 10-15/dk artar. Atım hacmi ilk trimesterde artarken, 28. haftadan 

itibaren sabit kalır. 1. ve 2. trimesterde kalp debisi yaklaşık % 30-40 oranında artış 

gösterirken, 28. haftadan itibaren sabit kalır. Kan akımındaki artış ve vazodilatasyona 

bağlı sistolik bir üfürüm sıklıkla duyulur. Elektrokardiyografide (EKG) minör 

nonspesifik ST, T ve Q dalgası değişiklikleri, sol aks deviasyonu ve masum aritmiler 

gözlenebilir. Bu normal değişiklikler kalp hastalığı varlığında gelişebilecek 

patolojilerden ayırt edilmelidir. Gebelerde belirgin kalp hastalığı bulguları arasında 

kardiyomegali, ciddi aritmiler, 3. derecenin üzerinde sistolik üfürüm veya belirgin 

diyastolik üfürümler sayılabilir (34). 

Gebelik boyunca periferik vasküler direnç azalır. Venöz dönüş gebe uterusun 

vena kava üzerine baskı yapması nedeniyle engellenir.  

Termdeki gebede kan volümü yaklaşık % 35-40 oranında artmaktadır. Kırmızı 

kürelerin kan volümüne göre daha yavaş artış göstermesi göreceli anemiye neden olur. 

Gebelikteki dilüsyonel anemi kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltsa da bunu 

kompanse eden faktörler nedeniyle önemli organlara oksijen transportu artmaktadır.  

Hiperventilasyon maternal parsiyel arteriel oksijen basıncını arttırmaktadır. 

Hemodilüsyona bağlı azalmış vizkosite, hormonal faktörlere bağlı vazodilatasyon ve 

artmış kalp debisi kan akımını artıran nedenlerdir. Gebelerde, maternal oksihemoglobin 

disosiasyon eğrisi sağa kayarak dokuya oksijen sunulmasını artırır (1,34). 

Termdeki gebede supin pozisyonda inferior vena kava ve aort parsiyel veya 

komplet olarak uterus basısı altındadır. Gebelerde % 10’a varan oranda hipotansiyon, 

terleme, bulantı-kusma ve bilinç durumunda bozulma gibi şoka ait belirtiler gözlenir. 

Đnferior vena kava basısı uterusun vena basısını artırarak uterus kan akımını azaltabilir. 

Aort kompresyonu alt ekstremite ve uterus arterlerinde arteriyal hipotansiyona neden 
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olarak uterus kan akımını azaltmakta, fötal asfiksi ve distrese neden olabilmektedir 

(33,34). 

Anestezist, aortakaval kompresyon sendromunu ve anestezinin bu sendromun 

etkilerini arttırdığını bilmelidir. Vazodilatasyona neden olan halotan, izofluran, 

tiyopental gibi anestezikler yada subaraknoid veya epidural anestezi gibi sempatik bloğa 

neden olan anestezi teknikleri vena kava obstrüksiyonu varlığında venöz dönüşü daha 

da azaltacaktır. Aortakaval kompresyon birkaç şekilde önlenebilir. Manuel olarak uterus 

sol tarafa yer değiştirerek aort ve vena kava üzerindeki bası kaldırılır, doğum sırasında 

hasta sol yanına yatırılabilir, operasyon masası sola çevrilebilir veya hastanın sağ 

kalçası ve sırtı bir destekle 10-15 cm kadar kaldırılabilir (34).
  

2) Solunum Sistemi Değişiklikleri 

Termle birlikte maternal akciğer kapasitesi ve volümünde önemli değişiklikler 

olur. En önemli değişiklik % 15-20 düşüş ile fonksiyonel rezidüel kapasitede gözlenir. 

Vital kapasite gerçekte gebelik boyunca değişmeden kalır. 

Maternal metabolizma solunum işi ve fetal matabolizmadaki artışa bağlı olarak 

oksijen alımını % 20 oranında yükseltir. Genellikle hafif artan respiratuar oranlarla 

birlikte tidal volüm artışlarının bir sonucu olarak term sırasında dakika ventilasyonu % 

50 oranında artış gösterir. Termdeki yükselen alveoler ventilasyonun sonucu olarak 

arteriel karbondioksit basıncı genellikle 32 mmHg’ya kadar düşer ancak serum 

bikarbonat değerlerindeki düşüş (26’dan 22 mEq/L’ye) nedeniyle arteriel pH normal 

kalır. Artan dakika ventilasyonu nedeniyle parsiyel arteriel oksijen basıncı hafifçe 

yükselir (33). 

Özellikle ilk ve ikinci evrelerde epizodik uterus kontraksiyonlarına bağlı olarak 

maternal dakika ventilasyonu ve oksijen tüketimi artar. Maternal hipokapni (arteriel 

karbondioksit basıncı 20 mmHg veya daha altındadır) ve alkaloz (pH 7,55) oluşur. 

Hipokapni uterus kasılmaları aralarında hipoventilasyon ve buna bağlı hipoksi (özellikle 

obez ve/veya parenteral opiyoid kullanan kullanan hastalarda) epizodlarına neden olur. 

Epidural analjezi ağrıya bağlı oksijen tüketimindeki ve dakika ventilasyonundaki artışı 

ve eşlik eden hiperventilasyon-hipoventilasyon döngüsünü engeller (1,33,34). 
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Tablo 1: Termdeki Gebede Respiratuar Fizyolojik Değişiklikler  

Parametre Değişiklik 

Tidal volüm % 45+ 

Ekspiratuar yedek volüm % 25 

Rezidüel volüm % 15 

Fonksiyonel rezidüel kapasite % 20 

Vital kapasite Değişmiyor 

Dakika ventilasyonu % 45+ 

Alveoler ventilasyon % 45+ 

 

4) Üriner Sistem Değişiklikleri 

Birinci trimestırda renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon hızı süratle 

artmaktadır. Üçüncü trimestırda bu değerler yavaş yavaş normale döner. Gebelerde 

kreatinin klirensi sıklıkla artmakta, dolayısıyla kan üre azotu ve serum kreatinini 

düşmektedir. Özellikle sağda olmak üzere önce progesteronun sonra büyüyen uterusun 

etkisi ile hafif hidroüreter ve hidronefroz gelişir. Sırtüstü pozisyonda böbrek kan akımı 

ve glomerüler filtrasyon hızı azalır (1,34). 

 

5) Santral Sinir Sistemi Değişiklikleri 

Vena kava basısı vertebral sistemin dolgunlaşmasına subaraknoid ve epidural 

aralığın ise daralmasına yol açar. BOS miktarı azalır. Gebelikte belirli bir anestezi 

düzeyi elde etmek için intratekal veye epidural yoldan kullanılan lokal anestezik miktarı 

azalır. Gebelik tek başına BOS basıncını arttırmasa da ağrılı uterus kontraksiyonları ve 

valsava manevraları epidural ve BOS basıncını artırarak bloğun seviyesini belirgin 

olarak yükseltebilir. Rejyonel anestezi ile ağrının ortadan kaldırıldığı hastalarda BOS ve 

epidural basınçlarda belirgin artışlar gözlenmez (1,34). 

6) Hepatik Değişiklikler 

Gebelik sırasında alkalen fosfataz, serum glutamik okzaloasetik transaminaz, 

laktat dehidrogenaz ve kolesterol hafif olarak yükselmektedir. Serum bilirübin düzeyi 

ve hepatik kan akımı değişmemektedir. Plazma kolinesteraz aktivitesi gebelikte ve 
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erken postpartum döneminde azalsa da süksinilkolin ve kloroprokainin yüksek olmayan 

dozları kolayca metabolize edilebilmektedir (1,34). 

2.4. Sezaryen 

 Sezaryen; fetüs, plasenta ve zarlarının, batın ve uterustan yapılan insizyonlardan 

doğurtulmasıdır. Sezaryen vajinal doğumun kolay olmadığı, anne veya bebek üzerinde 

aşırı riskin olduğu durumlarda uygulanır. Bazı endikasyonlar mutlak olmakla birlikte 

bazı vakalarda seçim için çok daha hassas davranmak gerekebilir.  

2.4.1. Sezaryen Olgularında Anestezi Yönteminin Seçilmesi 

Sezaryen operasyonlarında anestezist anne için en güvenilir ve konforlu, 

yenidoğan için en az depresan ve obstetrisyen için optimal çalışma koşulları sağlayan 

anestezi yöntemini seçmelidir (1). Sezaryen operasyonlarında anestezi yöntemini 

seçerken operasyonun aciliyeti, annenin mevcut sistemik sorunları, fötusun genel 

durumu, cerrahın ve hastanın tercihi dikkate alınmalıdır. Genel ve rejyonel anestezi 

yöntemlerinden bu koşullara uygun olan tercih edilmelidir (33,35). Son yıllarda 

ABD’de anesteziye ve diğer nedenlere bağlı maternal mortalite insidansı azalmıştır. 

Halen, tüm maternal ölümlerin % 3-12’sinden anestezi sorumludur. Bu ölümlerin çoğu 

genel anestezi sırasında başarısız entübasyon, yetersiz ventilasyon ile hipoksi ve gastrik 

içeriğin aspirasyonuna bağlıdır. 

Obesite, preeklempsi-eklempsi, operasyonun çok acil olması da maternal 

mortalite açısından risk faktörleridir (1). Gebelik sırasında total protein ile 

albumin/globulin oranı azalır ve plazma kolinesteraz aktivitesi normalin % 70’ine 

düştüğü için genel anestezi uygulanan sezaryen vakalarında süksünilkolin etkisi 

uzayabilir. Birçok anestezist genel anesteziyi kesin olarak gerekli ise uygular ve 

genellikle rejyonl anesteziyi tercih ederler (1). 

Fötal distres durumlarında anestezi yönteminin seçimi biraz daha zordur. Elektif 

ve acil sezaryen operasyonları için spinal anestezi uygun bir yöntem olsa da 

obstetrisyenler, hızlı doğumun yapılabilmesi için yeterli rejyonel bloğun 

sağlanabilmesinden ve bu bloğun neden olabileceği hipotansiyon ile uteroplesental 

perfüzyonun bozulmasından kaygı duyarlar. Klinik çalışmalar, fötal distres olgularında 

bile rejyonel anestezinin fötüs açısından riski arttırmadığını düşündürmektedir. Genel 

anestezi, zamanın çok kısıtlı olduğu acil sezaryen olgularında endikedir. 

Tüm olgularda anestezist ve obstetrisyen genel anestezinin maternal risklerinin 
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yanında fötal tehlikelerini de iyi hesaplamak zorundadır (33). Spinal anestezi obstetrik 

anestezide sık kullanılan etkin ve güvenli bir anestezi tekniğidir (2). 

2.5. Spinal Anestezi 

2.5.1. Tanım ve tarihçe 

 Spinal anestezi, lokal anestezik ajanların subaraknoid aralıktaki serebrospinal 

sıvı içine verilmesi ile sinir iletiminin geçici olarak durdurulmasıdır (3,36,37). Küçük 

volümlerde lokal anestezikler ile vücudun alt kısımlarında bütün duyular bloke edilir. 

Đşlem genellikle spinal kordun sonlandığı seviyenin altından yapılır.1899’da August 

Bier’in ilk uygulamasını yaptığı spinal anestezi günümüze kadar popularitesini 

korumuştur.  

2.5.2. Genel bilgiler  

Subaraknoid aralığa enjekte edilen lokal anestezik ile; küçük çaplı myelinsiz 

lifler (sempatik), büyük çaplı myelinli liflerden (duyusal ve motor) daha önce bloke 

olurlar. Sempatik blok sensoriyel bloktan, sensoriyel blok ise motor bloktan iki 

dermatom daha yüksektir. Yüksek motor blok, abdominal ve interkostal kasların 

tutulumuna bağlı olarak öksürmeyi ve sekresyonların atılmasını güçleştirir. (38). 

 Basit ve ekonomik olan bu yöntemle küçük lokal anestezik dozlarıyla etkin ve 

tam bir blok ve kas gevşemesi sağlanmaktadır. Spinal anestezide solunum depresyonu 

nadirdir ve postoperatif sedasyon da görülmez (39,40). Etkinin hızlı başlaması 

genellikle bu tekniğin avantajı olmakla birlikte hızlı başlayan sempatik blokaj nedeniyle 

ani ve ciddi hipotansiyon gelişebilir. Yoğun nöral blokaj sağlayan spinal anestezinin 

düşük başarısızlık oranı ve daha az yan etki profili gibi avantajları vardır (39,41-43). Bu 

teknik ile sistemik toksik reaksiyonlarla karşılaşma olasılığı azdır. Çünkü az miktarda 

lokal anestezik sinir liflerinin açık olduğu ve minimal sistemik emilim olan aralığa 

verilmektedir. BOS içine enjekte edilen lokal anestezik ilaç sinir dokusu tarafından 

alınarak ve damar içine absorbe olarak ortamdan uzaklaştırılır. BOS içine verilen ilacın 

bir kısmı da yoğunluk farkı nedeniyle, duradan difüze olarak epidural aralığa geçer ve 

orada geçerli mekanizmalarla uzaklaştırılır (44). Direkt fötal ve neonatal depresyona 

neden olmaması spinal anestezinin diğer önemli bir avantajıdır (33,41,45). 

Subaraknoid blokta kullanılan lokal anestezik ısı, dokunma, ağrı ve sempatik 

fonksiyondan sorumlu A delta ve C liflerinde blok gelişmesini sağlar. Daha fazla volüm 

ve daha konsantre ilaç ile vazokonstriksiyon ve ısı duyusunda da blokaj gelişir. 
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Genellikle analjezi düzeyi ile vazomotor blok arasında iki segment seviye vardır. Buna 

‘diferansiyel blok’ denir ve bazen dörtten altıya kadar spinal segmenti içerebilir (46). 

Lokal anesteziğin sinir dokusu tarafından alınması; ilacın BOS içindeki 

yoğunluğu, sinir dokusunun lokal anesteziğe temas eden yüzeyinin genişliği, yağ 

içeriği, kanlanması gibi etkenlere bağlıdır. Asıl etkisi spinal kordu terk eden sinir 

kökleri ve dorsal kök ganglionları üzerinedir. Spinal anestezinin temel amacı sensorial 

ve motor blok olup, birlikte gelişen sempatik denervasyon, genellikle sistemik 

değişikliklere neden olan bir yan etki gibi görülür. Spinal anestezi sonucu lokal 

anesteziğin kan düzeyi çok az yükselir ve bunun sistemik etkisi çok azdır. Spinal 

anestezi derin bir motor bloğa neden olur. Motor bloğun derecesini belirlemede 

Bromage Skalası kullanılır. Spinal anestezi genel anestezi ve resüsitasyon için gerekli 

tüm malzeme ve ilaçların bulunduğu ortamlarda yapılması gereklidir (47). 

2.5.3. Spinal Anestezinin Endikasyonları 

 Alt ekstremiteler, kalça, perine, aşağı abdomen, yukarı abdominal girişimler ve 

lomber vertebranın cerrahi girişimleri için uygundur. Pratik olarak üç uygulanım şekli 

vardır:  

1. Abdominal cerrahi için; orta torasik segmentler düzeyinde yüksek spinal,  

2. Perinede yapılacak girişimler için eyer blok (saddle blok),  

3. Alt ekstremite ve litotomi pozisyonunda perinede yapılacak girişimlerde uygulanır. 

 Spinal anestezinin endikasyonları, genel anestezi endikasyonlarıyla aynıdır. 

Midesi dolu hastalarda, tüm önlemler alındığında, “düşük seviye” spinal anestezi 

uygulanabilir. Midesinin dolu olduğu kabul edilen annenin, doğum operasyonu için 

spinal anestezi uygun bir seçimdir. Ayrıca spinal anestezide uygulanan lokal anestezik 

dozunun, ilacın plasentadan geçerek kan konsatrasyonlarına ulaşmaması önemli bir 

avantajdır. Spinal anestezinin obstetride tercih edilen bir yöntem oluşunun diğer bir 

önemli nedeni de, annenin operasyon sırasında ve sonrasında uyanık olması ve doğumu 

takiben erken dönemde bebeği görebilmesidir (48). 

 Genel anestezi altında sağlıklı bir havayolu sağlamasının zor olduğu durumlarda, 

spinal anestezi endikasyonu oluşabilir.. Operasyon için gerekli olan anestezi bölgesi ne 

kadar büyükse rejyonal anestezi endikasyonlarının da o oranda az olması genel bir 

kuraldır. 
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Tablo 2 : Spinal Anestezi Uygulamasında Operasyon için uygun seviyeler   

Seviye  Operasyon çeşiti 

T4-T5 (meme ucu) Üst abdominal operasyonlar 

T6-T8 (ksifoid) Đntestinal, jinekolojik, üreter ve renal pelvik 

operasyonlar 

T10 (umblikus) Transüretral rezeksiyon, obstetrik vaginal doğum ve 

kalça operasyonları 

L1 (inguinal ligament) Transüretral rezeksiyon, uyluk ve alt ekstremite 

operasyonları 

L2-L3 (diz ve altı) Ayak operasyonları 

S2-S5 (perineal) Perine cerrahisi, hemoroidektomi, anal dilatasyon 

 

 

2.5.4. Spinal Anestezinin Kontrendikasyonları  

 Spinal anestezi kontrendikasyonları kesin ve rölatif olarak ikiye ayrılır.  

Kesin Kontrendikasyonlar (48)   

1. Enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon 

2. Enjeksiyon yerinde cildin aseptik olarak hazırlanmasını önleyecek psöriazis gibi 

dermatolojik hastalıklar  

3. Septisemi veya bakteriyemi  

4. Şok veya ciddi hipovolemi   

5. Daha önce omurilikle ilgili bir hastalığı olanlar  

6. Đntrakraniyal basının yüksek olması 

7. Pıhtılaşma bozuklukları  

8. Hastanın reddetmesi yada psikiyatrik açıdan hazır olmaması 

 9. Anesteziyoloğun deneyimsiz olması  

10. Cerrahın deneyimsiz olması ve belirli bir sürede operasyonu bitirememe olasılığı 

11. Ameliyat süresinin özellikle de kapsamının belirli olmaması 

Rölatif Kontrendikasyonlar (48) 

 1. Spinal anestezinin tek başına uygulanacağı umblikus seviyesi üzerindeki 

operasyonlar  
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2. Vertebral kolonda deformiteler, artrit, kifoskolyoz, lumbar vertebraların çeşitli 

seviyelerde füzyonu  

3. Kronik ciddi baş veya bel ağrısı  

4. BOS aspirasyonunda 5-10 ml gelmesine karşın hala kan görülmesi   

5. Üç kez denemeye rağmen spinal aralığa girilememesi  

6. Spinal aralıktan yeterince BOS gelmemesi  

7. Daha önce hastaya heparin verilmiş olması ve kan pıhtılaşmasında minör sorunlar  

8. Operasyon için, T6 veya daha yüksek sensoryal seviye ihtiyacı varsa, miyokardial, 

valvüler veya iskemik hastalıklarda dahil her türlü kalp hastalığı, spinal anestezi için 

majör bir kontrendikasyondur. 

2.5.5. Spinal Anestezi Tekniği  

 Spinal anestezide girişim bölgesi yüzey anatomisinden faydalanılır. Her iki iliak 

kristalardan çizilen bir çizgi genellikle L4’ün gövdesi veya L4-L5 intervertebral 

aralıktan geçer. Spinöz proçeslerin bu referans noktalarından aşağı yada yukarı 

sayılması ile diğer spinal seviyeler saptanır.  

Spinal anestezi üç pozisyonda gerçekleştirilebilir (Şekil 6). 

1. Lateral dekübit pozisyonu  

2. Oturur pozisyon  

3. Yüzükoyun pozisyon 

 



 

Spinal Anestezi Đ

1.Orta Hattan Yakla

kemik halka ile çevrili olup, ligamentum flavum ile kaplıdır. 

bu kemik halkanın herhangi bir yerine rastlayabilir. 

dikey iken, yukarıya kaydıkça ba

flavumu geçerken dirençte belirgin bir artı

miktar daha ilerletince dura delinir ve subaraknoid aralı

olarak iğneden akması ile anla
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Şekil 6: Lumbal Spinal Blo 

Spinal Anestezi Đçin Çeşitli Teknikler Geliştirilmi ştir:  

Orta Hattan Yaklaşım: En sık kullanılan yaklaşımdır. Đnterlaminer 

kemik halka ile çevrili olup, ligamentum flavum ile kaplıdır. Đğnenin yönü iyi olmazsa 

bu kemik halkanın herhangi bir yerine rastlayabilir. Đğnenin yönü alt lomber aralıklarda 

dikey iken, yukarıya kaydıkça başa doğru hafif eğimli  olmalıdır. 

flavumu geçerken dirençte belirgin bir artış olur. Epidural aralıkta direnç kaybolur bir 

miktar daha ilerletince dura delinir ve subaraknoid aralığa geçilir, bu da BOS’un serbest 

neden akması ile anlaşılır ( Şekil 7). 

 

nterlaminer foramen bir 

nenin yönü iyi olmazsa 

nenin yönü alt lomber aralıklarda 

olmalıdır. Đğne ligamentum 

 olur. Epidural aralıkta direnç kaybolur bir 

a geçilir, bu da BOS’un serbest 



 

 

 

2.Paramedian (lateral) Yakla

kolay pozisyon verilemeyen 

cerrahisi olanlarda paramedian teknik seçilebilir. Paramedian yakla

kollar düz tutulur, enjeksiyon orta hattın bir parmak dı

kaudal kenarından yapılır. 

doğru eğim verilir. Ligamentum flavumun fark edilmesi ve direnç kaybı ile

aralığa girilmesi orta hattan yakla
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Şekil 7: Orta Hattan Yakla şım 

Paramedian (lateral) Yaklaşım: Subaraknoid blok zor oldu

kolay pozisyon verilemeyen şiddetli artriti, kifoskolyozu veya eski lomber spinal 

cerrahisi olanlarda paramedian teknik seçilebilir. Paramedian yakla

kollar düz tutulur, enjeksiyon orta hattın bir parmak dışından ve intervertebral aralı

kaudal kenarından yapılır. Đğne hafifçe başa doğru ve ucu 4 cm derinlikte orta hatta 

im verilir. Ligamentum flavumun fark edilmesi ve direnç kaybı ile

a girilmesi orta hattan yaklaşımdan çok daha az belirgindir (Şekil 

Şekil 8: Paramedian (lateral) Yaklaşım 

ım: Subaraknoid blok zor olduğunda, özellikle 

iddetli artriti, kifoskolyozu veya eski lomber spinal 

cerrahisi olanlarda paramedian teknik seçilebilir. Paramedian yaklaşımda omuz ve 

ından ve intervertebral aralığın 

ru ve ucu 4 cm derinlikte orta hatta 

im verilir. Ligamentum flavumun fark edilmesi ve direnç kaybı ile epidural 

Şekil 8). 
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 3.Lumbosakral Yaklaşım: Hasta lateral dekubitis pozisyonunda fleksiyona 

getirildikten sonra, posterior superior iliak spinanın en alt noktasından 1 cm medial ve 1 

cm kaudalden girilir, iğne 55 derece açı ile medial ve sefale doğru ilerletilir (49). 

Đğneden gelen spinal sıvı berraksa lokal anestezik solüsyon verilir. Eğer gelen spinal 

sıvının ilk birkaç damlası kanlı ise, BOS’un birkaç damla akması beklenir ve rengi 

açılıyorsa lokal anestezik solüsyon verilir, kanlı gelme devam ediyorsa iğne çıkarılır ve 

başka aralıktan girişim tekrarlanır. Lokal anestezik verildikten sonra hastanın kan 

basıncı, kalp atım hızı ve anestezi seviyesi takip edilir. Operasyon için yeterli anestezi 

seviyesi elde edilince operasyon başlatılır. 

2.5.6. Spinal Đğneler 

 Spinal anestezi iğneleri klinik kullanımda genel olarak ucunun kesiciliğine göre 

iki tiptedir. Ucu kesici olmayan iğneler Sprotte, Whitacre (kalem uçlular) ve Greene, 

kesici uçlular ise Quincke-Babcock ve Pitkin iğnesidir. Spinal anestezi iğnelerinin geri 

çekilebilen kılavuzu bulunmalıdır. Bu derinin epidermis parçacıklarının subaraknoid 

aralığa taşınması ile olası epidermoid spinal kord tümörü oluşumunu engeller.  Yıllardır 

spinal iğneler ile ilgili araştırmalarda iğne ucu tipinin yanı sıra, etkin bir spinal 

ponksiyon sağlayacak ve daha az yan etkiye yol açabilecek iğne kalınlığı, iç çapı gibi 

konularda bir çok yenilik irdelenmiştir. Bu araştırmalar sonucunda piyasaya sunulan 

iğnelerin kalınlıkları 22G ile 29G arasında değişir. Quincke-Babcock spinal iğnesi 

standart spinal iğne olarak adlandırılır ve orta boylu keskin ucu olan bir iğnedir. Bu 

konuda klinisyenlerin önerisine göre kullanılan iğnenin boyutundan çok longitudinal 

dural liflerin kesilmeyip birbirinden ayrıştırılmasına dikkat edilmelidir. Buna göre, 

ponksiyon sonrası başağrısı sıklığını azaltmak için ince veya yuvarlak, keskin olmayan 

uçlu iğneler (Greene, Whitacre veya Sprotte) kullanılmalıdır. Đğne inceldikçe cilt, cilt 

altı ilerletmek zor olacağından bu amaçla kullanılmak üzere içinden spinal iğnenin 

rahatlıkla geçebileceği introdüserler geliştirilmi ştir (50). 

2.5.7. Spinal Anestezi Modelleri  

 1. Saddle blok: Alt segment ve sakral segmentlerin bloğu ile gelişir.  

 2. Alçak spinal anestezi: Alt torasik, lomber ve sakral segmentleri tutar ve cilt 

anestezisi T10’u geçmez. Kan basıncına belirgin etkisi yoktur. 

 3. Yüksek spinal anestezi: T4-T12, lomber ve sakral segmentleri tutar, cilt 

anestezisi T4 hizasındadır. T4 üzerinde blok söz konusu ise çok yüksek spinal blok 



 

kabul edilir, hipotansiyon belirgindir. Solunum yetmezli

spinal anestezi sağlamak üzere L2

enjekte edildikten sonra hasta sırt üstü çevirilir. Solüsyon omurganın e

yukarı yayılır ve T4 hizasında göllenir.

 4. Tek taraflı spinal anestezi (Hemianestezi): Enjeksiyonun

edilmek istenen tarafa yatırarak yapılması ve has

tutulması ile elde edilir. 

 2.5.8. Spinal anestezi Düzeyini Etkileyen Faktörler

A- Majör Faktörler

a- Anestezik Maddenin Barisitesi

Barisite, bir solüsyonun özgül a

BOS’un dansitesi 37°C’de 1.003

altında ise hipobarik, 1.0015 üzerinde ise hiperbarik, bunların arasında bir de

izobarik olarak tanımlanır

Hiperbarik solüsyonlar

Lokal anesteziğin özgül a

dağılımı hastanın pozisyonu ile ili

verilerek istenilen anestezi düzeyi sa

sonra hasta sırt üstü veya düz yatırıldı

kavsini izler (Şekil 9). 

 

Şekil 9: Hiperbarik solüsyon

 

 

Normal spinal anestezide torakolombal kurvaturun tepesi T4 hizasındadır. Buna göre,

hiperbarik bir solüsyon L3 altındaki bir enjeksiyonla a

konkavitede birikirken, daha yukarı bir seviyeden enjeksiyonla da yukarı ilerler ve en 

çukur yer olan T4 hizasında birikir. Ba
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kabul edilir, hipotansiyon belirgindir. Solunum yetmezliği olasılığ

lamak üzere L2-L3 veya L3-L4 aralığından, hiperbarik bir solüsyon

enjekte edildikten sonra hasta sırt üstü çevirilir. Solüsyon omurganın e

yukarı yayılır ve T4 hizasında göllenir. 

4. Tek taraflı spinal anestezi (Hemianestezi): Enjeksiyonun

edilmek istenen tarafa yatırarak yapılması ve hastanın 5 dakika süre ile bu pozisyonda 

tutulması ile elde edilir.  

Spinal anestezi Düzeyini Etkileyen Faktörler 

Majör Faktörler  

Anestezik Maddenin Barisitesi 

Barisite, bir solüsyonun özgül ağırlığının BOS’un özgül a

dansitesi 37°C’de 1.003-1.008’dir. Lokal anesteziklerin barisitesi 0.9990 

1.0015 üzerinde ise hiperbarik, bunların arasında bir de

izobarik olarak tanımlanır (51-53). 

Hiperbarik solüsyonlar 

in özgül ağırlığı BOS’unkinden fazladır. Hiperbarik solüsyonun 

ılımı hastanın pozisyonu ile ilişkilidir. Enjeksiyondan sonra hastaya pozisyon 

verilerek istenilen anestezi düzeyi sağlanabilir. Hiperbarik bir solüsyon verilmesinden 

sonra hasta sırt üstü veya düz yatırıldığında, ilaç enjeksiyon yerine göre vertebranın 

Hiperbarik solüsyonun spinal kanal içinde en alttaki noktaya do

Normal spinal anestezide torakolombal kurvaturun tepesi T4 hizasındadır. Buna göre,

bir solüsyon L3 altındaki bir enjeksiyonla aşağı ilerler ve lumbosakral 

birikirken, daha yukarı bir seviyeden enjeksiyonla da yukarı ilerler ve en 

hizasında birikir. Bas yukarı pozisyonda hiperbarik solüsyon kaudale 

i olasılığı vardır. Yüksek 

ından, hiperbarik bir solüsyon 

enjekte edildikten sonra hasta sırt üstü çevirilir. Solüsyon omurganın eğimine uyarak 

4. Tek taraflı spinal anestezi (Hemianestezi): Enjeksiyonun; hastayı anestezi 

tanın 5 dakika süre ile bu pozisyonda 

ının BOS’un özgül ağırlığına oranıdır. 

1.008’dir. Lokal anesteziklerin barisitesi 0.9990 

1.0015 üzerinde ise hiperbarik, bunların arasında bir değerde ise 

BOS’unkinden fazladır. Hiperbarik solüsyonun 

kilidir. Enjeksiyondan sonra hastaya pozisyon 

lanabilir. Hiperbarik bir solüsyon verilmesinden 

ında, ilaç enjeksiyon yerine göre vertebranın 

 
en alttaki noktaya doğru yayılımı 

Normal spinal anestezide torakolombal kurvaturun tepesi T4 hizasındadır. Buna göre, 

ı ilerler ve lumbosakral 

birikirken, daha yukarı bir seviyeden enjeksiyonla da yukarı ilerler ve en 

yukarı pozisyonda hiperbarik solüsyon kaudale 



 

yönelirken, baş aşağı pozisyonda sefalik yöne ilerler. Hiperbarik solüsyonlar hazır 

olabileceği gibi kullanılan lokal

(26,52,54). Glukoz içeren lokal

kısaltır. Bunun nedeni olarak,

difüzyonu sorumlu tutulmu

Hipobarik solüsyonlar

 Lokal anesteziğ

verilerek lokal anestezi

anestezik sefalik yöne, ba

solüsyonlar genelde yüzüstü ve jack

cerrahiler için kullanılır. 

subaraknoid aralıkta kolayca yayılması a

hipotansiyona yol açar. Hipobar

katılarak elde edilebilir (

 

 

Şekil 10: Hipobarik solüsyon

Đzobarik solüsyonlar

 Lokal anesteziğ

pozisyonla değişmez, 

solüsyonlar enjekte edildi

uygundur. Bunun için L2

lumbal ve sakral segmentleri tutar. Kan basıncına
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pozisyonda sefalik yöne ilerler. Hiperbarik solüsyonlar hazır 

i gibi kullanılan lokal anestezik içine glukoz katılarak da elde edilebilir

Glukoz içeren lokal anesteziklerin intratekal kullanılması anestezi süresini 

kısaltır. Bunun nedeni olarak, hiperbarik solüsyonun intratekal bölgedeki sınırlı 

difüzyonu sorumlu tutulmuştur (52,55). 

Hipobarik solüsyonlar 

ğin özgül ağırlığı BOS’unkinden azdır. Hastaya pozisyon 

anesteziğin dağılımı değiştirilebilir. Baş yukarı pozisyonla lokal 

anestezik sefalik yöne, baş aşağı pozisyonla da kaudal yöne ilerler

solüsyonlar genelde yüzüstü ve jack-knife pozisyonda yapılan perineal ve rektal 

cerrahiler için kullanılır. Đntraabdominal operasyonlar için uygun değ

subaraknoid aralıkta kolayca yayılması aşırı sempatik blokajla hipovolemik hastalarda 

hipotansiyona yol açar. Hipobarik solüsyonlar, lokal anestezik içine steril distile su 

(26,52,54). 

 
ipobarik solüsyonun spinal kanal içinde yüksek noktaya doğru yükselme e

 

 

 

zobarik solüsyonlar 

ğin özgül ağırlığı BOS’un özgül ağırlığına 

 solüsyonun ısısı, volümü ve total doz ile de

solüsyonlar enjekte edildiği seviyede kalma eğilimindedir. Alçak spinal anestezi için 

uygundur. Bunun için L2-3 düzeyinde izobarik bir solüsyon enjekte edilir. Alt torasik, 

lumbal ve sakral segmentleri tutar. Kan basıncına belirgin etkisi yoktur

pozisyonda sefalik yöne ilerler. Hiperbarik solüsyonlar hazır 

anestezik içine glukoz katılarak da elde edilebilir 

anesteziklerin intratekal kullanılması anestezi süresini 

hiperbarik solüsyonun intratekal bölgedeki sınırlı 

ı BOS’unkinden azdır. Hastaya pozisyon 

yukarı pozisyonla lokal 

ı pozisyonla da kaudal yöne ilerler (Şekil 10). Bu 

pozisyonda yapılan perineal ve rektal 

ğildir. Çünkü ajanın 

blokajla hipovolemik hastalarda 

içine steril distile su 

ğru yükselme eğilimi  

ına eşittir. Dağılımı 

doz ile değişebilir. Bu 

ilimindedir. Alçak spinal anestezi için 

bir solüsyon enjekte edilir. Alt torasik, 

etkisi yoktur (26,52,54). 
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b- Hastanın Pozisyonu 

Kullanılan lokal anesteziğin barisitesine göre hastaya çeşitli pozisyonlar 

verilerek istenilen spinal anestezi düzeyi elde edilebilir. Örnek olarak; oturur 

pozisyonda, L4-5 aralığından hiperbarik lokal anestezik solüsyon uygulamasıyla alt 

lumbal ve sakral segmentlerin bloğu gelişir. Saddle (eyer) blok adı verilen bu durumda 

kan basıncı çok az etkilenir. Yine L2–3 veya L3-4 aralığından hiperbarik lokal anestezik 

solüsyonu enjeksiyonundan hemen sonra hasta sırtüstü yatırıldığında solüsyon yukarı 

doğru yayılır ve T4 hizasında birikir. 

c- Đlacın Dozu ve Hacmi 

Đlacın dozu arttıkça, anestezi seviyesinin yüksekliği, süresi ve yoğunluğu artar. Đlacın 

dozu sabit tutulup, hacmi artırıldığında anestezi yayılımı artar (26,52,54). 

d- Enjeksiyonun yeri 

Tüm diğer değişkenler sabit olduğunda, enjeksiyonun daha yukarı aralıklardan 

yapılması, blok seviyesinin de daha yukarı çıkmasına neden olur (26,54). 

e-Enjeksiyon hızı: Hızlı enjeksiyon seviyenin yükselmesine neden olur. 

B- Minör Faktörler  

Yaş, boy, ağırlık, cinsiyet, lokal anesteziğe eklenen ilaçlar, intraabdominal 

basınç, spinal kanalın anatomik yapısı, karın içi basınç değişiklikleri, gebelik, 

enjeksiyon tekniği (barbotaj yapılıp yapılmadığı), BOS’un özellikleri, lokal anesteziğin 

ısısı, iğnenin yönü, lokal anesteziğin vazokonstriktör içermesi (56). 

2.5.9. Spinal Anestezinin Komplikasyonları  

1-Hipotansiyon ve bulantı-kusma; sempatik segmentlerin denervasyonuna bağlı 

periferik vasküler rezistansın azalması sonucu hipotansiyon gelişir. Bu durum kalp ve 

beyinde yetersiz sirkülatuar volüm sonucu kardiyak arrest veya senkop gibi ciddi 

sonuçlar doğurabilir. Ayrıca çok güçlü sempatik denervasyon parasempatik sistemin 

kontrolüne izin verir. Sonuçta gastrik motilite artışına ve barsakta kontraksiyona neden 

olur. Barsaklarda vagal hakimiyet ile birlikte arteryel hipotansiyona bağlı medullar 

iskemi ve hipoksi sonucu gelişen kemoreseptör-triger zonun stimülasyonu bulantı ve 

kusmaya neden olur.  

2-Bel ağrıları; spinal iğne ile supraspinöz, interspinöz ligamentler, ligamentum 

flavum veya nadiren intervertebral diskte meydana gelen hasar nedeniyle oluşabilir 

(30,36,57,58 ). 
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3-Baş ağrısı; baş ağrısı postoperatif 2-3. günlerde ortaya çıkar. Oksipital bölgede 

lokalize olup ayakta iken artar, yatınca azalır ve boyunda spazma neden olur. Yapılan 

bir çalışmada 25-26 gauge iğne ile gerçekleştirilen spinal anestezide bile postspinal 

başağrısı oranı %10-15 olarak bildirilmiştir. Tanı koyunca hemen tedaviye geçilmelidir. 

Đlk önlem sıvı tedavisi ve 24-48 saat süreyle yatak istirahatidir. Analjezik ve sedatiflerin 

tedavi edici bir yönü yoktur. Ancak semptomların azaltılması için kullanılabilir (59). 

Devam ederse hastanın steril olarak alınmış kendi kanından epidural aralığa 15-20 ml. 

enjekte ederek kan yaması uygulanır. Hasta bu enjeksiyon sırasında kulaklarında basınç 

duyduğunu ifade edebilir. Đlk enjeksiyondan sonra hastaların % 95’inde 24 saat 

içerisinde düzelme sağlanır. Başağrısı geçmez ise ikinci bir enjeksiyonla % 98-99 baş 

ağrısı tedavi edilir.  

4-Nörolojik sekeller; medulla spinalis, meninksler ve arterlerin hasarı sonucu 

oluşabilir (36,57-59). Sinir köklerinin lokal anestezik ajanla hasarı sonucu Cauda equina 

sendromu ortaya çıkar. Bu sendrom idrar retansiyonu, feçes inkontinansı, perine 

bölgesinde duyu kaybı ve seksüel fonksiyonların kaybı ile karakterizedir.  

5-Menenjit-meningismus; menenjitte ense sertliği ve baş ağrısı tipik bulgulardır. 

Meningismus lokal asepside kullanılan antiseptik maddelerin girişim sırasında 

subaraknoid aralığa geçerek meninksleri irrite etmesi sonucu gelişir 

(34,36,57,58,60,61).  

6-Spinal bloğun aşırı yayılımı; spinal anestezi seviyesi çeşitli faktörlerden 

etkilenebilir (57). Lokal anestezik solüsyonun özgül ağırlığı, dozu ve yoğunluğu, 

uygulama hızı, barbotaj ve uygulanan intervertebral aralık anestezi seviyesini değiştiren 

faktörlerdir.  

7-Total spinal blok; yüksek torasik veya servikal blokta önemli derecede 

hipotansiyon, bradikardi ve solunum yetmezliği oluşur. Respiratuar sistemde motor 

liflerin denervasyonu sonucu solunum yetmezliği gelişebilir. Yüksek spinal blokta 

normal ventilasyon bozulabilir. PaCO2 artar, PaO2 azalır. Erken tanı ve agresif tedavi 

çok önemli olduğundan yüksek spinal blok uygulanan her vakada kan basıncı ile birlikte 

mutlaka periferik oksijen satürasyonu monitorizasyonu yapılmalıdır. Yüksek spinal 

bloğun abdominal ve birçok interkostal kasda güçsüzlük veya paralizi oluşturması 

nedeniyle solunum fizyolojisi üzerine önemli etkisi vardır. Total akciğer volümü, 
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ekspiratuvar rezerv volüm, vital kapasite, fonksiyonel rezidüel kapasite azalırken ölü 

boşluk artar (46).  

8-Sistemik toksik reaksiyon; lokal anesteziklerle gelişebilen en ciddi 

komplikasyondur. Spinal anestezi sırasında ilaç dozları düşük olduğu için nadiren 

görülür. Santral sinir sistemi ve kardiyovasküler toksisite bulguları lokal anestezik ilacın 

spinal aralıktan intravasküler alana absorbsiyonundan kaynaklanabilir. Ancak en sık 

ilacın istenmeden intravasküler enjeksiyonu nedeniyle gelişir. 

2.6. Kullanılan Đlaçlar 

2.6.1. Efedrin  

Direk ve indirek mekanizmalarla etki ederek, katekolaminlerin depolardan 

salınmasını sağlar. Kardiak stimülasyon ve periferal vazokonstrüksiyonun her ikisiyle 

de etki ederek arteriyel kan basıncını, kalp hızını, strok volümü artırır. Efedrin kan 

damarlarında dilatasyon yapmaz. α ve β reseptörleri üzerine etkilidir. α ve β etki 

artışlarında uterin kan akımında azalma yapmaz (62). Sistemik dolaşımda efedrin 

sistolik, diyastolik ve venöz kan basıncını artırır. Deri, mukoza, iç organ, böbrek 

damarlarını daraltır. Çizgili kas damarlarını genişletir, plazma hacmini azaltır. ĐV olarak 

10-25 mg, ĐM ve subkutan olarak 25-50 mg efedrin verilmesinden sonra pressör etki bir 

saat devam eder. Efedrinin metabolizması yavaş bir şekilde karaciğerde gerçekleşir.  

Bronkospazm, alerjik reaksiyonlar, hipotansiyon ve şokta kullanılabilmektedir.  

Spinal anestezi sonucu oluşan hipotansiyonu düzeltmek için verildiğinde fetüs 

kardiyovasküler sistemini etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Efedrin 

hipertansiyon (kan basıncı 130/80 mmHg’nin üstünde ise), hipertiroidizm, akut 

myokard enfarktüsü, koroner kalp hastalıklarında, kapalı-açı glokomu, psikonevroz, 

efedrin hipersensitivitesinde, siklopropan ve halotan anestezisinde kontrendikedir. Yan 

etkileri ise; hipertansiyon, zonklayıcı başağrısı, prekardiyal ağrı, anoreksi, anksiyete 

ajitasyon, insomnia, tremor, hiperrefleksi, çarpıntı, taşikardi, ventriküler ekstrasistoller, 

aritmiler ve üriner retansiyondur.  

Efedrin ĐM, ĐV ve subkutan kullanılabilir. Büyükler için mutad doz 24-50 

mg’dır. Gerekirse enjeksiyonlar 4-6 saat ara ile tekrarlanabilir, 24 saatlik total doz 150 

mg’ı aşmamalıdır. Çocuklar için total günlük doz 3 mg/kg veya 100 mg/m² olup, 4 eşit 

doza bölünür.  
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2.7. Lokal Anestezikler 

2.7.1. Tanım ve Tarihçe  

Lokal anestezikler vücuttaki tüm sinir liflerinde, nöronlarda ve diğer uyarılabilir 

dokularda depolarizasyon dalgasının oluşumunu ve yayılımını engelleyerek bu 

yapılarda geçici duyu, motor ve otonomik fonksiyon kaybına yol açarlar. Rejyonel 

anestezi oluşturan ajan dokularda kalıcı hasar oluşturmamalı ve duyu fonksiyonundaki 

bu kesinti geri dönüşlü olmalıdır (63). 

2.7.2. Lokal Anesteziklerin Etki Mekanizmaları  

 Uyarılabilir hücre membranından Na+ kanallarının açılmasını engelleyerek 

hücre içine yönelik hızlı Na+ akımını doza bağlı bir şekilde azaltır. Tüm bu etkiler için 

lokal anesteziklerin Na+ kanalları içindeki özel bir reseptöre bağlandıkları 

düşünülmektedir (63,64). Buna bağlı olarak sinir lifleri ve diğer uyarılabilir hücrelerde;  

a) Aksiyon potansiyelinin yükseliş hızını yani depolarizasyon hızını yavaşlatır. 

b) Aksiyon potansiyelinin amplitüdünü azaltırlar veya ortadan kaldırırlar.  

c) SSS’ de eksitasyon eşiğini azaltırlar.  

d) Đmpuls iletim hızını düşürürler ve iletimi tam bloke ederler.  

Lokal anesteziklerin etkileri lokal ve sistemik olup lokal etkileri sinirlerin yayılım 

alanında görülürken, sistemik etkileri doza bağımlı olarak ilacın enjekte edildiği yerden 

absorbsiyonu ile veya sistemik olarak verilmesiyle ortaya çıkar (63,65).  

2.7.3. Lokal Anesteziklerin Farmakolojisi  

 Lokal anesteziklerin hepsi yağda eriyen alkaloidlerin suda eriyen tuzları olup bir 

aromatik grup, ara zincir ve amin grubu içerir (Şekil 11). 

Lokal anesteziklerin neredeyse tümü ortak bir amin yapısının kimyasal 

varyasyonları olup zayıf bazik özelik gösteren sekonder veya tersiyer amin yapısına 

sahiptir (63,66). Lokal anestezikler, ana zincirine ester veya amid bağı gelmesi ile 

aminoesterler ve aminoamidler olarak iki gruba ayrılır. Đki grup arasındaki temel 

farklılık kimyasal stabilite, metabolizma ve alerjik potansiyellerdir. Amid yapılı lokal 

anestezikler karaciğerde mikrozomal enzimlerce yıkılır ve aminoester grubu ilaçlara 

göre daha stabildir. Aminoester yapılılar paraaminobenzoikasit (PABA) türevidir ve 

plazma kolinesterazı tarafından metabolize edilirler. Metabolik yan ürünü olan PABA 

allerjen bir üründür ve allerjik reaksiyonlar daha sık görülür. Lokal anesteziklerin 

değişik klinik etkileri fizikokimyasal özellikleri ile açıklanabilir. 
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 Lokal anestezik ilaçların lipid çözünürlük ve proteine bağlanma özellikleri, 

ilaçların yayılımını, penetrasyon özelliklerini, etki süresini ve toksisitesini belirler. 

Lokal anestezik ilaçların pKa’sı ortam pH’sına göre lokal anesteziğin baz ve katyon 

oranlarını belirler. Bütün lokal anestezikler asit ile birleştiğinde suda eriyebilen tuz 

oluşturan zayıf bazlardır. Solüsyon halinde iken pozitif yüklü katyon olup serbest baz 

şeklinde dissosiye olur. Serbest baz, solüsyonun penetrasyonunu sağlar. Pozitif yüklü 

katyon ise farmakolojik olarak aktif kısımdır (66). 

 

 

 

 
Şekil 11 : Lokal aneteziklerin genel formülü 

 

 

2.7.4. Lokal Anesteziklerin Spinal Etki Mekanizmaları  

Lokal anestezikler; subaraknoid boşlukta nöral yapılarla ilişkiye girerek sinir 

liflerinde impuls iletimini bloke ederler (66,67). 

1. Primer olarak spinal korddaki sinir köklerine,  

2. Sekonder olarak dorsal kök gangliyonları ve posterior anterior boynuzdaki sinapslara,  

3. Đnen ve çıkan yolların spinal kord parankimindeki alanlarına etki ederler.  

Sinir lifleri çaplarına göre etkilenir. Blok B ve C liflerinden başlar, A lifleri ile devam 

eder. Bu nedenle önce sempatik ve yavaş ağrı duyuları bloke olurken sonra sırasıyla 

sensoriyel ve motor blok gelişir. Spinal blokta sırasıyla; pregangliyonik sempatik 
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liflerde → soğuk liflerinde → sıcaklık liflerinde → duyu-ısı ayrımında → yavaş ağrı 

duyusunda → hızlı ağrı duyusunda → dokunma duyusu → motor paralizi → basınç 

duyusu kaybı ve en son proprioseptif liflerde blok gerçekleşir. Normale dönüş sırası 

bunun tam tersidir, ancak bazı büyük sinirler bu kurala uymayabilir (58,59,68,69). 

2.7.5. Spinal Anestezide Lokal Anesteziklerin Etkilerini Belirleyen 

Faktörler  

1. Lokal anesteziğin BOS’daki konsantrasyonu arttıkça etki artar.  

2. Lokal anestezikle temas eden spinal kord yüzeyi arttıkça etki artar.  

3. Sinir dokusundaki yağ oranı arttıkça etki artar. Myelinli liflerde yağ dokusu daha çok 

olduğundan lokal anesteziklerin etkisi daha belirgindir.  

4. Lipid erirliği yüksek ajanların membran geçişi artacağından etkileri hızlı başlayıp 

daha potent ve uzun sürer.  

5. Lokal anesteziklerin sıvıda erirlikleri ile iyonizasyon derecesi doğru, yağda erirlik ile 

ters orantılıdır (34,70,71 ).  

6. Bölgenin damarlanması arttıkça eliminasyonu hızlanır.  

Lokal anesteziklerin etkinliğinde ve dağılımında en önemli faktör ajanın 

hipobarik, izobarik veya hiperbarik olmasıdır (3). Lokal anesteziklerin subaraknoid 

aralıktan eliminasyon hızı spinal anestezinin süresini de belirler. Eliminasyon lokal 

anesteziklerin subaraknoid aralıkta metabolize olmasına değil doğrudan doğruya 

vasküler absorbsiyonuna bağlıdır ve bu peridural ve subaraknoid aralıkta olur. Enjekte 

edilen lokal anesteziğin hemen tamamı piamaterdeki damarlar ile absorbe edilerek, 

epidural aralığa diffüze olarak veya çok az bir kısmı da lenfatiklerle değişen hızda 

sistemik dolaşıma katılarak elimine olur. Lokal anestezikler idrarla atılırlar (34,70-72). 

2.7.6. Bupivakain(Marcaine®)  

Amid yapıda lokal anestezik ajandır. Latent zamanı kısa, etkisi uzun bir ajandır. 

Piperidin halkası üzerine butil grubu eklenmiştir. Kimyasal yapısı; L-n Butyl-Piperidin 

2 carboxyl acid-2-6 dimethyllanilid-Hydrochroli’dir (Şekil 12). Etkisi en uzun lokal 

anesteziklerden biridir (3-5 sa). Lidokainden 3-4 kat daha etkili, fakat toksisitesi 4 kat 

daha fazladır. Kısa etki süreli lokal anestezik ajanlara oranla daha lipofiliktir (73). 

Plazma klirensi 0.58 lt/dk, eliminasyon yarılanma süresi 27 saat ve hepatik ekskresyon 

oranı 0.40’tır. Başta α1-asit glikoprotein olmak üzere plazma proteinlerine % 96 

oranında bağlanır. Plesantayı kolaylıkla geçer. Plazma proteinlerine bağlanma oranı 
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anneye göre fetüste daha düşüktür. Piyasada HCI tuzu olarak bulunur. Spinal anestezide 

0,5-0,75% konsantrasyonda ve 0.2-0.3 mg/kg dan kullanılır. Spinal anestezi amacıyla 

kullanımda ise anestezik etkinlik 3-4 dk içinde başlamakta ve 3,5-4 saat devam 

etmektedir (66,74). Bupivakain uzun etkisine karşın, motor blok yapıcı ekisinden daha 

fazla olarak duyusal blok meydana getirmektedir. Bu özelliğinden dolayı doğum 

analjesi ve postoperatif analjezide populer bir ajan haline gelmiştir. Bupivakain, 

intravenöz  rejyonel anestezi, presakral ve paraservikal bloklar için uygun değildir 

(66,75,76). Solüsyon pH’ı 4.5-6.5 olup, pKa’sı 7.7’dir. Fizyolojik pH’da % 33 oranında 

iyonize olmayan baz şeklindedir. Karaciğerde glukuronid konjugasyonu ile metabolize 

olur. Yarı ömrü erişkinde 9 saat, fetüste ise 8 saattir (77). Bupivakainin toksik doz 

konsantrasyonu 4-5 µg/ml’dir. Total dozu 2-2.5 mg/kg’ı geçmemelidir. Maksimum 

önerilen doz erişkin hasta için 200 mg’dır, eğer adrenalin eklenirse 250 mg 

geçmemelidir. Tekrarlanan dozlar ilk dozun yarısı veya ¼ ü kadar tekrarlanabilir, fakat 

24 saatte maksimum 400 mg‘ı geçmemelidir (63, 66,73).  Sistemik toksik etkisi KVS ve 

SSS üzerine olmaktadır (78).  

 

SSS Etkileri  

Bupivakain ile oluşan SSS toksisitesinde başlangıçta serebral korteksteki 

inhibitör yollar ve sonra tüm sistemler deprese olduğundan belirtiler önce stimülasyon 

daha sonra depresyonla karekterizedir. Kortikal uyarılma ile heyecan, huzursuzluk, baş 

ağrısı, baş dönmesi, kulaklarda uğultu, nistagmus, ağız çevresinde ve dilde uyuşma, 

titreme ve kas seyirmeleri daha sonrada konvulziyon gelişir. Medullar merkezlerin 

uyarılmasıyla arter kan basıncı ve kalp atım hızında artma, solunum sayısında artma ve 

ritminde değişiklik, bulantı, kusma görülür. Depresyon belirtileri olarak da oryantasyon 

bozukluğu, sedasyon, bilinç kaybı, arteryel kan basıncında düşme, kalp atım hızında 

azalma veya durma ve apne gelişir (75,76,78)  

Bupivakain toksisitesinin tedavisi oldukça zordur, toksisite özellikle asidoz ve 

hipoksi ile agreve olur. Toksisite nedeniyle meydana gelen kardiyovasküler arrest 

resüsitasyona çok dirençlidir (75,76,78). Resüsitasyondaki bu zorluk ve mortalitenin 

yüksek olması bupivakainin proteinlere yüksek oranda bağlanmasına ve yüksek lipid 

çözünürlüğü nedeni ile ajanın kalpteki iletim sisteminde birikerek refrakter re-entry 

aritmilere neden olmasına bağlanmıştır (79).  



 

 

 

 

 

Bupivakainin R ve S olmak üzere iki izomeri bulunur. R izomeri, S izomerine 

oranla atrioventriküler (A

kardiyak etkilerinin, kalsiyum kanalları ve intrasellüler kalsiyum akımı ile negatif 

etkileşmesine ve mitokondrilerde ATP sentezi üzerine olan olumsuz etkilerine ba

olduğu bulunmuştur. Ayrıca bupivakainin miyokard kontraksiyon gücünü azaltması, 

depolarizasyon hızını ve aksiyon potansiyel amplitüdünü dü

depresan etkiye katkıda bu

olup, 1/200.000 konsantrasyonda adrenalin eklendi

çıkarılabilir. Doz tekrarı 3 saatten önce yapılmamalıdır. Günlük maksimun doz ise 600

800 mg’ı geçmemelidir (9 mg/kg/gün) (
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asistoli görülebilir. Bupivakain ile olu
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Şekil 12: Bupivakainin kimyasal yapısı (84) 

Bupivakainin R ve S olmak üzere iki izomeri bulunur. R izomeri, S izomerine 

atrioventriküler (A-V) iletim zamanını belirgin şekilde uzatır. Bupivakainin 

kardiyak etkilerinin, kalsiyum kanalları ve intrasellüler kalsiyum akımı ile negatif 

ne ve mitokondrilerde ATP sentezi üzerine olan olumsuz etkilerine ba

tur. Ayrıca bupivakainin miyokard kontraksiyon gücünü azaltması, 

depolarizasyon hızını ve aksiyon potansiyel amplitüdünü düşürmesi de kardiyak 

depresan etkiye katkıda bulunur. Bir seferde uygulanabilecek maximum doz 200 mg 

olup, 1/200.000 konsantrasyonda adrenalin eklendiğinde bu miktar 250 mg’a 

çıkarılabilir. Doz tekrarı 3 saatten önce yapılmamalıdır. Günlük maksimun doz ise 600

(9 mg/kg/gün) (66,77,80).  

Kardiyovasküler Sisteme Etkileri  

Kardiyotoksisitesi muhtemelen hem direk, hem de indirekt kardiyak etkileri 

sonucudur. Direk etkileriyle kardiyak debide azalma, hipotansiyon, kard

açabilecek ventriküler taşikardi, bradikardi ve kalp bloğu göstergesi olan EKG 

ikliklerini de içeren kardiyotoksisite oluşturur. Đndirek etkili sempatik kardiyak 

innervasyonun blokajını ve diğer santral sinir sistemi (SSS) ile ilgili mekanizmaları 

içerebilir. Miyokardial Na+ kanallarının blokajı da kardiotoksisiteye neden olabilir.

Yüksek dozda hızla verildiğinde veya ven içine yanlışlıkla enjeksiyon yapıldı

lar. EKG ve QRS kompleksinde genişleme, hipotansiyon, bradikardi 

ebilir ve oldukça sık olarak ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon sonrası 

asistoli görülebilir. Bupivakain ile oluşan kardiyotoksisite resusitasyona kolay cevap 

 

Bupivakainin R ve S olmak üzere iki izomeri bulunur. R izomeri, S izomerine 

ekilde uzatır. Bupivakainin 

kardiyak etkilerinin, kalsiyum kanalları ve intrasellüler kalsiyum akımı ile negatif 

ne ve mitokondrilerde ATP sentezi üzerine olan olumsuz etkilerine bağlı 

tur. Ayrıca bupivakainin miyokard kontraksiyon gücünü azaltması, 

şürmesi de kardiyak 

lunur. Bir seferde uygulanabilecek maximum doz 200 mg 

inde bu miktar 250 mg’a 

çıkarılabilir. Doz tekrarı 3 saatten önce yapılmamalıdır. Günlük maksimun doz ise 600-
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sonucudur. Direk etkileriyle kardiyak debide azalma, hipotansiyon, kardiyak arreste yol 
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vermemektedir. Asidoz, hipoksemi ve hiperkapni bupivakainin kardiyotoksisitesini 

potansiyelize eder (75,76,78). 

2.8.  Opiyoidler  

2.8.1. Sınıflandırma  

 Opiyoidler genellikle doğal, yarı sentetik, sentetik olarak sınıflandırılırlar. 

Doğal opiyoid analjezikler; Afyon, paperver somnoferum (haşhaş) bitkisinin öz 

suyudur. Doğal opiyoidler afyondan elde edilir ve iki kimyasal gruba ayrılır.  

1.  Fenantren türevleri (morfin, kodein, tebain)  

2.  Benzilizokinolin türevleri (papaverin)  

Yarı sentetik opiyoid analjezikler; eroin, dihidromorphone/morphinone, tebain 

türevleri (etorfin) bu grupta yer alır. Tebain türevleri (oxymorfon ve oxycodone) 

klinikte analjezik amaçla kullanılır. Etorfin morfinden birkaç bin kat daha potent bir 

ajandır ve anestezi ve immobilizasyon istenen hastalarda kullanılır.  

Sentetik opiyoid analjezikler; bu grupta morfinan türevleri (levorphanol), 

difenilpropilamin veya metadon türevleri (metadon, d-propoksilen), Benzomorfan 

türevleri (pentozosin, fenazosin) ve fenilpiperidin türevleri (fentanil, sufentanil, 

meperidin) yer alır. Çoğu analjezi için iv olarak kullanılır, anestezide yalnız 

fenilpiperidin türevleri rol oynar. 

 2.8.2. Etki Mekanizmaları  

Opiyoid analjeziklerin etki mekanizmaları yapıları, etki yerleri ve endojen 

santral sinir sistemi peptidleri ile etkileşmeleriyle açıklanır (81,82). Opiyoid 

analjeziklerin prototipi morfindir. Morfin opiyoid analjeziklerin çoğunun ana 

karekteristik yapılarını ve aynı zamanda fenilpiperidin yapısını da içerir. 

2.8.3. Etki Yerleri  

 Opiyoid Reseptörleri  

 Opiyoid reseptörleri 1973’te tanımlanmıştır. Birkaç yıl sonra da endojenler 

bulunmuştur. Bugüne kadar 4 tip reseptör ve alt grupları tanımlanmıştır. Bunlar mü, 

kappa, sigma ve delta reseptörleridir. Opiyoid analjezikler kendilerine özgü reseptörlere 

bağlanarak etkilerini gösterirler.  

Mü (m) reseptörleri: Spesifik agonisti morfindir. Morfinle uyarılır ve oluşturduğu 

supraspinal analjeziden sorumludur. Ayrıca solunum depresyonu, öfori ve fiziksel 

bağımlılık oluşmasına katkıda bulunurlar.  
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Kapa (k) reseptörleri: Spesifik agonisti ketosiklazosindir. Türevleri, nalorfin ve 

pentozosindir. Spinal analjezi, myozis ve sedasyondan sorumludur.  

Sigma (s) reseptörleri: Spesifik agonisti SKF 10047 adı verilen opiyoiddir. 

Agonistleri disfori ve halusinasyona neden olur. Ayrıca solunum ve vazomotor merkezi 

stimüle eder.  

Delta (d) reseptörleri: Spesifik agonisti β-endorfin ve enkefalinlerdir. Görevi 

kesin olarak bilinmemektedir. Motor entegrasyon ve idrar fonksiyonunda etkili olabilir.  

Opiyoid reseptörleri SSS’nde serebral korteks, hipotalamus, talamus, orta beyin, 

ekstrapiramidal alan, substantia gelatinosa ve sempatik pregangliyonik sinirlerden izole 

edilmişlerdir. En yüksek konsantrasyonda bulundukları yerler ağrı ile ilgili yapılar ve 

yollardır. Bazı ilaçlar bu reseptörler üzerinde farklı etkiler yapabilir. Bunlar reseptörün 

türüne göre agonistik veya parsiyel agonistik etki gösterebilirler. Bu tür ilaçlara agonist-

antagonistik opiyoidler adı verilir (parsiyel antagonist nalorfin, nalbufin gibi). Morfin 

bilinen tüm reseptörler üzerinde agonist etki eder. Naloksan ise tüm reseptörleri bloke 

eder, etkisi reseptörün türüne göre farklı derecelerde olur ve antagonist etkisine en 

duyarlı reseptör mü reseptörüdür.  

2.8.4. Santral sinir Sistemindeki Etkileri  

Analjezi: Opiyoid analjezikler ağrının algılanmasını ve ona karşı reaksiyonu 

değiştirirler. Hasta, ağrıyı duymasına karşın onu hoş olmayan bir duygu olarak 

algılamadığını belirtir.  

Öfori: Ağrılı hastada sıkıntı ve kaygıyı ortadan kaldırır ve bir öfori hali yaratır. 

Ağrısı olmayan kişilerde ise huzursuzlukla birlikte bir disforiye neden olur.  

Sedasyon: Bir uyku hali ve mental bulanıklıkla birlikte sedasyonda oluşturur.  

Anestezi: Özellikle pür mü reseptör stimüle edici agonistik opiyoidler yüksek 

dozda kullanıldıklarında bilinç kaybı ve anestezi oluştururlar. Opiyoid anestezinin bir 

problemi inkomplet amnezidir ve bu yüksek dozlarda bile söz konusudur  

2.8.5. Opiyoid Analjeziklerin Spinal Etki Mekanizmaları  

Opiyoidler medulla spinalisin dorsal boynuzundaki 1. ve 2. nöronlar arasındaki 

sinapsta presinaptik opiyoid reseptörlerine (mü, delta ve kappa) bağlanıp aktive ederek 

segmental analjezi oluştururlar. Bu bölge opiyoid reseptörlerinden zengindir. Segmental 

analjezinin oluşumu beyin omurilik sıvısında ve dolayısıyla dorsal boynuzda minimal 

opiyoid konsantrasyonu gerektirir. Analjezi, çoğunlukla ilacın dorsal boynuz üzerindeki 



35 
 

etkisi sonucudur. Opiyoidlerin spinal analjezi oluşturmasında molekül ağırlığı, 

büyüklüğü ve reseptöre bağlanma afinitesi önemli iken bu etkiyi belirleyen esas faktör 

lipid çözünürlüğüdür.  

Opiyoidler epidural aralıkta ekstradural yağ dokusunda birikebilir, epidural 

venöz sisteme ve dolayısıyla sistemik dolaşıma katılabilirler. Posterior radiküler spinal 

arterlere girerek doğrudan dorsal boynuza ulaşabilirler. Araknoid granülasyonlardan 

diffüzyon ile durayı geçerek beyin-omurilik sıvısına girebilirler (36,81-83). 

2.8.6. Đntratekal Opiyoidlerin Yan Etkileri  

Đntratekal opiyoid uygulanmasını takiben kaşıntı diğer hastalara göre gebelerde 

daha sık görülmektedir. Gebelerde intratekal morfin, hidromorfin veya metadon ile 

kaşıntı insidansı % 40-80 arasında değişmektedir. Ciddi kaşıntı en sık intratekal veya 

epidural morfin uygulamasından sonra görülür. Yağda eriyen opiyoidlerin intratekal 

veya epidural verilmesi suda eriyen opiyoidlere göre daha sık kaşıntıya neden olur (84).  

Kaşıntının ani ve aşırı miktarda histamin salınımına bağlı olmadığı bildirilmi ş 

ancak etiyolojisi tam anlaşılamamıştır. Şiddetli kaşıntı intratekal morfin verilmesinden 

3-6 saat sonra gelişir. Bu sırada ölçülen kan opiyoid ve histamin konsantrasyonları 

anlamlı değildir. Ayrıca fentanil, sufentanil gibi histamin salınımına neden olmayan 

opiyoidlerin intratekal verilmesinden sonra da kaşıntı sık görülür ancak morfine göre 

daha azdır (84-86). Spinal efferent outflowdaki değişiklikler indirek olarak periferik 

sinir sonundaki dokularda histamin salınımına neden olabilir. Bu da intratekal opiyoid 

uygulaması sonrası görülen kaşıntıda antihistaminik ajanların iyi sonuç vermesinin 

nedenini açıklayabilir (86). 

Sezaryen sonrası sık görülen bulantı ve kusma epidural veya intratekal opiyoid 

uygulanan hastalarda daha sıktır. Kullanılan ajana ve doza bağlı olarak bulantı ve kusma 

oranı % 20-60 arasındadır. Đntratekal opiyoide bağlı olarak gelişen bulantı-kusmanın 

tedavisinde fötal yan etkisi olmayan metoklopromidin (10mg) etkin olduğu bildirilmiştir 

(86). 

Solunum depresyonu için risk faktörleri ileri yaş ve morbid obezitedir. 

Genellikle genç ve sağlıklı olan sezaryen olgularında ciddi pulmoner hastalık ve 

solunum depresyonu olasılığını arttırabilecek diğer risk faktörleri nadirdir. Ayrıca 

gebelerde respiratuar stimulan olan progesteron konsantrasyonu artmıştır. Bu nedenle 

gebeler klinik olarak anlamlı solunum depresyonu açısından düşük risk grubundadır 
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(86). Erken başlayan solunum depresyonu, lipofilik opiyoidlerin epidural veya 

subaraknoid venöz pleksustan vasküler absorbsiyonu ile sistemik dolaşıma geçmesi ve 

solunum merkezini etkilemesi sonucu gelişir. Tek doz epidural veya intratekal lipofilik 

opiyoidler ile gelişen solunum depresyonu geç dönemden çok erken dönemde görülür 

(45). Sezaryen sırasında birçok obstetrisyen histerotomi insizyonunu kapatırken uterusu 

dışarı çıkartır. Bu işlem hastada yüksek torakal bloğa rağmen intraoperatif bulantı-

kusmaya ve gerilmelerin neden olduğu rahatsızlık hissine neden olabilir (33,46,86). 

Đntratekal ve epidural opiyoidler aynı dozlarda parenteral kullanımlarına göre 

daha iyi analjezik etki gösterirler. Đlacın lipid erirliği ile etkinliği arasında ters orantı 

vardır. Kan-beyin bariyerini geçemeyen hidrofilik opiyoidlerin etkinliği daha fazladır. 

Đntratekal opiyoidlerin ikinci avantajı selektif olarak sensoriyel blok yaparken motor ve 

sempatik blok yapmamalarıdır. Lokal anestezikler ile rejyonel bloğun tersine intratekal 

opiyoid ile analjezide hipotansiyon riski en az olduğu için hastanın mobilize olmasını 

kolaylaştırır (86).  

Opiyoid dozu, enjekte edilen volüm ve iyonizasyon derecesi önemli değişkenler 

olmakla birlikte lipid çözünürlüğü analjezinin başlaması, etkinin dermatomal yayılım ve 

etki süresinde anahtar rol oynar Lipid çözünürlüğü fazla olan opiyoidlerin etkileri 

morfin gibi suda çözünürlüğü fazla olan opiyoidlerden daha hızlıdır. Đlacın etki süresi, 

etki gösterdiği bölgeden uzaklaştırılma hızına bağlıdır. Lipid çözünürlüğü yüksek olan 

opiyoidler, kan dolaşımı yoluyla hızla elimine olurken suda çözünen opiyoidler uzun 

süre BOS ve spinal dokularda kalırlar (86).  

2.8.7. Meperidin (Aldolan®) 

1939 yılında Almanya'da bulunmuş fenilpiperidin türevi, bir sentetik 

opioiddir (Şekil 13). Analjezik etkinliği morfinin yaklaşık 1/10'u kadardır. Karaciğerde 

N-demetilasyon ve hidrolizle nor-meperidine yıkılır ve bu metabolit konvulzan etki 

potansiyeline sahiptir. Etki süresi kısa, tolerans gelişimi yavaştır.  

Etkileri; 

1- Doza bağlı soIunum depresyonu yapar, 

2- Artmış uterin kas tonusünü azaltır, 

3- Pupil büyüklüğünü değiştirmez, 

4- Antitusif etkisi yoktur, 

5- Ortostatik hipotansiyon yapabilir, 



 

6- Oddi sfinkterinde ve safra yollarında spazm, safra basıncında artı

olabilir, 

7- Konstipasyon, etki süresinin kısalı

8- Hipofizden antidiüretik hormon 

artırır. 

Meperidinin iv uygulamasından sonra hipotansiyon olu

derecede histamin salınımına da neden olur. Periferik vazodilatasyon ve miyokard 

kontraktilitesini düşürerek kardiyovasküler depresyon olu

göre 20 kat daha fazla depresan etki gösterir. Morfinin tersine nadiren bradikardi 

oluşturur, ancak taşikardiye neden olabilir. Bu önemli kardiyovasküler etkileri 

nedeniyle meperidinin 

rezervi az olan hastalarda küçük dozları bile zararlı olabilir.

 Kontr endikasyonla

1. MAO inhbitörü kullananlarda meperidinin santral etkileri potansiyelize

serebral eksitasyon, kon

depresyonu gelişebilir ve 

2. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezli

olgularında kontrendikedir
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Oddi sfinkterinde ve safra yollarında spazm, safra basıncında artı

Konstipasyon, etki süresinin kısalığına bağlı olarak daha az görülür,

antidiüretik hormon adrenal medulladan katekol

iv uygulamasından sonra hipotansiyon oluşabilir. 

derecede histamin salınımına da neden olur. Periferik vazodilatasyon ve miyokard 

ürerek kardiyovasküler depresyon oluşturur. Kontrak

göre 20 kat daha fazla depresan etki gösterir. Morfinin tersine nadiren bradikardi 

şikardiye neden olabilir. Bu önemli kardiyovasküler etkileri 

 tek başına anestetik olarak önemi yoktur ve kardiyovas

rezervi az olan hastalarda küçük dozları bile zararlı olabilir. 

endikasyonları 

kullananlarda meperidinin santral etkileri potansiyelize

serebral eksitasyon, konvülsiyonlar, vazomotor kollaps ve belirgin solunum

ebilir ve bu nedenle ilaç kesildikten iki hafta sonra kullanılmalıdır.

böbrek yetmezliğinde, kolesistektomiden sonra ve biliyer

endikedir (86). 

Şekil 13: Meperidinin kimyasal yapısı 

Oddi sfinkterinde ve safra yollarında spazm, safra basıncında artışa neden 

lı olarak daha az görülür, 

adrenal medulladan katekolamin salınımını 

abilir. Meperidin önemli 

derecede histamin salınımına da neden olur. Periferik vazodilatasyon ve miyokard 

turur. Kontraktilitede morfine 

göre 20 kat daha fazla depresan etki gösterir. Morfinin tersine nadiren bradikardi 

ikardiye neden olabilir. Bu önemli kardiyovasküler etkileri 

ına anestetik olarak önemi yoktur ve kardiyovasküler 

kullananlarda meperidinin santral etkileri potansiyelize olur; 

lsiyonlar, vazomotor kollaps ve belirgin solunum 

kullanılmalıdır. 

kolesistektomiden sonra ve biliyer kolik 
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MATERYAL VE METOD 

  

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalında etik komitenin ve hastaların yazılı onayı alındıktan sonra 

ASA(American Society of Anaesthesia) I-II grubunda randomize olarak 4 gruba 

ayrılmış 60 hasta üzerinde yapıldı. Çalışmaya; elektif sezaryen operasyonu planlanmış, 

komplike olmayan gebeliğe ve normal fetus kalp seslerine sahip, rejyonel anesteziyi 

kabul eden ve rejyonel anestezi için kontrendikasyonu olmayan, boyları 152 cm 

üzerinde olan hastalar dahil edildiler. Rejyonel anesteziyi kabul etmeyen, vücut ağılığı 

100 kg’ın üzerinde, boyu 152 cm’nin altında, perinatal vitamin ve demir preparatları 

dışında medikasyon almış olan, madde ve alkol bağımlısı olan, maternal sistemik 

hastalığı olan (preeklampsi, hepeto-renal hastalık, kanama bozukluğu vb.), bilinen fötal 

anomali, plasenta previa, ablasio plasenta ve çalışma protokolünde yer alan herhangi bir 

ilaca karşı allerjisi olan anne adayları çalışma dışı bırakıldı. Preoperatif dönemde anne 

adaylarına ağrının değerlendirilmesinde kullandığımız Verbal Rating Scala (VRS) 

hakkında bilgi verildi. Hastalara operasyon öncesi premedikasyon uygulanmadı. 

 Preoperatif bakım ünitesine alınan olgulara 10 mL/kg Ringer Laktat infüze 

edildi. Tüm olguların operasyon odasında bazal sistolik, diastolik ve ortalama kan 

basınçları (SKB, DKB, OKB), kalp atım hızları (KAH) ve pulsoksimetre ile periferik 

oksijen satürasyonu monitörize edildi. Blok öncesi tüm olguların demografik verileri, 

sistolik, diastolik ve ortalama kan basınçları ve kalp atım hızları kaydedildi. Spinal blok 

girişimi, hastalarımızın tümünde oturur pozisyonda ve L3-4 veya L4-5 intervertebral 

aralıktan uygulandı. Seçilen bölge antiseptik bir solusyonla steril edildikten sonra %1’lik 

lidokain ile cilt ve ciltaltı infiltrasyon anestezisi uygulandı. Lokal anesteziği takiben yol 

gösterici iğne ile uygun aralıktan girildi. 25 G (gauge) Quincke tipi spinal iğne, klavuz 

iğne içerisinden geçirilerek subaraknoid mesafeye ulaşıldı ve ilaç kombinasyonu 

yaklaşık 30 saniyelik süre içerisinde subaraknoid mesafeye verildi.  

Grup HB (n=15) 10 mgr %0.5 (2 ml) Hiperbarik Bupivakain (Marcaine Spinal Heavy 

%0.5 AstraZeneca) 

Grup ĐB35 (n=15) 5 mgr %0.5 (1 ml) Đzobarik Bupivakain + 35 mgr (0.35 ml) 

Hiperbarik Meperidin  

Grup ĐB30 (n=15) 5 mgr %0.5 (1 ml) Đzobarik Bupivakain + 30 mgr (0.30 ml) 
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Hiperbarik Meperidin  

Grup ĐB25 (n=15) 5 mgr %0.5 (1 ml) Đzobarik Bupivakain + 25 mgr (0.25 ml) 

Hiperbarik Meperidin önce izobarik bupivakain ve sonra hiperbarik meperidin olacak 

şekilde ayrı enjektörler ile yaklaşık 15 saniyelik süre içerisinde intratekal olarak 

uygulandı. 

 Tüm hastalarımız spinal enjeksiyonu takiben baş altına küçük bir yastık 

yerleştirilerek supin pozisyonuna alındı. Uterusun vena cava inferiora basısına engel 

olmak için sağ kalça altına bir yastık konarak sol yan pozisyon verildi. Çocuğun 

doğumuna kadar bütün hastalarımıza 4-6 ml/dk oksijen verildi. Sensoryal blok T5 

dermatomun üzerinde olunca cerrahiye izin verildi.  

Hastalarda sistolik, diastolik ve ortalama kan basınçları, kalp atım hızları 

periferik oksijen satürasyonları (SpO2) preoperatif, 5.,10., 15., 20., 30., 50. dakikalarda, 

postoperatif 1. ve 2. saatlerde olacak şekilde ölçülerek kaydedildi. 

Hastada sensoryel ve motor blok seviyeleri 15 dakika aralıklarla ölçülerek 

kaydedildi.  

Hastanın kalp atım hızları 50 atım/dakikanın altına düştüğünde 0.5 mg atropinle 

müdahale edildi. Ortalama arter basıncı preoperatif değerinin %30 altına düştüğünde 10 

mg’lık dozlar halinde efedrin yapılarak stabilize edildi. Sensoryel bloğu değelendirmek 

için pin-prick testi kullanıldı. Sensoryel blok her iki ön aksiler hatta her bir dermatoma 

karşılık gelen bölgeye iğne batırmak suretiyle test edildi. Pin-prick testi ile T10 

düzeyinde ağrının olmaması sensoryel bloğun başladığı zaman olarak kaydedildi. 

Hastanın pin-prick testi ile ağrıyı duymadığı son dermatom sensoryal bloğun en yüksek 

düzeyi olarak kabul edildi. Spinal enjeksiyon ile ağrının başlaması arasındaki süre 

spinal analjezi süresi olarak değerlendirildi. 

 Motor bloğu değerlendirmek için Modifiye Bromage Skalası kullanıldı. 

Bromage skorun 3 olmasına kadar geçen süre motor bloğun başlangıcı olarak 

değerlendirildi. Motor blok 0 ile 3 skorları arasında aşağıdaki şekilde değerlendirildi ve 

kaydedildi.  

Bromage Skalası 

0 = Hiç paralizi yok, hasta ayağını ve dizini tam olarak fleksiyona getirebilir.  

1 = Sadece dizini ve ayaklarını hareket ettirebilir, bacağını düz olarak kaldıramaz. 

2 = Dizini bükemez, sadece ayağını oynatabilir.  
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3 = Ayak eklemini veya başparmağını oynatamaz, tam paralizi vardır.  

Hastaların ağrı değerlendirilmesi VAS (Verbal Rating Scala) ile yapıldı. 

Hastalardan bir ucunda 0 (hiç ağrı yok) ile diğer ucunda 10 (olabilecek en şiddetli ağrı) 

olan 10 cm’lik yatay bir çizgi üzerinde ağrı şiddetini işaretlemeleri istendi ve cm 

cinsinden ölçüldü. 

 

 

 
Şekil 14: VAS Skalası 

 

 

Anestezi kalitesi mükemmel, iyi, sedasyonla iyi ve kötü şeklinde 3 basamakta 

değerlendirildi. 

1 = Mükemmel: Hiç ağrı yok, hasta rahat 

2= Đyi: Ağrı yok, hasta huzursuz 

2 = Sedasyonla iyi: Hafif derecede analjezi gerekli 

3 = Kötü: Orta-şiddetli derecede ağrı veya genel anestezi gerektiren rahatsızlık  

Cerrahi memnuniyet operasyona başlandıktan 15 dakika sonra operasyonu yapan 

cerrahlara sorularak iyi veya kötü olarak kaydedildi. Hasta konfor açısından sürekli 

olarak sorgulandı ve rahatsızlık gözlendiğinde propofol ile sedatize edildi.  

Operasyon sonunda derlenme ünitesine alınan hastalar 120 dakika süreyle 

izlendi. Hastalar hemodinamik bulguların stabil olması (bazal sistolik ve diyastolik kan 

basıncı, kalp atım hızı), motor bloğun tamamen ortadan kalkması (Bromage 0) ve 

duyusal bloğun T10 düzeyine kadar gerilemesini takiben kliniklerine gönderildiler.  

Cerrahi operasyondan 1 gün sonra hastalar, hangi grupta olduklarını bilmeyen 

anestezist tarafından, baş ve sırt ağrısı, motor ve nörolojik defisit yönünden sorgulandı. 
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Postoperatif dönemde cerrahi yerindeki ağrının ne zaman başladığı, motor 

bloğun ne zaman çözüldüğü sorularak kayıt edildi. 

 Yenidoğanların 1. ve 5. dakikalardaki APGAR Skorları değerlendirilerek kayıt 

edildi. 

 Daha önce yapılan çalışmalarda intratekal 10 mg hiperbarik bupivakain 

kullanıldığında enjeksiyon sonrasında %70 dolaylarında hipotansiyonun görüldüğü 

bildirilmi ştir. Biz de çalışmamızda %95 güven aralığında Tip I hata %5 ve Tip II hata 

%20 düzeylerinde tutulursa spinal anestezi sonrasında %70 dolaylarında görülen 

hipotansiyon oranını 5 mg izobarik bupivakaine eklediğimiz 25 mg hiperbarik 

meperidin ile %50 azaltmak için gerekli hasta sayısını Power Analiz yaparak her grup 

için en az 15 olarak bulduk. Hipotansiyonu azaltmayı primer sonuç olarak kabul ettik. 

Ortalama kalp atım hızı, sensoriel blok seviyeleri, motor blok değerleri, postoperatif 

anljezi süresi, anestezi kalitesi ve cerrahi memnuniyet, efedrin ihtiyacı, bulantı-kusma, 

titreme ve kaşıntıyı sekonder sonuç olarak kabul ettik. 

Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma olarak verildi. Verilerin analizi 

SPSS 11,5 istatistik programında yapıldı. Sürekli değişkenlerin analizinde Kruskal-

Wallis ve Mann Whitney U testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin analizinde Ki-kare 

testi kullanıldı. Đstatistiksel olarak aradaki fark (p<0.05) olması durumunda önemli 

kabul edildi. 
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BULGULAR 
 

 Çalışmaya toplam 60 hasta alındı. Gruplar arasında yaş, boy ve ağırlık ve 

açısından istatistiksel olarak fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Demografik Özellikler 

Demografik 

Özellikler  

Grup HB  

(n=15) 

Grup ĐB35 

(n=15) 

Grup ĐB30 

(n=15) 

Grup ĐB25 

(n=15) 

Yaş (yıl) 25,80±4,021 27,67±5,434 25,93±6,974 29,33±6,433 

Boy (cm) 160,00±4,614 160,00±4,614 158,33±5,192 162,73±4,486 

Ağırlık (kg)  74,80±3,570 74,13±4,324 72,00±9,449 77,20±8,562 

Tüm değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. 

 

Tablo 4: Ortalama Kalp Atım Hızı Zamana Göre Değişimi 

Süre Grup HB  

(n=15) 

Grup ĐB35 

(n=15) 

Grup ĐB30 

(n=15) 

Grup ĐB25 

(n=15) 

Preop. 95,13±19,37 93,47±22,06 99,20±18,95 96,40±16,96 

5. Dakika 84,07±17,65 92,20±18,65 90,47±17,86 85,80±15,58 

10. Dakika 80,80±16,41 91,20±19,45 87,00±14,08 87,20±13,82 

15. Dakika 83,13±16,51 90,33±17,36 93,13±15,42 87,93±15,31 

20. Dakika 86,47±17,321 93,13±15,43 90,47±13,21 86,07±13,47 

30. Dakika 86,20±15,21 90,47±16,25 93,27±9,36 88,40±11,26 

50. Dakika 88,07±15,56 91,60±18,48 88,40±8,71 84,33±11,95 

Postop. 

1.Saat 
86,20±12,81 86,53±15,49 83,33±5,53 79,60±8,07 

Postop. 

2.Saat 
85,40±11,36 85,00±15,01 82,20±3,09 80,00±5,66 

Tüm değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir (dakikadaki nabız sayısı). 

 

Gruplar arasında kalp atım hızı (KAH) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı (p> 0.05) (Tablo 4) 

 

 

 

 



 

Tablo 5: Ortalama Arteriyel Basınç Zamana Göre De

Süre Grup HB

(n=15) 

Preop. 93,27±12,54

5. Dakika 77,40±17,50

10. Dakika 67,47±16,78

15. Dakika 67,33±11,51

20. Dakika 69,67±8,32

30. Dakika 68,00±11,63

50. Dakika 73,67±8,25

Postop. 1.Saat 78,60±6,89

Postop. 2.Saat 81,40±5,55

Tüm değerler ortalama±standart sapma olarak verilmi
a= Grup ĐB25 ile karş
b= Grup ĐB25 ile karş

 

Grup HB ile Grup 

arter basıncı Grup HB’de 

p<0.001). 

 

Şekil 15: Ortalama Arteriyel Basınç Zamana Göre De
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Ortalama Arteriyel Basınç Zamana Göre Değişimi  

Grup HB  

 

Grup ĐB35 

(n=15) 

Grup ĐB30 

(n=15) 

Grup 

(n=15)

93,27±12,54 94.80±14,58 96,13±15,42 100,07±20,90

77,40±17,50 81,07±21,66 70,20±18,83 78,33±17,57

67,47±16,78 74,40±20,76 76,20±21,70 83,27±14,70

67,33±11,51 75,33±14,71 76,07±15,58 80,07±14,50

69,67±8,32a 76,87±12,10 76,40±10,62 84,27±10,40

68,00±11,63b 75,80±15,23 75,87±10,76 85,60±13,79

73,67±8,25a 81,00±11,61 78,67±10,08 86,80±10,43

78,60±6,89 80,47±6,66 83,27±10,53 85,00±9,57

81,40±5,55 83,87±7,34 85,47±10,01 88,07±8,38

erler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir (mmHg). 

ile karşılaştırıldığında, p=0.01 

ile karşılaştırıldığında, p<0.001 

Grup ĐB25 karşılaştırıldığında 20. 30. ve 50. dakikalarda 

’de istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (

Ortalama Arteriyel Basınç Zamana Göre Değişimi 

a 
b 

   a 

Grup ĐB25 

(n=15) 

100,07±20,90 

78,33±17,57 

83,27±14,70 

80,07±14,50 

84,27±10,40 

85,60±13,79 

86,80±10,43 

85,00±9,57 

88,07±8,38 

30. ve 50. dakikalarda ortalama 

bulundu ( sırasıyla p=0.01, 

 

Grup HB

Grup İB35

Grup İB30

Grup İM25
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Tablo6: Gruplarda Motor Blok De ğerleri 

 

Tüm Veriler Hasta Sayısı ve % olarak gösterildi. 

 

Bromage Skalası ile motor blok değerleri karşılaştırıldığında; 

Gruplar arasında 15. 30. ve 60. dakikalarda istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 

(p>0.05).  

90. dakikalar değerlendirildiğinde ; 

Grup HB’de Grup ĐB30 (p=0.012) ve Grup ĐB25’e (p=0.001) göre daha yüksek 

bulundu. 

Grup ĐB35’te Grup ĐB30 (p=0.03) ve Grup ĐB25’e (p=0.001) göre daha yüksek 

bulundu. 

 

Süre  

 

Gruplar 

Bromage Skalası 

0 n (%) 1 n (%) 2 n (%) 3 n (%) 

15 

Dakika 

 

Grup HB (n=15) 0 (%0) 0 (%0) 3 (%20) 12 (%80) 

Grup ĐB35(n=15) 0 (%0) 1 (%6,7) 1(6,7) 13 (%86,6) 

Grup ĐB30(n=15) 0 (%0) 1(%6,7) 2(%13,3) 12(%80) 

Grup ĐB25(n=15) 0 (%0) 2 (%13,3) 2 (%13,3) 11 (%73,3) 

30 

Dakika 

 

 

Grup HB (n=15) 0 (%0) 0 (%0) 2 (%13,3) 13 (%21,7) 

Grup ĐB35(n=15) 0 (%0) 1 (%6,7) 1 (%6,7) 13 (%86,6) 

Grup ĐB30(n=15) 0 (%0) 1 (%6,7) 1 (%6,7) 13 (%86,6) 

Grup ĐB25(n=15) 0 (%0) 2 (%13,3) 0 (%0) 13 (%86,6) 

60 

Dakika 

Grup HB (n=15) 0 (%0) 1 (%6,7) 6 (%40) 8 (%53,3) 

Grup ĐB35(n=15) 0 (%0) 2 (%13,3) 4 (%26,7) 9 (%60) 

Grup ĐB30(n=15)  1 (%6,7) 1 (%6,7) 8 (%53,3) 5 (%33,3) 

Grup ĐB25(n=15)  2 (%13,3) 2 (%13,3) 6 (%40) 5 (%33,3) 

90 

Dakika 

 

Grup HB (n=15) 0 (%0) 6 (%40) 7 (%46,7) 2 (%13,3) 

Grup ĐB35(n=15)  3 (%20) 4 (%26,7) 5 (%33,3) 3 (%20) 

Grup ĐB30(n=15) 3 (%20) 11 (73,3) 1 (%6,7) 0 (%0) 

Grup ĐB25(n=15) 15 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 

120 

Dakika 

Grup HB(n=15) 5 (%33,3) 8 (%53,3) 2 (%13,3) 0 (%0) 

Grup ĐB35(n=15)  8 (%53,3) 4 (%26,7) 3 (%20) 0 (%0) 

Grup ĐB30 (n=15) 15 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 

Grup ĐB25(n=15) 15 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 
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Grup ĐB30’da Grup ĐB25’e (p=0.001) göre daha yüksek bulundu. 

120. dakikalar karşılaştırıldığında; 

Grup HB’de Grup ĐB30 (p=0.001) ve Grup ĐB25’e (p=0.001) göre daha yüksek 

bulundu. 

Grup ĐB35’te Grup ĐB30 (p=0.01) ve Grup ĐB25’e (p=0.034) göre daha yüksek 

bulundu (Tablo 6). 

 

Tablo 7: Gruplarda Sensoriyel Blok Değerleri 

Süre (Dak.) GrupHB (n=15) GrupĐB35(n=15) GrupĐB30(n=15) GrupĐB25 (n=15) 

15 Dakika T4 (T3-T6) T4 (T2-T6) T4 (T2-T5) T4 (T3-T5) 

30 Dakika T4 (T3-T5) T3(T2-T6) T3 (T2-T5) T4 (T3-T6) 

60 Dakika T5 (T4-T8) T4 (T3-T7) T4(T3-T8) T5 (T4-T8) 

90 Dakika T8 (T6-T12) T8 (T5-T12) T7 (T5-T10) T7 (T5-T12) 

120 Dakika T10 (T9-L2) T11(T9-L1) T11 (T8-L1) T12(T8-L2) 

Tüm Veriler median (range) olarak gösterildi. 
 

 

Sensoriyel blok seviyelerinin karşılaştırmasında;  

Grup HB ve Grup ĐB35 arasında fark bulunmadı (p>0.05). 

Grup HB ile Grup ĐB30 (p=0.01) ve Grup ĐB25 (p=0.028) karşılaştırıldığında 30. 

dakikalarda Grup HB’de istatistiksel olarak anlamlı daha düşük bulundu.  

Grup ĐB35 ile Grup ĐB25 karşılaştırıldığında 30. dakikada ve 60. dakikada Grup 

ĐB25’de istatistiksel olarak anlamlı daha düşük bulundu (p=0.031) (Tablo 7).  

 

Tablo 8: Operasyon ve Spinal Analjezi Süresi 

Süre (Dak) GrupHB(n=15) GrupĐB35(n=15) GrupĐB30(n=15) GrupĐB25(n=15) 

Operasyon Süresi 

(Dk) 

55,67±7,99  55,67±13,21 46,00±12,28 51,33±11,57 

Analjezi Süresi 188,33±16,68 455,67±32,56 342,67±21,54 303,33±13,97 

 

Tüm değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir (dk). 



 

   Şekil 16: Spinal Analjezi Süresi

 

 

Gruplarda operasyon süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(p>0.05). 

Analjezi süresi açısından 

düşüktü (p=0.001).  

GrupĐB35 ile GrupĐB30

yüksekti (p=0.001).  

GrupĐB30 ile Grup ĐB25

(Tablo 8). 

 

Tablo 9: Anestezi Kalitesi, 

Gruplar  Sedasyonla

Grup HB(n=15) 

Grup ĐB35 (n=15) 

Grup ĐB30 (n=15) 

Grup ĐB25 (n=15) 

Tüm Veriler Hasta Sayısı ve % olarak gösterildi.
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Spinal Analjezi Süresi 

Gruplarda operasyon süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

üresi açısından Grup HB ile diğer gruplar arasında istatistiksel olarak 

ĐB30 ve Grup ĐB25 karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

ĐB25 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.134) 

Anestezi Kalitesi, Cerrahi ve Hasta Memnuniyet 

Anestezi Kalitesi, Cerrahi ve Hasta Memnuniyet

Sedasyonla iyi (n%)  Đyi (n%)  

0 (%0) 3 (%20) 

0 (%0) 2 (%13,3) 

1 (%6,7) 3 (%20) 

0 (%0) 6 (%40) 

ve % olarak gösterildi. 

Grup HB
Grup İB35

Grup İB30
Grup İB25

 

Gruplarda operasyon süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

istatistiksel olarak anlamlı 

istatistiksel olarak anlamlı 

fark yoktu (p=0.134) 

Memnuniyet 

Mükemmel (n%) 

12 (%80) 

13 (%86,7) 

11 (%73,3) 

9 (%60) 

Grup İB25
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   Şekil 17: Anestezi Kalitesi, Cerrahi ve Hasta Memnuniyet 

 

 

Gruplar arasında anestezi kalitesi, cerrahi ve hasta memnuniyet açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). (Tablo 9). 

  

Tablo 10: Gruplara göre yan etkilerin karşılaştırılması 

Yan Etki  Grup HB  

(n=15) 

Grup ĐB35 

(n=15) 

Grup ĐB30 

(n=15) 

Grup ĐB25 

(n=15) 

Hipotansiyon 10 ( %66,7) 7 (%46,7) 5 (%33,3) 3 (%20) 

Efedrin ihtiyacı  10 ( %66,7) 8 (%53,3) 5 (%33,3) 3 (%20) 

Bulantı-Kusma 9 (%60) 9 (%60) 5 (%33,3) 2 (%20) 

Kaşıntı 0 9 (%60) 7 (%46,7) 2 (%13,3) 

Titreme 9 (%60) 0 0 0 

Tüm Veriler Hasta Sayısı ve % olarak gösterildi. 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, 

Gruplar hipotansiyon açısından değerlendirildiğinde, Grup HB’den Grup ĐB25‘e 

doğru lineer olarak bir azalma tespit edildi (p=0.04) . Grup HB ile Grup ĐB35 ve Grup 

ĐB30 karşılaştırıldığında hipotansiyon oluşturmaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 
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fark bulunmadı (p> 0.05). Grup HB ile Grup ĐB25 karşılaştırıldığında hipotansiyon 

oluşturmaları açısından Grup ĐB25’te anlamlı düşük bulundu (p=0.027). 

Gruplar efedrin ihtiyacı açısından değerlendirildiğinde, Grup HB’den Grup 

ĐB25‘e doğru lineer olarak bir azalma tespit edildi (p=0.04) . Grup HB ile Grup ĐB35 ve 

Grup ĐB30 karşılaştırıldığında efedrin ihtiyacı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p> 0.05). Grup HB ile Grup ĐB25 karşılaştırıldığında efedrin ihtiyacı 

açısından Grup ĐB25’te anlamlı düşük bulundu (p=0.027). 

Gruplar bulantı-kusma açısından değerlendirildiğinde, Grup HB’den Grup 

ĐB25‘e doğru lineer olarak bir azalma tespit edildi (p=0.04). Grup HB ve Grup ĐB35 ile 

ĐM30 karşılaştırıldığında bulantı-kusma açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p>0.05). Grup HB ve Grup ĐB35 ile Grup ĐB25 karşılaştırıldığında Grup 

ĐB25’te bulantı-kusma istatistiksel olarak anlamlı daha düşük bulundu (p=0.034). 

Gruplar kaşıntı açısından değerlendirildiğinde, Grup HB’de kaşıntı olmamasına 

karşın, Grup ĐB35’den Grup ĐB25‘e doğru lineer olarak anlamlı bir azalma görüldü 

(p=0.001). Grup HB ile Grup ĐB35 ve Grup ĐB30 karşılaştırıldığında kaşıntı istatistiksel 

olarak Grup HB’de anlamlı düşük bulundu (p=0.001). Grup ĐB35 ile Grup ĐB25 

karşılaştırıldığında Grup ĐB25’te istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p=0.023). 

Grup ĐB30 ile Grup ĐB25 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı 

(p=0.111). 

Gruplar intraoperatif titreme açısından değerlendirildiğinde, GrupHB’de 15 

hastanın 9 tanesinde titreme görlürken, meperidin kullanılan gruplarda titreme 

görülmedi. 

 

   Tablo 11: Apgar Skoru 

 Grup HB  

(n=15) 

Grup ĐB35 

(n=15) 

Grup ĐB30 

(n=15) 

Grup ĐB25 

(n=15) 

Apgar 1 7 (5-7) 7 (5-7) 7 (5-8) 7 (5-8) 

Apgar 5 9 (8-10) 9 (8-10) 9 (7-10) 9 (8-10) 

  Tüm Veriler median (range) olarak gösterildi. 

 

Yenidoğanın 1. ve 5. dakikalardaki APGAR skorlarının gruplar arasında benzer olduğu 

ve istatistiksel olarak farklı olmadığı tespit edildi (p>0.05). (Tablo11). 
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TARTI ŞMA 
 

Sezaryen operasyonlarında spinal anestezi, tekniğin kolay oluşu ve bloğun hızlı 

başlaması nedeniyle birçok ülkede popüler bir anestezi haline gelmiştir. Bununla 

birlikte operasyon sırasında visseral ağrının ve intraoperatif huzursuzluğun 

önlenebilmesi için anestezi seviyesinin T4 seviyesini içine alması gerekmektedir. Bu 

şekilde yüksek ve yoğun spinal anestezi hızlı şekilde sempatik blok yapması nedeniyle 

ciddi hipotansiyon riskine neden olmaktadır (10,87). Spinal anestezi etkisinin 

yayılmasında birçok değişken olmasına rağmen, enjekte edilen lokal anestezik dozu en 

önemli faktördür (88). Lokal anestezik dozundaki minimal artış yetersiz anestezi 

insidansını azaltmasına rağmen hipotansiyon, bradikardi ve bulantı-kusma gibi yan 

etkilerle hemodinamik insitabilite insidansında artmaya neden olabilir (89,90).  

Lokal anesteziklerin serebrospinal sıvıda yayılmasını belirleyen major faktörler 

solüsyonun yoğunluğu ve hastanın pozisyonudur. Doz ve hasta pozisyonu sabit 

tutulduğunda, lokal anestezik solüsyonun barisitesi spinal anestezinin seviyesini 

belirleyen en önemli faktördür. Đzobarik solüsyonların küçük dozları özellikle sınırlı bir 

yayılıma uğramasına rağmen, hiperbarik solüsyonlar vertebral kolonun alt seviyelerinde 

yoğun olarak yayılırlar. Cesur ve ark. (87), 10 mg hiperbarik bupivakain ile 5 mg 

izobarik ve 5 mg hiperbarik bupivakainin aynı dozlarını ardışık olarak vererek sezaryen 

operasyonlarında hemodinamik stabiliteyi karşılaştırmışlar. Sonuçta ardışık verilen 

izobarik ve hiperbarik bupivakain grubunda anestezi kalitesi azalmadan hipotansiyon ve 

bulantı-kusma insidansında belirgin bir azalmayı tespit etmişlerdir. 

Spinal anestezide amaç etkin bir analjezi sağlamasının yanısıra istenmeyen 

etkilerin olabildiğince azaltılmasıdır. Bu amaçla literatürde çeşitli ilaç kombinasyonları 

kullanılmış olmasına rağmen hala altın standart bir kombinasyon ortaya konulamamıştır 

(86,91,92). Đntratekal olarak opioidlerin kullanılması, intratekal lokal anesteziklerin 

etkilerini potansiyelize ederek anestezi kalitesini artırmaktadır. Meperidin gibi lokal 

anestezik özelliği olan opioidlerin tek başına kullanılması postoperatif analjezi süresini 

uzatmaktadırlar (86,91,92). Yapılan çalışmalarda, meperidinin morfinin aksine 

intratekal olarak verildiğinde selektif segmental analjezi oluşturmadığı, fakat lokal 

anestezikler gibi duyusal, motor ve sempatik blokaj oluşturduğu gösterilmiştir. Bununla 

birlikte cerrahi için yapılan spinal anetezilerde tek ajan olarak intratekal opioid 

kullanımı ile ilgili oldukça az sayıda çalışma vardır (93). Cheun ve Kim (93) 
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meperidinin subaraknoid mesafeye enjeksiyonu ile etkin bir analjezi sağlandığını 

kanıtlamışlardır. Phenylperidine derivesi olan meperidin moleküler ağırlığı ve Pka 

değeri bakımından lokal anesteziklere en yakın opioiddir (94). Meperidinin moleküler 

ağırlığı 247 ve Pka’sı 8.5 iken, lidokainin moleküler ağırlığı 234 ve Pka’sı 7.0’dir. 

Meperidinle yapılan birçok çalışmada mg/kg türünden doz uygulaması vardır. Oysa 

özellikle hiperbarik ajanlarda hasta ağırlığından ziyade boy önemli bir faktör 

olduğundan bu çalışmada kg’a dayalı bir doz yerine diğer spinal çalışmalarda olduğu 

gibi toplam mg türünden dozlar tercih edildi. Ancak yine de diğer çalışmalarla 

karşılaştırmak için kg’a göre ifade etmek gerekirse ağırlık ortalamalarından hareketle 

yaklaşık olarak 35 mg’ın 0.47 mg/kg; 30 mg 0.4 mg/kg; 25 mg 0.33 mg/kg’a karşılık 

gelmektedir. Meperidinin intratekal kullanımda en yaygın dozu 1 mg/kg’dır. 

 Opioidlerin spinal kordun dorsal boynuzunun substantia gelatinozasındaki 

presinaptik ve postsinaptik reseptörler yolu ile nöron hücrelerinin eksitasyonunu inhibe 

ederek etkilerini gösterdikleri ortaya konulmuştur (95,96). Lokal anestezikler ise 

dominant olarak spinal sinir köklerinde aksonal membran blokajı yaparak etkilerini 

gösterirler. Đntratekal meperidin uygulamasını takiben, uzamış postoperatif analjezi ve 

motor blok mekanizması hala tam olarak anlaşılamamıştır. Muhtemelen bu etkiler lokal 

anestezik ve opiad etkilerin bir kombinasyonudur. Bununla birlikte 100 mg meperidinin 

selektif analjezi için tek başına uygulanmasından sonra motor blok oluşturmadığı 

bildirilmi ştir (97). Vasküler absorpsiyon ve epidural yağ içine dağılım, motor blokun 

oluşmamasını açıklayabilir. Spinal kordun kapillerleri içerisine absorpsiyon oldukça 

yavaştır ve meperidin gibi yüksek derecede lipidde çözünen ilaçlar, spinal köklerin lipid 

dokuları tarafından hızlıca absorbe edilirler. Bu da anestezik blokajın gelişmesine neden 

olur. Uzamış postoperatif analjezi ve hızlı motor geri dönüşün gözlenmesi klinik olarak 

önemlidir. Meperidin uygulanan hastaların bazılarında postoperatif analjezik 

kullanımına gerek kalmadığı gibi hiçbir nörolojik komplikasyona da rastlanılmamıştır. 

Meperidine bağlı komplikasyonların düşük insidansı, bu ilacın serebrospinal sıvıda 

sefaloid yayılımının minimal oluşuna ve yüksek derecede lipidde çözünürlüğüne 

bağlanmaktadır (97). Çalışmamızda hiperbarik bupivakain kullanılan gruba göre 

izobarik bupivakaine meperidin eklenen gruplarda motor blok süresi meperidin 

dozundaki azalma ile doğru orantılı olarak anlamlı şekilde daha kısa sürmüştür. 

Đntratekal ilaç yapıldıktan sonraki 15. dakikada tüm gruplarda hastaların %73-86’sında 
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tam motor blok gelişmiştir. 90. dakikada ise hiperbarik bupivakain kullanılan grupta 

hiçbir hastada motor blok tam geri dönmemişken, aynı dakikada izobarik bupivakaine 

35 ve 30 mg meperidin eklenen gruptaki hastaların %20’sinde ve 25 mg meperidin 

eklenen gruptaki hastaların tamamında motor blok tam olarak geri dönmüştür. Bu sırada 

hastalarımızın anestezi kalitesinde, cerrahi ve hasta memnuniyetinde bir azalma 

olmamıştır. Bu da hastalarda kullanılan bupivakain dozunu azaltarak düşük doz 

meperidin eklenmesi ile anestezi kalitesini azaltmadan hastaların daha kısa sürede 

mobilizasyonunu sağlamaktadır. Böylece postoperatif emboli riski azalırken, annenin 

çocuğuna daha erken sahip olmasına olanak sağlamaktadır. Abouleish ve ark. (91) 

yapmış olduğu çalışmada, spinal hiperbarik bupivakaine 0.2 mg morfin ilave 

edildiğinde motor blok ve duyusal blok seviyelerinde bir gerileme olmadığı 

bildirilmi ştir. Bizim çalışmamızda 15. dakikalarda grupların hepsinde duyusal blok 

istenilen seviye olan ortalama T4 seviyesine yükseldi ve gruplar arasında duyusal blok 

açısından 15. dakikada fark bulunmadı. 30. ve 60. dakikalarda meperidin dozunun 

azalmasına paralel olarak duyusal blok seviyelerinin azaldığını tespit ettik. Fakat 

duyusal bloktaki bu azalmanın anestezi kalitesini, hasta uyumunu ve cerrahi 

memnuniyeti azaltmadığını çalışmamızda gözlemledik. Đntratekal ve epidural opioid 

kullanımının özellikle yüksek riskli hastalarda erken postoperatif mobilizasyon ve kısa 

süreli hastanede kalma ile sonuçlandığı gösterilmiştir (98). Abouleish ve ark. (91)’nın 

yaptığı çalışmada böyle bir etki görmemelerinin nedeni olarak bupivakain dozunu 

azaltmadan morfin eklemiş olmalarını düşünüyoruz. Bizim çalışmamızda izobarik 

bupivakain dozunu azaltmış olduğumuzdan dolayı hastalarımızda duyusal blok ve 

motor bloğun meperidin dozunun azalması ile doğru orantılı olarak daha erken 

çözüldüğünü ve hastaların daha erken mobilize olduklarını gözlemledik. 

Spinal anesteziye bağlı hipotansiyon en yaygın problemdir ve ciddi olarak anne 

ve fetusta morbiditeye neden olur. Hipotansiyonu önlemek için çeşitli stratejilerden 

kısmen başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu amaçla düşük doz spinal anestezik madde 

kullanımı hem yeterli bir anestezik durum sağlamakta hem de hipotansiyonu 

önlemektedir. Spinal anestezi elektif sezaryen operasyonlarında çok tercih edilen 

anestezi tekniği olmasının yanısıra acil sezaryen operasyonlarında da yaygın olarak 

kullanılmaktadır (99). Spinal anestezilerde hipotansiyon sıklığı çalışmalarda %20-100 

oranında bildirilmektedir ve en önemli yan etki olarak kabul edilmektedir (100,101). 
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Hipotansiyon, bulantı ve kusmaya yol açarak annenin konforunu bozmasının yanı sıra 

uteroplasental perfüzyonda yetersizliğe yol açarak fetal asidemiye de neden 

olabilmektedir. Fetal asidemi riski hipotansif epizodun şiddetine ve süresine bağlıdır 

(102,103). Hipotansiyonu önlemede çok çeşitli stratejiler tanımlanmıştır. Bunlar; 

uterusun sola deviasyonu, profilaktif intravenöz kristaloid ve kolloid sıvı yüklenmesi, 

annenin bacaklarına kompresyon uygulanması ve profilaktik efedrin ve fenilefrin 

infüzyonudur. Bununla birlikte fazla miktarda volüm yüklenmesi özellikle yüksek riskli 

gebeliklerde iatrojenik pulmoner ödem riskini artırmaktadır. Ayrıca profilaktik 

vazopressör ajanlar hipertansiyona neden olabilmektedir (104). Literatürde spinal 

bupivakain dozunun azaltılması ile daha az hemodinamik insitabiliteye neden olan etkin 

anesteziler yapılabilmiştir. Đntratekal bupivakain dozunu azaltarak bu ciddi 

hemodinamik insitabilite durumunu olabildiğince azaltmaya yönelik çalışmalar 

sonucunda opioidlerin kombine edilmesi fikri gündeme gelmiş ve çeşitli opioidler 

kullanılarak bu konuda çok sayıda çalışma yapılmıştır (103,104). Bizim hastalarımızda 

hiperbarik bupivakain kullanılan gruba göre meperidin eklenen gruplarda, meperidin 

dozundaki azalma ile orantılı olarak daha stabil hemodinamik etkiler saptadık. Ben-

David ve ark. (89), 32 hastayı randomize ederek bir gruba 10 mg izobarik bupivakain, 

diğer gruba ise 5 mg izobarik bupivakain ve 25 µg fentanil intratekal olarak vermişler. 

Hipotansiyonu sistolik kan basıncının 95 mmHg altında olması veya bazal seviyelerden 

%25 daha az olması olarak tanımladıklarında tedavi gerektiren hipotansiyon oranlarının 

10 mg bupivakain alan grupta daha fazla olduğunu ortaya koymuşlardır. Choi ve ark. 

(105) benzer bir çalışmayı hiperbarik bupivakain ve fentanil kullanarak, Roofthooft ve 

ark. (106) ise hiperbarik bupivakain ve sufentanille yaptıklarında, yüksek doz lokal 

anesteziklerin intratekal verilmesine bağlı olarak gelişen hipotansiyonun düşük doz 

uygulanan gruplara göre daha fazla görüldüğünü ortaya koymuşlardır. Critchley ve ark. 

(107) yaptığı bir çalışmalarında daha yaşlı hastalarda hipotansiyonu düzeltmede α- 

agonist bir ajan olan metaraminol kullanılmasının efedrin kullanımından daha etkin 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışmamızdaki hastaların, hiperbarik bupivakain 

kullanılan grupta efedrin ihtiyacı olguların %66,7 ‘sinde gözlenirken, izobarik 

bupivakaine 35 mg meperidin eklenen grupta bu oran %53,3; 30 mg eklenen %33,3 ve 

25 mg eklenen grupta ise  %20 olarak anlamlı derecede azaldığını tespit ettik. Bizim 

hastalarımızın tümünde efedrin kullanarak hipotansiyon tedavisi için yeterli yanıtı aldık. 



53 
 

Epidural olarak kullanılan lokal anesteziklerin düşük dozları ile birlikte intratekal opioid 

kullanılarak sezaryen yapılan hastalarda daha stabil bir hemodinami sağlanmaktadır 

(108). Meperidinin diğer lokal anesteziklere benzer şekilde hipotansiyon oluşturma 

potansiyeli vardır. Ancak bazı otörler 1 mg/kg intratekal meperidin ile oluşan 

hipotansiyonun, 60-70 mg lidokainle yapılan anestezidekinden daha az olduğunu rapor 

etmişlerdir (93). Bu yan etki hidrasyon ve efedrin ile kolayca tedavi edilebilmektedir 

(16). Çalışmamızda hiperbarik bupivakain kullanılan grupta hipotansiyon olguların 

%66,7 ‘sinde gözlenirken, izobarik bupivakaine 35 mg meperidin eklenen grupta 

%46,7; 30 mg eklenen grupta %33,3 ve 25 mg eklenen grupta %20’ye kadar azaldığını 

belirledik ve her bir grupta hidrasyon ve efedrin ile hipotansiyonu sorunsuz şekilde 

tedavi ettik. 

Đntraoperatif bulantı ve kusmanın en önemli sebebinin hipotansiyon olduğu 

bilinmektedir (109). Bulantı ve kusma hiperbarik bupivakain ve izobarik bupivakaine 

35 mg meperidin eklenen grupta aynı oranda belirlendi (%60). Bu iki grupta bulantı 

kusma oranlarının aynı olmasının aslında meperidine bağlı bulantı-kusmada çok anlamlı 

bir artış olmadığını ve çalışma gruplarımızda hastaların hipotansiyon ve bulantı-kusma 

insidanslarının birbiri ile korele olduğunu gözlemledik. Bununla birlikte meperidinin 

dozları azaltıldığında bulantı-kusmanın 30 mg eklenen grupta  %33,3 ve 25 mg eklenen 

grupta %20 olarak anlamlı derecede azaldığını tespit ettik. Abouleish ve ark. (91)’nın 

yaptığı çalışmada çalışma ve kontrol grubu arasında hipotansiyon insidansının eşit 

olmasına rağmen çalışma grubunda intraoperatif kusma insidansının azalmış olmasını 

paranteral narkotiklerin kullanılmasındaki azalmaya bağlamışlardır.  

Opioidlerin intratekal olarak kullanılmasının sezaryen operasyonlarında fetüs ve 

yenidoğan için bir risk oluşturup oluşturmadığı sorusu akla gelebilir. Literatürde 

intratekal morfinin yüksek dozlarında bile fetüs ve yenidoğan üzerinde olumsuz bir etki 

oluşturmadığı ortaya konulmuştur. Çalışmamızda gruplarda yenidoğanların APGAR 

skorları ortalama olarak 1. dakikada 7 ve 5. dakikada 9 olarak değerlendirildi ve gruplar 

arasında fark bulunmadı. Literatürde bu etkiyi APGAR skorlaması, umblikal asit-baz 

durumu ve kan gazı ölçümleri ile değerlendiren çalışmalarda intratekal opioid 

kullanımının fetus ve yenidoğan üzerinde herhangi önemli bir yan etkisinin olmadığı 

gösterilmiştir (110-112). 

Yüksek oranda suda çözünen ve iyonize bir opioid olan morfin, uzun süreli 
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analjezi sağlamasına rağmen etkisi yavaş başlar. Bu yavaş başlayan etki ile birlikte 

bulantı, kusma, kaşıntı ve geç dönemdeki solunum depresyonuna neden olabilir. Bu 

yüksek yan etki insidansından dolayı morfinin intratekal kullanımı sınırlıdır. Oysa 

lipidde çözünen opioidlerin intratekal uygulanması hem hızlı bir ağrı kontrolü sağlarken 

hem de daha az yan etkiye neden olmaktadır. Fakat analjezi süreleri rölatif olarak daha 

kısa sürmektedir (113,114). Analjezi süresinin rölatif olarak daha kısa oluşu, son 

zamanlarda geliştirilmi ş olan ince kalibreli spinal kataterler kullanılarak ve bu 

kataterden tekrarlayan intratekal dozlar ile aşılmış ve bu şekildeki uygulama ile ağrı 

kontrollü doğumlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla fentanil, meperidin ve 

sufentanil gibi yağda çözünen opioidler kullanılmaktadır. Honet ve ark. (115), doğum 

eylemi sırasında hastalara spinal katater yerleştirerek,  fentanil (10µg), meperidin 

(10mg) ve sufentanilin (5µg)’lık dozlarını aralıklı enjeksiyonlarla doğum eyleminde 

analjezi kontrolü için kullanmışlar. Ağrı kontrolünün başlaması ve etkili analjezi 

süreleri bakımından gruplar arasında önemli farklılıklar tespit etmemekle birlikte, 

servikal açıklık 6 santimetreye ulaştıktan sonraki dönemde meperidin grubunda çok 

daha anlamlı düşük ağrı skorları tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Bu da meperidinin 

doğum sırasında diğer opioidlere göre daha iyi ağrı kontrolü sağladığını göstermektedir. 

Meperidinin postoperatif ağrı kontrolü için intratekal kullanımı popülarite kazanmış 

olmasına rağmen intratekel anestezik ajan olarak kullanılması son yıllarda artan bir 

sıklıkta çalışılmaktadır (116). Convay ve ark (116); mesane ve prostat cerrahilerinde 14 

hastadan oluşan 3 grup hastada yaptıkları çalışmada intratekal meperidine (0.8 mg/kg), 

hiperbarik bupivakain (%0.5 1,5 ml) ile meperidin (0.4 mg/kg) karışımı ve hiperbarik 

bupivakain (%0.5 3 ml) kullanarak hemodinamik etkileri karşılaştırmışlardır. Bu 

çalışmada 0.8 mg/kg intratekal meperidin kullanılan hastaların 6 tanesinde, hiperbarik 

bupivakain (%0.5 1,5 ml) ile meperidin (0.4 mg/kg) karışımı kullanılan hastaların 4 

tanesinde bradikardi tespit etmişler ve hastalara atropin ile müdahale etmişler. 

Hiperbarik bupivakain (%0.5 3 ml) kullanılan hastaların hiçbirinde bradikardi 

gelişmediğini göstermişler. Bizim çalışmamızda hastaların hiçbirisinde bradikardi 

gelişmedi. Biz bunu hastalarımızın daha genç olmasına ve kullandığımız ilaçların daha 

düşük dozlarda olmasına bağladık.  

 Birçok çalışma lokal anestezik solüsyonlara çeşitli opioidlerin ilave edilmesinin 

faydalı olduğunu rapor etmiştir (93,98). Bu amaçla 10.5-12.5 mg hiperbarik 



55 
 

bupivakaine 10 µg fentanil ilave edildiğinde, intraoperatif ve erken postoperatif 

dönemde analjezi süresinde artış sağlanmıştır (92). Hiperbarik bupivakaine (10.5-12.5 

mg) 10-15 veya 20 µg sufentanil eklendiğinde, perioperatif dönemde aynı etkinin 

sağlandığı bildirilmi ştir (98). Sezaryen operasyonlarında en önemli konulardan birisi de 

kullanılan opioidin istenmeyen etkilerinden anne ve bebeği korumak için etkili en düşük 

dozun kullanılmasıdır. Đntratekal 12.5 mg hiperbarik bupivakaine 2.5 µg , 5 µg fentanil 

ve 10 µg sufentanil eklenen hastalarda analjezi süresinin plasebo grubunda 1.5 saatten, 

çalışma gruplarında 2.5-4 saate kadar uzadığı gösterilmiştir (99). Yu ve ark. (86) elektif 

sezaryenlerde intratekal hiperbarik bupivakaine meperidin ilave ederek, plasebo ile 

karşılaştırdıklarında etkin analjezi süresinin önemli derecede uzadığını bildirmişlerdir. 

Yu ve ark.(86)’nın çalışmasında  %0.5 2 ml hiperbarik bupivakaine 0.2 ml salin ve 

diğer grupta aynı miktar bupivakaine 0.2 ml (10mg) meperidin karışımı verildiğinde, 

meperidin grubunda ilk analjezi kontrolü ihtiyacı için 234 dakika süre gerekirken salin 

grubunda bu sürenin 125 dakika olduğu görülmüştür. Bizim çalışmamızda hiperbarik 

bupivakain kullanılan grupta postoperatif analjezi gereksinimi süresi 188 dakika iken  

izobarik bupivakaine 35 mg hiperbarik meperidin eklenen grupta bu süre 455 dakika, 30 

mg eklenen grupta 342 dakika ve 25 mg eklenen grupta ise 303 dakika olarak 

bulunmuştur. 

Lipidde çözünen opioidler, intratekal lokal anesteziklerle kombine edildiğinde 

intraoperatif manüplasyonlarda hasta huzursuzluğunu ve ağrıyı önemli derecede 

azalttığı birçok çalışmada gösterilmiş olmasına rağmen (91,92,118,119), bu durum bazı 

çalışmalarda ortaya konulamamıştır (120). Yu ve ark. (86)’nın çalışmasında plasebo ve 

meperidin grupları arasında intraoperatif huzursuzluk veya ağrı bakımından anlamlı fark 

bulunamamıştır. Çalışmamızda da gruplar arasında intraoperatif huzursuzluk ve ağrı 

bakımından anlamlı fark bulunamamıştır. Hastalarımızın hiçbirisinde operasyondan 24 

saat sonraki dönemde geç nörolojik semptomlara rastlanılmadı. Çalışmamıza benzer 

şekilde literatürlerde de intratekal meperidin kullanımına bağlı olarak uzun dönemde 

nörolojik disfonksiyon görülmemiştir (121). Çalışmamızda meperidin kullanımından 

sonra hiçbir hastamızda solunum depresyonu bulgusuna rastlanmamıştır. Bu bulgu 

Abouleish ve ark. (91)’nın sonuçları ile benzerdir. Sezaryen operasyonları sırasında tüm 

hastalarımızın pulsoksimetre ile solunumları monitörize edildi ve oksijenizasyonlarında 

herhangi bir değişiklik saptanmadı. Oysa paranteral narkotik verilmesinden sonra 
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solunum depresyonu genel olarak inanıldığından çok daha sık görülmektedir. Bu da 

intratekal opioid kullanımının paranteral kullanımdan daha güvenilir olduğunu ortaya 

koyan bir bulgudur. Ayrıca intratekal opioid kullanımı postoperatif analjeziyi de 

sağladığından, paranteral opioid kullanım sıklığını azaltmakta ve yan etkilerin ortaya 

çıkmasını önlemektedir. Honet ve ark. (122)’nın çalışmalarında opioid kullanımı ile baş 

ağrısı arasında korelasyon olmadığını bildirmişlerdir. Baş ağrısının kullanılan ilacın 

cinsine ve miktarına değil, kullanılan spinal iğnenin yapısına ve kalınlığına bağlı 

olduğunu ifade etmişlerdir. 22G levi point iğne kullanıldığında postural baş ağrısı 

insidansını %80 olarak bildirirlerken, aynı kalınlıkta sprotte iğne kullanıldığında ağrı 

insidansının %1,7’ye gerilediğini bildirmişlerdir. Olgularımızda hiçbir grupta böyle bir 

etki ortaya çıkmamıştır. Bizim kullandığımız iğne 25 G (gauge) Quincke tipi spinal iğne 

idi. Rawal ve ark.(123), intratekal morfin kullanımının daha az postdural baş ağrısına 

sebep olduğunu bildirmişlerdir. Abouleish ve ark. (91) ise böyle bir etkiyi 

gösteremediklerini bildirmişlerdir.  

Đntratekal fentanil (92,124), sufentanil (98,125-127), dimorfin (119) ve morfin 

(91,128-130) kullanımı ile birlikte şiddetli kaşıntı olduğu birçok çalışmada rapor 

edilmiştir. Đntratekal meperidinin 50 mg ve üzerindeki dozlarında kaşıntı insidansı 

%10,7-32 (93,131,132) arasında bildirilmesine rağmen, bizim çalışmamızda hiperbarik 

bupivakain kullanılan grupta kaşıntı görülmezken, izobarik bupivakaine 35 mg 

meperidin eklenen grupta %60, 30 mg eklenen grupta %46,7 ve 25 mg eklenen grupta 

%13,3 oranında görüldü. Çalışmamızdaki kaşıntı insidansının diğer çalışmalara göre 

biraz daha fazla görülmüş olması, hastalarımızı daha iyi sorgulamamızdan ve yakın 

takip etmemizden kaynaklanmış olabilir. 

 Spinal ve epidural anesteziler sırasında titreme önemli bir sorundur ve hastaların 

%50,7’sinde görülmektedir (133). Titreme hasta için oldukça rahatsızlık verici bir 

durum olmasının yanısıra oksijen satürasyonunu ve elektrokardiyografi 

monitörizasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum oksijen tüketimini, laktik 

asidozisi ve karbondioksit üretimini artırmaktadır. Bu etkiler gebelerde rahatsız edici bir 

durumdur. Chen ve ark. (134), intratekal düşük doz meperidin kullanılmasının titreme 

insidansını önemli derecede azalttığını bildirmişlerdir. Yine bu araştırmacılar yaptıkları 

prospektif, çift kör, randomize çalışmalarında, bir gruba 10.5 mg hiperbarik 

bupivakaine 0.2 mg/kg meperidin ilave ederek ve diğer gruba ise 0.15 mg morfin ilave 
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ederek titreme insidansını ve şiddetini araştırmışlardır. Sonuçta titreme insidansının ve 

yoğunluğunun meperidin verilen grupta istatistiksel olarak daha az oluğunu ortaya 

koymuşlardır. Bizim çalışmamızda meperidin verilen gruplarda titreme bulgusuna 

rastlanılmamış olması, literatürdeki bu bulgularla örtüşmektedir.  
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SONUÇLAR 
 

1. Çalışmamızda 15. dakikalarda grupların hepsinde duyusal blok istenilen seviye 

olan ortalama T4 seviyesine yükseldi ve gruplar arasında duyusal blok açısından 

15. dakikada fark bulunmadı. 30. ve 60. dakikalarda meperidin dozunun azalmasına 

paralel olarak duyusal blok seviyelerinin azaldığı görüldü. Fakat duyusal bloktaki 

bu azalmanın anestezi kalitesini, hasta uyumunu ve cerrahi memnuniyeti 

azaltmadığını gözlemledik. 

2. Hiperbarik bupivakain kullanılan gruba göre izobarik bupivakaine meperidin 

eklenen gruplarda motor blok süresi meperidin dozundaki azalma ile doğru orantılı 

olarak anlamlı şekilde daha kısa sürmüştür. Bu sırada hastalarımızın anestezi 

kalitesinde, cerrahi ve hasta memnuniyetinde bir azalma olmamıştır. Bu da 

hastalarda kullanılan bupivakain dozunu azaltarak düşük doz meperidin eklenmesi 

ile anestezi kalitesini azaltmadan hastaların daha kısa sürede mobilizasyonunu 

sağlamaktadır. 

3. Hiperbarik bupivakain kullanılan grupta postoperatif analjezi gereksinimi süresi 

188 dakika iken izobarik bupivakaine 35 mg meperidin eklenen grupta bu süre 455 

dakika, 30 mg eklenen grupta 342 dakika ve 25 mg eklenen grupta ise 303 dakika 

olarak bulundu. 

4. Meperidin kullanımından sonra hiçbir hastamızda solunum depresyonu bulgusuna 

rastlanmadı. 

5. Hastalarımızın hiçbirisinde operasyondan 24 saat sonraki dönemde geç nörolojik 

semptomlara rastlanılmadı. 

6. Gruplarda yenidoğanların APGAR skorları ortalama olarak 1. dakikada 7 ve 5. 

dakikada 9 olarak değerlendirildi ve gruplar arasında fark bulunmadı. 

7. Hiperbarik bupivakain kullanılan grupta hipotansiyon olguların %66,7 ‘sinde 

gözlenirken, izobarik bupivakaine 35 mg meperidin eklenen grupta %46,7; 30 mg 

eklenen grupta %33,3 ve 25 mg eklenen grupta %20’ye kadar azaldığını belirledik. 

8. Doza bağımlı olarak meperidin dozu arttıkça hastalarımızda bulantı-kusmanın da 

arttığı gösterildi. Çalışmamızda en yüksek meperidin dozu olan 35 mg’da bu oranın 

%60’lara kadar çıktığı gözlemlendi. Ancak bu oranın hiperbarik bupivakain grubu 

ile aynı olması aslında meperidine bağlı bulantı-kusmada çok anlamlı bir artışın 
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olmadığını, bununla birlikte meperidin dozunu azalttığımızda hastalarda bulantı-

kusma insidansının %20’lere kadar gerilediğini ve hasta morbiditesinde anlamlı 

iyileşmeler sağladığını gözlemledik. 

9. Gruplar arasında intraoperatif huzursuzluk ve ağrı bakımından anlamlı fark 

bulunamadı. 

10.  Hiperbarik bupivakain kullanılan grupta kaşıntı görülmezken, izobarik bupivakaine 

35 mg meperidin eklenen grupta %60, 30 mg eklenen grupta %46,7 ve 25 mg 

eklenen grupta %13,3 oranında görüldü. 

11.  Hiperbarik bupivakain kullanılan grupta titreme hastaların %60’ında görülürken, 

izobarik bupivakaine meperidin eklenen gruplarda titreme görülmedi. 

 

Sonuç olarak; yaptığımız çalışmada 5 mg izobarik bupivakaine farklı dozlarda 

hiperbarik meperidin eklenmesi, postoperatif analjezi süresini uzatmıştır. 25 mg 

meperidin eklenen grupta diğer gruplara göre anestezi kalitesini, cerrahi ve hasta 

memnuniyetini azaltmadan, kardiak ve tansiyon stabilitesini daha iyi sağlanıp yan 

etki insidansı daha düşük bulunmuştur.  

Biz sezaryen operasyonlarında 5 mg izobarik bupivakaine 25 mg meperidin 

eklenerek yan etkilerin daha az olduğu yeterli bir anesteztezi sağlanabileceği 

görüşündeyiz. 
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