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ÖZET 

Uzan,  Ç. A.  Kontinyu spinal anestezi yapılan hastalarda spinal blok kalitesi ve 

postspinal baş ağrısı sıklıklarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir, 2016. Çalışmamızda kontinyu 

spinal anestezi (KSA) altında operasyona alınmış ortopedik vakalarda duyusal ve 

motor blok seviyeleri tespiti ile spinal blok kalitesini ortaya koymak ve postspinal 

baş ağrısı (PSBA) sıklıklarını tespit etmeyi amaçladık. Bu çalışma,   Ocak 2015-

Şubat 2016 tarihleri arasında, KSA altında ortopedik alt ekstremite cerrahisine alınan 

55-92 yaş aralığındaki, ASA II, III, IV 18 erkek, 15 kadın toplam 33 hastanın 

dosyalarının incelenmesi ile gerçekleştirildi. Anestezi kayıtlarından ve servis takip 

formlarından yapılan incelemelerde hastaların PSBA sıklığı, bulantı-kusma, kulak 

çınlaması, ışığa duyarlılık, sese duyarlılık oranları ve hemodinamik ölçümleri ile 

motor ve duyusal blok seviyesi kayıtları tespit edildi. Elde edilen verilerin 

istatistiksel anlamlılığı Pearson Ki-Kare testi, Kruskal Wallis H testi ve Mann 

Whitney U testleri ile değerlendirildi. P>0.05 anlamsız,  P<0.05 anlamlı kabul edildi. 

Spinocath, B. Braun® seti kullanılarak 27-gauge (G) iğne üzerinden 22G kateter 

yerleştirilerek KSA uygulanmış olan hastalara ilk doz 7,5 mg % 0.5 hiperbarik 

bupivakain ve istenilen blok seviyesine ulaşılana kadar idame doz uygulanmış. 

Hastaların tamamında 30-390 dakika süresince yeterli anestezi için uygun seviye 

motor ve duyusal blok sağlanmıştır. Hastaların %48,52’sinde postoperatif ilk 24 

saatte bulantı-kusma şikayeti görülmüştür.Bulantı-kusma şikayeti gelişen hastaların 

%57,9’una postoperatif dönemde opioid verildiği görüldü. Hastaların hiçbirinde 

PSBA’na rastlanılmamıştır. Sonuç olarak bizim çalışmamızda incelenen veriler 

doğrultusunda iğne üzeri kateter tekniği (İÜKT) ile uygulanan KSA; PSBA sıklığı, 

motor ve duyusal blok kalitesi açısından başarılı ve yeterli bir tekniktir denilebilir. 

Ancak bu konuda kanıta dayalı yaklaşımlar geliştirebilmek için daha fazla sayıda 

olgunun incelendiği çalışmalar gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler:Postspinal baş ağrısı, kontinyu spinal anestezi, iğne üzeri kateter   

                              tekniği 
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ABSTRACT 

Uzan,  C. A.  Retrospective evaluation of post-dural puncture headache 

frequency and spinal block quality in patients which continuous spinal 

anesthesia performed.  Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine 

Department of Anesthesiology and Reanimation,  Thesis on Medical 

Specialization,  Eskişehir,  2016. In our study, we aimed to identify spinal block 

quality from sensorial and motor block levels and post-dural puncture headache 

(PDPH) frequencies of patients who underwent orthopedic surgery under continuous 

spinal anesthesia (CSA). This study, was conducted after analysis of the records of 

18 male and 15 female total 33 patients aged 55-92 years, ASA physical status 

classification II, III, IV who underwent orthopedic lower limb surgery under CSA 

between January 2015-February 2016. Nause and vomiting, tinnitus, photophobia, 

phonophobia and PDPH rates and hemodynamic measurements motor and sensorial 

block levels of patients were obtained from the anesthesia recordings and service 

forms. Statistical significance of the data was evaluated with the Pearson Chi-Square 

Test, Kruskal Wallis H Test and Mann Whitney U Test.  P>0.05 accepted as 

insignificant and P<0.05 accepted as significant. Continue spinal anesthesia was 

performed with Spinocath, B. Braun® set that 22-gauge (G) spinal catheter was 

inserted to patients over a 27G needle and first dose of 7,5 mg 0.5% hyperbaric 

bupivacaine was administered and additional doses was administered until the 

appropriate sensorial block level reached. In all patients appropriate motor and 

sensorial block level were reached for adequate anesthesia during 30-390 minutes. 

Nause and vomiting was seen in 48,52% of the patients in postoperative first 24 

hours. It was seen that in an amount of patients (57,9%) that nause and vomiting was 

seen, were treated with opioids in postoperative period. Post-dural puncture headache 

was not seen in any of the patients. In conclusion of our study ;in terms of motor and 

sensorial block quality CSA performed with catheter over needle technique is a 

succesfull and adequate technique. Unless it is necessary to do studies which 

examine more records of patients to develope evidence based practice.  

    

Key Words:Post-dural puncture headache, continue spinal anesthesia, catheter over  

                   needle technique. 
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1.  GİRİŞ 

 

Postspinal baş ağrısı (PSBA); lomber ponksiyon (LP), spinal anestezi (SA) ya 

da epidural anestezi sırasında yanlışlıkla duranın delinmesi sonucunda açılan delikten 

beyin omurilik sıvısının (BOS) sızıntı yolu ile kaybı sonucu BOS basıncında 

azalmaya bağlı olarak gelişen bir komplikasyondur. Postspinal baş ağrısı altmış yaş 

üzerinde nadir görülürken, en sık 20-30 yaş arasındaki hastalarda görülmektedir. 

Kullanılan iğne çapları küçültülerek bu komplikasyonun görülme sıklığında anlamlı 

azalma meydana gelmiştir (1).  

            Kontinyu spinal anestezi (KSA) hemodinamik olarak stabil olmayan yüksek 

riskli hastalarda , SA endikasyonu olan ve cerrahi sürenin uzun olacağı vakalarda 

güvenle kullanılabilen bir anestezi yöntemidir. Kontinyu spinal anestezi klasik olan 

iğne içi kateter tekniği (İİKT)  ya da son yıllarda teknolojik gelişmelerle daha 

popüler hale gelen iğne üzeri kateter tekniği (İÜKT) ile uygulanmaktadır. İğne üzeri 

kateter tekniğinde kateter çapı durayı delen iğnenin çapından daha büyük 

olduğundan BOS kaçağını sınırlandıracağı ve PSBA sıklığını düşüreceği 

düşünülmektedir (2).  

Kontinyu spinal anestezi sonrası PSBA ile ilgili ilk prospektif çalışma 1987 

yılında Denny ve ark. (3) tarafından yapılmıştır. Yaş ortalaması 63 olan 117 hastadan 

sadece 29 yaşında olan bir hastada PSBA tespit edilmiştir. Denny ve ark.  

beklenilmedik derecede düşük bulunan PSBA sıklığının açıklamasını, spinal 

kateterin yeterince uzun süre yerinde bırakıldığında durada oluşan delik etrafında 

enflamatuar bir reaksiyonu tetikleyip, kateter çekildiğinde enflamatuar reaksiyona 

bağlı ortaya çıkan ödem ve fibrinöz eksudanın deliği mühürleyip, BOS kaçağını 

önleyebileceği şeklinde yapmıştır.  

           Bu bilgiler ışığında biz bu retrospektif çalışmada 31.01.2015-29.02.2016 

tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı’nda İÜKT ile KSA yapılıp,  ortopedik cerrahiye alınmış 

hastalarda anestezi formları, hemşire takip gözlemleri ve hasta dosyalarından elde 

edilen verilerle hastaların duyusal ve motor blok seviyelerinden spinal blok kalitesini 

ortaya koymak ve PSBA sıklıklarını daha önce yapılan çalışmalarla kıyaslamayı  

amaçladık.  
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2. 1. Spinal Anestezi ve Kontinyu Spinal Anestezi Tarihçesi 

New York’lu bir nörolog olan  James Leonard Corning 1885 yılında kokainin 

spinal anestezi için kullanımını tanımlamıştır. Corning ilk olarak kokaini bir köpeğe 

intratekal olarak enjekte etmiş ve birkaç dakika içinde köpeğin kalçalarında 

güçsüzlük geliştiğini fark etmiştir. Corning daha sonra kokaini ilk kez bir insana, 

T11-T12 spinal aralığından subaraknoid aralık olduğunu düşündüğü noktadan 

enjekte etmiş; sekiz dakika sonra hiçbir etki göremediğinden enjeksiyonu 

tekrarlamıştır. İkinci enjeksiyondan on  dakika sonra, hasta bacaklarında 

uyuşukluktan yakınmış ama hala ayakta durabilmiş ve yürüyebilmiştir. Corning BOS 

akışından bahsetmediğinden dolayı, büyük ihtimalle hastaya istemeyerek spinal 

yerine epidural enjeksiyon yapmıştır (4, 5).  

Lomber ponksiyon ilk kez 1891 yılında Heinrich Quincke tarafından 

gerçekleştirilmiştir (2). 1898’de bir Alman cerrah olan Augustus Karl Gustav Bier alt 

ekstremite cerrahileri için altı hasta üzerinde intratekal kokain kullanmıştır. Bier daha 

sonra bunu kendi üstünde denemeye karar vermiş ve işlemler sonucunda kendisinde 

PSBA gelişmiştir (6).  

Dudley Tait ve Guido Caglieri 1899 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(ABD) ilk kez SA uygulamasını gerçekleştirmişlerdir (7). 1907 yılında Arthur Barker 

SA’de hiperbarik lokal anestezik (LA) kullanımını tanımlamıştır (8).  

Kontinyu spinal anestezi ilk kez 1907 yılında H. P.  Dean tarafından 

tanımlanmıştır. Dean subaraknoid aralığa yerleştirilen iğnenin yerinde bırakılarak, 

aralıklı olarak iğneden tekrarlayan LA enjeksiyonu yapılabileceğini söylemiştir (9). 

1939’da Lemmon (10) subaraknoid aralıkta bırakılacak, ucundan kauçuk tüp 

vasıtasıyla aralıklı olarak LA enjekte edilebilecek bir yumuşak iğne tanımlamıştır.  

1944 yılına gelindiğinde Edward Tuohy (11) 15G Huber uçlu iğne ile 

subaraknoid aralığa ulaşıp, iğne içinden üreteral bir kateteri geçirip, 4-5 cm 

subaraknoid aralık içinde bırakmıştır. Bu üreteral kateter vasıtasıyla artan dozlarda 

LA vererek SA’yi başlatmıştır. Tuohy (12) KSA ile tek doz SA’de kullanılan LA 

dozlarının  %20-25 azaltılabileceğini bulmuştur.  
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1950’de Dripps (13) tek doz SA ve yumuşak iğne ve kateter ile yapılan KSA 

üzerine yazılan raporları gözden geçirmiştir. Dripps KSA’de %8 (506 vakada 43) 

oranında başarısız anestezi girişimi tespit ederken, SA’de bu oranı %1.9 (1921 

vakada 37) bulmuştur.  

1950’ler sonrasında neredeyse çeyrek asırlık bir dönemde KSA çok nadir 

kullanılmıştır. Kontinyu spinal anestezi sonrası görülen nöropatilerin fazlalığı ve 

Dripps’in çalışmasında ortaya çıkan yüksek başarısızlık oranı bunun en önemli 

nedenlerinden sayılabilir (14).  

1972’de Giuffrida ve ark.  (15) sezaryene alınan 75 hastada 21G Huber uçlu 

iğne ve 24G kateter ile KSA uygulamasını tanımlamıştır. Kontinyu spinal anestezi 

yapılan 12 hastada (%16) PSBA tespit edilirken, herhangi bir nörolojik 

komplikasyonla karşılaşmamışlardır. Aynı yıl Kallos ve Smith (16) KSA altında 

kalça cerrahisine alınan 121 hasta serisinin verilerini yayınlamıştır. 18G Hustead 

veya Tuohy iğnesi içinden 20G naylon epidural kateter yerleştirmişler ve 

komplikasyon, başarısız anestezi veya PSBA bildirmemişlerdir.  

1987 yılında Denny ve ark.  (14) KSA sonrası PSBA ile ilgili ilk prospektif 

çalışmayı yayınlamıştır. 18G Hustead Tuohy iğnesi içinden, 20G naylon epidural 

kateter geçirerek subaraknoid aralıkta 2-4 cm derinliğe yerleştirmişlerdir. Beş 

hastada (%4.3) kateterin iğne içinden geçişi sırasında güçlük yaşamışlar ve altı 

hastada (%5.1) teknik başarısız olup genel anesteziye geçilmiştir.  

Hurley ve Lambert (9) spinal mikrokateteri tanımlayan ilk kişiler olmuşlardır. 

1990’da yaptıkları ilk çalışmada 58 hastada 32-gauge mikrokateter kullanmışlar ve 

%20 oranında teknik komplikasyonla (kateterin iğne içinden geçirilememesi, LA’in 

enjekte edilememesi, yetersiz anestezi vb. ) karşılaşmışlardır.  

Rigler ve ark.  (17) 1991’de dört hastada KSA sonrası kauda ekina sendromu 

(KES) geliştiğini bildirmiştir. Bu hastaların üçünde 22G spinal iğne içinden geçirilen 

28G spinal kateter kullanmışlar ve tekrarlayan dozlarda %5’lik hiperbarik lidokain 

uygulamışlardır.  

Mikrokateterlerin kullanımının yaygınlaşması ile KES bildiren çalışmaların 

artması sonucunda 1992 yılında Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ABD’nde 

24G’den küçük kateterlerin kullanımını yasaklamıştır (18). Kauda ekina 
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sendromunun nedeni daha sonra yapılan bir çalışmada araştırılmış ve kadavrada 

metilen mavisi ile renklendirilmiş LA kateterden verildiğinde homojen olmayan bir 

dağılıma yol açarak kaudal segmentlerde göllendiği bildirilmiştir (19).  

Görülen nörolojik komplikasyonlar ve teknik zorluklar nedeniyle KSA’ye 

olan ilgi azalsa da son yıllarda özellikle doğum analjezisinde KSA kullanımı 

artmaktadır (20, 21).  

2. 2. Anatomi 

            2. 2. 1. Vertebral Kolon 

            Omurga vertebral kemikler ve intervertebral disklerden oluşmaktadır. Tüm 

vertebralarda ortak özellikler bulunmaktadır (Şekil 2. 1) . Yedi servikal , 12 torasik , 

5 lomber , 5 sakral ve 4 koksigeal olmak üzere 33 vertebra bulunmaktadır. Sakrum 5 

sakral vertebranın, koksiks ise 4 küçük rudimenter vertebranın kaynaşmasından 

oluşmaktadır. Her vertebral seviyede , bir çift spinal sinir santral sinir sistemini 

(SSS) terk etmektedir (Şekil 2. 2) (2, 22).  

           Çeşitli seviyelerde vertebralar şekil ve büyüklük olarak faklılık göstermektedir 

(22).   

 

Şekil 2. 1. Vertebraların ortak özellikleri- Morgan and Mikhail’s Clinical 

Anesthesiology, 5th ed. McGraw Hill 2013’den (22) alınmıştır. 

            Spinöz çıkıntılar, subaraknoid aralığa ulaşmak için ilerletilecek iğneye yön 

vermek amacıyla işaret noktası olarak kullanılırlar. Spinal anestezide teknik olarak 

en kolay, güvenilir ve sık kullanılan vertebral aralıklar L3-L4 ve L4-L5 vertebral 

aralıklarıdır (2).  
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            Spinal kolon normalde servikal ve lomber bölgelerde anteriora doğru konveks 

bir çift C şekli oluşturur (Şekil 2. 2) . Ventralde, vertebra gövdeleri ve intervertebral 

diskler anterior ve posterior longitudinal ligamanlarla birbirine bağlanır ve 

desteklenirler. Dorsalde ligamentum flavum, interspinöz ligaman ve supraspinöz 

ligaman ek stabilite sağlar (Şekil 2. 3) (22).  

 

     

Şekil 2. 2. Vertebral kolon ve spinal sinirler- Morgan and Mikhail’s Clinical 

Anesthesiology, 5th ed. McGraw Hill 2013’den (22) alınmıştır. 

 

            2. 2. 2. Spinal Kord 

            Spinal kanal spinal kordu ve onu örten yapıları (meninksler), yağ dokusunu 

ve bir venöz pleksusu içerir (Şekil 2. 4). Meninksler üç katmandan oluşur: Pia mater, 

araknoid mater ve dura mater;hepsi kranial bölgede devamlılık gösterir. Pia mater en 
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içteki tabaka olup, çok ince ve vasküler bir yapıdır. Beyin omurilik sıvısı pia ve 

araknoid mater arasındaki subaraknoid boşlukta bulunur  (Şekil 2. 4) (2, 22).    

            Spinal kord normalde erişkinlerde foramen magnumdan başlayıp L1 

seviyesine kadar uzanır. Çocuklarda spinal kord L3 seviyesinde sonlanır ve yaşla 

birlikte yukarı doğru çıkar (22).  

            Spinal kord normalde L1’de sonlandığı için, alt sinir kökleri spinal korddan 

intervertebral foramenlere ulaşmak için bir miktar mesafe kat ederler. Bu alt sinir 

kökleri kauda ekinayı (at kuyruğu) oluştururlar (Bkz.  Şekil 2. 2) (22).  

 

 

 

Şekil 2. 3. Spinal kolonun ligamanları- Morgan and Mikhail’s Clinical 

Anesthesiology, 5th ed. McGraw Hill 2013’den (22) alınmıştır. 

 

 

Şekil 2. 4. Spinal sinirlerin çıkışı- Morgan and Mikhail’s Clinical 

Anesthesiology, 5th ed. McGraw Hill 2013’den (22) alınmıştır. 
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              Bu nedenle, erişkinde L1 vertebra seviyesinin altında (çocukta L3 

vertebrasının altında) lomber (subaraknoid) ponksiyon yapılması kordun iğne ile 

travmatize olmasını önler. Sinir kökleri L1 vertebranın altında dural kese içinde 

yüzdüğü ve ilerleyen iğne ile delinmek yerine uzağa itildiklerinden kauda ekiunanın 

travmatize olması pek olası değildir (22). 

             Spinal kord ve sinir köklerinin kanlanmasını tek anterior spinal arter ve bir 

çift posterior spinal arter sağlar. Anterior spinal arter kordun ön üçte ikisini besler, 

iki posterior spinal arter ise arka üçte birini besler (22).  

            Vertebral kanal içeriğini internal venöz pleksus drene eder. Bu venler lateral 

epidural aralık için önemlidir ve azigos venöz sistemine boşalırlar. Vena azigos 

toraksa girerek, sağ akciğer üzerinde kavis yapar ve vena kavaya boşalır (23).  

            2. 2. 3. Beyin Omurilik Sıvısı 

            Beyin omurilik sıvısı lateral ve 3.  ventriküllerdeki koroid pleksuslarda, kanın 

ultrafiltrasyonu sonucu oluşmaktadır. Toplam BOS hacmi 120-150 ml arasında 

değişmekte olup sadece 25-35 ml’si spinal kompartmanda bulunmaktadır.  

           Günlük BOS üretimi 500 ml civarı olup, aynı miktarda araknoid villuslarca 

venöz dolaşıma absorbe edilir. Özgül ağırlığı 37 derecede 1. 006’dır. Serum 

ozmolalitesindeki %1’lik değişiklik BOS oluşumunda %6, 7 değişime neden 

olmaktadır. Bu nedenle PSBA’nın önlenmesinde, intravenöz sıvıların uygulanıp 

dehidratasyonun önlenmesi önemlidir (2).  

            2. 2. 4. Dermatomlar 

            Her spinal sinir ile innerve edilen cilt alanı dermatom olarak 

adlandırılmaktadır. Spinal ve epidural anestezi olmak üzere, rejyonal anestezi 

yöntemlerinin çoğunda, anestezi düzeyinin belirlenmesi ve komplikasyonların 

değerlendirilmesi için dermatomların bilinmesi gerekmektedir (Şekil 2. 5) ( 23).  

            Bazı dermatomlar şu şekilde belirlenebilir: 

C8 dermatomu:Küçük parmak 

T1-2 dermatomu:Kol ve önkol iç yüzü 
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T3 dermatomu:Aksilla apeksi 

T4 dermatomu:Meme başları hizası 

T6-7 dermatomu:Ksifoid hizası 

T10 dermatomu:Göbek hizası 

L1 dermatomu:İnguinal bölge 

S1-4 dermatomu:Perine 

 

 

 

 

Şekil 2. 5. Dermatomlar- www.nysora.com’dan alınmıştır. 

 

2. 3. Spinal Anestezi 

            Spinal anestezi LA maddenin BOS’nı kapsayan subaraknoid (intratekal) 

aralığa enjeksiyonu ile gerçekleşir. Santral nöroaksiyel bloklardan en sık uygulananı 

SA’dir. Spinal anestezi epidural anesteziye kıyasla daha kısa sürede uygulanır, 
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yapılışı sırasında daha az rahatsızlık verir, LA ihtiyacı daha azdır ve daha kuvvetli 

duysal ve motor blok oluşturur (23).  

 

            2. 3. 1. Etki Mekanizması 

            Nöroaksiyel blokların asıl etki bölgesinin sinir kökü olduğuna inanılmaktadır. 

Beyin omurilik sıvısı içine enjekte edilen LA subaraknoid aralıktaki sinir köklerini 

tutar. Spinal sinir köklerindeki sodyum kanalları ve elektrik iletkenliği bloke olur. 

Anterior sinir köklerinin liflerindeki blokaj efferent motor ve otonomik akışı 

engellerken, posterior sinir köklerinin liflerindeki blokaj somatik ve visseral duyunun 

iletimini engeller (2, 22, 23).  

            2. 3. 2. Spinal Anestezi Endikasyonları 

            Spinal anestezi sıklıkla alt abdominal bölgeyi, perineyi ve alt ekstremiteyi 

içeren cerrahi işlemler için kullanılmaktadır. Üst abdominal saha ameliyatlarında da 

kullanılabilir ancak hasta konforu için genel anestezi daha fazla tercih edilmektedir. 

Özellikle abdominal bölge cerrahilerinde viseral reflekslerin baskılanması için yeterli 

anestezi düzeyinin elde edilmesine özen gösterilmelidir. Düşük seviyeli (T10 ve altı) 

ve yüksek seviyeli (T5’e kadar) SA’nin oluşturduğu fizyolojik etkiler çok farklıdır. 

Abdominal cerrahiler için yüksek spinal, alt ekstremite cerrahileri için T10-12 ve 

perinede uygulanacak girişimler için saddle (eğer tarzı) blok uygundur (2, 23).  

            Lomber spinal cerrahi ve neonatal cerrahide de SA kullanılmaktadır (22).  

            2. 3. 3. Spinal Anestezi Kontrendikasyonları 

            Spinal anestezinin kontendikasyonları incelenirken kesin ve göreceli 

kontrendikasyonlar olarak ikiye ayrılabilir: 

 Kesin Kontrendikasyonlar 

 Hastanın istememesi 

 İğne ponksiyonunun yapılacağı alanda enfeksiyon varlığı 

 Koagülasyon bozuklukları ve antikoagülan tedavi  

 Ciddi hipovolemi ve şok 

 Sepsis 
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 İntrakranial basıncın yüksek olması 

 Ciddi aort veya mitral darlık 

 Lokal anestezik alerjisi 

Göreceli Kontrendikasyonlar 

 Nörolojik hastalık varlığı 

 Demiyelizan lezyonlar 

 Hasta ile kooperasyon kurulamaması 

 Kronik sırt ağrısı 

 Stenotik kalp kapak hastalıkları  

 Ciddi spinal deformite (2, 22, 23).  

            2. 3. 4. Preoperatif Hazırlık 

            Spinal anestezi öncesi hazırlık genel anesteziden farklı değildir. Olası 

komplikasyon ve yan etkilere karşı bütün önlemler alınmalı ve gereğinde yaşam 

desteğinin uygulanabileceği koşullarda yapılmalıdır (2, 23).  

            Hastaların sistemik fizik muayeneleri yapılmalı, işlem uygulanacak alandaki 

cilt lezyonları ve anatomik değişiklikler değerlendirilmelidir. Rutin laboratuar 

testlerine ek olarak hematolojik testler (kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, 

protrombin zamanı ve INR) mutlaka değerlendirilmelidir (2).  

          Hasta ameliyat masasına alınınca kan basıncı, kalp atım hızı ve periferik 

oksijen satürasyonu monitorize edilmelidir. Damar yolu açılıp işlem öncesi 10-20 

ml/kg kristalloid verilebilir ve bu şekilde venöz göllenme bir miktar kompanse 

edilip, hipotansiyon engellenebilir (2, 22).  

          2. 3. 5. Spinal İğneler 

          Spinal anestezi yapılırken en sık kullanılan iğneler Sprotte, Quincke,Greene ve 

Whitacre’dir  (Şekil 2. 6). Quincke ve Greene iğneleri keskin uçlu iğneler olup, 

açıklıkları ucunda bulunur. Sprotte ve Whitacre iğnelerinin açıklıkları yanda bulunur 

ve uçları kördür (1).  

           İğne çapı PSBA riskinin belirlenmesindeki önemli bir faktördür. 22G Quincke 

keskin iğne ile yapılan SA sonrası PSBA riski %36, 25G iğne ile %25, 26G iğne ile 
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%2-12 ve 29G ve daha ince iğne ile %2’den az olarak saptanmıştır. Kalın iğne 

kullanıldığında durada açılan delik daha büyük olacağından kaybedilen BOS miktarı 

da daha fazla olacaktır (1).  

           Lomber ponksiyon sonrası baş ağrısı sıklığının atravmatik iğne kullanımı ile 

azaldığına dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Sprotte ve Whitacre gibi atravmatik 

iğneler ile durada oluşan delik iğnenin geri çekilmesi ile ortadan kalkmaktadır. 

Atravmatik iğneler durada bulunan elastik fibrilleri ayırırken travmatik iğneler bu 

fibrilleri parçalamaktadır. Bu nedenle atravmatik iğne kullanıldığında iğnenin geri 

çekilmesi ile fibriller eski haline döner ve duradaki açıklık kapanır (1).  

 

 

Şekil 2. 6. Spinal iğneler- Morgan and Mikhail’s Clinical Anesthesiology, 5th ed. 

McGraw Hill 2013’den (22) alınmıştır. 

 

             2. 3. 6. Hasta Pozisyonu 

             Başarılı bir spinal anestezi için hastaya doğru pozisyon verilmesi önemlidir. 

Hasta yana yatar pozisyonda (lateral dekübit) , otururken ya da prone (jacknife) 

uygulanabilir (2, 23).  

             Yan Pozisyon:Hem hastaya sağladığı konfor hem de daha fazla sedasyon 

yapılmasına izin verdiği için en sık tercih edilen pozisyondur. Hasta, sırtı operasyon 

masasının  kenarına yakın ve paralel olacak şekilde yan yatırılır, yardımcı personel 



12 
 

ideal pozisyonu sağlamak için hastanın başından ve dizlerinden destek olur.  Tek 

taraflı cerrahi girişimlerde opere edilecek taraf aşağıda kalıyorsa hiperbarik, yukarıda 

kalıyorsa hipobarik solüsyon kullanılması uygundur (2, 22) 

             Oturur Pozisyon:Hiperbarik solüsyonlar kullanıldığında veya alt lomber, 

sakral seviyelerin bloğu yapılacaksa tercih edilen bir yöntemdir. Yan pozisyonda orta 

hattın bulunmasını zorlaştıran obezite ve skolyoz gibi durumlarda daha çok tercih 

edilir. İşlem sırasında vazovagal senkop gelişebileceği için tüm işlemler boyunca 

yardımcının hastanın ön tarafında durması gerekir (2, 22, 23).  

           Pron Pozisyon (Jacknife):Hastanın bu pozisyonda opere edileceği zaman 

tercih edilebilir. Özellikle rektal,perineal ve alt vertebral kolon girişimlerinde 

kullanılır (2). 

            2. 3. 7. Spinal Anestezi Tipleri 

            Saddle (eyer tarzı) Blok:Sadece alt lomber ve sakral segmentlerin anestetize 

edilmesi isteniyorsa uygulanan bir bloktur. Hemodinamiyi çok az etkiler. L4-5 

vertebral aralıktan girilerek düşük doz hiperbarik lokal anestetik verilir. Hasta en az 5 

dakika oturur pozisyonda tutulur (2).  

            Alçak Spinal Anestezi:Alt torasik, lomber ve sakral segmentleri tutan ve 

T10 dermatomunu geçmeyen spinal anestezi şeklidir. İzobarik lokal anestezikler 

tercih edilir ve hemodinami üzerine belirgin etki oluşturmaz (2).  

            Yüksek Spinal Anestezi:Yüksek spinal anestezi T4-T12 dermotamal 

segmentleri tutan SA tipidir. Hemodinami etkilenir ve hipotansiyon, solunum 

yetmezliği olasılığı vardır (2).  

            Tek Taraflı Spinal Anestezi(Hemianestezi):Enjeksiyonun, hastayı 

anestetize edilmek istenen tarafa yatırılarak yapılması ve hastanın bu pozisyonda 

tutulması ile elde edilmektedir. Tek taraflı özellik, uç açıklığı yana bakan bir spinal 

iğne ve küçük dozlarda LA kullanılması, hastanın enjeksiyondan sonra 6-20 dakika 

bu pozisyonda tutulması ile artırılabilir (22).  
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           2. 3. 8. Yaklaşım 

           Orta Hat Yaklaşım:En sık kullanılan teknik orta hat yaklaşım tekniğidir. 

Orta hat yaklaşım uygulanırken, seçilen aralığın alt spinöz prosesinin üst sınırından 

iğne ilerletilir (2, 23, 24).  

            Paramedian Yaklaşım:Paramedian yaklaşım lomber ponksiyonun orta 

hattan yapılamadığı durumlarda tercih edilir (23).  

           Taylor Yaklaşımı(Lumbosakral Yaklaşım):İnterlaminar aralığın en büyük 

olduğu L5-S1 vertebral aralık seviyesinde kullanılır. Paramedian bir yaklaşımdır. 

Posterior superior iliak kristanın 1 cm üst ve 1 cm medialinden iğne ile başa ve orta 

hatta doğru dura delininceye kadar ilerlenir (2, 24).  

             2. 3. 9. Spinal Anestezide Kullanılan Lokal Anestezikler 

             Spinal anestezide sık kullanılan lokal anestezik maddeler prokain, tetrakain, 

lidokain, mepivakain, prilokain, bupivakain, ropivakain ve levobupivakaindir.  

            Bupivakain: 1963 yılında tanıtılan bupivakain proteine yüksek oranda (% 

96-97) bağlanan, amid yapılı bir LA ajandır. Spinal anestezide en sık kullanılan lokal 

anesteziktir. Dekstroz içinde %0,75 ve %0,5 solüsyonu ve aynı konsantrasyonda 

izobarik formları vardır. Ülkemizde saf ve dekstroz içinde % 0,5 konsantrasyondaki 

formları bulunmaktadır.  Oda sıcaklığında, düz bupivakain BOS ile 

karşılaştırıldığında hafifçe hipobariktir.  Etkisi geç başlar (5-10 dakika) ve uzun sürer 

(90-120 dakika). Düşük dozlar kullanıldığında geri dönüş karakteristikleri 

lidokaininkine benzer, böylece düşük doz bupivakain günübirlik girişimlerde 

kullanılır. Yeni yayınlanan sistematik bir derleme 4 ila 5 mg hiperbarik bupivakainin 

lateral dekübit pozisyonda uygulandığında kısa süreli diz artroskopileri için yeterli 

olduğunu savunmaktadır (2, 24).  

            Lokal Anesteziklerin Emilimi 

            Spinal anestezi uygulamasında lokal aneztezik direkt olarak subaraknoid 

boşluğa enjekte edildiğinde, pia mater içinden geçer ve Virchow-Robin boşluklarına 

(pia materden spinal kanala açılan, kan damarlarına eşlik eden subaraknoid boşluğun 

uzantısı) penetre olup dorsal kök gangliyonuna ulaşır. Ayrıca, subaraknoid 
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boşluktaki ilacın bir kısmı araknoid ve dura mater içinden difüze olarak epidural 

boşluğa geçer. Bir kısmı ise pia ve dura materin damarları tarafından emilir (24).  

           Emilim lokal anesteziklerin BOS konsantrasyonuna, BOS la temas halindeki 

nöronal doku yüzey alanı, nöral dokunun lipid içeriği ve sinir dokusuna olan kan 

akımına bağlıdır. Lokal anestezik  konsantrasyonunun en yüksek olduğu yerde, 

emilim de en yüksektir (2).  

           Doku kan akımı lokal anesteziklerin subaraknoid sinir dokusundaki 

konsantrasyonunu belirler. Spinal anestezide duyu kaybı ve kas gevşemesinin esas 

sebebi spinal sinir kökleri ve dorsal kök ganglionlarındaki LA varlığıdır (2).  

          

            Lokal Anesteziklerin Dağılımı 

            Beyin omurilik sıvısı içindeki LA maddenin yüksek konsantrasyonda olduğu 

spinal segmentlerden, düşük konsantrasyonda olduğu spinal segmentlere doğru 

dağılımında temel mekanizma difüzyondur. Küçük bir LA dozundan sonra rostral 

yayılım, genellikle 10-20 dakika olarak bilinir. Beyin omurilik sıvısının dolaşım 

zamanıyla ilişkilidir (24).  

            Lokal Anesteziklerin Eliminasyonu 

            Nöronal blokajın çözülmesi BOS içindeki LA konsantrasyonunun düşmesiyle 

olmaktadır. Bunu sağlayan ise nöronal doku alımı ve en önemlisi vasküler emilimdir. 

Blok çözülme süresi BOS hacmi ile ters ilişkilidir (24).  

          Epidural aralık ve BOS arasındaki konsantrasyon gradyentine göre BOS daki 

lokal anestezikler durayı geçer. Bu nedenle lokal anesteziklerin BOS’taki 

eliminasyonunda epidural aralık da önemlidir. Lokal anesteziklerin yağda 

çözünürlükleri etki süreleri ile doğru orantılıdır. Lokal anestezikler lipitlere ne kadar 

sıkı bağlanırsa vasküler emilim ve etki yerinden ayrılması da o kadar zordur (2).  

            Spinal kord kan akımındaki azalma lokal anesteziklerin subaraknoid aralıktan 

eliminasyonunu azaltır ve spinal anestezi süresini uzatır. Yaşlı hastalarda anestezi 

süresi bu nedenle uzamaktadır (2).  
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           2. 3. 10. Spinal Anestezi Seviyesi ve Süresi 

           Başarılı bir spinal anestezi, planlanan cerrahi süre içerisinde cerrahi sahayı 

hissizleştirecek kadar yüksek seviyede blok oluşturmalıdır. Lokal anestezik 

solüsyonun BOS içinde dağılımını belirleyen başlıca faktörler şunlardır: 

 Solüsyonun barisitesi  

 Spinal kanalın biçimi  

 Subaraknoid aralığa lokal anestezik enjeksiyonu yapıldıktan sonra ilk birkaç 

dakikada hastanın pozisyonu (2, 23).  

           2. 3. 11. Spinal Anestezinin Fizyolojik Etkileri 

           Santral blokların oluşturabileceği fizyolojik etkilerin iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Fizyolojik etkiler komplikasyonlarla karıştırılmamalıdır (2).  

          Kardiyovasküler Sistem Etkileri 

          Nöroaksiyel blokların kan basıncı üzerine etkisi kombine olarak kullanılan 

intravenöz α1 ve β-adrenerjik blokörlerin kardiyak output üzerine etkisine benzerdir. 

Periferal (T1-L2) ve kardiyak (T1-T4) sempatik liflerin blokajına bağlı olarak atım 

hacmi ve kalp hızı düşmektedir. Venöz ve arteriyel vazodilatasyon önyükü (venöz 

geridönüş) ve artyükü (sistemik vasküler rezistans) azaltarak hipotansiyona yol 

açmaktadır. Dehidratasyon ve hipovolemi gibi sempatik aktivitenin yüksek olduğu 

durumlarda kan basıncındaki düşme daha belirgin olur (24, 25).  

           Spinal anestezi kaynaklı hipotansiyon, kardiyak verimi artıran venöz dönüşün 

normale dönmesi ile fizyolojik olarak tedavi edilir. Ilımlı baş aşağı (5-10 derece) 

pozisyonla oluşturulan internal ototransfüzyon, SA sefale fazla yayılmadan venöz 

dönüşü kolaylaştıracaktır. Uygulama öncesi yapılan yeterli hidrasyon, sempatik sinir 

sistemi bloğundan kaynaklanan venodilatasyonun etkilerini azaltmada önemlidir. 

Spinal anestezi uygulamasından sonraki ilk birkaç dakikada perfüzyon basıncını 

korumak için, efedrin (5-10 mg intravenöz) gibi pozitif inotrop ve venokonstriktör 

etkili sempatikler ilk seçilecek ilaçlardır (23).  

            Bradikardi özellikle yüksek SA düzeylerinde, hipotansiyon ve kardiyak 

debinin azalması ile birliktedir. Bradikardiyi bulantı hissi takip eder ve her iki bulgu 

da intravenöz atropin (0, 5-1 mg) uygulaması ile tedavi edilebilir (2).  
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            Solunum Sistemi Etkileri 

            Sağlıklı bireylerde spinal anestezi sonrasında solunum sisteminde önemsiz 

değişiklikler olur.  Spinal anestezinin eğer istirahat alveoler ventilasyonu (arteriyel 

kan gazı değişmeden) üzerinde bir etkisi varsa o da küçüktür. Sağlıklı erişkinde, 

yüksek SA bile istirahat halinde solunum işlevini etkileyemez, çünkü diyafram tek 

başına bu işlevi sürdürmeye yeterlidir. Ekspiratuar yedek hacimdeki azalma 

nedeniyle vital kapasite biraz azalır. Ekspiratuar yedek hacimdeki azalma ise frenik 

sinir veya diyafragmatik fonksiyon azalmasından ziyade ekspirasyonda rol alan 

abdominal kasların paralizisinden kaynaklanır. Yaşlı hastalar bu durumdan 

etkilenebilir (2, 23).  

          Yüksek SA sırasında izlenen karın kaslarındaki paralizi, diyaframın daha az 

dirençle karşılaşarak kasılmasına, dolayısı ile solunuma yardımcı olur.  Solunumun 

durmasına neden olabilecek tam frenik sinir blokajı, SA düzeyi ne kadar yükselse de 

görülmez. Kullanılan lokal anestezik ilaç konsantrasyonu bu siniri bloke edebilecek 

değere ulaşmayabilir (2).  

           Gastrointestinal Sistem Etkileri 

           Spinal anestezide gastrointestinal etkiler sempatik blokaja bağlıdır. 

Abdominal organlar, T5-L1’den kendi sempatik innervasyonlarını sağlarlar. 

Nöraksiyal blokajla olan sempatektomi vagal tonusun baskın olmasını sağlar ve bu 

durum küçük, kontrakte aktif peristaltizmi olan ve bazı cerrahi girişimlerde 

mükemmel ameliyat koşulları sağlayan bir barsağa neden olur. Normal barsak 

aktivitesinin dönüşü, SA sonrasında genel anesteziye oranla daha çabuktur (2, 22).  

          Spinal anestezi sonrasında izlenen bulantı ve kusma, kardiyak debi azalmasına 

bağlı beyin sapı perfüzyon yetersizliğinden kaynaklanır. Kan basıncının normal 

değerlerine döndürülmesi en etkin tedavi yöntemidir (2).  

          Üriner Sistem Etkileri 

          Spinal anestezide renovasküler otoregülasyon geniş bir sınır içinde renal 

dolaşımın korunmasını sağlar. Renal sistem geniş bir fizyolojik rezerve sahiptir. 

Ciddi hipotansif periyodlarda bile postoperatif dönemde kan basıncının normale 

dönmesi ile renal fonksiyonların düzelmesine yetecek renal doku oksijenizasyonu 
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korunur. Otonomik mesane kontrolünün kaybı ile blok ortadan kalkana kadar idrar 

retansiyonu oluşur. Perioperatif dönemde idrar sondası takılmamış ise en kısa etkili 

ajanı mümkün olan en az dozda kullanmak ve mümkünse intravenöz sıvı 

uygulamasını kısıtlamak yararlıdır (2, 22).  

           Metabolik ve Endokrin Etkileri 

           Cerrahi süresince oluşan endokrin ve metabolik değişimlerden genel olarak 

cerrahi strese cevap sorumlu tutulmaktadır. Spinal anestezi cerrahinin neden olduğu 

metabolik yanıtı bloke eder. Ancak bu geçicidir ve spinal anestezi etkileri ortadan 

kalktıktan sonra genel anestezi ile benzer olur (2).  

            Hematolojik Sistem Etkileri 

            Spinal anestezi sırasında kullanılan lokal anestezik ajanların koagülasyon 

sistemi ve fibrinolitik sistem üzerine etkileri yoktur. Bacak kan akımının artması, 

venöz stazın önlenmesi ve erken mobilizasyon spinal anestezinin avantajlarıdır  (2).  

             2. 3. 12. Spinal Anestezinin Komplikasyonları           

             Spinal anestezinin komplikasyonları Uluslararası Hasta Güvenliği Topluluğu 

şiddetine göre derecelendirilmektedir. Bu derecelendirmede hastada oluşan durumun 

kalıcı ya da geçici olması önemlidir. Bu topluluk kalıcı hasarları da (sadece duyusal, 

motor güçsüzlük, parapleji veya tetrapleji, ölümle sonuçlanan) sınıflandırmıştır 

(Tablo 2. 1) (2).  

 

Tablo 2. 1. Spinal anestezinin komplikasyonlarının şiddetine göre derecelendirilmesi 

Şiddet Tanımlama 

Yok Zararsız 

Hafif düzeyde  Minimal hasar ve basit tedaviler 

Orta düzeyde  Hasar ciddi, fakat kalıcı değil(tedavi önemli) 

Ciddi düzeyde Kalıcı hasar  

Ölüm Ölümle sonuçlanan hasar 
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          Santral sinir blokları sonrası majör komplikasyon gelişme sıklığı oldukça 

azdır. Spinal anestezi komplikasyonları; uygulama sırasında, erken postoperatif 

dönem veya geç dönemde görülebilir (2).  

          Vazovagal Senkop 

          Gençlerde stresli ve anksiyetesi olan ve oturur pozisyonda spinal anestezi 

uygulanan hastalarda vazovagal senkop sık görülür. Bu hastalarda iyi bir 

premedikasyon, sedasyon uygulanmalı ve SA yan yatar pozisyonda uygulanmalıdır 

(2).  

           Ani Kardiyak Arrest 

           Spinal anesteziye bağlı kardiyak arrest olgularının çoğundan önce bradikardi 

gelişmiş ve olay genç sağlıklı kişilerde ortaya çıkmıştır.  Hipotansiyon ve 

bradikardinin hızlıca ilaçlarla tedavi edilmesi önerilmektedir (22).  

          Total Spinal Blok 

          Total veya yüksek spinal blok, bloğun çok yükselmesi sonucu ortaya çıkan bir 

komplikasyondur. Hipotansiyon, geniş motor paralizi ve solunum depresyonu gelişir. 

Şuur kaybolur. Solunum ve hemodinamik destek gerektiren oldukça ciddi bir 

durumdur. Mortalite ve morbiditeyi önlemek için, bloğun etkisi geçinceye kadar 

kontrollü ventilasyon, kardiyovasküler sistemi destekleyen tedavi uygulanmalıdır (2).  

           Başarısız Spinal Anestezi 

           Başarısız spinal anestezi önemli bir anestezi komplikasyonudur. Lokal 

anestezik ajanın BOS içine doğru enjekte edildiği görülmesine rağmen başarısız SA 

olabilir. En geçerli neden enjeksiyon sırasında iğnenin hareket ettirilmesine bağlı 

olarak yeterli lokal anestezik ajanın BOS içine verilememesidir (2).  

           Bel Ağrısı 

           Spinal anestezi sonrası bel ağrısı yakınması olan hastada blok öncesinde sırt 

veya bel ağrısı olup olmadığı mutlaka sorulmalıdır. Hasta önceden var olan 

ağrısından spinal anesteziyi sorumlu tutabilir.  Spinal iğnenin doğru yerleştirilmesi 

için yapılan çok sayıda denemeyle ağrı sıklığı artar. İntervertebral diskin iğne ile 

ponksiyonu en olası nedenidir. Lokal anesteziklerle paraspinöz infiltrasyon, 
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interspinöz ligament ve kasları innerve eden spinal sinirleri bloke ederek ağrı 

azaltılabilir (2, 23).  

          

          Baş Ağrısı 

          En çok görülen SA komplikasyonu postoperatif baş ağrısıdır. ”Post dural baş 

ağrısı’’ olarak adlandırılır. Dural defektten BOS kaçışına bağlı olarak ve özellikle 

BOS yapımından fazla (0. 3 ml/dk) kaçak olan olgularda izlenen bir 

komplikasyondur. Beyin omurilik sıvısı basınç azalmasına bağlı olarak kafa içi 

oluşumların yerçekimi etkisi ile yer değiştirmeleri ve gerilmeleri sonucunda ortaya 

çıkar (2).  

          Postspinal baş ağrısının karakteristik özelliği frontal veya oksipital bölgede 

lokalize olması ve oturur pozisyonda veya ayağa kalkmakla kötüleşmesi, yatar 

pozisyonda hafiflemesidir. Eşlik eden semptomlar bulantı, kusma, ense sertliği, baş 

dönmesi, kulak çınlaması, çift görme, işitme kaybı, kortikal körlük, kraniyal sinir 

felçleri ve hatta bazen nöbetlerdir. Olguların %90’dan fazlasında, karakteristik PSBA 

semptomları girişimi takiben 3 gün içinde başlarken, %66’sında ilk 48 saat içinde 

başlar. Olguların %72’sinde baş ağrısı ilk 7 gün içinde kaybolurken, %87’sinde 6 ay 

içinde kaybolur (25).  

          Dural ponksiyon sonrası görülen baş ağrısı gençlerde daha sık görülür, 50 yaş 

üzeri azalır. Kadınlarda ve hamilelerde sıklık daha yüksektir. İğnenin kalınlığı ile 

ağrı sıklığı ve şiddeti doğru orantılıdır (2).  

           İğne yerleştirilirken eğimin dura liflerine paralel olması, kalem uçlu iğne 

kullanılması önerilmektedir. Bu spinal iğneler daha az sıvı kaçağına neden olur. 

Ayrıca bu iğnelerin ponksiyon yerinde daha fazla inflamatuar mediyatörlerin 

salınmasına neden olduğu bildirilmiştir. Küçük çaplı ve kalem uçlu iğneler baş ağrısı 

sıklığını azaltmaktadır. Spinal anestezi sonrası hastanın istemli olarak sırtüstü 

yatırılmasının baş ağrısı sıklığını etkilemediği, ancak baş ağrısının gelişmesini 

ertelediği gösterilmiştir. Ambulasyon zamanı baş ağrısını etkilememektedir (2).  
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          Postspinal baş ağrısının risk faktörleri kadın cinsiyet, 31 ila 50 yaş arasında 

olma, daha önceden PSBA hikayesi olması ve dural ponksiyon sırasında iğne 

eğiminin spinal kolonun uzun  aksine dik tutulması olarak sıralanmıştır (25).  

           Postural değişiklikler sonucu oluşan baş ağrısının diğer nedenleri arasında 

migren, servikal faset sendromu ve postural ortostatik taşikardi ile birlikte olan baş 

ağrısı sayılabilir (1).  

          Görüntüleme teknikleri PSBA’nın tanısını koymak ya da diğer baş ağrısı 

nedenlerini dışlamak için kullanılır. Şiddetli ve uzun süreli PSBA olan hastalarda 

beyin ve spinal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile çeşitli değişiklikler 

tanımlanmıştır. Beyin MRG’de en sık görülen bulgu diffüz pakimeningeal artma ve 

ventrikül alanlarının azalmasıdır. Görülen diğer bulgular;serebellar tonsillerde 

çökme, prepontin sisterna alanlarında azalma, optik kiazmanın aşağıya doğru yer 

değiştirmesi, prekiazmatik sisternalarda silinme, posterior fossanın sıkışması, pituitar 

genişleme, venöz sinüslerin genişlemesi, ön-arka planda beyin dokusunun 

büyümesidir (1).  

         Postspinal baş ağrısının prognozu iyi olduğu için konservatif tedavi iyi bir 

seçimdir ve tedaviye öncelikle bu yöntemlerle başlanmalıdır. Postspinal baş ağrısının 

konservatif tedavisi supin pozisyonlama, hidrasyon, kafein ve oral analjezikleri 

içermektedir. Analjeziklerle (asetaminofen, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar) ve 

antiemetiklerle semptomlar kontrol altına alınabilir ve agresif tedaviye olan ihtiyacı 

azaltır. Değişken etkisi olan sumatriptan da kullanılmış ancak birçok yan etkisi 

ortaya çıkmıştır (1, 25,26).  

          Metilksantin infüzyonu, oksipital sinir bloğu ve diğer semptomatik tedaviler 

agresif medikal tedavi yöntemleridir. Kafein ve aminofilin gibi metilksantin 

deriveleri en sık kullanılanlardır. Bu ilaçlar BOS kaybına bağlı oluşan kompansatuar 

serebral vazodilatasyonu ortadan kaldırır. Adenozin reseptörlerinin blokajı ile baş 

ağrısı ortadan kaldırılır, böylece serebral kan damarlarında vazokonstrüksiyon 

meydana gelir (1).  

           Subaraknoid boşluğa bir kateter yerleştirildiğinde giriş yerinden sürekli olarak 

BOS sızıntısı olmaz. Bunun nedeni katetere karşı gelişen proinflamatuar yanıt nedeni 

ile deliğin tıkanmasıdır. Epidural kateter yerleştirilirken kazara dural ponksiyon 
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gelişti ise kateterin subaraknoid alana yerleştirilmesi PSBA’ndan korunmak için bir 

önlem olabilir ancak kateterin uzun süre kalması nörolojik komplikasyonlara neden 

olur ve hasta konforu açısından iyi bir seçim değildir (1).  

          Postspinal baş ağrısının kesin tedavisi epidural kan yaması (EKY) 

uygulamasıdır. Bu yöntem Gormley tarafından tanımlanmıştır. Güvenilirliği ve 

etkinliği iyi dokümante edilmiştir ve günümüz pratiği tek sefer EKY’nın %90’dan 

fazla iyileşme oranına sahip olduğunu doğrulamaktadır (25).  

           Bu yöntemde hastanın kendi kanı epidural alana verilir. Geniş bir venden 

alınan yaklaşık 20-30 ml kan yavaş bir şekilde epidural iğne kullanılarak epidural 

alana verilir. İşlem sonrası hastanın en az 1-2 saat yatar pozisyonda kalması sağlanır. 

Epidural kan yaması 2 şekilde PSBA’nı önlemektedir. İlki;uygulanan kan dural saka 

bası uygular ve intrakraniyal basıncı arttırır. İkincisi;verilen kan tekal saka basarak 

BOS sızıntısını durdurur. Ayrıca kan tıkaç gibi davranarak duradaki deliği tıkar ve 

sızıntıyı önler (1).  

          Epidural kan yaması ideal olarak dural ponksiyondan ve klasik PSBA 

semptomlarının  gelişiminden 24 saat sonra uygulanmalıdır. En etkili olduğu dönem 

bu dönemdir. Ancak pratikte PSBA semptomları çoğunlukla ilk üç günde 

geçtiğinden, bir haftadan uzun süren dirençli ağrılarda uygulanmaktadır. Postspinal 

baş ağrısında profilaktik EKY uygulamasının etkinliği,  yeterli kanıt olmadığından 

desteklenmemektedir. Szeinfeld ve ark. radyonüklid ile işaretlenmiş kırmızı 

kürelerle, epidural boşluğa enjekte edilen 15 ml kanın ortalama 9 spinal segment 

uzaklığa yayıldığını göstermişlerdir. Bu durum kan volümünün çok yüksek 

tutulmasının anlamlı olmadığını göstermektedir (25).  

          Epidural kan yaması PSBA’nın tedavisi için yetersiz kalırsa tanı yeniden 

gözden geçirilmelidir. Eğer tanı doğru ise ilk alternatif Bilgisayarlı Tomografi 

eşliğinde perkütan yolla fibrin yapıştırıcı enjeksiyonudur. Bu yolla da sonuç 

alınamazsa en son başvurulacak tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahinin başarılı 

olabilmesi için sızıntının yerinin bilinmesi gereklidir (1).  

          Nörolojik Komplikasyonlar 

          Spinal anestezi sonrası nörolojik sekeller çok korkulmakla birlikte son derece 

nadir görülür. Spinal anestezi sonrası ortaya çıkan nörolojik komplikasyonların çoğu 
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SA’ye bağlı değildir. Spinal anesteziye bağlı olduğunu kesin söyleyebilmek için 

mutlaka önceden nörolojik muayeneleri yapılmış olmalıdır (2).  

           Nörolojik hasar spinal kord ve spinal sinirlerin iğne ya da kateterle travmatize 

edilmesi, uzun süreli hipotansiyona bağlı spinal kord iskemisi, nörotoksik veya 

kimyasalların yanlışlıkla uygulanması, enfeksiyon veya hematom sonucunda 

oluşabilir. Ayrıca pozisyon ve cerrahi travmaların da nörolojik hasara neden 

olabileceği unutulmamalıdırNörolojik hasarların önlenmesi için risk faktörleri çok iyi 

bilinmeli ve önlemler alınmalıdır (2).  

          İğne ve Kateter Yerleştirilmesi Sırasında Sinir Travması 

          İğne ya da kateter yerleştirilirken ortaya çıkan sinir travmalarında kalıcı hasar 

nadirdir. Spinal anestezi sonrası kalıcı parestezisi olan hastaların çoğunluğunda, iğne 

ilerletilirken parestezi hissi alındığı belirtilmiştir. Böyle bir durumda işleme devam 

edilmemelidir (2).  

          Lokal Anestezik Toksisitesi 

          Lokal anesteziklerin aşırı yüksek seviyeleri santral sinir sistemini (SSS) 

(konvülsiyonlar ve şuur kaybı) ve kardiyovasküler sistemi (KVS) (hipotansiyon, 

aritmiler ve kontraktilitenin deprese olması) etkilemektedir. Spinal anestezi için 

kullanılan ilaç dozları göreceli olarak düşük olduğu için, bu komplikasyon esas 

olarak epidural ve kaudal bloklarda görülür. İğnenin veya kateterin her seferinde 

dikkatli aspirasyonu ve LA’lerin bölünmüş dozlarla uygulanması ile intravasküler 

enjeksiyon olasılığı önlenebilir (23).  

           Geçici Nörolojik Semptomlar 

           İlk kez 1993 yılında tanımlanan geçici nörolojik semptomlar bacaklara 

yayılan sırt ağrısı ile karakterizedir, duyusal ve motor defisit bulunmaz, günler 

içerisinde spontan olarak kaybolur. En sık hiperbarik lidokainle oluşmaktadır (22).  

          Kauda Ekina Sendromu 

          Spinal anestezinin ciddi bir komplikasyonu olan KES mesane ve/veya anal 

sfinkter kontrolünün kaybı, perineal duyu kaybı, alt ekstremitede duyu ve motor 

kayıp ile karakterize uzamış veya kalıcı nörolojik hasardır. Olguların çoğunda 

mikrospinal kateterler ve hiperbarik lidokain kullanılmıştır (2).  
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          Spinal Hematom 

          Spinal hematom çok nadir görülen, ancak SA’nin çok ciddi bir 

komplikasyonudur. Sıklığı 1/200000’dir. Kanama bozukluğu olanlarda, antikoagülan 

tedavi görenlerde ortaya çıkması olası bir komplikasyondur. Hastalarda alt 

ekstremitede uyuşukluk ve güç kaybı bulunur. Erken tanı konulup, cerrahi 

dekompresyon 6-8 saat içinde yapılmalıdır (23). 

2. 4. Kontinyu Spinal Anestezi 

          Kontinyu spinal anestezi SA’nin tüm avantajlarına sahiptir. Kontinyu spinal 

anestezide kateterin önceden yerleştirilip, hasta pozisyonu verildikten sonra ilacın 

enjeksiyonu hemodinamik dengesizlikleri minimale indirmektedir. Etki süresi ve 

analjezi seviyesi titrasyonu ile sağlanabilir. Bu şekilde hemodinamik etkiler kontrol 

altında tutulmaktadır (2).  

           2. 4. 1. Kontinyu Spinal Anestezi Teknikleri 

           İğne İçinden Kateter Tekniği 

           Bu teknikte standart epidural setler kullanılmaktadır. Makrokateterlerin 

çapları 24G’den daha kalındır ve özellikle gençlerde yüksek oranda baş ağrısına 

sebep olmaktadırlar (2). 

           Postspinal baş ağrısı sıklığını azaltmak için üretilen mikrokateterlerin çapları 

26-32G arasında değişmektedir. Kateterlerin içinde genellikle teflon kaplı veya çelik 

stile bulunmaktadır. Girişi, kateterin ilerlemesi, tespiti ve ilacın verilmesi sorunlu 

olabilir. Kauda ekina sendromu mikrokateterlerle daha sık görülmüştür. Günümüzde 

daha çok kullanılan 22G iğne ve 26G kateterlerde iğneler genellikle Sprotte tipinde 

olup yandaki delikten kateter ilerlemektedir (2). 

           İğne içerisinden gönderilen hem makro hem de mikrokateter tekniklerinde, 

spinal ponksiyon iğnesi çapı yani dural delik kateter çaplarından büyük olduğundan 

kateter etrafında BOS sızıntısına yol açacak aralık mevcuttur. Postspinal baş ağrısı 

sıklığı özellikle hem dural deliğin büyük olması hem de kateter etrafında sızıntının 

daha fazla olması nedeni ile artmıştır (2).  
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           İğne Üzerinden Kateter Tekniği 

           İğne üzerinden kateter tekniğinde epidural iğne (kılavuz iğne) ile interspinöz 

kaslara kadar ilerlenildikten sonra bu iğne içerisinden geçirilen ince bir iğne ile dura 

ponksiyonu yapılır, iğnenin üzerinde bulunan ve daha kalın olan kateter dural 

ponksiyondan geçirilir (Şekil 2.7). Beyin omurilik sıvısı akımı anlaşılınca kateter 

ilerletilerek iğne geri çekilir. Bu teknikte iğne içte kaldığından kateter civarında BOS 

sızıntısına yol açacak aralık kalmaması tekniğin bir avantajı olarak ileri 

sürülmektedir (2). 

           Günümüzde en sık kullanılan teknikler iğne dışından kateter ilerletilmesi ve 

22G iğne içinden 26-28G kateter kullanımıdır. Daha ince kateterler nörolojik 

sekellerin sıklığındaki artışlar nedeni ile önerilmemektedir (2).  

           

 

Şekil 2. 7. İğne üzerinden kateter tekniği- B. Braun Melsungen AG’den alınmıştır. 

               2. 4. 2Kontinyu  Spinal Anestezinin Avantajları 

 Hemodinamik olarak stabil olmayan yüksek riskli hastlarda, SA 

endikasyonu olan ve cerrahi sürenin uzun olacağı hastalarda güvenle 

kullanılabilir.  
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 Düşük doz ve kısa etki süreli LA’lerin kullanılması derlenme süresini 

kısaltır.  

 Kateter, postoperatif analjezi uygulanabilmesine imkan sağlar.  

 Obstetride art yükteki azalmanın tehlikeli olduğu ileri pulmoner 

hipertansiyon, aortik stenoz gibi olgularda tercih edilir.  

 Son yıllarda doğum analjezisinde giderek artan uygulamalar vardır (2).  

               2. 4. 3Kontinyu Spinal Anestezinin Dezavantajları 

 Kateter uygulaması sırasında kateterin ilerlememesi, kırılması, 

yerinden çıkması, kink yapması nedeni ile ek dozların yapılamaması ve 

mandrenin geri çıkarılamaması.  

 Naylon ve polimid çelik stileli kateterlerin uzamaya dirençli olduğu, 

poliüretan tipte kateterlerde daha fazla kopmalara rastlanıldığı 

belirtilmektedir.  

 Mikrokateter tekniğinde baş ağrısı, LA’lerin toksik etkileriyle KES 

görülebilir (2).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

          Çalışmamıza ESOGÜ Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

Başkanlığı’nın 18. 04. 2016 tarih ve 80558721/G-102 sayılı onayı alındıktan sonra 

31. 01. 2015-29. 02. 2016 tarihleri arasında ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 

uygulanan KSA yöntemi ile opere edilmiş, ASA II, III, IV grubuna giren 55 ila 92 

yaşları arasında 15 kadın, 18 erkek toplam 33 hasta dosyası dahil edildi. 

Kooperasyon kurulamayan, demans veya kognitif disfonksiyonu olanlar çalışmaya 

dahil edilmedi. Bilgiler anestezi takip formlarından, hemşire servis gözlemlerinden 

ve hasta dosyalarından elde edildi.  

          Dosyalardan ve takip formlarından hastaların; yaş, cinsiyet, boy, kilo, beden 

kitle indeksi (BKİ) , ASA skoru, yapılan operasyon, iğne giriş yeri (spinal aralık), 

deneme sayısı, uygulanan LA miktarı, ek doz verilip verilmediğine dair kayıtlar elde 

edildi.  Kalp atım hızı (KAH), sistolik arteryel basınç (SAB) ve diyastolik arteryel 

basınç (DAB) değerleri kayıt edildi.  

           Onbeş dakika aralıkla Pinprick Testi ile değerlendirilmiş olan duyusal blok 

dermatomal seviyeleri kayıtları çalışmaya dahil edildi. Bromage skalası ile 

değerlendirilmiş olan motor blok düzeyleri (Bromage 0:Hiç paralizi yok. Bromage 

1:Sadece dizini ve ayağını hareket ettirebilir, bacağını düz olarak kaldıramaz. 

Bromage 2:Dizini bükemez, sadece ayağını oynatabilir. Bromage 3:Ayak ve 

başparmağını oynatamaz, total paralizi vardır) çalışmaya dahil edildi. Post operatif 

beş günlük hemşire gözlemleri ve hekim takip epikrizlerinden PSBA, bulantı-kusma, 

kulak çınlaması, boyun sertliği, ışığa veya sese duyarlılık şikayetleri değerlendirildi. 

Postoperatif bulantı-kusma şikayeti olanların opiat alıp almadıkları kayıt edildi.  

         Kalp atım hızı 45 atım/dk’nın altında olan hastalar bradikardik olarak 

değerlendirildi. Non-invaziv sistolik arteryel kan basıncının 90 mmHg’ın altında 

olması hipotansiyon olarak kabul edildi. Bradikardi ve hipotansiyon nedeniyle 

atropin ya da efedrin uygulaması yapıldı ise kaydedildi.  

           Çalışmada elde edilen bulguların istatistiksel analizlerinde SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences for Windows) 21.0 paket programı kullanıldı. Çalışma 



27 
 

verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Ortalama, Standart 

sapma) kullanıldı.  

           İstatistiki verilerin elde edilmesinde Kruskal Wallis H Testi, Ki-Kare Testi ve 

Mann Whitney U Testi kullanıldı.  
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4. BULGULAR 

            Hasta dosyaları incelendiğinde bir kadın hasta operasyon sonrası yoğun 

bakımda eksitus olduğundan;bir erkek hasta ise spinal blok oluşmaması nedeniyle 

genel anesteziye geçildiğinden iki hasta çalışma dışı bırakıldı ve 33 hastanın verileri 

değerlendirildi. Hastaların cinsiyetlerine göre dağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir. 

Grafikte görüldüğü üzere hastaların 18’i (%54, 5) erkek, 15’i (45, 5) kadın olarak 

dağılmıştır.   

 

 

 

Şekil 4. 1. Hastaların cinsiyet dağılımı. 

 

Hastaların ortalama yaşları 76, 09 ± 7, 79 (55-92), ortalama boyları 165, 91±8, 62cm 

(150-184), ortalama kiloları 72, 15±14, 98 (45-103) idi.  Hastaların demografik 

özellikleri Tablo 4. 1’de görülmektedir.  

 

%45,5 

%54,5 

Cinsiyet Dağılımı 

Kadın 

Erkek 
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Tablo 4. 1. Demografik veriler 

 Ortalama Standart 

Sapma 

En Küçük En Büyük 

Yaş-yıl 76, 09 7, 79 55 92 

Boy-cm 165, 91 8, 62 150 184 

Kilo-kg 72, 15 14, 98 45 103 

BKİ 26, 17 4, 94 15, 57 36, 73 

 

 

            Hastaların 15 tanesinin ASA II, 14 tanesinin ASA III ve 4 tanesinin ASA IV 

sınıfına girdiği tespit edildi.  

            Operasyon odasına alınan hastaların geçirilecek cerrahiye ya da hastanın 

klinik durumuna göre  oturur ya da lateral dekübit pozisyona alınarak girişim 

bölgesinin steril şekilde boyanıp örtüldüğü ve girişimlerin L3-L4 ya da L4-L5 

aralığından yapıldığı saptandı. Prilokain infiltrasyonu ile cilt-cilt altına lokal anestezi 

uygulandığı, sonrasında 18G epidural iğne ile direnç kaybı yöntemi kullanılarak 

epidural aralığa ulaşıldığı 22G kateter içinden 27G spinal iğne ile subaraknoid 

aralığa girilerek (Spinocath, B. Braun®) BOS akışı görüldükten sonra spinal iğne 

çekilip, kateterlerin subaraknoid aralıkta 2 cm ilerletildiği saptandı. Kateterlerden 7,5 

mg % 0.5 hiperbarik bupivakain verildikten sonra kateterlerin tespit edilip spinal 

blok düzeyinin kontrol edildiği, eğer blok T10 düzeyine ulaşmamış ise hastalara 

spinal kateterden idame doz yapıldığı ve kateterlerin takıldıktan 24 saat sonra 

çekildiği saptandı.  

            Spinal kateterler 24 hastada L4-L5 spinal aralığından yerleştirilirken, 9 

hastada L3-L4 aralığından yerleştirilmiş. Spinal kateterler 18 hastada ilk denemede, 

9 hastada ikinci denemede, 4 hastada üçüncü denemede ve 2 hastada dördüncü 

denemede yerleştirilmişti.  

            Hastaların KSA yapılmadan önceki (bazal) SAB ortalamalarının 143, 75 ± 

26, 96 mmHg,  DAB ortalamaları 78, 87 ± 15, 27 mmHg ve KAH ortalamaları 92, 78 

± 23, 94 olduğu saptandı. Hastaların ilk bir saatlik hemodinamik verileri 
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incelendiğinde giriş SAB’da %30’dan fazla düşüşün 15.  dakikada bir hastada ve 60.  

dakikada bir hastada olduğu gözlendi. İlk doz LA sonrası intraoperatif ilk bir saatte 

hastalarda anlamlı hipotansiyon olmadığı saptandı (p>0. 05).  

           Spinal blok kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan iki testten biri olan 

pinprick testi ile bulunmuş olan duyusal blok düzeyleri kayıt edilmiştir. Duyusal blok 

seviyesinin beş (%15, 2) hastada T10, sekiz (%24, 2) hastada T8, dört (%12, 1) 

hastada T7, altı  (%18, 2) hastada T6, iki (%6, 1) hastada T5 ve sekiz (%24, 2) 

hastada T4 seviyesine çıktığı bulunmuştur. Hastaların ortalama duyusal blok seviyesi 

T6 (T10-T4) olarak saptandı.  

Tablo 4. 2. Hastaların maksimum duyusal blok seviyeleri.  

Duyusal Blok Seviyesi Hasta Sayısı Toplam Hasta Sayısına 

Oranı 

T10 5 %15, 2 

T8 8 %24, 2 

T7 4 %12, 1 

T6 6 %18, 2 

T5 2 %6, 1 

T4 8 %24, 2 

 

            Motor blok seviyesi hastaların yedisinde (%21, 2) Bromage 2 ve 

yirmialtısında (%78, 8) Bromage 3 olarak bulunmuş. Bu da motor blok oluşmayan 

hasta bulunmadığını ve büyük çoğunluğunda tam motor blok oluştuğunu 

göstermektedir.  

          En kısa operasyon süresinin 30 dakika, en uzun operasyon süresinin 390 

dakika olduğu ve ortalama operasyon süresinin 141, 36 ± 78, 66 dakika olduğu tespit 

edildi.  

           Hastaların hiçbirinde postoperatif beş günlük süreçte baş ağrısına 

rastlanılmadı.  
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           Hastaların hiçbirinde PSBA görülmemesine rağmen hastaların bir kısmında 

PSBA’na eşlik eden komplikasyonlardan olan;bulantı-kusma, kulak çınlaması, ışığa 

ve sese duyarlılık artışı gözlemlenmiştir. Hastaların %48,52’sinde (16 hasta) post 

operatif ilk 24 saatte bulantı-kusma gelişmiş ve servis hekimleri tarafından uygun 

medikasyonla tedavi edilmiştir. Bulantı-kusma şikayeti gelişen onaltı hastanın %56, 

3’ü (9 hasta) kadın ve %43,7’sinin (7 hasta) erkek olduğu, bulantı-kusma görülme 

sıklığı açısından erkek ve kadın cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı gözlenmiştir (p>0. 05). Bulantı-kusma gelişen hastaların %57, 9’unun (11 

hasta) postoperatif dönemde analjezik amaçlı opiat tedavisi aldığı görülmüştür. Opiat 

tedavisi ve bulantı-kusma şikayetleri arasındaki ilişki tabloda görülmektedir (Tablo 

4. 3).    

 

Tablo 4. 3. Opiat alımı ile bulantı-kusma ilişkisi 

 Bulantı-Kusma Var Bulantı-Kusma Yok 

Opiat Verilen 11(%57, 9) 8(%42, 1) 

Opiat Verilmeyen 5(%35, 7) 9(%64, 3) 

 

          Hastaların %9, 1’inde (3 hasta) kulak çınlaması, %3’ünde (1 hasta) seslere 

aşırı duyarlılık, %6, 1’inde (2 hasta) ışığa aşırı duyarlılık şikayetleri olduğu tespit 

edildi. Postoperatif gelişen komplikasyonlar Tablo 4. 4’te sunulmuştur.  

 

Tablo 4. 4. Postoperatif komplikasyonlar.  

 Var Yok 

PSBA 0(%0) 33(%100) 

Bulantı-Kusma 16(%48, 5) 17(%51, 5) 

Kulak Çınlaması 3(%9, 1) 30(%90, 9) 

Işığa Duyarlılık 2(%6, 1) 31(%93, 9) 

Sese Duyarlılık 1(%3) 31(%97) 
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5. TARTIŞMA 

             Ortopedik cerrahi hastaları gelişimsel kalça displazisi nedeniyle operasyona 

alınan bebeklerden, çoklu organ yetmezliği olan geriatrik bakım hastalarına kadar 

geniş bir dağılım gösterirler. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin artması nedeniyle 

ortalama yaşam süresi uzadığından geriatrik ve ASA III-IV hasta gruplarında 

operasyon oranı artmaktadır. Bu gruplardaki hastalarda sistemik etkileri ve yan 

etkileri fazla olan genel anesteziye alternatif olabilecek rejyonal anestezi yöntemleri 

daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Onsekizbin yediyüz onbeş  kalça fraktürü 

olgusunun incelendiği bir derlemede SA’nin anlamlı şekilde erken mortaliteyi 

düşürdüğü, daha az derin ven trombozu insidansına sahip olduğu, daha az post 

operatif bilinç bulanıklığına yol açtığı, daha az miyokard infarktüsüne yol açtığı, 

daha az pnömoniye sebep olduğu ve daha az ölümcül pulmoner emboli gözlendiği 

ortaya koyulmuştur (27).  

            Spinal anestezi her ne kadar genel anesteziye oranla daha az komplikasyona 

yol açsa da her zaman en az komplikasyon hedeflendiği için; kullanılmaya başladığı 

dönemlerden itibaren, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Lomber 

anestezi olarak tanımladığı;spinal kord kılıfına kokain enjeksiyonu yaparak 

uyguladığı rejyonal anestezi yöntemini, iğneyi yerinde bırakarak  insitu iğne tekniği 

ile uygulayan Dean (28) KSA uygulamasını yapan ilk kişi olarak belirtilebilir. 

Dean’in bu girişiminden sonra tek doz SA’nin yol açtığı ciddi yan etkileri en aza 

indirebilmek için, alternatif olarak düşük dozlarda tekrarlayan LA enjeksiyonlarının 

yapılabilmesine olanak sağlayan KSA teknikleri denenmeye başlamıştır. Minville ve 

ark. (29)’nın yaşlı hastalarda kalça kırığı onarımı cerrahisinde tek doz SA ile sürekli 

kateter ile SA uygulamalarını karşılaştırdıkları çalışmalarında, KSA’nin tek doz 

SA’ye göre daha az sıklıkta ciddi hipotansiyona neden olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır.  

            Teknolojik gelişmeler ve yeni ticari ürünlerin getirdiği konfor ve istenmeyen 

etkilerin daha fazla kontrol edilebiliyor olması nedeniyle rejyonal anestezi başarısı 

artabilir. Kontinyu spinal anestezi uygulaması yapmak için kullanılan İİKT ve İÜKT 

metodlarını teknolojik ilerlemeler nedeniyle daha kolay ve daha başarılı 

gerçekleştirmek mümkündür. Bunun bir göstergesi de idrar kateterini spinal aralığa 
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yerleştirerek uygulanan KSA döneminden, spinal aralığa özel olarak tasarlanmış 27G 

spinal iğne üzerinden 22G spinal kateterin yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilen 

KSA uygulamasına geçiş sürecidir (11).  

             İğne üzeri kateter tekniğinde  kullanılan kateterin çapı, iğnenin durada 

oluşturduğu deliğin çapından daha büyük olduğundan, kateterin BOS kaçağını 

sınırlandıracağı düşünülmektedir.  Durada oluşturulan deliğin çapının kateterin 

çapından daha büyük olduğu İİKT’nde ise BOS kaçağının daha fazla olacağı ve 

PSBA sıklığının daha yüksek oranda olacağı düşünülebilir. Andres ve ark. (30)’nın 

yaptığı standart mikrokateter ile spinocath kullanarak İİKT ve İÜKT 

karşılaştırmasında PSBA açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Gosch ve ark. (31)’nın yapmış oldukları  İİKT ve İÜKT ile spinal 

kateter yerleştirdikleri gönüllülerden 4 saat süresince aralıklı BOS örneği alarak 

nöropeptidleri araştırdıkları çalışmada her iki grup arasında PSBA sıklığı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Genç yetişkin (18-30 yaş)  18 sağlıklı 

gönüllüde yapılan bu çalışmada %78 oranında PSBA tespit edilmiştir. Kontinyu 

spinal anestezi ile alt ekstremite cerrahisi geçirmiş 1212 olgunun incelendiği doktor 

Lux’un (32) yaptığı retrospektif başka bir çalışmada kateterler İİKT ile yerleştirilmiş 

olup PSBA sıklığı %1, 5 bulunmuştur. Bizim çalışmamızda tespit edilen yaş 

ortalaması 76, 09± 7, 79 olup, ileri yaşta olan hastalarda inceleme yapılmıştır. 

Çalışmamızda dosyaları incelenen hiçbir hastada PSBA kaydına rastlanılmamıştır.  

             İleri yaş hastalarda hemodinamik instabilitenin daha fazla görülebiliyor 

olması ve daha az tolere edilebilmesi nedeniyle SA’nin sık komplikasyonlarından 

olan hipotansiyon ataklarını önlemek amacıyla farklı uygulamalar yapılmaktadır. 

İşlem öncesi sempatik blokajın etkisini azaltmak için sıvı resusitasyonu yapmak yada 

vazokonstriktör medikasyon uygulamak denenen yöntemlerdendir. Koruyucu olarak 

planlanan uygulamalara ihtiyaç duyulmasını azaltmak ve daha kararlı hemodinamik 

durum sağlayabilmek için LA titrasyonu uygulamak üzere geliştirilen KSA’nin  daha 

az yan etkiye neden olacağı düşünülmektedir. Saber ve ark. (33)’nın yapmış 

oldukları ve yüksek riskli yaşlı hastalarda KSA ile tek doz bupivakain-fentanil spinal 

anestezisinin etkileri karşılaştırılmıştır. Her iki gruba 75 yaş üzeri 17’şer hastanın 

dahil edildiği bu çalışmada tek doz SA 22-gauge Whitacre iğnesi ile, KSA ise 18-
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gauge Touhy iğnesi içinden geçirilen 20-gauge epidural kateter ile uygulanmış 

olmasına rağmen, bizim çalışmamıza benzer şekilde hiçbir hastada PSBA 

gözlemlememişlerdir. Ayrıca titre edilerek verilen LA uygulaması sonucunda daha 

az hipotansiyon atağı ve daha uzun süreli hemodinamik stabilitesi olan anestezi 

sağlayabilmişlerdir. Bizim çalışmamızda da ileri yaş hastalarda 390 dakika gibi uzun 

bir süre konforlu cerrahi anestezi sağlandığı bulunmuştur.  

           Kontinyu spinal anestezi uygulaması yapılmış olan pek çok çalışmada ilk doz 

spinal enjeksiyon için farklı LA dozları seçilmiştir. İmbelloni ve ark. (34)’nın yapmış 

oldukları KSA ile kombine spinal-epidural anesteziyi (KSEA) karşılaştırdıkları 

çalışmada KSA grubunda hastaların yaş ortalaması 76,1 ± 11.9’dur. Major ortopedik 

cerrahi geçiren bu hastalardan boyu  161-170 cm arasında olanlara her iki grupta da 

7,5 mg izobarik bupivakain ile ilk doz spinal enjeksiyon uygulaması yapılmıştır. 

Kontinyu spinal anestezi grubuna spinal kateterden, KSEA grubuna ise epidural 

kateterden idame dozlar uygulanmıştır. Her iki grupta da sadece ikişer hastada 

PSBA’na rastlanmıştır. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması ve boy 

uzunlukları bizim çalışmamızda incelenen hasta grubunun değerleriyle benzer 

olup;bizim çalışmamızda da ilk doz spinal uygulama olarak 7,5 mg hiperbarik 

bupivakain uygulandığı tespit edilmiştir. Postspinal baş ağrısı sıklığının %1,7 olduğu 

tespit edilmiştir. İleri yaş hasta grubunda yapılan bu çalışmada, bizim çalışmamızda 

ve diğer çalışmalarda elde edilen PSBA verileri ile  benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

          Postoperatif  dönemde PSBA’na eşlik eden şikayetlerden olan bulantı kusma 

şikayeti birçok çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışmamızda dosyaları incelenen 33 

hastanın 16’sında (%48,5) postoperatif bulantı-kusma görüldüğü tespit edilmiştir. 

Andres ve ark. (30)’nın yapmış oldukları çalışmada Spinocath ( İÜKT) grubunda 2 

hastada (%6, 6) ve Microintralog (İİKT) grubunda ise 1 (%3, 3)  hastada postoperatif 

bulantı-kusma görülmüştür. Bizim çalışmamızda çok daha yüksek oranda görülen 

bulantı-kusmanın nedeni araştırıldığında, bulantı-kusma şikayeti olan 16 hastanın 

11’inin (%57, 9) postoperatif dönemde opiat tedavisi aldığı verisine ulaşılmıştır. 

Bulantı-kusma sıklığının bu denli yüksek çıkmasının pek çok nedeni olabilir. 

Analjezik amaçlı kullanılan opioid ilaçların sık karşılaşılan yan etkilerinden birisi 

bulantı-kusma olduğu için postoperatif bulantı-kusma şikayeti ile korelasyon olduğu 
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düşünülebilir. Bachman ve ark. (35)’nın yapmış olduğu: post operatif analjezi için 24 

saat süresince 1 mg/saat bupivakain, 2 mg/saat bupivakain ve 1 mg/saat bupivakaine 

ilave olarak 8 mcg/saat  morfin infüzyonu yapılan 3 gruba KSA uyguladıkları 

çalışmalarında hastalara ihtiyaçları doğrultusunda analjezik amaçlı sistemik opiat 

ilavesi yapılmıştır. Postoperatif bulantı-kusma sıklığı açısından gruplar arasında 

anlamlı fark bulunmamıştur. Ancak antiemetik medikasyon ihtiyacı sadece 1 mg/saat 

bupivakain infüzyonu yapılan grupta daha yüksek oranda tespit edilmiştir. Bu grupta 

sistemik opiat tedavisi ihtiyacının yüksek olması antiemetik tedavi ihtiyacının yüksek 

olmasını açıklayabilecek sebeplerden bir tanesi olabilir.  

          Çalışmamızda incelenen 33 hastanın ortalama duyusal blok seviyeleri T7 

(T10-T4) olarak tespit edilmiştir. Bromage skalası ile değerlendirilen hastaların 

motor blok seviyesi Bromage 2 ve 3 olarak tespit edilmiştir. Alt ekstremite cerrahisi 

geçiren hastaların tamamı için operasyonlar süresince yeterli duyusal ve motor blok 

seviyeleri sağlanmıştır. Hiçbir hastada genel anesteziye geçiş ihtiyacı olmamıştır. 

Hopwood ve ark. (36)’nın KSA uygulamalarında kullanılan mikrokateter 

komplikasyonlarından olan KES  ile ilgili kanıt düzeyi yüksek veri elde edilebilmesi 

için gerekli örneklem büyüklüğünü araştırdıkları çalışma sonucunda 3000’in 

üzerinde olgu içermesi yönünde önerileri olmuştur. Bizim çalışmamız ve diğer 

çalışmaların ışığında denilebilir ki; İÜKT ile uygulanan KSA kalitesi ve 

komplikasyonları ile ilgili daha geçerli düzeyde verilere ulaşılabilmesi için daha 

fazla sayıda hasta içeren çalışmaların yapılması gerekmektedir.           
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

            Kontinyu spinal anestezi SA’nin geliştirilmiş bir şeklidir. Lokal anesteziğin 

subaraknoid aralığa tek ve yüksek dozda verilmesine alternatif olarak;daha düşük ve 

tekrarlayan dozlarda verilmesine olanak sağlayarak, özellikle yaşlı hastalarda daha 

kontrollü bir anestezi sağlamaktadır.  

           Kontinyu spinal anestezi PSBA görülme sıklığının az olması, kaliteli bir 

anestezi sağlaması ve de yaşlı hastalarda hemodinamik olarak daha stabil bir anestezi 

sağlaması nedeniyle yaşlı hastalarda tek doz SA’ye alternatif olarak kullanılabilecek 

güvenilir bir yöntemdir.  

           Kontinyu spinal anestezi İİKT ve daha sonra tanımlanan İÜKT yöntemi olmak 

üzere iki farklı şekilde uygulanabilir. İğne üzeri kateter tekniği ile uygulanan 

KSA’nin, SA’nin en önemli komplikasyonlarından biri olan PSBA’nın görülme 

sıklığını oldukça düşürdüğü söylenmektedir. Bizim yaptığımız bu retrospektif 

çalışmada da incelenen 55-92 yaş aralığındaki 33 hastanın hiçbirinde PSBA’na 

rastlanılmamıştır, blok kalitesi cerrahi için yeterli düzeyde olmuştur. Hastaların 

hiçbirisinde kalıcı sekel bırakan bir komplikasyon tespit edilmemiştir. Sonuç olarak 

bizim çalışmamızda incelenen veriler doğrultusunda İÜKT ile uygulanan KSA ; 

PSBA sıklığı, motor ve duyusal blok kalitesi açısından başarılı ve yeterli bir tekniktir 

denilebilir. Ancak bu konuda kanıta dayalı yaklaşımlar geliştirebilmek için daha 

fazla sayıda olgunun incelendiği çalışmalar gerekmektedir.  
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