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ÖZET
Çalışmada "liposuction " uygulanılacak 15 olguya spinaî ve 
epidural anestezinin avantajlarını birleştiren kombine spi- 
nal epidural anestezinin etkin liğ i ve güvenilirliğ in i 
değerlendirmek amacı ile bu yöntem uygulandı. întratekal 
aralığa. 3ml articain % 2 verildikten sonra, epidural kateter 
yerleştirilerek kateterden 4ml bupivakain + 100 mg fentanil 
+4ml serum fizyolojik/1 Om! ilave edildi. Operasyon süresince 
ve sonrasında 1.25mg/ml bupivakain+0.025mg/ml morfin 
içeren solüsyondan 4ml/sa infüzyona başlandı. Analjezi 
seviyesi, motor blok, arter basınçları, kalp atım hızı ve Sa02 
postoperatif ağrı, yan etkiler izlendi. Sensorial bloğun 
genişliği, etkinliği ve analjezi kalitesi ve kas gevşemesi tüm 
olgularda yeterliydi. '‘Liposuction " uygulanacak olgularda 
kombine spinal epidural anestezinin genel anesteziye güvenli 
bir alternatif olabileceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: liposuction, epidural anestezi, spinal 
anestezi

GİRİŞ
Epidural ve spinal anestezi uygulamaları özellikle 

göbek altı abdominal ve alt ekstremite girişimlerinde 
yaygın olarak kullanılan tekniklerdir. Gerek epidural, 
gerekse spinal anestezinin avantajları ve dezavantajları 
vardır1. Spinal ve epidural anestezinin avantajlarını 
birleştiren kombine spinal epidural anestezi, spinal 
anestezinin hızlı başlangıcıyla epidural anestezinin seg- 
mental yayılımını birleştirirken daha az miktarda lokal 
anestezikkullanımı sonucu toksilcasyon ve komplikasyon 
oranını minimale indirmektedir23. Epidural kateter 
yerleştirilmesiyle sensoryal blok seviyesi ve süresi 
ayarlanabilmekte ayrıca eklenen opiyoid ve lokal 
anestezik aracılığı ile analjezi uzamakta ve postoperatif 
ağrı kontrolüne imkan sağlanabilmektedir4,5. Hastalar 
daha erken mobilize olmakta, hastanede kalış süreleri

SU M M A R Y
To evaluate the efficiency and relİability o f combined spinal- 
epidural anaesthesia which combine the advantages o f spi
nal and epidural anaesthesia, this method w as applied to 15 
cases undergoing ‘ liposuction ” operadan. After 3 ml. articain 
2% w as applied to intrathecal space 4 ml o f bupivacaine
0.5% + fentanyl lOOmg (2ml) + 4 ml o f şaline/10 ml w ere 
added from the epidural catheter. During and after the op
eradan, an infusion o f 4 ml/h was started from the solution 
coniained 1.25 mg/ml bupivacaine + 0.025 mg/ml morphine. 
Analgesia level, motor block, arterial pressures, heart ra te, 
Sa02 , postoperative pain and side effects were obsei'ved. 
Muscle relazation analgesia cjuality, the efficiency, and width 
sensorial block were sufficient in ali cases. In the cases which 
' liposuction ” will be applied, w e ar e o f the opinion that com
bined spinal-epidural anaesthesia can m il be a safe alterna- 
tive to general anaesthesia.
Key Words: liposuction, epidural anesthesia, spinal anesthe- 
sia

kısalmaktadır. Çalışmamızda “liposuction” uygulanacak 
olgularda kombine spinal-epidural anestezinin etkinliği 
ve güvenilirliği değerlendirildi.

YÖNTEM
Fakülte etik kurulunun onayı ve hastaların 

bilgilendirilmesi ile ASA T-II risk grubundan yaşlan (30- 
45) “ liposuction” operasyonu geçirecek 15 hasta 
çalışmaya dahil edildi. L2-3 intervertebral aralık 
seçilerek 18G nolu Touhy iğnesi ile direnç kaybı yöntemi 
ile epidural aralık saptandı. İğne içinden 25G nolu spi
nal iğne geçirilip BOS gelişi görüldükten sonra 3ml 
articain %2 injekte edildi Spinal iğne çıkarıldıktan sonra 
epidural kateter yerleştirilerek kateterden 4ml bupivakain 
%0.5 + 2 ml (lOOmg) fentaniH-4ml serum fizyolojik/ 
lOml ilave edildi. Operasyon süresince ve sonrasında
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“LIPOSUCTION” DA KOMBİNE ANASTEZÎ

1,25mg/ml bupivakain+0.025mg/ml morfin içeren 
solüsyondan hasta kontrollü analjezi (Abbott Pain Man
agement Providerjcihazı ile 4ml/sa infüzyona başlandı 
ve 24 saat süresince devam edildi. Olgulara operasyon 
süresince sedasyon amacı ile propofol infüzyonu 
uygulandı (2mg/kg/sa). Analjezi seviyesi “pinpirik testi” 
ile değerlendirildi. Motor blok “Bromage skalası” ile 
ölçüldü. Operasyon süresince kan basınçları, kalp atım 
hızı(KAH) ve hemoglobin oksijen saturasyonları (Sa02) 
sürekli izlendi. Postoperatif ağrı İlk 24 saat boyunca 
35 er saat ara ile Visüel an al o g skalaya göre (VAS; 0- 
Ağrı yok, 10-şiddetli ağrı) değerlendirildi. VAS>4 ise 
ek analjezik uygulanması planlandı. Bulantı, kusma, baş 
ağrısı, idrar retansiyonu, kaşıntı, sedasyon ve gelişen 
yan etkiler kaydedildi. Epidural analjezi sonlandığmda 
olguların yöntem hakkmdaki düşüncelerini kötü,orta, iyi, 
mükemmel şeklinde belirtmeleri istendi. Ek olarak 
hastaların mobilizasyon süreleri kaydedildi.

BULGULAR
Sensorial bloğun genişliği, etkinliği ve analjezi 

kalitesi ve kas gevşemesi tüm olgularda yeterliydi. 
Cerrahi süre 55.10±10.12 dk analjezi başlama zamanı 
3.75±1.55dk tutulan dennatom sayısı 11±2, ekstremite 
hareketlerinin tamamen düzelmesi 140,25±20.20 dk. 
idi. Operasyon süresince 1 (%6.6) olguda bradikardi 
gelişti (KAH<50). Diğer tüm olgularda hemodinamik 
parametreler stabil seyretti. Postoperatif dönemde 1 
(%6.6) olguda idrar retansiyonu, 2 (%13.3)olguda 
bulantı, 1 (%6.6) olguda kaşıntı oldu. Postoperatif 24 
saatte ek analjezik ihtiyacı olmadı. Olguların 
mobilizasyon süreleri tablol’de, olguların memnuniyet 
skalası tablo 2 ’de gösterilmiştir. Olgular uygulanan 
yöntemden memnundu.

Tablo 1: Mobilizasyon süreleri.

Saat 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Olgu sayısı 1 3 3 6 1 1

Tablo 2: Olguların memnuniyet skalası.

mükemmel iyi orta kötü 

Olgu sayısı 8 6 1 -

TART1ŞMA
Postoperatif dönemde artan sempatoadenerjik 

aktİviteye bağlı olarak, organizmada birçok sistemde 
(kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, endokrin 
sistem, gastrointestİnal sistem) değişimlerin meydana 
geldiği bilinmektedir. Bugün iyi bir analjezinin 
kardiyovasküler-pulmoner-metabolik parametreleri

pozitif yönde etkileyerek postoperatif mortalİte ve 
morbİditenin azaltılmasında önemli bîr payı olduğu 
hastanede kalış süresini önemli ölçüde azalttığı kabul 
edilmektedir 6-7’8. Analjezi uygulama yöntemlerinden 
epidural analjezi sistemik opiyoide göre daha iyi analjezi 
sağlamaktadır9. Özellikle devamlı epidural analjezinin 
aralıklı bohıs doz uygulamasına üstünlükleri vardır . 
Devamlı epidural analjezi ile daha kolay bir titrasyon, 
sabit analjezi düzeyi sağlanmaktadır l0. Devamlı epidu
ral analjezide lokal anestezıkler, opİoidler ya da lokal 
anestetik opiyoid kombinasyonları kullanılabilir. Opiyoid 
ve lokal anestezik kombinasyonu ile, bu ajanların tek 
başına kullanımına göre daha iyi analjezi sağlanmakta 
ve yan etkileri azalmaktadır 1M2. Ayrıca ağrı hem stres 
cevaba yol açarak, hem de mobilizasyonu geciktirerek 
tromboembolik komplikasyonlarda önemli rol oynar. 
Oysa epidural lokal anestezik uygulanm asının 
koagulasyon sistemine etkisi çok yönlüdür. Analjezinin 
yanında arteriyal kan akımını artırır, venöz boşalma 
süresini hızlandırır, fıbrinolitik aktiviteyi kuvvetlendirir, 
antitrombin IIEün normal değere inmesini hızlandırır, 
trombosit agregasyonunu azaltır, kan viskositesini 
düşürür A

Hiperkoagulasyonun cerrahi stres ile intraoperatif 
dönemde başladığı, bu nedenle postop istenmeyen bu 
komplikasyonun önlemek için epidural lokal anestezik 
uygulam asının operasyonun başından itibaren 
başlatılması gerektiğidir, Cerrahlar tarafından internal 
yanık olarak tanımlanan “liposuction” operasyonlarında 
postoperatif ağrı en Önemli problemdir. Akut yanıklı 
hastanın tedavisinde en önemli basamaklardan biri nasıl 
analjezi ise ‘^ p o su c ^ c n ” olgularında da ağrının 
giderilmesi tedavinin olmazsa olmaz şartlarından biridir.

Sonuç olarak; özellikle postoperatif ağn kontrolünün 
sağlanması, genel anesteziye bağlı oluşabilecek 
komplikasyonların önlenmesi, etkili ve güvenli bir 
anestezi sağlaması nedeniyle, spinal ve epidural 
anestezinin avantajlarım birleştiren kombine spinal epi
dural anestezinin “ liposuction” operasyonlarında 
güvenle kullanılabileceği kanısındayız.
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