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DAVET YAZISI
Sevgili Meslektaşlarım,
RAD yönetim kurulu ve kongre organizasyon komitesi olarak, 19 - 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında ONLINE
olarak yapılacak olan Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi “RADKON 2021”e sizleri davet
etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
“Güvenli Gelecek” teması ile hazırladığımız bilimsel programımız sayesinde Rejyonal Anestezide ki temel
bilgilerimizi gözden geçirirken en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sizlerle paylaşma imkanı bulacağız.
Derneğimizin temel amacının eğitim olduğunun farkındalığı ile RADKON 2021’de, ulusal ve uluslararası uzmanlar
ile yarının uzmanlarını buluşturmayı hedefliyoruz. Uluslararası katılımın da hedeflendiği ulusal kongremize
yurtdışından alanında uzman 6 meslektaşımızın katılımını hedeflemekteyiz. İlk kez düzenleyeceğimiz Anestezi
Asistanları için Rejyonal Anestezi Kampının, temelinden öğrenmeliyim diyenler için Kadavra Kursunun, klinik
yaklaşımları uzmanından görmek için Klinik Kursların katılımcılar için yararlı olacağını umut ediyoruz.
RADKON 2021; günümüzün ve yarının uzmanlarının bilgi ve becerilerini arttırıp tazelediği, sosyal etkinlikleri ve
paylaşımları ile unutulmayacak bir kongre olacaktır.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Orhan Veli Kanık
İlkbaharın en güzel günlerinde, bilimsel ve sosyal olarak zengin, keyifli ve yararlı bir toplantı için tüm
meslektaşlarımızı kongremize davet ediyoruz.

İsmet TOPÇU
Rejyonal Anestezi Derneği ve Kongre Başkanı
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BİLİMSEL / YÖNETİM KURULU

KONUŞMACILAR
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BİLİMSEL PROGRAM
11:00 -11:50
11:50-12:00
12:00 -12:50
12:50-13:00
13:00 -13:50
13:50-14:00
14:00-17:30

14:00-15:00

15:00-15:15

15:15-16:15

16:15-16:30

16:30-17:30

17:30-17:45

17:45-18:45

18:45-19:00
19:00
19:19-19:45
19:45-20:00
20:00-21:00

21:00-21:10
21:10-22:10

22:10-22:20
22:20-22:50
22:50-23:00
23:00-23:15

Sözlü Sunu Oturumu 1
Oturum Başkanları: Taylan Akkaya - Sevgi Kesici
Sunumlar
KAHVE ARASI
Sözlü Sunu Oturumu 2
Oturum Başkanları: İrfan Güngör - Ertuğrul Kılıç
Sunumlar
KAHVE ARASI
Sözlü Sunu Oturumu 3
Oturum Başkanları: Özlem Sağır - Sinem Sarı
Sunumlar
KAHVE ARASI
ULTRASON REHBERLİĞİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARI KURSU
Üst Ekstremite Blokları
Oturum Başkanları: İsmet Topçu, Yavuz Gürkan, Fatma Sarıcaoğlu, Nezih Sertöz, Alparslan Kuş
İnterskalen - İsmet Topçu
Supraklaviküler - İsmet Topçu
İnfraklaviküler - Yavuz Gürkan
Aksiller - Nezih Sertöz
TARTIŞMA
Alt Ekstremite Blokları
Oturum Başkanları: İsmet Topçu, Yavuz Gürkan, Fatma Sarıcaoğlu, Nezih Sertöz, Alparslan Kuş
Lomber pleksus - Alparslan Kuş
Siyatik - Nezih Sertöz
Femoral, Adduktor - Fatma Sarıcaoğlu
PENG, IPACK - İsmet Topçu
TARTIŞMA
Gövde Blokları
Oturum Başkanları: İsmet Topçu, Yavuz Gürkan, Fatma Sarıcaoğlu, Nezih Sertöz, Alparslan Kuş
PVB, ESP - Yavuz Gürkan
PECS, Serratus - Alparslan Kuş
TAP - Fatma Sarıcaoğlu
QLB - Yavuz Gürkan
TARTIŞMA
Hokus PoCUS
Oturum Başkanları: Kamil Toker, Alparslan Kuş
Havayolu - Demet Altun
Akciğer - Alper Kılıçarslan
Gastrik - Muhammet Ahmet Karakaya
Kardiyak - Türkan Kudsioğlu
TARTIŞMA
AÇILIŞ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
RAD Genel Sekreterinin Konuşması
Açılış Konuşması; Rejyonal Anestezinin Geleceği - Serdar Erdine
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Vizyondakiler
Oturum Başkanları: Meral Kanbak, İsmet Topçu
Üst ekstremite; Kostaklaviküler, Subomohyoid yaklaşım - İsmet Topçu
Alt ekstremite; PENG, Ipack, Genicular - Derya Özkan
Üst Gövde; ESP, Rhomboid - Yavuz Gürkan
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Güvenli Bloklar Ağrısız Çocuklar
Oturum Başkanları: Güner Kaya, Serpil Ustalar Özgen
Pediyatrik hastada ağrının değerlendirilmesi - Serpil Ustalar Özgen
Pediyatrik hastada blok endikasyonları - Pınar Kendigelen
Kaudalden sakral ESP'ye - Gözen Öksüz
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Tartışıyoruz
Oturum Başkanları: Fatma Sarıcaoğlu, Alparslan Kuş
Acil Obstetride Anestezi Seçimi; Genel &Rejyonal - Hakkı Ünlügenç & Mukadder Orhan Sungur
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Literatür Saati
Oturum Başkanı: Nezih Sertöz
Rejyonal Anestezi de 5 güzel Literatür - Emine Aysu Salviz

10

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı

12:00 -12:50
12:50-13:00
13:00 -13:50
13:50-14:00
14:00 -14:50
14:50-15:00
15:00 -15:50
15:50-16:00
16:00-17:00

17:00-17:10

17:10-18:25

18:25-18:35
18:35-19:05
19:05-19:15

19:15-20:30

20:30-20:40

20:40-21:55

21:55-22:10
22:10-22:50

Sözlü Sunu Oturumu 4
Oturum Başkanları: Nezih Sertöz - Bora Bilal
Sunumlar
KAHVE ARASI
Sözlü Sunu Oturumu 5
Oturum Başkanları: Ebru Kelsaka - Alper Kılıçarslan
Sunumlar
KAHVE ARASI
Sözlü Sunu Oturumu 6
Oturum Başkanları: Derya Özkan - Onur Balaban
Sunumlar
KAHVE ARASI
Sözlü Sunu Oturumu 7
Oturum Başkanları: Gürkan Türker - Başak Altıparmak
Sunumlar
KAHVE ARASI
Obstetrik Anestezi Güncel Konular
Oturum Başkanları: Tülay Özkan Seyhan, Semra Karaman
Dural ponksiyon epidural - Tülay Özkan Seyhan
Doğum analjezisi sanattır - Semra Karaman
C/S sonrası analjezi seçimi - Banu Kılıçarslan
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Merak Edilenler
Oturum Başkanları: Fuat Güldoğuş, Aysun Yılmazlar
Pandemide rejyonal anestezi - Fatma Sarıcaoğlu
Baş, havayolu ve göz blokları - Oya Yalçın Çok
TAPA, eksternal oblik fasial plan ve transversalis fasia plan bloğu - Serkan Tulgar
Major travmalarda PoCUS - Sevim Cesur
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Şebnem Rumeli
Postoperatif ağrı ve hasta kontrollü analjezi - İsmet Topçu
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Selective & Challange
Oturum Başkanları: Yavuz Gürkan, Süleyman Özyalçın
Selective Trunk Block (SeTB)-An all purpose regional anesthetic technique for upper extremity surgery Manoj Kumar Karmakar
The Obese Patient: A Challange for ultrasound-guided blocks - Paul Kessler
Review of L.A.S.T? - Penefrancia C. Cano
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Güncelleniyoruz
Oturum Başkanları: Yavuz Gürkan, Nezih Sertöz
Torakal cerrahide nöroaksiyal bloklar - Mehmet Cesur
Meme cerrahisinde PSB - Alparslan Kuş
Lateral ve anterior abdominal duvar blokları - İlker İnce
Rejyonal anestezi ve koagülasyon - Nilgün Kavrut Öztürk
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Tartışıyoruz
Oturum Başkanları: İsmet Topçu, Alp Gurbet
Spinal cerrahide: ESP&TLIP - Can Aksu & Ali Ahıskalıoğlu
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12:00 -12:50
12:50-13:00
13:00 -13:50
13:50-14:00
14:00 -14:50
14:50-15:00
15:00 -16:20
16:20 -16:50
16:50-17:00
17:00-18:00

18:00-18:10

18:10-19:25

19:25-19:35
19:35-20:05
20:05-20:15
20:15-21:30

21:30-21:40

21:40-22:55

22:55-23:00
23:00

Sözlü Sunu Oturumu 8
Oturum Başkanları: Yavuz Gürkan - Gözen Öksüz
Sunumlar
KAHVE ARASI
Sözlü Sunu Oturumu 9
Oturum Başkanları: Aysun Yılmazlar - Çağla Bali
Sunumlar
KAHVE ARASI
Sözlü Sunu Oturumu 10
Oturum Başkanları: Fatma Sarıcaoğlu - Can Aksu
Sunumlar
KAHVE ARASI
Sözlü Sunu Yarışması
Oturum Başkanları: Alparslan Kuş
Sunumlar
Tartışma
KAHVE ARASI
Kalbimizi Koruyalım
Oturum Başkanları: Tülün Öztürk, Türkan Kudsioğlu
Kardiyak hastalıklarda rejyonal anestezi - Ebru Kelsaka
Karotis cerrahisi hasta uyusun mu uyumasın mı? - Erdem Nail Duman
Uyanık kalp cerrahisi: Nasıl? Ne zaman? - Kamil Darçın
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Ortopedik Cerrahide Rejyonal Anestezi
Oturum Başkanları: Fatiş Altıntaş, Semih Küçükgüçlü
Ayak bileği cerrahisi - Nezih Sertöz
Diz cerrahisi - Taylan Akkaya
Kalça cerrahisi - Coşkun Araz
Omuz cerrahisi - Mehmet Büget
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Yavuz Gürkan
Rejyonal Anestezide Devrim: Yapay Zeka Eşliğinde Sinir Bloğu - İrfan Güngör
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Rejyonal Anestezi ve Güvenlik
Oturum Başkanları: Sacit Güleç, Fatma Sarıcaoğlu
Outcome measures of regional anesthesia - Thomas Volk
Regional anesthesia & patient safety - Clara Lobo
Applied anatomy for LA toxicity - Peter Merjavy
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Nazar Değdi
Oturum Başkanı: Meltem Uyar, Alp Yentür
Postdural ponksiyon başağrısı - Özlem Sağır
Başarısız blok ne yapmalı ? (rescue bloklar, ek ilaç dozu, spinal-epidural blok tekrarı) - Gürkan Türker
Solunumsal komplikasyonlar - Çağla Bali
İntranöral enjeksiyon - Nesil Coşkunfırat
ENDÜSTRİ SANAL STAND ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI
Kapanış
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SÖZEL BİLDİRİ SUNUM PROGRAMI
Sözlü Sunu Oturumu 1
Oturum Başkanları: Taylan Akkaya - Sevgi Kesici
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

Başlık

11:05-11:10

SS02

Gülşen CEBECİK TEOMETE , Pelin ÇORMAN DINÇER, Gülbin
TÖRE ALTUN, Mustafa Kemal ARSLANTAŞ,

Gülşen CEBECİK TEOMETE

İNSIZYONEL DEVAMLI FASYA İLİAKA BLOĞU TECRÜBEMIZ

11:10-11:15

SS03

Ibrahim KUZU, Gülsen KESKIN,

Ibrahim KUZU

TRAKEOTOMILI-OKSIJEN BAĞIMLI HASTADA MESANE YAN DUVARI TÜMÖRÜNÜN
TRANSÜRETRAL REZEKSIYONU IÇIN ULTRASON REHBERLIĞINDE OBTURATOR SINIR
BLOĞU UYGULAMASI

11:15-11:20

SS04

Ayşe Ceren DOĞANÖZÜ, Meltem BEKTAŞ, Eyyup KIYMAZ,

Eyyup KIYMAZ

KOMBİNE SPİNAL-EPİDURAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN NADİR GÖRÜLEN KAUDA
EQUİNA SENDROMU: OLGU SUNUMU

11:20-11:25

SS05

Arzu KARAVELİ, Yasemin YILMAZ, Esma ADA, Nilgün KAVRUT
ÖZTÜRK,

Arzu KARAVELİ

ALT EKSTREMITEDE PERIFERIK DOLAŞIM BOZUKLUĞU OLAN OLGUDA BILATERAL
FEMORAL SINIR BLOĞU UYGULAMAMIZ

11:25-11:30

SS06

Gamze KÜÇÜKOSMAN, Keziban BOLLUCUOĞLU,

Keziban BOLLUCUOĞLU

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ VE ÖNCESİ ANESTEZİ UYGULAMALARI: RETROSPEKTİF
ÇALIŞMA

11:30-11:35

SS07

Metin Onur BEYAZ, Senem URFALI,

Metin Onur BEYAZ

SERVIKAL PLEKSUS BLOĞU ILE YAPILAN KAROTIS ENDARTEREKTOMI SIRASINDA GEÇ
GELIŞEN AKUT İSKEMIK ATAK: OLGU SUNUMU

11:35-11:40

SS08

Meltem BEKTAŞ, Yusuf Harun İREN,

Yusuf Harun İREN

ÜST EKSTREMİTE CERRAHİ OLGUSUNDA MARTİN BANDAJI İLİŞKİLİ MULTİPLE
PERİFERİK SİNİR HASARI

11:40-11:45

SS09

Selin GÜVEN KÖSE, Halil Cihan KÖSE, Serkan TULGAR, Ömer
Taylan AKKAYA,

Selin GÜVEN KÖSE

AKCIĞER MALIGNITELI HASTADA AĞRI YÖNETIMINDE ESP KATETERI UYGULAMASI

11:45-11:50

SS10

Erkan ATICI, Zehra Ipek ARSLAN AYDIN, Hasan YILMAZ,

Erkan ATICI

AÇIK NEFREKTOMİLERDE EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞUNUN ANALJEZİK ETKİNLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ KLİNİK ÇALIŞMA

KAHVE ARASI

11:50 - 12:00

TÜM SUNUMLAR 5 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 4 DAKİKA SUNUM , 1 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.

Sözlü Sunu Oturumu 2
Oturum Başkanları: İrfan Güngör - Ertuğrul Kılıç
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

Başlık

12:00-12:05

SS11

Şeyma AKPINAR, Sinan DEĞIRMENCIOĞLU, Mehmet SARGIN,
Inci KARA,

Şeyma AKPINAR

MULTİ TRAVMALI BİR OLGUDA ULTRASON EŞLİĞİNDE BİLATERAL İNFRAKLAVİKÜLER
BLOK DENEYİMİMİZ

12:05-12:10

SS12

Nurdan KAMILÇELEBI, Fatma ÖZDEMIR, Ayça Sultan ŞAHIN,

Ayça Sultan ŞAHIN

ANEMIK GEBELERDE ANESTEZI ŞEKLININ HEMODINAMI VE KANAMA ÜZERINE ETKISI

12:10-12:15

SS13

Fehmi Deniz ÇAKIR, Ömer Faruk BORAN, Feyza ÇALIŞIR, Bora
BILAL, Süleyman Alper KOZAK, Ziya KURŞUN,

Süleyman Alper KOZAK

MİYOTONİK DİSTROFİLİ HASTANIN ANESTEZİK YÖNETİMİ

12:15-12:20

SS14

Sinan DEĞİRMENCİOĞLU, Şeyma AKPINAR, Gurban ILDAROV,
Mehmet SARGIN, Inci KARA,

Sinan DEĞİRMENCİOĞLU

ULTRASON REHBERLİĞİNDE İNFRAKLAVİKULER BRAKİAL PLEKSUS BLOĞU SONRASI
GÖRÜLEN HORNER SENDROMU

12:20-12:25

SS15

Sinan DEĞİRMENCİOĞLU, Emine ASLANLAR,

Sinan DEĞİRMENCİOĞLU

ACIL SEZERYANA ALINAN KONTROLSÜZ HIPERTIROIDISI OLAN HASTADA ANESTEZI
YÖNETIMI

12:25-12:30

SS16

Çağrı YEŞİLNACAR, Zeki TEKGÜL, Mehmet Uğur BILGIN,

Çağrı YEŞİLNACAR

SPINAL ANESTEZI ILE YAPILAN TOTAL DIZ PROTEZINDE SÜREKLI EREKTOR SPINA PLAN
BLOĞUNUN ETKINLIĞI: OLGU SERISI

12:30-12:35

SS17

Ferhunde Dilek SUBAŞI, Elif OUNDE, Serap Adana KAVLAK,
Osman EKİNCİ,

Elif OUNDE

AKCIĞER KANSERLİ HASTADA SÜREKLİ T1 EREKTOR SPİNA PLAN BLOĞU İLE AĞRI
PALYASYONU

12:35-12:40

SS18

Seda Esra ENEZ ALAY, Süheyla ABİTAĞAOĞLU, Ceren KÖKSAL,
Dilara GÖÇMEN, Dilek ERDOĞAN ARI,

Dilara GÖÇMEN

KALÇA KIRIĞI NEDENİ İLE OPERE EDİLEN OLGULARDA EREKTOR SPİNA ALAN
BLOĞUNUN POSTOPERATİF AĞRIYA ETKİSİ

12:40-12:45

SS19

Sinan PEKTAŞ, Canan GÜRSOY, Ahmet PINARBAŞI, Semra Gümüş
DEMIRBILEK,

Ahmet PINARBAŞI

KRONIK YÜZ AĞRISINDA TEKRARLANAN TRANSNAZAL SFENOPALATIN GANGLION BLOK
TEDAVISI: 4 OLGU

12:45-12:50

SS20

Feyza ÇALIŞIR, Ömer Faruk BORAN

Feyza ÇALIŞIR

EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU İLE LARON SENDROMLU HASTADA POSTOPERATİF AĞRI
YÖNETİMİ

12:50-13:00

KAHVE ARASI
TÜM SUNUMLAR 5 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 4 DAKİKA SUNUM , 1 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.
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Sözlü Sunu Oturumu 3
Oturum Başkanları: Özlem Sağır - Sinem Sarı
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

Başlık

13:00-13:05

SS21

Alper KILIÇASLAN, Feride KARAKUŞ,

Feride KARAKUŞ

KRONIK AĞRI TEDAVISINDE BILEVEL BILATERAL SAKRAL EREKTÖR SPINA PLAN BLOĞU:
OLGU SUNUMU

13:05-13:10

SS22

Feride KARAKUŞ, Alper KILIÇASLAN,

Feride KARAKUŞ

PEDIATRIK HASTADA SPINAL ANESTEZI :OLGU SUNUMU

13:10-13:15

SS23

Ferda YAMAN, Berat ACU,

Ferda YAMAN

OSTEOID OSTEOM RADYOFREKANS ABLASYON IÇIN AMELIYATHANE DIŞI ANESTEZI
UYGULAMALARI

13:15-13:20

SS24

Ferda YAMAN, Berat ACU, Hülya GÜLOĞLU , Sacit GÜLEÇ,

Ferda YAMAN

AMELIYATHANE DIŞI TRIGEMINAL BLOK UYGULAMASI ILE BILGISAYAR TOMOGRAFI
ÜNITESINDE MANDIBULER KIST DRENAJI

13:20-13:25

SS25

Emre KISA, Nagihan Gözde KISA,

Emre KISA

WEB OF SCIENCE'DE İNDEKSLENEN DERGILERDE SON ÜÇ YILDA YAYIMLANAN TÜRKIYE
MENŞELI YAZILARDA REJYONAL ANESTEZININ YERI

13:25-13:30

SS26

Volkan OZEN,

Volkan OZEN

SÜNNET UYGULANAN ÇOCUKLARDA ULTRASON EŞLIĞINDE UYGULANAN PUDENDAL
SINIR BLOĞU ILE DORSAL PENIL SINIR BLOĞUNUN POSTOPERATIF ANALJEZIK
ETKINLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

13:30-13:35

SS27

Özge YILDIZ, Ferda SERDOĞAN, Gülten ARSLAN, Kemal Tolga
SARAÇOĞLU, Ahmet KALE,

Özge YILDIZ

DURAL PONKSIYONLU EPIDURAL TEKNIK İLE AĞRISIZ DOĞUM

13:35-13:40

SS28

Adem SELVİ, Gökhan YILDIZ, Erbil TÜRKSAL, Rıdvan ÖZBEK,
Mustafa Caner OKKAOĞLU, Esra ÖZAYAR,

Gökhan YILDIZ

FEMORAL BLOKTA FARKLI İKI DOZ BUPIVAKAIN PROTOKOLÜNÜN POSTOPERATIF
ANALJEZI ÜZERINE ETKISI: TEK MERKEZ VERILERININ RETROSPEKTIF ANALIZI

13:40-13:45

SS29

Ayşegül BILGE,

Ayşegül BILGE

 KARDIYOPULMONER RESÜSITASYON SONRASI GÖĞÜS AĞRISI OLAN HASTADA PECS
BLOK

13:45-13:50

SS30

Ayşegül BILGE, Emine VURAL YALÇIN,

Ayşegül BILGE

KALÇA CERRAHİSİNDE KUADRATUS LUMBORUM BLOĞU İLE LATERAL FEMORAL
KUTANÖZ BLOK

KAHVE ARASI

13:50-14:00

TÜM SUNUMLAR 5 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 4 DAKİKA SUNUM , 1 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.

Sözlü Sunu Oturumu 4
Oturum Başkanları: Nezih Sertöz - Bora Bilal
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

Başlık

12:00-12:05

SS31

Alper KILIÇASLAN , Resul YILMAZ , Gülçin HACIBEYOĞLU , Eyüp
Fatih CİHAN, Tamer ALTINOK ,

Eyüp Fatih CİHAN

AKCIĞER REZEKSIYONU SONRASI PLEVRAL BOŞLUĞU AZALTMAK İÇIN UYGULANAN
ULTRASON REHBERLIĞINDE KONTINÜ FRENIK SINIR BLOĞU

12:05-12:10

SS32

Ergün MENDEŞ,

Ergün MENDEŞ

AKSILLER FOSSA CERRAHİSİNDE ERECTOR SPINAE PLANE BLOĞU (ESPB) UYGULANMASI:
OLGU SUNUMU

12:10-12:15

SS33

Yusuf EMELI, Ergün MENDEŞ, Hasan Murat GÜNÜZ,

Ergün MENDEŞ

12:15-12:20

SS34

Muzaffer GENCER,

Muzaffer GENCER

12:20-12:25

SS35

Hakan AYGÜN, Nilgün Kavrut ÖZTÜRK, Serkan TULGAR,

Hakan AYGÜN

12:25-12:30

SS36

Hakan AYGÜN,

Hakan AYGÜN

12:30-12:35

SS37

Serpil ŞEHIRLIOĞLU,

Serpil ŞEHIRLIOĞLU

MENTAL RETARDE, ADOLESAN SKOLYOZ HASTASINDA EREKTÖR SPİNA PLAN BLOK
UYGULAMASI: OLGU SUNUMU

12:35-12:40

SS38

Ahmet Murat YAYIK,

Ahmet Murat YAYIK

CHIARI MALFORMASYONU CERRAHISI SONRASI NÖROPATIK AĞRIDA ULTRASON
EŞLIĞINDE GREATER OKSIPITAL SINIR BLOĞUNUN ETKINLIĞI

12:40-12:45

SS39

Tuğberk KÜÇÜN, Ramazan INCE, Ali Bilal ULAŞ, Elif ORAL
AHISKALIOĞLU,

Ramazan INCE

KONJENITAL LOBER AMFIZEM CERRAHISINDE POSTOPERATIF ANALJEZI IÇIN
UYGULANAN EREKTÖR SPINA PLAN BLOĞU: YENIDOĞAN OLGU SUNUMU

12:45-12:50

SS40

Erkan Cem ÇELİK, Yunus Emre KARAPINAR, Muhammed ENES,

Yunus Emre KARAPINAR

VARİKOSELEKTOMİ CERRAHİSİNDE TRANSVERSALİS FASYA PLAN BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ;
11 OLGULUK VAKA SERİSİ

12:50-13:00

SPINAL ANESTEZI ALTINDA SEZARYEN HASTALARINDA AĞIRLIK AYARLI BOLUS
NORADRENALIN DOZUNUN MATERNAL HIPOTANSIYON ÜZERINDEKI ETKILERI:
PROSPEKTIF RANDOMIZE ÇALIŞMA
USG REHBERLIĞINDE KONTINUE POPLITEAL SIYATIK BLOK VE KATATER
UYGULAMASININ ALT EKSTREMITE PERIFERIK DAMAR CERRAHISINDE POSTOPERATIF
ANALJEZIK ETKINLIĞI
ULTRASON EŞLIĞINDE KOSTOTRANSVERS BLOK UYGULAMASININ MEME KANSERI
CERRAHISINDE POSTOPERATIF ANALJEZIK ETKINLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI,
RANDOMIZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA’DAN İLK SONUÇLAR
İNTRAKRANİYAL ANEVRİZMALI YÜKSEK RİSKLİ HASTADA VİDEO DESTEKLİ
TORAKOSKOPİK TÜMÖR CERRAHİSİNDE PREOPERATİF UYGULANAN ULTRASON
EŞLİĞİNDE EREKTOR SPINA PLAN BLOĞUNUN HEMODİNAMİK PARAMETRELER,
ANALJEZİK VE ANESTEZİK GEREKSİNİMİ ÜZERİNE ETKİSİ; OLGU SUNUMU

KAHVE ARASI
TÜM SUNUMLAR 5 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 4 DAKİKA SUNUM , 1 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.

14

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı
Sözlü Sunu Oturumu 5
Oturum Başkanları: Ebru Kelsaka - Alper Kılıçarslan
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

Başlık

13:05-13:10

SS42

Akif BOZDAĞ, Mevlüd DOĞUKAN, Murat BIÇAKÇIOĞLU,
Hamza NAKIR, Mehmet DURAN, Öznur ULUDAĞ,

Mevlüt DOĞUKAN

ULTRASONOGRAFI EŞLIĞINDE YAPILAN BRAKIYAL PLEKSUS BLOKLARINDA ÖLÇÜLEN
PERFÜZYON İNDEKSININ (PI) ; BLOK BAŞARISI İLE KORELASYONUNUN İNCELENMESI

13:10-13:15

SS43

Mevlüt DOĞUKAN, Hamza NAKIR, Mehmet DURAN, Mehmet
TEPE , Çiğdem DEMİRCİ,

Mevlüt DOĞUKAN

KLAVIKULA KIRIĞI OLAN İKİ OLGUDA POSTOPERATİF ANALJEZİ YÖNETİMİ İÇİN
KLAVİPEKTORAL DÜZLEM ALAN BLOĞU

13:15-13:20

SS44

Onur KÜÇÜK, Elif ÇOPUROĞLU, Fidan MAT, Sevtap HEKİMOĞLU
ŞAHİN, Cem ÇOPUROĞLU,

Onur KÜÇÜK

KALÇA PROTEZI CERRAHISINDE ANALJEZI İÇIN KOMBINE PENG VE LFCN BLOĞU YETERLI
MI? – OLGU SUNUMU

13:20-13:25

SS45

Tülin ARICI,

Tülin ARICI

SERVIKOJENIK BAŞAĞRISINDA ULTRASON EŞLIĞINDE YAPILAN TRAPEZIUS KASI
İNTERFASIYAL BLOĞU: 2 VAKANIN RAPORU

13:25-13:30

SS46

Tülin ARICI,

Tülin ARICI

COVID-19 PANDEMI SÜRECININ ALGOLOJI POLIKLINIK ÇALIŞMALARIMIZA ETKILERI

13:30-13:35

SS47

Gülen AÇIK,

Gülen AÇIK

DİZ ARTROSKOPİLERİNDE SPİNAL HEMİBLOK VE KOMBİNE SİYATİK FEMORAL SİNİR
BLOĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

13:35-13:40

SS48

Mehmet ŞAHAP,

Mehmet ŞAHAP

COVİD-19 TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN MİDE PERFORASYONUNDAKİ ANESTEZİ
UYGULAMAMIZ

13:40-13:45

SS49

Dilek KUTANİS,

Dilek KUTANİS

ATIPIK COVID 19 BULGULU YÜKSEK RISKLI HASTADA ULTRASON REHBERLIĞINDE
KOMBINE PERIFERIK SINIR BLOĞU: OLGU SUNUMU

13:45-13:50

SS50

Erol TOY, Kenan KART,

Erol TOY

MAO-B İNHIBITÖRÜ KULLANAN PROGRESIF SUPRANÜKLEER PALSI’LI HASTADA SPINAL
ANESTEZI DENEYIMI – OLGU SUNUMU

KAHVE ARASI

13:50-14:00

TÜM SUNUMLAR 5 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 4 DAKİKA SUNUM , 1 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.

Sözlü Sunu Oturumu 6
Oturum Başkanları: Derya Özkan - Onur Balaban
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

Başlık

14:00-14:05

SS51

Selbiye KEÇI KARAGÜLLE, Nevin AYDIN, Naime YALÇIN,

Naime YALÇIN

COVİD-19 GEÇİRMİŞ, PULMONER EMBOLİ TANILI HASTADA, SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA
LOMBER VERTEBRA STABİLİZASYON CERRAHİSİ; OLGU SUNUMU

14:05-14:10

SS52

Sema ŞANAL BAŞ, Meryem ONAY,

Sema ŞANAL BAŞ

ÖZEFAGUS ATREZISI OPERASYONU YAPILAN PEDIATRIK İNFANT HASTADA EREKTÖR
SPINA PLAN BLOĞU DENEYIMIMIZ

14:10-14:15

SS53

Çiğdem YALÇIN,

Çiğdem YALÇIN

SERVIKOJENIK BAŞ AĞRISI OLAN GEBE HASTADA USG REHBERLIĞINDE TON BLOKAJ

14:15-14:20

SS54

Çağdaş BAYTAR, Bengü Gülhan AYDIN,

Bengü Gülhan AYDIN

ALT EKSTREMITE AMPUTASYON CERRAHISINDE ANESTEZI TIPININ PERIOPERATIF
SONUÇLAR ÜZERINE ETKISI

14:20-14:25

SS55

Zeynep ÇAĞIRAN, Didem ÖZEN, Nezih SERTÖZ, Semra
KARAMAN,

Didem ÖZEN

BIR TAŞLA İKİ KUŞ: DEPREMZEDE TORAKOTOMILI VERTEBRA FRAKTÜRLÜ HASTADA
ESPB DENEYIMIMIZ

14:25-14:30

SS56

Ebru ÇANAKÇI,

Ebru ÇANAKÇI

TROMBOFİLİSİ OLAN VE ANTİKOAGULAN TEDAVİ ALAN GEBELERDE NÖROAKSİYEL
ANESTEZİ:DERLEME

14:30-14:35

SS57

Ahmed USLU, Figen LEBLEBICI, Coşkun ARAZ, Adnan TORGAY,

Ahmed USLU

OPERASYON ODASINDA BEKLENMEDIK EPILEPTIK NÖBET

14:35-14:40

SS58

Ismail Eren DURMUŞ, Suna AKIN TAKMAZ, Solmaz ERUYAR, Barış
KIRAN,

Suna AKIN TAKMAZ

AKUT SERVİKAL DİSK HERNİASYONUNA BAĞLI ŞİDDETLİ AĞRI YÖNETİMİNDE USG
EŞLİĞİNDE EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU

14:40-14:45

SS59

Muhammet Sait YÜCE, Gamze SARKILAR, Alper KILIÇARSLAN,
Yüksel DERELİ, Şeyma ÖZYÜREK YÜCE, Aybars TAVLAN,

Muhammet Sait YÜCE

KARDİYAK CERRAHİ HASTALARINDA EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞUNUN AKUT VE KRONİK
AĞRI SKORLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

14:45-14:50

SS60

Resul YILMAZ, Şule ARICAN, Muhammet Sait YÜCE, Gülçin
HACIBEYOĞLU, Ruhiye REİSLİ, Sema TUNCER UZUN,

Muhammet Sait YÜCE

SERVİKOJENİK BAŞ AĞRISINDA TRAPEZIUS PLAN BLOK

14:50-15:00

KAHVE ARASI
TÜM SUNUMLAR 5 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 4 DAKİKA SUNUM , 1 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.

15

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı
Sözlü Sunu Oturumu 7
Oturum Başkanları: Gürkan Türker - Başak Altıparmak
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

Başlık

15:00-15:05

SS61

Gülçin GAZİOĞLU TÜRKYILMAZ,

Gülçin GAZİOĞLU TÜRKYILMAZ

LATERAL FEMORAL KUTANÖZ SİNİR PULSE RADYOFREKANS TEDAVİSİ İLE MERALJİA
PARESTETİKA OLGUSUNDA AĞRI YÖNETİMİ

15:05-15:10

SS62

Gökhan SERTÇAKACILAR, Güneş Özlem YILDIZ,

Gökhan SERTÇAKACILAR

LOMBER DISEKTOMI CERRAHISINDE POSTOPERATIF AĞRI YÖNETIMINDE QUADRATUS
LUMBORUM BLOĞUNUN ETKINLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI

15:10-15:15

SS63

Birzat Emre GÖLBOYU, Senem GİRGİN, Ahmet Salih TÜZEN,
Nagihan KARAHAN, Murat AKSUN,

Birzat Emre GÖLBOYU

KİFOPLASTİDE EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU

15:15-15:20

SS64

Mehmet Murat ÇELIK,

Mehmet Murat ÇELIK

MESANE TÜMÖRÜNÜN TRANSÜRETRAL REZEKSİYONUNDA USG İLE BİRLİKTE SİNİR
STİMULASYONU KULLANIMININ OBTURATUAR SİNİR BLOĞUNA KATKI SAĞLAR MI?

15:20-15:25

SS65

Mehmet Murat ÇELIK,

Mehmet Murat ÇELIK

DİZ CERRAHİLERİNDE KULLANILAN ADDUKTOR KANAL VE IPACK BLOĞUN
POSTOPERATİF ANALJEZİK ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ KLİNİK TECRÜBEMİZ

15:25-15:30

SS66

Zafer Yasin KONYA, Mehmet Ümit ÇELİK, Nurten BAKAN,

Zafer Yasin KONYA

KARDIAK CERRAHI ,MEDIAN STERNOTOMI AĞRISI VE TRANSVERSUS TORASIKUS PLAN
BLOĞU: OLGU SUNUMU

15:30-15:35

SS67

Leyla KILINÇ, Gamze Dilara DEMIR, Ayşe Surhan ÇINAR, Sinem
ÖZLER,

Gamze Dilara DEMIR

SEREBRAL PALSIYE BAĞLI GELIŞEN KALÇA DISPLAZISI NEDENIYLE OPERE OLAN 14 AYLIK
ÇOCUKTA POSTOPERATIF ANALJEZI AMAÇLI PENG (PERIKAPSULER NERVE GRUP BLOĞU)
BLOK UYGULAMASI

15:35-15:40

SS68

Ayşe Surhan ÇINAR, Leyla KILINÇ, Gamze Dilara DEMIR, Sinem
ÖZLER,

Gamze Dilara DEMIR

COVID 19 NEDENIYLE KARDIAK TAMPONAT GELIŞEN IKI HASTADA EREKTÖR SPINA BLOK
EŞLIĞINDE ANTERIOR MINI TOROKOTOMI AÇILMASI

15:40-15:45

SS69

Pınar Ay SAYIN, Mustafa ALTINAY, Melis TÜRKEL ÖZKAN, Ayşe
Surhan ÇINAR

Melis TÜRKEL ÖZKAN

TEK TARAFLI İNGUİNAL HERNİ OPERASYONU GEÇİREN İNFANTLARDA TRANSVERSUS
ABDOMİNİS PLAN İLE QUADRATUS LUMBORUM BLOKLARININ POSTOPERATİF
ANALJEZİK ETKİNLİKLERİNİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF, RANDOMİZE ÇALIŞMA

15:45-15:50

SS70

Ibrahim Hakkı TÖRI,

Ibrahim Hakkı TÖRI

POST DURAL PUNCTURE TINNITUS

KAHVE ARASI

15:50-16:00

TÜM SUNUMLAR 5 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 4 DAKİKA SUNUM , 1 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.

Sözlü Sunu Oturumu 8
Oturum Başkanları: Yavuz Gürkan - Gözen Öksüz
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

12:00-12:05

SS71

Özge UYANIKOĞLU, Leyla KILINÇ, Sinem ÖZLER, Ayşe Surhan
ÇINAR,

Özge UYANIKOĞLU

12:05-12:10

SS72

Ela Nur MEDETOĞLU, Irem ATEŞ,

Ela Nur MEDETOĞLU

12:10-12:15

SS73

Ferhunde Dilek SUBAŞI, Elif OUNDE, Gülşen BOSNA, Osman
EKİNCİ,

Ferhunde Dilek SUBAŞI

SKOLYOZ CERRAHİSİNDE ESP BLOK UYGULAMALARIMIZ

12:15-12:20

SS74

Ilke KÜPELI, Merve YAZICI KARA,

Merve YAZICI KARA

ANESTHESIA OR ANALGESIA? NEW BLOCK FOR SHOULDER SURGERY: PERICAPSULAR
NERVE GROUP BLOCK

12:20-12:25

SS75

Merve YAZICI KARA, Ilke KÜPELI, Gözde ÇELIK,

Merve YAZICI KARA

SUBCOSTAL APPROACH TO ANTERIOR QUADRATUS LUMBORUM BLOCK FOR PAIN
CONTROL FOLLOWING PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

12:25-12:30

SS76

Sevgi AÇİCİ ÇAKIROĞLU, Orhan BİNİCİ, Mahmut Alp KARAHAN ,
Başak PEHLİVAN , Veli Fahri PEHLİVAN, Erdoğan DURAN,
Abdulhakim ŞENGEL,

Sevgi AÇİCİ ÇAKIROĞLU

12:30-12:35

SS77

Abdulhakim ŞENGEL, Sevgi AÇİCİ ÇAKIROĞLU, Selçuk SEÇİLMİŞ,

Sevgi AÇİCİ ÇAKIROĞLU

12:35-12:40

SS78

Mehmet Salih SEVDI,

Mehmet Salih SEVDI

12:40-12:45

SS79

Gülbahar ÇALIŞKAN, Ayça SAYAN, Ecder ÖZENÇ,

Ayça SAYAN

12:45-13:00

Başlık
AKUT MYOKARD ENFARKTÜSÜ GEÇIRMIŞ HASTADA, BRAKIAL ARTER- AKSILLER VEN
KOMPOZIT GREFT ENFEKSIYONU NEDENIYLE OPERASYONUNDA ANESTEZI AMAÇLI USG
EŞLIĞINDE SUPRAKLAVIKULER BLOK UYGULANMAMIZ
SIGMOID KOLON VOLVULUSTA POSTOPERATIF ANALJEZI İÇIN EREKTÖR SPINA PLANE
BLOK UYGULAMASI

FARKLI KOL AÇILARINA GÖRE İNFRAKLAVİKULAR BLOK YAPILAN ÜST EKSTREMİTE
CERRAHİSİNDE NEAR İNFRARED SPEKSTROSKOPİSİ (NIRS) İLE DOKU OKSİJENİZASYONUN
VE BLOK KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
PROKSİMAL HUMERUS BÖLGESİNDEN T2 DERMATOM ALANINA UZANAN APSENİN
DRENAJI VE DEBRİTMANI İÇİN SUPRAKLAVİKULAR BLOK VE EREKTÖR SPİNA PLANE
BLOĞU KOMBİNASYONU
KALÇA CERRAHİSİNDE PARASAKRAL SİYATİK, PERİKAPSÜLER SİNİR GRUP BLOĞU (PENG)
VE LATERAL FEMORAL SİNİR BLOK KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİ YÖNETİMİ
SEZARYEN OPERASYONLARINDA İNTRATEKAL UYGULANAN HIPERBARIK BUPIVAKAIN
ILE HIPERBARIK BUPIVAKAIN VE FENTANIL KOMBINASYONUNUN ETKILERININ
KARŞILAŞTIRILMASI

KAHVE ARASI
TÜM SUNUMLAR 5 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 4 DAKİKA SUNUM , 1 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.

16

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı
Sözlü Sunu Oturumu 9
Oturum Başkanları: Aysun Yılmazlar - Çağla Bali
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

Başlık

13:00-13:05

SS80

Hasan Cem GÜNEYLI, Tülay Özkan SEYHAN, Mehmet TUĞRUL,

Hasan Cem GÜNEYLI

KOMBİNE SPİNAL EPİDURAL DOĞUM ANALJEZİSİNDE İNTRATEKAL FENTANİL İLE
FENTANİL / BUPİVAKAİN KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

13:05-13:10

SS81

Hasan Cem GÜNEYLI,

Hasan Cem GÜNEYLI

BİLATERAL OMUZ HEMİARTROPLASTİSİNDE BİLATERAL SUPRASKAPULAR BLOK
KATETERİ İLE ANALJEZİ YÖNETİMİ

13:10-13:15

SS82

Halil Can CANATAN, Ali HASPOLAT, Yaşar Gökhan GÜL, Ali Şefik
KÖPRÜLÜ,

Halil Can CANATAN

13:15-13:20

SS83

Halil YILMAZ, Selcan AKESEN, Gürkan TÜRKER, Alp GURBET,
Vildan KILIÇ YILMAZ,

Selcan AKESEN

13:20-13:25

SS84

Mehmet Fatih POLAT, Sibel ÖZCAN, Aysun YILDIZ ALTUN, Ahmet
AKSU, Mustafa Tevfik SARI, Azize BEŞTAŞ,

Mehmet Fatih POLAT

LOMBER DİSK CERRAHİSİNDE EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU İLE QUADRATUS
LUMBORUM BLOĞUNUN POSTOPERATİF ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

13:25-13:30

SS85

Ömer DOYMUŞ, Zehra BEDIR, Muhammed Enes AYDIN, Ali
AHISKALIOĞLU,

Ömer DOYMUŞ

DOĞUM ANALJEZISINDE DURAL PONKSIYONLU EPIDURAL ANALJEZI İLE EPIDURAL
VOLÜM GENIŞLETICILI KOMBINE SPINAL EPIDURAL ANALJEZI TEKNIKLERININ DOĞUM
DEĞIŞKENLERINE ETKILERI

13:30-13:35

SS86

Şeyma AKPINAR, Hasan Hüseyin BAYRAM, Emine ASLANLAR,

Şeyma AKPINAR

PACEMAKERI OLAN HASTADA HANGI BRAKIAL PLEKSUS BLOĞUNU UYGULAYALIM?

13:35-13:40

SS87

Tümay ULUDAĞ YANARAL, Emine UZUNOĞLU, Ismail Cem
TUKAÇ, Hande GÜNGÖR, Hacı Ahmet ALICI,

Emine UZUNOĞLU

EPIDURAL KAN YAMASI UYGULAMASI ESNASINDA İZOTONIK ENJEKSIYONU ILE
GÖZLENEN PARESTEZI, ALLODINI: OLGU SUNUMU

13:40-13:45

SS88

Mukaddes Tuğba ARSLAN, Derya ÖZKAN, Savaş ALTINSOY,
Fatma KAVAK AKELMA, Faruk ÇATMA,

Derya ÖZKAN

ARTROSKOPIK OMUZ CERRAHISINDE UYGULANAN İNTERSKALEN ILE SUPRASKAPULER
VE İNFRAKLAVIKÜLER SINIR BLOKLARININ ETKILERININ KARŞILAŞTIRILMASI

13:45-13:50

SS89

Derya ÖZKAN, Mukaddes Tuğba ARSLAN, Mehmet Burak
EŞKIN, Fatma ÖZKAN SIPAHIOĞLU, Yasemin ERMIŞ, Gökhan
ÖZKAN, Ibrahim YILMAZ, Burak NALBANT, Sinan YÜKSEL, Kerim
Bora YILMAZ,

Derya ÖZKAN

ANTİKOAGÜLAN TEDAVİSİ DEVAM EDEN HASTALARDA PERİFERİK SİNİR BLOĞU
EŞLİĞİNDE DİYABETİK AYAK GİRİŞİMLERİNİN KLİNİK SONUÇLARI

SPINAL ANESTEZI VE DEKSMEDETOMIDIN SEDASYONUYLA SEZERYAN YAPILAN
HASTALARDA DEKSMEDETOMIDIN YÜKLEMESI YERINE KULLANILAN FARKLI KETAMIN
DOZLARININ ANNE VE BEBEK ÜZERINE ETKILERI
GENİKÜLER SİNİRLERE RADYOFREKANS ABLASYON UYGULAMASININ KRONİK DİZ
OSTEOARTRİT AĞRISI VE FONKSİYON KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN RETROSPEKTİF
OLARAK İNCELENMESİ

KAHVE ARASI

13:50-14:00

TÜM SUNUMLAR 5 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 4 DAKİKA SUNUM , 1 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.

Sözlü Sunu Oturumu 10
Oturum Başkanları: Fatma Sarıcaoğlu - Can Aksu
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

Başlık

14:00-14:05

SS90

Onur HANBEYOĞLU,

Onur HANBEYOĞLU

ASSESSMENT OF PAIN DURING ENDOVENOUS LASER ABLATION OF THE GREAT
SAPHENOUS VEIN WITH ULTRASOUND-GUIDED FEMORAL NERVE BLOCK; A
RETROSPECTIVE STUDY

14:05-14:10

SS91

Tahsin ŞIMŞEK,

Tahsin ŞIMŞEK

LAPAROSKOPIK HISTEREKTOMI SONRASI, 10 HASTADA OBLIK SUBKOSTAL TRANSVERSUS
ABDOMINIS PLAN BLOĞUNUN ANALJEZIK ETKINLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI

14:10-14:15

SS92

Ela Nur MEDETOĞLU, Veysel KÖKSAL, Mehmet Akif YILMAZ, Elif
ORAL AHISKALIOĞLU, Ali AHISKALIOĞLU,

Ela Nur MEDETOĞLU

MALIGN YUMUŞAK DOKU EKSIZYONUNDA PENG BLOK CERRAHI ANESTEZI SAĞLAR MI?
OLGU SUNUMU

14:15-14:20

SS93

Zeynep ERSOY, Mesher ENSARIOĞLU, Coskun ARAZ,

Zeynep ERSOY

TRAKEOÖZEFAGEAL FISTÜLÜ OLAN HASTAYA BILATERAL REKTUS KILIF BLOĞUYLA ORTA
HAT LAPARATOMI YAPILMASI

14:20-14:25

SS94

Şebnem RUMELI, Mesut BAKIR,

Mesut BAKIR

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELININ AĞRI TANIMI VE TEDAVI YÖNTEMLERI HAKKINDAKI
BILGISI: ÖN ÇALIŞMA

14:25-14:30

SS95

Mustafa KAÇMAZ,

Mustafa KAÇMAZ

YÜKSEK RİSKLİ GERİYATRİK HASTALARIN TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNDE USG
EŞLİĞİNDE SHAMROCK YAKLAŞIMIYLA LOMBER PLEKSUS VE PARASAKRAL SİYATİK SİNİR
BLOĞU KOMBİNASYONU DENEYİMLERİMİZ

14:30-14:35

SS96

Halil BULUÇ,

Halil BULUÇ

NADİR FAKAT ÖLÜMCÜL BIR KOMPLİKASYON SPİNAL ANESTEZİ SONRASI GÖRÜLEN
SUBDURAL HEMATOM

14:35-14:40

SS97

Sebat İLDOĞAN, Ömer TÜRK, Ali Kendal OĞUZ, Arzu Esen
TEKELİ,

Ömer TÜRK

DERİN VE YÜZEYEL SERVİKAL BLOKAJ ALTINDA SAĞ KAROTİS ENDARTEREKTOMİ(KEA)
CERRAHİSİ

14:40-14:45

SS98

Ali Kendal OĞUZ, Ömer TÜRK, Sebat İLDOĞAN, Arzu Esen
TEKELI, Yunus Emre TUNÇDEMIR,

Ömer TÜRK

KALP YETMEZLİKLİ HASTADA ALT EKSTREMİTE BLOĞU

14:45-14:50

SS99

Sevim CESUR, Can AKSU,

Sevim CESUR

LUMBAR ERECTOR SPINAE PLANE BLOCK COULD BE AN ALTERNATIVE FOR PEDIATRIC
HIP SURGERY

14:50-15:00

KAHVE ARASI
TÜM SUNUMLAR 5 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 4 DAKİKA SUNUM , 1 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.
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SÖZLÜ BİLDİRİ SUNU YARIŞMASI BİLDİRİLERİ
Sözlü Sunu Yarışması
Jüriler
Sunum Saati

NO

Yazarlar

Sunan Yazar

Başlık

15:00-15:08

SSY01

Nermin BALTA BAŞI, Sultan ACAR SEVİNÇ, Sinem ÖZLER, Leyla
KILINÇ, Ayşe Surhan ÇINAR,

Sinem ÖZLER

KAROTİS ENDARTEREKTOMİ AMELİYATLARINDA, GENEL ANESTEZİ VE SERVİKAL BLOK
YÖNTEMLERİNİN İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

15:08-15:16

SSY02

Sevim CESUR, Can AKSU, Sertaç Ata GÜLER, Alparslan KUŞ,

Sevim CESUR

MEME CERRAHİSİNDE MODİFİYE PECS BLOKLA İKİ SEVİYE ESP BLOĞUN POSTOPERATİF
ANALJEZİK ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

15:16-15:24

Hilal ÇIRAK, Ali AHISKALIOĞLU, Elif ORAL AHISKALIOGLU, Kubra
SSY03 YAZICI, Ahmet Murat YAYIK, Muhammed Enes AYDIN, Erkan Cem
ATES, Irem ATES,

15:24-15:32

SSY04

Serra TOPAL, Levent ÖZGEN, Zeynep GÜMÜŞKANAT TABUR,
Ferit YETIK,

15:32-15:40

SSY05

Özgecan Pırıl ZANBAK MUTLU, Pınar KENDİGELEN, Ayşe Çiğdem
TÜTÜNCÜ,

15:40-15:48

SSY06

Arzu KARAVELİ, Serdar KAPLAN, Ali Sait KAVAKLI, Mehmet Nuri
KOŞAR, Burhan MAYIR,

15:48-15:56

SSY07 Nükhet SİVRİKOZ, Özlem TURHAN, Nihan ÖZTÜRK, Dilan BÜYÜK

15:56-16:04

SSY08

Mustafa YILDIRIM, Dilek ÜNAL, Ömer Taylan AKKAYA, Yasemin
ERMİŞ, Zahide ŞAHİN YILDIRIM, Mehmet Murat SAYIN,

16:04-16:12

SSY09

Ömer TÜRK, Arzu Esen TEKELİ,

16:12-16:20

SSY10

Ecem AYDIN KOÇOĞLU, İsmet TOPÇU, Hüseyin Serhat YERCAN

KONJENITAL KALÇA ÇIKIĞI CERRAHISINDE LOMBER EREKTÖR SPINA PLAN (L-ESP)
BLOĞUNUN POSTOPERATIF ANALJEZIK ETKINLIĞI: RANDOMIZE, KONTROLLÜ, ÇIFT KÖR
ÇALIŞMA
COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE LAPOROSKOPİK JİNEKOLOJIK ONKOLOJİ
Serra TOPAL
OPERASYONLARINDA LAPOROSKOPİ YARDIMLI TRANSVERS ABDOMINAL PLAN KATETER
YERLEŞTIRME YÖNTEMININ POSTOPERATIF ANALJEZIK ETKINLIĞI:İLK BULGULAR
ÇOCUK HASTALARDA İNMEMIŞ TESTIS CERRAHISINDE ULTRASONOGRAFI YARDIMLI
Özgecan Pırıl ZANBAK MUTLU
TRANSVERSUS ABDOMINIS PLAN BLOĞU VE LATERAL QUADRATUS LUMBORUM
BLOĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ CERRAHİSİNDE ULTRASON KILAVUZLUĞUNDA
Arzu KARAVELİ
BİLATERAL EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞUNUN POSTOPERATİF ANALJEZİ TÜKETİMİ VE
SOLUNUM FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
EREKTÖR SPINA PLAN BLOĞUNUN LAPAROSKOPIK KOLESISTEKTOMI
Dilan Büyük
OPERASYONLARINDA POSTOPERATIF AĞRI VE OPIOID KULLANIMINA ETKISI
ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU VE MODİFİYE
TORAKOLOMBER İNTERFASİYAL PLAN BLOĞU YÖNTEMLERİNİN LOMBER DİSK
Mustafa YILDIRIM
OPERASYONLARI SONRASI ANALJEZİK ETKİNLİKLERİNİN İNTRAVENÖZ HASTA
KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ OPERASYONLARINDA SUBKOSTAL TRANSVERSUS
Ömer TÜRK
ABDOMİNİS PLAN BLOK (SUBKOSTAL TAP BLOK), EREKTÖR SPİNA PLAN BLOK (ESP BLOK)
VE PARAVERTEBRAL BLOKLARIN (PVB) ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TOTAL KALÇA PROTEZİ CERRAHİSİNDE KUADRATUS LUMBORUM BLOĞUNUN
Ecem AYDIN KOÇOĞLU
POSTOPERATİF ANALJEZİDE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hilal ÇIRAK

16:20-16:50

TARTIŞMA

16:50-17:00

KAHVE ARASI
SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI İÇİN TÜM SUNUMLAR 8 DAKİKA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK OLUP , 5 DAKİKA SUNUM , 3 DAKİKA SORU-CEVAP OLACAKTIR.
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SÖZEL SUNU OTURUMU 1
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POSTDURAL PONKSYON BAŞ AĞRISINDA YENI BIR TEDAVI YÖNTEMI;
SFENOPALATIN GANLION BLOĞU
Onur KARACA1, Adem YILMAZ2, Ayşegül ERTAŞKIN1
1

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aksaray

2

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray

Giriş ve Amaç: Postdural ponksiyon baş ağrısı (PDBA) nöroaksiyal anestezi uygulamalarında yaygın görülen bir
komplikasyondur. Ortaya çıkan ağrının derecesi postoperatif iyileşme sürecini ve yaşam kalitesini oldukça
düşürmektedir. PDBA tedavisinde altın standart epidural kan yaması (EKY) olmakla birlikte bu yöntem invaziv bir
işlemdir ve potansiyel ciddi komplikasyonları vardır. Sfenopalatin ganglion bloğu (SGB) serebral damarları innerve
eden parasempatik ve aynı zamanda meninkslerin nosiseptif duyusunu alan bir ganglionun bloğu olup, farklı baş
ağrısı tiplerinin (migren, küme tipi, atipik) tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaptığımız literatür
taramasında geniş hasta gruplarında SGB’ nun PDBA üzerine etkilerini araştıran bir çalışmaya rastlamadık.
Çalışmamızın amacı bu komplikasyonun tedavisinde uygulanması kolay ve ucuz bir yöntem olan SGB’ nun
etkinliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: 2019-2020 seneleri arasında hastanemizde PDBA komplikasyonu gelişen, postoperatif 24. saat
vizuel analog skoru (VAS) 6’nın üzerinde olan 79 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. VAS>6 olduğu
halde SGB ve EKY yapılmasını kabul etmeyen ve tedavisi sadece sıvı ve analjezik uygulamasıyla sınırlı kalan 37
hasta kontrol grubu olarak kabul edildi (Grup 1). Konservatif tedaviye ek olarak bilateral SGB uygulanmış olan 42
hasta grup 2 olarak kabul edildi. Hastaların blok sonrası 0.dk, 12 ve 24 saat sonra yatar pozisyon(yp) ve ayaktaki(a)
VAS skorları incelendi. Grupların zaman dilimlerine göre VAS ortalamaları arasındaki değişikler hesaplandı.
Bulgular: İki grup arasında demografik özellikler ve yapılan ameliyat çeşitleri açısından benzerlik vardı. Grup 2’de
grup 1’e göre yatar pozisyonda ve ayakta bakılan VAS skorlarında (0.dk, 12.saat, 24.saat) daha fazla azalma vardı.
Zamana göre VAS ortalamalarının hepsinde grup 2 de grup 1 e göre yatarken ve ayaktayken anlamlı olarak
düşüklük saptandı. (VAS ortalaması grup 1; 12.st: yp=5,2, a=5,6 24.st: yp=5,1, a=5,7) ( VAS ortalaması grup 2;
0.dk: yp=2,4, a=2,9, 12.st: yp=2,5 a=3,2, 24.st: yp=2,1, a=2,2). SGB bağlı herhangi bir komplikasyona kayıtlarda
rastlanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda SGB’nun PDBA tedavisinde etkin, kolay uygulanabilir ve komplikasyon riski düşük olan bir
tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini gösterdik. Prospektif randomize kontrollü çalışmalarla SGB’nun PDBA
tedavisinde diğer yöntemlerle etkinliğinin karşılaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

ANAHTAR KELİMELER
postdural ponksyon baş ağrısı, sfenopalatin ganglion bloğu, nöroaksiyel anestezi
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İNSIZYONEL DEVAMLI FASYA İLİAKA BLOĞU TECRÜBEMIZ
Gülşen CEBECİK TEOMETE 1, Pelin ÇORMAN DINÇER2, Gülbin TÖRE ALTUN1, Mustafa Kemal ARSLANTAŞ2
1

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Giriş: Femur ve pelvik bölge operasyonlarında ameliyat öncesi ultrason eşliğinde yapılan fasya iliaka kompartman
bloğu hastaya rejyonal anestezi için pozisyon verirken oluşan ağrıyı gidermenin yanında postoperatif analjeziyi
de etkin bir şekilde sağlanmaktadır.
Ameliyat sonunda anestezi ekibinin isteği doğrultusunda ortopedi uzmanı tarafından insizyonel olarak
yerleştirilen fasya iliaka kateteri ile devamlı infüzyon yapılan iki pediyatrik olgumuzu sunmayı amaçladık.
Olgu 1: Gelişimsel kalça çıkığı operasyonu geçiren 10 yaşında 35kg kadın hastaya, rutin genel anestezi uygulaması
ile opere olduktan sonra işlem sonlandırılmadan açık teknikle periferik blok kateteri yerleştirilerek %0,25
bupivakain 20cc uygulandı, steril teknikle kateter tespit edilerek pansumanı yapıldı. Hasta kontrollü analjezi cihazı
ile %0,125 bupivakain 5cc/s bazal infüzyon olacak şekilde başlandı. Ameliyat sonrası ilk 48 saat günde 4 defa ağrı
servisi tarafından değerlendirilen hastaya toplam 250mg bupivakain infüze edildi. VAS>4 olduğunda kurtarma
analjezisi yapılması planlandı ama hastanın izlendiği dönem boyunca ek analjezik gereksinimi olmadı.
Olgu 2: Gelişimsel kalça çıkığında üçlü pelvik osteotomi yapılan 10 yaşında 48kg kadın hastaya cerrahi ekip
tarafından operasyon sonunda açık teknikle periferik blok kateteri yerleştirildi. %0,25 bupivakain 25cc bolus
yapıldı ve kateterden hasta kontrollü analjezi cihazı ile 4cc/s hızında %0,125 bupivakain infüzyonu başlandı.
Toplam 209mg /48saat bupivakain uygulanan hastanın ağrısı olmadı ve ek analjezik yapılmadı.
Tartışma: Fasya iliaka kompartman bloğu; intravasküler enjeksiyon, sinir hasarı, lokal anestezik toksisitesi riski
düşük ve uygulanması kolay bir yöntemdir. Preoperatif uygulanabildiği gibi cerrahi saha uygun olduğunda
operasyon sonrası cerrahi ekip tarafından da yerleştirilebilir.
Pediyatrik vakalarda ağrının değerlendirilmesi erişkinlere kıyasla daha zordur. Postoperatif analjezi amacıyla
intravenöz opioidler pediyatrik hastalarda da sıklıkla kullanılır. Sistemik opioid kullanımından kaçınma, ERAS
protokollerinin daha sık uygulanması ve “opioid -free” anestezi gibi kavramlar bu ilaç grubunun kullanımını azaltır
ve daha az yan etki görülmesi ile sonuçlanır. Periferik blok ve kateterler de bu amaçla sıklıkla kullanılmaktadır.
Kalça cerrahisi yapılan çocuklarda ameliyat sırasında multidisipliner bir yaklaşım ile uygulanan fasya iliaka
kompartman bloğu postoperatif analjezi sağlamada etkin ve güvenilir bir yöntemdir.

ANAHTAR KELİMELER
postoperatif ağrı, fasya iliaka kompartman bloğu, pelvik osteotomi
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TRAKEOTOMILI-OKSIJEN BAĞIMLI HASTADA MESANE YAN DUVARI
TÜMÖRÜNÜN TRANSÜRETRAL REZEKSIYONU IÇIN ULTRASON REHBERLIĞINDE
OBTURATOR SINIR BLOĞU UYGULAMASI
Ibrahim KUZU, Gülsen KESKIN
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H., Ankara

Özet
Giriş: Transüretral rezeksiyon mesane tümörlerinin tanı ve tedavisinde altın standarttır. TUR-M operasyonları
genel veya rejyonal anestezi ile yapılabilir. Anestezi tercihi hastanın genel durumuna, cerrahinin türüne, hastanın
isteğine, cerrahi ve anestezi ekiplerinin uyumuna, anestezi hekiminin deneyimine bağlıdır. Bu olgu sunumunda
larinks kanseri nedeniyle opere edilmiş ve akciğer bulguları nedeniyle yüksek riskli hastada TUR-M cerrahisi için
spinal anesteziye ek olarak ultrasonografi rehberliğinde uygulanan obturator sinir bloğu ile sağlanan başarılı
anestezi yönetimi sunulmuştur.
Olgu Sunumu: Mesane duvarında tümoral oluşumlar saptanması üzerine TUR-M planlanan 71 yaşında erkek
hastanın preoperatif değerlendirmesinde; larinks kanseri nedeniyle opere olduğu, trakeotomili ve oksijen bağımlı
olduğu, aynı zamanda DM Tip2 ve HT tanıları olduğu öğrenildi. Hastaya spinal anestezi altında USG eşliğinde sağ
obturator sinir bloğu yapılması planlandı. Spinal anestezi ve obturator blok altında mesane tabanı ve sağ yan
duvarı tama yakın dolduran yaklaşık 10 cm olan solid tümöral oluşumlara rejeksiyon ve koterizasyon uygulanarak
işlem tamamlandı. İntraoperatif ve postoperatif herhangi bir komplikasyon izlenmedi.
Tartışma: TUR-M operasyonu geçirecek hastaların ileri yaşı ve eşlik eden hastalık durumları dikkate alındığında
spinal anestezi altında gerçekleştirilmesi eğilimi doğmaktadır. Lateral ve inferolateral duvar yerleşimli mesane
tümör rezeksiyonunda cerrahiyi olumsuz etkileyen ve komplikasyonlara sebep olabilen adduktor kasların
kontraksiyonu sıklıkla görülmektedir. Spinal anesteziye eklenen obturator sinir blokajı bu hasta popülasyonunda
cerrahiyi olumsuz etkileyen ve komplikasyonlara sebep olabilen adduktor kasların kontraksiyonunu engellediği
için iyi bir seçenek olarak gösterilmektedir. Ayrıca periferik sinir bloklarının intraoperatif dönemde stabil
hemodinami sağladığı ve postoperatif ağrı kontrolünde genel anesteziye ve santral bloklara göre üstün olduğu
bilinmektedir. Olgumuzda cerrahi işlem hemodinami etkilenmeden ve hastanın spontan solunumu korunarak
sorunsuz olarak tamamlandı. Sonuç olarak, bu olgu sunumunda anestezi açısından yüksek riskli hastalarda
nöraksiyel anestezi ve USG rehberliğinde periferik sinir blokları tercih edilebileceğine vurgu yapmak istedik.
Özellikle lateral ve inferolateral yerleşimli tümörlerde spinal anesteziye ek olarak uygulanan OSB’nin; adduktor
kas spazmını önlemede ve dolayısıyla komplikasyon riskinin azalmasında etkin ve önemli olduğunu
düşünmekteyiz ve OSB’nin USG eşliğinde uygulanmasının blok başarı oranını artırdığı ve hasta güvenliği açısından
da ek avantaj sağladığı kanısındayız.

ANAHTAR KELİMELER
Obturator blok, transüretral rezeksiyon, rejyonel

22

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı

23

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı

KOMBİNE SPİNAL-EPİDURAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN NADİR GÖRÜLEN
KAUDA EQUİNA SENDROMU: OLGU SUNUMU
Ayşe Ceren DOĞANÖZÜ, Meltem BEKTAŞ, Eyyup KIYMAZ
SB ANKARA EAH, ANKARA
GİRİŞ
Nöroaksiyel anestezinin komplikasyonlarından biri de kauda equina sendromudur ve oldukça nadir
görülmektedir (0.3-1.2/100.000). Bu olguda; kombine spinal-epidural anestezi yapılan hastanın, postoperatif
dönemde gelişen, kauda equina sendromu düşündüren bulguları ve hastaya yaklaşım tartışılmıştır.
OLGU
Gonartroz sebebiyle diz protezi operasyonu planlanan, 54 yaşında kadın hastaya kombine spinal-epidural
anestezi uygulandı. Sorunsuz ve tek ponksiyon sonrası, subaraknoid aralığa 3ml %0.5’lik hiperbarik bupivakain
verildi. Operasyon bitiminde ise epidural kateterden 3ml prilokain yapıldı ve hasta bir süre gözlendikten sonra
servise gönderildi.
Postoperatif 2.günde epidural kateterin çekilmesiyle birlikte hastada idrar ve gaita inkontinansı başladı. Hastanın
yapılan nörolojik muayenesi normal olup, radyolojik tetkikler de normal olarak yorumlandı. Postoperatif 8.günde
gaita inkontinansı tamamen geriledi ancak taşma tarzında idrar inkontinansı devam etmekteydi. Bu sebeple temiz
aralıklı kateterizasyona (TAK) başlandı. Tetkik ve tedavileri tamamlanan hasta postoperatif 21.günde, TAK’a
devam etmesi ve poliklinik kontrol önerileriyle taburcu edildi.
TARTIŞMA
Nöroaksiyal anesteziye bağlı kalıcı nörolojik hasar insidansının belirlenmesi zor olsa da, sıklığı 100.000’de 0.3 ile
1.2 olarak belirtilmiştir. Kauda equina sendromu, değişen derecelerde perianal bölgede anestezi veya hipoestezi,
sfinkter disfonksiyonu, fekal inkontinans, üriner retansiyon ve parapleji ile karakterizedir.
Bu olguda her ne kadar kauda equina sendromu düşünülmüş olsa da, hastanın semptomlarının seyri göz önüne
alındığında bu tanıyı koymak için yeterli veri olmadığı düşünüldü. Hastanın kliniğinde mesane disfonksiyonu ve
gaita inkontinansına ek olarak herhangi başka bir semptomun olmaması ise, parsiyel S2-S4 tutulumunu
düşündürdü. Diğer yandan kauda equina sendromunun tanısında esas olan temel bulgu idrar ve/veya anal
sfinkter fonksiyon bozukluğunun mevcudiyetidir. Yazarların çoğu da kauda equina sendromunun üriner ve/veya
anal fonksiyondaki bozuklukların başlamasıyla çıktığı kanaatindedir. Bu nedenlerle bu olguda kauda equina
sendromu ekarte edilemedi. Etiyolojisi araştırıldığında ise bu tabloyu açıklayabilecek durumun nörotoksisite
olabileceği düşünüldü.
Sonuç olarak bu olguda; öncesinde herhangi bir spinal patolojisi olmayan hastada, rutin dozda %0.5’lik hiperbarik
bupivakain kullanılarak, tek seferde ve sorunsuz uygulanan spinal-epidural anestezide bile nörolojik
komplikasyon gelişebileceği vurgulanmak istendi. Bu komplikasyonda neden-sonuç ilişkisi net olmamakla birlikte,
spinal iğne ve/veya epidural kateterizasyonun kombinasyonundan ya da bupivakainin nörotoksik özelliklerinden
kaynaklanıyor olabilir. Nöroaksiyal anestezi sonrası olabilecek komplikasyonların erken tespit edilmesi, ayırıcı
tanıya gidilmesi, gerekli tetkiklerin yapılması ve ilgili branşlarla birlikte değerlendirilip tedavisinin düzenlenmesi,
kalıcı hasar riskini en aza indirmek için önem arz etmektedir.
ANAHTAR KELİMELER
kauda ekuina sendromu, nöroaksiyal anestezi
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ALT EKSTREMITEDE PERIFERIK DOLAŞIM BOZUKLUĞU OLAN OLGUDA
BILATERAL FEMORAL SINIR BLOĞU UYGULAMAMIZ
Arzu KARAVELİ, Yasemin YILMAZ, Esma ADA, Nilgün KAVRUT ÖZTÜRK
S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya

Giriş ve Amaç: Ultrasonografi (USG) eşliğinde uygulanan femoral sinir bloğu (FSB) tekniği; femur, patella,
kuadriceps tendonu, diz cerrahisi ve kalça kırıklarında, siyatik sinir bloğu ile birlikte, sıklıkla postoperatif analjezi
amacıyla uygulanmaktadır. Başarılı bir periferik sinir blokajının, sempatik liflerin blokajı nedeni ile, periferik
vazodilatasyon ve uygulanan bölgede lokal kan akışı ve cilt sıcaklığında bir artışa yol açtığı da bilinmektedir. Biz,
yoğun bakım ünitemizde (YBÜ) alt ekstremitede dolaşım problemi olan yüksek riskli ileri yaş bir olguda, bloğun
vazodilatatör etkinliğinden yararlanmak amacıyla, bilateral FSB uygulamamızı paylaşmak istedik.
Gereç ve Yöntemler: 81 yaşında bilinen konjestif kalp hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği olan kadın hasta genel
durum bozukluğu nedeni ile YBÜ'ne spontan solunumda alındı. Hastaya Genel Cerrahi kliniği tarafından, ileus
tanısıyla, bağırsak rezeksiyonu ve kolostomi uygulandı. Postoperatif üçüncü gün taşikardik ve yeterli sıvı
tedavisine rağmen hipotansif seyreden hastaya inotropik destek tedavisi başlandı. Yüksek doz inotropik destek
tedavisi altında alt ekstremitede solukluk, soğukluk ve periferik dolaşım bozukluğu gelişen hastaya yatak başında
steril koşullar sağlandıktan sonra, 10 MHz bir lineer yardımı ile, USG kılavuzluğunda bilateral FSB (15 ml %2,5
bupivakain, her bir tarafa) uygulandı.
Bulgular: Bilateral FSB sonrası alt ekstremitede solukluk ve soğukluğu kaybolan, periferik dolaşım bozukluğu
düzelen ve inotropik destek ihtiyacı azalan hasta, blok sonrası beşinci saatte sorunsuz bir şekilde ekstübe edildi.
Sonuç: USG eşliğinde bilateral FSB'u sadece postoperatif analjezi amacıyla değil aynı zamanda periferik sinir
bloklarının vazodilatatör etkinliğinden yararlanmak amacıyla özellikle kritik hastalarda da güvenilir bir şekilde
uygulanabileceği düşüncesindeyiz.
ANAHTAR KELİMELER
femoral sinir bloğu, vazodilatasyon, yoğun bakım ünitesi, periferik dolaşım bozukluğu
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ VE ÖNCESİ ANESTEZİ UYGULAMALARI:
RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Gamze KÜÇÜKOSMAN, Keziban BOLLUCUOĞLU
ZBEÜ TIP FAK., ZONGULDAK

GİRİŞ ve AMAÇ: Koronavirüs hastalığının (COVID-19) küresel sağlık hizmetleri üzerinde önemli bir etkisi olmuştur.
Enfeksiyonun yayılmasını sınırlamak ve sağlık hizmeti kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamak amacı ile
yaygın olarak kullanılan bir strateji; acil cerrahi için anestezik bakım sağlanmasını sürdürürken, elektif cerrahiyi
ertelemek olmuştur (1). Pandemi nedeniyle ülkemizde alınan ilk tedbirlerden biri Sağlık Bakanlığı’nın 17.03.2020
tarihli yazıları ile acil olmayan elektif cerrahi girişimlerin durdurulması olmuştur. Aynı tarihte hastanemizde de
elektif cer-rahi girişimler durdurulmuş, acil ve onkolojik cerrahilere anestezi uygulamasına devam edilmiştir.
Çalışmamızda, pandemi öncesi ve sonrası yapılan cerrahilerdeki anestezi deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMİ: Retrospektif planlanan çalışmamız etik onay alımı sonrasında Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Hastanemiz ameliyathanesinde 17.03.2019/17.03.2020
(pandemi öncesi, n:9209 kişi) ile 18.03.2020-17.03.2021 (pandemi süreci, n:6612 kişi) tarihleri arasında
gerçekleştirilen tüm cerrahi işlemlerin kayıtları incelendi. Hastaların cinsiyeti, yaşı, cerrahi tipi, cerrahi prosedürü
(acil/elektif) ve anestezi yöntemleri (genel anestezi (GA), lokal anestezi (LA), spinal anestezi (SA), epidural
anestezi (EA), spino-epidural anestezi (SEA), periferik sinir bloğu (PSB) ve sedasyon) kaydedildi. İstatistiksel
değerlendirme SPSS-18 kullanıldı. Karşılaştırmalarda Independent Samples t Test, Mann Whitney U ve Ki-Kare
testleri kullanıldı, p< 0.05 anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmaya 15821 hasta dahil edildi. Tüm hastaların ortalama yaşları 48.84±21.07 yıldı ve %53.6’ü
(n=8480) kadın, %46.4’ü (n=7341) erkekti. Tüm hastaların %67.7’si (n=10704) GA, %17’si (n=2686) LA, %11.8’i
(n=1860) SA, %2.2’si (n=351) PSB, %0.8’i (n=122) sedasyon, %0.4’ü (n=87) SEA ve %0.1’i (n=11) EA altında
ameliyat edildiği saptandı. Pandemi öncesi rejyonal anestezi (RA) uygulama sıklığının %11.2 (n=9209), pandemi
döneminde ise %19.3 (n=6612) olduğu belirlendi. Tüm cerrahilerin %82.9’unun (n=13115) elektif, %17.1’inin
(n=2706) ise acil şartlarda yapıldığı izlendi. Pandemi öncesi dönem ile pandemi süresince opere olan hastaların
demografik özellikleri ve cerrahi tipi, cerrahi prosedürler ile uygulanan anestezi yöntemleri açısından gruplar
arasında anlamlı farklılıklar saptandı (p<0,05)(Tablo 1).

SONUÇ: Zheng ve ark. (2)’nın yaptığı çalışmada pandemi döneminde rejyonal anestezi uygulamalarının daha çok
tercih edildiği görülmüştür. Kılavuzlarda da önerildiği üzere pandemi döneminde kliniğimizdeki rejyonal anestezi
uygulama sıklığının arttığını tespit ettik.

ANAHTAR KELİMELER
COVID-19, anestezi yönetimi, retrospektif çalışma
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Tablo 1. Hastaların cinsiyeti, yaşı ve cerrahi prosedürü, cerrahi tipi ile anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması
Pandemi öncesi

Pandemi süreci

Toplam

(n:9209 kişi)

(n:6612 kişi)

(n:15821)

50.15±20.80

47.01±21.31

48.84±21.07

<0.001

Kadın

5040 (54.7)

3440 (52)

8480 (53.6)

0.001

Erkek

4169 (45.3)

3172 (48)

7341 (46.4)

Elektif

7878 (85.5)

5237 (79.2)

13115 (83)

Acil

1331 (14.5)

1375 (20.8)

2706 (17)

1439 (15.6)

635 (9.6)

2074 (13.1)

1163 (17.6)

2542 (16.1)

Yaş (ort±SD)

p

Cinsiyet (n, %)

Cerrahi prosedürü (n, %)
<0.001

Cerrahi tipi (n, %)
Göz hastalıkları
Ortopedi

1379 (15)

Jinekoloji

1223 (13.3)

704 (10.6)

1927 (12.2)

Genel cerrahi

1053 (11.4)

765 (11.6)

1818 (11.5)

Üroloji

919 (10)

613 (9.3)

1532 (9.7)

Plastik cerrahi

718 (7.8)

645 (9.8)

1363 (8.6)

Obstetri

686 (7.4)

550 (8.3)

1236 (7.8)

KBB hastalıkları

619 (6.7)

476 (7.2)

1095 (6.9)

Beyin cerrahisi

429 (4.7)

327 (4.9)

756 (4.8)

Kalp-damar cerrahi

359 (3.9)

246 (3.7)

605(3.8)

Çocuk cerrahisi

290 (3.1)

409 (6.2)

699 (4.4)

Göğüs cerrahisi

49 (0.5)

28 (0.4)

77 (0.5)

Gastroentoroloji

35 (0.4)

43 (0.7)

78 (0.5)

Göğüs hastalıkları

11 (0.1)

8 (0.1)

19 (0.1)

Genel anestezi

6370 (69.2)

4334 (65.5)

10704 (68)

Lokal anestezi

1742 (18.9)

944 (14.3)

2686 (17)

Spinal anestezi

871 (9.5)

989 (15)

1860 (11.8)

Periferiksinir bloğu

116 (1.3)

235 (3.6)

351 (2.2)

Sedasyon

65 (0.7)

57 (0.9)

122 (0.8)

Spino-epidural

40 (0.3)

47(0.6)

87 (0.1)

Epidural anestezi

5 (0.1)

6 (0.1)

11 (0.1)

0.001

Anestezi yöntemi (n, %)

<0.001
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SERVIKAL PLEKSUS BLOĞU ILE YAPILAN KAROTIS ENDARTEREKTOMI
SIRASINDA GEÇ GELIŞEN AKUT İSKEMIK ATAK: OLGU SUNUMU
Metin Onur BEYAZ, Senem URFALI
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Hatay

Giriş
Aterosklerotik karotis arter hastalığı, iskemik stroke olaylarının yaklaşık % 30’unu oluşturmaktadır. Karotis
endarterektomi (KEA), ciddi karotis arter darlığı olan hastalarda en iyi tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.
Bu olgu sunumunda karotis endarterektomi cerrahisi için servikal pleksus bloğu yapılan hastada intraoperatif
gelişen nörolojik komplikasyon anlatılmaktadır.
Olgu
66 yaşında, 84 kg ağırlığında, 164 cm boyunda, özgeçmişinde hipertansiyon, diabetes mellitus ve koroner arter
hastalığı olan kadın hasta, sol kolda ani başlayan kuvvet kaybı nedeniyle Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniğine
başvurmuş. ASA III olan hastanın yapılan doppler ultrasonografisinde ileri darlık tespit edilmesi ardına yapılan
karotis vertebral anjiografisinde sol intenal karotik arter bulbus düzeyinden 1 cm distalde lümende kritik darlık
yaratan plak formasyonuna bağlı stenozu olması sebebiyle karotis endarterektomi planlandı. Standart
monitorizasyona ek olarak sağ radiyal arter kanülasyonuyla invaziv arteryal basınç takibi yapıldı. Hastaya
ultrasonografi eşliğinde yüzeyel servikal pleksus blok için 10 ml lokal anestezik karışımı (1:1, % 0.5 Bupivakain +
% 1 lidokain) uygulandı. Sensoriyel ağrı muayene kontrolü yapılarak endarterektomiye başlandı. Ameliyat
süresince hastanın bilinç durumu sözel soru ve yanıtlarla, motor fonksiyonları da operasyonun karşı tarafındaki
elini açıp kapaması ve ayağını hareket ettirmesi sağlanarak takip edildi. Klemp süresince bilişsel ve motor
fonksiyonları korunan hastada, klemp anındaki 11. dk bilinç bozukluğu gelişti ve yapılan muayenesinde karşı
tarafta belirgin güçsüzlük saptandı. Cerrahi ekip hemen uyarıldı. Hastanın baş çevresine soğuk uygulama yapılarak
5000 IU i.v. heparin sodyum, 500 mg metil prednizolon (prednol) ve 150 cc % 20’lik mannitol verildi. Uygulamanın
4. dakikasında hastanın verbal ve motor yanıt skoru yükseldi.
Sonuç
Servikal pleksus bloğu ile yapılan karotis endarterektomi cerrahisinde hastanın nörolojik durumu intraoperatif
dönemde anlık değerlendirilebilmekte ve bu sayede erken müdahale edilebilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER
Servikal Pleksus Bloğu , Karotis Endarterektomi , Geç İskemik Atak
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ÜST EKSTREMİTE CERRAHİ OLGUSUNDA MARTİN BANDAJI İLİŞKİLİ MULTİPLE
PERİFERİK SİNİR HASARI
Meltem BEKTAŞ1, Yusuf Harun İREN2
1

SB ANKARA EAH, Ankara

2

SB Ankara EAH, Ankara

GİRİŞ/AMAÇ: Ultrasonografi eşliğinde periferik sinir blokları (PSB) üst ekstremitenin acil cerrahi girişimlerinde;
ağrı kontrolünü iyileştirmesi, opioid tüketimini azaltması, hasta memnuniyetini yükseltmesi ve taburculuğu
hızlandırması gibi genel anesteziye olan üstünlüklerinden dolayı yaygın olarak uygulanmaktadır. Olgu sunumuzda
supraklavikular blok ilişkili pleksus hasarı ile karışan turnike ilişkili multiple periferik sinir hasarı gelişen olgumuzu
sunmayı amaçladık.
OLGU: 34 yaşında erkek hasta, sağ kol volar yüz proksimalinden, antekubital fossanın superioruna uzanan kesi
sebebiyle acil operasyon planlanmıştır. Anestezi uygulaması için hafif sedasyon altında ultrasonografi eşliğinde
21 gauge 5 cm periferik blok iğnesiyle in-plane teknik ile %0.5 bupivakain (15 ml) ve %2 prilokain (15 ml)
kullanılarak supraklavikular blok uygulanmıştır. Radiyal arter kesisi nedenli kanamanın ve cerrahi alanın
kanlanmasının kontrol altına alınması için üst kol proksimaline martin bandajı (esmark turnike) yerleştirilerek
operasyona başlanmıştır. Cerrahi eksplorasyonda sinir hasarına rastlanmamıştır. Eksplorasyonda görülen kas
kesileri ile radiyal arter tam kesisi onarılmıştır. 6 saat süren operasyon komplikasyonsuz olarak sonlanmıştır.
Hasta tam duyusal ve motor blok altında servise çıkartılmıştır.
Postoperatif 12, 24, ve 36. saat nörolojik muayenelerinde ulnar, mediyan ve radiyal sinir motor ve duyusal
innervasyon alanlarında nörolojik defisit gözlemlenmiştir. PSB ilişkili sinir hasarı düşünülerek elektromyografi
(EMG), brakiyal pleksus ve kol magnetik rezonans görüntüleme (MRG) planlanmıştır. Brakiyal pleksus MRG’de
patoloji saptanmamıştır. Kol MRG’de mediyan, ulnar ve radiyal sinirlerde kol distal yarısında, kısa seğmentte
kalınlaşma ve intensite artışı görülmüştür. Median, ulnar ve radial sinirlerin EMG’si akut aksonal sinir hasarı ile
uyumlu sonuçlanmıştır. Turnike ilişkili sinir hasarı tanısı alan hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine
yönlendirilmiştir.
TARTIŞMA: PSB’lerin nadir ve ciddi bir komplikasyon olan periferik sinir hasarı ultrasonografi, nörostimulatör
birlikte kullanımı, enjeksiyon basınçlarının izlenmesi gibi uygulamalarla giderek azalmaktadır. Ancak esmark
turnike gibi kompresyon ilişkili sinir hasarı, iskemi gibi komplikasyonlar açısından yüksek risk taşıyan malzemeler
cerrahi ekipler tarafından komplike cerrahi olgularda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle anestezistler
periferik sinir hasarını azaltmayı amaçlarken turnike kullanılan komplike vakalarda en eski ve bilinen
komplikasyonlardan biri olan turnike nedenli sinir hasarının önlenmesinde cerrahi ekip ile etkin iletişim içerisinde
olmayı ihmal etmemelidir.

ANAHTAR KELİMELER
Rejyonel Anestezi, Periferik Sinir Blokları, Periferik Sinir Hasarı, Turnike Hasarı
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AKCIĞER MALIGNITELI HASTADA AĞRI YÖNETIMINDE ESP KATETERI
UYGULAMASI
Selin GÜVEN KÖSE1, Halil Cihan KÖSE1, Serkan TULGAR2, Ömer Taylan AKKAYA1
1

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2

Maltepe Üniversitesi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Erektör Spinae Plan (ESP) bloğu 2016 yılında Forero tarafından tanımlanmış bir inter-fasial bloktur.
Akut ve kronik ağrı tedavisinde çeşitli endikasyonlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada metastatik
akciğer malignitesi nedeniyle ağrı palyasyonu amacıyla palyatif yoğun bakım ünitesinde takip ettiğimiz hastaya
ESP bloğu ve katater uygulaması deneyimimizi sunmaktayız.
Yöntem: Hasta pron poziyona alınıp işlem bölgesi sterilize edildi. Ultrason eşliğinde T5 vertebra seviyesinden inplane teknikle kaudo-kranial yönde 18 gauge tuohy iğnesi ilerletilerek erektör spina kası ile transvers çıkıntı
arasına %0.25 konsantrasyonda 10cc bupivakain enjekte edildi. Daha sonra epidural iğne içerisinden 20 gauge
epidural kateter sorunsuz olarak ilerletildi. Daha sonra 8 saatte 1, %0.25 10cc bupivakain katater ile uygulandı.
Hastanın işlem öncesi ve 2 haftalık sürede ağrı değerlendirmesi Visual Analogue Scale (VAS) ile yapıldı.
Sonuç: Kateter ile takip edilen 2 hafta boyunca hastanın VAS skorunda anlamlı şekilde düşüş gözlenmiş ve opioid
tüketimi azalmıştır. ESP bloğunun opioid kullanımını azaltarak etkili analjezi sağladığı bilinmektedir. Paravertebral
blok, epidural anestezi gibi diğer yöntemlere göre kolay uygulanabilir ve güvenli olması nedeniyle tercih edilir.
Akciğer malıgniteli hastalarda etkisini göstermek için daha çok kontrollü çalışma ile desteklenmelidir.
ANAHTAR KELİMELER
erektör spinae plan bloğu, ağrı, ultrason
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AÇIK NEFREKTOMİLERDE EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞUNUN ANALJEZİK
ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ KLİNİK
ÇALIŞMA
Erkan ATICI, Zehra Ipek ARSLAN AYDIN, Hasan YILMAZ
KOCAELİ ÜNİV., kocaeli

Amaç: Açık nefrektomi ameliyatları; sıklıkla uygulanmakta ve hastalarda postoperatif şiddetli ağrıya sebep
olmaktadır. Erektör spina plan bloğu (ESPB), postoperatif analjezik etkinliği gösterilen etkin bir yöntemdir.
Çalışmamızda nefrektomi operasyonu planlanan hastalara preemptif olarak uygulanan ESPB’nin peroperatif ve
postoperatif opioid tüketimine etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş hasta onamı alındıktan sonra çalışmamıza; ASA I-II, 18-65
yaş aralığında, elektif şartlarda anterior subkostal kesi ile nefrektomi operasyonu planlanan 46 hasta dahil edildi.
Hastalar kapalı zarf yöntemiyle rastgele ESPB ve Kontrol olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara 0.04 mg/kg
midazolam ile premedikasyon uygulandı. ESPB grubuna, ameliyathane odasına alınmadan önce blok köşesinde
T10 seviyesinden 20 cc %0.25 bupivakain ile erektör spina plan bloğu yapıldı. Kontrol grubuna ise bir işlem
uygulanmadı. Ameliyat odasına alındıktan sonra tüm hastalara standart anestezi monitörizasyonu uygulandı.
Hastaların intraoperatif remifentanil tüketimleri ve hemodinamik parametreleri takip edildi. Her iki gruba da 0.5
mg/ml konsantrasyonda, 100 mL hacminde, 2 ml bolus, 15 dakika kilitli kalma süresi ve saatte 4 basım intravenöz
morfin ile hasta kontrollü analjezi yöntemi uygulandı. Hastaların postoperatif dönemde Numerik derecelendirme
skalaları, intravenöz morfin tüketimleri, bulantı kusma şikayetleri, ek analjezik ihtiyaçları 24 saatlik süreyle
kaydedildi.
Bulgular: Demografik veriler bakımından gruplar arasında fark yoktu. ESPB grubunda intraoperatif remifentanil
tüketimi Kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak belirgin şekilde azdı (1069.5 ± 211.54 μg vs 1471.4 ± 202.21
μg) (p<0.001). Hastaların postoperatif morfin tüketimleri de ESPB grubunda azdı (16.8 ± 4.13 mg vs 33.65 ± 6.91
mg) (p<0.001). ESPB grubundaki hastaların Numerik derecelendirme skalaları, kontrol grubuna kıyasla daha
düşüktü (p<0.001). Hastaların ek analjezik ihtiyacı ESPB grubunda daha azdı (%35 vs %95, p<0.001). ESPB
grubunda hasta memnuniyeti de Kontrol grubuna kıyasla daha fazlaydı (p=0.009).

Sonuç: Nefrektomi operasyonu geçiren hastalarda preemptif ESPB uygulanmasının, intraoperatif ve postoperatif
dönemde opioid tüketimini ve ek analjezik ihtiyacını azaltması, hasta memnuniyetini artırması, bulantı kusmanın
daha az görülmesi sebebiyle güvenli ve faydalı bir analjezik yöntem olduğu kanaatindeyiz.
ANAHTAR KELİMELER
Nefrektomi, erektör spina plan bloğu, postoperatif analjezi, preemptif, hasta kontrollü analjezi
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SÖZEL SUNU OTURUMU 2
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MULTİ TRAVMALI BİR OLGUDA ULTRASON EŞLİĞİNDE BİLATERAL
İNFRAKLAVİKÜLER BLOK DENEYİMİMİZ
Şeyma AKPINAR, Sinan DEĞIRMENCIOĞLU, Mehmet SARGIN, Inci KARA
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, KONYA

Periferik sinir blokları, genel anestezinin riskli olarak kabul edildiği multitavmalı ve ek sistemik hastalığı olan
hastalarda hayat kurtarıcı olarak uygulanmaktadır. Ancak bilateral periferik sinir blokları lokal anestezik
toksisitesi, birçok ayrı girişimin uygulanması, zaman alması nedeniyle anestezistler tarafından çok fazla
uygulanmamaktadır. Son yıllarda USG eşliğinde yapılan sinir bloklarında görüntü kalitesinin artması damar sinir
hasarlarının ve pnomotorax riskinin en aza indirgemesi ve lokal anestezigin dağılımının posterior, medial ve
lateral kordlarda görünmesi nedeniyle lokal anestezik dozunun azaltılması açısından sıklıkla kullanılmaktadır.
Bizde bu olgumuzda multitravmalı genel anestezinin riskli olduğu hastada USG eşliğinde bilateral infraklaviküler
blok deneyimimizi sunduk.

ANAHTAR KELİMELER
Bilateral infraklaviküler blok,ultrasonoğrafi
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ANEMIK GEBELERDE ANESTEZI ŞEKLININ HEMODINAMI VE KANAMA ÜZERINE
ETKISI
Nurdan KAMILÇELEBI1, Fatma ÖZDEMIR2, Ayça Sultan ŞAHIN3
1

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi, İstanbul

2

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

3

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç:Çalışmamızın amacı, anemisi olan gebelerde uygulanan sezaryen sırasındaki maternal kan kaybına ve
hemodinamik verilere spinal ve genel anestezinin etkilerini incelemek ve karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde sezaryen uygulanan ve anemisi olan toplam 100 olgu çalışmaya dahil edildi.
Araştırma verileri hasta dosyalarından ve hastane bilgi yönetim sisteminden toplandı. Uygulanan anestezi tipine
göre 2 gruba ayrılan olguların yaşları (yıl), gravida, parite, vücut ağırlıkları (kg), doğum haftaları, hemodinamik
verileri, fibrinojen düzeyleri, preoperatif ve postoperatif 6. saatteki hemoglobin-hematokrit seviyeleri hasta
dosyalarından kaydedildi.
Bulgular:Grupların demografik verileri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).
Grupların preoperatif hemoglobin ve postoperatif hemoglobin değerlerinin farkı ve kanama miktarı
karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). İntraoperatif 5. ve 15. dk. ve
postoperatif diastolik kan basınçlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmış (p<0,05),
spinal anestezi grubunun değerlerinin daha düşük olduğu görülmüştür.
Sonuç:Sonuçolarak çalışmamızda anestezi şeklinin perioperetif ve postoperatif kanama miktarını etkilemediğini
gördük. Maternal mortalitenin en sık sebebi postpartum kanamalar olup, postpartum kanamanın etkisini en aza
indirmek için prenatal dönemde aneminin düzeltilmesi gerekmektedir.Anestezi yöntemi seçimindeyse; gebenin
sistemik sorunları ve isteği, operasyonun aciliyeti, cerrahın tercihi ve anestezistin deneyimi en önemli
faktörlerdir.

ANAHTAR KELİMELER
anemi, obstetrik kanama, sezaryen, genel anestezi, spinal anestezi
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MİYOTONİK DİSTROFİLİ HASTANIN ANESTEZİK YÖNETİMİ
Fehmi Deniz ÇAKIR, Ömer Faruk BORAN, Feyza ÇALIŞIR, Bora BILAL, Süleyman Alper KOZAK, Ziya KURŞUN
KSÜ Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş

GİRİŞ-AMAÇ:
Myotonik distrofi en yaygın görülen kalıtımsal nöromüsküler hastalıktır.İskelet kası ve düz kasları etkilemesinin
yanında, santral sinir sistemi, göz, endokrin sistem, kardiyak tutulumu da olabilen multisistemik bir hastalıktır.
Nöromüsküler ve anestezik ajanlara karşı duyarlı olan bu hastalarda derlenmede gecikme görülebilir. Perioperatif
dönemde kardiyak, pulmoner komplikasyonlar gelişebilir. Bu olguda epidural blok yaparak genel anesteziye bağlı
oluşabilecek komplikasyonlardan kaçınmayı hedefledik.
OLGU:

29 yaşında 82 kilogram erkek hastaya böbrek taşı nedeniyle retrograd intrarenal cerrahi planlandı. Preoperatif
değerlendirilmesinde ek rahatsızlığı bulunmayan hastanın özgeçmişinde spinal anestezi altında üreterorenoskopi
olduğu öğrenildi. Kardiyoloji ve nöroloji kliniklerinden görüş alındı. Ameliyathane odasına alınan hastanın
elektrokardiyografi, non invaziv kan basıncı ölçümü ve periferik oksijen satürasyonu monitörizasyonu yapıldı.
2mg iv midazolam yapılarak sedatize edilen hastaya radial arter kanülü takıldı ve monitörize edildi. 20G branül
ile açılan periferik damar yolundan 500cc %0.9 NaCl verildi. Uygun sterilizasyon koşullarında T11-T12 aralığından
epidural katateri yerleştirildi. Epidural kataterinden 15 cc (75mg) bupivakain ve 5cc (100mg) lidokain verildi.
Motor ve sensorial blok kontrol edildi. Cerrahi işlem 25 dakika sonrasında başlatıldı. Ek bir anestezik ilaç
verilmeden 85 dk sonra cerrahi işlem tamamlandı. Postoperatif derlenme ünitesinde 1 saat takip edilen ve vital
bulguları stabil olan hasta üroloji servisine devir edildi.
TARTIŞMA:
Myotonik distrofili hastalarda postoperatif dönemde solunum kaslarında güçsüzlüğüne bağlı olarak mekanik
ventilatörden ayrılmada problemler ortaya çıkabilir. Kardiyovasküler ve respiratuar yetmezliği olan miyotonik
distrofili olgularda cerrahi uygun olduğunda santral bloklar genel anesteziye tercih edilebilirler.

ANAHTAR KELİMELER
epidural anestezi, miyotonik distrofi, nefrolitiyazis
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ULTRASON REHBERLİĞİNDE İNFRAKLAVİKULER BRAKİAL PLEKSUS BLOĞU
SONRASI GÖRÜLEN HORNER SENDROMU
Sinan DEĞİRMENCİOĞLU, Şeyma AKPINAR, Gurban ILDAROV, Mehmet SARGIN, Inci KARA
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Konya

GİRİŞ
Üst ekstremite cerrahisinde operasyon bölgesine, hastanın anatomisine, klinik ve uygulayıcı tecrübesine bağlı
olarak seçilen çeşitli periferik sinir blokları (PSB) uygulanmaktadır. Üst ekstremite PSB pnömotoraks, arter
ponksiyonu, nörolojik hasar ve lokal anestezik sistemik toksisitesi gibi komplikasyonları barındırmaktadır. Nadir
olarak Horner Sendromu (HS) gelişen hastanın sunulması amaçlanmıştır.
OLGU SUNUMU
Operasyon odasına alınan erkek hastaya ASA standartlarına göre monitörizasyon (elektrokardiyografi, pulse
oksimetri, non-invaziv kan basıncı) gerçekleştirilmiştir ve intravenöz damar yolu açılmıştır. Sedo-analjezi amacıyla
1 mg midazolam ve 50 µg fentanil uygulamasının ardından uygun pozisyon verilerek aseptik şartlar sağlanmış,
ultrason rehberliğinde ve nöromonitörizasyon ile lateral sagittal infraklavikuler blok (IKB) üçlü enjeksiyon
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir (Her bir korda 10 ml %2 prilokain + %0,5 bupivakain). Yaklaşık 90 dk süren
operasyon boyunca herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta 30 dk postoperatif bakım ünitesi kalış
süresinden sonra servise komplikasyonsuz devredildi. Blok başlangıcından 2 saat 10 dakika sonrasında sol gözde
miyozis ve pitozis şikayeti olan hastanın muayenesinde başka herhangi bir nörolojik defisitin olmadığı ve diğer
vital parametrelerinin stabil olduğu tespit edildi. Blok sonrası beşinci saatte şikayetleri gerileyen hastanın, miyozis
ve pitozis şikayeti sekizinci saatte tamamen ortadan kalkmıştır.
TARTIŞMA
İKB sırasında USG kullanımı uygulayıcıya, vasküler ve nöral yapıları hatta plevrayı görme olanağı sağlayarak ciddi
komplikasyonların engellenmesine yardımcı olur (1,4). İKB'nin HS gelişimi açısından aksiller ve mid-humeral
bloklardan anlamlı farkı olmadığı (1.6% vs 0.4%), ancak interskalen ve supraskapuler bloklardan anlamlı derecede
düşük olduğu belirtilmiştir (2.9% vs 24.3%)(5). İKB'nin turnike ağrısını ortadan kaldırması açısından diğer üst
ekstremite PSB’dan daha üstün olduğu belirtilmiştir(5). Kliniğimizde turnike kullanılan üst ekstremite ve el bilek
artroskopilerinde sıklıkla İKB tercih edilmektedir. Kliniğimizde kullanılan rejyonal anestezi güvenlik formumuzda
yer alan ve hasta güvenliğini artırmak ve komplikasyon oranımızı düşürmek amacıyla rutin olarak blok
uygulamalarımızda USG ve nöro-monitörizasyon kullanılmaktadır. HS, İKB sırasında lokal anesteziğin bilateral
yayılımı ve volüm fazlalığına bağlı geliştiği düşünülmektedir.
SONUÇ
PSB'lerde gelişebilecek komplikasyonları en aza indirmek amacıyla USG, nöro-monitörizasyon gibi tüm önlemler
alınmasına rağmen HS ve diğer komplikasyonların gelişebileceği akılda tutulmalı ve gerekli takipler yapılmalıdır.
KAYNAKLAR
1. Sandhu NS, Capan LM. Ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block. Br J Anaesth 2002;89(2):254-9.
2. Klaastad Ø, Smith HJ, Smedby O, Winther-Larssen EH, Brodal P, Breivik H, et al. A novel infraclavicular brachial
plexus block: the lateral and sagittal technique, developed by magnetic resonance imaging studies. Anesth Analg
2004;98(1):252-6.
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3. Maurer K, Ekatodramis G, Rentsch K, Borgeat A. Interscalene and infraclavicular block for bilateral distal radius
fracture. Anesth Analg 2002;94(2):450-2.
4. Sandhu NS, Maharlouei B, Patel B, Erkulwater E, Medabalmi P. Simultaneous bilateral infraclavicular brachial
plexus blocks with low-dose lidocaine using ultrasound guidance. Anesthesiology 2006;104(1):199-201.
5.Chin KJ, Alakkad H, Adhikary SD, Singh M. Infraclavicular brachial plexus block for regional anaesthesia of the
lower arm. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;28(8):17-8.

ANAHTAR KELİMELER
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ACIL SEZERYANA ALINAN KONTROLSÜZ HIPERTIROIDISI OLAN HASTADA
ANESTEZI YÖNETIMI
Sinan DEĞİRMENCİOĞLU1, Emine ASLANLAR2
1

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, konya

2

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi , KONYA

Giriş
Taşikardi, terleme, ısı intoleransı, azalmış egzersiz toleransı ve hipertansiyon gibi hipertiroidizm ilişkili
semptomların çoğu normal gebelikte yaygın olarak görüldüğünden, gebelerde hipertiroidi teşhisi koymak zordur.
Bu olguda, kontrolsüz hipertiroidisi olan, acil sezeryana alınan hastada anestezi yönetimimizi sunmayı amaçladık.
Olgu
Kontrolsüz hipertiroidisi olan 39 yaşındaki 36 haftalık gebeye acil sezaryen kararı alındı. Olgumuz, endokrinoloji
tarafından değerlendirildi ancak kardiyolojik değerlendirme yapılamadan ameliyathaneye alındı. Tiroid fonksiyon
testleri TSH <0,015 mU/L (0,38-5,33 mU/L), fT3 4,72 ng/L (2,6-4,37 ng/L), fT4 1,62 ng/dL (0,61-1,12 ng/L) şeklinde
olan hastaya intraoperatif tirotoksik kriz riski nedeniyle metimazol 4 mg, kolestramin 4 g, metoprolol 5 mg
verildikten sonra operasyona alınması önerildi. Ameliyathaneye alınan hastaya standart monitörizasyon ( NİKB,
EKG, SpO2 ) yapıldı. Preoperatif kalp hızı 120 atım/dk, NİKB:100/60 mmHg, SpO2 % 98 ve vücut ısısı 37,5 °C’idi.
Olası supraventriküler taşikardi atakları için esmolol hazırlandı. İV 1 mg midazolam ile sedasyon sağlanan hastaya
L3–4 intervertebral aralıktan epidural kateter yerleştirildi ve 100 mg lidokain, 40 mg bupivakain, 150 μcg fentanil,
4 ml salin verildi. 15 dakika sonra duyu bloğu T2 düzeyine ulaştı. Epidural anestezi sonrası hipotansiyon
yaşanmadı ve efedrin ihtiyacı olmadı. Yaklaşık 40 dakika süren ve komplikasyon yaşanılmayan operasyon sonrası
hasta yoğun bakıma gönderildi.
Tartışma
Tirotoksikoz tüm gebeliklerin %0.1-1'inde görülür ve tedavi edilmediği durumda %10 kalp yetmezliği gelişme riski
vardır. Tiroid fırtınası, % 20 - 60 arasında yüksek mortaliteye sahiptir. Bu nedenle ameliyat mümkün olduğunca
ertelenmelidir, ancak olgumuz acildi. Bu hastaların anestezi yönetiminde kardiyak fonksiyonların bozulmasını
engellemek ve tiroid fırtınasına sebep olabilecek ağrılı uyaranların önüne geçmek önemlidir.
Tirotoksikozu olan hastalarda yeterli sedasyon sağlaması ve hemodinamik dalgalanmanın az olması nedeniyle
genellikle genel anestezi seçilir. Ancak genel anestezide özellikle indüksiyon ve derlenme sırasında endotrakeal
tüp manipülasyonuna bağlı uyaranların bu hastalarda tiroid fırtınasına zemin hazırladığı bildirilmiştir. Üstelik
tirotoksik kalp hastalığı olan hastalarda genel anestezik ilaçlar kalp kontraktilitesini bozup kalp yetmezliğine
neden olabilir. Kardiyoloji tarafından değerlendirilmeye zaman olmadan operasyona alınan hastamızın kardiyak
fonksiyonları hakkında bilgi sahibi değildik. Bu nedenle olası kalp hastalığına karşı genel anestezi ve hemodinamik
instabilitenin sık olduğu spinal anesteziyi tercih etmedik. Hemodinaminin daha stabil seyretmesi, anestezi
süresini uzatma şansı vermesi nedeniyle epidural anestezi uyguladık.
Sonuç
Epidural anestezi, tirotoksikozlu hastalarda, stabil hemodinami ve postoperatif analjezi imkanı sunması açısından
uygun bir anestezik yöntem olabilir.
ANAHTAR KELİMELER
Epidural anestezi, Tirotoksikoz, Sezeryan
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SPINAL ANESTEZI ILE YAPILAN TOTAL DIZ PROTEZINDE SÜREKLI EREKTOR
SPINA PLAN BLOĞUNUN ETKINLIĞI: OLGU SERISI
Çağrı YEŞİLNACAR, Zeki TEKGÜL, Mehmet Uğur BILGIN
S.B.Ü İZMİR BOZYAKA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, izmir

GİRİŞ VE AMAÇ
Erektör Spina Plan Bloğu(ESP) ilk olarak Forero ve arkadaşları tarafından 2016 yılında torasik nöropatik ağrının
tedavisi için tanımlanmıştır. Lomber seviyeden yapılan ESP’nin, total kalça artroplasti ameliyatlarında yeterli
postoperatif analjezi sağlayabileceğini gösteren olgu sunumları mevcuttur. Biz Lomber ESP uygulamasının, Total
diz artroplastisi (TDP) vakaları sonrası kullanımıyla birlikte hasta konforunu arttıracağını ve rutinde kullanılan
epidural blok sonrası oluşabilecek komplikasyonları azaltabileceğini düşündük.
GEREÇ VE YÖNTEM
Subaraknoid blok ile TDP operasyonunu tamamlayan, ASA II-III sınıfı toplamda 8 hasta operasyon sonrası postoperatif derlenme ünitesinde alındı. Uygulama hakkında hastalara bilgi verilip yazılı onamları alındı. Ultrason (US)
eşliğinde tek taraflı ESP uygulanması amacı ile lateral dekübit pozisyonuna alınan hastalara 2 mg IV midazolam
uygulandıktan sonra 6-13 MHz lineer prob, aseptik koşullar altında L4 spinoz çıkıntının lateraline, longitudinal
düzlemde yerleştirildi. In-plane teknik ile kaudal yöne doğru, 80 mm 22-gauge konik kateter seti ile erektor spina
kası ve trasvers çıkıntının arasındaki interfasiyal plana ulaşıldı. 2 cc ile hidrodiseksiyon yapılıp yer doğrulandıktan
sonra, analjezi amacıyla 20 cc %0.125’lik bupivakain ve NS çözeltisi enjekte edildi. Daha sonra US eşliğinde ESP
kateteri bu alana ilerletildi.
4 olguya PCA (hasta kontrollü analjezi) takıldı ve 20 mL bolus, 20 dk kilitli kalma süresi, 4 saatlik limit 120 mL
olarak ayarlandı. 4 ünde NCA ( hemşire kontrollü analjezi) yapıldı, hastaların numaralı ağrı skorunda (NRS) 3 ün
üzerinde olanlara 20 ml bolus yapıldı. ESP kateterinden doz yapılmasına rağmen ağrısı devam eden hastalara
1mg/kg tramadol yapıldı.
BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 57,8±5, boy ortalaması 167,5±8,9, kilo ortalaması 78,1±12,8di. PCA takılan 4 hastada
ortalama talep 82,5±29 teslim 8±1,8 di. Total opioid dozu PCA takılan hastalarda 267,5±47,2 ilk opioid ihtiyacı
2±0,6 NCA grubunda total opioid dozu ihtiyacı 262,5±47,9, ilk opioid ihtiyacı ise 2±0,8 dir. Vakaların tamamında
kurtarıcı analjezi kullanıldığı için NRS skorları çok bilgi vermese de 3. Saat 5,8±2,1, 12. Saatde 6,9±1,1 dir.

SONUÇ VE ANAHTAR SÖZCÜKLER
Total diz artroplastisinde US eşliğinde yapılan ESP kateter uygulamasının, yapılmayanlar kadar ağrı skorları olduğu
ve opioid tüketimlerinin benzer olduğu görülmüş ve bloğun diz protezlerinde post operetif analjezide etkin
olmadığı düşünülmüştür.
ANAHTAR KELİMELER
TOTAL DİZ REPLASMANI, REJYONEL ANESTEZİ, POSTOPERATİF AĞRI
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AKCIĞER KANSERLİ HASTADA SÜREKLİ T1 EREKTOR SPİNA PLAN BLOĞU İLE
AĞRI PALYASYONU
Ferhunde Dilek SUBAŞI, Elif OUNDE, Serap Adana KAVLAK, Osman EKİNCİ
SBÜ Haydarpaşa Numune EAH, İstanbul

Giriş ve Amaç: Erektör Spina Plan bloğu 2016’da Ferero(1) tarafından nöropatik ağrı tedavisi ile tanılanmış
uygulama alanın genişliği, kolaylığı ve güvenli oluşu ile hızla yükselen bir bloktur. Servikal, torakal ve lumbar
bölgelerde kronik ve postoperatif ağrı yönetimi için etkili olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.
Bu olguyla, Evre 4 küçük hücreli akciğer kanseri olan ve boyunda invaze metastatik kitlenin basısıyla inatçı kronik
nöropatik ağrısı olan olguda, devamlı ESP bloğu ile sağladığımız başarılı ağrı palyasyonunu sunmayı amaçladık.
Olgu: 40 yaşında 30 paket/yıl sigara öyküsü dışında ek hastalığı olmayan kadın olguda, supraklaviküler ve üst
paratrakeal bölgede tutulumları olan evre 4 küçük hücreli ac ca tanısı mevcuttu. Tanı konulduktan sonraki 1 yıl
içinde kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanmış ve giderek artan dayanılmaz ağrıları nedeniyle zaman
zaman tedavileri bile yarım kalmıştı. Palyatif bakım merkezimize ağrı palyasyonu için yatırılan olguda, 3. basamak
ağrı tedavisine rağmen VAS değeri 8-9 idi. Bu nedenle zaman kaybetmeden girişimsel ağrı tedavisi planlandı ve
T1 seviyesinden ESP blok+ kateterizasyon uygulandı. İşlem sonrası VAS 2-3’e geriledi. Hastamız eve taburcu
edildikten sonra, bupivakain+deksametazon ile hazırlanan elastomerik pompalarla, evde bakım hizmetleriyle
koordineli olarak tedaviye devam edildi. İlk 35 gün iv morfin ihtiyacı ortadan kalkan hasta, kitlenin çok hızlı
büyümesi sonucu ağrılarının artması ve solunumsal problemler nedeniyle tekrar servise yatırıldı. Sürekli ESP blok
uygulamasına 70 gün devam edildi ancak sonrasında solunumsal problemler sonucunda olgumuz ex oldu.
Tartışma: Literatürde ESP bloğun kronik torasik ağrıda, batın ve toraks cerrahisinde postoperatif ağrı
yönetimlerinde etkili bir yöntem olduğunu bildiren çalışmalar olmasına rağmen, kronik kanser ağrısında
kullanımıyla ilgili yayınların sayısı kısıtlıdır(2). Kalagara ve ark. pancoast tümörü olan hastada sürekli ESP blok ile
ağrı kontrolünün başarılı bir şekilde sağlandığını bildirmişlerdir(3). Bu olgu, ESP blok ve kateterizasyonun kronik
kanser
ağrı
palyasyonunda
efektif
olarak
kullanılabileceğini
desteklemektedir.
Sonuç: Olgumuzun bize yatışından önceki dönemde en büyük şikayeti; uzun zamandır devam eden ve medikal
tedavilere rağmen giderek artan ağrısıydı. Supraklaviküler yerleşimli kitlenin basısından kaynaklanan inatçı kronik
nöropatik ağrının giderilmesi için olgumuza uyguladığımız sürekli ESP blok ile etkin ağrı tedavisi sağlandı. Ancak
ESP blok ve kateterizasyonun kronik kanser ağrı palyasyonunda başarıyla kullanabileceği kanaatinde olsak da,
kesin sonuçlar ve protokoller için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Literatür:
1-Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ: The erector spinae plane block: a novel analgesic technique in
thoracic neuropathic pain. Reg Anesth Pain Med. 2016, 41:621-7. 10.1097/AAP.0000000000000451
2-De Cassai A, Bonvicini D, Correale C, Sandei L, Tulgar S, Tonetti T: Erector spinae plane block: a systematic
qualitative
review.
3-Kalagara HK, Deichmann P, Brooks B, Nagi P, Kukreja P.: T1 Erector Spinae Plane Block Catheter As a Novel
Treatment Modality for Pancoast Tumor Pain. Cureus. 2019 Nov 7;11(11):e6092. doi: 10.7759/cureus.6092.
Minerva
Anestesiol.
2019
Mar;85(3):308-319.
doi:
10.23736/S0375-9393.18.13341-4
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KALÇA KIRIĞI NEDENİ İLE OPERE EDİLEN OLGULARDA EREKTOR SPİNA ALAN
BLOĞUNUN POSTOPERATİF AĞRIYA ETKİSİ
Seda Esra ENEZ ALAY, Süheyla ABİTAĞAOĞLU, Ceren KÖKSAL, Dilara GÖÇMEN, Dilek ERDOĞAN ARI
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ: Erektor spina alan bloğu (ESP) geniş bir dermatomal alanda analjezi sağlamaktadır ve meme,
torakal, abdominal ameliyatlar gibi farklı cerrahi türlerinde postoperatif analjezide etkinliği gösterilmiştir (1-4).
Kalça kırığı sonrası ESP uygulanan vaka bildirimleri mevcuttur (5,6). Kalça kırığı operasyonları sonrasında
hastalarda şiddetli ağrı gözlenmektedir. Bu olgu serisinde kalça kırığı nedeniyle opere olan 6 hastada ESP
bloğunun postoperatif ağrı üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kalça kırığı nedeniyle opere olan ve postoperatif ESP bloğu uygulanan hastaların ağrı takibi
verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR
Olgu-1: Spinal anestezi altında proksimal femur çivileme operasyonu geçiren 37 yaşındaki erkek hastaya L3
seviyesinden 40 ml %0,25’lik bupivakain ile ESP bloğu uygulandı. Postoperatif 5, 10 ve 20. Saatlerde VAS skorları
sırası ile 1, 0 ve 1 olarak bulundu.
Olgu-2: Total kalça protezi (TKP) uygulanan 69 yaşındaki erkek hastaya L3 ve L4 seviyesinden 20’şer ml %0,25’lik
bupivakain ile ESP bloğu uygulandı. Postoperatif 5. Saatte VAS skoru 0, postoperatif 10. ve 36. Saatlerde ise 1
olarak bulundu.
Olgu-3: Seksenüç yaşındaki kadın hastaya spinal anestezi altında PFN operasyonu sonrası L3 ve L5 seviyelerinden
20’şer ml %0,25’lik bupivakain ile ESP bloğu uygulandı. Postoperatif 10. Saatte VAS skorunun 1 ve 22. Saatte ise
VAS skorunun 2 olduğu görüldü. Hastaya ek analjezik olarak parasetamol 1 gr uygulandı.
Olgu-4: Spinal anestezi altında parsiyel kalça protezi uygulanan 92 yaşındaki kadın hastaya L2 ve L5 seviyelerinden
20’şer ml %0,25’lik bupivakain ile ESP bloğu uygulandı. Postoperatif 5. ve 15. Saatlerde VAS skorları 1 olarak
bulundu.
Olgu-5: Femur boyun kırığı sonrası spinal anestezi altında parsiyel kalça protezi uygulanan hastaya L3 ve L4
seviyelerinden 20’şer ml %0,25’lik bupivakain ile ESP bloğu uygulandı. Takiplerinde 17. saate kadar etkili analjezi
sağlandığı görüldü.
Olgu-6: Koksartroz nedeniyle spinal anestezi altında TKP ameliyatı geçiren 59 yaşındaki hastaya L3 ve L4
seviyelerinden 20’şer ml %0,25’lik bupivakain ile ESP bloğu uygulandı. Hastanın takiplerinde 10. Saat VAS skoru
3 olarak bulundu ve 1000mg parasetamol uygulandı. Postoperatif 26. Saatte VAS skoru 1 idi.
Hastalarda bloğa bağlı komplikasyon görülmedi.
SONUÇ: Kalça kırığı operasyonu geçiren hastalarda ESP bloğunun güvenli ve etkin postoperatif analjezi
sağlayabileceği ve konunun randomize kontrollü çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği görüşündeyiz.
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KRONIK YÜZ AĞRISINDA TEKRARLANAN TRANSNAZAL SFENOPALATIN
GANGLION BLOK TEDAVISI: 4 OLGU
Sinan PEKTAŞ1, Canan GÜRSOY2, Ahmet PINARBAŞI1, Semra Gümüş DEMIRBILEK1
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muğla

2

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla

Giriş ve Amaç: Yüz ağrıları; trigeminal sinir dağılım alanında zor lokalize edilen ve derin, donuk, yanma, sızı
tarzında olan ağrılardır. Yüz ağrılarında farmakoterapinin temel basamağını nöropatik ağrı ilaçları oluşturur ve
ağrı genellikle kısmen kontrol altına alınır. Farmakoterapiye yanıt alınamadığı durumlarda sinir blokları,
nörostimülasyon yöntemleri, ağrı cerrahisi gündeme gelmektedir. Sfenopalatin ganglion bloğu (SPGB) yüz
ağrılarının tedavisinde yeri olan bir bloktur.
SPGB tekniği: SPGB; ortasından enjeksiyon yapılabilen, ucu pamuk kaplı kültür çubuğu kullanılarak transnazal
yoldan yapıldı. 30 dakika süre boyunca, her 3-5 dakikada bir, 1-2 dizyem %10’luk lidokain enjekte edildi. Her bir
hastaya 1-4 hafta ara ile 3 'er kez SPGB yapıldı.
Olgu 1: 47 yaş, kadın hasta; 2013’te trafik kazası sonrası başlayan trigeminal nevralji tanısı ile bir dönem takip
edilmiş. Sızı şeklinde yüz ağrısı ile başvurdu. Karbamazepin, pregabalin ve duloksetin kullanım öyküsü mevcuttu.
Hasta SPGB sonrası 5 aylık takibinde ağrıda %70 azalma tariflemektedir.
Olgu 2: 65 yaş, erkek hasta; 5 yıl önce diş tedavisi sonrası başlayan, sol yüze ve üst çeneye lokalize, künt vasıfta,
disestezik yakınmaların eşlik ettiği, klasik analjeziklere yanıtsız ağrı yakınması ile başvurdu. Gabapentin 1800
mg/gün kullanan hastaya SPGB uygulandı. Ağrısında her SPGB sonrası 15 gün süre ile >%50 azalma olması üzerine,
1 hafta önce sfenopalatin ganglion pulse radyofrekans (SPG PRF) tedavisi uygulandı.
Olgu 3: 47 yaş, kadın hasta; 10 yıldır migrenöz baş ağrısı ve sağ yüz ağrısı ile nöroloji takipli olup duloksetin,
venlafaksin, topiramat, pregabalin tedavilerine yeterli yanıt alınamaması üzerine yönlendirilmiş. Sağ yüzde künt
vasıfta, sürekli ağrıdan yakınmaktaydı. SPGB sonrası 3 aylık takibinde yüz ağrısında %50 azalma olduğunu
belirtmektedir.
Olgu 4: 44 yaş, kadın hasta; multipl skleroz ile ilişkili, sağ alt çenede sürekli parestezi ve hipoestezinin eşlik ettiği
ağrı yakınması ile başvurdu. Gabapentin 1800 mg/gün kullanmaktadır. Her SPGB sonrası yaklaşık 1 hafta süren,
ağrıda %60-70 azalma olması üzerine SPG PRF ve mental sinir PRF tedavisi uygulandı.
Sonuç: Sfenopalatin ganglion otonom ve duyusal liflerden oluşan kompleks bir gangliondur. SPGB; küme, migren
gibi baş ağrılarının yanı sıra kranial nevraljilerde ve yüz ağrılarında uygulanabilmektedir. Farmakolojik tedaviye
dirençli 4 olgudan 2’sinin ağrı yakınmaları; tekrarlanan SPGB ile %50-70 oranında azalmıştır. SPGB 'nun diğer 2
olguda ise radyofrekans tedavisinin planlaması açısından diyagnostik katkısı olmuştur.

ANAHTAR KELİMELER
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EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU İLE LARON SENDROMLU HASTADA
POSTOPERATİF AĞRI YÖNETİMİ
Feyza ÇALIŞIR, Ömer Faruk BORAN
KSÜ Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş

GİRİŞ-AMAÇ:
Perkutan nefrolitotomi operasyonu, postoperatif dönemde ağrılı seyreden bir cerrahi işlemdir. Bu vakalarda,
hastanın da Laron sendromu gibi nadir rastlanan bir özelliği varsa; hem anestezi yönünden vaka yönetimi hem
de ağrı kontrolü daha da zorlaşmaktadır. Burada Laron sendromlu hastada, genel anestezi altında yönetilen bir
perkutan nefrolitotomi olgusunda, genel anestezi altında postoperatif analjezi sağlamak amacıyla USG eşliğinde
uyguladığımız tek taraflı erektör spina plan bloğunu (ESB) anlattık.
OLGU:
22 yaşında erkek hasta, sol nefrolitiyazis tanısından sonra elektif retrograd intrarenal cerrahi ve perkutan
nefrolitotomi operasyonları için üroloji kliniğince vakaya alındı. Hasta boyu 127cm, kilosu 24 kg ölçüldü.
Preoperatif muayenemizde solunum ve kardiyovasküler sistemlere ait herhangi bir patolojik bulguya rastlamadık.
Laboratuar değerleri de normal aralıkta izlendi. Genel anestezi planlanan hastanın preoperatif havayolu
değerlendirildi. Mallampati skoru klas 2 olan hastanın, ağız açıklığı:3,8cm, tiromental mesafesi 4,7cm,
sternomental mesafesi 8,5cm olarak ölçüldü. Sağ el sırtından 20 gauge intravenöz kanül yerleştirilen ve supin
pozisyonda masaya alınan hasta monitörize edildi. Preoksijenasyondan sonra; intravenöz yoldan 60 mg propofol,
20 mg remifentanil ve 15 mg roküronyum enjekte edildi. Kontollü olarak, 2 numara machintosh blade ve 5.0 mm
kaflı endotrakeal tüp ile entübe edildi. Hastaya 1 lt/dk sevofluran ile düşük akımlı anestezi uygulandı. Ardından
litotomi pozisyonunda perkutan nefrolitotomi yapıldı. Vaka bitiminde postoperatif analjezi amacıyla sol T8
seviyesinden, unilateral ESB yapıldı. Sekizinci kot ultrasonografi eşliğinde bulundu ve bu alanda cilt povidon-iodin
kullanılarak sterilize edildi. Lineer prob sekizinci kottan T8 vertebraya doğru, lateralden mediale doğru
ilerletilerek transvers proçes (TP) bulundu. 22 gauge, 50 mm periferik blok iğnesi m. trapezius ve m. erektor
spinayı geçerek T8 transvers proçese in plane teknikle ilerletildi. Temastan sonra, negatif aspirasyonla 2 ml serum
fizyolojik enjekte edilerek fasyal düzlemde ayrılmayı doğruladık ve ardından 0,5 mL/kg % 0.5 bupivakain (6 ml) ve
serum fizyolojik (6 ml) aralıklı negatif aspirasyonlarla enjekte edildi. Operasyon bitiminde, TOF değeri 2
olduğunda intravenöz 2 mg/kg sugammadeks uygulandı, TOF değeri 0,9’da başarılı bir şekilde ekstübe edildi.
Hastaya postoperatif dönemde ayrıca intravenöz tramadol (30 mg) verildi. Stabil seyreden hasta postoperatif
ikinci günde taburcu edildi.
TARTIŞMA:
Laron sendromu gibi nadir ve tecrübelerin kısıtlı olduğu hastalarda, ESB yüksek komplikasyon riski taşısa da;
özellikle pediatrik hasta grubunda blok konusunda tecrübeli olan uygulayıcı için, postoperatif ağrıda makul bir
alternatif teknik olabileceği düşüncesindeyiz.

ANAHTAR KELİMELER
Laron sendromu, erektör spina plan blok, düşük akımlı anestezi, TOF
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SÖZEL SUNU OTURUMU 3
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KRONIK AĞRI TEDAVISINDE BILEVEL BILATERAL SAKRAL EREKTÖR SPINA PLAN
BLOĞU: OLGU SUNUMU
Alper KILIÇASLAN, Feride KARAKUŞ
necmettin erbakan üniversitesi meram tıp fakültesi, konya

Giriş: Torasik ve lomber seviyelerde erektor spina plan (ESP) bloğunun, kronik ağrıda etkinliği göz önüne alarak,
sakral seviyeden uygulanmasının kronik anorektal ağrıda etkili analjezi sağlayacağını varsaydık.
Olgu:Girişimsel işlem ve verilerin yayınlanması amacıyla hastadan yazılı aydınlatılmış onam alındı. 62 yaşında,
erkek hasta, perianal ve gluteal (S2-S5 dermatomlarında) aralıklı şiddetli ağrı şikayeti ile departmanımıza
başvurdu.Hastaya 12 ay önce rektal adenokarsinom nedeniyle anorektal cerrahi uygulanmış ancak ağrıları aralıklı
alevlenmeler şeklinde devam etmekteydi. Ağrısının son iki gündür şiddetlendiğini (NRS: 8-9/10) bildirdi. EF <%
30, atriyal fibrilasyon ve antikoagülan kullanım hikayesi mevcuttu.Öncelikle bilevel bilateral sakral ESPB uygulama
planlandı.Lineer transduser (10-18 MHz) ile parasagittal planda orta sakral krest belirlendi (1). Bir 22-gauge, 80
mm blok iğnesi S2 seviyede kemik ile multifidus kası ve ES apenevrozu arasındaki plana ilerletildi. Lokal anestezi
karışımının (25 mL, % 0.25 bupivakain and 4 mg deksametazon) yarısı uygulandıktan sonra, iğne S4 seviyesine
ilerletilerek kalan yarısı enjekte edildi. Aynı işlem, aynı volüm ile karşı tarafa da uygulandı. Herhangi bir
komplikasyon gelişmedi. Enjeksiyondan 30 dakika sonra L5-S4 dermatomları arasında duyusal blokaj (NRS:2/10)
tespit edildi.
Tartışma ve Sonuç: Sınırlı deneyimimiz, bilevel biletaral uygulanan sakral ESP bloğunun, perianal kronik
intermittan (aralıklı) ağrının tedavisinde kolay ve etkili bir teknik olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte,
uygulama noktası, lokal anestezik volümü, duyusal blokaj alanı gibi araştırılması gereken birçok konu mevcuttur.
Sakral ESP bloğunun etkinliği ve etki mekanizmasını açıklığa kavuşturmak için anatomik radyolojik ve klinik
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Referanslar
1. Kilicaslan A. J Clin Anesth;2019:4:109674.
ANAHTAR KELİMELER
ultrasonografi,kronik ağrı,erektör spina plan blok
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PEDIATRIK HASTADA SPINAL ANESTEZI :OLGU SUNUMU
Feride KARAKUŞ, Alper KILIÇASLAN,
necmettin erbakan üniversitesi meram tıp fakültesi, konya

Spinal anestezi özellikle komorbid rahatsızlıkları olan hastalarda genel anestezinin potansiyel olumsuz
etkilerinden kaçınmak için etkili ve güvenli bir alternatif olarak düşünülmelidir. Bu bildiride spinal anestezi
yapılmış ortopedik cerrahi uygulanan özellikli 2 pediatrik vakanın başarılı ve komplikasyonsuz raporlarını sunmayı
amaçladık

OLGU
Birinci olgu: Konjenital bilateral patellar dislokasyon nedeni ile rekonstrüksiyon planlanan Down sendromlu
hipotiroidi tanılı ve ASD si mevcut olan 20 kg ağırlığında 7 yaşında kız pediatrik hasta.
İkinci olgu: Femur kısaltma operasyonu planlanan Serebral Palsi ve Otizm tanılı 7 yaşında 13 kg hasta.
Her iki hastanın da ebeveynlerinden onam alındıktan sonra, hastalara standart monitarizasyon ve sedasyon
uygulandı. Lateral dekübit pozisyonda L5-S1 intervertebral aralıktan 25 G Quincke spinal iğne ile girilerek BOS un
geldiği görüldükten sonra 1.hastaya 7.5 mg 2. hastaya 6 mg %0.5 hiperbarik bupivakain verildi. Spinal blok
gerçekleştikten sonra sırasıyla ilk hastada duyusal blok düzeyi 4.dakikada T10 olarak, ikincide 10.dakikada T8
olarak tespit edildi. Her iki vakada da 90 dakika süren operasyon süresince ek analjezik ihtiyacı olmadı ve
hemodinami stabil seyretti.
Sonuç
Sonuç olarak, pediyatrik hasta grubunda spinal anestezi uygulaması, hızlı başlayıp, yeterli motor ve duyusal blok
sağlaması, intraoperatif dönemde hemodinamik stabiliteyi sağlaması ve postoperatif opiod ihtiyacını azaltması(1)
gibi avantajları nedeniyle özellikle genel anestezinin yüksek riskli olabileceği pediatrik hastalarda tercih
edilebileceği düşünüyoruz.

1)Effects of regional analgesia on stress responses to pediatric surgery.Wolf AR Paediatr

Anaesth. 2012 Jan; 22(1):19-24

ANAHTAR KELİMELER: Down Sendromu, Serebral Palsi, spinal anestezi
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OSTEOID OSTEOM RADYOFREKANS ABLASYON IÇIN AMELIYATHANE DIŞI
ANESTEZI UYGULAMALARI
Ferda YAMAN, Berat ACU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, ESKİŞEHİR

Giriş: Osteoid osteoma ve osteoblastoma, benign kemik tümörlerdir. Osteoid osteoma, tipik olarak çocuklarda
özellikle de adölesanlarda görülür. En sık etkilenen bölge alt ekstremite olup proksimal femur en sık görüldüğü
yerdir. Osteoid osteomalar genellikle kortikal lezyonlardır ancak medullar subperiostal ya da intrakapsüler alanlar
gibi kemik içinde yer alabilirler. Osteoid osteoma tedavisi semptom varlığına bağlıdır. Semptomatik lezyonlarda
tedavi cerrahi rezeksiyon veya BT (bilgisayar tomografi) rehberliğinde radyofrekans ablasyon ile yapılabilir.
Kemik dokusunda yapılan RF işlemi ağrılı bir işlemdir. BT rehberliğinde radyofrekans ablasyon uygulamaları
girişimsel radyolog tarafından BT ünitesinde sedoanaljezi eşliğinde veya rejyonel anestezi altında
uygulanmaktadır. Bu çalışmada rejyonel anestezi uygulama sıklığı ve güvenliği açısından planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma lokal etik kurul onayı alınarak retrospektif olarak planlanmış olup BT ünitesinde RF
uygulanan 2019-2020 yılları arasında osteoid osteom hastalarının dosya kayıtları incelenerek yaş, cinsiyet gibi
demografik bilgileri ve osteoid osteomun lokasyonu (üst ekstremite, alt ekstremite) ile anestezi yöntemi kayıt
edildi. Verilerin analizi SPSS 21 programı kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya 13 erkek, 15 kadın olmak üzere 28 hasta dahil edildi. Yaş aralığı 2 ile 66 yıl arasındaydı. 18 yaş
altı hasta sayısı 8 olduğu bu hastaların 10 yaş üstü olanlara spinal anestezi uygulandığı diğer hasta grubuna
ketamin anestezisi ile sedoanaljezi sağlandığı tespit edildi. Erişkin hasta yaş ortalaması 24±5,8 idi. Osteoid osteom
yerleşim yerleri incelendiğinde 1 hastada üst ekstremitede ulnar yerleşim göstermişken diğer 19 hastada alt
ekstremitede yerleşim göstermiştir. Alt ekstremite yerleşim olan lezyonlara tek taraflı spinal anestezi uygulanmış
olup komplikasyon gelişmemiş olduğu tespit edilmiştir. Üst ekstremite için ise infraklavikular blok uygulandığı
gösterilmiştir.
Sonuç: Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında komplikasyonları en aza indirmek, hasta ve hekim konforunu
sağlamak, anesteziyoloğun aldığı riski minimalize etmek için uygun hasta seçimi ile rejyonel anestezi
uygulamalarının daha yaygın bir şekilde güvenle uygulanabileceği yönünde sonuç elde edilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER
osteoid osteom, ameliyathane dışı anestezi, rejyonel anestezi
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AMELIYATHANE DIŞI TRIGEMINAL BLOK UYGULAMASI ILE BILGISAYAR
TOMOGRAFI ÜNITESINDE MANDIBULER KIST DRENAJI
Ferda YAMAN1, Berat ACU2, Hülya GÜLOĞLU 1, Sacit GÜLEÇ1
1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, ESKİŞEHİR

2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , ESKİŞEHİR

Giriş: Ameliyathane dışı anestezi eşliğinde yapılan girişimsel işlemlerde, hastaların hastanede yatış süresinin
azaltılması ve maliyet azaltılması amacıyla talep artmakta ve yapılan işlem sayısı ve çeşidi giderek artmaktadır.
Girişimsel radyologlar tarafından bilgisayar tomografi(BT) ünitesinde yapılan girşimlerde işlem boyunca solunum
depresyonu yapan genel anestezik ilaçlardan kaçınılması ayrıca radyasyona maruziyetin de önüne geçilmesi
açısından rejyonel anestezi ile girişimsel işlemlerin gerçekleştirilmesi hasta güvenliği açısından tercih edilebilen
yöntemlerdir. Bu olgu sunumunda mandibula korpus yerleşimli komplike periapikal kist drenajı için anestezik
yaklaşımımızı sunmayı amaçladık.
Olgu: 56 yaşında, ASA II, erkek hasta, girişimsel radyologlar tarafından BT ünitesinde mandibula korpusta kist
drenaj ve ilaç enjeksiyon nedeniyle girişim için anestezi bilim dalına konsülte edildi. Hastaya ultrasound eşliğinde
rejyonel anestezi planlandı. Hasta supin pozisyonda iken ultrasound linear prob, mandibula zigomatik kemiğin alt
kısmında, mandibular çentiğin üstüne önde mandibuler kondil olacak şekilde yerleştirildi. Probun açısı
pterigopalatin fossada sefale doğru yönlendirildi. Ultrasound ile zigomatik kemik, lateral pterigoid kas, lateral
pterigoid plak, maksiller kemik sonoanatomik olarak gözlendi ve renkli doppler ile maksiller arter belirlendi.
Trigeminal sinir, sinir stimulatör eşliğinde 0,4 mA akımda çene kas hareketleri gözlenerek doğrulandı ve etrafına
5 ml bupivakain enjeksiyonu, sinir etrafında lokal anestezik dağılımı gözlenerek uygulandı. Blok uygulanan tarafta
15 dakika sonra hipoestezi gelişti. BT ünitesinde 45 dakika süren kist drenaj ve ilaç enjeksiyon işlemi sırasında ek
analjezik ihtiyacı olmadı. Hasta 3 saat sonra taburcu edildi.
Tartışma: Birçok tedavi ve teşhis prosedürü ameliyathane dışında uygulanmaktadır ve anestezi desteği gerektirir.
Bazı hastanelerde, mobil anestezi ekipleri hastane içinde gerekli birimlere destek olmaktadır. Anestezi desteği
her zaman genel anestezi olmak zorunda değildir ve uygun hasta seçimi ile rejyonel anestezi uygulanabilir. Hasta
konforu, erken taburculuk ve maliyet azaltılması sağlanabilir.
Referanslar:
1) De Buck, Frederik, et al. "Regional anesthesia outside the operating room: indications and techniques." Current
Opinion in Anesthesiology 25.4 (2012): 501-507.
2) Van de Velde M, Kuypers M, Teunkens A, Devroe S. Risk and safety of anesthesia outside the operating room.
Minerva anestesiologica Minerva medica 2009; 75:345–348.
ANAHTAR KELİMELER
USG eşliğinde mandibuler blok, mandibuler kist, trigeminal blok, ameliyathane dışı rejyonel anestezi
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WEB OF SCIENCE'DE İNDEKSLENEN DERGILERDE SON ÜÇ YILDA YAYIMLANAN
TÜRKIYE MENŞELI YAZILARDA REJYONAL ANESTEZININ YERI
Emre KISA1, Nagihan Gözde KISA2
1

T.C SBU Derince EAH, Kocaeli

2

T.C SB Necati Çelik Devlet Hastanesi, Kocaeli

Giriş ve Amaç: Peri-operatif multimodal analjezi planlarında interfasiyal plan blokları başta olmak üzere birçok
rejyonal anestezi tekniğinin önemli ve etkin yer bulmaya başlamaları ile anestezi pratiğinde önemli değişiklikler
izlenmektedir. Bu durum akademik çalışmalarda da paralel olarak kendini göstermektedir. Ülkemizde de
anestezinin her sahasında olduğu gibi rejyonel anestezide de bir çok çalışma yürütülmekte, ve uluslararası
dergilerde kendine yer bulmaktadır. Bu çalışmamızda Web of Science indeksinde taranan Science Citation Index
Expanded (SCI-E) ve Science Citation Index (SCI) kategorisinde indekslenen anestezi dergilerinde son 3 yılda
yayınlanan tüm makaleleri ve alt grup olarak da Türkiye menşeli yayımlanan makaleleri sayı ve içerik bakımından
değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 01 Şubat 2020 tarihi itibariyle Web of Science indeksinde taranan SCI-E ve SCI kategorisindeki
anestezi dergileri https://mjl.clarivate.com/search-results internet sitesinden tarandı. Toplam 85 adet anestezi
dergisi tespit edildi. 2017-2019 yılları arasında yayınlanan dergilerden yıllık en az iki düzenli sayı olarak basılmamış
olanlar, İngilizce yayın yapmayanlar, yoğun bakım ile ilgili dergiler değerlendirme dışı bırakıldı. Belirtilen sürede
yayınlanan tüm yazılar (olgu sunumu, editöre mektup, derleme, orijinal araştırma vb) sayı ve içerik bakımından
tarandı. Yazılar ‘rejyonal anestezi ilişkili’ (RAİ) olanlar ve ‘diğer’ olarak tasnif edildikten sonra; rejyonal anestezi
ilişkili yazılar uygulanan rejyonal anestezi tipine göre “üst ekstremite blokları alt ekstremite blokları, nöroaksiyel
bloklar ve gövde blokları” olarak ayrıldı.
Bulgular: Tüm dergiler içerisinde orijinal makalelerin %15’i, derlemelerin %9’u, editöre mektup yazılarının %17’si
vaka sunumlarının ise %20’si rejyonal anestezi konulu iken bu oranlar ülkemiz kaynaklı orijinal makalelerde %28,
derlemelerde %33, editöre mektuplarda %75 vaka sunumlarında %38’di. Türkiye menşeli yazıların rejyonal
anestezi ilişkili yazıların yüzde 73’ü gövde bloklarıyla ilgili idi. Tüm yazıların toplam oranı (RAİ/toplam) uluslararası
tüm yayınlar için %16 iken Türkiye menşeli yayınlarda bu oranın 3 katından fazlaydı (%49).
Sonuç: Uluslararası indekste taranan dergilerde yayınlanan Türkiye menşeli yayınlarda rejyonal anestezi ile ilgili
yayınların oranı dünya ile paralel bir şekilde artmakta özellikle toplam yayın oranlarına bakıldığında dünyadaki
oranın üç katı rejyonal anestezi lehine olduğunu belirledik. Bu verilerin uluslararası alanda yayınlanmak üzere
çalışmalar yürütmeyi planlayan araştırmacılara; çalışma konusu ve dergi seçimi ile ilgili katkısı olacağını
düşünüyoruz.
ANAHTAR KELİMELER
Rejyonal anestezi; İnterfasiyal plan blokları, Literatür taraması
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SÜNNET UYGULANAN ÇOCUKLARDA ULTRASON EŞLIĞINDE UYGULANAN
PUDENDAL SINIR BLOĞU ILE DORSAL PENIL SINIR BLOĞUNUN POSTOPERATIF
ANALJEZIK ETKINLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI
Volkan OZEN
Okmeydani Training and Research Hospital, ISTANBUL

Giriş: Sünnet pediyatrik popülasyonda sıklıkla uygulanan ve postoperatif dönemde ciddi ağrıya neden olan
günübirlik ürolojik cerrahi prosedürlerdendir. Sünnet cerrahisinde rejyonel anestezi yöntemlerinden pudental
sinir bloğu ile dorsal penil sinir bloğu (DPSB) kullanılmaktadır. Literatürde bizim bildiğimiz kadarıyla sünnet
cerrahisinde ultrason (US) eşliğinde DPSB ve pudental sinir bloklarının postoperatif analjezi etkinliği açısından
karşılaştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanılmadı. Bu çalışma ile amacımız, her iki blok tipinin postoperatif
analjezi etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. Ayrıca her iki blok tipinin postoperatif dönemde görülen komplikasyonlar
ile ebeveyn memnuniyeti üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Material-metod: Bu prospektif gözlemsel tipteki bu çalışma Nisan-Temmuz 2019 tarihleri arasında bir eğitim ve
araştırma hastanesinin anesteziyoloji ve reanimasyon servisinde yürütüldü. Yerel etik kurul onayı ve kurumdan
gerekli izin ile katılımcıların onamları alndı. ASA I-II grubunda 5-12 yaşları arasında sünnet olması planlanan
hastalar çalışmaya dahil edildi. Verilerin toplanmasında Children’s Hospital Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS)
ağrı skalası ve Revize Yüz Ağrı Ölçeği (FPS-R) kulanıldı. Ebeveyn memnuniyeti mükemmel-iyi-kötü şeklinde
değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde “Mann-Whitney U Test” ve “Fisher’s Exact Test” kullanıldı.
Araştırma STROBE check-list kullanılarak raporlandı.
Bulgular: Araştirma DPSB uygulanan 40 hasta ve pudental sinir bloğu uygulanan 40 hasta olmak üzere toplam 80
hasta ile tamamlandı. Gruplar arasında CHEOPS ve FPS-R ağrı puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmadı. Her iki gruptada blok ile ilişkili komplikasyon görülmedi. Ebevyen memnuniyeti bütün
hastalarda mükemmel olarak bildirildi.
Sonuç: Bu çalışma her iki bloğun da postoperatif analjeziye benzer etkinliğe sahip olduğunu ve sünnet
cerrahisinde hastalarda çok rahat bir dönem sağladığını göstermiştir. Klinisyenlerin klinik durumlarına ve
deneyimlerine bağlı olarak bu tekniklerden herhangi birini kullanabileceğine inanıyoruz.
ANAHTAR KELİMELER
Ultrason, Postoperatif Ağrı, Pudental Sinir, Dorsal Penil Sinir, Komplikasyon
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DURAL PONKSIYONLU EPIDURAL TEKNIK İLE AĞRISIZ DOĞUM
Özge YILDIZ, Ferda SERDOĞAN, Gülten ARSLAN, Kemal Tolga SARAÇOĞLU, Ahmet KALE
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ:Doğum ağrısı, anneyi mekanik olarak yoran, stres ve anksiyeteye neden olan, hiperventilasyon
ile oksijen ihtiyacını arttıran ve değişik şekillerde önlenmeye çalışılan önemli bir sosyal sorundur.Rejyonel
teknikler, en sık uygulanan farmakolojik yöntemlerdendir. Biz de son yıllarda yeni bir doğum analjezi yöntemi
olarak ortaya çıkan dural ponksiyon epidural(DPE) tekniği ile doğum analjezisi gerçekleştirilen bir gebeyi sunmayı
amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEM:Otuz yaşında, 86kg ağırlığında, 156cm boyunda, multipar ASA2 hastanın, gebeliğinin
39.haftasında ağrılarının başlaması üzerine hastanemizin kadın doğum kliniğine başvurduğu öğrenildi.Hastanın
öz geçmişinde ve laboratuar değerlerinde herhangi bir özellik yoktu.Doğum eyleminin birinci evresinde servikal
açıklık yaklaşık 4 cm iken DPE tekniği ile doğum analjezi sağlanması planlandı.Bu konu hakkında bilgilendirilen ve
yazılı onamı alınan hasta monitörize edilerek sıvı replasmanına başlandı.Oturur pozisyonda ponksiyon bölgesi
antiseptik çözelti ile dezenfekte edilerek steril şartlar altında L4-5 intervertebral aralığından girilerek 3mL (60 mg)
%2 lidokain ile infiltrasyon anestezisi uygulandı. Epidural aralık 18gauge Tuohy iğnesi ile hava kullanılarak “direnç
kaybı” yöntemi ile tespit edildi. 27gauge spinal iğne ile dura delinerek berrak BOS geldiği gözlendikten sonra
epidural aralığa kateter yerleştirildi. Negatif basınç gözlenerek ve 3 ml (45 mg) %1.5 lidokain test dozu kateterden
uygulanarak kateterin yeri doğrulandı. İndüksiyon takılan gebede vaginal açıklık 5-6cm, VAS 8 iken önce 50μg
fentanil, sonrasında 13ml %0.125 izobarik bupivakain kateterden uygulandı.Kateter takılmasından 3 saat sonra
VAS 1-2 iken doğum eylemi gerçekleşen olgumuzda doğum süreci esnasında VAS≥5 olması üzerine toplam 2 kez
5ml %0.125 izobarik bupivakain uygulandı.
BULGULAR:Hemodinamik yönden stabil seyreden, motor blok gözlenmeyen olgumuzda sensoryal blok ve sakral
analjezi başlama zamanı 6 dk, maksimal üst seviye T4 ve ulaşma zamanı 14 dk olarak belirlendi.Yan etki olarak
annede kısa süreli ve tedavi gerektirmeyen kaşıntı gözlenen doğum eyleminde hasta ve cerrahi memnuniyeti iyimükemmel olarak değerlendirildi. 1. ve 5.dakikalarda Apgarı 9-10 olan 3840 gram erkek bebek ile doğum eylemi
sonlandı..
SONUÇ:Dural ponksiyon epidural (DPE) tekniği, bir spinal iğne ile dural perforasyonun yaratıldığı ancak intratekal
ilaç uygulamasının yapılmadığı kombine spinal epidural tekniğinin bir modifikasyonudur.Dural ponksiyonlu
epidural analjezinin doğum ağrısını gidermede en sık kullanılan geleneksel epidural analjeziye alternatif
olabileceğini, ancak bu konuda daha fazla geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğu kanısına varıldı.
ANAHTAR KELİMELER
Dural ponksiyonlu epidural teknik,ağrısız doğum,bupivakain
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FEMORAL BLOKTA FARKLI İKI DOZ BUPIVAKAIN PROTOKOLÜNÜN
POSTOPERATIF ANALJEZI ÜZERINE ETKISI: TEK MERKEZ VERILERININ
RETROSPEKTIF ANALIZI
Adem SELVİ1, Gökhan YILDIZ2, Erbil TÜRKSAL1, Rıdvan ÖZBEK3, Mustafa Caner OKKAOĞLU1, Esra ÖZAYAR1
1

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara

3

Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu

Özet: Total diz protezi (TDP) sonrası şiddetli olabilen postoperatif ağrı için multimodal analjezinin bir parçası
olarak femoral blok kullanılabilir. Fakat yüksek doz lokal anesteziklerin sistemik toksisite gibi yan etkileri
mevcuttur ve uygun doz kullanımı bu riski azaltabilir. Bu amaçla retrospektif olarak femoral blok için 20 ml % 0,25
ve 20 ml % 0,50 bupivakain uygulamasını etkinlik ve yan etki açısından karşılaştırmayı amaçladık.
Postoperatif vizüel analog skala (VAS) skorları, opioid tüketimi ve yan etki açısından fark saptanmadı.
Postoperatif femoral blokta %0,50 bupivakain ile kıyaslandığında aynı hacimde %0,25 bupivakain kullanımının
benzer analjezi sağladığını ve böylece daha düşük doz kulanmanın sistemik lokal anestezik toksisitesi açısından
daha güvenli olduğunu düşünmekteyiz.
Giriş ve Amaç: Cerrahi sonrası etkili analjezi sağlanması erken mobilizasyona, hastaneden erken taburculuğa,
tromboemboli ve enfeksiyonun azaltılmasına katkı sağlar. TDP sonrası postoperatif ağrı çok şiddetli
olabilmektedir. Parenteral analjeziklere rağmen ağrı skorları yüksek seyretmektedir. Femoral blok bu cerrahi
grubunda etkin analjezi sağlayan iyi bir seçenektir. Çalışmamızda TDP operasyonu sonrasında aynı volümde (20
ml) farklı konsantrasyonlarda (% 0,5 bupivakain ile % 0,25 bupivakain) lokal anestezik ajan ile uygulanan femoral
sinir bloğunun analjezik etkinliğini, opioid tüketimine etkisi ve yan etki profilini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2018 Ağustos-2019 Haziran tarihleri arasında spinal anestezi altında tek taraflı TDP ameliyatı
olan hastaların dosyaları retrospektif tarandı.Femoral blok için % 0,25 bupivacain uygulanan grup 1’de 81, % 0,50
bupivacain uygulanan grup 2’de 82 toplam 163 hasta çalışmaya dahil edildi.Postoperatif 24 saatteki en yüksek
vizuel analog ağrı skalası (VAS) skorları, intravenöz hasta kontrollü analjezi (HKA) cihazlarıyla talep edilen ve
tüketilen tramadol ve yan etki (bulantı, kusma, motor ve duyu defisiti) açısından fark olup olmadığına bakıldı

Bulgular: Grup 1’de en yüksek VAS ortalama 2.95±1.31, grup 2 de ortalama 2.84±1.06 idi ve aralarında anlamlı
fark yoktu. Tüketilen tramadol grup 1’de ortalama 197.04±92.03 mg, grup 2’de 208.05±85.06 mg idi. Tramadol
talep ve tüketimi ile yan etki açısından fark saptanmadı.
Sonuç:Femoral blokta 20 ml %0,25 bupivakain, aynı hacimde %0,50 bupivakainle eş analjezik etkinliği sağlamıştır.
Bu nedenle sistemik yan etkileri, motor blok riskini ve komplikasyonları azaltmak için %0,25 bupivakain
kullanımının daha güvenilir bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz.

ANAHTAR KELİMELER
Femoral Sinir Bloğu, Bupivakain, Total Diz Protezi, Tramadol
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KARDIYOPULMONER RESÜSITASYON SONRASI GÖĞÜS AĞRISI OLAN HASTADA
PECS BLOK
Ayşegül BILGE
Gümüşhane Devlet Hastanesi, Gümüşhane

Giriş
Pektoral bloklar toraks duvarını tutan lezyonlar, travma ve cerrahi işlemler için anestezi ve analjezi
amacıyla kullanılabilen fasial plan bloklarıdır (1). Biz kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) sonrası
göğüs hassasiyeti olan bir olguda ilk kez, PECs blokajının başarılı kullanımıyla ilgili bir olgu sunmayı
amaçladık.

Olgu
Serebrovasküler hastalık nedeni ile serviste takip edilen 76 yaşındaki kadın hastanın kardiyopulmoner
arrest sonrası, 30 dk süren KPR uygulaması sırasında 2 kez defibrilasyon uygulandı. Spontan
dolaşımının dönmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Akciğer grafisinde kot kırıkları olmayan,
stabil seyreden hasta 2 gün sonra ekstübe edildi. Bilinci açık şuuru yerindeydi. Sol göğsünde
hassasiyet ve ağrı olduğunu söyleyen hastanın kardiyak ve akciğere ait patolojiler ekarte edildikten
sonra bunun KPR’a bağlı olduğu düşünüldü. Bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra supin
pozisyonda ultrason eşliğinde PecsII bloğu uygulama kararı alındı. 8-10 MHz lineer prop klavikula ile
korokoid çıkıntının birleşim bölgesinin 1 cm önüne yerleştirildi. Medialden laterale ilerletilerek 4.
kosta görüldü. Pektoralis majör ve minör kasları arasına 10 ml pektoralis minör ve serratus anterior kasları arasına
20
ml
%0.25’lik
bupivakain
enjekte
edildi,herhangi
bir
komplikasyon
gelişmedi.
Blok yapıldıktan 15 dakika sonra pinprick testiyle duyu kaybı kontrol edildi ve hasta göğsünün
anterolateral bölgesinde ağrı hissetmediğini yalnız sternuma bitişik yerinde ağrısının devam ettiğini
belirtti.
Sonuç
Kapalı göğüs kompresyonunun kendisinin uygulanması başlı başına travmatiktir. Göğüste rahatsızlık hissi, kot
kırıkları başta olmak üzere pek çok komplikasyona sebep olabilir(2). Biz kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR)
sonrası göğüs ağrısı olan olgularda, PECs blokajının etkin ve güvenli bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.
Kaynaklar
1) Blanco R. The pecs block. A novel technique for providing analgesia after breast surgery. Anaesthesia
2011;66:847-8.
2) Koster RW. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 2. Adult basic life support
and use of automated external defibrillators. Resuscitation 2010;81:1277–92.
ANAHTAR KELİMELER
PECs blok, toraks analjezisi, KPR
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KALÇA CERRAHİSİNDE KUADRATUS LUMBORUM BLOĞU İLE LATERAL
FEMORAL KUTANÖZ BLOK
Ayşegül BILGE1, Emine VURAL YALÇIN2
1

Gümüşhane Devlet Hastanesi, Gümüşhane

2

Doktor Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi, Konya

Giriş
Ultrason eşliğinde sinir blokları işaret tabanlı yöntemlere göre giderek yaygınlaştıkça rejyonel anesteziye yeni ve
daha güvenilir yaklaşımlar elde edilebilir hale geldi. Kalça cerrahisi sonrası enfeksiyon nedeni ile protez çıkarılması
uygulanacak hastada kuadratus lumborum (QLB) ve Lateral Femoral Kutanöz (LFK) blok uyguladığımız olguyu
sunmayı amaçladık.
Olgu
Bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra 61 yaşında 70 kg meme ca öyküsü olan bayan hasta standart
monitorizasyon eşliğinde blok odasına alındı. Sedoanaljezi uygulandıktan sonra USG probu (EsaoteMyLabsix,
Geneva, İtalya) inguinal ligamente paralel olarak yerleştirildi. Cilt yüzeyinin yaklaşık 2 cm derinliğinde fasia iliaka
ve lata arasında oval hiperekojen yapı olarak görülen LFK sinir etrafına 5 mL %5’lik bupivakain verildi.(1) Daha
sonra hastaya sol lateral dekübit poziyon verildi. Transvers proçes, vertebra, psoas, erektor spina ve kuadratus
lumborum kasları L4-5 seviyesinde konveks prob ile görüldü. QL kası ile Psoas kası arasına 30 ml lokal anestezik
karışımı (15 mL %2’lik prilokain ve 15 mL %5’lik bupivakain) enjekte edildi. Duyu bloğu pinprick testiyle kontrol
edilerek bloktan 20 dakika sonra 50 mcg fentanil yapılarak operasyon başlatıldı. 3 saat süren operasyon sırasında
ve post-operatif 12 saat boyunca ek analjezik ihtiyacı olmadı.
Tartışma ve Sonuç
QL bloğunun, fasya transversalis ve endotorasik fasya arasındaki devamlılık ile enjektatın lomber paravertebral
boşluğa posterior yayılmasından dolayı “indirekt paravertebral blok” gibi davranabileceği düşünülmüştür.(1)
Kalça cerrahisi operasyonlarında hem anestezik hem de post op analjezi için LFK sinir bloğuyla kombine QLB’nin
tercih edilebileceğini düşünüyoruz.
Kaynaklar
1) Akerman M, Pejčić N, Veličković I. A review of the quadratus lumborum block and ERAS. Front Med (Lausanne).
2018;26(5):44.
ANAHTAR KELİMELER
Kuadratus Lumborum bloğu, kalça cerrahisi, rejyonel anestezi
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SÖZEL SUNU OTURUMU 4
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AKCIĞER REZEKSIYONU SONRASI PLEVRAL BOŞLUĞU AZALTMAK İÇIN
UYGULANAN ULTRASON REHBERLIĞINDE KONTINÜ FRENIK SINIR BLOĞU
Alper KILIÇASLAN , Resul YILMAZ , Gülçin HACIBEYOĞLU , Eyüp Fatih CİHAN, Tamer ALTINOK
Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fakültesi,, Konya

Giriş:
Akciğer rezeksiyonu sonrası rezidüel plevral boşluk ve ilişkili hava kaçağı ciddi komplikasyonlara neden olabilir ve
tedavisi zordur (1). Diyaframın kontrollü ve geri dönüşümlü paralizi ile plevral boşluğu azaltmak için kontinü frenik
sinir blokajı uyguladığımız olgumuzu sunmak istiyoruz.
Olgu : Squamoz hücreli karsinom nedeniyle sağ üst lobektomi uygulanan 53 yaşında erkek hastanın ek olarak alt
ve orta lobda yaygın nodülleri olması nedeniyle ekspansiyon problemi oldu. Hastaya frenik sinir blokajı yapılarak
üst torakstaki boşluğun küçültülmesi amaçlandı. İşlem için hasta onam belgesi alındı. Lineer transduser ile,
supraklavikuler alanda (6. servikal vertebra seviyesinde), transvers planda tarama yapıldı. Sternokleidomastoid
kas ile ön skalen kas arasında frenik sinir tespit edildikten sonra 22G sinir bloğu kateteri lateralden mediale doğru
ilerletildi (in-plane) ve sinir çevresine 10 mL % 0.25 bupivakain uygulandı. Kateter cilde tespit edildikten sonra
sürekli, % 0.2 bupivakain (3 mL/saat) infüzyonu başlatıldı. İşlemden 30 dakika sonra hemidiyafram hareketlerinde
azalma, ultrasonografi ile doğrulandı. İşlemden yaklaşık 2 saat sonra göğüs radyografisinde rezidüel plevral
boşlukta azalma tespit edildi. İşlem sırasında ve işlem sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hava
kaçağının çözülmesinin ardından, lokal anestezi infüzyonu sonlandırıldıktan (3 gün) sonra, hemidiyafram
fonksiyonunun tamamen geri geldiği gözlemlendi.

Sonuç: Plevral boşluğun daralması, akciğer ve göğüs duvarı arasındaki teması kolaylaştırır ve hava kaçağını azaltır.
Tek taraflı kontinü frenik sinir blokajı ile geçici diyafram paralizi akciğer rezeksiyonlarından sonra kalan plevral
boşluğu azaltmak için etkili ve minimal invaziv bir yöntemdir.
Kaynaklar
1. Pompili C.. J Thorac Dis 2016;8:S46-54.
ANAHTAR KELİMELER
Akciğer rezeksiyonu, frenik sinir bloğu

57

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı

AKSILLER FOSSA CERRAHİSİNDE ERECTOR SPINAE PLANE BLOĞU (ESPB)
UYGULANMASI: OLGU SUNUMU
Ergün MENDEŞ
Kilis Devlet Hastanesi, Kilis

Giriş ve Amaç: Aksiller fossanın innervasyonu incelendiğinde servical ve torakal dalları içeren geniş bir
yelpazesinin olması sebebiyle izole bir blok seçilmesinde zorluk yaşanabilmektedir. Erector Spinae Plane Bloğu
(ESPB)’nin uygulandığı noktadan sagittal ve aksial yayılımlarının olması hem onun santral bloklar kadar etkin
kalmasına hem de daha geniş bir sinir ağında etkin kalmasına sebep olmaktadır. Bizim hastamıza da aksiller
fossayı kaplayan aksesuar meme dokusu olması ve genel anesteziyi istememesi sebebiyle ESPB düşünüldü.
Gereç ve Yöntem: Hasta 41 yaşında 70 kg ağırlığındaki kadın hasta aydınlatılmış yazılı onamı alındıktan sonra
American Society of Anesthesiologists (ASA) Classification I olarak işleme alındı. İşlem öncesinde hastaya 2 mg
dormicum ve 50 mcg fentanyl sedasyon olarak uygulandı. Torakal vertebralar belirlendikten sonra prone
pozisyonda hastanın T1/T2 aralığına spinöz processin 3 cm lateraline parasaggital olarak 10 mHz linear prop
yerleştirildi. T2 spinal process hizasından T1 processi hedef alınarak 8 cm 20 G iğne yönlendirildi. Erector Spinae
Kası geçildikten hemen sonra 15 mL 0.5% bupivacaine, 10 mL 2% lidocaine ve 5 mL 0.9% NaCl karışımı transver
processlerin üzerindeki lineer yayılımları gözlemlenerek enjekte edildi.
Bulgular: İşlem sonrasında 30. dakika sonrasında hastanın buz aküsü ile yapılan duyu testinde boyun, omuz
kavşağı, humerus iç yüzeyini ve meme çizgisine kadar inen alanı kapsayan duyu bloğunun geliştiği fakat aynı
bölgeyi içeren pinprick testinde ağrılı uyaranlara orta düzeyde cevap oluşturduğu gözlemlenmiştir. İnsizyon hattı
olarak düşünülen bölgeye 2 mL prilocaine (10 mg/mL) eklenildikten sonra 30. dakikada cerrahi başlatılmıştır. Cilt
insizyonunda ve derin dokuların manipülasyonlarında bir problem olmadığı cilt ilişkili çekilmelerinde ise hastanın
ağrı duyduğu gözlemlenmiştir. Ek olarak 50 mcg Fentanyl uygulanmıştır. Bu ağrılar sırasında hastaya 0.5 mg/kg
propofolbolus olarak eklenmiştir. Cerrahi süre 35 dakika ve total propofol miktarı ise 120 mg olarak tespit
edilmiştir.
Sonuç: ESPB’nin aksiller fossayı içeren uygulamaları daha çok meme cerrahileriyle birlikte aksiller lenf nodu
diseeksiyonlarını içermektedir. Bu cerrahilerde ESPB, ek alan bloklarlarıyla kombine edilerek kullanılmaktadır.
Daha çok analjezik paterninin kullanılıyor olmasına rağmen biz ESPB’nin her iki düzlemdeki bu efektif yayılımının
modifikasyonlarla aksilla gibi geniş dermatom hattına sahip bölgelerin cerrahilerinde düşük doz sedo-analjezi
birlikteliğinde efektif olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz
ANAHTAR KELİMELER
Erector Spinae Plane Bloğu, aksiller surgery, aksesuar meme dokusu
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SPINAL ANESTEZI ALTINDA SEZARYEN HASTALARINDA AĞIRLIK AYARLI BOLUS
NORADRENALIN DOZUNUN MATERNAL HIPOTANSIYON ÜZERINDEKI ETKILERI:
PROSPEKTIF RANDOMIZE ÇALIŞMA
Yusuf EMELI1, Ergün MENDEŞ2, Hasan Murat GÜNÜZ3
1

Seyhan Devlet Hastanesi, Adana
2

Kilis Devlet Hastanesi, Kilis

3

Çukurova Üniversitesi Balcalı Üniversite Hastanesi, Adana

Amaç: Profilaktik bolus norepinefrin (noradrenalin-NA) uygulamasında standart dozların etkinliği vurgulanmıştır.
Bu çalışma, spinal anestezi altında sezaryen ameliyatı geçiren hastalarda ağırlık ayarlı üç farklı bolus NA dozunun
etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Metot: Yerel etik kurul onayı sonrasında bu prospektif çalışmaya, gebeliğin 37-42 haftasında olan ve elektif
sezaryen yapılan 18-40 yaş arası 100 ASA I-II hastası dâhil edildi. Hastalar 4 gruba ayrılarak spinal anestezi
yapıldıktan sonra Grup I’e 0,9% NaCl, Grup II’ye 0.05 mcg/kg, Grup III’e 0.075 mcg/kg ve Grup IV’e ise 0.1 mcg/kg
tek doz norepinefrin toplam 2 mL olacak şekilde bolus uygulandı. Sistolik kan basıncı değeri <100 mmHg veya
baseline (bazal) sistolik kan basıncı değerinde %20’den daha fazla bir düşme durumunda 5 mg efedrin iv bolus
olarak uygulandı. Kalp atım hızının 60’ın altına düştüğünde 0,5 mg iv atropin ile tedavi edildi. Maternal sistolik
kan basınçları, kalp atım hızları, efedrin ve atropin tüketimleri, umblikal arter kan gazı değerleri, Apgar skorları ve
bulantı/kusma sıklığı karşılaştırıldı.

Bulgular: Demografik veriler tüm gruplarda benzerdi. Cerrahi operasyon süresince uygulanan toplam efedrin ve
atropin dozları grup I ve grup II’de grup III ve IV’e göre anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur (p = 0.032
and p = 0.014, sırasıyla). APGAR skorları yönünden gruplar arasında bir fark tespit edilemezken umblikal arter kan
gazında PO2 değerinin I. grupta, II, III ve IV. gruba göre anlamlı bir şekilde daha düşük PCO2 değerinin ise anlamlı
derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Bulantı ve kusma sayılarında gruplar arasında istatistiksel
bir fark bulunmamıştır (p=0.096).

Sonuç: Elektif sezaryen doğumlarda spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu önlemek için profilaktik tek doz bolus
norepinefrin uygulamalarında 0,075 ve 0,1 mcg/kg dozları etkili olduğu, efedrin ve atropin ihtiyacını
azaltmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER
norepinefrin; bolus doz; sezaryen; spinal anestezi
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USG REHBERLIĞINDE KONTINUE POPLITEAL SIYATIK BLOK VE KATATER
UYGULAMASININ ALT EKSTREMITE PERIFERIK DAMAR CERRAHISINDE
POSTOPERATIF ANALJEZIK ETKINLIĞI
Muzaffer GENCER
İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi, İstanbul

Giriş ve amaç: Alt ekstremite periferik damar hastalıkları, çoğunlukla ateroskleroza bağlı olarak arterlerin
tıkanması sonucu ortaya çıkan ve iskemi nedenli istirahatte bile ciddi ağrılara yol açabilen, iyileşmeyen cilt ülseri
ve kangren gibi bulguların da eşlik edebildiği, genellikle yaşlı popülasyonda gözlenen hastalıklardır. Bu hastaların
cerrahi tedavisinde periferik arter bypass ve endarterektomi yöntemleri uygulanmaktadır. İskeminin giderilmesi,
dolayısıyla ağrının ortadan kaldırılması tedavinin temel amacıdır. Hastalarda opioid ve diğer analjezik ajanlardan
faydalanılmaktadır. Ancak son dönemde opioid dışı analjezik yöntemlere artan bir ilgi vardır. Bu hasta grubunda
kontinue popliteal siyatik blok ve katater uygulaması faydalı olabilir. Biz de çalışmamızda, kliniğimizde alt
ekstremite periferik damar cerrahisi geçiren, şiddetli ağrı tarifleyen hastalarda kontinüe popliteal siyatik blok ve
katater uygulamasının postoperatif analjezik etkinliği ve analjezik tüketimi ile ilişkisi hakkında deneyimlerimizi
paylaşmaya çalıştık.
Gereç ve yöntem: Alt ekstremite periferik arter bypass veya endarterektomi geçiren hastalarda iskemi kaynaklı
şiddetli ağrıyı kontrol etme amaçlı uygulanan kontinü popliteal siyatik sinir blok ve katater uygulaması yapılan
toplam 22 hastayı retrospektif olarak araştırdık. Hastaların uyandırma odasında, post-operatif 1, 4, 8, 12 ve 24.
saat zaman noktalarında ağrı seviyesi VAS skalası ile değerlendirildi. Ek analjezik gereksinimi zamanı ve miktarı
kaydedildi.
Bulgular: Toplam 22 hastadan 15’ i erkek 7’ si bayandı. 16 hastada hipertansiyon, 14 hastada diabetes mellitus,
6 hastada dializ uygulanan kronik renal yetmezlik mevcuttu. Hastaların preoperatif dönemde VAS ağrı skoru 6-7,
kontinu popliteal blok ve katater uygulanması sonrası iyileşme odasında ve postoperatif 1, 4, 8, 12 ve 24.
saatlerde VAS ağrı skorları 1-2 olarak gözlendi. Postoperatif dönemde servis takibi sırasında sadece 5 hastada ek
analjezik ihtiyacı oldu ve bu hastalara parol 1 gr flk. i.v. olarak verildi. Toplam 3 hastada iyileşmeyen ülserler,
kangrenöz dokunun yaygınlığı nedeniyle diz altı ampütasyon yapıldı. 1 hastanın katateri, şişlik ve kızarıklık
nedeniyle çekildi.
Sonuç: USG ile kontinue popliteal siyatik sinir blok ve katater uygulaması, alt ekstremite periferik damar cerrahisi
geçiren, şiddetli ağrısı olan hastalarda, hem peroperatif hem de postoperatif dönemde dramatik şekilde ağrıda
azalma sağlamaktadır. Bu hasta grubunda, popliteal siyatik blok ve yerleştirilen tünelli kateter kullanımı ciddi ağrı
kontrolü sayesinde, dikkate değer fayda ve artmış hasta memnuniyet sağlamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER
Endarterektomi, periferik arter bypass, usg rehberliğinde kontinue popliteal siyatik sinir blok
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Şekil 2. Popliteal siyatik blok katateri tünel açılması

62

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı

ULTRASON EŞLIĞINDE KOSTOTRANSVERS BLOK UYGULAMASININ MEME
KANSERI CERRAHISINDE POSTOPERATIF ANALJEZIK ETKINLIĞININ
DEĞERLENDIRILMESI, RANDOMIZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA’DAN İLK SONUÇLAR
Hakan AYGÜN1, Nilgün Kavrut ÖZTÜRK2, Serkan TULGAR3
1

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, İzmir

2

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya
3

Maltepe Üniversitesi, İstanbul

Giriş ve Amaç:
Meme kanseri cerrahisi rejyonel anestezi tekniklerinin postoperatif ağrı amacıyla en sık kullanıldığı cerrahi
tiplerindendir. Bu amaçla paravertebral blok, pektoral bloklar (PECs I-II), erektor spina plan bloğu ve romboid
blokların etkinliğini gösteren randomize kontrollü çalışmalar yayınlanmıştır [1]. Peri Paravertebral bölge blokları
içinde en son tanımlanan kostotransvers blok (KTB) uygulamasının meme cerrahisinde etkin analjezi sağladığını
daha önce bir olgu ile rapor etmiştik [2]. Bu randomize kontrollü çalışmada ise amacımız, multimodal analjeziye
eklenen KTB’nin meme kanser cerrahisi uygulanan hastalarda analjezi kalitesi üzerine etkilerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı ve clinicaltrials.gov (NCT04197206)kaydı yapıldıktan sonra ocak 2020 tarihinde
çalışmamıza hasta kabulüne başlandı. 18-80 yaş arası ASA I-II-III hastaların çalışmaya dahil edilmektedir. Tüm
hastalara uygulanan perioperatif analjezi protokolümüz ve postoperatif dönemde hasta kontrollü analjezi
cihazıyla morfin uygulamasına ek olarak blok grubuna cerrahi prosedür öncesi yüz üstü pozisyonda ultrason
eşliğinde KTB uygulanmaktadır. Hastaların demografik verileri, postoperatif dönemde ağrı skorları ve analjezik
gereksinimleri kayıt altına alınmaktadır.
Bulgular: 01 Mart 2020 tarihi itibariyle KTB grubunda 16, kontrol grubunda ise 17 hasta çalışmaya dahil edildi.
Blok grubunda ağrı skoru (NRS) ilk 24 saatte 0-4 aralığında ve median 2 idi. Kontrol grubunda ise (NRS) ilk 24
saatte 0-5 aralığında ve median 3 idi. Gruplar arasında NRS değerleri karşılaştırıldığında KTB grubunda 1. Ve 6.
Saatlerde NRS skorları anlamlı düzeyde düşüktü (p<0.001), 12 ve 24. Saatlerde anlamlı fark yoktu (p>0.05). KTB
grubunda İlk 24 saat morfin gereksinimi 3.43±1.86 mg iken, kontrol grubunda ilk 24 saat morfin gereksinimi ise
7.29±1.72 mg idi (p<0.001). Ilk analjezi gereksinim saati ortalaması KTB grubunda ortalama 6±3.25 saat iken
kontrol grubunda 2.8±1.69 saat idi (p:0.001)
Sonuç: KTB’nin paravertebral blok benzeri etki gösterdiği kadavra çalışmasıyla ortaya konulmuştur [3].
Randomize kontrollü çalışmamızın ilk sonuçları, multimodal analjeziye eklenen Bizim çalışmamız da göstermiştir
ki, KTB tekniği multimodal analjezi rejimine eklendiğinde analjezik gereksinimini azaltıp, daha düşük ağrı skorları
sağlamakta ve dolayısıyla postoperatif analjezi planının kalitesini artırmaktadır.
Kaynaklar:
1. Altıparmak B, Korkmaz Toker M, Uysal AI, Dere Ö, Uğur B. Evaluation of ultrasound-guided rhomboid
intercostal nerve block for postoperative analgesia in breast cancer surgery: a prospective, randomized
controlled trial. Reg Anesth Pain Med [Internet]. 2020 Feb 19; Available from: http://dx.doi.org/10.1136/rapm2019-101114
2. Aygun H, Thomas DT, Nart A. Ultrasound guided single injection costotransverse block in a breast conserving
surgery patient; The first clinical report for novel interfascial block. J Clin Anesth. 2020 May;61:109647.
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3. Nielsen MV, Moriggl B, Hoermann R, Nielsen TD, Bendtsen TF, Børglum J. Are single-injection erector spinae
plane block and multiple-injection costotransverse block equivalent to thoracic paravertebral block? Acta
Anaesthesiol Scand. 2019 Jul 23;139:216.
ANAHTAR KELİMELER
Kostotransvers blok, meme cerrahisi, interfasyal bloklar
Tablo: Demografik özellikler, ağrı skorları ve analjezik gereksinimlerinin gruplara göre değerlendirilmesi
KTB (n:16)

Kontrol (n:17)

p

48.6±15.8

51.2±9.8

0.514

ASA I/II/III

4/11/1

1/13/3

NRS 1 saat

1 (0-2)

3 (2-6)

<0.001

NRS 6 saat

2 (0-3)

3 (3-5)

<0.001

NRS 12 saat

2 (2-4)

3 (2-4)

0.285

NRS 24 saat

1 (0-2)

1 (0-2)

0.830

3.43±1.86

7.29±1.72

<0.001

6±3.25

2.8±1.69

0.001

Yaş

Morfin tüketimi
(mg/gün)
İlk analjezi gereksinimi
(saat)

Ağrı skorları (NRS); ortanca ve en düşük-en yüksek değerler olarak gösterilmiştir.
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İNTRAKRANİYAL ANEVRİZMALI YÜKSEK RİSKLİ HASTADA VİDEO DESTEKLİ
TORAKOSKOPİK TÜMÖR CERRAHİSİNDE PREOPERATİF UYGULANAN
ULTRASON EŞLİĞİNDE EREKTOR SPINA PLAN BLOĞUNUN HEMODİNAMİK
PARAMETRELER, ANALJEZİK VE ANESTEZİK GEREKSİNİMİ ÜZERİNE ETKİSİ;
OLGU SUNUMU
Hakan AYGÜN
Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

GİRİŞ/AMAÇ:
Ultrason eşliğinde Erektör spina plan bloğu (ESPB) oldukça güncel bir rejyonal anestezi tekniğidir. Yüksek riskli
hastalarda peri-operatif anestezik/opioid gereksinimi azaltmak için kullanımıyla ilgili literatürde örnekleri
mevcuttur [1]. Biz burada akciğer malign neoplazm nedeniyle video destekli cerrahiye giden intrakranial
anevrizmalı hastada ‘perioperatif hemodinamik stabilite sağlamak’ ve anestezik ajan/opioid kullanımını azaltmak
için cerrahi öncesi ESPB uygulamamız ve klinik gözlemlerimizi sunmayı amaçlıyoruz.
OLGU:
Özgeçmişinde intrakranial anevrizma, hipertansiyon ve sjögren sendromu olan 68 yaşında (80 kg, kadın) ASA III
olan hastaya sağ video destekli torakoskopik cerrahi (sağ üst lobektomi + mediastinal lenf nodu diseksiyonu)
planlandı. Rutin anestezi planına ek olarak, cerrahi stres ilişkili hemodinamik değişiklikleri minimize etmek için
preoperatif T4 seviyesinden sağ ESPB planlandı. Rutin monitorizasyon altında 2 mg midazolam ve 50 mcg fentanil
uygulaması sonrası sol lateral pozisyonda, steril şartlarda USG ile T4 vertebra transvers prosesi ve erektor spina
kasları belirlendikten sonra interfasyal planda 30 mL bupivakain/lidokain karışımı uygulandı. İnvaziv arter
monitorizasyonunu takiben 2 mg/kg propofol, 2 mcg/kg fentanil ve 0,6 mg/kg rokuronyum ile indüksiyon yapıldı
ve 35 Fr sol disposibl Robert-Shaw çift lümenli tüpü ile entübe edildi. İdamesinde total intravenöz anestezi (TİVA)
planlandı. 5 mg/kg/sa propofol ve 0,3 mcg/kg/dk remifentanil infüzyonu ile TİVA başlatıldı. Hastanın cerrahiye
hemodinamik yanıta göre TİVA dozları azaltıldı ve prosedürün 15. dakikasından itibaren propofol dozu 1
mg/kg/sa’e, remifentanil infüzyonu ise 0.05 mcg/kg/dk’ya kadar azaltıldı. Hemodinamik takipte prosedür
süresince bazal değerlerin %10’undan fazla bir değişim gözlenmedi. Operasyon komplikasyonsuz olarak 180
dakika’da tamamlandı ve hasta ektübe edilerek postanestezik yoğun bakıma interne edildi. Hastanın 24. Saate
kadar NRS<4/10 idi. Rutin analjezi planımıza ek kurtarma analjeziği gereksinimi olmadı.
TARTIŞMA/SONUÇ:
Yüksek riskli hastalarda perioperatif hemodinamik stabilite ve opioid kullanımının minimize edilmesi önemlidir.
ESPB başlangıçta nöropatik ağrı için tanımlanmışsa da, artık anestezi planının ve postoperatif analjezi planının bir
parçası olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Olgumuzda oldukça düşük dozlarda propofol ve remifentanil ile TİVA
uygulanmış, hemodinamik açıdan herhangi bir problem yaşanmamış ve hastamızın cerrahisi komplikasyonsuz
tamamlanmıştır.
Kaynaklar
1. Tulgar S, Ahiskalioglu A, De Cassai A, Gurkan Y. Efficacy of bilateral erector spinae plane block in the
management of pain: current insights. J Pain Res. 2019 Aug 27; 12:2597–613.
2. Dierdorf SF, Iohom G, O’Connor CJ, Hogue CW. Case-Based Anesthesia: Clinical Learning Guides. Lippincott
Williams & Wilkins; 2009. 237 p.
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ANAHTAR KELİMELER
Erektör spina plan blok, intrakranial anevrizma, video destekli torokoskopik cerrahi
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MENTAL RETARDE, ADOLESAN SKOLYOZ HASTASINDA EREKTÖR SPİNA PLAN
BLOK UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
Serpil ŞEHIRLIOĞLU
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

Giriş: Skolyoz nedeniyle posterior stabilizasyon ve enstrümantasyon cerrahisi uygulanacak hastalarda
intraoperatif ve postoperatif önemli miktarda analjezik ihtiyacı gerekmektedir. Son yıllarda bu amaçla Erektör
Spina Plan bloğu (ESP) gündeme gelmiştir. ESP bir fasial plan bloğudur, somatik ve viseral analjezi sağlamaktadır.
Olgu Sunumu: Primer skolyoz tanılı, T3—L2 arası 12 seviye posterior stabilizasyon ve enstrümantasyon yapılacak
hastaya T5 ve T7 seviyelerinden bilateral-bilevel ESP blok uygulaması planlandı.
Fenilketonüri tanısı ile takipli, mental retarde, konuşamayan, 150 cm ve 33 kg olan 15 yaşında erkek hastaya
monitörizasyon, anestezi indüksiyonu ve entübasyonun ardından sağ lateral pozisyonda lineer probla T5 ve T7
seviyelerinden bilateral bilevel ESP blok yapıldı. Her bir seviyeye 8 mL lokal anestezik karışımı ( 4 mL % 0,5
bupivacain + 2 mL % 2 lidocain + 2 mL % 0,9 NaCl) verildi.
Uyarılmış somatosensoryal ve motor potansiyeller ile takip planlanan hastaya BİS monitorizasyonu eşliğinde
propofol 40 mcg/kg/dak ve remifentanil 0,025 mcg/kg/dak infüzyonuyla TİVA yapıldı. 5 saat süren operasyonun
ardından hasta ekstübe halde yoğun bakım ünitesine gönderildi. Postoperatif ağrı takibi, mental retardasyonu ve
iletişim sorunu nedeni ile FLACC (face, legs, activity, cry, consolability) skalasıyla yapıldı.
Asetaminofen 600 mg günde 2 kez planlandı. Hastaya iv morfin PCA takıldı. FLACC skalası >4 ise PCA dan 1 doz
1,5 mg morfin verilmesi planlandı. 24 saat boyunca postoperatif yalnızca 12. saatte 1 kez morfin uygulandı.
Bunların dışında analjezik ihtiyacı olmadı, 24 saat sonunda servise gönderildi.
Tartışma: Hastamızın analjezisini sağlamak için; yaptığımız ESP blok sonrası; hem intraoperatif hem de
postoperatif analjezik ihtiyacı minimal düzeyde oldu. Chin ve arkadaşları 12 seviye posterior enstrumantasyon
uygulanacak yetişkin 2 hastada T4-T10 dan yaptıkları ESP bloğun yeterli analjezi oluşturduğunu bildirmişlerdir
Hastamızın anatomik yapısal bozukluğuna bağlı alt torakal seviyelerde blok uygulamanın zorluğu nedeniyle üst
düzeyden yapmış olduğumuz bilateral-bilevel ESP bloğun yeterli yayılım ile yeterli analjezi oluşturduğunu
gördük..
Sonuç: Skolyoz cerrahisinde bilateral bilevel ESP uygulaması bölgesel analjezi sağlayan, kullanımı kolay ve güvenli
bir yöntemdir. Mental retarde çocuk hastalarda invaziv yöntemlerin güvenlik endişeleri, İV opioidlerın yan etkileri
nedeniyle, ESP daha güvenli, daha az invaziv ve uygulama kolaylığı açısından multimodal analjezinin önemli bir
parçası olarak tercih edilebilir
ANAHTAR KELİMELER
erektör spina blok,adolesan skolyoz,postoperatif analjezi
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CHIARI MALFORMASYONU CERRAHISI SONRASI NÖROPATIK AĞRIDA
ULTRASON EŞLIĞINDE GREATER OKSIPITAL SINIR BLOĞUNUN ETKINLIĞI
Ahmet Murat YAYIK
Atatürk Üniversitesi Arastirma Hastanesi, Erzurum

Giriş ve Amaç: Kronik oksipital ve suboksipital baş ağrısı Chiari malformasyonu (CM) olan hastalarda yaygın bir
semptomdur. Bu baş ağrıları altta yatan patolojinin uygun cerrahi tedavisine rağmen devam edebilir. Ayrıca
perioperatif oksipital sinir basısı ya da postoperatif yara iyilemesine bağlı yapışıklıklar sonucu kronik nöropatik
ağrı da sıklıkla görülmektedir. Bu vakada CM cerrahisi sonrası bilateral nöropatik baş ağrısı olan hastada, C2
seviyesinde ultrason eşliğinde uyguladığımız greater oksipital sinir (GON) blokajı ve hidrodiseksiyonunu
sunmaktayız.
Gereç ve Yöntem: Oksipital bölgede baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kulak çınlaması şikâyetleriyle beyin cerrahi
kliniğine başvuran yirmi dokuz yaşında erkek hasta CM tanısıyla operasyona alındı. Genel anestezi altında
posterior fossa dekompresyonu yapılan hasta postoperatif dördüncü günde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.
Operasyon sonrası birinci ayda oksipital bölgede baş ağrıları devam eden hasta ağrı kliniğinde değerlendirildi.
Hastanın suboksipital bölgeden başlayan parietal bölgeye yayılan bilateral nöropatik karakterde ağrısı mevcuttu.
NRS ağrı skoru 7/10 olan hastada greater oksipital sinir nöropatisi düşünüldü ve C2 vertebra seviyesinden
bilateral greater oksipital sinir hidrodiseksiyonu ve blokajı planlandı. Eksternal oksipital protuberance(EOP)
tanımlandı ve palpe edildi. Lineer USG probu EOP üzerine orta hatta transvers olarak yerleştirildi. Prob kaudale
kaydırıldı ve C2 vertebra spinoz proces görüntülendi, daha sonra prob lateralize edildi ve transvers proces,
semispinalis capitis kası ve obliqus kapitis kası görüntülendi. Medialden-laterale doğru in-plane teknikle bu iki kas
arasında seyreden GON hedeflenerek giriş yapıldı. Toplamda 5 ml olacak şekilde %0.25 bupivakain ve 4mg
deksametazon bilateral olarak uygulandı.
Bulgular: Blok sonrası 20.dakikada yapılan duyusal muayenede GON’ in innerve ettiği tüm alanlarda anestezi
sağlanmıştı ve NRS ağrı skoru her iki tarafta da sıfırdı. İşlem sonrası telefonla yapılan haftalık takiplerde hastanın
1.ayın sonunda ağrısı en fazla 2/10’idi.
Sonuç: CM’ da postoperatif akut ve kronik dönemde GON basısına ve hasarına bağlı ciddi ağrı oluşabilmektedir.
GON hidrodiseksiyonu ve blokajı uygulamasının kolay olması ve etkin analjezi sağlaması ile sistemik analjeziklere
alternatif teknik olarak uygulanabilir, geniş serili randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

ANAHTAR KELİMELER
Oksipital Sinir, Kronik Ağrı
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KONJENITAL LOBER AMFIZEM CERRAHISINDE POSTOPERATIF ANALJEZI IÇIN
UYGULANAN EREKTÖR SPINA PLAN BLOĞU: YENIDOĞAN OLGU SUNUMU
Tuğberk KÜÇÜN, Ramazan INCE, Ali Bilal ULAŞ, Elif ORAL AHISKALIOĞLU
Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Giriş ve Amaç: Konjenital lober amfizem (KLA), nadir bir konjenital pulmoner malformasyondur ve bir veya birden
fazla akciğer lobunun hiperinflasyonu ile karakterizedir. Hastalık, genellikle 6 aylıktan küçüklerde görülmektedir
ve erişkin çağda çok nadirdir. Sıklıkla sol üst lob, ardından orta ve sağ üst lob etkilenir, alt loblar ve birden fazla
lob ise nadiren etkilenir. En sık klinik semptom yenidoğanda akut solunum sıkıntısı yapmasıdır. KLA’ nın standart
tedavisi, persistan/progresif, orta-ileri derecede respiratuvar distresi olan olgularda lobektomidir. Bu hastalarda
cerrahi hayat kurtarıcıdır.

ESP bloğu ilk olarak 2016 yılında Forero tarafından torasik nöropatik ağrı tedavisi için tanımlanmıştır. ESP bloğu
USG altında erektör spina kası ile transvers proçes arasına lokal anesteziğin enjekte edildiği bir rejyonel anesteziği
tekniğidir ve bu teknikle torasik ve abdominal spinal sinirlerin dorsal ve ventral dalları bloke edilir. Biz bu vakada
konjenital lober amfizem cerrahisi için torakotomi ile lobektomi yapılan 7 günlük yenidoğanda postoperatif
analjezi amacıyla ESP blok uygulamamızı sunmaktayız.
Olgu: Bilinen bir sistemik hastalık öyküsü olmayan hasta miadında, 3310 gr, C/S ile sağlıklı bir şekilde doğdu.
Doğduğunda morarması olmadı. Takipleri sırasında da 3. gün yapılan EKO’ sunda kalbin toraks boğluğunda farklı
bir yerleşimde görülmesi üzerine toraks CT çekilmesi planlandı. 5. gün çekilen Toraks CT’ sinde hastada sağ akciğer
orta lobda amfizamatöz havalanma artışı ve mediastinel yapılarda sola deviasyon görülmesi üzerine konjenital
lober amfizem düşünüldü ve operasyon kararı verildi. Hastaya sağ torakotomi işlemi ile lobektomi yapılması
planlandı. Doğum sonrası 7. gün standar genel anestezi protokolü uygulanarak hastaya lateral dekübit pozisyon
verildi. Cerrahi işlem başlamadan önce hastaya peri-operatif ve post-operatif analjezi amacıyla ESP blok
uygulanması planlandı. Lateral dekübit pozisyonda işlem yapılacak bölge ve lineer USG probu steril olarak
hazırlandı. USG probu torakal vertebralar üzerine parasagittal olarak yerleştirildi. Trapezius kası, rhomboid majör
kası, erector spina kası ve transvers proçesler ile plevra surasıyla görüntülendi. T4 vertebra düzeyinden out-of
plane teknikle 5 cm’ lik blok iğnesi kullanılarak erektör spina kası ile transvers proçes arasına girildi ve transvers
proçese temas edildi. 1 ml serum fizyolojik verilerek iğneni yeri doğrulandı. Daha sonra 1 ml % 0.5 bupivakain,
0.5 ml %2 lidokain ve 1,5 ml serum fizyolojik sağ T4 transvers proçes üzeri alana enjekte edildi. Cerrahi süre
yaklaşık 90 dakikaydı ve operasyon bitmeden 30 dakika önce 15mg/kg parasetamol yapıldı. Parasetamol postoperatif 6 saatte bir tekrarlandı. Post-operatif ağrı değerlendirmesi FLACC ile yapıldı. Takiplerinde ilk 12 saatte
FLACC skoru 2’nin üzerine çıkmadı ve 12-24 saat aralığında maksimum FLACC skoru 3 idi.
Tartışma ve Sonuç: Son yıllarda birçok endikasyon için tanımlanan ESP blok, çocuklarda da postoperatif analjezi
amaçlı kullanılmaktadır. Yenidoğan hasta grubunda kullanımına bakıldığında ise literatürde sınırlı sayıda vaka
sunumu bulunmaktadır. Yenidoğan hasta grubunun hem fizyolojik hem de anatomik farklılıkları göz önüne
alındığında hem lokal anesteziklerin hem de interfasyal plan bloklarının dağılımı halen soru işaretidir. Bu vaka
sunumunda ilk 24 saatte yeterli bir postoperatif analjezi sağlanmasına rağmen geniş serili randomize kontrollü
çalışmalar ile ESP bloğun etkinliği yenidoğan hasta grubunda araştırılmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER
Erektör Spina Plan Bloğu, Konjenital Lober Amfizem, Yenidoğan, Postoperatif Analjezi
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VARİKOSELEKTOMİ CERRAHİSİNDE TRANSVERSALİS FASYA PLAN BLOĞUNUN
ETKİNLİĞİ; 11 OLGULUK VAKA SERİSİ
Erkan Cem ÇELİK1, Yunus Emre KARAPINAR 1, Muhammed ENES2
1

Atatürk Üniversitesi Arastirma Hastanesi, Erzurum
2

AYDIN, Erzurum

Giriş ve Amaç: Varikoselektomi cerrahisi (VC) sonrasında hastalar cerrahi insizyon alanında şiddetli ağrı
hissetmektedirler. Bu ağrı operasyon sonrası hastaların özbakımlarını gerçekleştirmeye engel olabilmektedir.
Transversalis Fasya Plan Bloğu (TFP) 2009 yılında batın cerrahisi için somatik ağrının engellenmesi amacıyla
kullanılmıştır. TFP; batın ön duvarını oluşturan üstten alta sırayla eksternal oblik, internal oblik ve transversus
abdominis kaslarının ultrasoun altında görüntülenmesi ile uygulanır. Bu 3 kas grubunun batın ön duvarında
lumbal bölgeye doğru USG ile izlenerek sonlanması ile 3 kas grubunun birleştiren torakolomber fasyanın altındaki
transversalis fascianın geçilmesi ile perinefrik yağ dokusu içine uygulanarak gerçekleştirilir. Bu vaka serisinde
varikoselektomi operasyonu geçiren hastalarda postoperatif uygulanan TFP bloğun etkinliğinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu vaka serisinde VC uygulanmış olan 11 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalara, supin
pozisyonda monitörize edildikten ve intravenöz kanülize edildikten sonra 2.5 mg/kg propofol, 1 mcg/kg fentanyl
ile anestezi indüksiyonu uygulandı. Ardından laringeal maske yerleştirildi ve mekanik ventilatöre bağlandı. 1 MAC
düzeyinde sevofloran ve %50 O2-%50 N2O hava karışımı ile anestezi idamesi uygulandı. VC için subingüinal kesi
girişi yapılıp spermatik korda ulaşıldı. Operasyon sonrası plan bloğu uygulaması deneyimli tek bir anestezi uzmanı
tarafından gerçekleştirildi. Operasyon sonrası blok mayiileri unilateral TFP bloğu uygulamak üzere bir adet 20
ml’lik %0.25’ lik bupivakainli mayii ile 80mm blok iğnesi ve yüksek frekanslı ultrason cihazı rehberliğinde lineer
prop ile uygulandı. Operasyon bitiminden yaklaşık 30 dakika önce 50 mg deksketoprofen trometamol intravenöz
olarak verildi. Cerrahi bitiminde hastalar takip için derlenme ünitesinde takip edildi. 1., 2., 4., 8., 12.,ve 24.
saatlerde pasif ve aktif VAS skorları, TFP blok uygulama süreleri, ek analjezi ihtiyacı, bulantı-kusma ve diğer yan
etkiler açısından değerlendirildi. Tüm hastalara postoperatif dönemde 4x1 10 mg/kg parasetamol uygulandı.

Bulgular; Hastaların yaş, kilo, boy ortalamaları sırasıyla 25,90±5.37, 75,63±10,08, 176,27±5,12 idi. Cerrahi süre
ve anestezi süresi ortalamaları sırası ile 55,90±15,13, 72,27±16,78 idi. İlk 24 saat boyunca en yüksek VAS skoru
aktif hareketle 1. saatte 2,72±2.28 en düşük VAS skoru pasif 24. Saatte 0.81±0.60 olarak değerlendirildi.
Postoperatif dönemde hiçbir hastanın kurtarıcı analjezik ihtiyacı olmamıştır. Hiçbir hastada girişime ve cerrahiye
bağlı herhangi bir komplikasyon görülmemiştir.
Sonuç; VC sonrası analjezi amacıyla TFP bloğun etkin bir tercih olabileceğini düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER
Varikoselektomi, Postoperatif analjezi, Transversalis fasya plan bloğu, Ultrason
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SÖZEL SUNU OTURUMU 5
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ULTRASONOGRAFI EŞLIĞINDE YAPILAN BRAKIYAL PLEKSUS BLOKLARINDA
ÖLÇÜLEN PERFÜZYON İNDEKSININ (PI) ; BLOK BAŞARISI İLE
KORELASYONUNUN İNCELENMESI
Akif BOZDAĞ1, Mevlüt DOĞUKAN1, Murat BIÇAKÇIOĞLU2, Hamza NAKIR2, Mehmet DURAN1, Öznur ULUDAĞ1
1

adıyaman üniversitesi tıp fakültesi, adıyaman

2

adıyaman üniversitesi eğitim araştırma hastanesi, adıyaman

Özet: Çalışmamızda ultrasonografi eşliğinde yapılan üst ekstremite bloklarının yeterliliğini değerlendirmek için
perfüzyon indeksi (PI) ölçümü yapıldı. Blokaj uyguladığımız ekstremitede 5. dakikadan itibaren 20 dakika
süresince PI ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı yükselme meydana geldi. PI ölçümünde yükselme olan tüm
hastalarda bloğumuz başarlıydı.
Giriş ve Amac:. Başarılı periferik sinir blokajı; sempatik liflerin bloke olmasına bağlı olarak lokal vazodilatasyon,
artmış lokal kan akımı, cilt sıcaklığında bir miktar artma ve ekstremitede duyu kaybı şeklinde görülür (1,2)
Çalışmamızda; perfüzyon indeksi (PI) ölçümünün ultrasonografi eşliğinde yapılan üst ekstremite bloklarının
yeterliliğini değerlendirmek için kullanılabilir olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: El, ön kol, kol operasyonu olacak ASA I-II grubuna giren 18-65 yaş arası 33 hasta çalışmaya
alındı. Bu hastalara operasyona uygun tipte brakiyal pleksus bloğu uygulandı. Blok uygulaması tamamlandıktan
sonra duyusal ve motor blok 20 dk. içinde 5, 10 ve 20. dakikalarda değerlendirildi. Ayrıca 5, 10 ve 20. dakikalarda
hastanın periferik oksijen saturasyonu (SpO2), kalp atım hızı (KAH), noninvaziv arter basıncı (NİAB) ve her iki
ekstremiteden ölçülen perfüzyon indeksleri (PI) kayıt altına alındı.
Bulgular: Brakiyal pleksus bloğu uyguladığımız 33 hastanın 32’sinde yapılan bloğumuz başarılı oldu ve blokaj
uygulanan ekstremitede perfüzyon indeksi (PI) ölçümleri 20 dakikalık gözlem süresi boyunca 5. dakikadan itibaren
sürekli artış gösterdi. Bloğun başarısız olduğu 1 hastada ve blok uygulanmayan kol grubunda ise ; 5. dk, 10. dk ve
20. dk perfüzyon indeksi (PI) ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.
Sonuç: Perfüzyon indeksi (PI) ölçümü; periferik sinir bloklarının başarısının erken, kolay ve objektif olarak
değerlendirilmesinde çok değerli ve kullanılabilir bir yöntemdir.
Kaynaklar:
1. Sorensen J, Bengtsson M, Malmqvist EL, Nilsson G, Sjoberg F.Lazer Doppler perfüzyon görüntüleyici (LDPI) sempatik blokları takiben cilt kan akışı değişikliklerinin değerlendirilmesi için. Açta Anesteziol Scand. 1996, 40 (9):
1145-8.
2. Şahin L, Gül R, Mizrak A, Deniz H, Şahin M, Koruk S, Cesur M, Göksu S. J Vasc Surg. 2011; 54 (3): 749-53. doi:
10.1016 / j.jvs.2010.12.045

ANAHTAR KELİMELER
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Tablo-1: Blok uygulanan ve uygulanmayan kollar arasındaki perfüzyon indeksi farkları

Blok öncesi PI
5. dk. PI
10. dk. PI
20. dk. PI

Perfüzyon indeksi
No-blok
Blok
3,7±2,4
3,3±2,1
3,7±2,7
7,3±3,6
3,6±2,6
9,7±3,4
3,6±2,7
10,9±3,0

p
0,608
<0,001
<0,001
<0,001
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KLAVIKULA KIRIĞI OLAN İKİ OLGUDA POSTOPERATİF ANALJEZİ YÖNETİMİ İÇİN
KLAVİPEKTORAL DÜZLEM ALAN BLOĞU
Mevlüt DOĞUKAN1, Hamza NAKIR2, Mehmet DURAN1, Mehmet TEPE 2, Çiğdem DEMİRCİ1
1

adıyaman üniversitesi tıp fakültesi, adıyaman

2

adıyaman üniversitesi eğitim araştırma hastanesi, adıyaman

ÖZET: Yüzeyel servikal pleksus blok, interskalen blok ve kombine yüzeyel servikal pleksus-interskalen blok
klavikula anestezisi için kullanılabilir.(1) Yeni yapılan çalışmalar sonucunda yüzeyel servikal pleksus bloğuklavipektoral düzlem alan bloğu birlikte kullanılabileceği gösterilmiştir. Klavipektoral düzlem alan bloğu ilk kez
2017'de Valdes tarafından tanımlanmıştır(2). Roqués et al.yaptıkları bir çalışmada bu teknik ile klavikulanın diafiz
kırıklarında postoperatif kaliteli ve uzun süre analjezi sağlandığı bildirildi.(3) Sunacağımız olgumuzda klavikular
kırık nedeni ile cerrahi uygulanacak olan iki hastaya yüzeyel servikal pleksus bloğu-klavipektoral düzlem alan
bloğu kullanılarak başarılı bir postoperatif ağrı yönetimi sağlandı.
GİRİŞ VE AMAÇ: Klavikula kırıkları,omuz bölgesinin en yaygın yaralanması olup genellikle genç erkeklerde, spor
faaliyetleri veya trafik kazaları gibi travma sonucu ortaya çıkar ve insidansı tüm omuz bölgesi kırıkları arasında %
35'tir.(4) Klavikula kırıklarının % 81'ini ise diafiz orta şaft kırığı oluşturmaktadır.(5) Çoğu diyafiz kırığı cerrahi
olmayan bir şekilde tedavi edilebilsede, cerrahi tedavi ile daha iyi fonksiyonel sonuçlara ulaşıldığına dair kanıtlar
artmaktadır.(6) Klavikular kırıklarında cerrahi sonrası ağrı yönetimi oldukça önemlidir. Operasyon sonrası
opioidlere yeterli yanıt alınamayabilir. Bu hastalarda, periferik sinir blokları postoperatif aneljezi için tamamlayıcı
bir tedavi olabilir. Bu çalışmada klavikular kırık nedeni ile cerrahi uygulanacak olan iki hastaya yüzeyel servikal
pleksus bloğu- klavipektoral düzlem alan bloğu, postoperatif ağrı kontrolu sağlamak amacıyla uygulamamız
sunulmuştur.
GEREÇ VE YÖNTEM: 38 yaşında ASA1 olan erkek hasta motorsiklet kazası sonrası ve 32 yaşında ASA1 olan bayan
hasta araç içi trafik kazası sonrası izole klavikular kırık mevcuttur. Genel anestezi altında cerrahi operasyon
planlandı. İki hastaya postoperatif analjezi için yüzeyel servikal pleksus bloğu-klavipektoral düzlem alan bloğu
ultrason eşliğinde uygulandı. Prob, klavikula yüzeyine yerleştirildi. Medialden laterale doğru prob hareket
ettirilerek kırık hattı tespit edildi. Kırık olan hattın medial ve lateral kısmına 22 G periferik sinir bloğu iğnemizi inplane şekilde giriş yaparak her iki tarafa 10-15cc %0.5 levobupivakain enjekte edildi.(RESİM1)
BULGULAR: İki hastanın ağrı skoru VAS operasyon öncesi 8/10 iken postoperatif VAS 0-2/10. Ameliyattan 24 saat
sonraya
kadar
iki
hastanın
ek
analjezi
ihtiyacı
olmadı
ve
ağrı
skoru
korundu.

SONUÇ: Klavikular cerrahi yapılacak hastalarda ultrason rehberliğinde yüzeyel servikal pleksus bloğuklavipektoral düzlem alan bloğunu güvenli ve etkili analjezi sağlamasından dolayı brakial pleksus bloğuna bir
alternatif olacağını düşünmekteyiz.

KAYNAKLAR
1-Tran DQH, Tiyaprasertkul W, Gonzalez A. Analgesia for clavicular fracture and surgery: a call for evidence. Reg
Anesth Pain Med. 2013;38:539---43

2-Valdés-Vilches L. Analgesia for clavicular surgery/fractures. In Symposia 01: postoperative analgesia for
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orthopedic upper and lower limb surgery. Symposium conducted at the 36th annual European Society of
Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA) congress, Lugano, Switzerland. 2017. September.
3- Roqués V, Valdés L, Pradere A, et al. How I do it: PoCUS and fascial plane blocks. In: Video presented at: IS-09
Ask the Experts Interactive Session. Clavipectoral fascia plain block for clavicle surgery. 44th annual regional
anesthesiology and acute pain medicine meeting. 2019.
4-Robinson CM. Fractures of the clavicle in the adult. Epidemiology and classification. J Bone Joint Surg Br.
1998;80:476---84.
5-QinM,ZhaoS,GuoW,etal.Open reduction and plate fixation compared with non surgical treatment for displaced
midshaft clavicle fracture: a meta-analysis of randomized clinical trials. Medicine(Baltimore)2019
6-Robinson CM. Fractures of the clavicle in the adult. Epidemiology and classification. J Bone Joint Surg Br.
1998;80:476---84.
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KALÇA PROTEZI CERRAHISINDE ANALJEZI İÇIN KOMBINE PENG VE LFCN
BLOĞU YETERLI MI? – OLGU SUNUMU
Onur KÜÇÜK, Elif ÇOPUROĞLU, Fidan MAT, Sevtap HEKİMOĞLU ŞAHİN, Cem ÇOPUROĞLU
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Edirne

Giriş ve Amaç
Yaşlı nüfusun artması ile birlikte kalça operasyonları da artmış, fakat gelişen yöntemlere rağmen yüksek morbidite
ve mortaliteye sahip ameliyatlarda anestezi ve analjezi yöntemleri için bir altın standart belirlenememiştir.
Sedasyon ile birlikte gövde bloklarının infraumbilikal cerrahi için uygun anestezi sağladığı gösterilmiştir. Biz de
total kalça protezi operasyonu planlanan, kardiyak hastalık öyküsü olan yaşlı hastada, anestezi yönetiminde
sedasyon ile birlikte analjezi için kombine perikapsüller sinir grubu (PENG) bloğu ve lateral femoral kutanöz sinir
(LFCN) bloğunun uygulanmasındaki deneyimimizi sunuyoruz.
Olgu Sunumu
74 yaş koroner arter hastalığı olan (ASA III), tek taraflı total kalça protezi operasyonu planlanan erkek hastadan
onam alındıktan ve premedikasyon uygulandıktan sonra; hastaya anestezi yönetimi olarak kombine PENG ve
LFCN bloğu uygulayıp, sedasyon uygulanması seçildi. Perikapsüller sinir grubu alanına %0.25 levobupivakain (30
mL) (Şekil-1) ve lateral femoral sinir bölgesine %0.25 levobupivakain (10 mL) (Şekil-2) enjekte edildi. 4 mg/kg/saat
hızında propofol infüzyonu başlandı. Cerrahi işlem nazal etCO2 takip edilerek hasta hafif sedatize olduktan sonra
başlandı. Operasyon sırasında derin dokularda vizuel analog skala (VAS) skoru artan hastanın yaş ve kardiyak
öyküsü göz önüne alınarak cerrahi işlem durduruldu, sedasyonu derinleştirildi ve hasta entübe edildi. Hastanın
operasyon süresince vital bulguları ve VAS skor takibi yapıldı. Hasta ameliyat boyunca hemodinamik olarak stabil
kaldı, ek analjezi uygulanmadı. Takibinde post-operatif 10. ve 18. saatinde asetaminofen 1000 mg intravenöz
olarak uygulandı, ek analjezi ihtiyacı olmadı.

Tartışma ve Sonuç
Yüksek hacimlerde PENG bloğu uygulamasının lomber pleksus bloğu benzeri etkisi olabileceği bildirilmiştir.
Deneyimimizde kalça protezi için PENG bloğunda yüksek hacimli lokal anestezik kullanılmasına ve lateral femoral
kutanöz sinir bloğu eklenmesine rağmen intraoperatif hafif sedasyon ile yeterli bir cerrahi işlem sağlanamamıştır.
Kalça operasyonları için nöroaksiyel ve lomber pleksus blokları gibi daha gelişmiş bloklara makul bir alternatif
olarak, yeni teknik olan kombine PENG ve LFCN bloğunun yaygınlaşabilmesi için daha fazla uygulamaların
bildirilmesinin klinisyenlere fayda sağlayacağı kanısındayız.
ANAHTAR KELİMELER
Perikapsüller sinir grubu bloğu, lateral femoral kutanöz sinir bloğu, kalça operasyonu
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SERVIKOJENIK BAŞAĞRISINDA ULTRASON EŞLIĞINDE YAPILAN TRAPEZIUS
KASI İNTERFASIYAL BLOĞU: 2 VAKANIN RAPORU
Tülin ARICI
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun

Giriş
Servikojenik baş ağrısı faset eklemler, intervertebral diskler, kaslar ve ligamentler gibi çeşitli yapılardan
kaynaklanan bir baş ağrısıdır. Miyofasiyal tetik noktalar servikojenik baş ağrılı hastalarda yaygın bir ağrı nedenidir.
Bu raporda üst trapezius kasında tetik noktaları olan, ultrason eşliğinde trapezius kası interfasiyal bloğu
uygulanan iki servikojenik baş ağrılı hastayı sunduk. Şimdiye kadar trapezius kası tetik noktasına bağlı servikojenik
baş ağrılı hastalarda trapezius interfasiyal bloğunun etkinliğini gösteren bir çalışma yapılmamıştır.
Vaka Sunumları
Vaka 1
79 yaşında bayan hasta 4 yıldır devam eden başın sol tarafında ağrı şikayeti ile başvurdu. Ağrı boyun hareketleri
ile tetiklenmekteydi ve boyun hareketlerinde kısıtlılık vardı. Ayrıca sol omuzda non-radiküler ağrı mevcuttu.
Numerik Rating Skala skoru 10'du. Hastanın sol üst trapezius kasında tetik nokta tespit ettik. Hastaya ultrason
eşliğinde trapezius kası interfasiyal bloğu uygulandı. İşlemden 30 dakika sonra NRS skoru 2 idi ve işlem sonrası 2
ay boyunca ağrısızdı.
Vaka 2
55 yaşında bayan hasta başın sol tarafında 1 yıldır devam eden ağrı şikayeti ile başvurdu. Ağrı boyun hareketleri
ile tetiklenmekteydi ve boyun hareketlerinde kısıtlılık vardı. Numerik Rating Skala skoru 8'di. Hastanın sol üst
trapezius kasında tetik nokta tespit ettik. Hastaya ultrason eşliğinde trapezius kası interfasiyal bloğu uygulandı.
İşlemden 30 dakika sonra NRS skoru 3 idi ve işlem sonrası 2 hafta boyunca ağrısızdı.
Tetik noktanın bulunduğu bölgeye yakın olacak şekilde trapezius kası ile levator skapula arasındaki interfasiyal
aralığa 22 gauge spinal iğne in plane olarak lineer prob eşliğinde ilerletildi. İğne ucu trapezius kası fasyası ile
altındaki kasın fasyası tarafından oluşturulan hiperekoik hatta ulaştırıldı. Sonrasında 2 cc serum fizyolojik
verilerek hidrodiseksiyon ile anekoik bir genişleme elde edilerek iğne ucunun iki kasın fasyasının arasında olduğu
doğrulandı. İğne yeri serum fizyolojiğin uygun yayılımı ile doğrulandıktan sonra iğneden enjektör çıkarılıp 10 cc
%0,125’lik bupivakain dolu enjektör takıldı. Yaklaşık 1 dakikalık bir sürede enjeksiyon tamamlandı.
Tartışma
Fasyanın yapısı enjekte edilen anestezik ajanların difüzyonunu kolaylaştırabilir. İnterfasiyal enjeksiyonlar sinir
liflerini bloke ederek sensitiviteyi azaltır, kasın gevşemesine yardımcı olur ve böylece ağrı rahatlamasını sağlar.
Biz tetik noktalara bağlı servikojenik baş ağrısında bu tedavi şeklinin olumlu etkiler yaratacağını düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER
servikojenik baş ağrısı, interfasiyal blok, trapezius kası
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COVID-19 PANDEMI SÜRECININ ALGOLOJI POLIKLINIK ÇALIŞMALARIMIZA
ETKILERI
Tülin ARICI
Samsun Training and Research Hospital, Samsun

Giriş ve amaç
Covid-19 enfeksiyonu şiddetli akut solunum yetmezliği, sistemik komplikasyonlar ve ölüme sebep olan, devam
etmekte olan pandemiden sorumludur. Coronavirus disease-2019 (COVID-19) hastalığı olarak adlandırılan bu
hastalığa, şiddetli akut solunum sendromu coronavirus-2 (SARS-CoV-2)’nin sebep olduğu belirlenmiştir. Sonuçta
tüm elektif cerrahi işlemler, günübirlik işlemler, hasta visitleri ağrı tedavi servisleri de dahil ertelendi veya iptal
edildi. Bu durum kronik ağrı hastalarını etkiledi. Biz çalışmamızda bu süreçte algoloji kliniğine başvuran ve
tedavileri yapılan hastaların demografik verilerini, ve uygulanan tedavi yöntemlerini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve yöntem
1 Nisan 2020 ve 30 Kasım 2020 tarihleri arasında algoloji kliniğine başvuran hastaların dosyaları retrospektif
olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, ağrı tipleri ve uygulanan tedavi yöntemleri değerlendirildi.
Bulgular
8 ayda kliniğimize 1910 hastanın başvurduğu görüldü. 78 hastanın ise randevu aldığı halde gelmediği tespit edildi.
Hastaların 1064’ü (%55,70) kadın, 846’sı (%44,29) ise erkekti. Yaş ortalaması 55,57 (20-96) idi. 74 (%3,87)
hastanın kanser ağrısı nedeniyle başvurduğu görüldü.
Girişimsel ağrı tedavisi uygulanan hasta sayısı 341 (%17,85) idi. En sık uygulanan işlemler sırasıyla epidural steroid
enjeksiyonu, interfasiyal bloklar ve eklem içi enjeksiyonlar olarak bulundu.
Sonuç
Pandemi öncesi yaptığımız çalışmada ayda ortalama 561,95 hasta başvurusu varken, pandemi döneminde
ortalama 238,75 hasta sayısı ile yarı yarıya bir azalma görüldü. Pandemi öncesi kadın hasta oranı % 63,5, erkek
hasta oranı %36,5 iken, pandemi döneminde erkek hasta oranında %44,29 ile önemli ölçüde artış gözlendi. Kanser
ağrısı oranı pandemi öncesinde %2,7 iken, pandemi döneminde bu oran %3,87 oldu.
Pandemi öncesinde hastaların %14,4’üne girişimsel ağrı tedavisi uygulanmış ve en çok uygulanan işlemler
sırasıyla tetik nokta enjeksiyonu, eklem içi enjeksiyonlar ve epidural steroid enjeksiyonu imiş. Pandemi
döneminde ise hastaların %17,85’sine girişimsel ağrı tedavisi uygulandığı ve en sık uygulanan işlemlerin sırasıyla
epidural steroid enjeksiyonu, interfasiyal bloklar ve eklem içi enjeksiyonlar olduğu tespit edildi.
Covid-19 pandemisi tüm sağlık alanındaki hizmetleri etkilediği gibi algoloji kliniği çalışmalarımızı da etkilemekle
birlikte temel tedavi hizmetlerimiz devam etmiştir.
ANAHTAR KELİMELER
Covid-19, pandemi, ağrı
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Tablo 3. Hastalara uygulanan girişimsel ağrı tedavileri

Epidural steroid enjeksiyonu
İnterfasiyal bloklar
İntraartiküler enjeksiyonlar
Faset sinir radyofrekans termokoagülasyonu
Periferik bloklar
Tetik nokta enjeksiyonları
Faset blok
Dorsal root pulse radyofrekansı
Kuru iğneleme
Periferik sinir radyofrekansı
Sempatik bloklar
Toplam

Sayı
79
59
57
42
25
22
21
17
10
6
3
341
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DİZ ARTROSKOPİLERİNDE SPİNAL HEMİBLOK VE KOMBİNE SİYATİK FEMORAL
SİNİR BLOĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Gülen AÇIK
OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, İSTANBUL

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, diz artroskopisi yapılan hastalarda spinal hemiblok tekniği ile kombine-siyatik
femoral blok tekniğini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Anestezi öncesi değerlendirmede American Society of Anesthesiology (ASA) 1-2 olan, elektif
diz artroskopisi planlanan 40 hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastgele örnekleme sistemine göre; Spinal Hemiblok
grubu (SHB) ve Kombine Siyatik-Femoral Blok (KSFB) grubu olarak 20’şer kişilik 2 gruba ayrıldı.
SHB grubunda hastalara lateral dekübit pozisyonunda, L3-L4 aralığından 10 miligram hiperbarik bupivakain
intratekal olarak uygulandı ve 10 dakika (dk) bekletildi. KSFB grubunda hastalara klasik teknikle önce siyatik blok,
ardından anterior yaklaşımlı femoral blok uygulandı.
Bulgular: Demografik veriler karşılaştırıldığında gruplar arasında yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından
istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. (p>0,05) Gruplar arasında anestezi uygulama süresi ve yeterli
anestezi oluşma süresi açısından yapılan karşılaştırmada grup KSFB’de SHB grubuna göre her iki süre de anlamlı
olarak uzun bulunmuştur. (p=0,001) Gruplar arasında postoperatif ayağını ilk yere basma zamanı
karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. (p>0,05) Gruplar arası taburculuk süresinin
karşılaştırmasında grup KSFB’de SHB grubuna göre taburculuk süresi anlamlı olarak kısa bulunmuştur. (p=0,01)
Gruplar arası opere olacak bacağın Bromage skoru karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilmedi.
(p>0,05) Gruplar arası ortalama kan basıncı değerleri karşılaştırıldığında SHB grubunda preoperatif ile 10.dk,
preoperatif ile 20.dk, 1. ile 10.dk ve 3. ile 10.dk ortalama kan basıncı değerleri arasında istatistiksel anlamlı farklılık
tespit edilmiştir. (p<0.05) Gruplar arası kalp tepe atımı değerleri karşılaştırıldığında SHB grubunda preoperatif ile
20.dk, 1. ile 10.dk, 1. ile 20.dk, 3. ile 10.dk, 3. ile 20.dk ve 5. ile 20.dk kalp tepe atımı değerleri arasında istatistiksel
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. (p<0.05) Gruplar arası peroperatif bulantı kusma SHB grubu hastalarda
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir (p<0.05). Gruplar arası aynı yöntemle ameliyat olma
isteği karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. (p>0.05)
Sonuç: SHB grubunda düşük doz bupivakaine rağmen hemodinamik instabilite saptanması açısından kardiyak
problemli hastalarda KSFB tercih edilmesinin daha doğru olabileceği ve taburculuk süresinin de KSFB grubunda
daha kısa olmasının günübirlik cerrahiye daha uygun olduğu saptanmıştır. Fakat, KSFB grubunda anestezi
kalitesinin SHB grubuna göre daha düşük saptanması sebebiyle yeterli anestezik etkiyi gösteremeyebileceği
kanısına varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER
Anahtar kelimeler: Kombine siyatik femoral blok, Spinal hemiblok, Diz artroskopisi
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COVİD-19 TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN MİDE PERFORASYONUNDAKİ ANESTEZİ
UYGULAMAMIZ
Mehmet ŞAHAP
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv .Ankara Şehir Hastanesi, Ankara

Giriş:
Koronavirüs hastalığı tüm dünyada küresel bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. Hastalığın tedavisinde kullanılan
yüksek doz steroid bazen hastalarda istenmeyen komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu olgumuzda Covid19 tanısı alan idiopatik pulmoner fibrozisli(İPF) hastada puls steroid tedavisi sonrası gelişen mide perforasyonun
anestezi yönetimini paylaşmak istiyoruz.
Olgu:
Hastamız 71 yaşında erkek hasta. Bilinen İPF ve hipertansiyon tanıları mevcut. Evde oksijen konsantratörü
kullanmakta. Çekilen torakst BT sinde covid-19 için tipik buzlu cam görüntüsü ve İPF ye özgü bal peteği görünümü
gözlenmesi üzerine covid-19 un neden olduğu İBF alevlemesi düşünülerek covid-19 tedavisine ikincil olarak
intravenöz prednizolon tedavisi başlanmış. Tedavi sonrası gis perforasyonu gelişen hasta hastanemize sevk
edilmiş. Burada yapılan tetkiklerinde mide perforasyonu ön tanısı konularak acil operasyon kararı verilmiş ve
anestezi danışılmış. Hastanın preoperatif değerlendirmesinde dispnesi mevcuttu. Oskijen satürasyonu desteksiz
85 oksijen li 90 idi. Akciğer oskültasyonun da bilateral ralleri mevcuttu. Laboratuar değerlerinde beyaz küre 5600,
lenfosit 850, CRP 180, D-dimer 1300 idi. Hasta aspirin, nintedanip, propranolol ve enoksoparin kullanmakta.
Aspirin ve enoksoparini en son 20 saat önce almış. Hastanın durumunun aciliyeti de düşünülerek ASA-4E yüksek
riskle operasyonuna onay verildi. Anestezi seçiminde virüs aerosolizasyonunu azaltmak ve hastanın solunumsal
problemini de düşünerek öncelikli rejyonel anestezi düşünüldü ve torakal epidural anestezi yapıldı. Hastaya
direnç kaybı yöntemi kullanılarak torakal bölgeden T7 seviyesinden epidural kateter takıldı. Üç ml %2 lidokainle
test dozu yapıldıktan sonra, 10 ml %2 lidokain, 2 ml sodyum bikarbonat, 50mcg fentanil, 6 ml %0.9 NaCl olarak
hazırlanan solüsyondan verilerek sensoriyal seviyenin T4 e çıkması sağlandı. Pin-prick muayanede T4-T10
arasında duyu bloğunun gözlenmesi üzerine cerrahiye izin verildi. Göbek üstü yaklaşık 5 cmlik kesi ile açık cerrahi
yapılarak perfore olan mide duvarı onarıldı yaklaşık 40 dk süren operasyon boyunca hastada hafif bulantı ve
periton gerilimine bağlı rahatsızlık hissi dışında bir problem yaşanmadı. Rahatsızlık yaşadığı dönemlerde 2 mg
midazolam ve 50 mg fentanil yapıldı. Hasta operasyon bitiminde ağrısız bir bir şekilde covid yoğun ünitesine devir
edildi. Daha sonra tedavisi tamamlanan hasta servise çıkarıldı.
Tartışma: Üst batın cerrahilerinde öncelikli anestezi tercihi genel anestezi olmuştur. Fakat akciğer problemi olan
yüksek riksli hastalarda epidural anesteszi yapılabilmektedir. Covid-19 pandemisi ile rejyonel anestezi seçimide
giderek artmıştır.
Sonuç: Epidural anestezi üst abdominal cerrahi uygulanacak olan fibrotik akciğerli hastalarda solunum
problemlerini ve Covid-19 un oluşturacağı kontaminasyon riskini azaltabilir.
ANAHTAR KELİMELER
Covid-19, pulmoner fibrozis, mide perforasyonu, torakal epidural anestezi
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COVİD-19 TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN MİDE PERFORASYONUNDAKİ ANESTEZİ UYGULAMAMIZ
Dr. Öğr Üyesi Mehmet ŞAHAP

Giriş
Koronavirüs hastalığı tüm dünyada küresel bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. Hastalığın tedavisinde kullanılan
yüksek doz steroid bazen hastalarda istenmeyen komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu olgumuzda Covid19 tanısı alan idiopatik pulmoner fibrozisli(İPF) hastada puls steroid tedavisi sonrası gelişen mide perforasyonun
anestezi yönetimini paylaşmak istiyoruz.

Olgu
Hastamız 71 yaşında erkek hasta. Bilinen İPF ve hipertansiyon tanıları mevcut. Evde oksijen konsantratörü
kullanmakta. Çekilen torakst BT sinde covid-19 için tipik buzlu cam görüntüsü ve İPF ye özgü bal peteği görünümü
gözlenmesi üzerine covid-19 un neden olduğu İBF alevlemesi düşünülerek covid-19 tedavisine ikincil olarak
intravenöz prednizolon tedavisi başlanmış. Tedavi sonrası gis perforasyonu gelişen hasta hastanemize sevk
edilmiş. Burada yapılan tetkiklerinde mide perforasyonu ön tanısı konularak acil operasyon kararı verilmiş ve
anestezi danışılmış. Hastanın preoperatif değerlendirmesinde dispnesi mevcuttu. Oskijen satürasyonu desteksiz
85 oksijen li 90 idi. Akciğer oskültasyonun da bilateral ralleri mevcuttu. Laboratuar değerlerinde beyaz küre 5600,
lenfosit 850, CRP 180, D-dimer 1300 idi. Hasta aspirin, nintedanip, propranolol ve enoksoparin kullanmakta.
Aspirin ve enoksoparini en son 20 saat önce almış. Hastanın durumunun aciliyeti de düşünülerek ASA-4E yüksek
riskle operasyonuna onay verildi. Anestezi seçiminde virüs aerosolizasyonunu azaltmak ve hastanın solunumsal
problemini de düşünerek öncelikli rejyonel anestezi düşünüldü ve torakal epidural anestezi yapıldı. Hastaya
direnç kaybı yöntemi kullanılarak torakal bölgeden T7 seviyesinden epidural kateter takıldı. Üç ml %2 lidokainle
test dozu yapıldıktan sonra, 10 ml %2 lidokain, 2 ml sodyum bikarbonat, 50mcg fentanil, 6 ml %0.9 NaCl olarak
hazırlanan solüsyondan verilerek sensoriyal seviyenin T4 e çıkması sağlandı. Pin-prick muayanede T4-T10
arasında duyu bloğunun gözlenmesi üzerine cerrahiye izin verildi. Göbek üstü yaklaşık 5 cmlik kesi ile açık cerrahi
yapılarak perfore olan mide duvarı onarıldı yaklaşık 40 dk süren operasyon boyunca hastada hafif bulantı ve
periton gerilimine bağlı rahatsızlık hissi dışında bir problem yaşanmadı. Rahatsızlık yaşadığı dönemlerde 2 mg
midazolam ve 50 mg fentanil yapıldı. Hasta operasyon bitiminde ağrısız bir bir şekilde covid yoğun ünitesine devir
edildi. Daha sonra tedavisi tamamlanan hasta servise çıkarıldı.
Tartışma
Üst batın cerrahilerinde öncelikli anestezi tercihi genel anestezi olmuştur. Fakat akciğer problemi olan yüksek
riksli hastalarda epidural anestezi yapılabilmektedir. Covid-19 pandemisi ile rejyonel anestezi seçimi de giderek
artmıştır. İdiopatik pulmoner fibrozis ise sebebi bilinmeyen ilerleyici, geri dönüşümsüz, kötü prognozlu bir
hastalıktır. Akciğer transplantasyonu dışında kesin bir tedavisi halen bulunamamıştır. Son yıllarda geliştirilen
antifibrotik ilaçlar fibrozis gelişimini engelleyerek hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı gösterilmiş. Hastalar
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kesintisiz oksijen tedavisi ile yaşamaları gerekebilmektedir. Mekanik ventilasyon yapılması gereken hastalarda
mortalite çok yüksektir( >%90). İntertisyeşl akciğer hastalığı olan kişilerde rejyonel anestezi herzaman ilk tercih
olarak düşünülmesi önerilmektedir.
Sonuç
Torakal epidural anestezi solunum fonksiyonlarını daha az etkileyerek postoperatif dönemde oluşabilecek
komplikasyonları önleyebilir. Covid-19 hastalarında aerolizasyonu minimuma indirmek açısından rejyonel
anestezi seçenekleri her zaman akılda tutulmalıdır.
Kaynaklar
1.Ziehr DR, Alladina J, Petri CR, Maley JH, Moskowitz A, Medoff BD, et al. Respiratory pathop- hysiology of
mechanically ventilated patients with COVID-19: a cohort study. Am J Respir Crit Care Med 2020; 201:1560-4.
2.Sheng G, Chen P, Wei Y, Yue H, Chu J, Zhao J, et al. Viral infection increases the risk of idiopathic pulmonary
fibrosis: a meta-analysis. Chest 2020; 157:1175-87.
3.https://www.solunum.org.tr/TusadData/Book/881/13102020161024-bolum14.pdf
4.Kim YI, Lee JS, Jin HC, Chae WS, Kim SH. Thoracic epi- dural anesthesia for laparoscopic cholecystectomy in an
elderly patient with severely impaired pulmonary function tests. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51: 1394-6.
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ATIPIK COVID 19 BULGULU YÜKSEK RISKLI HASTADA ULTRASON
REHBERLIĞINDE KOMBINE PERIFERIK SINIR BLOĞU: OLGU SUNUMU
Dilek KUTANİS
KTÜ TIP FAKÜLTESİ, Trabzon

GİRİŞ: Atipik Covid 19 akciğer görüntü ve klinik bulguları olan ASA 4 diyabetik ayak debritmanı ve greft alımı
olgusunda ultrason eşliğinde femoral, lateral femoral kutanöz ve siyatik sinir bloğu uygulamamızı sunmak istedik.

OLGU: 45 yaşında ASA 4 erkek hasta sağ ayak dorsali yara yeri debritmanı ve üst bacaktan greft alınması planlandı.
Preoperatif değerlendirmede hipotiroidi, hipertansiyon, diyabet (HbA1c %10,4 ) ve kronik böbrek hastalığı ve
akut böbrek yetmezliği ( hipoalbüminemi, proteinüri) mevcuttu. Tansiyon 100/70mmHg, nabız 90/dk, SpO2%91
(Ph:7,35, pO2:42, pCO2:47,7) yaygın vücut ödemi ve nefes darlığı ve dispnesi vardı. Akciğer tomografisi buzlu
cam görünümlü, sağ ve sol plevral mayi ve kompresif atalektezisi olup, dinlemekle bazallerde raller, ekspiryum
sonu ronküsleri vardı (alveoler ödem). Covid PCR (-), göğüs hastalıkları tarafından atipik Covid 19 bulguları ile
uyumlu kabul edildi. Ekokardiyografide sol kalp yetmezliği bulguları mevcuttu. Göğüs, kardiyoloji, endokrin,
nefroloji konsültasyonları sonrası hasta genel anestezi ve santral rejyonel blok açısından yüksek riskli kabul edilip
enfeksiyon açısından operasyon gerekliliği nedeniyle periferik sinir bloğu uygulamasına karar verildi. Anestezi için
sedasyon eşliğinde (2mg midazolam 30mcg fentanil), ultrason ve sinir stimülatörü kullanılarak femoral, lateral
femoral kutanöz ve anterior yaklaşımla siyatik sinir bloğu uygulandı. Femoral blok için 15 ml, lateral femoral
kutanöz blok için 5ml ve siyatik sinir bloğu için 15ml; %0.25’lik bupivakain uygulandı. Yaklaşık 20 dakika sonra
duyu ve motor blok gelişen hastada 90 dakika süren operasyon sorunsuz olarak tamamlandı.

SONUÇ: Lateral femoral kutanöz sinir uyluğun anterolateral bölümünün duyusunu alan saf duyusal bir sinirdir.
Femoral ve siyatik sinirle birlikte cerrahi girişim amacıyla bloke edilebilir. Kombine periferik sinir blokları, yüksek
riskli hastalarda alt ekstremite cerrahisi için alternatif bir anestezi tekniği olarak uygulanabilir. Hastanın klinik
durumuna bağlı olarak blok uygulamaları için farklı yaklaşımlar tercih edilebilmektedir. Biz olgumuzda, yüksek
riskli hastada yara yeri debritman ve üst bacaktan greft alınması sırasında pozisyon vermede sıkıntı olduğu için
anterior yaklaşım ile siyatik sinir bloğu, femoral sinir bloğu ve lateral femoral kutanöz sinir bloklarından oluşan
periferik sinir bloğu kombinasyonu kullanımını vurguladık.

Ultrason eşliğinde uygulanan periferik sinir bloklarının ciddi komorbiditesi olan genel ve nöroaksiyel anestezi
uygulanamayacak komplike hastalarda güvenli ve etkin bir anestezi yaklaşımı olduğunu düşünmekteyiz

ANAHTAR KELİMELER
Yüksek riskli hasta, Covid 19, Kombine periferik sinir bloğu
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MAO-B İNHIBITÖRÜ KULLANAN PROGRESIF SUPRANÜKLEER PALSI’LI
HASTADA SPINAL ANESTEZI DENEYIMI – OLGU SUNUMU
Erol TOY, Kenan KART
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KARABÜK

Progresif supranükleer palsi (PSP), postural instabilite ve hafif demans ile karakterize nadir bir klinik sendromdur.
PSP’nin klasik klinik tablosunda şiddetli yürüme ve denge bozukluğu, genel bradikinezi, frontal demans, görme
bozuklukları, dizartri ve disfaji vardır. Bu hastalarda disfajinin neden olduğu aspirasyon pnömonisi başlıca ölüm
nedenidir.
MAO-B inhibitörü kullanan PSP hastasındaki spinal anestezi deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.
OLGU SUNUMU
2 yıl önce PSP tanısı konulan 72 yaşında kadın hastaya, femur fraktürü nedeniyle acil operasyon planlandı.
Rasajilin (1 mg/gün) kullanım öyküsü olan hastanın başka sistemik hastalığı bulunmamaktaydı. PSP semptomları
olarak denge ve yürüme bozukluğu, dikey bakış kısıtlılığı, disartri ve parkinsonizm vardı. Demans bulguları yoktu.
Hastanın havayolu muayenesinde Mallampati skoru 2, ağız açıklığı ve boyun hareketleri yeterli idi. Operasyon
masasındaki tansiyon arteryel: 120/70 mmHg, nabız hızı: 80/dk, SpO2: %97 olarak kaydedildi.
Hastaya subaraknoid aralıktan 15 mg hiperbarik bupivakain verilerek spinal anestezi altında operasyona başlandı.
Operasyon boyunca sedatif ajan ve opiod kullanılmadı. Ağız kenarından sekresyon sızması nedeniyle aralıklı ağız
içi aspirasyon yapıldı. 60 dk süren operasyon sonrası hasta komplikasyonsuz olarak servise gönderildi. Serviste
hastaya intramuskuler 75 mg diklofenak ve intravenöz 1 gr parasetamol ile ağrı kontrolü sağlandı.
TARTIŞMA
PSP’li hastalarda zor havayaolu olasılığı bulunması, aspirasyon pnömonisi riskinin yüksek olması ve kullandıkları
ilaçlar ile anestezik ajanların etkileşme ihtimali nedeniyle anestezi yönetimi önemlidir.
PSP’li hastalarda disfaji varlığı ve balgam atılımının zayıflığı nedeniyle perioperatif yönetimde aspirasyon
pnömonisinin önlenmesine dikkat edilmelidir. Yutma fonksiyonu yetersiz olan PSP’li hastalarda rejyonel anestezi
pulmoner komplikasyon riskini azaltabilir fakat tamamen ortadan kaldırmaz.
PSP’li hastalarda çeşitli medikal tedaviler ve MAO-B inhibitörleri kullanılmaktadır. MAO-B inhibitörleri ile bazı
opioidlerin birlikte kullanımında hipermetabolik bir durum gelişebilir. MAO-B inhibitörlerinin, yüksek doz fentanil
ve petidin ile etkileşimleri nedeniyle ameliyattan 2 hafta önce kesilmesi önerilmektedir. Bilinen ilaç
etkileşimlerinden kaçınılması halinde, kalp dışı cerrahilerde MAO-B inhibitörü kesilmeden anestezi verilmesinin
güvenli olduğunu bildiren yayınlar da mevcuttur.
Sonuç olarak; PSP’li hastalarda disfaji nedeniyle aspirasyon riskinin yüksek olması, ilaç etkileşimi yüksek olan
çeşitli medikal tedaviler kullanıyor olmalarının göz önünde bulundurulmasını ve anestezi tercihinin rejyonel
anesteziden yana yapılmasını önermekteyiz. Aynı zamanda MAO-B inhibitörü kullanan hastalarda eğer ilaç
kesilemiyor ise genel ve rejyonel anestezi sırasında opioidlerin dikkatli kullanılmasını önermekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER
progresif supranükleer palsi, MAO-B inhibitörü, anestezi
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COVİD-19 GEÇİRMİŞ, PULMONER EMBOLİ TANILI HASTADA, SPİNAL ANESTEZİ
ALTINDA LOMBER VERTEBRA STABİLİZASYON CERRAHİSİ; OLGU SUNUMU
Selbiye KEÇI KARAGÜLLE, Nevin AYDIN, Naime YALÇIN
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman E.A.H, İstanbul

GİRİŞ
Lomber vertebra cerrahisinde, hastalar tipik olarak genel anestezi (GA) alır, birkaç birincil klinik araştırma ise bu
prosedürler için spinal anestezi (SA) uygulanmasını tarif eder (1). SA'nin hızlı etki başlangıcı, daha iyi hemodinamik
stabilite, daha az intraoperatif kan kaybı, trombotik olaylar, pulmoner komplikasyonlar ve postoperatif bilişsel
işlev bozukluğunun gözlemlenmesi gibi çeşitli faydaları vardır (2).
Bu olguda, pulmoner emboli tanısı alan COVİD 19 geçirmiş hastada lomber vertebra stabilizasyon cerrahisinde
spinal anestezi uygulamamızı rapor ettik.
OLGU SUNUMU
Düşme sonrası, Beyin Cerrahisi polikliniğine başvuran, 55 yaşında, 80 kg ağırlığında, 170 cm boyunda, 20 adet/40
yıl sigara içme öyküsü olan erkek hastada, kronik dönem kompresyon kırığı tespit edilmiş. Göğüs Hastalıkları
konsültasyonunda, Toraks BT Anjiografide sağ akciğer alanında parsiyel emboli ile uyumlu dolum defektleri
izlenmesi üzerine, Enoksaparin 0.6 2x1 subkutan order edilerek, opere edilebileceği belirtilmiş. Ek sistemik
hastalığı olmayan, D-dimer: 32.63 µg/mL, INR: 1.27, fibrinojen: 442 mg/dL, Plt:101 10³/µL, ALT:91 U/L, AST:67
U/L olan hastanın, diğer laboratuvar testleri normal tespit edildi. Bir ay önce COVİD-19 geçiren hastanın,
operasyon günü PCR testi negatifdi. Ameliyat odasına alındığında, dispneik, takipneik ve wheezingi mevcuttu.
Oda havasında SpO2:89, TA:170/110, Nb:100 olarak ölçüldü. Hastaya spinal anestezi hazırlığı sonrasında, 25G
spinal iğne ile L3-4 aralığından 15mg hiperbarik Bupivacain ve 25 µcg Fentanil verilerek SA altında, anterior
lomber vertebra enstrümantasyon operasyonu yapıldı. 1 saat 40 dakika süren operasyon sonunda, hasta
derlenme odasına alınarak, hemodinamik stabilite sağlanınca servise gönderildi. Aynı hasta 12 gün sonra vida
revizyonu nedeni ile tekrar spinal anestezi eşliğinde operasyona alındı.
TARTIŞMA
Pulmoner tromboembolizm ortopedik prosedürlerde olduğu kadar, vertebra cerrahisi geçiren hastalarda da
önemli bir komplikasyondur (3). Shujie Tang, tek aşamalı kombine ön ve arka yaklaşımlı L2 burst kırığı
operasyonundan yedi gün sonra ortaya çıkan, pulmoner emboli vakasını rapor etmiştir (4). Erbaş ve ark.'nın
sunduğu çalışmada, spinal anestezinin özellikle yüksek riskli hasta grubunda lomber vertebra stabilizasyon
cerrahisi için oldukça güvenli ve etkili bir yöntem olduğu belirtilmiştir (5).
Pulmoner emboli açısından yüksek riskli olduğu bilinen olgumuzda, literatür doğrultusunda postoperatif nörolojik
morbiditenin azaltılması amacı ile spinal anestezi uygulamasını tercih ettik. Lomber vertebra stabilizasyon
operasyonunun hasta güvenliğine dikkat edilerek, spinal anestezi eşliğinde uygulanılabileceği düşüncesindeyiz.
ANAHTAR KELİMELER
Lomber vertebra cerrahisi, pulmoner tromboembolizm, spinal anestezi
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ÖZEFAGUS ATREZISI OPERASYONU YAPILAN PEDIATRIK İNFANT HASTADA
EREKTÖR SPINA PLAN BLOĞU DENEYIMIMIZ
Sema ŞANAL BAŞ, Meryem ONAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Eskişehir

Giriş: Konjenital anomaliler, enfeksiyöz, neoplastik veya travma gibi birçok nedenden dolayı pediatrik hastalara
torasik girişim yapıldığında solunumu sınırlayıcı etkisi nedeniyle ağrının giderilmesi önem taşımaktadır. Toraks
cerrahisi sonrasında analjezi yönetiminde ise paravertabral, Erektör Spina Plan ( ESP ) ve epidural bloklar sıklıkla
kullanılmaktadır. Özofagus atrezisi nedeniyle torakotomi yapılan 2,5 aylık 4110 gram infant hastada postoperatif
analjezi amacıyla yapılan ESP bloğunu sunmayı amaçladık.
Olgu: Özefagus atrezisi nedeniyle operasyon planlanan 2,5 aylık, 4110 ağırlığında, 53 cm boyunda ASA-III erkek
hasta operasyon odasına alındıktan sonra SpO2, EKG ve NIBP ile standart monitörizasyon uygulandı. Sevofluran
indüksiyonu sonrasında 3 mg/kg propofol, 1 mcg/g remifentanil ve 0.4 mg/kg roküronyum ile ETT yapıldı.
Anestezi idamesi %50 O2 ve %50 hava, %2-4 sevofluran inhalasyonu ( MAC 1.0-1.3) ve 0.05–0.2 mcg/kg/dk
remifentanil infüzyonu ile sağlandı. Sağ lateral dekubit pozisyona getirildikten sonra özefagus atrezisi nedeniyle
sağ torakotomi yapılan hastaya özefagus distal ve proksimal uçların anastomozu yapıldı. Operasyon sırasında
hastanın hemodinamik verileri stabildi. Postoperatif analjezi için cerrahi sonunda hastaya 20 mg/kg parasetamol
fenobarbütal rektal ve ESP bloğu yapıldı. ESP bloğu uygun cilt dezenfeksiyonu sonrası lineer ultrason prob
(Samsung HS50 – Soeul,Korea) ile orta hattan T4 seviyesinde parasagital olarak yerleştirilerek spinöz çıkıntılar
görüntülendi. Ardından prob sağ yönde laterale doğru kaydırıldı ve Trapezeus, romboid erector spina kası ve
transvers proçeş tanımlandıktan sonra sefalden kaudale doğru in-plane teknikle 22 gauge, 50 mm iğne (
Stimuplex®aB. Braun, Melsung, Germany) ile transvers proçese temas ettikten sonra 1 ml salin ile yeri doğrunarak
erektör spina kası ile transvers çıkıntı arasına 0.5 ml/kg % 0.25 konsantrasyonda bupivakain enjekte edildi. Hasta
1 mg/kg sugammadeks sonrası ekstübe edilerek pediyatrik yoğun bakım ünitesine devredildi. İlk olarak
postoperatif 8. ve 14. saatte FLACC skoru 5 puan olması üzerine hastaya rektal parasetamol/fenobarbütal yapıldı.
Sonuç: ESP bloğu, paravertabral ve torakal epidural bloklara göre uygulanması kolay ve etkili analjezi sağlaması
nedeniyle pediatrik toraks cerrahisi sonrası postoperatif analjezi yönetiminde multimodal analjezi tedavisinde
tercih edilmektedir. Özellikle infant yaş grubundaki hastaların analjezi ihtiyacı artmaktadır. Ağrı yönetimin zor
olduğu bu hasta grubunda ESP bloğu, USG eşliğinde uygun lokal anestezik dozlarıyla güvenle kullanılabileğini
düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER
Erektör spina plan bloğu, pediatrik, özafagus atrezisi, torakotomi
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SERVIKOJENIK BAŞ AĞRISI OLAN GEBE HASTADA USG REHBERLIĞINDE TON
BLOKAJ
Çiğdem YALÇIN
mersin şehir eğitim ve araştırma hastanesi, Mersin

Servikojenik baş ağrısı her zaman whiplash sendromu sonrası görülmeyebilir. Bu olgu ile gebe bir hastada
diagnostik blok ile tanı konulan bir servikojenik baş ağrısı olgusu paylaşılmıştır.
OLGU: 1 hafta önce baş ağrısı başlayan 6 haftalık gebe bir hasta, baş ağrısı kırmızı bayrakları ekarte edildikten
sonra trigeminal nevralji ön tanısıyla kliniğimize yönlendirildi. Yüzün sağ yarısında, boyundan oksipital ve paryatal
bölgeye, kulak çevresine ve alt çeneye yayılan sızı ve zonklayıcı karakterde ağrısı mevcuttu. Ağrılı yerlerde şimşek
çakması, elektriklenme, karıncalanma, yanma yoktu. Ağrıya bulantı, kusma, ipsilateral pitozis, gözde kızarma ve
yaşarma, burun akıntısı eşlik etmiyordu ve ağrı sürekliydi. Hastanın baş-boyun muayenesinde sadece boynun sağ
üst kısmında palpasyonda hassasiyet tespit edildi. Öncelikle myofasial ağrı ön tanısıyla sternokleidomastoid
kasına lidokain ile tetik nokta enjeksiyonu uygulandı. Ağrının geçmemesi üzerine migren ön tanısıyla bupivakain
ile GON blokaj uygulandı. Kontrollerinde ağrısı devam eden hastaya alt çeneye yayılan ağrı nedeniyle yine
bupivakain ile mandibular blok uygulandı ancak hasta bundan da fayda görmedi. Bunun üzerine USG
rehberliğinde sağ üçüncü oksipital sinire (TON) 1 cc 5 mg bupivakain ile blokaj uygulandı. Yarım saat sonra
hastanın ağrı skoru NRS ile 7’den 3’e geriledi. Bunun üzerine aynı gün TON’a 6 dk pulse rf uygulandı. 1 hafta sonra
kontrole çağrılan hasta ağrısız idi.
TARTIŞMA VE SONUÇ: Servikojenik baş ağrısı, ağırlıklı whiplash sonrası görülse de her zaman bir travma sonrası
olmak zorunda değildir. Özellikle gebeler gibi görüntüleme yapılamayan, medikal tedavi başlanamayan
hastalarda diagnostik bloklar ile tanıya gidilebilir. Boyundan başlayıp başa yayılan tek taraflı ağrılarda TON blokaj
bir tedavi seçeneği olarak akılda tutulmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER
TON blok, gebe, radyofrekans
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ALT EKSTREMITE AMPUTASYON CERRAHISINDE ANESTEZI TIPININ
PERIOPERATIF SONUÇLAR ÜZERINE ETKISI
Çağdaş BAYTAR, Bengü Gülhan AYDIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak

Giriş ve Amaç: Tüm amputasyonların %86’sını alt ekstremite amputasyonları (AEA) oluşturmaktadır (1).
Amputasyon cerrahisi geçirecekler genellikle kronik hastalığı olan, komorbiteleri fazla olan hasta gruplarıdır (2).
Bu hastalarda anestezi uygulamaları yüksek risklidir ve farklı anestezi yöntemleri kullanılmaktadır. AEA, yüksek
postoperatif mortalite riski ile ilişkilidir. Anestezi tipinin postoperatif mortaliteye etkisi çeşitli ameliyatlarda
incelenmiştir. Bununla birlikte, AEA için optimal anestezi seçimine rehberlik edecek veriler sınırlıdır. Bu çalışmayla
AEA’da uygulanan farklı anestezi yöntemlerinin perioperatif sonuçlar üzerine etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Etik kurul onamı sonrası Ocak 2019-Mart 2021 yılları arasında Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Tıp Fakültesinde AEA cerrahisi geçiren hastaların dosyaları retrospektif olarak hastane kayıtlarından
tarandı. Hastaların yaș, cinsiyet, ASA skorları, uygulanan anestezi tipleri, başarısız rejyonal anestezi oranları,
sedasyon ihtiyaçları, komplikasyonlar, intraoperatif verilen kan ve kan ürünleri, postoperatif takip edildiği yer,
taburculuk durumu ve süresi kayıt altına alındı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Toplam 93 hasta incelendi. Hastaların demografik verileri ve klinik özellikleri Tablo-I’de gösterildi. Bu
hastaların toplam 117 amputasyon cerrahisi geçirdiği belirlendi. Ameliyatta tercih edilen anestezi yöntemi % 55.6
genel anestezi (GA), %44.4 rejyonal anestezi (RA) (% 9.4 spinal anestezi, % 5.1 femoral+siyatik blok, %29.9
femoral+popliteal sinir bloğu) olduğu görüldü (Şekil-1). RA altında % 82.6'sının başarılı bir şekilde ameliyat
edildiği, % 44.23’ünde de intraoperatif sedasyon ve analjezi ihtiyacı olduğu bulunmuştur. Anestezi tipinin
postoperatif mortalite, taburculuk süresi ve intraoperatif vazopresör kullanımı üzerine etkisi gösterilememiştir.
Bununla birlikte RA’da postoperatif YBÜ yatışı (% 23.1’e karşı % 61.5, p<0.001), intraoperatif kan ürünleri
kullanımı (%5.8'e karşı %20, p =0.0261) ve intraoperatif hipotansiyon görülme sıklığı (p=0.032) GA’ya göre anlamlı
daha düşüktü (Tablo-II).
Tartışma/Sonuç: Kim ve ark. (3) yaptığı çalışmada, AEA uygulanan hastalarda anestezi tipinin 30-90 günlük
mortalite veya postoperatif morbidite üzerine etkisi olmadığını, postoperatif YBÜ yatışı, intraoperatif
hipotansiyon ve vazopresör kullanımının GA’da daha sık olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda da anestezi
tipinin AEA geçiren hastalarda postoperatif mortaliteyi önemli ölçüde etkilemediği, intraoperatif kan ve kan
ürünü kullanımı, intraoperatif hipotansiyon sıklığı ve postoperatif yoğun bakıma çıkış oranları RA uygulanan
grupta anlamlı daha düşük bulunmuştur. Sonuç olarak AEA cerrahisi geçirecek yüksek riskli hastalarda RA;
intraoperatif hipotansiyon sıklığını, kan ve kan ürünü ile postoperatif YBÜ ihtiyacını azalttığından öncelikle tercih
edilebileceğini düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER
alt ekstremite ampütasyonu, anestezi tipi, hipotansiyon, mortalite
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Tablo 1. Demografik ve Klinik Veriler
64.26±14.49

Yaş (yıl)#
Cinsiyetn
(Erkek/Kadın)

60/33

ASA Skoru€

1-5 (3)

Anestezi Süresi (dk) #

11030±50.73

Kronik Hastalıkn (+/-)

80/13

#: Ortalama ± Standart Sapma, €: Median (Minimum-Maksimum)

Tablo 2. Anestezi tipine göre peroperatif sonuçlar
Genel Anestezi (n=65)

Anestezi süresi (dk) #
Hipotansiyonn (+/-)
Kan ve kan ürün
replasmanı
Postoperatif Ybü/servis
Taburculuk süresi#

Rejyonal Anestezi
(n=52)

P

111.92±39.37

97.69±44.60

0.070

18/47
13/52

6/46
3/49

0.032
0.026

40/25
7.25±8.38

12/40
7.27±5.97

<0.001
0.509

(gün)
#: Ortalama ± Standart Sapma, €:n, ⃰: p<0.05

Şekil 1: Akış şeması

Amputasyon Cerrahisi (n=117)
Genel Anestezi (n=65)
ETT (n=32)

LMA (n=33)

Rejyonal Anestezi (n=52)
Spinal (n=11)
10 başarılı
1 başarısız

Fem-Pop (n=35)
29 başarılı
6 başarısız

Fem-Siya (n=6)
4 başarılı
2 başarısız
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BIR TAŞLA İKİ KUŞ: DEPREMZEDE TORAKOTOMILI VERTEBRA FRAKTÜRLÜ
HASTADA ESPB DENEYIMIMIZ
Zeynep ÇAĞIRAN, Didem ÖZEN, Nezih SERTÖZ, Semra KARAMAN
ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi, izmir

Giriş: Depremlerde veya bina çökmelerinde; beton kalıpların, eşyaların düşmesi veya çökmesi sonucu enkaz
altında kalanlarda baş, boyun, ekstremite ve omurga yaralanmaları, künt ve penetran toraks ve karın
yaralanmaları, kompartman sendromlarının olduğu politravma hastaları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. 6,9 Mw
şiddetindeki Ege Denizi depremi sonrası enkaz altından kurtarılan depremzedelerin birkaçında çoklu organ
yaralanması görülmüş bazıları acil cerrahiye alınmış veya farklı günlerde çoklu cerrahi geçirmişlerdir. USG
eşliğinde Erektör Spina Plan Bloğu (US-ESPL) uygulaması kolay, komplikasyon oranı düşük ve ağrıyı etkin bir
şekilde azaltan bir yöntemdir. Abdomen ve toraks cerrahisinde postoperatif analjezi amacıyla bir çok vakada
kullanıldığı bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda depremde üzerine kolon parçası düşen depremden sonra 1.saatte
enkaz altından kurtarılıp acil torakotomi operasyonu geçirmiş L2-3 vertebra fraktürlü hastanın elektif posterior
enstrümantasyon vakasında perioperatif ve postoperatif analjezi amaçlı US-ESPB deneyimimizi paylaşmayı
amaçladık.
Olgu Sunumu: 62 yaş,80 kg, ASA 1 hastaya L2-3 vertebra fraktürü nedeniyle elektif 4 seviye posterior
enstrümantasyon operasyonu uygulandı. Preoperatif değerlendirmede sol frontalde skalp hematomu, sağda
toraks tüpü mevcuttu, nörolojik muayenesi normaldi. 5 gün önce seri kot fraktürü, hemopnömotoraks nedeniyle
torakotomi uygulanmış. Standart anestezi monitörizasyonu sonrası 0.01 mg/kg atropin, 2 mg/kg propofol, 1
mcg/kg fentanil, 0.6 mg/kg roküronyum ile anestezi indüksiyonu uygulandı. Anestezi idamesi %2 MAC sevofluran
%50 oksijen hava karışımı ve remifentanil infüzyonu ile sağlandı. Prone pozisyon sonrası cerrahiden önce USGESPL uygulanması planlandı. Aseptik koşullar altında L1 vertebra seviyesinden 40 ml %0.25 bupivakain, 4 mg
deksametazon lokal anestezikli karışım USG eşliğinde bilateral uygulandı. Lokal anesteziğin sefale ve kaudele
yayılımı gözlendi. 85 dakika süren operasyonda hastaya 4 seviye enstrümantasyon uygulandı intraoperatif
hemodinamisi stabil seyretti. İşlem sonunda hastaya multimodal analjezi amacıyla 1 gram parasetamol ve 100
mg tramadol IV uygulandı. Supin pozisyona çevirilerek sugammadex ile rokuronyum antagonize edilerek ekstübe
edildi. Postoperatif derlenme ünitesinde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Postop 2. saatte VAS skorunu 3,
8. saatte 4 olarak gözlendi ve hastanın ek analjezik ihtiyacı olmayan hasta postoperatif 4. saatte mobilize edildi.
Tartışma ve Sonuç: ESPB’nin vertebra cerrahisinde ve/veya torakotomi uygulanmış hastalarda diğer multimodal
analjezik yaklaşımlarla beraber kullanıldığında ağrı tedavisinde ve erken rehabilitasyonda etkin olabileceğini
düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER
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TROMBOFİLİSİ OLAN VE ANTİKOAGULAN TEDAVİ ALAN GEBELERDE
NÖROAKSİYEL ANESTEZİ:DERLEME
Ebru ÇANAKÇI
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ordu

Girişve Amaç:Obstetrik girişimlerde anestezi, vajinal doğum ve sezeryan girişimlerinde tercih edilen yöntem ve
kullanılan ilaçların anne, fetüs ve yenidoğan üzerindeki etkilerinden ve gebelikte meydana gelen fizyolojik
değişikliklerden dolayı önemlidir (1).Gebe olguların zor havayolu insidansında ve aspirasyon riskinde belirgin artış
gözlenir.Obezitesi olan, mallampatisi 3 ve üzeri olan, boyun hareketlerinde kısıtlılık olan, ağız açıklığı 5 cm’in
altında olan, temporomandibuler eklemde hareket kısıtlılığı olan, havayolu ödemi için risk faktörleri mevcut olan
olgularda (preeklampsi/eklampsi, üst solunumyolu enfeksiyonu) zor havayolu görülme olasılığı artmıştır
(2,3).Nöroaksiyal anestezi, sezaryen için; hem anne hem de fetüs üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı altın
standart olarak kabul edilir.Rejyonel anestezi teknikleri içinde ise spinal anestezi; uygulama süresinin kısa olması
ve bu nedenle sezaryende gecikmeye sebep olmaması ile epidural bloklardan üstün hale gelmiştir (4).Bu
derlemedeki amacımız antikoagülan kullanan gebelerde nöroaksiyel anestezi teknikleri nasıl uygulanmalıdır ?
konusunu literatür eşliğinde incelemektir.
Kalıtsal trombofili nedenleri arasında Antitrombin III, protein C, protein S eksikliği, faktör V Leiden mutasyonu
bulunmaktadır(1, 4). Edinsel trombofili nedenleri arasında ise antifosfolipid antikor sendromu (AFS), malignite,
obezite, cerrahi girişim, immobilizasyon, travma, oral kontraseptif kullanımı ve gebelik gelmektedir(1, 4). Yapılan
çalışmalar plasenta aracılı gebelik komplikasyonları ile trombofili arasında ilişki olduğunu göstermiştir(5- 7).
Gebelik antikoagulasyonun azalması ve fibrinolizisin inhibisyonu nedeniyle trombofilik bir durum
oluşturmaktadır( 8, 9). Bu değişikliklere bağlı venöztromboemboli (VTE) riski gebelikte 4-5 kat artmıştır(9).
Maternal ve fetal mortalite ve morbidite nedeni olan venöz tromboemboli önlenmesi amaçlı antepartum
antikoagulan proflaksisi yaygın olarak kullanılmaktadır.Trombofilik gebelerde antikoagülasyon için aspirin, düşük
molekül ağırlıklı heparin , yada hem aspirin , hem düşük molekül ağırlıklı heparin ikisi birlikte verilmektedir(10).
Anestezistler için antikoagülasyon tedavisi alan gebelerde nöroaksiyel blok nedeniyle oluşabilecek riskleri
belirlemek önemlidir. Amerikan Rejyonal Anestezi ve Ağrı Grubu (ASRA) ve Avrupa Rejyonal Anestezi ve Ağrı
Terapisi (ESRA) tromboprofilaktik veya antikoagülasyon alan hastalar için kılavuzlarda bazı değişiklikler
yapmışlardır (11,12).
(Tablo-1).
Sonuç: Aspirin kullanan gebelerde,rejyonel anestezi teknikleri güvenle yapılabilir.Düşük molekül ağırlıklı heparin
günde tek doz alan gebe ise , acil sezeryan yapılmayacak ise , nöroaksiyel girişimler için en az 12 saat
beklenmelidir. Düşük molekül ağırlıklı heparin günde 2 doz alınmakta ise 24 saat beklenmelidir.Acil sezeryan
planlanıyor ise genel anestezi planlanmalıdır.
Kaynaklar:
1.Practice guidelines forobstetric anesthesia: an updated report by the American Society of Anesthesiologists
Task Force on Obstetric Anesthesia. Anesthesiology 2007;106:843–63.
2.Harmer M. Difficultandfailedintubation in obstetrics. Int J ObstetrAnesth 1997; 6: 25- 31.
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OPERASYON ODASINDA BEKLENMEDIK EPILEPTIK NÖBET
Ahmed USLU, Figen LEBLEBICI, Coşkun ARAZ, Adnan TORGAY
üniversite, ankara

İntraoperatif epilepsi, nadir ancak önemli komplikasyonlara neden olabilecek bir durumdur. Burada, anestezi
uygulanması sırasında epileptik nöbet geçiren ASA II erkek hastanın yönetimi sunulmuştur.
Olgu
Kontrol altında hipertansiyonu ve Tip II diyabeti bulunan 59 yaşında erkek hasta, spinal anestezi altında inguinal
herni tamiri için ameliyat odasına alındı. Elektrokardiyogram, noninvaziv kan basıncı ve nabız oksimetresi ile rutin
monitörizasyon yapıldı. İntravenöz kanül takılarak dengeli elektrolit solüsyonu başlandı. Hasta, sedasyon
uygulanmadan, oturur pozisyonda, steril olarak giriş bölgesine 27G ince iğne ile 1mL lokal anestezik uygulandı ve
25G spinal iğne ile iki kez girişim denendi. En fazla 3cm derine girildi, interspinöz ligament aşılmadı. Bu sırada,
akut bradikardi (kalp hızı<50/dakika) gelişmesi üzerine 0,5 mg atropin IV olarak verildi. Hastanın başının
döndüğünü, kendini kötü hissettiğini belirtmesini takiben bilinci kapandı. Sözlü komutlara cevapsızlık, gözlerde
deviasyon ve ekstremitelerde yaygın tonik-klonik kasılmalar gelişti ve epileptik nöbet geçirdi. Hasta, hemen supin
pozisyona alındı, havayolu açıklığı sağlandı ve oksijenize edildip 3mg midazolam IV olarak verildi. Radyal arterden
kan gazı alınarak hemoglobin, elektrolitler ve laktat değerlerinin normal olduğu görüldü. Nöbet yaklaşık 10 saniye
sürdü ve bu dönemde hiç desaturasyon görülmedi. Hastanın 1 saatlik yakın takibi sonrasında, sözlü uyarılara
anlamlı yanıt verdiği ve vital bulgularının stabil olduğu görülerek servise alındı. Aile anamnezinde oğlunun epilepsi
tedavisi aldığı öğrenildi. Nöroloji konsültasyonu, gerekli tetkikler ve değerlendirmeler sonucunda nöbeti
açıklayan bir patoloji saptanmadı. Bir hafta sonra genel anestezi altında sorunsuz şekilde opere edildi.
Tartışma
Ameliyathane odasında gözlenen epileptik nöbetler, ciddi komplikasyonlara neden olabilme potansiyelleri
nedeniyle dikkatli ve hızlı bir şekilde yönetilmelidir. Preoperatif tanısı olsun ya da olmasın, hemodinamik
instabilite, elektrolit imbalansı, hipoglisemi veya serebral perfüzyonu bozabilecek durumlar (anksiyete,
hiperventilasyon vs) nöbet gelişmesini tetikleyebilir. Bizim hastamızın, belirtilen etiyolojik faktörlerin ya da
organik bir nedenin olmaması ve tetikleyebilecek bir faktör bulunamaması nedeniyle psikojenik nonepileptik bir
nöbet geçirdiği düşünüldü.
Bu olgu sunumunda, operasyon odasında epileptik nöbet geçiren hastalarda hızlı ve etkin bir tedavinin önemini
ve bu gibi durumlara daima hazırlıklı olmak gerekliliğini vurgulamayı amaçladık. Ayrıca, böyle durumlarda
yapılması gerekenleri gösteren bir algoritma oluşturulmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

ANAHTAR KELİMELER
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AKUT SERVİKAL DİSK HERNİASYONUNA BAĞLI ŞİDDETLİ AĞRI YÖNETİMİNDE
USG EŞLİĞİNDE EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU
Ismail Eren DURMUŞ, Suna AKIN TAKMAZ, Solmaz ERUYAR, Barış KIRAN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

GİRİŞ VE AMAÇ: Erektör spina plan bloğu (ESPB ) ilk kez 2016’da Forero ve ark tarafından tanımlanmıştır. Bugüne
kadar akut ya da kronik farklı endikasyonlarla ağrı tedavisinde etkin şekilde kullanımıyla ilgili çalışmalar literatüre
sunulmuştur. Bu olgu ile medikal tedaviye yanıt vermeyen akut servikal disk hernisi (SDH)’ne bağlı gelişen şiddetli
ağrının tedavisinde başarıyla uygulanan USG eşliğinde ESPB’nin sunulması amaçlanmıştır.
OLGU: 59 yaşında kadın hasta, ani başlayan sol skapuler bölgeden sol boyun, kol arkası, dirseğe yayılan şiddetli
ağrı ve sol avuç içi ile ilk üç parmakta uyuşma şikayetiyle acil serviste tetkik edilmiştir. Manyetik rezonans
görüntülemede C6-C7 seviyesinde sinir köküne bası oluşturan foraminal disk herniasyonu saptanan ve motor
defisiti bulunmayan hasta, akut SDH tanısı ile beyin cerrahisi kliniği tarafından konservatif tedavi planlanarak
hospitalize edilmiştir. Acil serviste iv-1g Parasetamol ve 1mg Morfin uygulanan hastaya ağrıların devam etmesi
üzerine iv-80mg Metilprednisolon ve Diklofenak sodyum yapılmış, ağrıda azalma olmaması nedeniyle hasta
Algoloji kliniğimizle konsülte edilmiştir. Hastanın analjezik tedavisi Pregabalin 2x75mg PO, Tramadol 2x100mg iv,
Naproksen sodyum 750mg 1x1 PO olarak yeniden düzenlendi. Tedavi sonrası VAS:6-7 şiddetinde seyrederken
ağrıda alevlenme olması üzerine ek olarak iv-100mg Tramadol ve 80mg Metilprednisolon uygulandı. Ağrısı VAS:10
şiddetinde devam eden hastaya ESPB planlandı. ESPB, USG eşliğinde T2 seviyesinden 20 ml %0,25 Bupivakain ve
40mg Triamsinolon asetat ile uygulandı. Enjeksiyon sonrası hastanın ağrısı dramatik olarak geçti ve VAS:0-1’e
geriledi. Tedaviye 3 gün Tramadol 100mg 2x1 PO, Pregabalin sabah 75mg akşam 150mg PO, Naproksen sodyum
750mg 1x1 PO olarak devam edildi. Sonrasında Naproksen sodyum ve Tramadol 1 haftada azaltılarak kesildi.
Hasta Pregabalin 2x150mg PO ve Magnezyum 1x1 PO tedavisi altında VAS:0 olarak taburcu edildi. Pregabalin
tedavisi 2 ay devam edilerek 1 ay içerisinde azaltılarak kesildi. Hastanın 3. ay takibinde mevcut iyilik hali halen
devam etmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ: Lokal anesteziğin kraniyo-kaudal geniş bir alanda yayılarak çok sayıda dermatomun bloke
edilebilmesi aynı anda boyun, göğüs duvarı ve üst ekstremitede analjezi sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Sonuç
olarak, Akut servikal disk hernisine bağlı ağrıların, konservatif tedaviye yanıt alınamadığı durumlarda, teknik
olarak kolay, iyi tolere edilen, komplikasyon oranı düşük, minimal invaziv bir yöntem olan ESPB ile etkili bir şekilde
tedavi edilebileceği akılda tutulmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER
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KARDİYAK CERRAHİ HASTALARINDA EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞUNUN AKUT
VE KRONİK AĞRI SKORLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhammet Sait YÜCE, Gamze SARKILAR, Alper KILIÇARSLAN, Yüksel DERELİ, Şeyma ÖZYÜREK YÜCE, Aybars
TAVLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi , KONYA

AMAÇ:
Kardiyak cerrahi sonrasında ağrı; sternotomi bölgesi, ven greft yeri, perikardiotomi ve toraks tüplerinden
kaynaklanır. Şiddetli kronik ağrı %2-10 oranında gözlenir. Çalışmanın amacı; kardiyak cerrahi hastalarında
bilateral Erektör Spina Plan Bloğunun (ESPB), akut ve kronik ağrı skorlarına ve diğer klinik parametreler üzerine
olan etkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM:
Çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurul Onay
Kararı (Tarih:18/12/2020 Toplantı No: 122, Karar No: 2020/2961) alındıktan sonra; Aralık 2019-Aralık 2020
tarihleri arasında kalp cerrahisi geçirmiş hastalarda, postoperatif analjezi amaçlı ultrasonografi eşliğinde ESPB
uygulanmış ve uygulanmamış hastaların kayıt altına alınan verileri incelenerek yapılmıştır. Hastalar, dosya
kayıtlarına bakılarak uygulanan analjezi yöntemine göre ESP ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrıldı. ESPB 20’şer
mL’lik volüm (%0.125 bupivakain+%0.5 lidokain+4 mg deksametazon) olarak bilateral uygulanmıştır. Hastaların
kayıt altına alınan perioperatif verileri ve postoperatif ekstübasyon sonrası 0-2-4–6–12-24-48.saat, taburculukta
ve 3.ay istirahat-dinamik ağrı skorları [Numeric Rating Scala (NRS), Verbal Rating Scala (VRS), Face Pain Rating
Scala (FPRS), Prince Henry Hospital Pain Score (PHHPS)], yoğun bakımda uygulanan kurtarma analjezikleri,
entübasyon süreleri, bulantı-kusma insidansları, oral alım zamanları, yoğun bakımda kalış ve taburculuk
zamanları da incelenerek değerlendirmeye alındı.
BULGULAR:
Grupların değerlendirmeye alınan 0-2-4–6-12-24. saat NRS, VRS, FPRS ve PHHPS skorları, kurtarma analjezikleri,
preoperatif ve intraoperatif verileri, entübasyon süreleri, bulantı-kusma insidansları, oral alım zamanları, yoğun
bakımda kalış ve taburculuk zamanları açısından her iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark
saptanmamıştır (p>0.05). Bununla birlikte yaş, 48.saat,taburculuk ve 3.ayda ağrı skorları ve şiddeti; ESP grubunda,
kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0.001).
SONUÇ:
Bu retrospektif, randomize, kontrollü çalışma; kalp cerrahisi uygulanan hastalarda ESPB’nin akut ve kronik ağrı
skorlarına etkisinin birlikte değerlendirildiği ve kronik ağrıda etkinliğinin gösterildiği ilk çalışmadır.
Kardiyak cerrahide lokal anestezik seçimi, volüm ve konsantrasyonu konusunda net bir yargıya ulaşılamamıştır.
Sternotomi eşliğinde uygulanan kardiyak cerrahide ESPB’nın bilateral uygulanmış olması nedenli “Sistemik Lokal
Anestezi Toksisite” riski çalışmamızı kısıtlayan en önemli sebeplerden biri olmuştur. Bu bağlamda kardiyak
cerrahilerde ESPB’de lokal anestezik ajan ve adjuvan seçimi, volüm ve konsantrasyonun araştırıldığı ve kataterle
devamlı infüzyon şeklinde uygulamaları içeren daha geniş kapsamlı, prospektif, randomize ve kontrollü
çalışmalara ihtiyaç vardır.
ANAHTAR KELİMELER
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SERVİKOJENİK BAŞ AĞRISINDA TRAPEZIUS PLAN BLOK
Resul YILMAZ, Şule ARICAN, Muhammet Sait YÜCE, Gülçin HACIBEYOĞLU, Ruhiye REİSLİ, Sema TUNCER UZUN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi , KONYA

Giriş ve Amaç
Servikojenik baş ağrısı (SBA), servikal bölge problemlerine bağlı ortaya çıkan sekonder baş ağrılarından biridir.
Servikojenik baş ağrısının servikal bölgedeki eklem, kas, sinir ve damar yapılarının etkilenmesinden
kaynaklanabileceği gösterilmiştir.
SBA için non-farmakolojik, farmakolojik girişimsel ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Trapezius plane block,
interfasial aralığa lokal anestezik uygulanarak gerçekleştirilir. Bu çalışmada trapezius blok uyguladığımız
servikojenik baş ağrılı olgularımızı sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem
Baş ağrısı şikayeti ile ağrı polikliniğine başvurarak, Sjaad kriterlerine göre servikojenik baş ağrısı tanısı alan
olgulara trapezius plane bloğu uygulandı.
Bulgular
Yaşları 18 ile 65 yaş arasında olan 4 olguda da blok sonrası baş ağrısında %50’nin üzerinde azalma sağlandı (Tablo).
Sonuç
Bölgesel lokal anestezik ilaç uygulaması ile servikojenik odaklar baskılanmaktadır. Lokal anesteziğin interfasial
aralıktan yayılımı sonrası baş boyun bölgesine giden sinir blokajı ile ağrı tedavisi sağlanmaktadır. Tedavinin erken
safhasında ağrıyı önemli ölçüde azaltmada başarılı olmaktadır. 1. Haftada, prosedür öncesine göre, ağrı
skorlarında anlamlı olarak düşüş sağlamakta ve semptomları azaltmaktadır.

SBA servikal omurganın, özellikle üst üç servikal segmentin, nöromüsküloskeletal disfonksiyonundan kaynaklanır.
Suboksipital kaslar ve trapez kasının sertliğinde artış vardır. Kas sertliklerindeki artışa bağlı olarak servikal
bölgenin mobilitesinde de azalma ile birlikte eklem hareketlerinde limitasyonlar oluşabilmektedir.
Oksipital sinirler, boyunda trapezius kasının aponeurozunu delerek yüzeyelleşir. Yüzeyelleştiği nokta varyasyon
gösterebilmektedir. Biz de SBA da servikal bölge sinirlerinin birçoğunun aynı anda hedeflenebileceğini öngörerek
trapezius plan bloğunu uyguladık. Oksipital sinire ulaşma başarısını artırmak ve bölgesel servikal sinirleri bloke
edebilmek amacıyla kasın hem üst hem alt interfasial aralığına lokal anestezik uyguladık.
Sonuç olarak, SBA olan dört olgunun değerlendirildiği bu makalede trapezius plan bloğu ile ağrı kontrolünün
sağlanabildiği görülmüştür.
ANAHTAR KELİMELER
Trapezius plan bloğu, Baş ağrısı, Periferik sinir bloğu,
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Tablo: Olguların özellikleri ve ağrı takibi
Olgu no

#1

#2

#3

#4

Yaş

65

18

49

55

Female

Female

Female

Female

40

19

35

27

Soğuk uygulama,

Soğuk uygulama,

Masaj

Masaj

Cinsiyet
Vücut kitle indeksi
Ağrıyı azaltanlar

Sıcak uygulama

Ağrıyı artıranlar

Hareket

Ağrı zamanı

Devamlı

Sıcak uygulama

Hareket

Hareket

Aralıklı

Devamlı

Aralıklı

8

7

6

7

2

3

1

3

5

4

2

4

Numeric rate skoru (NRS)
Blok Öncesi
Bloktan hemen
sonra
Bloktan bir hafta
sonra
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SÖZEL SUNU OTURUMU 7
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LATERAL FEMORAL KUTANÖZ SİNİR PULSE RADYOFREKANS TEDAVİSİ İLE
MERALJİA PARESTETİKA OLGUSUNDA AĞRI YÖNETİMİ
Gülçin GAZİOĞLU TÜRKYILMAZ
Bursa Şehir hastanesi, Bursa

GİRİŞ VE AMAÇ: Meraljia parestetika, saf duyu siniri olan lateral femoral kutanöz sinirin (LFKS) sıkışması ile ilişkili
anterolateral uylukta ağrı ve disestezi şikayetlerine neden olan klinik bir durumdur(1). Bel ve kalça problemleriyle
sıkça karışabilmektedir(2). Bu olgu ile amacımız kalça patolojileri ile karışan klinik bulguları nedeniyle artroskopi
operasyonu geçirmiş meraljia parestetika (MP) olgusunun ağrı yönetiminin anlatılmasıdır.
OLGU: 50 yaşında, 60 kg, kadın olgu, sol kalçasından dizine kadar uyluk lateralinde, kasığına doğru yayılan ağrı,
uyuşma ve keçeleşme şikayeti ile algoloji polikliniğine başvurdu. Başvurusunda NRS:6 idi. Anamnezinde 4 yıldır
ağrısı olduğunu, özellikle yatarken ve yürürken ağrılarının arttığını ifade etti. Daha önce deksketoprofen 2x25 mg
ve gabapentin 3X300mg kullanmış fakat fayda görmedi için ilaçları bırakmıştı. Özgeçmişinde ek hastalık öyküsü
yoktu. Bir yıl önce çekilen sol kalça artrografi manyetik rezonans görüntüleme(MRG) sonucunda “sol asetabulum
eklem yüzeyinde hafif sığ görünüm, hafif derecede asetabular displazi?” tespit edilmesi üzerine artroskopi
operasyonu geçirmiş. Operasyon sonrası ağrılarının kalça ekleminden kaynaklanmadığı söylenmiş. Muayenesi sol
uyluk laterali disestezisi dışında normaldi. Lomber MRG sonucunda “L5-S1 minimal anterolistezis” dışında patoloji
bulunmamaktaydı. Laboratuar incelemesi normaldi. Olguya MP ön tanısı ile USG eşliğinde sol LFKS’e 7cc volümde
%0.25 bupivakain ve 4mg deksametazon uygulandı. İşlem sonrası 30. dakikada NRS: 1 idi. Ağrılarının %90 geçtiğini
ifade etti. Birinci ay kontrolünde NRS: 5 olarak ifade etti. USG eşliğinde sol LFKS’e 42°C, 4 dakika pulse
radyofrekans tedavisi, ardından 6 cc %0.25 bupivakain uygulandı (Şekil 1). İşlem sonrası 30. dakikada NRS: 1 idi.
Birinci ay ve 2. ay kontrollerinde NRS:1 olarak ifade etti.
SONUÇ: MP sıklıkla bel ve kalça patolojileriyle karışsa da bu bölge şikayetlerinde akılda tutulması gerekli alt
ekstremitenin en yaygın nöropatilerinden biridir (3). Literatürde konservatif tedaviden fayda görmeyen bir
olguda, LFKS blokajlarının kısa süreli fayda sağladığı ve LFKS pulse radyofrekans uygulaması sonrası 3 ay ağrısızlık
sağlandığı bildirilmiştir(4). Konservatif tedavilere yanıt alınamayan hastalarda USG eşliğinde lokal anestezik
ve/veya steroid ile uygulanan LFKS blokajları ve LFKS pulse radyofrekans tedavisi ağrı yönetimi için tedavi
seçenekleri arasında düşünülebilir.
1. Coffey R, Gupta V. Meralgia Paresthetica. 2021 Feb 6. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls
Publishing; 2021 Jan–.PMID: 32491667.
2. Sertboyraz FM, Şengül İ,Evinç Aİ. MERALGIA PARESTHETICA: Entrapment of lateral cutaneus femoral nerve.
Tepecik Eğit Hast Derg 2013; 23 (2): 109-112
3. Sanjaya,A. (2019). MeralgiaParesthetica:
doi:10.1080/00325481.2019.1673582
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4. Fowler, I. M., Tucker, A. A., & Mendez, R. J. (2011). Treatment of Meralgia Paresthetica with Ultrasound-Guided
Pulsed Radiofrequency Ablation of the Lateral Femoral Cutaneous Nerve. Pain Practice,12(5), 394–398.
doi:10.1111/j.1533-2500.2011.00522.x
ANAHTAR KELİMELER
Meraljia parestetika, lateral femoral kutanöz sinir, mononöropati, nöropatik ağrı
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LOMBER DISEKTOMI CERRAHISINDE POSTOPERATIF AĞRI YÖNETIMINDE
QUADRATUS LUMBORUM BLOĞUNUN ETKINLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI
Gökhan SERTÇAKACILAR, Güneş Özlem YILDIZ
Bakırköy Sadi Konuk EAH, İSTANBUL

GİRİŞ VE AMAÇ: Lomber disk hernileri (LDH) intervertebral disk patolojileri içerisinde en sık görülen
hastalıklardan birisidir (1). En fazla disk hernisi görülen seviye, en mobil olan L4-5 ve L5-S1 (%95) seviyeleridir (2).
Lomber disektomi, bu nedenle beyin cerrahları tarafından uygulanan cerrahi girişimlerin başında gelmektedir. Bu
hastaların postoperatif dönemdeki ağrı yönetiminde NSAI ilaçlar ve opioidler sık olarak kullanılmaktadır.
Opiodlere ait yan etki insidansından kaçınmak için günümüzde güncel blok teknikleri sıklıkla kullanılır olmuştur.
Bu çalışmada tek seviye lomber disk herni ameliyatı sonrası ultrason eşliğinde uygulanan posterior quadratus
lumborum bloğunun (QLB) analjezik etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Etik kurul onayı alındıktan sonra Eylül 2020- Aralık 2020 tarihleri arasında LDH operasyonu
geçiren hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bilateral QLB uygulanan 20 hasta blok grubu ve
uygulanmayan 25 hasta ise kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Çalışma için hastaların ilk 24 saatteki NRS
değerleri, postoperatif opioid tüketimleri ve ek analjezik gereksinimleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplam 72 hasta dosyası değerlendirildi, verileri tam olarak karşılayan 45 hasta çalışmaya dahil edildi.
Her iki grubun demografik verileri birbirine benzer bulundu. NRS skorları tüm zaman dilimlerinde QLB grubunda
anlamlı şekilde düşük saptandı. Operasyon sonrası 2. ve 6. saatlerde opioid tüketimi, kontrol grubuna kıyasla QLB
grubunda anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0,05). Blok yapılan hastalarda işleme ait herhangi bir
komplikasyon gelişmedi.
SONUÇ: LDH operasyonu sonrasında hastalar postoperatif ilk 24 saat içinde orta ve şiddetli düzeyde ağrı yaşarlar
(3). Postoperatif dönemde yeterli analjezi sağlanması erken mobilizasyonu sağlar, komplikasyonları azaltır ve
hastanede kalış süresini kısaltır (4). Çalışmamızın sonuçları bilateral posterior QLB bloğunun LDH operasyonu
sonrası analjezi yönetiminde başarılı bir seçenek olarak kullanılabileceğini göstermiştir. QLB bloğun etkinliğini
tam olarak ortaya koymak için daha büyük örneklem grubuyla yapılacak prospektif, randomize kontrollü
çalışmalara ihtiyaç vardır.
REFERANSLAR:
1. Andersson GB, Biyani A, Eriksen S. Lumbar disc disease. In: Herkowitz HN, Garfin SR, Eismont FJ, Bell GR,
Balderston R, editors. Rothman-Simeone The Spine 6th ed. Chapter 45. Canada: Saunders Elsevier; 2011. p.846–
7.
2. Postacchini F, Postacchini R. Operative management of lumbar disc herniation: the evolution of knowledge
and surgical techniques in the last century. Acta Neurochir Suppl 2011;108:17–21.
3. McGirt MJ, Ambrossi GL, Datoo G, Sciubba DM, Witham TF, Wolinsky JP, et al. Recurrent disc herniation and
long-term back pain after primary lumbar discectomy: review of outcomes reported for limited versus aggressive
disc removal. Neurosurgery 2009;64(2):338–45
4. Gurbet A, Bekar A, Bilgin H, Ozdemir N, Kuytu T. Preemptive wound infiltration in lumbar laminectomy for
postoperative pain: comparison of bupivacaine and levobupivacaine. Turk Neurosurg 2014;24(1):48–53.
ANAHTAR KELİMELER
Lomber disektomi, Quadratus Lumborum bloğu, Postoperatif analjezi
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Tablo 1: QLB grubu ile kontrol grubu arasında demografik verilerin karşılaştırılması
Grup Q (n=20)

Grup K (n=25)

p değeri

Yaş

48,70±14,313

46,72±12,866

0,628α

Cinsiyet (Erkek/Kadın)

10/10

14/11

0,688β

BMI

24,47±2,567

23,63±2,761

0,305α

ASA I/II

7/13

9/16

0,944β

Operasyon Süresi (dak.)

85,7±22,31

80,08±15,03

0,320α

Cerrahi Seviye (L2-L3/L3-L4/L4-L5/L5-S1)

1/3/16/0

1/5/18/1

0,918β

Değerler ortalama±standart sapma veya sayı olarak ifade edilmiştir.
α
Bağımsız İki Örneklem T testi, βBağımsız iki örneklem Ki-Kare testi

Tablo 2: Grup Q ile Grup K arasında opioid tüketimi ve ek analjezi ihtiyacının karşılaştırılması
Opioid tüketimi

Grup Q (n=20)

Grup K (n=25)

p değeri

2.Saat

1,50±6,70

13,20±15,19

0,004m

6.Saat

4,50±10,99

15,60±15,29

0,011m

12.Saat

7,50±13,32

14,40±15,29

0,118m

24.Saat

6,00±12,31

13,20±15,19

0,093m

Ek Analjezi ihtiyacı (E/H)

7/13

14/11

0,161β

Değerler ortalama±standart sapma veya sayı olarak ifade edilmiştir
m
Mann-whitney u testi / β Bağımsız iki örneklem Ki-Kare testi.

Tablo 3: Grup Q ile Grup K arasında istirahat sırasındaki NRS skorlarının karşılaştırması
NRS Skoru

Grup Q (n=20)

Grup K (n=25)

p değeri

2.saat

0,60±0,94

3,52±1,55

0,000m

6.saat

1,20±1,15

3,64±1,52

0,000m

12.saat

2,65±1,30

3,52±1,41

0,028m

24.saat
2,45±1,66
Değerler ortalama±standart sapma olarak ifade edilmiştir.
m
Mann-whitney u testi

3,72±1,51

0,021m
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Tablo 4: Grup Q ile Grup K arasında yan etki insidansının karşılaştırılması
Grup Q (n=20)

Grup K (n=25)

p değeri

Solunum depresyonu

0

0

1.000f

Sedasyon

0

0

1.000f

Bulantı

2

7

0.260f

Kusma

0

3

0.242f

Kaşıntı

0

0

1.000f

Değerler sayı olarak ifade edilmiştir.
f
Fisher Exact test.
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KİFOPLASTİDE EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU
Birzat Emre GÖLBOYU, Senem GİRGİN, Ahmet Salih TÜZEN, Nagihan KARAHAN, Murat AKSUN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,
İzmir

Giriş: Ultrason rehberliğinde erektör spina plan bloğu (ESP), genellikle postop analjezi amaçlı kullanılan bir plan
bloğudur. Birincil anestezik yöntem olarak rolü kısıtlıdır. Şiddetli akciğer hastalığı olan ve dayanılmaz sırt ağrısı
nedeniyle yüzüstü yatamayan olguda kifoplasti için birincil anestezik yöntem olarak ultrason kılavuzluğunda ESP
bloğunun kullanımını sunulmuştur.
Olgu: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hipertansiyon, Tip 2 diabetes mellitus ve osteoporoz öyküsü olanı
ve istirahatte 2-4L oksijene ihtiyaç duyan ve sınırlı aktivitesi olan 65 yaşında 85 kg kadın hastaya L3 vertebra
subakut çökme kırığı için kifoplasti yapılması planlandı. Ek hastalıkları ve mevcut klinik durumunda dolayı hastaya
ESP blok ile analjezi ve anestezi yönetimi planlandı.
ESP prosedürü: Preoperetif blok odasında monitörizasyon ve steril hazırlık sonrası oturur pozisyonda USG
kullanılarak L3 spinöz proses görüntülendi ve prob orta hattan laterale doğru üç cm kaydırıldı. Erektör spina kası
transvers proses üzerinde görüntülendi. İğne, in-plane teknik kullanılarak kraniokaudal yönde L3 transvers
prosesin üzerine yönlendirildi. Daha sonra, uygun enjeksiyon bölgesini doğrulamak için kasının fasyasına 2 ml
normal salin enjekte edildi. İğnenin yeri belirlendikten sonra 15 ml %0,5 bupivakain uygulandı. Diğer tarafta da
aynı ESPB prosedürü uygulandı. Motor blok gözlenmedi. Hasta bel ağrısının tamamen kaybolduğunu belirtti, 25
dakika sonra ameliyathaneye alındı. Ameliyathaneye vardığında zorluk çekmeden operasyon masasına yüzüstü
yattı. Takip eden 90 dakika boyunca ek lokal anestezik veya sedatif ilaç gerekmedi.
Sonuç: Kifoplasti uygulamaları, çoğu orta ila derin sedasyon altında olmak üzere prone pozisyonda gerçekleştirilir.
Sedasyon ile prone pozisyonda kontrollü bir hava yolu sağlanamaması önemli komplikasyonlara neden olabilir.
ESP bloğu, olgumuzda bu riskleri ortadan kaldırırken aynı zamanda rahat bir deneyim yaşamasını sağladı.
ANAHTAR KELİMELER
kifoplasti, erektör spina, ultrason
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MESANE TÜMÖRÜNÜN TRANSÜRETRAL REZEKSİYONUNDA USG İLE BİRLİKTE
SİNİR STİMULASYONU KULLANIMININ OBTURATUAR SİNİR BLOĞUNA KATKI
SAĞLAR MI?
Mehmet Murat ÇELIK
Dörtyol devlet hastanesi, HATAY

Giriş ve amaç: Spinal anestezi altında lateral ve posterolateral mesane duvarı tümörünün transüretral
rezeksiyonu sırasında obturator sinir stimülasyonu, obturator refleks, addüktör kasılması ve kanama, mesane
perforasyonu veya eksik tümör rezeksiyonu gibi komplikasyonlarla birlikte ani bacak hareketine neden olabilir.
Çalışmamız, spinal anestezi altında transüretral mesane tümörü rezeksiyonu yapılan hastalarda sinir
stimülasyonu ile ultrason kılavuzluğunda başarılı obturator sinir bloku elde etmek için gerçekleştirildi. Obturator
refleksinin ve ilişkili komplikasyonların üstesinden gelmek için, komorbiditeleri olan ileri yaşlı hastalarda bu
prosedürü daha güvenli, daha başarılı hale getirmek, hasta ve cerrah memnuniyetini artırmak için bu
kombinasyonu gerçekleştirdik.
Materyel metod: Hastalara spinal blok uygulandıktan sonra supin pozisyonda ultrasonun 5–12 MHz frekansta, 50
mm lineer probu kullanılarak inguinal bölgenin 2-3 cm altında üç kas tabakası adductor longus, adductor brevis
ve adductor magnus görüntülendi. 22 gauge, 80 mm'lik uyarıcı yalıtımlı iğne addüktör longus ve brevis arasında
bulunan anterior OS bölümüne ilerletildi. Sinir stimülatörü açıldı ve kas kasılmasını sağlamak için 1-2 mA'dan (2
Hz) başlayan stimülasyon akımı verildi ve bu daha sonra kademeli olarak 0.5 mA'ya düşürüldü. Hem uyluğun
medial tarafında hem de sonogramda hala kas kasılmaları görülüyorsa, 5 ml% 0.5 bupivakain enjekte edildi. İğne
daha sonra geri çekildi ve OS'un addüktör brevis ve magnus arasındaki posterior bölümüne doğru yeniden
yönlendirildi. Sinir stimülasyonu ile kontraksiyonlar görülünce yine % 0.5'lik 5 ml bupivakain enjekte edildi.
Yaklaşık 10 dakika sonra cerrahi başlatıldı.
Bulgular:3 hastada adduktör spazmı görülmedi. Ek bir anestezi idamesi gerektirmeden ve komplikasyon
oluşmadan cerrahi tamamlandı. Spinal anestezi sonrası USG ile birlikte sinir stimulasyonu ile 3 hasta yaptığımız
obturatuar sinir bloğu başarı bir şekilde sonuçlandığını gözlemledik. USG ile bu blok başarılı bir şekilde yapılabilse
de USG ile birlikte sinir stimulasyonun obturatuar blok başarısını artırabileceğini ancak daha fazla klinik
çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

ANAHTAR KELİMELER
Transüretral rezeksiyon, Obturatuar sinir, Obturatuar sinir bloğu, Ultrasonografi, Nörostimülasyon.
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DİZ CERRAHİLERİNDE KULLANILAN ADDUKTOR KANAL VE IPACK BLOĞUN
POSTOPERATİF ANALJEZİK ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ KLİNİK TECRÜBEMİZ
Mehmet Murat ÇELIK
Dörtyol devlet hastanesi, HATAY

GİRİŞ VE AMAÇ: Diz cerrahileri hastalarında postoperatif dönem orta hatta ciddi derecede ağrı atakları
görülebilmektedir. Bu hastalarının multimodal analjezik yaklaşımlarında addüktör kanal bloğu (ACB) ve popliteal
arter ve arka diz kapsülü arasındaki infiltrasyon bloğu (IPACK) gibi motor fonksiyon koruyucu periferik sinir
blokları önemli rol oynamaya başlamıştır. Bu blokların postoperatif analjezik etkinliğini ve kuatriceps kas gücünüe
etkilerini gözlemlemeyi amaçladık.
MATERYEL METOD: Kliniğimizde total diz protezi yapılan 20 hasta değerlendirildi. Spinal anestezi sonrası
hastalara supin pozisyonda uyluk 1/3 orta seviyesinde yüksek frekanslı lineer ultrason probu kullanarak AKB
yapıldı. Adduktor kanal içine 10 ml % 0.5 bupivakain, 10 ml % 0,1 lidokainden oluşan toplam 20 ml lokal anestezik
karışım verildi. Daha sonra aynı ultrasonun konveks probu popliteal arter ve distal femur posterior yüzü görecek
şekilde femur medial kondili üzerine yerleştirildi. Popliteal arter ve femur arasında kalan alana 20 ml aynı lokal
anestezik karışım verilerek IPACK bloğu yapıldı.
BULGULAR: Hastaların postoperatif ağrı takibinde görsel analog ölçek (VAS )(0 ağrı yok, 10 en şiddetli ağrı)
kullanıldı. Postoperatif 4.saat, 8. Saat, 12. Saat, 24.saat, 36. Saat, 48. Saat VAS skorları kaydedildi. Kuatriseps kas
gücü (0 hareket yok, 5 dirence rağmen tam hareket) postoperatif 24 ve 48. saatlerde değerlendirildi. Postoperatif
ek analjezi planlamasında 12 ve 24 saat asetiminofen intravenöz 500 mg her 6 saatte bir ve diklofenak sodyum
75 mg intramuskuler yapıldı. Ameliyat sonrası ilk 24 saat içindeki VAS skorları genel anlamda düşük bulundu ve
iyi ağrı kontrolü elde edildi. Çalışmamızda kuatriceps kas gücünün korunduğu gözlemlendi ve herhangi bir motor
defisit oluşmadı. Sonuç olarak spinal anestezi sonrası yapılan AKB ve IPACK blok ile iyi ağrı kontrolü sağlanırken,
ambulasyon kabiliyeti açısından da olumlu katkılar sağlamaktadır. Düşük ağrı skorları hastalarda konforu
artırırken hareket kabiliyetini de artırabilmektedir. Bu blokların başarılarını diğer anestezi yöntemleri ile
karşılaştıran daha fazla klinik çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

ANAHTAR KELİMELER
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KARDIAK CERRAHI ,MEDIAN STERNOTOMI AĞRISI VE TRANSVERSUS
TORASIKUS PLAN BLOĞU: OLGU SUNUMU
Zafer Yasin KONYA, Mehmet Ümit ÇELİK, Nurten BAKAN
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş ve Amaç:
Kardiak cerrahi sonrası en çok rahatsızlık veren yakınmalardan biri sternum ağrısı olup sistemik analjezik ilaçlar
yetersiz kalabilmektedir. Akut postoperative ağrı hemodinamik instabilite, pulmoner komplikasyonlar ve
deliryuma yol açabileceği bilinmektedir. Bu durum kardiyak cerrahi yapılan hastalarda daha da önemlidir.
Çalışmamızda, median sternotomi sonrası Bilateral Transversus Torasikus Plan Bloğu (TTP) uyguladığımız 2 olguyu
ön çalışma olarak sunmak istiyoruz.
Olgu 1:
56 yaşında erkek hasta, LAD’de %90 tıkanıklık( EF: %52 ) nedeniyle iki damar by-pass yapıldı. İntraoperatif
remifentanil infüzyonu (0,1 mcg/kg/dk), postoperatif 1. saatte Parasetamol (1000 mg İ.v.) uygulandi.
Postoperative 4. Saatte ekstube edilen hastanın VAS değeri 2 olarak değerlendirildi. Hastanın 24 saatlik
gözleminde analjezik ihtiyacı olmadı.
Olgu 2:
48 yaşında kadın hasta, Cx’de %70 darlık (EF: %60 ) nedeniyle LİMA ile tek damar beating bypass yapıldı.
İntraoperatif analjezi Fentanil(100 mcg İ.V ) uygulandı. . Postoperative yoğun bakıma alınan hastaya intravenöz
50 mg tramadol uygulandı..Postoperatif 2. saatte hemodinamisi stabil olan hasta ekstube edildi. Hastanın VAS
skoru 1 olarak değerlendirildi. Hastanın 24 saat gözleminde ek analjezi ihtiyacı olmadı.
Her iki hastaya da entübasyon sonrası ultrason eşliğinde %0.375 40 ml levobupivakain ile 3. Ve 4. Interkostal
aralıktan bilateral TTP yapıldı.
Tartışma ve sonuc:
TTP yeni gelişen bir alan bloğu olup göğüs ön duvarının analjezisini sağlamaktadır.(1) Ultrason eşliğinde İnternal
interkostal ve transversus torasikus kasları arasına uygulanıp T2-T6 interkostal sinirlerin anterior dallarını bloke
etmektedir.
Son zamanlarda postoperative median sternotomi yapılan hastalarda analjezi amacıyla kullanılmakta, ancak bu
konuda çalışmalar sınırlıdır. Sunduğumuz 2 olguda etkin analjezi kontrolü sağlamanın yanında opioid kullanımına
bağlı yan etkileri de engellemiş olduk. TTP bloğun etkinliği ile ilgili klinik çalışmamız devam etmektedir.
Kaynaklar:
1.Satoru Fujii, Ranjana Bairagi, Matthew Roche, Jian Ray Zhou, "Transversus Thoracis Muscle Plane Block",
BioMed
Research
International,
vol.
2019,
Article
ID
1716365,
6
pages,
2019.
https://doi.org/10.1155/2019/1716365
ANAHTAR KELİMELER
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SEREBRAL PALSIYE BAĞLI GELIŞEN KALÇA DISPLAZISI NEDENIYLE OPERE OLAN
14 AYLIK ÇOCUKTA POSTOPERATIF ANALJEZI AMAÇLI PENG (PERIKAPSULER
NERVE GRUP BLOĞU) BLOK UYGULAMASI
Leyla KILINÇ, Gamze Dilara DEMIR, Ayşe Surhan ÇINAR, Sinem ÖZLER
şişli etfal eah, İstanbul

Serebral palsili (SP) çocuklarda, kalça displazisi yaygın bir sorundur ve cerrahi tedavide birden fazla femoral veya
pelvik osteotomi ve tenotomi gerektirir ve şiddetli ağrıya neden olur. Quadratus lumborum bloğu, femoral blok,
epidural blok gibi çeşitli rejyonal anestezi yöntemleri analjezi sağlamak için kullanılmaktadır. PENG blok, femoral
ve obturatuar sinirin terminal dallarının bloke edildiği, kalça cerrahisinde postoperatif analjezi için önerilen yeni
bir tekniktir. Serebral palsiye bağlı gelişen kalça displazisi nedeniyle opere olan çocuğa postoperatif analjezi
amaçlı PENG blok uygulamamızı sunmayı amaçladık.
Olgu: 14 aylık, 10 kg ağırlığında, 103 cm boyunda, SP sekelli erkek çocuk. Epilepsi nedeniyle 2x200 mg
levetirasetam kullanıyor. Operasyon odasında standart monitorizasyon sağlandıktan sonra damar yolu açılıp,
midazolam 0.01 mg/kg ile sedasyon yapıldı. Propofol 3 mg/ kg, fentanil 1 mcq /kg ve rokuronyum 0.6 mg/kg ile
anestezi indüksiyonu yapılıp, orotrakeal entübe edildi. %1-2 Sevofluran ve %50 oksijen-hava karışımı ile anestezi
idamesi sağlandı. PENG blok; supin pozisyonda yatan hastada inguinal alan dezenfekte edilip steril örtüldükten
sonra, lineer USG probu ( 12-15 Hz ESAOTE) inguinal bölgeye transvers oblik olarak yerleştirildi. 22G, 50 mm
stimule iğne ile lateralden mediale doğru in plane olarak girilip, 0.5 ml / kg %0.25 bupivakain iliopubic eminentia
ve psoas tendonu arasına uygulandı. Pelvise DEGA osteotomi, sağ femur derotasyon osteotomisi ve plak vida ile
osteosentez operasyonu yapıldı. Pelvipedal alçı uygulandı ve operasyon 3.5 saat sürdü. Hasta uyandırılmadan
önce iv parasetamol 15 mg/kg uygulandı. Atropin, neostigmin ile reverse edildikten sonra ekstübe edildi. Ağrı
skoru NRS ile değerlendirildi. Postoperatif ilk analjezik postop 23. saatte ağrısı olduğu için ibuprufen 10 mg/kg
oral olarak verildi.
Kalça cerrahisi sonrası gelişen ciddi ağrı her yaş grubunda özelliklede çocuklarda postoperatif morbiditeyi
etkilemektedir. Rejyonal anestezi yöntemleri, kaudal epidural, lumbar pleksus bloğu bu amaçla sık kullanılmakla
beraber tekniğe bağlı uygulama zorlukları ve yan etkilere neden olabilmekte ve bu nedenle alternatif ve
multimodal anestezi teknikleri denenmektedir. Yeni bir rejyonel anestezi tekniği olan PENG bloğun pediatrik kalça
cerrahisinde, etkili analjezi sağlaması ve uygulama kolaylığı nedeniyle rutin olarak kullanılabileceği kanısına
vardık.

ANAHTAR KELİMELER
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COVID 19 NEDENIYLE KARDIAK TAMPONAT GELIŞEN IKI HASTADA EREKTÖR
SPINA BLOK EŞLIĞINDE ANTERIOR MINI TOROKOTOMI AÇILMASI
Ayşe Surhan ÇINAR, Leyla KILINÇ, Gamze Dilara DEMIR, Sinem ÖZLER
şişli etfal eah, İstanbul

Covid 19 dünyada hızla yayılırken beraberinde kardiak tamponat oluşumuna az rastlanmaktadır. Kardiak
tamponat hemodinamik stabiliteyi bozan, perikarda acil pencere açılmasını gereken bir durumdur. Genel
anestezi; anestezik ajanlara, pozitif ventilasyona bağlı olarak venöz geri dönüşü azaltarak, myokardial depresyon
ve sistemik vazodilatasyonla zaten yetersiz olan kardiak fonksiyonları olumsuz etkiler. Covid19 nedeniyle kardiak
tamponat gelişen, ASA-4 Acil olarak, ESP blok eşliğinde anerior mini torokotomi yapılan iki olguyu sunmayı
planladık. Olgu 1: Altmış beş yaşında bayan, hastaneye ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı nedeniyle başvurmuş.
Anamnezde diabetes mellitus, hipertansiyon, endometrium ca operasyonu ve kemoterapi öyküsü mevcut.
Hastanın torakal BT sinde Covid uyumlu görüntüler, metastatik lezyonlar ve perikardial efüzyon saptandı, yoğun
bakum ünitesine yatırıldı. Tedavisinin 4. gününde, dispne hipotansiyon, taşikardi gelişti, ekokardiografide
tamponat saptanarak , steradin infüzyonu başlanarak acil perikardial pencere açılması planlandı.

Olgu İki : Elli dört yaşında erkek hasta, anamnezinde konjestif kalp yetmezliği mevcut. Ateş dispne sırt ağrısı
nedeniyle hastaneye başvurmuş. Toraks BT de masif perikardyial efüzyon, Covid uyumlu infiltrasyonları
mevcuttu, EKO da ejeksiyon fraksiyonu 45%. Yoğun bakım yatışının 5 .gününde ani dispne gelişmesi üzerine EKO
da perikardal tamponat saptandı. 10 lt/dk oksijen altında, oksijen saturasyonu % 84 olan hastada acil olarak,
perikardial pencere açılması planlandı.

Standart ASA monitorizasyonu yapılan hastalara 0.05 mg /kg midazolam iv sedasyon yapıldı. İşlemler, lateral
dekübit pozisyonda işlem tarafı üste getirilerek, steril şartlarda, lineer USG probu kullanılarak, aynı deneyimli
anestezi uzmanı tarafından yapıldı. 50- mm 22 G stimule edilen iğne ile longutidinal parasagittal düzlemde
transvers çıkıntı ve erector spina kası arasına 20 ml % 0.5 bupivakain 20 ml , 10 ml % 2 lidokain uygulandı.

Operasyonlar birinci olguda 30, ikici olguda 25 dakikada sorunsuz olarak tamalandı ve bitiminde hastalar covid19 ybü ye sevk edildi. Anestezik ajanlar kalp fonksiyonlarını bozarak, kardiak tamponatlı hastalarda mortalite ve
morbiditeyi arttırır. Torasik epidural veya paravertebral blok gibi lokal veya rejyonal anestezi teknikleri ciddi
komplikasyona neden olabilirler. ESP bloğun, yüksek riskli özellikle covid-19 hastalarında gelişen kardiak
tamponatta mini torakatomi açılmasında, uygulaması kolay, güvenli ve etkili bir anestezi tekniği olabileceği
kanısına vardık.

ANAHTAR KELİMELER
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TEK TARAFLI İNGUİNAL HERNİ OPERASYONU GEÇİREN İNFANTLARDA
TRANSVERSUS ABDOMİNİS PLAN İLE QUADRATUS LUMBORUM BLOKLARININ
POSTOPERATİF ANALJEZİK ETKİNLİKLERİNİNİN KARŞILAŞTIRILMASI:
PROSPEKTİF, RANDOMİZE ÇALIŞMA
Pınar Ay SAYIN, Mustafa ALTINAY, Melis TÜRKEL ÖZKAN, Ayşe Surhan ÇINAR
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL

GİRİŞ VE AMAÇ:
İnfantlar, genel anestezinin yan etkilerine büyük çocuklara göre daha duyarlıdır.Bu durum farmakodinamide etkili
organ sistemlerininin maturasyonunu tamamlamamış olması ile ilişkilendirilebilir.Rejyonel anestezi uygulamaları
opioidlere ihtiyacı azaltarak güvenli ve etkili analjezi sağlamaktadırlar.İnfantlarda rejyonel anestezi uygulamaları
tecrübe gerektirmektedir ve santral bloklara bağlı komplikasyon oranları yüksektir.Ancak son yıllarda
ultasonografinin(USG) kullanıma girmesi güvenli ve etkili gövde blokları kullanımını arttırmıştır.Transversus
Abdominis Plan Bloğunun(TAPB) ve Quadratus Lumborum Bloğunun(QLB) çocuklarda kullanımı ile ilgili çalışmalar
mevcuttur.Ancak infantlarda kullanımıyla ilgili karşılaştırmalı çalışma mevcut değildir.
Çalışmamızda tek taraflı inguinal herni operasyonu geçiren infantlarda TAPB ve QLB’nin postoperatif ağrı skoru
ve analjezik tüketimine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD:
Çalışmamıza Hastanemiz etik kurulundan ve çocukların ebeveynlerinden onay alındıktan sonra başlandı.İnguinal
herni operasyonu geçirecek 1 ay-1 yaş arası, ASAI-II 60 hasta çalışmaya dahil edildi.Standart genel anestezi
uygulaması sonrası randomizasyon sağlanarak bir gruba USG eşliğinde TAPB, bir gruba USG eşliğinde QLB(Tip 2)
uygulandı.Başlangıç, anestezi sonrası,blok sonrası 15. ve 30. Dakikadaki kalp tepe atımı(KTA) değerleri;
Operasyon sonrası 0.,1.,2.,6.,12. ve 24. Saat FLACC skorları değerleri kaydedildi.Operasyon sonrası ilk 2 saatte
FLACC≥4 Olan hastalara kurtarıcı analjezik olarak i.v 15 mg/kg
parasetamol, sonrasında FLACC≥4 olan hastalarda ek analjezik olarak 10 mg/kg ibuprofen verildi.Analjezik
kullanımları ve süreleri kaydedildi. İlk 24 saat içerisindeki komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR:
Grupların demografik verileri,tüm zamanlardaki KTA’ları, FLACC skorları, kurtarıcı ve ek analjezik ihtiyaçları ile ilk
analjezik ihtiyaç süreleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Hiçbir hastada komplikasyon görülmedi.
TARTIŞMA VE SONUÇ:
Çocuk hastalarda TAPB ve QLB karşılaştıran çalışmalarda, QLB’nin TAPB’den daha etkin analjezi sağladığı
görülmüştür.Bizim çalışmamızda gruplar arasında istatiksel fark bulunmamasına rağmen, QLB uygulanan grupta
3 hastanın analjezik ihtiyacı olurken, TAPB grubunda 8 hastanın analjezik ihtiyacı oldu.
İnguinal Herni operasyonu geçiren infantlarda TAPB ve QLB etkin ve eşdeğer postoperatif analjezik etkinlik
sağlamaktadır.
ANAHTAR KELİMELER
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POST DURAL PUNCTURE TINNITUS
Ibrahim Hakkı TÖRI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Erzurum

Ağrısız doğum için epidural katater yerleştirilen primipar gebede katater migrasyonu sonrası dural zedelenmeye
bağlı olarak görülen baş ağrısı ve bilateral kulak çınlaması medikal konservatif tedavilere cevap vermeyince,
epidural kan yaması tedavisi ile ilgili klinik tecrübemizi sunmayı amaçladık.
26 yaşında 168 cm, 59 kg, ASA-I, primipar 35 haftalık gebeye epidural katater takıldı. İkinci doz sonrası hastanın,
değerlendirilen motor muayenesinin Bromage 3 ve T10 ve altında duyusal blok geliştiği görüldü. Epidural
kataterin migrasyonu düşünüldü. Hasta yakın hemodinamik monitörizasyon, NST/ÇKS ile takip edildi. Doğum
sorunsuz gerçekleştirldi. Katater takıldıktan 32 saat sonra baş ağrısı, 43. saatte hastada bilateral kulak çınlaması
başladı. Konservatif tedavilerden fayda gören hasta 4. gün taburcu edildi, fakat 7. günde şikayetleri tekrar artınca
epidural kan yaması uygulandı (12 ml). İşlemden birkaç saat sonra baş ağrısının tamamen geçtiği, kulak
çınlamasının frekansı ve şiddetinin azaldığı görüldü, 3. gün sonunda kulak çınlaması tamamen geçti. Daha sonra
1. hafta ve 1. ayda kontrollerinde herhangi bir şikayeti yoktu.
Nöroaksiyel anestezi uygularken dural zedelenmeye bağlı olarak BOS kaybı sonucu en çok baş ağrısı, daha az
olarakta sensörinöral işitme kaybı ve kulak çınlamasına rastlanılmaktadır(1). Bu şikayetlerin sebebi dural
zedelenmeye bağlı BOS kaybı sonrası gelişen intrakranial hipotansiyon olduğu düşünülür (2-5). Vestibulokohlear
sinir posterior kranial fossadan geçip dar bir kanal olan meatus akustikus internustan geçerken intrakranial basınç
azalmasına bağlı olarak traksiyon hasarına uğradığı düşünülür ve bu etkilenmeyle kulak çınlaması bazende sağırlık
olabilir. Kulak çınlamasının şiddeti ve sıklığı PDPH in şiddeti işe ilişkili değildir, fakat ikisininde tedavisi aynıdır(2).
Semptomlar kendiliğinden hafifleyebildiği gibi literatürde kronikleşen olgularda mevcuttur(1-3). Bu gibi
semptomları olan hastalarda erken dönemde tedaviye başlanılması önerilmektedir. Epidural kan yaması,
konservatif tedavilerin başarısız olduğu durumlarda dural hasarlanma sonrası gelişen baş ağrısında altın standart
tedavidir (6).
BOS basıncı epidural kan yaması ile dengelendiğinde baş ağrısı ilk iyileşen semptom olurken, vestibulokohlear
sinir hasarının iyileşmesi daha uzun sürmüş olabilir. Dural zedelenmeye bağlı gelişen baş ağrısı, ona eşlik eden
işitsel semptomlar ve bulantı-kusma morbiditeyi artırıp annenin hem emzirmesini hemde sosyal yaşamını
etkilemektedir(7). Pospartum dönemde anne-bebek ilişkisinin etkilenmemesi için dural zedelenme sonucu
gelişen, baş ağrısı ve kulak çınlamasının postpartum dönemde tedavi edilmesi gerektiğini gösterir. Bunun içinde
epidural kan yaması semptomların varlığında zaman kaybetmeden tatbik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Kaynaklar:
1. Güngör İ, Gunaydin B, Tas A, Dayanir H, Altinsoy A. Post-spinal tinnitus requiring treatment: Efficacy of epidural
blood patch: Case report. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2012;32:515-9.
2. Narchi P, Veyrac P, Viale M, Benhamou D. Long-term postdural puncture auditory symptoms: effective relief
after epidural blood patch. Anesth Analg. 1996;82(6):1303.
3. Loo CC, Dahlgren G, Irestedt L. Neurological complications in obstetric regional anaesthesia. Int J Obstet
Anesth. 2000;9(2):99-124.
4. Wong AY, Irwin MG. Postdural puncture tinnitus. Br J Anaesth. 2003;91(5):762-3.
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5. Stoeckli SJ, Böhmer A. Persistent bilateral hearing loss after shunt placement for hydrocephalus. Case report.
J Neurosurg. 1999;90(4):773-5.
6. Hasegawa H, Sanefuji Y, Kanda T, Kasai H. [A case of post-spinal tinnitus which improved after undergoing
epidural anesthesia]. Masui. 2010;59(10):1254-6.
7. Sarkılar G, Reisli R, Sarıtaş TB, Gök F, Sarıgül A, Otelcioğlu Ş. Post-Spinal a Rare Complication and Treatment:
Tinnitus and Epidural Blood Patch. Turkish journal of anaesthesiology and reanimation. 2015;43(5):371-2.
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AKUT MYOKARD ENFARKTÜSÜ GEÇIRMIŞ HASTADA, BRAKIAL ARTERAKSILLER VEN KOMPOZIT GREFT ENFEKSIYONU NEDENIYLE OPERASYONUNDA
ANESTEZI AMAÇLI USG EŞLIĞINDE SUPRAKLAVIKULER BLOK UYGULANMAMIZ
Özge UYANIKOĞLU, Leyla KILINÇ, Sinem ÖZLER, Ayşe Surhan ÇINAR
şişli etfal eah, İstanbul

İskemik kalp hastalığı (İKH) olanlarda, koroner perfüzyonun bozulmaması için anestezi sırasında hipotansiyon ve
taşikardiden kaçınmak gerekir. Genel anestezik ajanlar ve anestezi sırasındaki mekanik ventilasyon
uygulamalarına bağlı vazodilatasyon ile myokard depresyonu, kardiak outputta azalma meydana gelebilir.
Brakiyal pleksus blokları; infraklaviküler, supraklavikuler, aksiller bloklar el ve ön kol cerrahisinde etkili anestezi
ve postoperatif analjezi sağlar, ciddi hemodinamik değişiklere neden olmaz. Antikoagülan, antiagregan kullanan
hastalarda, USG eşliğinde vasküler yapılaınr görülerek, eşzamanlı yapılan yüzeyel periferik bloklarının
uygulanabileceği, klavuzlarda bildirmektedir. Akut myokart infarktüsü (MI) geçirmiş hastada brakial arter- aksiller
ven kompozit greft enfeksiyonu nedeniyle anestezi amaçlı USG eşliğinde supraklavikuler blok uygulamamızı
sunmayı planladık.
68 yaşında bayan hasta BMI: 38. Hastanın özgeçmişinde; HT, KBY (3/7 DİYALİZ), Diabetes Mellitus, kronik İKH,
KOAH tanıları mevcut. Kullandığı ilaçlar: asetil salisilik asit, klopidegral, metaprolol, ventolin, insulin ve statin.
Yedi gün once sağ brakial arter-aksiller ven kompozit greft yapılmış. Greft yerinde enfeksiyon saptanması üzerine
interne edilerek antibiyoterapisi başlanmış. Hastada ani başlayan göğüs ağrısı kardiak enzim yüksekliği nedeniyle
yoğun bakım ünitesine yatırılıp koroner anjiografi yapılarak LAD-CX stent yerleştirilmiş. Radyoloji tarafından
santral darlığı olan hastaya sağ subklavyan kalıcı kateter takılmış. Hasta, kompozit greft çıkartılıp, yaranın fleple
kapatılması için acil operasyona alındı.
Labratuvar parametreleri:Hb 10.6 mg/dl, Htc 35.4 %, Platelet 180000, Üre mg/dl, Kreatinin 5.47 ,Prokalsitonin
2.2 ug/dl, Inr 1.35 idi. EKO EF ; %50.
Anestezi yöntemi olarak USG eşliğinde supraklaviküler brakial pleksus bloğu bloğu planlandı. Standart ASA
monitorizasyonu yapılan hastaya, maske oksijen takılarak sedasyon amaçlı 0.05 mg/ midazolam uygulandı. Steril
şartlarda, lineer USG probu supraklaviküler alana yerleştirilerek, 50 mm 22 G stimule iğne ile subklaviyan arterin
lateraline, 20 ml % 0.5 bupivakain aralıklı aspire ederek uygulandı. Bloktan 20 dakika sonra duyusal ve motor blok
kontrol edilerek cerrahi alanda ağrı duymayan olguda cerrahi başlatıldı. 65 dakika süren operasyon sorunsuz
şekilde sonlandı. Hasta kalp damar cerrahisi yoğun bakımına takip amaçlı gönderildi. Postoperatif dönemde yan
etkiler açısındanda takip edilen hastada hematom , nörolojik defisit gözlenmedi, analjezi süresi 5 saat olarak
kaydedildi ve 1 gr iv parasetamol verildi.
Yüksek kardiak riskli, antikoagülan kullanan hastalarda, USG eşliğinde brakial pleksusbloğunun peroperatif ve
postoperatif yakın nörolojik ve hemodinamik takiple genel anesteziye iyi bir alternatif olabileceğini
düşünmekteyiz.

ANAHTAR KELİMELER
USG Supraklavikuler Blok, Akut Myokart Enfarktüsü, Antikoagülan
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SIGMOID KOLON VOLVULUSTA POSTOPERATIF ANALJEZI İÇIN EREKTÖR SPINA
PLANE BLOK UYGULAMASI
Ela Nur MEDETOĞLU1, Irem ATEŞ2
1

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum
2

Atatürk Üniversitesi, Erzurum

AMAÇ: Kalın barsak volvulusu, özellikle sigmoid volvulus, karsinom ve divertikülitten sonra kalın barsak
obstrüksiyonun en sık sebebidir. Tedavisi için minimal invaziv bir teknik olan laparoskopik cerrahi bir seçenektir.
Postoperatif analjezi için erektör spina plan blok (ESPB) sıkça kullanılan rejyonel anestezi tekniği olup USG
rehberliğinde yapılan bu interfascial plane bloğun uygulaması kolay ayrıca önemli anatomik yapılara olan
uzaklığından dolayı güvenirliği fazladır.
OLGU SUNUMU: 24 yaşındaki bayan hastaya sigmoid volvulus nedeniyle laparoskopik cerrahi uygulandı.
Postoperatif analjezi için ESPB uygulanmasına karar verildi. Ameliyatın bitmesinden yarım saat önce iv.
deksketoprofen yapıldı. Operasyon bitiminde hastaya yan dekübit pozisyonu verildi. USG probu steril olarak
hazırlandı. Cilt steril edilip, USG probu ile longutinal parasagittal oryantasyonda orta hattın 3 cm lateralinde
transvers proçes ve erektör spina kası görüntülendi. Kranial kaudal yönde out of plane tekniği ile T8 transvers
proçese 22 gauge sonovisible blok iğnesi ile dokunulup erektör spina kasının altına yönlendirildi. Aspirasyonda
kan ya da hava gelmeyince 1-2 ml serum fizyolojik ile test dozu yapıldı. Erektör spina kasının altındaki fasia içine
T8 hizasından bilateral %0.25 bupivakain 20’şer ml USG uygulandı. Hastaya dekübit pozisyon verilip trokar giriş
yerlerine de periinsizyonel 20ml %0.25 bupivakain subkutan enjekte edildi ve daha sonra hasta extübe edildi.
Postoperatif VAS skorları 24 saat takip edildi ve en fazla 3 olduğu tespit edldi. Postop 12. saatte iv.
Deksketoprofen tekrarlandı. Daha sonra ek analjezik ihtiyacı olmadı.
SONUÇ VE TARTIŞMA: USG rehberliğinde uygulanan rejyonel anestezi tekniklerinin son yıllarda postoperatif ağrı
yönetiminde kullanılması yaygınlaşmıştır. Sigmoid volvulusta postoperatif analjezi İçin ESP tercih edilebilir.

KAYNAKLAR:
1- ElHawary H, Abdelhamid K, Meng F, Janis JE. Erector Spinae Plane Block Decreases Pain and Opioid
Consumption in Breast Surgery: Systematic Revie. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2019 Nov 20;7(11):e2525. doi:
10.1097/GOX.0000000000002525. eCollection 2019 Nov a
ANAHTAR KELİMELER
Postoperatif analjezi , Erektör spina plane blok,Sigmoid volvulus
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SKOLYOZ CERRAHİSİNDE ESP BLOK UYGULAMALARIMIZ
Ferhunde Dilek SUBAŞI1, Elif OUNDE2, Gülşen BOSNA1, Osman EKİNCİ1
1

SBÜ Haydarpaşa Numune EAH, İstanbul

2

SBÜ Haydarpaşa Numune EAH, Istanbul

Giriş ve Amaç: Skolyoz düzeltme operasyonları oldukça ağrılı ve ağrı yönetimi oldukça zorlayıcı operasyonlardır.
Yeterli ağrı kontrolü için, postoperatif 2-3 güne kadar uzayan intravenöz opoid infüzyonu gerektirmektedir.
Rejyonel anestezi seçenekleri ise; intratekal ve epidural uygulamalar da dahil oldukça kısıtlıdır.
Yeni tanınan bir blok olan Erektor Spina Plan blok (ESP); geniş uygulama alanı ile hızla yükselen bir blok
durumundadır(1). Çalışmamızda skolyoz düzeltme operasyonu olan üç olguda, preempetif olarak uyguladığımız
bilateral multi-level ESP bloğun intraoperatif ve postoperatif analjezik etkinliğini sunmayı amaçladık.
Olgular: T2-L4 vertebra arası uzun mesafe boyunca skolyoz düzeltme operasyonu yapılacak üç olguya
postoperatif analjezi amacıyla, pron pozisyon verildikten sonra USG eşliğinde preempetif olarak bilateral multilevel ESP blok uygulandı.
Olgu 1: 15 yaşında 50 kg kadın hasta, T5 ve T11’den bilateral 20 ml lokalanestezik (LA) (toplam 80 ml)
Olgu 2: 26 yaşında 55 kg kadın hasta, T4, T9 ve L1’den bilateral 15 ml LA (toplam 90 ml)
Olgu 3: 23 yaşında 65kg erkek hasta, T4, T9 ve L1’den bilateral 15 ml LA (toplam 90 ml) uygulandı.
Lokal anestezik olarak her hastada; 3 mg/kg bupivakain, 2.5 mg/kg prilokain ve 4mg deksametazon kullandık.
Peroperatif hemodinamik monitörizasyon ve Bispectral İndex Skoru (BİS) monitörizasyonu ile takip ettiğimiz
hastalarda propofol ve remifentanil infüzyonları (TİVA) ile total intravenöz anesteziuygulandı. BİS değerlerinin
40-60 arasında olmasını hedeflediğimiz hastaların, propofolinfüzyon dozu 45-80 mcg/kg/dk arasında değişirken,
remifentanil infüzyonu 0.05-0.15mcg/kg/dk doz aralığında değişkenlik gösterdi.
Hastalar uyandırılmadan önce iv analjezik olarak sadece 1gr parasetamol ve 20 mg tenoksikam rutin uygulandı.
Ortalama 5 saat süren vakalarda ekstübasyonlar son sütürden sonraki 15 dakika içinde gerçekleşti.Hastaların
postoperatif Numeric Rating Skale (NRS) değerleri 0.dk sırayla 2,1,3, olup, 1.saat 1,1,2 olarak kaydedildi.
Servisteki takiplerinde; analjezikolarak parasetamol ve tenoksikam rutin olarak uygulanırken, ilk ve tek opioid
kullanımı meperidin olarak ilk 6 saat içinde gerçekleşti. İlk vaka hariç ek opioid ihtiyacı gözlenmedi. 24.saatte NRS
5,3,2 olarak kaydedildi.
Tartışma: Literatürde ESP bloğun skolyoz vakalarında analjezi yönetimini kolaylaştırabileceğini bildiren çalışmalar
mevcuttur(2).
Sonuç: Skolyoz cerrahisinde preempetif olarak 2 veya 3 seviyeden bilateral uygulanacak ESP bloğun, intraoperatif
ve postoperatif multimodal analjezinin bir parçası olarak değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. Kesin sonuçlar
için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Referanslar:
1-Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ: The erector spinae plane block: a novel analgesic technique
in thorasicneuropathic pain. Reg Anesth Pain Med. 2016, 41:621-7. 10.1097/AAP.0000000000000451
2-Chin KJ1, Dinsmore MJ2, Lewis S3, Chan V2: Opioid-sparing multimodal analgesia with bilateral bi-level erector
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spinae plane blocks in scoliosis surgery: a case report of two patients. EurSpine J. 2019 Sep 3. Doi:
10.1007/s00586-019-06133-8.
ANAHTAR KELİMELER
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ANESTHESIA OR ANALGESIA? NEW BLOCK FOR SHOULDER SURGERY:
PERICAPSULAR NERVE GROUP BLOCK
Ilke KÜPELI1, Merve YAZICI KARA2
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Biruni Üniversitesi Tıp Fak., İstanbul

2

Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli

Abstract
Background: Interscalene brachial plexus (ISB) block is considered the analgesic technique of choice for shoulder
surgery. However, the hemidiaphragmatic paresis that may occur after the block has led to the search for an
alternative to the ISB block.
Case Presentation: In this case report, the pericapsular nerve group (PENG) block performed for both surgical
anesthesia and postoperative analgesia in two patients who underwent shoulder surgery. It is suggested that the
PENG block can be safely applied for analgesia, may be a part of surgical anesthesia. This area block did not cause
motor block or pulmonary complications, nor did it provide muscle laxity, and it only blocked the shoulder and
upper third of the humerus.
Conclusions: It was demonstrated that the PENG block can be safely applied for both anesthesia and analgesia in
shoulder surgery.
Introduction
Early postoperative pain, immediately following shoulder surgery, is a major concern and cause of distress for
patients and orthopedic surgeons (1).
Multimodal pain management is recommended for early postoperative pain control. Regional anesthesia (RA) is
preferred in shoulder surgery as an effective means of providing anesthesia and postoperative analgesia (1,2).
In this case report, the pericapsular nerve group (PENG) block was performed for both postoperative analgesia
and surgical anesthesia.
Case 1
A mid 40-year-old male patient had right upper humerus fracture. A PENG block was planned. PENG block: The
patient's arm was placed in external rotation and abducted at 45 degrees. A linear ultrasound probe was placed
longitudinally between the coracoid and the humeral head. 50 mm needle was inserted using ‘in plane’
technique. When the needle passed through the deltoid muscle and touched the subscapularis tendon, a bonelike hard tissue was felt and 20 cc 0,5% bupivacaine hydrochloride was injected (Figure 1 A-B).
However, the patient felt pain during the skin incision in the distal of the upper third of the arm. At this stage,
150 mg of ketamine (2 mg/kg) and 100 mcg of fentanyl were added. When it was observed that the block did not
provide muscle relaxation, 50 mg propofol was added during the surgery (Figure 2). Tramadol 100 mg
administered 2x1 intravenously in postoperatively. The 24-hour Visual Analog Scale (VAS) scores did not exceed
4.
Case 2
A mid-50-year-old female patient was admitted with left shoulder pain. Bankart arthroscopic repair was planned
and general anesthesia was given. For postoperative analgesia, 1000 mg iv paracetamol and a PENG block with
ultrasound was planned.15 cc of local anesthetic (0,5% bupivacaine) was injected between the deltoid and the
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subscapularis tendon (Figure 3). At the end of the procedure the patient with VAS 0 was taken to the ward. The
first subsequent analgesic need was seen 16 hours later, and the patient received 1000 mg iv paracetamol. The
patient was discharged the next day without any complications.
Discussion
In these cases, it was demonstrated that the PENG block can be effectively and safely applied for postoperative
analgesia and largely contributed to hole anesthetic management but not as a sole technique.
Shoulder surgery is one of the most common outpatient orthopedic procedures. To ensure adequate
postoperative pain control, nerve supply to the synovium, capsule, joint surfaces, ligaments, periosteum and
shoulder muscles should all be blocked (1, 3).
There has been a great deal of research on perioperative pain management and optimal block techniques for
shoulder surgery (4). Interscalene block (ISB) is the most common and considered the gold standard mode of
regional anesthesia (RA) (2).
Tran et al. showed that the postero-superior quadrant of the joint (GHJ glenohumeral) was innervated by the
suprascapular nerve and the posteroinferior quadrant was innervated by the posterior branch of the axillary
nerve. In addition, the same group reported that the antero-superior quadrant of this joint is innervated by the
subscapularis superior branch and the anteroinferior by the main branch of the axillary nerve (4). It was
suggested that deep pericapsular infiltration of local anesthetic towards the subscapularis may cover the axillary
and subscapularis branches that feed the anteroinferior and superior quadrants of the GHJ. Altınpulluk et al.,
hypothesized that this technique provided a pericapsular distribution and most likely reached the joint branches
that innervate the GHJ (3).
Conclusion
In this case report, it was demonstrated that the PENG block can be safely applied for both anesthesia and
analgesia in selected shoulder surgery cases, may be a part of surgical anesthesia, but may not be sufficient in
anesthesia alone.
References
1. Patel MS, Abboud JA, Sethi PM. Perioperative pain management for shoulder surgery: evolving techniques. J
Shoulder Elbow Surg. 2020.
2. Sripada R, Bowens C, Jr. Regional anesthesia procedures for shoulder and upper arm surgery upper extremity
update--2005 to present. Int Anesthesiol Clin. 2012;50(1):26-46.
3. Yamak Altinpulluk E, Teles AS, Galluccio F, Simon DG, Olea MS, Salazar C, et al. Pericapsular nerve group block
for postoperative shoulder pain: A cadaveric radiological evaluation. J Clin Anesth. 2020;67:110058.
4. Tran J, Peng PWH, Agur AMR. Anatomical study of the innervation of glenohumeral and acromioclavicular joint
capsules: implications for image-guided intervention. Reg Anesth Pain Med. 2019.
5. Casas Reza P, Dieguez Garcia P, Gestal Vazquez M, Sampayo Rodriguez L, Lopez Alvarez S. Pericapsular nerve
group block for hip surgery. Minerva Anestesiol. 2020;86(4):4
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Figure 1 A-B: Position of the US probe (A) and the needle (B). (HH: humerus head, SSc Tn: subscapularis tendon,
deltoid: deltoid muscle)
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SUBCOSTAL APPROACH TO ANTERIOR QUADRATUS LUMBORUM BLOCK FOR
PAIN CONTROL FOLLOWING PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY
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2
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Abstract
Introduction: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is the preferred method for large or complex kidney stones
and is associated with severe postoperative pain. We refer to a case in which a subcostal approach to the anterior
Quadratus Lumborum (QL) block was successfully applied.
Case: Written informed consent was obtained from the patient. A 30-40-year-old patient with a BMI of 18-25,
was placed in the prone position after general anesthesia. The linear transducer was placed obliquely below the
12th rib, 6-7 cm laterally to the spinous processes (Figure 1). After determining the kidney, the latissimus dorsi,
and QL muscles, 20 ml of %0,25 Bupivacaine was injected into the anterior thoracolumbar fascia in front of the
quadratus lumborum muscle. (Figure 2). The patient's visual analog scale values were below 3 in the
postoperative period and did not need any analgesic.
Discussion: Anterior QL block provides the appropriate level of thoracic dermatomal analgesia needed for open
urological procedures between T6-7 and L1-2. (1). In our patient, the anterior QL block with the subcostal
approach we preferred for postoperative pain was previously performed by Hesham et al.(2). Contrary to
Hesham et al. in our case, the psoas muscle was completely removed from the screen in the ultrasound image.
LA injection was applied to the anterior thoracolumbar fascia located in front of the QL muscle and between the
kidney fascia. Subcostal approach anterior QL block seems to be an effective analgesic method that will reduce
postoperative opioid consumption and provide early mobilization of patients in PCNL operations.
References
1. ELSHARKAWY, Hesham, et al. Subcostal approach to anterior quadratus lumborum block for pain control
following open urological procedures. Journal of anesthesia, 2019, 33.1: 148-154.
ELSHARKAWY, Hesham; EL-BOGHDADLY, Kariem; BARRINGTON, Michael. Quadratuslumborum block: anatomical
concepts, mechanisms, and techniques. Anesthesiology, 2019, 130.2:322-335
ANAHTAR KELİMELER
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FARKLI KOL AÇILARINA GÖRE İNFRAKLAVİKULAR BLOK YAPILAN ÜST
EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE NEAR İNFRARED SPEKSTROSKOPİSİ (NIRS) İLE
DOKU OKSİJENİZASYONUN VE BLOK KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sevgi AÇİCİ ÇAKIROĞLU1, Orhan BİNİCİ2, Mahmut Alp KARAHAN 2, Başak PEHLİVAN 2, Veli Fahri PEHLİVAN2,
Erdoğan DURAN2, Abdulhakim ŞENGEL3
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2
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3
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GİRİŞ VE AMAÇ:Periferik sinir blokları rejyonel anestezi teknikleri içerisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Periferik sinir bloklarının başarısı sempatik sinir liflerinin blokaji ile ilişkilidir. İnfraklavikular blok sırasında kolun
farklı açılardaki pozisyonuna göre özellikle medial, lateral ve posteriorkord sinirlerin yerleşimi ve pozisyonu
etkilenmektedir. Bu değişimler bloğun etkinliğini değiştirebilmektedir. Bu çalışma kola farklı açılar verilerek
infraklavikular blok uygulanan hastalarda doku oksijen saturasyonu (StO2), noninvaziv total hemoglobin
monitörizasyonu (SpHb), perfüzyon indeksi değeri (PI), rejyonel oksijen satürasyonu(rSO2) ve vücut sıcaklığı
değerlerinin blokajınkalitesini ve doku oksijenasyonunu göstermede güvenilir ve objektif yöntemler olup
olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya tek taraflı üst ekstremitecerrahisi geçirecek ASA I-II risk grubundaki toplam 91
gönüllü hasta dahil edildi. Kola 0-45-90 derece pozisyon verilerek ultrasonda (USG) arter, ven ve kordların
görünüm kolaylığı kötü orta ve iyi olarak kaydedildi. Farklı açılara göre rastgele gruplandırıldı ve blok uygulandı
ve uygulama zor orta ve kolay olarak kaydedildi. Blok işleminden 5 dakika önce, işlemden hemen sonra ve
sonrasında beşer dakika arayla blok sonrası 25.dakika boyunca StO2, SpHb, PI, rSO2 ve vücut sıcaklığı ölçüldü. Bu
değerler bloke edilen ve bloke edilmeyen üst ekstremitelerin yanı sıra başarılı ve başarısız blok grupları arasında
da istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kolun abduksiyon açısının 0 dereceden 90 dereceye getirilmesiyle USG görünürlüğünü ve uygulama
kolaylığını arttırdığını tespit ettik. StO2 (P=0.001), rSO2 (P=0.001), PI (P=0.001) ve vücut ısısı (P=0.001) açısından
blok uygulanan ve blok uygulanmayan ekstremite grupları arasında anlamlı farklılıklar vardı. SpHb (P>0.05)
açısından bu gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Ayrıca başarılı ve başarısız blok grupları arasında 5.dk dan
itibaren StO2 (P=0.02), rSO2 (P=0.01),10.dk dan itibaren PI (P=0.03) ve 25.dk da vücut ısısı (P=0.05), açısından
anlamlı farklılık tespit edilirken, bu gruplar arasında SpHb (P>0.05) açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
SONUÇ: Kolun abduksiyon açısının 0 dereceden 90 dereceye getirilmesiyle USG görünürlüğünü ve uygulama
kolaylığını arttırdığı, NIRS yöntemi ile elde edilen StO2 ve rSO2 değerlerinin yanı sıra; PI ve vücut sıcaklığı
değerlerinin blok başarısını değerlendirmede kullanılabileceği kanısına varıldı. Vücut sıcaklığının blok başarısını
belirlemede daha geç farklılık oluşturduğu görülmüştür.
ANAHTAR KELİMELER
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PROKSİMAL HUMERUS BÖLGESİNDEN T2 DERMATOM ALANINA UZANAN
APSENİN DRENAJI VE DEBRİTMANI İÇİN SUPRAKLAVİKULAR BLOK VE
EREKTÖR SPİNA PLANE BLOĞU KOMBİNASYONU
Abdulhakim ŞENGEL1, Sevgi AÇİCİ ÇAKIROĞLU2, Selçuk SEÇİLMİŞ3
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3

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, ŞANLIURFA

ÖZET: Brakiyal pleksus bloğu, omuzdan parmak uçlarına kadar üst ekstremitede anestezi sağlamak için etkili bir
yöntemdir. Ancak bu blok üst ekstremitede T2 dermatom alanına etki edememektedir. Bu bölgeyi kapsayan bir
carrahide bu bloğun farklı bir yöntemle desteklenmesi gerekmektedir. Proksimal humerustan implant çıkarımı
sonrası T2 dermatom alanına da uzanan apseyi drene ve debride etmek için Supraklavikular Bloğu (SKB), Erektör
Spina Plane Bloğu (ESP) ile destekledik.
GİRİŞ: Brakiyal pleksus birçok seviyeden bloke edilebilmekle beraber ne İnterskalen Blok (İSB) nede SKB üst kolda
T2 dermatom alanına etki edememektedir. Literatüre baktığımızda ESP blokunun T2’yi de kapsayacak şekilde L1
- L2'ye kadar duyusal blokaj sağlayabildiği tespit edilmiş.
AMAÇ: Her ne kadar ESP kronik ağrıda kullanım için tanımlanmışsa da, daha sonra omuzdan kalça cerrahisine
kadar birçok prosedürde analjezi yöntemi olarak kullanılmıştır. Biz de vakamızda kombine ettiğimiz SKB ve ESP
blok yöntemleri konusundaki tecrübemizi aktarmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: SKB için hastaya başı 45° yukarıda olacak ve yüzü blok yapılacak tarafın karşısına bakacak
şekilde pozisyon verildi. Blok bölgelesinin antiseptik hazırlanmasından sonra. Supraklaviküler fosaya yerleştirilen
lineer prob ile subklavyen arter, brakiyal pleksus ve plevra görüntüsü optimize edildikten sonra. İn-plane
yaklaşımla iğne lateralden brakiyal pleksusa doğru yönlendirildi. 20 mL 50:50 lidokain % 2 ve bupivakain % 0.5
enjekte edildikten sonra hastaya Erektör spina plane blok için prone pozisyonu verildi. Blok bölgelesinin antiseptik
hazırlanmasından sonra, prob T3'de omurgaya lateral olarak yaklaşık 3 cm'ye yerleştirilip. Erector spinae kas ve
enine süreci belirledikten sonra 20 mL 50:50 lidokain % 2 ve bupivakain % 0.5 erector spinae kası ve transvers
proçes arasına enjekte edildi.
BULGULAR: Hastanın 20 dakika sonra yapılan duyu muayenesinde tam bir duyusal blok elde edildi. Hiçbir
sedasyon kullanılmadı. Ameliyat sorunsuz devam etti, postop takibinin 30. dakikasında bir sıkıntı görülmeyen
hasta ilgili servise gönderildi.
SONUÇ: Proksimal humerustan implant çıkarımı sonrası T2 dermatom alanına da uzanan apseyi drene ve debride
etmek için operasyona alınan hastanın anestezisini sağlamak için SKB’un T2 dermatomunu da kapsayacak şekilde
ek bir yöntemle desteklenmesi gerekiyordu. Operasyon alanı enfekte olduğu için direk İnterkostobrakiyal sinir
bloğu yada lokal anestezi sağlanamadığından SKB’u ESP bloğu ile destekleyip operasyonu gerçekleştirdik.
Literatür taramasında olgumuzun benzersiz oluşu nedeni ile literatüre katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
ANAHTAR KELİMELER
Erektör spina plane blok, supraklavikuler blok, T2 dermatom
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KALÇA CERRAHİSİNDE PARASAKRAL SİYATİK, PERİKAPSÜLER SİNİR GRUP
BLOĞU (PENG) VE LATERAL FEMORAL SİNİR BLOK KOMBİNASYONU İLE
ANESTEZİ YÖNETİMİ
Mehmet Salih SEVDI
SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ
PENG blok kalça cerrahisinde analjezi amacıyla Giron Arango ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır.¹ Kalça
eklem kapsülünün anteriorunu innerve eden femoral sinir ve obturator sinirin eklem dalları anterior inferior illiak
çıkıntı ile emminetia illopectinea arasından geçerek kapsüle ulaşır. PENG Blok ile volüme bağlı olarak kalça eklem
anteriorundaki dalları dışında femoral ve obturator sinir yayılımı da kadavrada gösterilmiştir.² PENG blok anestezi
amacıyla da seçilmiş vakalarda uygulanmıştır. ³
OLGU
Ağır KOAH ve hipertansiyon tanıları olan 81 yaşında 100 kg ağırlığında erkek hastaya sol intertorakanterik fraktür
nedeniyle perkutan femur çivisi planlandı. Hasta ameliyathaneye alındığında nasal kanül ile SpO2 % 80-82
seyretmekteydi. Rejyonel anestezi planlanan hastaya sırt bölgesinde cilt lezyonu nedeniyle nöroaksiyal teknikler
ve lumber pleksus bloğu uygulanamadı. Hastaya lateral dekubit pozisyonunda ultrasonografi (USG)ve periferik
sinir bloğu (PSS) eşliğinde 20 ml LA karışımı ile parasakral siyatik blok uygulandı. Supine pozisyonda USG eşliğinde
PENG blok 30 ml LA karışımı ile, lateral femoral kutanöz blok 10 ml LA karışımı ile uygulandı. Deksmedetomidin
perfüzyonu başlandı. Operasyon süresi 70 dakikaydı. Ek sedasyon ihtiyacı olmayan hasta, operasyon süresince
hemodinamik olarak stabil seyretti. Komplikasyon gelişmedi. Genel anesteziye geçme ihtiyacı olmadı.
Postoperatif dönemde takip amacıyla yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakım takiplerinde NRS 4 ve üzeri
olduğunda öncelikli olarak parasetamol 1 g intravenöz uygulanması yeterli olmadığı taktirde; tramadol 100 mg
intravenöz uygulanması planlandı. Postoperatif ilk 8 saat analjezi ihtiyacı olmayan hastaya postoperatif 24 saat
içinde birer kez parasetamol ve tramadol uygulandı.
SONUÇ
PENG bloğun kalça cerrahisinde analjezi amacıyla kullanımı artmakla birlikte anestezi amacıyla uygulanması çok
nadirdir. Seçilmiş olgularda diğer bloklarla kombine edilerek kalça cerrahisi anestezinde de kullanılabileceği
düşünmekteyim.
KAYNAKLAR
1- Pericapsular nerve group (PENG) block for hip fracture. Giron-Arango L, Peng PWH, Chin KJ, et al. Reg Anesth
Pain Med 2018;43:859–63.
2- PENG block and LIA as a possible anesthesia technique for total hip arthroplasty. Micol Sandri , Andrea Blasi,
Roberto Alberto De Blasi J Anesth 2020;34:472–5.
3- Analgesia and anesthesia using the pericapsular nerve group block in hip surgery and hip fracture: a scoping
review. Craig Morrison , Brigid Brown,D-Yin Lin,Ruurd Jaarsma, Hidde Kroon Reg Anesth Pain Med 2020;0:1–7.
ANAHTAR KELİMELER
Kalça cerrahisi anestezisi, periferik sinir blokları, PENG Blok
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SEZARYEN OPERASYONLARINDA İNTRATEKAL UYGULANAN HIPERBARIK
BUPIVAKAIN ILE HIPERBARIK BUPIVAKAIN VE FENTANIL
KOMBINASYONUNUN ETKILERININ KARŞILAŞTIRILMASI
Gülbahar ÇALIŞKAN1, Ayça SAYAN1, Ecder ÖZENÇ2
1

Bursa Şehir Hastanesi, Bursa

2

Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş ve Amaç:
Bupivakain,hiperbarik ve izobarik formlarda kullanılan amid yapılı bir lokal anesteziktir. Sıklıkla sezaryenle doğum
sırasında bölgesel anestezi sağlamak için intratekal olarak uygulanan bupivakaine, daha iyi bir duyu ve motor
bloğu ile postoperatif ağrı kontrolü sağlamak için opioidler de eklenebilmektedir. Ancak sezaryen ile
doğumda intratekal eklenen fentanilin fayda-zarar ve optimal dozu tam olarak netleşmemiştir.1,2 Çalışmamızda
spinal anestezi altında elektif sezaryen operasyonlarında intratekal hiperbarik bupivakaine eklenen
fentanilin hemodinami, duyu ve motor blok ile yan etkiler üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya elektif sezaryen operasyonuna alınacak, ASA II, 50 gönüllü miad gebe dahil edildi. Olgular rastgele 2
eşit gruba ayrıldı. Spinal anestezi (25 G spinal iğne, L 3-4 veya L4-5 aralığı) sırasında Grup 1 (n=25)’e 10 mg
hiperbarik bupivakain, Grup 2 (n=25)’ye 7.5 mg hiperbarik bupivakain ve 25 µg fentanil uygulandı. Duyusal blok
düzeyi ‘Pin Prick’ testi ile dermatom düzeyi olarak, motor blok derecesi ise ‘Bromage Skalası’ ile değerlendirildi.
Hemodinamik veriler, duyusal ve motor blok başlama süreleri, maksimum anestezi seviyesi ve bu seviyeye ulaşma
süresi, duysal ve motor blok sonlanma süresi, yan etkiler ve komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular:
Grup 1 ve Grup 2 olgularının yaşları ortalaması sırasıyla 27,92±4,77 ve 28,28±4,20 idi (p=0,77). Hemodinamik
veriler incelendiğinde her iki grupta da bazal değerlere göre tüm ölçüm zamanlarında ortalama arter
basınçlarında (OAB) anlamlı düşüş saptandı (hepsi için p<0.05) (Şekil 1). Ancak OAB’nın bazal değere göre değişim
yüzdeleri karşılaştırıldığında gruplar arası anlamlı fark yoktu (p>0.05). Grup 2’de motor ve duysal blok başlama
süresi daha kısa, duyusal blok süresi daha uzun ve motor blok süresi ise anlamlı olarak daha kısa tespit edildi
(hepsi için p=0.001) (Tablo-1).
Grup 1’de bulantı (%24) daha sık görülmekle birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.46) (Tablo 2).
Sonuç:
Sezaryen ile doğum için uygulanan spinal anestezide hiperbarik bupivakaine 25 µg fentanil ilavesinin duyusal blok
seviyesini hızlı yükselttiği, motor blok geri dönüşüm süresini kısalttığı, daha uzun duyusal blok süresi sağladığı ve
önemli yan etkilere neden olmadığı tespit edilmiştir. İntratekal hiperbarik bupivakain ve fentanil kombinasyonu,
hiperbarik bupivakain ile karşılaştırıldığında postoperatif dönemde ağrısız geçen süreyi uzatmış ve erken
mobilizasyona olanak sağlayarak sezaryen operasyonlarında anestezi kalitesini arttırmıştır.
Referans:
1.Uppal V, Retter S, Casey M, et al. Efficacy of intrathecal fentanyl for cesarean delivery: A systematic review
and meta-analysis of randomized controlled trials with trial sequential analysis. AnesthAnalg 2020;130(1):111125.
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2.Ben-David B, Miller G, Gavriel R, Gurevitcht A. Low-dose bupivacaine-fentanyl spinal anesthesia for cesarean
delivery. Reg Anesth Pain Med. 2000;25(3):235-9.
ANAHTAR KELİMELER
Spinal anestezi, intratekal fentanil, sezaryen

Tablo 1: Gruplara göre duyusal blok süre ve seviyeleri ile motor blok süre ve derecelerinin karşılaştırılması

1. Grup (n=25)

2. Grup (n=25)

Ort±SD

Ort±SD

p

Duyusal bloğun T6
dermatomuna ulaşma
süresi (dk)

4,48±0,01

2,36±0,86

0,001*

Max duyusal bloğa ulaşma
süresi (dk)

5,12±0,78

3,36±0,86

0,001*

164,20±8,74

0,001*

Toplam duyusal blok süresi 94,00±6,45
(dk)
Motor bloğun başlama
süresi (dk)

4,72±1,43

2,52±1,01

0,001*

Motor bloğun sonlanma
süresi (dk)

131,20±9,60

114,00±6,45

0,001*

n/n

n/n

p+

Max duyusal blok T4/T6

15/10

23/2

0,001*

Max motor blok derecesi
B2/B3

6/19

4/24

0,098

Student-t Test, +Ki-Kare Test, *p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.B=Bromage Sakalası
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Tablo 2: Gruplar arası yan etkilerin karşılaştırılması

1. Grup (n=25)

2. Grup (n=25)
p

n (%)

n (%)

Bulantı

6 (%24,0)

3 (%12,0)

0,463

Kusma

0 (%0,0)

0 (%0,0)

-

Kaşıntı

0 (%0,0)

3 (%12,0)

0,235

Hipotansiyon

4 (%16,0)

2 (%8,0)

0,667

Bradikardi

1 (%4,0)

0 (%0,0)

1,000

Perop sedasyon ihtiyacı

5 (%20,0)

0 (%0,0)

0,049*

Postop baş ağrısı

1 (%4,0)

0 (%0,0)

1,000

Titreme

2 (%8,0)

0 (%0,0)

0,490

Fisher’s Exact Test, *p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Hipotansiyon:bazal değere göre %20
azalma yada sistolik arter basıncının <90 mmHg olması kabul edildi.

Şekil 1: Gruplara Göre Ortalama Arter Basıncı Ölçümleri
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SÖZEL SUNU OTURUMU 9
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KOMBİNE SPİNAL EPİDURAL DOĞUM ANALJEZİSİNDE İNTRATEKAL FENTANİL
İLE FENTANİL / BUPİVAKAİN KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Hasan Cem GÜNEYLI1, Tülay Özkan SEYHAN2, Mehmet TUĞRUL2
1

SBÜ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İstanbul
2

İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ
Kombine spinal epidural analjezi (KSE) epidural analjeziye göre hızlı başlaması, etkili analjezi sağlaması ve daha
düşük analjezik tüketimine neden olması dolayısıyla doğum analjezisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada
kombine spinal epidural doğum analjezisinde intratekal opioid ile kombine edilen düşük doz lokal anestetiğin
efektif analjezi süresine ve total epidural analjezik tüketimine etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Gözleme dayalı, randomize, İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi yerel etik kurul onayı (2006/748) alınmış, tek merkezli
çalışmaya İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na 2006 yılında doğum için
başvuran, çalışmaya alınma kriterlerine uyan 50 gebe dahil edildi. Nullipar veya primipar olan, vaginal doğum
planlanan,daha önce sezeryan ile doğum yapmamış olan, 18-39 yaş arası, ASA 1-2, 37.-41. gebelik haftasında, tek
fetuslu, fetal distres bulgusu olmayan, sefalik prezentasyonlu, analjezik almamış, psikiyatrik hastalığı olmayan,
koopere, serviks dilatasyonu 4 - 6 cm olan, aktif travayı başlamış olan, rejyonel analjezi uygulanmasına
kontrendikasyonu bulunmayan, rejyonel analjezi uygulamasını kabul etmiş olan gebeler çalışmaya dahil edildi.
Grup-1 (G1) de intratekal 20 mcg fentanil (0,4 ml) + 2,6 ml serum fizyolojik, Grup-2 (G2) de intratekal 20 mcg
fentanil (0,4 ml) + 1 mg %0,5 izobarik bupivakain (0,2 ml) + 2,4 ml serum fizyolojik uygulandı. Her iki gruba efektif
analjezi süresinin bitiminde epidural Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) yöntemiyle %0,1 Ropivakain + 2 mcg/ml
Fentanil karışımı ile epidural analjeziye geçildi. HKA pompası bazal infüzyon 4 ml/saat, bolus doz 4ml, kilitli kalma
süresi 10 dakika olacak şekilde programlandı.
BULGULAR
Analjezi başlama zamanı, efektif analjezi süresi, epidural analjezik tüketimi (ml/kg/saat), maksimum analjezi
seviyesi, müdahaleli doğum ve sezaryen sıklığında iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Motor blok ve
kas gücü kaybı olmamıştır. Ek epidural doz sayısı ile doğumun birinci ve ikinci evre süresi istatistiksel olarak
anlamlı kısa bulunmuştur.
SONUÇ
İntratekal 1 mg bupivakain +20 µg fentanil, intratekal 20 µg fentanile oranla KSE doğum analjezisinde doğumun
birinci ve ikinci evresini kısaltmakta, ancak sezaryen ve müdahaleli doğum insidansı ile yenidoğanın verilerine etki
etmemektedir.
ANAHTAR KELİMELER
Doğum analjezisi, kombine spinal epidural, intratekal lokal anestetik
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Analjezi başlama
süresi (dak.)
Efektif analjezi
süresi (dak.)

Epidural analjezi süresi
(dak)
Total epidural analjezik
dozu (ml)
Ek epidural doz sayısı
Epidural analjezik miktarı
(ml/kg/saat)
HKA-E Sunum (n)
HKA-E İstek (n)

Doğumun 1.evre süresi
(dak.)
Doğumun 2.evre süresi
(dak.)

GRUP 1

GRUP 2

3,35 ± 1,4

3,7 ± 2,9

107,8 ± 59,7

88,2 ± 42,4

GRUP 1

GRUP 2

P

330,85 ± 198,45

172,13 ± 164,5

0,141

60,7 ± 31,2

32,1 ± 32,0

0,009*

1,56 ±1,1

0,75 ± 0,7

0,018*

0,18 ± 0,08

0,24 ± 0.09

0,52

6 [0-12]
15 [1-35]

3 [0-20]
8 [0-80]

0,06
0,08

GRUP 1

GRUP 2

p

613,0 ± 278,9

372,8 ± 266,7

0,002*

55,3 ± 44,0

49,6 ± 40,2

0,01*
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BİLATERAL OMUZ HEMİARTROPLASTİSİNDE BİLATERAL SUPRASKAPULAR
BLOK KATETERİ İLE ANALJEZİ YÖNETİMİ
Hasan Cem GÜNEYLI
SBÜ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İstanbul

GİRİŞ
Omuz cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif ağrı önemli bir sorundur. Postoperatif ağrı hasta konforunu
bozar, aynı zamanda erken rehabilitasyona engel olarak cerrahi sonrası elde edilecek fonksiyonel sonucu da
etkiler. İnterskalen blok omuz cerrahisinde etkili analjezi sağlar ancak solunum problemi olan hastalarda
hemidiafragma paralizisi önemli bir problem olabilir. Supraskapular blok interskalen bloğun istenmeyen yan
etkilerinden uzaklaşmamızı sağlarken kateterizasyon açısından interskalen bloğa göre daha avantajlıdır. Kateterin
migrasyon ve yüksek riskli komplikasyon ihtimali daha azdır.¹ Bilateral omuz hemiartroplastisi uygulanan hastada
bilateral supraskapular blok kateteri ile analjezi yönetimimi paylaşmayı amaçladım.
OLGU
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ve hipertansiyon öyküsü olan 64 yaşında kadın hastaya düşme sonrası gelişen
bilateral omuz kırıklı çıkığı nedeniyle bilateral omuz hemiartroplastisi planlandı. Şezlong pozisyonunda bilateral
omuz artroplastisi uygulanan hasta peroperatif dönemde hemodinamik olarak stabil seyretti. Hastaya
postoperatif dönemde steril koşullar sağlanarak ameliyathanede bilateral supraskapuler blok kateteri
ultrasonografi (USG) ve periferik sinir stimülatörü (PSS) eşliğinde uygulandı. Blok kateterleri yerleştirilirken 10 ml
% 0.25 bupivakain uygulandı. Postoperatif dönemde 3ml / saat % 0.1 bupivakain infüzyonu ile iki taraflı hasta
kontrollü analjezi (HKA) uygulandı. NRS, motor ve duyusal kayıp olup olmaması değerlendirildi. Birinci gün
perfüzyon sonrası hastanın sol kolda uyuşukluk tarif etmesi üzerine sol kateterdeki HKA pompası çıkarılarak sol
tarafta aralıklı doza geçildi. Sağ tarafta da 36. saat sonrası aralıklı doza geçildi. İstirahat halinde NRS değerleri 4
ün altında seyretti. Postoperatif erken dönemde ortopedi ekibi tarafından mobilizasyonu sağlamak amacıyla pasif
egzersizlere başlandı.Egzersiz öncesi doz uygulanarak hareket halinde de NRS 4 ün altında tutulmaya çalışıldı. 3
günün sonunda kateterler çıkarılarak intravenöz parasetamol ve tramadol kombinasyonuna geçildi.
SONUÇ
Bilateral omuz hemiartroplastisinde analjezi amacıyla uyguladığım bilateral supraskapular blok kateteri etkili
analjezi sağlamıştır. Flaherty ve ark. ’da olgu sunumlarında bilateral supraskapular blok kateterinden başlangıçta
10 ml % 1.5 mepivakain uygulamışlar ve 3-5 ml/saat % 0.2 ropivakain infüzyonu ile devam etmişlerdir.² Solunum
fonksiyon testi ile zorlu vital kapasite(ZVK) takibi yapmışlar, ZVK ’da başlangıca göre %13 düşüş saptamışlardır.
Bilateral supraskapular blok kateteri ile etkili analjezi sağlanmakta; uygulanan doz ve konsantrasyon
değişikliklerinin hastanın solunumsal parametrelerine, motor ve duyusal defisit gelişip gelişmemesine göre
dinamik bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyim.
ANAHTAR KELİMELER
bilateral supraskapular blok kateteri, omuz analjezisi, omuz artroplastisi
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SPINAL ANESTEZI VE DEKSMEDETOMIDIN SEDASYONUYLA SEZERYAN
YAPILAN HASTALARDA DEKSMEDETOMIDIN YÜKLEMESI YERINE KULLANILAN
FARKLI KETAMIN DOZLARININ ANNE VE BEBEK ÜZERINE ETKILERI
Halil Can CANATAN1, Ali HASPOLAT2, Yaşar Gökhan GÜL3, Ali Şefik KÖPRÜLÜ4
1

Özel Güngören Hastanesi, İstanbul

2

Şişli Meslek Yüksekokulu/Kolan International Hastanesi , İstanbul
3

Medipol Üniversitesi Medipol Mega Hastanesi , İstanbul
4

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Deksmedetomidin (bolus+perfüzyon) spinal anestezide etkili sedatiftir. Ancak uygun sedasyon
derinliğine ulaşmada geçen süre hastalarda anksiyeteye oluşturabilir. Bu gerekçeyle yükleme dozu süresinin
hızlandırılması geçici hipotansiyon, bradikardi, arrestle sonuçlanabilir. Bizde çalışmamızda spinal
anestezi/deksmedetomidin sedasyonuyla sezeryana alınan hastalarda deksmedetomidin yükleme dozunun
yerine ketaminin farklı intravenöz bolus yükleme dozlarının kullanılmasını irdeledik.
Gereç ve Yöntem: ASA I-II, elektif sezaryan planlanan hastalar premedikasyonsuz ameliyathaneye alındı. Rutin
monitorizasyonu takiben 25 G. spinal iğneyle L3-L4 aralığından hiperbarik bupivakainle spinal anestezi uygulandı.
5.dk’da hastalar rastgele 30’ar hastalık üç gruba bölünerek yükleme dozu olarak ketamin (GI-0.075, GII-0.10, GIII0.15, iv-mg/kg.) yapıldı. Takiben tümüne deksmedetomidin perfüzyonu (iv-0.05mg.kg-1.s-1) başlandı.
Preoperatuvar-T1, cerrahi öncesi-T2, postoperatuvar-T3 vital parametreler (KAH, OAB, SpO2, RR), T2’de Ramsey,
MOAA/S sedasyon skalaları kaydedildi. Operasyon sonunda hasta/cerrahın memnuniyeti (0-çok rahatsız, 4-çok
rahat) değerlendirildi. Bebeğin 1./5. dakika Apgar Skorları, annenin yakınmaları not edildi.
Bulgular: Gruplar arası demografik bulgularda, operasyon süresinde, T1’deki hiçbir parametrede fark saptanmadı.
Gruplar arasında RR, SpO2 açısından istatistiki anlamlı fark olmamasına karşın artan ketamin dozuyla değerlerin
normal sınırlar içinde kalarak düştüğü görüldü (GI>GII>GIII). T2/T3’de GII-GIII arasında hemodinamik
parametrelerde farklılık saptanmazken GI-GII, GI-GIII karşılaştırmasında KAH, OAB anlamlı yüksekti. T2’de GI-GII,
GI-GIII, GII-GIII arasında sedasyon skorlarında anlamlı farklılıklar görüldü. GI’de hedeflenen sedasyon etkisi
sağlanamadı
(RSS=1.67±0.59,MOAA/S=4.67±0.61).
GIII’de
belirgin
derin
sedasyon
(RSS3.73±0.85,MOAA/S=2.73±0.67) oluştu, çevre iletişimi zayıfladı. GII’de daha dengeli sedasyon (RSS2.53±0.71,MOAA/S=3.93±0.57) sağlandı. Anne bebeğiyle/çevreyle rahat iletişim kurdu. Aradaki fark anlamlı
olmasada ketamin dozu arttıkça hasta/cerrah memnuniyeti yükseldi (GI-2.33±0.74/2.66±0.47, GII2.87±0.49/3.27±0.44, GIII-3.26±0.68/3.73±0.45). Hiçbir hastada ketamin kaynaklı nistagmus, diplopi,
nöropsikiyatrik istenmeyen yan etki görülmedi. Bulantı, kusma her grupta birer hastada saptandı. Gruplar
arasında 1./5.dakika Apgar Skorlarında fark yoktu. Bebeklerin hiçbirinde erken postoperatuvar komplikasyon
gözlenmedi.

Sonuç: Ketamin subanestezik dozlarda hemodinamik stabilite oluşturması, per/postoperatuvar titremeyi
engellemesi, spinal ponksiyon sonrası başağrısından koruması, postoperatif analjezik tüketimini azaltması,
antihiperaljezik etkisi, stres yanıtı baskılaması, postoperatif bulantı kusmayı azaltması gibi teorik etkileriyle spinal
anestezide kullanılabilecek sedasyon ajanıdır. Deksmedetomidinle birlikteliği iyi uyum göstermektedir.
Çalışmamızda hiçbir hastada yan etki gözlenmemiştir. Bunu kullandığımız düşük ketamin dozlarına
bağlamaktayız. Ketamin spinal anesteziyle sezeryan planlanan hastalarda sedasyon amaçlı deksmedetomidin
yüklemesine uygun bir alternatiftir. Özellikle bradikardi riski yüksek, daha hızlı sedasyon gerektiren ajite hastalar
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için önerilebilir. Ancak ketamin doz seçimi hastanın beklentileri doğrultusunda, istenen sedasyon derinliğine göre
kararlaştırılmalıdır (0.10-0.15 mg/kg).
ANAHTAR KELİMELER
Ketamin, sezaryan, spinal anestezi, deksmedetomidin
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GENİKÜLER SİNİRLERE RADYOFREKANS ABLASYON UYGULAMASININ KRONİK
DİZ OSTEOARTRİT AĞRISI VE FONKSİYON KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN
RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Halil YILMAZ1, Selcan AKESEN2, Gürkan TÜRKER2, Alp GURBET2, Vildan KILIÇ YILMAZ2
1

Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi, Bursa

2

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi , Bursa

Giriş: Osteoartrit (OA) oldukça sık görülen ve hastaların günlük aktiviteleri sırasında sürekli ağrı
duymalarınaneden olan, bu sebeple de hastalarda ciddi fonksiyonel kısıtlanmaya ve yaşam kalitesinde bozulmaya
neden olan bir hastalıktır. Geniküler sinirlere radyofrekans ablasyonu (RFA) duyusal sinirlerin iletimini bloke
ederek, kronik diz osteoartriti olan hastaların ağrılarında azalma ve fonksiyonel iyileşme sağlar.
Amaç: Bu çalışmada, Ocak 2015 – Temmuz 2017 tarihleri arasında Algoloji Kliniğimizde osteoartrite bağlı kronik
diz ağrısı olan 46 hastanın geniküler sinirlere radyofrekans ablasyon (RFA) uygulamaları retrospektif olarak
incelendi. Semptomatik kronik diz OA’ lı hastalarda geniküler sinirlere RFA tedavisinin orta (1-3 ay) dönemde,
ağrı ve fonksiyonel iyileşme üzerine etkisi değerlendirildi.
Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul onayı alındıktan sonra, kronik diz ağrısının tedavisinde
geniküler sinirlere RFA işlemi uygulanan Kellgren-Lawrence sınıflamasına göre 2 ve 3. evre osteoartrit tanısı alan
46 hastanın verileri incelenmiştir. Hastaların dosyalarına kaydedilmiş olan Görsel Analog Skala (VAS) ve Western
Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) skorları incelenerek işlemetkinliği
değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların verileri istatistiksel olarak değerlendirildiğinde geniküler sinirlere RFA uygulanmış olan
hastaların preoperatif değerlerine göre postoperatif 1.ay ve 3.ay VAS ve WOMAC skorlarındaki değişimanlamlı
olarak düşük bulundu (sırasıyla p0.001, p0.001, p0.001)
Sonuç: Geniküler sinirlere RFA uygulamasının osteoartrite bağlı kronik diz ağrısı olan hastaların ağrılarında azalma
sağladığını, fiziksel fonksiyonlarını iyileştirerek yaşam kalitesini arttırdığını ve komplikasyon oranı düşük güvenli
bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

ANAHTAR KELİMELER
geniküler sinir, diz osteoartrit, radyofrekans ablasyon
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LOMBER DİSK CERRAHİSİNDE EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU İLE QUADRATUS
LUMBORUM BLOĞUNUN POSTOPERATİF ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Fatih POLAT, Sibel ÖZCAN, Aysun YILDIZ ALTUN, Ahmet AKSU, Mustafa Tevfik SARI, Azize BEŞTAŞ
Fırat Üniversitesi, Elazığ

Giriş ve Amaç: Spinal cerrahi tipik olarak şiddetli postoperatif ağrıyla karakterizedir. Spinal cerrahi artmaya devam
etmesine rağmen postoperatif analjezi yaklaşımları sınırlı kalmıştır. Bu çalışmanın amacı lomber diskektomi
operasyonu geçiren hastalarda preemptif uygulanan iv ibuprofen ile Erektör Spina Plan Bloğu (ESP) ve Quadratus
Lumborum Bloğu-2 (QLB-2)’nin postoperatif analjezik etkisini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Tek seviye lomber diskektomi operasyonu geçiren, 18-65 yaş arası, ASA I-III olan 60 hasta
postoperatif analjezi tekniğine göre 3 gruba ayrılarak incelendi. Hastaların postoperatif 0.dk, 15.dk, 1.st, 4., 6.,
12. ve 24. saatteki VAS değerleri, ilk analjezik gereksinim zamanı, 24 saatte kullanılan analjezik miktarı, bulantıkusma skorları ve hastanede yatış süresi değerlendirildi.
Bulgular: ESP ve QLB-2 gruplarında postoperatif tüm zamanlardaki VAS değerleri ibuprofen grubuna göre daha
düşük olmasına rağmen sadece postoperatif 24. saatteki VAS skoru istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi (24. st
VAS; Grup ESP:0.75 ± 0.716, Grup QLB-2:0.85 ± 1.04, Grup İbuprofen: 1.80 ± 1.36 , p<0.05). Postoperatif bulantı
ve kusma ise İbuprofen grubuyla karşılaştırıldığında QLB-2 ve ESP Grubunda daha az görülmekle beraber, sadece
ESP grubuyla İbuprofen Grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edildi. (Grup ESP ile İbuprofen
grubu karşılaştırıldığında p<0,05). İlk analjezik gereksinim zamanı, 24 saatte kullanılan analjezik miktarı ve
hastanede yatış süresi değerlendirildiğinde gruplar arasında bir farklılık tespit edilmedi.
Sonuç: Lomber disk cerrahisinde postoperatif ağrı yönetiminde Erektör Spina Plan Bloğu ve Quadratus Lumborum
Bloğunun birbirlerine üstünlüğü olmamasına rağmen, preemptif verilen iv ibuprofenden daha etkili olduğu
sonucuna vardık.
ANAHTAR KELİMELER
EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU, QUADRATUS LUMBORUM BLOĞU, İBUPROFEN, POSTOPERATİF AĞRI, LOMBER
DİSK CERRAHİSİ
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DOĞUM ANALJEZISINDE DURAL PONKSIYONLU EPIDURAL ANALJEZI İLE
EPIDURAL VOLÜM GENIŞLETICILI KOMBINE SPINAL EPIDURAL ANALJEZI
TEKNIKLERININ DOĞUM DEĞIŞKENLERINE ETKILERI
Ömer DOYMUŞ1, Zehra BEDIR1, Muhammed Enes AYDIN2, Ali AHISKALIOĞLU2
1

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum
2

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum

Giriş: İdeal bir doğum analjezisi tekniği hem anne hem de bebek için güvenli olurken, diğer yandan da travay
ve/veya doğum sürecini etkilemeden değişen koşullara esneklik sağlayabilmelidir. Efektif analjezi maternal
plazma katekolamin seviyelerinde azalma, uteroplasental perfüzyonda iyileşme ve daha etkin uterus aktivitesi ile
sonuçlanır.
Amaç: Bu çalışmamızda doğum analjezisinde etkinliği gösterilmiş dural ponksiyonlu epidural analjezi ile epidural
volüm genişleticili kombine spinal epidural analjezi tekniklerinin doğum değişkenlerine etkileri üzerine
araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Doğum eyleminin aktif fazına geçmiş, uygun servikal açıklığı olan, term, nullipar, ASA I-II olan hastalar
çalışmaya dahil edildi. Hastalara rutin monitörizasyon yapıldı. Oturur pozisyonda direnç kaybı yöntemi ile 18G
Tuohy iğnesi ile epidural aralığa girildi. 25G Whitacre spinal iğne ile dural ponksiyon yapılıp BOS akışı görüldü.
Grup EVE’ye 10 µg fentanyl %0,25 bupivakainden oluşan toplamda 1 ml karışım intratekal alana enjekte edildi.
Epidural alana Tuohy iğnesinden 7,4 ml %0,9 NaCl enjekte edildikten sonra epidural kateter aralıkta 5 cm kalacak
şekilde yerleştirildi.
Grup DPE hastalarında ise epidural boşluğa girildikten sonra 25 G Whitacre spinal iğne ile dural ponksiyon serbest
BOS akışı görülerek tanımlandıktan sonra kateter epidural boşlukta 5 cm kalacak şekilde yerleştirildi. Epidural
kateterden 2 µg/ml fentanyl %0,125 bupivakainden oluşan toplamda 20 ml karışım 5 ml bölünmüş dozlarda 5
dakika sürede uygulandı.
Analjezi uterin kontraksiyonlardan sonra sözel nümerik ağrı değerlendirme ölçeği (NPRS) ile değerlendirildi. Tüm
hastalara işlem sonrası takiplerinde NPRS>4 olması halinde, aynı karışımdan 10 ml uygulandı. Doğum süresince
obstetrik ve analjezik parametreler, fetal uterin ölçümler, hasta memnuniyeti ve gelişebilecek yan etkilere ait
veriler
toplandı.
Bulgular: Gruplar arasında demografik veriler, servikal dilatasyon, epidural takma süreleri ve doğum zamanları
arasında anlamlı fark yoktu. Bilateral S2 blok zamanı Grup DPE’de 12.00 ± 6.80 dk iken Grup EVE’de 4.20 ± 1.75
dk idi (p=0.002). NPRS<1 zamanı Grup EVE’de 3.30 ± 3.65 dk iken Grup DPE’de 8.56 ± 4.24 dk idi (p=0.012).
Minimum NPRS zamanı grup EVE’de 5.20 ± 5.88 dk iken Grup DPE’de 10.25 ± 5.09 dk idi (p=0.033).
Sonuç: Sonuç olarak, epidural volüm genişletici tekniğin daha hızlı duysal blok sağladığını, ağrıyı daha hızlı
azalttığını ve daha düşük ağrı skorlarına neden olduğunu tespit ettik.
ANAHTAR KELİMELER
Ağrısız doğum, Epidural volüm genişletme, Analjezi
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Tablo 1. Hastaların Demografik ve Anestezi Verileri
Group EVE (n=10)
Group DPE (n=10)
Yaş (yıl)
24.40 ± 4.12
22.90 ± 3.54
Ağırlık (kg)
75.00 ± 11.01
71.30 ± 11.12
Boy (cm)
162.20 ± 4.39
159.80 ± 4.92
BMI (kg/m2)
28.40 ± 3.37
28.01 ± 4.81
Gebelik Haftası (hf)
39.00 ± 0.94
38.90 ± 1.10
Servikal Dilatasyon (cm)
5.00 ± 0.67
5.10 ± 0.74
Epidural Takma Süresi (dk)
4.40 ± 1.84
4.30 ± 0.67
Doğum Zamanı (dk)
111.50 ± 62.59
102.60 ± 55.69
Tüm veriler ortalama±SD
EVE: Epidural Volume Extention DPE: Dural Puncture Epidural, BMI: Body Mass Index
a
Student T test
b
Mann-Whitney U test

p
0,394a
0.464a
0.296b
0.837a
0.872b
0.737b
0.577b
0.909b

Tablo 2. Çalışma Verileri
Group EVE (n=10)
44.80 ± 40.21
0.70 ± 0.67
4.20 ± 1.75
3.30 ± 3.65
5.20 ± 5.88
17.80 ± 7.27

Group DPE (n=10)
15.50 ± 31.31
0.40 ± 0.70
12.00 ± 6.80
8.56 ± 4.24
10.25 ± 5.09
17.80 ± 5.20

İlk top-up zamanı
Top-up sayısı
Bilateral S2 blok zamanı
NPRS<1 zamanı
Min. NPRS zamanı
Maks. duyusal blok zamanı
Tüm veriler ortalama±SD
EVE: Epidural Volume Extention DPE: Dural Puncture Epidural, BMI: Body Mass Index
a
Mann-Whitney U test
b
Student T test

p
0,136a
0.251a
0.002b
0.012b
0.033a
0.730a
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PACEMAKERI OLAN HASTADA HANGI BRAKIAL PLEKSUS BLOĞUNU
UYGULAYALIM?
Şeyma AKPINAR, Hasan Hüseyin BAYRAM, Emine ASLANLAR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, KONYA

Üst ekstremite cerrahisinde anestezi pratiğinde genellikle infraklavıkuler brakial pleksus blok(İK-BPB),
supraklavıkuler brakial pleksus bloğundan (SK-BPB) daha fazla tercih edilmektedir. Fakat bazen işlem sahasında
enfeksiyon, katater girişleri veya medikal cihazlardan dolayı anestezistin pek fazla seçeneği kalmayabilir.
Biz bu olgu sunumunda infraklavikular bölgeye uyan kalıcı pacemaker cihazına sahip ASA-3 riskli hastada
intraoperatif anestezi amaçlı yaptığımız SK-BPB uygulamasını sunmayı amaçladık.
Pacemaker jeneratörleri genellikle subkutan doku ile sol üst göğsün pektoral fasyası arasına yerleştirilir. İK-BPB
ise klavikula altından korokoid çıkıntının 2-3 cm medialinden cilt-cilt altı yağ dokusu ve pektoral kaslar geçilerek
aksiller arter etrafındaki brakiyal pleksusun kordları hedeflenerek yapılır.
Kliniğimizde daha az komplikasyon riskine ve daha kolay USG görüntüsüne sahip olması nedeniyle brakial pleksus
blokajında ilk tercih infraklavıkuler yaklaşım yönündedir. Bu vakada pacemakerın bulunduğu konum İK-BPB
uygulamasına engel oluşturduğu için SK-BPB tercih edilmiştir.
Her iki yaklaşımın da kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Sinirle ilişkili komplikasyonlar SK-BPB'de
IK-BPB'ye göre daha yüksektir. SK-BPB sırasında geniş ve kısa boyunlu hastalarda görüntüleme güçlükleri
bildirilirken, ultrasonik görüntüleme IK-BPB'de daha hızlıdır. IK-BPB, özellikle obez hastalarda, teknik olarak daha
zordur.
Sol üst extremite için PSB uygularken işlem sahasına giren pacemakerı olan hastalarda, SK-BPB’nu tercih etmenin
hasta güvenliği açısından daha uygun olacağını düşünmekteyiz. En sık deneyimimiz İK-BPB olsada bu tercimizi
engelleyen durumlarda SK-BPB gibi alternatif yaklaşımları da kullanabilecek deneyime sahip olmamız
gerekmektedir.

ANAHTAR KELİMELER
Pacemaker, İnfraklavıkuler Brakial Pleksus Bloğu, Supraklavıkuler Brakial Pleksus Bloğu
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EPIDURAL KAN YAMASI UYGULAMASI ESNASINDA İZOTONIK ENJEKSIYONU
ILE GÖZLENEN PARESTEZI, ALLODINI: OLGU SUNUMU
Tümay ULUDAĞ YANARAL1, Emine UZUNOĞLU2, Ismail Cem TUKAÇ2, Hande GÜNGÖR2, Hacı Ahmet ALICI2
1

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul

2

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ: İntrakraniyal hipotansiyon, ortostatik baş ağrısı ve düşük beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı gözlenen bir
hastalıktır. Lomber ponksiyon, spinal anestezi veya spinal cerrahi sonrası dural hasara bağlı BOS sızıntısı bu
tabloya neden olabilir. Boyun ağrısı, tinnitus, bulantı, kusma ve diplopi baş ağrısına eşlik edebilmektedir.
Tedavisinde yatak istirahati, sıvı replasmanı, kafein, teofilin ve nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar kullanılır.
Dirençli olgularda epidural kan yaması uygulanabilmektedir. Biz de bu çalışmada, epidural kan yaması esnasında
gelişen nadir bir komplikasyon olan spinal parastezi, allodini olgusunu sunmayı amaçladık.
OLGU: 41 yaşında kadın hasta 2 yıl önce tek taraflı kolda uyuşukluk şikâyeti sonucu C5-C6 servikal disk hernisi
tanısı ile opere edilmiş. Operasyon sonrası baş ağrısı, diplopi ve gözde batma şikayetleri gelişmiş, intrakranial
hipotansiyon ve postspinal baş ağrısı düşünülerek epidural kan yaması yapılmış. Başağrısı şikâyeti gerileyen
hastanın diğer şikayetleri devam etmiş. Baş ağrısının yeniden başlaması üzerine Ağrı kliniğimize başvuran
hastanın nörolojik muayenesi ve kraniyal görüntülemesi normaldi. Tekrar epidural kan yaması uygulamasına
karar verildi. Direnç kaybı tekniği kullanılarak L4-L5 epidural aralıktan 3 ml izotonik verildiğinde hastanın sırt ve
kalçaya vuran parestezi, allodini karakterde şiddetli ağrısı oldu. Touhy iğnesinin yerinden şüphe edilerek iğne geri
çekildi. Hastanın ağrısı geçtikten sonra L3-L4 seviyesinden yeniden epidural aralığa girildi ve izotonik enjeksiyonu
ile aynı şikayetler tekrar oluştu. Bu defa iğnenin epidural aralıkta olduğundan emin olunduğundan, şikayetlerin
izotonik solüsyonundan kaynaklandığı düşünüldü. Hastanın bazilik veninden alınan 15 ml kanın öncelikle 3 ml
kadarı epidural aralığa enjekte edildi. Enjeksiyon esnasında herhangi bir şikâyet olmaması üzerine 15 ml kanın
tamamı enjekte edildi. Kan yaması sonrası hastanın baş ağrısı yakınması saatler içinde geçti. Hastanın 6. ay
takipleri sorunsuz devam etmektedir.
SONUÇ: İntrakraniyal hipotansiyon ve postspinal baş ağrısı spinal cerrahi sonrasında görülebilen
komplikasyonlardır. Tedavisinde Multidisipliner yaklaşım önemlidir. Tedavi edilmeyen veya gecikilen hastalarda
kronik postspinal baş ağrısı gelişebilir ve epidural kan yaması esnasında verilen sıvı ile parestezi, allodini ortaya
çıkabilir. Epidural aralığa girilmesi esnasında lokalizasyonun teyit edilmesi için izotonik dışında havanın da
kullanılabileceği akılda tutulmalıdır.
KAYNAKLAR:
1. Gökçay F, Eyigör C, Bayram E, Dönmez I, Uyar M. Epidural blood patch treatment in a patient with chronic
headache related to spontaneous intracranial hypotension. Agri 2010;22(4):170-4.
2. Su CS, Lan MY, Chang YY, Lin WC, Liu KT. Clinical features, neuroimaging and treatment of spontaneous
intracranial hypotension and magnetic resonance imaging evidence of blind epidural blood patch. Eur Neurol
2009;61(5):301-7.
3. Yalçın Ş, Özgencil E, Akbaba M, Aşık İ, Sait M, Dural Delinme Sonrası Oluşan işitme Kaybında Epidural Kan
Yaması. Anestezi Dergisi 2010; 18 (1): 54 – 55
ANAHTAR KELİMELER
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ARTROSKOPIK OMUZ CERRAHISINDE UYGULANAN İNTERSKALEN ILE
SUPRASKAPULER VE İNFRAKLAVIKÜLER SINIR BLOKLARININ ETKILERININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Mukaddes Tuğba ARSLAN, Derya ÖZKAN, Savaş ALTINSOY, Fatma KAVAK AKELMA, Faruk ÇATMA
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, ANKARA

GİRİŞ: Artroskopik omuz cerrahisi, ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde şiddetli ağrıya neden olur. İnterskalen
sinir bloğu (ISB) omuz cerrahisinde altın standarttır, ancak frenik sinir bloğu riski nedeniyle diyafram koruyucu
alternatif periferik sinir bloğu yöntemleri halen araştırılmaktadır.
AMAÇ: Çalışmamızda preoperatif ISB veya suprascapular-infraklaviküler sinir bloğu (SSB-ICB) yapılarak, genel
anestezi altında artroskopik omuz cerrahisi geçiren hastaların postoperatif ağrı, tramadol tüketimi ve yan
etkilerini araştırdık.
GEREÇ ve YÖNTEM: Elektif artroskopik omuz cerrahisi geçiren ASA 1-3, 18-70 yaş aralığında 76 hastayı kaydettik.
Artroskopik omuz cerrahisi geçiren hastalar, ultrason eşliğinde ISB (n = 38, 20 ml% 0.25 bupivakain) veya SSB (10
ml% 0.25 bupivakain) ve ICB (n = 38, 10 ml% 0.25 bupivakain) sinir blokları preoperatif uygulandı. Postoperatif
ağrı skorları ve tramadol tüketimleri (PACU,4,8, 12, 24. saat) kaydedildi. Solunum fonksiyonu (hemidiyafragmatik
felç) bloktan önce ve blok sonrası 30.dakika ultrason yardımı ile değerlendirildi.
BULGULAR: Gruplar arası demografik veriler benzerdi. SSB-ICB ve ISB arasındaki ağrı skorları ameliyattan sonraki
48 saat boyunca benzerdi (p = 0.360). Tramadol tüketimleri açısından gruplar arası fark gözlenmedi (p = 0.809).
Diyafram paralizisi ISB grubunda tüm hastalarda gözlenirken, SSB-ICB grubunda hiç bir hastada gözlenmedi (p
<0.001). Ancak hiçbir hastada dispne gelişmedi. ISB grubunda 1 hastada Horner sendromu, 1 hastada da ses
kısıklığı gelişti.
SONUÇ: SSB-ICB, artroskopik omuz cerrahisi sonrası 48 saat boyunca postoperatif analjezi ve tramadol tüketimi
açısından ISB’ ye eşdeğerdir. Uygun dozlarda uygulanan SSB-ICB etkili analjezi sağlarken, diyafram koruyucu
modalite de etkili olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER
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ANTİKOAGÜLAN TEDAVİSİ DEVAM EDEN HASTALARDA PERİFERİK SİNİR
BLOĞU EŞLİĞİNDE DİYABETİK AYAK GİRİŞİMLERİNİN KLİNİK SONUÇLARI
Derya ÖZKAN1, Mukaddes Tuğba ARSLAN1, Mehmet Burak EŞKIN2, Fatma ÖZKAN SIPAHIOĞLU1, Yasemin
ERMIŞ1, Gökhan ÖZKAN2, Ibrahim YILMAZ1, Burak NALBANT1, Sinan YÜKSEL1, Kerim Bora YILMAZ2
1

SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, ANKARA
2

SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, ANKARA

Giriş : Diyabetik ayak için alt ekstremite amputasyonu geçiren hastaların çoğu, genel veya santral nöroaksiyal
anestezi altında opere edilir. Ultrason eşliğinde periferik sinir bloğu (PNB), özellikle sürekli antikoagülasyon
tedavisine ihtiyaç duyan hastalar ve ek komorbiditeleri olan hastalar için iyi bir alternatif olabilir.
Amaç: Çalışmanın amacı, antiplatelet /antikoagülan tedavi alan diyabetik ayak hastalarında hem periferik sinir
bloğu uygulamasına hem de cerrahiye bağlı kanamayı değerlendirmektir. Ayrıca perioperatif morbidite ve
mortalite ile yoğun bakıma yatış ihtiyacı da analiz edildi.
GEREÇ ve YÖNTEM: Şubat 2020 ile Ekim 2020 arasında diyabet nedeni ile distal ayak amputasyonu ve / veya
debridmanı uygulanan toplam 105 hasta dahil edildi. Tüm hastalara popliteal sinir bloğu (20 ml 17cc %5
bupivakain ve 3cc SF) ve safen sinir bloğu (5 ml % 2 lidokain) uygulandı. Postoperatif ağrı skorları (PACU, 4,8,12
ve 24. saatlerde), periferik sinir bloğuna bağlı komplikasyonlar ve cerrahi kanama değerlendirildi. Hastaların
yoğun bakım yatış ihtiyacı ve 1 aylık mortaliteleri kaydedildi.
BULGULAR: Diyabete eşlik eden en yaygın hastalıklar hipertansiyon ve periferik arter hastalığıdır. Hiçbir hastada
periferik sinir bloğuna bağlı komplikasyon görülmedi. Postoperatif ilk analjezik ihtiyacı 14.1 ± 4 saat olarak
belirlendi. Bir hasta dışında bu hasta grubu postoperatif yoğun bakıma ihtiyaç duyulmadan serviste takip edildi.
16 hastada ameliyat bölgesinden sızıntı şeklinde kanama meydana geldi ve tekrarlayan basınçlı pansuman ile
durduruldu. Hastaların memnuniyet puanları 8.36 ± 1.59 idi. Perioperatif mortalite gözlenmedi.
Sonuç : Ultrason eşliğinde periferik sinir bloğu, özellikle antiplatelet ve / veya antikoagülan tedavi kullanan ve
yüksek riskli olduğu düşünülen hastalar olmak üzere, distal ayak amputasyonu geçiren diyabetik hastalar için
etkili ve güvenli bir anestezi tekniği olabilir.

ANAHTAR KELİMELER
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ASSESSMENT OF PAIN DURING ENDOVENOUS LASER ABLATION OF THE
GREAT SAPHENOUS VEIN WITH ULTRASOUND-GUIDED FEMORAL NERVE
BLOCK; A RETROSPECTIVE STUDY
Onur HANBEYOĞLU
SBÜ Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Elazığ

Abstract:
Introduction: The endoluminal laser ablation technique is used to treat greater saphenous vein insufficiency.
Endovenous laser ablation may be associated with significant pain when performed under standard local
tumescent anesthesia. The purpose of this study was to investigate the efficacy of femoral nerve blocks for
analgesia during endovenous ablation in patients with lower extremity venous insufficiency.
Methods:
Sixty-seven patients of ASA physical status I and II, with ages ranging between 29 and 55 years, and who
underwent endovenous laser ablation due to greater saphenous vein insufficiency were retrospectively analyzed.
All patients received tumescent anesthesia(TA). However, one group received a femoral nerve block(FNB) under
ultrasound-guidance before the procedure.The FNB(n=34) was performed at the level of the inguinal ligament,
by injecting 20 ml of 0.25% bupivacaine solution under ultrasound guidance. After the blocks, endovenous laser
ablations and other treatments were performed in the standard fashion. After the procedures, a visual analogue
pain scale(1-10) was used for pain assessment. The length of the great saphenous vein and duration of the
procedure were also recorded. The visual pain score, the volume of TA solution, mean heart rate, mean arterial
pressures, additional consumption of analgesics, nause and vomiting were recorded at postoperative 0,1,2,4 and
6h,respectively.
Results:
Motor function returned to normal in all patients at 4 h in group FNB. No complications associated with
performing the FNB were observed. Postoperative mean heart rate, arterial pressure, nause and vomiting did
not differ between the groups(p>0.05). While the perioperative visual pain score values were<4 in the FNB
groups, it was observed that the VAS score increased above 5 in the TA group. The TA groups were required an
additional analgesic agent. The volume of TA solution was lower in group FNB, 250(±57) mL, compared to 376
(±121) mL in group TA(p<0.001). There was no significant difference between the two groups in the length of the
great saphenous vein or procedure duration.
Conclusion:
In conclusion, ultrasound-guided FNB was shown to be a safe and effective option to decrease additional
analgesic requirement and intraoperative discomforts associated with tumescent anesthesia and endoluminal
laser ablation of the greater saphenous vein.
ANAHTAR KELİMELER
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LAPAROSKOPIK HISTEREKTOMI SONRASI, 10 HASTADA OBLIK SUBKOSTAL
TRANSVERSUS ABDOMINIS PLAN BLOĞUNUN ANALJEZIK ETKINLIĞININ
DEĞERLENDIRILMESI
Tahsin ŞIMŞEK
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş
Laparoskopik histerektomi sonrası üst torasik dermatomları içeren fasiyal plan bloğu uygulamaları postoperatif
ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Oblik subkostal transversus abdominis plan (OSTAP) bloğu, alt ve üst ön
karın duvarının sinirlerini, özellikle T6'dan L1'e kadar anestetize eden bölgesel bir anestezi yöntemidir.
Materyal ve metod
Bu çalışmada, laparoskopik histerektomi operasyonu uygulanan, American Society of Anesthesiologists (ASA) 12 risk grubundan 10 hasta, bilgilendirilmiş onam formları alındıktan sonra operasyon masasına alındı. Hastalar
standart anestezi monitörizasyonu takiben, genel anestezi indüksiyonu uygulanarak entübe edildi. Cerrahi işlem
sonlanmadan 30 dakika önce hastalara rutin olarak 1 gr parasetamol ve 100 mg tramadol uygulandı. Cerrahinin
sonlanmasını takiben hastalara genel anestezi altında OSTAP blok uygulandı. İşlem için hastalar supin pozisyona
alındıktan sonra bölgesel sterilizasyon sağlandı. 5-13 Hz lineer ultrasonografi probu eşliğinde, 22 G ve 100mm
blok iğnesi kullanılarak rektus abdomis kası ile transversus abdominis kası arasına girildi. %0,25’lik bupivakainden
oluşan lokal anestezik solüsyondan 20 ml, karın ön duvarının sağ ve sol olmak üzere her iki tarafına ayrı ayrı
uygulandı. Postoperatif 24 saatlik süre içerisinde, hastalara 2*75 mg diklofenak sodyum her 12 saatte bir analjezi
amacıyla rutin olarak uygulandı. Hastaların postoperatif 1,2,6,12,24. saatlerde vizüel analog skala (VAS) değerleri
kaydedildi. VAS >4 olması halinde hastalara 100 mg tramadol, ek analjezik olarak uygulandı. Toplam analjezik
tüketim miktarları kaydedildi.
Bulgular
Bu çalışmaya alınan 10 hastanın hiçbirinde işleme bağlı herhangi bir komplikasyon gelişmedi (Tablo 1). Hastaların
postoperatif değerlendirilmesi sonucunda; ilk 6 saatlik zaman diliminde tüm hastaların VAS değerlerinin 3 ten
küçük olduğu görüldü. 12. saatte 2 hastada ve 24. saatte 1 hastada VAS değerleri 5 olarak ölçüldü. Toplam 3
hastada ek analjezik ihtiyacı (2 hastada 2*100 mg tramadol ve 1 hastada 1*100 mg tramadol) olduğu görüldü
(Tablo 2).
Tartışma ve sonuç
Bu hastalardaki bulgulardan yola çıkılarak, OSTAP blok uygulamasından sonra hastaların VAS değerlerinin düşük
olması ve hastaların sadece %30’unda rescue analjezik ihtiyacı olmasından dolayı etkili bir analjezi yöntemi
olduğu düşünüldü. Ayrıca hastaların hiç birinde bloğa bağlı bir komplikasyon ortaya çıkmaması da, OSTAP bloğun
güvenli bir yöntem olduğunu düşündürdü.
Sonuç olarak, OSTAP bloğunun, laparoskopik histerektomi operasyonlarında analjezi kontrolünde etkin ve güvenli
bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.
ANAHTAR KELİMELER
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Tablo 1. Demografik veriler

Yaş mean (min-maks)
ASA
1
2
Komplikasyon
Yok
Var
Operasyon süresi (dakika)

N:10

%

48 (42-56)
3
7
10
0
Median
145

30
70
100
0
Min-maks
130-195

Tablo 2. VAS ve Analjezik tüketimi

OSTAP

VAS (N:10)

Tramadol
(100 mg)

1.Saat

2. saat

6. saat

12.saat

24.saat

Median (Minmaks)

Median
(Min-maks)

Median
(Min-maks)

Median (Minmaks)

Median
(Min-maks)

0 ( 0-3)

0 ( 0-3 )

0 ( 0-3)

2 (0- 5))

N=10

%

Yok

7

70

1*1

2

20

2*1

1

10

1 (0-5 )
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MALIGN YUMUŞAK DOKU EKSIZYONUNDA PENG BLOK CERRAHI ANESTEZI
SAĞLAR MI? OLGU SUNUMU
Ela Nur MEDETOĞLU, Veysel KÖKSAL, Mehmet Akif YILMAZ, Elif ORAL AHISKALIOĞLU, Ali AHISKALIOĞLU
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum

Amaç: Perikapsüler sinir grup (PENG) bloğu anterior kalça kapsülünün sensoriyal sinir dallarının blokajı için
tanımlanmış ultrason eşliğinde uygulanan bir tekniktir. Kalça kırığı sonrası akut ağrı yönetiminde analjezi amaçlı
yakın zamanda tanımlanmıştır. Femoral ve obturator sinirin artiküler dalları ile aksesuar obturator siniri hedef
almaktadır. Yapılan çalışmalarda yüksek volüm ile yapılan PENG bloğun sadece artiküler dalları değil femoral,
obturator sinir ve lateral femoral kutanöz siniri de bloke edebileceği gösterilmiştir. PENG bloğun cerrahi anestezi
amacıyla kullanımı sınırlıdır. Bu vaka sunumunda PENG blok ile cerrahi anestezi yapılarak tibia proksimal kısmında
malign yumuşak doku eksizyonu sunulmuştur.
OLGU: Tıbbi geçmişinde KAH, HT, AF olan 73 yaşında kadın hastanın sağ proksimal tibia medialinde 15x11x7.6 cm
boyutlarında kitlesi vardı. Lezyonun yeri itibariyle daha önceki tecrübelerimizden dolayı cerrahiyi PENG blok
altında yapmaya karar verdik. Hasta onamı alındı. Usg probu steril olarak hazırlandı. Cilt steril hale getirildi.
Konveks ultrason probu trasnvers planda spina iliaka anterior inferiora koyuldu, ardından prob yaklaşık 45 derece
döndürülerek pubik ramusa hizalandı.Femoral arter, iliopsoas kası ve pectineus görüntülendi. Negatif
aspirasyonu takiben psoas tendonu ile pubik ramus arasına total 30 ml lokal anestezik 100 mm’lik ultrasonda
görülebilir iğne ile enjekte edildi. (15 ml %0,5 pubivakain, 15 ml %2 lidokain) Yaklaşık 20 dakika sonra femoral
sinir, obturator sinir ve lateral femoral kutanöz sinir dermatomlarının duyusal testlerinin yeterli düzeyde anestezi
sağladığı görüldü. Ayrıca hastada motor blok da oluştu. Cerrahi işleme bloktan 30 dakika sonra başlandı.
Operasyon esnasında 1 mg midazolam, 40 mg propofol uygulandı. Cerrahi işlem 70 dakika sürdü. Bu süreçte ek
analjezik ihtiyacı olmadı. Postoperatif takiplerinde ilk 6 saat boyunca VAS skoru 0 olarak kaydedildi. İlk 24 satte
ise en yüksek VAS skoru 3 idi. Hasta ertesi gün sorunsuzca taburcu edildi.
TARTIŞMA: PENG blok, perioperatif analjezi sağlamasının yanı sıra uygun dermatomal alanlarda etkin cerrahi
anestezi sağlayabilir. Bu tekniğin yeniliğinden dolayı halen en iyi enjeksiyon noktası, en iyi anestezik
konsantrasyon ve enjekte edilecek toplam hacim ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte, PENG
bloğun etkinliğini belirlemek için daha fazla randomize klinik çalışma ile beraber kadaverik ve radyolojik
çalışmalara da ihtiyaç bulunmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER
Cerrahi anestezi, PENG blok, Ultrasonografi
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TRAKEOÖZEFAGEAL FISTÜLÜ OLAN HASTAYA BILATERAL REKTUS KILIF
BLOĞUYLA ORTA HAT LAPARATOMI YAPILMASI
Zeynep ERSOY, Mesher ENSARIOĞLU, Coskun ARAZ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Trakeoözefageal Fistülü olan Hastaya Bilateral Rektus Kılıf Bloğuyla Orta Hat Laparatomi Yapılması
Giriş ve Amaç: Periferik sinir blokları, özellikli durumlarda alternatif anestezi ve analjezi yöntemi olarak
kullanılabilmektedirler. Trakeoözefageal fistülü (TÖF) olan hastalara genel anestezi uygulamak hasta morbidite
ve mortalitesini arttırabilecek bir durumdur. Bu gibi durumlarda abdominal cerrahilerde uygulanabilecek
periferik sinir blokları akla gelmelidir. Rektus kılıf bloğu (RKB), rectus abdominis kası ve posterior rectus kas kılıfı
arasına lokal anestezik enjeksiyonu ile orta hat anterior abdomen duvarının (ksifoid çıkıntıdan simfizis pubise
kadar)analjezisini sağlamaktadır.
Özefagus kanseri nedeniyle 4 yıl önce transhiatal özafajektomi yapılmış, 65 yaşında, ASA III, bir hasta. Rekürren
özefagus kanseri nedeniyle trakeoözefageal fistülü oluşmuş, buna bağlı aspirasyon pnömonisi gelişmiş. İnoperabl
olduğundan jejunostomisi planlanan hastaya anestezi yaklaşımımızda pozitif basınçlı ventilasyondan kaçınmak
için laparatomi sırasında genel anestezi yerine anestezi ve analjezi yöntemi olarak bilateral RKB uygulamayı tercih
ettik.
Gereç ve Yöntem: Monitorizasyonun ardından, 2 mg benzodiazepin ve 50 mcg fentanyl ile sedasyonunu
sağladığımız hastaya supin pozisyonda umblikus lateraline lineer ultrason probu yerleştirilerek, epigastrik arteryal
yapılar ekarte edildikten sonra, rektus abdominis kasının posterior rektus kılıfına kadar 80 mm 22 gauge iğne
ilerletilerek her iki alana da 15 cc 0.5% ropivacaine ve 5 cc prilokain enjekte edildi.
Bulgular: RKB ile intraoperatif hiç ağrı tariflemeyen hastanın hemodinamik bulguları stabil olarak izlendi ve
cerrahi komplikasyonsuz gerçekleştirildi. Postoperatif 1, 6 ,12 ve 24. saat takiplerinde Visual Analog Skala 0 olarak
değerlendirildi, ağrı tariflemeyen hastanın analjezi ihtiyacı olmadı. Pnömoni tedavisinin ardından sorunsuz
taburcu edildi.
Sonuç: Genel anestezi ve santral blokların uygulanması riskli olan laparatomilerde ultrason klavuzluğunda RKB’u,
anestezi ve analjezi yöntemine alternatif olarak düşünülmelidir.

ANAHTAR KELİMELER
Rektus kılıfı bloğu, ultrasonografi, intraoperatif anestezi ve analjezi, jejunostomi trakeoözefageal fistül,
postoperatif analjezi.
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YARDIMCI SAĞLIK PERSONELININ AĞRI TANIMI VE TEDAVI YÖNTEMLERI
HAKKINDAKI BILGISI: ÖN ÇALIŞMA
Şebnem RUMELI1, Mesut BAKIR2
1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin

2

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin

Giriş ve Amaç: Ağrı tedavisi, multidisipliner olarak ele alınıp yönetilmelidir. Servislerde hasta bakımını ve ilaç
uygulamaları ile doğrudan sorumlu olan yardımcı sağlık personeli, ağrının tedavisinde önemli bir rol oynarlar. Bu
çalışma ile amacımız, yardımcı sağlık personelinin ağrı tedavisi bilgisinin ve mezuniyet sonrası eğitim
gereksiniminin tespitidir.
Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra, üniversite hastanemizin tüm servislerinde görev yapan
yardımcı sağlık personeline (hemşire, ebe, sağlık memuru, anestezi teknikeri) ağrı eğitimi verilmeden önce 37
sorudan oluşan anket uygulandı. 578 katılımcının 368’i anketi cevapladı. Veriler SPSS programında analiz edildi.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 31.8±6.9 idi. Daha önce ağrı ile ilgili eğitim alanların oranı %16.3 (n=60) idi.
Ağrı tanımını doğru yapanların oranı %25.8 (n=95) idi. Vizüel analog skala (VAS) terimini duyduğunu ifade edenler
%39.4 (n=145) iken, VAS’ı doğru tanımlayanların oranı %37 (n=136) olarak bulundu. Hasta kontrollü analjeziyi
(HKA) daha önce duyanların oranı %62 (n=228) idi. Periferik sinir blokajı terimini daha önce %50.5’i (n=186)
duymuştu. Periferik sinir blokajında lokal anestezik ajanlarla analjezi sağlandığını katılımcıların %42.4’ü (n=156)
biliyordu. Opioid uygulama yollarının tamamını doğru bilenlerin oranı %30 (n=112) idi. Katılımcıların %21 (n=78)
opioidlerin sadece intravenöz olarak verildiğini düşünüyordu. Meperidin/pethidin etken maddeli
(aldolan/dolantın) ilaçların kronik ağrılı hastada kullanılmaması gerektiğini sadece %14’ü (n=52) biliyordu.
Sonuç: Literatürde ağrı yönetimi eğitimi alan hemşirelik öğrencilerinin ağrı tanı ve tedavisi hakkında almayanlara
göre daha yüksek farkındalıkları olduğu gösterilmiştir. Önceki araştırmalar, ağrı eğitimi hakkında yetersiz eğitimin,
ağrı yönetiminin başarısını etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlık çalışanlarının ağrı yönetimini konusunda yeterli
bilgiye sahip olmadıklarını ve eğitim gereksinimleri olduklarını düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER
Ağrı eğitimi, tedavi yöntemleri, yardımcı sağlık personeli
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YÜKSEK RİSKLİ GERİYATRİK HASTALARIN TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNDE
USG EŞLİĞİNDE SHAMROCK YAKLAŞIMIYLA LOMBER PLEKSUS VE
PARASAKRAL SİYATİK SİNİR BLOĞU KOMBİNASYONU DENEYİMLERİMİZ
Mustafa KAÇMAZ
NigdeOHU, Niğde

GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde 65 yaş üstü hastalar yaşlı populasyon olarak kabul edilmesine rağmen gelişen tıbbi
bakım ve tedavi standartları nüfusun yaşam beklentisinde de artışa neden olmuştur. Yaşlanan nüfus ile birlikte
75 yaş üzeri mortalitede major kalça kırıkları daha önemli bir risk faktörü olmaya başlamıştır[3] Total kalça
artroplastisi (TKA) uygulanan hastalar için postoperatif anestezi amacıyla tanımlanmış olan rejyonel anestezi
tekniklerinin postoperatif ağrıyı azalttıkları ve opioid tüketimini düşürdükleri rapor edilmiştir[4, 5].
Bu çalışmanın amacı TKA anestezisi amacıyla Lomber pleksus bloğu ile kombine edilmiş siyatik sinir bloğu
uyguladığımız hastaların preoperatif klinik durumu ve postoperatif verilerini değerlendirerek LPB ve SB tercihinde
etkili olan preoperatif durumları belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yerel etik kurul onayının alınması sonrasında, çalışma sırasında 2019- 2021 yılları arasında
TKA hastalarından anestezi amacıyla LPB ve SB uygulanmış 80 yaş üzerindeki 73 hastanın elektronik kayıtları
incelendi. Bu kayıtlarda yer alan hastaneden kalış süresi, ölüm oranları , komorbidite sayıları, analjezik tüketim
miktarları, uygulamayı gerçekleştiren anesteziyoloji uzmanlarının LPB veya SB’yi tercih etmesinde en etkili olan
preoperatif veriler kayıt altına alındı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalamaları 86.19 idi. TKA uygulanmış olan hastaların %34’ü erkek %76’sı kadınlardan
oluşuyordu. ASA skoru ortalaması 3.26 olarak bulundu. Bu hastaların %32.8’i ASA IV, %60.2’si ise ASA III %6.8’i
ASAII olarak tespit edilmişti. Preoperatif dönemde hastaların %33’ü yoğun bakım ihtiyacı mevcuttu. Hastaların
komorbidite sayıları ortalaması 2.45 idi ve bu hastaların %53.4 ünde üç veya daha fazla ek hastalık bulunuyordu.
Mevcut ek hastalıklar açısından incelendiğinde hastaların %73’üne hipertansiyon bulunuyordu. Bunu sırasıyla
kalp hastalığı veya aritmi (%55), solunum sistemi hastalıkları (%31), serebrovasküler hastalıklar (%25), diabetes
mellitus (%22) ve kognitif bozukluklar (%8) izliyordu. (Tablo1)
Hastaların intraoperatif SPO2 ortalaması 92.6 iken, ortalama arteriyel basınç değerleri 83.6 idi. 48 saat içindeki
opioid tüketimi ortalama 39 mg olarak ölçüldü. Hastanede kalış sürelerinin ortalaması 7.1 gün idi. Operasyon
süreleri ortalama 70.03 dakika olarak ölçüldü. Hastalar toplam yatış süreleri boyunca ortalama 1.7 ünite kan
transfüzyon ihtiyacı duymuştu ve mortalite oranı %13 olarak tespit edildi.(Tablo 2).
SONUÇ: Bu çalışmada yer alan tüm hastalarda standart bir sedasyon protokolü ve sinir bloğu kombinasyonu ile
operasyon tamamlanmıştır. Yüksek riskli geriyatrik hastaların total kalça artroplastisinde ultrasonografi eşliğine
uygulanan shamrock yaklaşımıyla lomber pleksus ve parasakral siyatik sinir bloğu kombinasyonu etkin bir
anestezik yöntem olarak kullanılabilir.
ANAHTAR KELİMELER
lomber pleksus bloğu, siyatik sinir bloğu, kalça artroplastisi
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Figur 1: Lumbar Pleksus bloğu ve parasacral siyatik sinir bloğunda enjeksiyon noktasının ultrasonografik
görüntüsü

156

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı

NADİR FAKAT ÖLÜMCÜL BIR KOMPLİKASYON SPİNAL ANESTEZİ SONRASI
GÖRÜLEN SUBDURAL HEMATOM
Halil BULUÇ
halil buluç sağlık hizmetleri limited. sti, İstanbul
Dr.Halil Buluç, Dr Feride Korkmaz Pendik Medicalpark Anesteziyoloji Kliniği

Özet:
Spinal anestezi sonrası sık görülen başağrısının nadir nedenlerinden biri de subdural hematomdur. Spinal anestezi
sonrası şiddetli baş ağrısı tarifleyen ve kranial BT de subdural hematom tespit edilen 30 yaşındaki kadın hastayı
sunuyoruz.
Olgu sunumu:
Elektif sezeryan planlanan 30 yaşındaki sağlıklı hastaya oturur pozisyonda öncesinde USG ile giriş yeri
belirlenerek; 8 mg bubivacaine heavy ve 10 µg fentanil 25 G quincke iğne ile spinal aralıktan uygulandı. Hastanın
BMI 35 üzeri olduğu için böyle bir yöntem tercih edildi. Postoperatif 24. saatte baş ağrısı şikâyeti olan hastada
postspinal baş ağrısı düşünülerek önerilerde bulunuldu. 9. gün polikliniğimize başvuran hastaya acil serviste ıv
hidrasyon ve analjezi uygulandı.10. gün baş ağrısı devam eden hasta dış merkezde acil servise başvurmuş. Acil
serviste yapılan muayenesinde GKS:15 T.A: 104/62 mm hg KTA:106/dk spo2:99 solunum sesleri bilateral doğal,
batın rahat defans rebound hassasiyeti yok, nöromuskuler muayene doğal, bilateral flexör duyu ve motor
muayenede patoloji yok, pupiller izokorik ışık reflexi bilateral doğal nistagmus yok,periferik nabızlar eşit, dört
extrremite rom açık, nabızlar açık, kas gücü 5/5 ense sertliği yok, lateralizan bulgu yok, fasiyal sinir muayenesi
doğal asimetri yok, kraniyal sinir muayeneleri doğal PTÖ:-/- olarak tespit edilmiştir. Hastanın çekilen
tomografisinde Subakut-Kronik subdural hematom ile uyumlu görüntü tespit edilmiş, beyin cerrahisi tarafından
hastaya yatış önerilmiştir. Tedavi ret ile acil servisi terkeden hastanın nörolojik bulgularının olması üzerine başka
bir dış merkezde 13. gün opere edilmiştir.
Tartışma-Sonuç:
Spinal anestezi sonrası görülen subdural hematom baş ağrısının nadir bir nedenidir. Risk faktörleri arasında majör
veya minör travma, genetik yatkınlık, koagulasyon bozukluları, terapotik anti-koagülasyon, alkol tüketimi
sayılabilir. Fakat kaynak kitaplarımızda subdural hematom post spinal anestezinin bir komplikasyonu olarak
gösterilmemektedir. Vakamızda dura yaralanması dışında bir risk faktörü tespit edilmedi. Litaratürde en kısa
sürede tanı konulan vakada süre 10 gündü. Spinal anestezi sonrası tedaviye cevap vermeyen baş ağrısında
subdural hematom da göz önünde bulundurulmalıdır. Hastadan olgu sunumu için yazılı onam alınmıştır.
ANAHTAR KELİMELER
Spinal anestezi sonrası subdural hematom
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DERİN VE YÜZEYEL SERVİKAL BLOKAJ ALTINDA SAĞ KAROTİS
ENDARTEREKTOMİ(KEA) CERRAHİSİ
Sebat İLDOĞAN1, Ömer TÜRK2, Ali Kendal OĞUZ2, Arzu Esen TEKELİ2
1

VAN YYÜ, van

2

VAN YYÜ, VAN

GİRİŞ:. Karotis arterlerin darlığı, tüm inmelerin %20 -25’inden sorumludur. Servikal pleksus bloğu, KEA sırasında
hastanın nörolojik durumunu takip ederek bozulma anında erken müdahale etmeye olanak tanır.
OLGU: İki ay önce Serebrovaskuler olay (SVO) ,3 gün önce koroner girişim uygulanan; bilinen hipertansiyon, KOAH
tanısı olan 76 yaşında erkek hasta KEA operasyonu için danışıldı. Fizik muayenede sol fasial asimetri, sol üst
ekstremitede pleji ve sol alt ekstremitede 1/5 kas gücü tesbit edildi. Sağ brakiyal arter kanulasyonu sağlandı.
Servikal 4-5 (c4-c5) spinal çıkıntılardan derin servikal blokaj için 75 mg %0.5 bupivakain, yüzeyel servikal blokaj
için % 0.5’ lik25 mg’lik bupivakain ile üç enjeksiyon uygulandı. Serebral oksijenizasyon değerlendirilmesi için Near
Infrared Spectroscopy (NIRS) monitorizasyonu yapıldı. Operasyon sırasında ve sonrasında bilinç değişikliği izlendi.
TARTIŞMA: KEA, rejyonal ve genel anestezi ile uygulanabilen bir cerrahidir. Genel anestezi (GA) altında opere
edilen hastalarda inme gelişimi yalnızca anesteziden uyanma döneminde tanınabilir. İntraoperatif beyin kan
akımını ölçen bir çok monitorizasyon yöntemi olmakla beraber, bu metodların hiç birisi intraoperatif inmenin
saptanmasında duyarlı ya da spesifik değildir. Olgumuzda rejyonal anestezi uygulayarak intraoperatif bilinç ve
nörolojik değerlendirme imkanı bulduk. Watts ve ark. Lokal anestezi(LA) ile yapılan KEA geçiren hastaların GA ile
yapılanlara oranla daha az intraoperatif şanta ihtiyacı olduğunu savunmuşlar, daha kısa operasyon süresi ve
postoperatif daha stabil hemodinami sağladığından kardiyopulmoner komplikasyonlarla karşılaşma olasılığının
azaldığını belirtmişlerdir. Benzer bir çalışmada, Allen ve ark. GA ve LA ile KEA geçirmiş 679 hastada operatif
sonuçları incelemişler, LA (%4.1) ile karşılaştırıldığında GA (%8.3) grubunda daha yüksek oranda kardiyopulmoner
komplikasyon görmüşlerdir. Yazarlar bu sonucu GA ile opere olan hastalardaki artmış kan basıncı instabilitesine
bağlamışlardır. Mevcut olguda rejyonal anestezi ile sağlanan stabilitenin inme olasılığını ve şant ihtiyacını azalttığı
kanaatindeyiz. Bu vakada, geçirilmiş koroner girişim öyküsü olduğundan rejyonal anestezi ile kardiyak
komplikasyonlardan kaçınmayı amaçladık. Kontrlateral karotis oklüzyonu olan 310 hastanın değerlendirildiği bir
diğer çalışmada 23 hastada nörolojik olaysaptanmış, çalışmamızla uyumlu olarak genel anestezi ile ameliyat
edilenlerde risk açısından anlamlılık görülmüştür.
SONUÇ: KEA yapılacak hastalarda rejyonal anestezinin intraoperatif bilinç ve nörolojik durum takibi açısından
tercih edilebileceğini, postoperatif yoğun bakım ihtiyacını azaltabileceğini gördük.
ANAHTAR KELİMELER
Karotis endarterektomi,Derin servikal blok ,NIRS
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KALP YETMEZLİKLİ HASTADA ALT EKSTREMİTE BLOĞU
Ali Kendal OĞUZ1, Ömer TÜRK2, Sebat İLDOĞAN1, Arzu Esen TEKELI1, Yunus Emre TUNÇDEMIR3
1

van y.y.ü anesteziyoloji ve reanimasyon kliniği, van

2

van y.y.ü anesteziyoloji ve reanimasyon kliniği, VAN

3

S.B.Ü Ankara eğitim ve araştırma hastanesi, ankara

İLERİ KALP YETMEZLİĞİ VE YANDAŞ HASTALIKLARI BULUNAN HASTADA ALT EKSTREMİTE BLOĞU
GİRİŞ
İleri derecede organ yetmezliği olan hastalarda genel anestezi ve mekanik ventilatör komplikasyonlarından
kaçınmak için rejyonal anestezi sık başvurulan anestezi yöntemlerindendir. Antikoagulan kullanımı ve pozisyon
verilmesinde güçlük yaşanan hastalarda periferik ekstremite blokları iyi bir alternatiftir. İleri yaş ve yandaş
hastalıkları mevcut olan olguda, genel anestezi ve mekanik ventilatör olası komplikasyonlarından kaçınmak için
hastaya femoral ve popliteal blok yapmayı amaçladık.
Olgu
Bilinen kalp yetmezliği (ejeksiyon fraksiyonu % 25 ) ve kronik obstriktif akciğer hastalığı olan 77 yaşında erkek
hasta, kalkaneus kırığı nedeniyle preoperatif hazırlık için kliniğimize başvurdu. Yapılan preoperatif
değerlendirmede hasta ASA 4E olarak operasyon hazırlığı yapıldı. Hasta ve yakınlarına riskler anlatılarak anestezi
onamı alındı.
Hasta ameliyat masasına alınarak standart ASA monitörizasyonuna uygun olarak noninvaziv arteriyel kan
basıncı,EKG ve pulsoksimetre ile montörize edildi. Hastaya 1 mg midazolam ve 50 mg ketamin iv uygulanarak
sedatize edildi. Supin pozisyonda femoral blok velateral pozisyonda popliteal blok yapıldı. Her iki blok içinde
%0,25 bupivakain içeren 20 cc solusyon kullanıldı .Yeterli anestezi seviyesi için 40 dk bekledikten sonra cerrahi
prosedür başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren cerrahi işlemde hasta hemodinamik olarak stabil seyretti, komplikasyon
ile karşılaşılmadı. Etkin blok işlemi sonrası postoperatif dönemde ilk 8 saat analjezi ihtiyacı duyulmadı.
Tartışma
İleri yaş ve organ yetmezliği bulunan hastalarda genel anestezi yönetimi zordur. Bu hastalalar iv anesteziklere
karşı oluşan vazodilatasyona duyarlıdırlar. Fonksiyonel rezidüel kapasitedeki azalış ve akciğer kapanma
basınçlarının yükselmesi olası uzamış postoperatif mekanik ventilasyon ihtiyacına neden olmaktadır. Olgumuz
ileri yaşın yanında sahip olduğu komorbiditeler nedeniyle genel anesteziye uygun değildi. Preoperatif
antikoagulasyon kullanımının yanı sıra eklem deformiteleri nedeniyle santra rejyonel uygulamasının güç olacağı
öngörüsü bizi periferik rejyonal anestezi uygulamaya yönlendirdi.
Sonuç
Ortopedik hasta grubunda santral rejyonal anestezi teknikleri genel anesteziye iyi bir alternatiftir. Başarılı alt
ekstremite bloğuyla, olgumuzda komplikasyon yaşamadan cerrahi süreci tamamladık. Ayrıca etkin ve yeterli
postoperatif analjezi sağlandı.
ANAHTAR KELİMELER
İleri yaş, alt ekstremite blokları, komplikasyon,kalp yetmezliği
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LUMBAR ERECTOR SPINAE PLANE BLOCK COULD BE AN ALTERNATIVE FOR
PEDIATRIC HIP SURGERY
Sevim CESUR, Can AKSU
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

ABSTRACT

Background: Open hip surgery is one of the common pediatric orthopedic surgeries performed in children.
Postoperative pain management can be difficult in pediatric patients and requires a multimodal approach.
Regional techniques play an important role in the management of postoperative pain.
Materials, methods: We aimed to share our experience with our effective postoperative pain management in a
16 -year old pediatric patient, who underwent femoral head excision and arthoplasty operation. After providing
airway safety, a lumbar plexus block was planned for postoperative analgesia and the patient was positioned in
left lateral decubitus position. After the cleansing of the skin, a convex US probe (Esaote My Lab Convex probe
Florence, Italy) was placed on the abdominal flank transversely, just cranial to iliac crest. After obtaining the
classical Shamrock” view lumbar plexus was viewed. But the dorsal branch of the lumbar artery was very close
to the plexus and in order to avoid complications of arterial puncture, Aksu Approach ESB was performed on the
same ultrasound image (Fig 1). 0,25% bupivacaine with a dose of 0.5 ml/kg was used for L-ESPB Aksu approach
block. At the end of the operation the patient received iv paracetamol 15 mg/kg for postoperative analgesia. In
the 24-hour postoperative follow-up, the patient no need for opioid and only one dose of paracetamol was
administered.

Results: Multimodal analgesia management using a single-shot Aksu approach L-ESPB has provided effective
postoperative analgesia in the major orthopedic surgery. It can be predicted that more indications will be
identified as the interest in ESPB continues to increase.
Conclusions: However, more prospective controlled studies, particularly involving pediatric patients are needed
for the efficacy of ESPB.
Conflicts of Interest: The authors declare no conflicts of interest.
Funding: The authors have no sources of funding to declare for this manuscript.
ANAHTAR KELİMELER
Lumbar erector spinae block, Aksu Approach, pediatric regional anaesthesia
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SÖZEL SUNU YARIŞMASI BİLDİRİ ÖZETLERİ
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KAROTİS ENDARTEREKTOMİ AMELİYATLARINDA, GENEL ANESTEZİ VE
SERVİKAL BLOK YÖNTEMLERİNİN İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF
ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Nermin BALTA BAŞI1, Sultan ACAR SEVİNÇ2, Sinem ÖZLER3, Leyla KILINÇ4, Ayşe Surhan ÇINAR5
1
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2

Şişli Etfal EAH, İstanbul
3
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4

Şişli Etfal Hamidiye EAH, İSTANBUL
5

şişli etfal hamidiye EAH, İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ
Karotis endarterektomileri; karotis arter darlıkları tedavisinde uygulanan en önemli operasyonlardır. Genel, lokal
veya rejyonel anestezi altında gerçekleştirilebilirler. Karotis endarterektomsi cerrahisinde gelişebilen emboli veya
karotis klempinin konulması sonrası oluşan inme, en önemli perioperatif risklerdir. Oluşan serebral iskemi ve
hipo- perfüzyon tespiti için kullanılan Near- infrared spectroscopy (NIRS) yanında servikal blok anestezisi sırasında
hastanın nörolojik takibinin yakından yapılabilmesi oldukça önemlidir. Çalışmada, karotis endarterektomi
ameliyatlarında, genel anestezi ve servikal blok yöntemlerinin intraoperatif ve postoperatif etkilerinin
karşılaştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Mart 2015 - Mart 2021 tarihleri arasında elektif olarak genel ve rejyonal anestezi altında KEA ameliyatı uygulanan
100 hastaya ait veriler retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, ek hastalık öyküsü, anestezi türü,
peroperatif tansiyon, nabız, spo2 ölçümleri, peroperatif NIRS değerleri, karotis güdük basınçları, şant konulup
konulmadığı, postoperatif yoğun bakım yatış süreleri ve hastanede kalış süreleri kayıt edildi.
BULGULAR
Taranan hastalardan 2’si aynı seansta koroner bypass cerrahisi yapıldığı için çalışmaya dahil edilmedi. Dahil edilen
98 hastanın 24’ü (% 26,5) genel anestezi ile 74’ü (% 75,5) servikal blok ile opere olduğu saptandı. Hastaların
ortalama yaşı 68,7 yıl, kadın/erkek oranı 38/60 olarak bulundu. Genel anestezi uygulanan hastaların karotis güdük
basıncı 50 mmHg altındakilere (n=12, %50) şant takıldığı görüldü. Servikal blok yapılan hastaların karotis güdük
basıncı 50 mmHg altındakilere (n=20, %27) operasyon sırasında nörolojik durum ve NIRS değerlendirilmesiyle
şant takılmadığı görüldü. Servikal blok yapılan 12 hastada (%16) karotis klempajı sonrası nörolojik tablonun
bozulması üzerine güdük basıncı ölçülemeden şant kararı verilmiş
ve bu hastalardan 2 sinde karotis klempi sonrası bilinç kaybı ve hemodinamisinde bozulma nedeniyle genel
anesteziye geçildi. Ameliyat sonrası hastaların hastanede kalış süreleri açısından her iki grup arasında fark
bulunmazken, yoğun bakım yatış süreleri servikal blok uygulanan grupta daha kısa olduğu saptandı.
SONUÇ
Hastanın intraoperatif nörolojik durum değerlendirmesinin daha iyi yapılabilmesi, yoğun bakımda kalış
sürelerinin daha az olması nedeniyle servikal blok anestezi yönteminin karotis endarterektomi ameliyatlarında
tercih edilebilecek bir yöntem olduğu düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER Karotis endarterektomi, servikal blok,şant

163

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı

THE MODIFIED PECTORAL NERVE BLOCK VERSUS BI-LEVEL ERECTOR SPINAE
PLANE BLOCK FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA AFTER RADICAL
MASTECTOMY SURGERY: A PROSPECTIVE, RANDOMIZED, CONTROLLED TRIAL
Sevim CESUR, Can AKSU, Sertaç Ata GÜLER, Alparslan KUŞ
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

ABSTRACT
Background: Regional anesthesia techniques are an important part of the successful analgesia strategy, and
perioperative care of breast surgery patients. The advent of ultrasound guided regional anesthesia led to
development of fascial plane blocks. The abundance of blocks that can be preferred for postoperative analgesia
in breast surgery has increased the accessibility of regional anesthesia, but also brought the dilemma of choice.
In this study, we compared the analgesic efficacy of ultrasound guided modified pectoralis nerve (PECS) block
and bi-level erector spinae plane block (ESPB) in patients undergoing modified radical mastectomy (MRM).

Method: A total of 70 women were enrolled in the study. After exclusion, 67 female patients undergoing MRM
were analyzed. Ultrasound guided PECS block and bi-level ESPB was performed with 30 ml 0.25% bupivacaine in
this prospective double-blind randomized control trial. In the PECS group, the plane between pectoralis major
and minor muscles and bupivacaine 0.25 %10 ml was injected. Following the spreading of the local anesthetic to
this plane, the needle was advanced to reach the fascial plane between pectoralis minor and serratus anterior
muscles. And an additional bupivacaine 0.25 % 20 ml was administered. In the bi-level ESPB group, 15 ml of %0.25
bupivacaine was administered for the T4 level. The same procedure was repeated for the second level (T2
spinous process) of the block performance. Local anesthetic spread in a fascial longitudinal pattern was visualized
using ultrasound guidance for the two levels. Postoperative morphine and pain scores were compared between
groups.

Results: Postoperative total morphine consumption in the first 24 h was significantly higher in the PECS group
(p=0.000). The bi-level ESPB group have significantly reduced the morphine consumptions at postoperative all
time points. Numeric rating scale (NRS) scores were lower in group ESPB at postoperative 6th, 12th, 24th h while
at rest and coughing.
Conclusion: Ultrasound guided bi-level ESPB provided better postoperative analgesia compared to PECS block
after radical mastectomy surgery.
Conflicts of Interest: The authors declare no conflicts of interest.
Funding: The authors have no sources of funding to declare for this manuscript.

ANAHTAR KELİMELER
Regional anesthesia, breast surgery, erector spinae plane block, modified pectoral nerve block
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KONJENITAL KALÇA ÇIKIĞI CERRAHISINDE LOMBER EREKTÖR SPINA PLAN (LESP) BLOĞUNUN POSTOPERATIF ANALJEZIK ETKINLIĞI: RANDOMIZE,
KONTROLLÜ, ÇIFT KÖR ÇALIŞMA
Hilal ÇIRAK, Ali AHISKALIOĞLU, Elif ORAL AHISKALIOGLU, Kubra YAZICI, Ahmet Murat YAYIK, Muhammed Enes
AYDIN, Erkan Cem ATES, Irem ATES
Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Amaç: Kalçanın gelişimsel displazisi (DKÇ), her 1000 çocukta 3-5 insidansı olan pediatrik popülasyonun en önemli
hastalıklarından biridir. Konjenital kalça çıkığı’nın açık cerrahi ile tedavi edilmesi; etkisiz bir kapalı redüksiyondan
sonrası veya 18 aydan daha büyük çocuklarda yapılır. Bu cerrahi tedavi sırasında çok sayıda pelvik-femoral
osteotomi ve tenotomi yapılırken ciddi postoperatif ağrıya neden olur. Bu çalışmanın amacı, DKÇ ameliyatı
geçiren pediatrik hastalarda ultrason eşliğinde Lomber Erektör Spina Plan (L-ESP) Bloğunun analjezik etkisini
değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma; etik kurul onayı ve klinik çalışma numarası( ClinicalTrials.gov Identifier:
NCT03949686)alındıktan sonra kalça çıkığı ameliyatı geçirecek, 1-8 yaş arası 60 çocuk rastgele iki grubu ayrıldı.
Grup I (n =30) cerrahi öncesi 0,5 mL/kg/% 0,25 bupivakain ile ultrason eşliğinde L4 vertebra seviyesinden L-ESP
yapıldı. Grup II (n = 30) kontrol grubuna ise aynı volümde salin ile L-ESP yapıldı. Her iki gruba'da cerrahi insizyon
yerine 0.2 mL/kg/% 0,25 bupivakain infiltrasyon cerrahi sonunda yapıldı. Yine her iki grubu da aynı postoperatif
analjezi protokolü uygulandı. (PACU'da FLACC>4 ise 1 mcg/kg fentanyl, Parasetamol 15 mg/kg her 6 saatte bir,
serviste FLACC>2 ise 7 mg/kg ibuprofen) Ağrı düzeyleri, ebeveynlerin memnuniyeti, serviste ibuprofen ihtiyacı ve
PACU’da opioid tüketimi kaydedildi. Ağrı düzeyleri rFLACC (Yüz, Bacaklar, Aktivite, Ağlama, Consolability) ölçeği
kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: L-ESP grubunda postoperatif 30 dakikalık ve 1., 2., 4., 6.,12., ve 24. saatte rFLACC skorları kontrol
grubuna göre düşüktü (p <0.001). L-ESP grubunda ebeveynlerin memnuniyeti daha yüksekti (p<0.05). Rescue
opioid tüketimi kontrol grubunda L-ESP grubuna göre istatistiksel olarak yüksekti (15/26 vs. 2/29, sırasıyla
p<0.001). Serviste ibuprofen kullanımı kontrol grubunda L-ESP grubuna göre istatistiksel olarak yüksekti (24/26
vs. 3/29, sırasıyla p<0.001). Ebeveyn memnuniyeti ise L_ESP grubunda istatistiksel olarak daha iyiydi (p=0.024).
Sonuç: Ultrason eşliğinde L-ESP’nin, DKÇ ameliyatı sonrası postoperatif analjezi sağlamak için etkili ve alternatif
bir rejyonel anestezik teknik olabileceğini düşünmekteyiz.

ANAHTAR KELİMELER
Lomber Erektör Spina Plan Bloğu, Kalçanın gelişimsel displazisi, Postoperatif analjezi
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Table 1. Demographic and operative details of study groups
Group Control (n=26)

Group LESP (n=29)

p

Age (month)

22.85 ± 11.13

24.00 ± 11.22

0.423a

Weight (kg)

10.31 ± 2.20

10.93 ± 2.21

0.307a

Sex (M/F)

2/24

4/25

0.672b

ASA Classification (I/II)

23/3

25/4

0.661b

Anesthesia Time (min)

165.58 ± 46.35

167.41 ± 38.42

0.874c

Surgery Time (min)

134.04 ± 46.39

136.55 ± 36.84

0.826c

Values are presented as number or mean ± standard deviation, F: Female, M: Male, ASA: American Society of
Anesthesiologists, min: minutes
a

Independent sample t test, b Fisher’s Exact test, c Mann-Whitney U test
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Table 2. Revised FLACC pain scores of patients
Group Control (n=26)

Group LESP (n=29)

P*

At PACU

5 (3-6)

2 (0-2)

<0.001

1 hr

3 (2-4)

1 (0-2)

<0.001

2 hr

2 (2-3)

0 (0-1)

<0.001

4 hr

3 (2-3)

0 (0-1)

<0.001

6 hr

2 (1-2)

0 (0-0)

<0.001

12 hr

2.5 (2-3)

0 (0-1)

<0.001

24 hr

1.5 (1-2.5)

0 (0-0)

<0.001

All values given median and 25-75 percentile.
*Mann-Whitney U test
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Table 3. Postoperative analgesia details and parental satisfaction
Group Control (n=26)

Group LESP (n=29)

P*

Rescue opioid at PACU (yes/no)

15/11

2/27

<0.001a

Additional ibuprofen at ward
(yes/no)

24/2

3/26

<0.001a

2 (2-3)

0(0-0)

<0.001b

3/23

2/27

0.467c

Sedation Score (I/II/III/IV)

18/5/1/2

9/9/11/0

0.002a

Parent Satisfaction

8/7/10/1

1/6/18/4

0.024a

Total ibuprofen dosage (n)
Vomiting (yes/no)

(Poor/Fair/Good Excellent)
All values given number or median (25-75 percentile), Sedasyon Skoru: (0=awake and alert, 1=quietly awake,
2=asleep but easily roused, 3=deep sleep).
a

Chi-Square test, b Mann-Whitney U test, c Fisher’s Exact test
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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE LAPOROSKOPİK JİNEKOLOJIK ONKOLOJİ
OPERASYONLARINDA LAPOROSKOPİ YARDIMLI TRANSVERS ABDOMINAL
PLAN KATETER YERLEŞTIRME YÖNTEMININ POSTOPERATIF ANALJEZIK
ETKINLIĞI:İLK BULGULAR
Serra TOPAL1, Levent ÖZGEN2, Zeynep GÜMÜŞKANAT TABUR2, Ferit YETIK3
1

Bursa Şehir Hastanesi, BURSA

2

BURSA ŞEHİR HASTANESİ, BURSA
3

gemlik devlet hastanesi, bursa

GİRİŞ/AMAÇ: Pandemi sürecinde elektif cerrahi prosedürler ertelenirken jinekolojik onkolojik operasyonlar
devam etmektedir.Günümüzde laparoskopik jınekolojik onkoloji operasyonları sonrası postoperatif ağrıyı
gidermek ve analjezik ihtiyacını azaltmak için transvers abdominis plan blok (TAP) uygulaması yaygın olarak
uygulanmaktadır. Pandemi sürecinde genel anestezi altında yapılan laparoskopik jınekolojik onkoloji
ameliyatlarında laparoskopi yardımlı yerleştirilen bilateral TAP kateterin postoperatif minimal hasta teması ile
analjezi etkinliğinin değerlendirmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Jınekolojik onkoloji tarafından laporoskopik onkolojik cerrahii planlanan18-75 yaş arası, ASA
I-II 55 kadın hasta çalışmaya alındı. (Planlanan hasta sayısı n=70). Hastalar Grup TAP-K (Laparoskopi eşliğinde
uygulanan transvers abdominis plan kateter,n=32) ve Grup K (Kontrol) n=23) olarak iki gruba ayrıldı. Grup TAPK’a cerrahi operasyon bitiminde trokar cıkmadan 18 g tough epidural iğnesi ile batın şişkin iken yarı kör teknikle
TAP blok uygulandı ve epidural kateter blok uygulanan alanda 4-6 cm kalacak şekilde yerleştirildi.(Resim A,B)
Ayrıca TAP-K grubuna 0.125 lik bupivakin solusyonu 4 ml/st olacak şekilde infuzyon pompaları ile kontinue olarak
bilateral TAP kateterinden 12 saat uygulandı.Grup K da ise rutin ıntravenöz analjezi proseduru
uygulandı.Postoperatif 24 saat boyunca ağrı skorları, ilk analjezik zamanı, toplam tüketilen opioid miktarı ve
postoperatif komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Her iki grup arasında hemodinamik parametreler ve demografik veriler açısından anlamlı bir fark
yoktu.(p>0.05) Postoperatif VAS ve d VAS skorları, postoperatif analjezik gereksinimi ,kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında, TAP-K grubunda istatistiksel olarak azalmış olduğu tespit edildi.(Tablo1)Kateter ile ilişkili
herhangi bir komplikasyon gözlemlenmedi.
TARTIŞMA/SONUÇ: Çalışmamızda pandemi döneminde laparoskopik jınekkolojik onkoloji operasyonlarında
laparoskopi yardımlı TAP kateter yerleştirilmesinin postoperatif VAS skorlarını ve analjezik tüketimini azalttığı,
yüksek hasta memnuniyeti sağladığı görülmüştür. Laparoskopi yardımlı TAP kateterin kolay uygulanacak yeni bir
yöntem olması,ultrasonografi gibi ekipmana gerek duymaması ,komplikasyon oluşturmaması, anestezi süresini
uzatmamasından,postoperatif dönemde analjezik amaçlı hasta ile minimal temas sağlanması ve oldukça etkin
analjezi sağlamasından dolayı jinekolojik onkoloji cerrahisi geçirecek hastalarda tercih edilebilir olduğu
kanaatindeyiz.
ANAHTAR KELİMELER
Covid-19, transvers abdominis plan kateter,postoperatif ağrı,laparoskopik jınekolojik onkolojik cerrahi
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A.Lokal anestezik infiltre olduğu alan(Doyle bulgusu)görünümü
B.Lokal anestezik infüzyonu uygulanacak kateter yerleşimi
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ÇOCUK HASTALARDA İNMEMIŞ TESTIS CERRAHISINDE ULTRASONOGRAFI
YARDIMLI TRANSVERSUS ABDOMINIS PLAN BLOĞU VE LATERAL QUADRATUS
LUMBORUM BLOĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Özgecan Pırıl ZANBAK MUTLU, Pınar KENDİGELEN, Ayşe Çiğdem TÜTÜNCÜ
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

ÖZET
Giriş ve Amaç: Çocuk hastalarda, tek taraflı inmemiş testis cerrahisinde, transversus abdominis plan (TAP) bloğu
ile lateral quadratus lumborum bloğunun (QLB), perioperatif ve postoperatif ağrıya, analjezik kullanımına olan
etkisi ve hasta memnuniyetlerini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Prospektif, çift kör, randomize kontrollü olarak dizayn edilen bu çalışmaya, 6 ay-12 yaş arası
90 hasta, ailelerinden onam alındıktan sonra dahil edildi. Entübasyonun ardından cerrahi öncesi, kapalı zarf
yöntemiyle randomize edilerek; ultrasonografi (USG) eşliğinde, 45 hastaya lateral QLB, 45 hastaya TAP blok
uygulandı. Lokal anestezik olarak her iki gruba 0,4 ml/kg %0,25 bupivakain kullanıldı. Perioperatif hemodinamik
parametreler, remifentanil ihtiyacı, postoperatif derlenme ve servisteki 10, 20, 30. dakika, 1,2, 6. saatteki FLACC
(Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) skorları, taburculuk sonrası 16 ve 24. saatteki Wong-Baker skorları,
postoperatif ek analjezik ihtiyaçları ve hasta-ebeveyn memnuniyetleri kaydedildi.
Bulgular: Perioperatif hemodinamik parametreler yönünden karşılaştırıldığında, hem insizyon öncesi hem de
insizyon sonrası süreçte iki grup arasında sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve kalp atım hızları
yönündenanlamlı bir fark mevcut değildi. Perioperatif insizyon sonrası 5. dk hariç tüm zamanlarda; remifentanil
ihtiyacı olan hasta sayısının, TAP grubunda anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0,001). Postoperatif 1.
saatteki FLACC skoru dışında tüm zamanlarda, FLACC skorları, TAP grubunda QLB grubuna kıyasla anlamlı olarak
yüksek saptandı (p<0,001). TAB grubundaki hastalarda hem 16. saatte hem de 24. saatteki Wong Baker skorunun,
QLB grubundan anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0,001). Her iki gruptaki Wong Baker skorlarının
değişimine bakıldığında ise; hem QLB grubunda hem de TAB grubunda 16. saatteki skorlar, 24. saatteki skorlardan
anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p=0,008, p=0,003). Özellikle 6. saat sonrası daha anlamlı olmak üzere, 10., 20.
dk, 6., 16. ve 24. saatlerde ek analjezik ihtiyacı olan hasta sayıları, TAP grubunda anlamlı olarak yüksekti [sırasıyla
p=0,025, p=0,013, p<0,001 (6,16, 24.saatlerde)]. Hasta ve aile memnuniyetleri ise, QLB grubunda anlamlı olarak
yüksek bulundu (p<0,001).
Sonuç: Preoperatif uygulanan lateral QLB’nin, inmemiş testis cerrahisi geçiren çocuk hastalarda; perioperatif ve
postoperatif ağrı skorları, ek analjezik gereksinimi, hasta memnuniyeti yönünden TAP bloğa göre daha üstün
olduğu, çocuklarda alt abdominal cerrahilerde iyi bir seçenek olabileceği gösterilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER
Ağrı, Pediatrik Anestezi, Quadratus Lumborum Blok, Rejyonel Anestezi, Transversus Abdominis Plan Bloğu
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LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ CERRAHİSİNDE ULTRASON
KILAVUZLUĞUNDA BİLATERAL EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞUNUN
POSTOPERATİF ANALJEZİ TÜKETİMİ VE SOLUNUM FONKSİYONLARI ÜZERİNE
ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Arzu KARAVELİ, Serdar KAPLAN, Ali Sait KAVAKLI, Mehmet Nuri KOŞAR, Burhan MAYIR
S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya

Giriş ve Amaç: Laparoskopik bariatrik cerrahi, son yıllarda obezite tedavisinde sıklıkla uygulanmaktadır. Erken
postoperatif dönemde ağrı orta ila şiddetli olabilmekte ve ağrı nedeniyle, özellikle perioperatif solunumsal
komplikasyon gelişme riskinin yüksek olduğu obez hastalarda, postoperatif dönem daha komplike bir hale
gelebilmektedir. Ultrason (USG) kılavuzluğunda bilateral erektör spina plan (ESP) bloğu, başta major abdominal
cerrahiler olmak üzere pek çok cerrahi sonrası ağrının ortadan kaldırması ve perioperatif narkotik analjezik
kullanımının azaltması amacıyla, multimodal analjezinin bir parçası olarak, kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı,
laparoskopik sleeve gastrektomi geçiren hastalarda USG kılavuzluğunda bilateral ESP bloğunun postoperatif
analjezi tüketimi ve solunum fonksiyon testleri üzerine etkisinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için etik kurul onayı alınmış ve clinicaltrials.gov tarafından tescillenmiştir
(NCT04039321). Laparoskopik sleeve gastrektomi cerrahisi geçirecek, 18-65 yaş arası 40 hasta rastgele iki gruba
ayrıldı. ESP blok grubuna (n=20), cerrahi öncesi T7 seviyesinden USG eşliğinde bilateral ESP bloğu (her bir tarafa,
20 ml % 0.25 bupivakain) yapıldı. Kontrol grubuna (n=20) ise herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Her iki gruba
da aynı postoperatif analjezi protokolü uygulandı. Hastaların intraoperatif opioid ve postoperatif tramadol
tüketimi, postoperatif solunum fonksiyon testleri, postoperatif Numerik Rating Skala (NRS) skorları, intraoperatif
kan gazı analizi, bulantı-kusma şiddeti ve blok ve/veya cerrahi ilişkili komplikasyonlar kayıt altına alındı.
Bulgular: Postoperatif tramadol ve intraoperatif opioid tüketimi ESP blok grubunda istatistiksel olarak daha
düşüktü (p=0.0001, p=0.0001, sırasıyla). Postoperatif solunum fonksiyon testleri her iki grupta da, preoperatif
değerler ile karşılaştırıldığında, anlamlı bir şekilde azaldı (p<0.05). Ancak gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0.05). Postoperatif NRS skorları ESP blok grubunda, postoperatif 0, 1, 3, 6, 9,
12, 18 ve 24. saatlerde, anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05) (Tablo 1). ESP blok grubunda PO2 değerleri daha
yüksek seyretmekle birlikte, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit
edilmedi (p>0.05). Kontrol grubunda 3 hastada ondansetron gerektiren şiddetli bulantı-kusma meydana geldi.
Çalışma süresince blok ve/veya cerrahi ilişkili herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı.
Sonuç: Çalışmamızda, bilateral ESP bloğun laparoskopik bariatrik cerrahi geçiren obez hastalarda postoperatif
etkin ve uzun süreli bir analjezi sağladığı ve hem postoperatif hem de intraoperatif analjezi tüketimini anlamlı
derecede azalttığı tespit edilmiştir.
Kaynaklar:
1. Alvarez A, Singh PM, Sinha AC. Postoperative analgesia in morbid obesity. Obes Surg. 2014;24(4):652-9.
2. Tulgar S, Ahiskalioglu A, De Cassai A, Gurkan Y. Efficacy of bilateral erector spinae plane block in the
management of pain: current insights. J Pain Res. 2019;12:2597-613.
3. Chin KJ, Malhas L, Perlas A. The Erector Spinae Plane Block Provides Visceral Abdominal Analgesia in Bariatric
Surgery: A Report of 3 Cases. Reg Anesth Pain Med. 2017;42(3):372-6.
ANAHTAR KELİMELER
erektör spina plan bloğu, gastrektomi, obezite, postoperatif ağrı, spirometri

172

17.Ulusal Uluslararası katılımlı 17. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
“E-RADKON 2021” ONLINE Toplantısı Bildiri Kitabı
Tablo 1. Hastaların postoperatif Numerik Rating Skala Skorları
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EREKTÖR SPINA PLAN BLOĞUNUN LAPAROSKOPIK KOLESISTEKTOMI
OPERASYONLARINDA POSTOPERATIF AĞRI VE OPIOID KULLANIMINA ETKISI
Özlem Nükhet SİVRİKOZ, Özlem TURHAN, Nihan ÖZTÜRK, Dilan BÜYÜK
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ
Kolesistektomide laparoskopik yöntem daha az invaziv olması, düşük solunumsal komplikasyon riski, kısa hastane
kalma süresi ve kozmetik sonuçlar nedeniyle tercih edilmektedir (1). Laparotomiye göre daha az ağrılı kabul edilir
ancak postoperatif ağrı önemli bir klinik şikayettir.
Trokar giriş yerlerinden kaynaklı somatik ağrı, CO2 insüflasyonuna bağlı omuz ağrısı (2), periton irritasyonu ve
diseksiyon kaynaklı doku hasarına bağlı visseral ağrı görülebilir (3).
Postoperatif dönemde opioidlerin de yer aldığı multimodal analjeziye ihtiyaç duyulur. Ağrı için daha az ilaç
kullanımı ve opioidlerin doz bağımlı yan etkilerini azaltmak amacıyla rejyonel yöntemler tercih edilmektedir.
Erektör spina plan bloğu (ESPB) Forero ve ark. tarafından 2016 yılında tanımlanan bir bloktur (4). Çalışmamızda
laparoskopik kolesistektomi (LK) sonrası ESPB’nin etkinliğini intravenöz (i.v.) analjezi protokolümüz ile
karşılaştırmayı hedefledik.
GEREÇ ve YÖNTEM
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi etik kurul onayı (2020/314) sonrası, onamı olan ve LK yapılan hastalar
çalışmaya alındı. Ultrasonografi kılavuzluğunda ESPB (Grup 1), 30 hastaya preoperatif T8’den out of plane teknikle
20 ml %0.375 bupivakain ile uygulandı (Resim 1). Standart i.v. analjezi protokolünde (Grup 2) 30 hastaya, ilk doz
cilt insizyonu ile birlikte olmak üzere i.v. 4x1 gr parasetamol ve 2x10 mg tenoksikam verildi. İndüksiyon sonrası
idame 1 MAC sevofluran ile sağlandı.
Postoperatif 0., 30. dak ve 1., 4., 6., 12., 24. saatlerde vizüel analog skala (VAS) değerleri takip edildi. Kurtarıcı
analjezik olarak VAS³4 olduğunda her iki gruba 1 mg/kg tramadol verildi ve uygulama zamanı kaydedildi.
BULGULAR
Demografik bulgular gruplar arasında benzerdi (Tablo 1). Tüm zamanlarda Grup 1’de VAS değerleri istatistiksel
olarak anlamlı düşük görüldü (Tablo 2).
Grup 1’de VAS³4 görülen toplam 4 hastaya (0. dakikada 2, 1. saatte 1, 6.saatte 1 hasta), Grup 2’de VAS³4 görülen
toplam 12 hastaya (0. dakikada 7, 4. saatte 3, 6. saatte 2 hasta) 1 mg/kg tramadol uygulandı (Tablo 3). Grup 1’de
ek analjezi ihtiyacı daha az bulundu (p=0.039).
SONUÇ / TARTIŞMA
Erektör spina plan bloğu, LK sonrası akut ağrıyı ve ek analjezik ihtiyacını standart analjezi uygulamamıza göre
azaltmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlar, ESPB’nin bu hastalarda tercih edilebilir bir postoperatif analjezi yöntemi
olabileceğini düşündürmektedir. Ancak farklı cerrahiler ve farklı blok uygulamaları ile etkinlik karşılaştırılmalarının
yapıldığı yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
ANAHTAR KELİMELER
erektör spina plan bloğu, laparoskopik kolesistektomi, akut ağrı
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zaman
0. dak
30. dak
1. saat
4. saat
6. saat
12. saat
24. saat
Tablo 2: İstirahat VAS değerleri

Grup 1
3 (2-4)
3 (2-3)
2 (2-4)
2 (0-3)
2 (0-4)
0 (0-2)
0 (0-0)

Grup 2
3 (2-6)
3 (2-5)
3 (2-3)
2 (0-5)
2 (0-4)
0 (0-2)
0 (0-1)

p değeri
0,014
0,008
0,029
0,009
0,015
0,015
0,040
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ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU VE
MODİFİYE TORAKOLOMBER İNTERFASİYAL PLAN BLOĞU YÖNTEMLERİNİN
LOMBER DİSK OPERASYONLARI SONRASI ANALJEZİK ETKİNLİKLERİNİN
İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Mustafa YILDIRIM1, Dilek ÜNAL2, Ömer Taylan AKKAYA2, Yasemin ERMİŞ2, Zahide ŞAHİN YILDIRIM1, Mehmet
Murat SAYIN2
1

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ, BOLU

2

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIMA HASTANESİ, ANKARA

ÖZET
Amaç: Lomber cerahi geçiren hastalarda Erektör Spina Plan (ESP) bloğu ve modifiye Torakolomber İnterfasiyal
Plan (mTLIP) bloğunun analjezik etkinlikleri karşılaştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Etik kurul ve hasta onamı alınmasını takiben, ASA I-III sınıfında, 81 hasta ESP, TLIP ve Kontrol
gruplarına randomize edildi. Ultrasonografi (USG) eşliğinde ESP ve mTLIP blokları bilateral olarak yapıldı; tüm
hastalara postoperatif analjezi için tramadol ile intravenöz hasta kontrollü analjezi (HKA) uygulandı. Standart
anestezi indüksiyonunu takiben sevofluran ve remifentanil infüzyonu ile idame sağlandı. Postoperatif analjezik
etkinlik sayısal değerlendirme skoru (NRS), tramadol tüketimi, ek analjezik gereksinimi ile değerlendirildi.
Grupların intraoperatif opioid tüketimi, hemodinamik değişkenleri ve komplikasyon görülme sıklığı karşılaştırıldı.
Bulgular: Grupların toplam tramadol tüketimi farklıdır [Grup ESP: 120 (80-180) mg; Grup TLIP: 160 (80-280) mg;
Grup Kontrol: 240 (120-320) mg (p=0,008)]; gruplar arasındaki fark ESP ve Kontrol gruplarından
kaynaklanmaktadır (p=0,002). TLIP grubu, kontrol grubundan ilk 12 saatte daha az tramadol tüketmesine rağmen
iki grup arasında total tramadol tüketimi benzerdi. Grupların postoperatif ağrı skorları 2. saat haricinde benzerdi;
2.saat NRS Grup ESP: 1 (1-2); Grup TLIP:1 (0-2); Grup Kontrol: 2 (1-3) (p=0,045). Grup ESP, TLIP ve Kontrol
gruplarından perioperatif opioid ihtiyacı olmaması ile farklı bulundu (p=0,01 ve p<0,001); TLIP grubunda
perioperatif opiod tüketimi kontrol grubundan daha düşüktü [TLIP: 24±68 µg; Kontrol: 389±162 µg; (p<0,001)].
Araştırma gruplarında komplikasyon gözlenmedi.
Sonuç: ESP bloğu lomber disk operasyonlarından sonra daha az tramadol tüketimi sağlaması nedeniyle
postoperatif analjezik etkinlik bakımından HKA yönteminden üstündür. mTLIP bloğu ilk 12 saat tramadol
tüketiminde HKA yönteminden daha üstün olmakla birlikte toplam tramadol tüketimi bakımından benzer
etkinliktedir. ESP bloğu perioperatif remifentanil gereksinimini azaltması nedeniyle de lomber cerrahi için ön
plana çıkabilir.
ABSTRACT
Objectıve: Erector spina plane (ESP) and modified thoracolumbar interfacial (mTLIP) plane blocks were compared
to patient controlled analgesia (PCA) in terms of postoperative analgesic efficacy.
Materıals and Methods: After obtaining ethical approval and informed patient consent, 81, ASA I-III adults
undergoing lomber disc surgery under general anesthesia were randomized into three groups. Group ESP
received ESP block + PCA; Group TLIP received mTLIP block + PCA and Group Control received only PCA. All plane
block were performed bilaterally and by ultrasound guidance. Tramadol was used for intravenous PCA. Total
tramadol consumption; postoperative numeric rating scale (NRS) pain scores, rescue analgesic requirements,
intraoperative opioid consumption and hemodynamic variables and complications were compared.
Results: Total tramadol consumption was different between groups, Group ESP: 120 (80-180) mg; Group TLIP
160 (80-280) mg; Group Control 240 (120-320) mg (p=0,008); patients in Group ESP consumed lesser tramadol
compared to Group Control (p=0,002); Group TLIP consumed lesser tramadol in the first 12 hours compared to
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Group Control however total tramadol consumption was similar between groups. Postoperative NRS pain scores
were similar except for postoperative 2nd hour, Group ESP: 1 (1-2); Group TLIP:1 (0-2); Group Kontrol: 2 (1-3)
(p=0,045). Intraopeative opioid consumption was different between groups (p<0,001); Group ESP was the most
distinguished from Group TLIP and Group Control as no patient received any tramadol (p=0,01; p<0,001); Group
TLIP required lesser intraoperative opioids compared to Group Control [TLIP: 24±68 µg; Control: 389±162 µg;
(p<0,001)]. No complications were observed in the study groups.
Conclusıon: ESP block was found to be superior to PCA methods in terms of postoperative analgesic efficacy,
since it provides lesser tramadol consumption after lumbar disc operations. Modified TLIP block was superior to
PCA in the first 12 hours tramadol consumption, but was similar to PCA in terms of total tramadol consumption.
ESP block can eliminate the need for intraoperative remifentanil requirement and may be preffered to provide
postoperative analgesia after lomber disc also in this respect.
ANAHTAR KELİMELER
Erektör Spina Plan Bloğu, Lomber Cerrahi, Modifiye Torakolomber İnterfasiyal Plan Bloğu
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LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ OPERASYONLARINDA SUBKOSTAL
TRANSVERSUS ABDOMİNİS PLAN BLOK (SUBKOSTAL TAP BLOK), EREKTÖR
SPİNA PLAN BLOK (ESP BLOK) VE PARAVERTEBRAL BLOKLARIN (PVB)
ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ömer TÜRK, Arzu Esen TEKELİ
VAN YYÜ, VAN

Amaç: Elektif laparoskopik kolesistektomilerde preoperatif uygulanan TAP blok, ESP blok ve PVB ların
intraoperatif ve postoperatif dönemler üzerine etkilerinideğerlendirdik.
Yöntem: ASA I-II, 20-60 yaş arası, 60 hasta TAP blok uygulanan (Grup T), ESP blok uygulanan (Grup E) ve PVB
uygulanan (Grup P) olarak randomize edildi. Gruplara bilateral 20cc % 0,25 lik Bupivakain uygulandı. İntraoperatif
vital bulgular(nabız, tansiyon ve satürasyon), BİS, TOF değerleri, ek doz opioid ve kas gevşetici ihtiyaçları, bloklarla
ilgili komplikasyonlar, yan etkiler ( bulantı, kusma, kaşıntı, titreme), ek analjezi ihtiyacı ve 0. dakika, 3. ve 6. saat
VAS skorları kaydedildi.
Bulgular: Tüm gruplar arasında yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, Body Mass Index değerleri açısından farklılık görülmedi.
Grup P de nabız değerleri grup E ve grup T den anlamlı olarak daha düşüktü. Grup T de TOF ve BİS değerleri grup
P ve grup E den anlamlı olarak daha yüksekti. Grup T de postop analjezik ihtiyacı grup P ve grup E den anlamlı
olarak daha yüksekti. Grup P, grup E arasında postop analjezik ihtiyacı anlamlı farklılık göstermedi. Grup T de
bulantı, kusma, titreme oranı grup P ve grup E den anlamlı olarak daha yüksekti. Grup T de mobilizasyona başlama
süresi grup P ve grup E den anlamlı olarak daha yüksekti. Grup E de mobilizasyona başlama süresi grup P den
anlamlı olarak daha yüksekti. Grup T de postop 0.dakika, postop 3.saat, postop 6.saat VAS skoru grup P ve grup
E den anlamlı olarak daha yüksekti. Grup E de postop 0.dakika, postop 3.saat, postop 6.saat VAS skoru grup P
den anlamlı olarak daha yüksekti.
Sonuç: Üç periferik sinir bloğunun aynı cerrahi işlemde etkilerini değerlendiren bu çalışma ile PVB’un bakılan
hemen tüm parametreler için diğer iki bloktan avantajlı olduğunu (etkinlik fazla, yan etki az) gördük. Mevcut
çalışmada istatistiki olarak anlamlı çıkmasa da uygulama zorluğu ve olası komplikasyonları nedeni ile PVB dan
kaçınıldığını, yine güçlü etkileri olan ESP blok ve TAP blokların daha çok tercih edildiğini düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER
Transversus abdominis plan bloğu, Erektor spina düzlem bloğu, Paravertabral blok, Ultrasonografi, Bupivakain
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50.Dakika

40.Dakika

30.Dakika

25.Dakika

20.Dakika

15.Dakika

10.Dakika

5.Dakika

0.Dakika

-5.Dakika

95
90
85
80
75
70
65
60

Nabız
Group P

Group E

Group T

Grupların zamana göre nabız değerleri

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Postop 0.Dakika

Postop 3.Saat

Postop 6.Saat

VAS
Group P

Group E

Group T

Grupların zamana göre postop VAS değerleri

Group P
Ort.±ss./n-%

Group E
Med

Ort.±ss./n-%

Group T
Med

Ort.±ss./n-%

(-)
Postop Analjezi (+)
İhtiyacı

20

100%

20

100%

8

40%

0

0%

0

0%

12

60%

(-)

20

100%

20

100%

20

100%

(+)

0

0%

0

0%

0

0%

Ek Doz İhtiyacı
Opioid

Med

P

0,000

X²

1,000

X²
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Ek Doz İhtiyacı
Kas Gevşetici

Bulantı

Kusma

Titreme

Kaşıntı

Komplikasyon

(-)

20

100%

20

100%

20

100%

(+)

0

0%

0

0%

0

0%

(-)

20

100%

19

95%

16

80%

(+)

0

0%

1

5%

4

20%

(-)

20

100%

19

95%

16

80%

(+)

0

0%

1

5%

4

20%

(-)

20

100%

20

100%

16

80%

(+)

0

0%

0

0%

4

20%

(-)

20

100%

20

100%

20

100%

(+)

0

0%

0

0%

0

0%

(-)

20

100%

20

100%

20

100%

(+)

0

0%

0

0%

0

0%

1,6 ± 0,4
2
2,0 ± 0,2
2
Mobilizasyon Saati
K
Kruskal-wallis (Mann-whitney u test) / X² Ki-kare test (Fischer test)

2,9 ± 0,6

3

1,000

X²

p˂0.05

X²

p˂0.05

X²

p˂0.05

X²

1,000

X²

1,000

X²

0,000

K

Üç farklı gruptaki olguların postop analjezi ihtiyacı, ek doz ihtiyacı, yan etki, komplikasyon,
mobilizasyon saati açısından karşılaştırılması
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TOTAL KALÇA PROTEZİ CERRAHİSİNDE KUADRATUS LUMBORUM BLOĞUNUN
POSTOPERATİF ANALJEZİDE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ecem AYDIN KOÇOĞLU1, Ismet TOPÇU2 , Hüseyin Serhat YERCAN3
1

muş devlet hastanesi, Muş

2

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji, Manisa

3

Amaç: Total kalça protezi cerrahisi yapılacak hastalarda USG eşliğinde uygulanan Kuadratus Lumborum Bloğunun
(QLB-3) postoperatif analjezide etkinliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Genel anestezi altında total kalça protezi operasyonu planlanan ve anestezik öncesi
değerlendirmede; 18-75 yaş arası, ASA sınıflaması Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ olan, bilgilendirilmiş gönüllü onam formunu
imzalayan 60 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize kapalı zarf yöntemi kullanılarak iki gruba ayrıldı.
Gruplar, blok uygulananlar QLB grubu (n=30) ve blok uygulanmayanlar Kontrol grubu (n=30) olarak belirlendi.
Olguların tamamına postoperatif fentanil içeren PCA cihazı takıldı ve infüzyon 24 saat boyunca devam etti.
Hastaların preoperatif demografik verileri kaydedildi. Postoperatif takiplerinde 0., 6., 12. ve 24. saatlerde VAS
değerleri, PCA ile fentanil tüketim miktarları, PCA ile bolus sayıları, kalp atım hızları, sistolik ve diyastolik kan
basınçları, bulantı varlığı ve ek analjezik gereksinimleri karşılaştırıldı.
Bulgular: İki grubun da demografik verileri benzerdi. Postoperatif 6., 12. ve 24. saat VAS değerleri, PCA ile 24
saatlik toplam fentanil tüketimi ve bolus sayısı, ek doz analjezik ihtiyacı kontrol grubunda istatistiksel olarak
anlamlı derecede daha yüksek saptandı. Hastaların takiplerinde kalp atım hızları, sistolik ve diyastolik kan
basınçları ve bulantı varlığı karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda total kalça protezi uygulanan hastalarda transmuskuler QLB’nin postoperatif ilk 24 saatte
tüketilen intravenöz analjezik miktarını azalttığı, VAS değerlerini düşürdüğü saptandı. Ultrasonografi eşliğinde
uygulanan QLB’nin kalça cerrahisi uygulanan hastalarda, postoperatif dönemde analjezi sağlamak ve opioid
tüketimini azaltmak için alternatif, güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla QLB
uygulaması geleneksel analjezik yöntemlere karşı bir alternatif olabilir. Ancak literatürde sınırlı hasta ve klinik
çalışma olması nedeniyle hasta ve çalışma sayısının artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimler: Kuadratus Lumborum Bloğu (QLB), Postoperatif Analjezi, Kalça cerrahisi
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