
Anestezi Dergisi 2009; 17 (2): 94 - 97 Taflp›nar ve ark: Kolesistektomi için spinal anestezi

94

G‹R‹fi

Laparoskopik kolesistektomi operasyonlar› s›kl›kla
genel anestezi alt›nda uygulan›r; ancak hastada bulunan
özellikli durumlara göre torasik epidural veya lumbal
spinal anestezi teknikleri de kullan›labilir (1-3). Solu-
num fonksiyonlar› ileri derecede bozuk olgularda genel
olarak rejyonal anestezi avantajl›d›r, ilave olarak lapa-
roskopik kolesistektomi olgular›nda spinal tekniklerin
epidural tekniklerden daha iyi tolere edildi¤i de bildiril-
mifltir (4). ‹ntratekal ajanlar›n düflük dozda kullan›m› ile
sa¤lanan spinal anestezi (SA) uygulamalar› ile bu avan-
tajlar daha da artmaktad›r. Bu nedenle, üst bat›n cerrahisi
gerektiren, solunum fonksiyonlar› ileri derecede bozuk
hastam›zda SA uygulad›k ve deneyimimizi paylaflmak
istedik. 

OLGU SUNUMU

76 yafl›nda, 160 cm boyunda, 65 kg a¤›rl›¤›nda ka-
d›n hasta; sar›l›k, bulant› ve kusma flikayetleri ile genel
cerrahi servisine baflvurdu. Yap›lan tetkikler sonucunda
tafll› kese tan›s› ald› ve operasyona haz›rland›. Anamne-
zinde 3 kez intrakraniyal menejiom nedeni ile opere ol-
du¤u ve halen fenitoin sodyum 3x100 mg kulland›¤› ö¤-

renildi. Fizik muayenesinde fluuru aç›k ve koopere olan
hastan›n solunum s›k›nt›s›, takipnesi ve ortopnesi mev-
cuttu. Fizik muayenesinde solunum sisteminde tüm zon-
larda yayg›n ralleri vard›. Akci¤er grafisinde bronkovas-
külaritede art›fl ve yayg›n infiltratif görünüm vard›.
Elektrokardiyografisi (EKG), hemogram›, hepatit mar-
kerlar› ve hemostaz parametreleri normal olan hastan›n;
karaci¤er fonksiyon testleri  (ALT, AST, ALP, GGT) ve
total bilirubin de¤erleri yüksek, total protein ve albümin
de¤erleri düflüktü (Tablo I). Kan gaz› de¤erleri tabloda
gösterilmifltir (Tablo II). Solunum fonksiyon testleri hasta
uyumsuzlu¤u nedeni ile yap›lamad›. Dahiliye, Nöroloji
ve Nöroflirurji klinikleri taraf›ndan yap›lan konsultas-
yonlarda operasyona engel bir durumun olmad›¤› bildi-
rildi. Gö¤üs Hastal›klar› Klini¤i taraf›ndan yap›lan de-
¤erlendirilmede ise hastaya Teofilin 2x200 mg, ‹pratro-
pium bromid 3x500 mcg, salbutamol inhaler 4x100 mcg
ve budesonid inhaler 2x200 mcg tedavisi önerildi, opere
olabilece¤i belirtildi. Hasta, uygulanacak anestezi yön-
temi konusunda bilgilendirildi ve onay› al›nd›. ASA IV
ile operasyona al›nan hastaya standart monitorizasyon-
dan sonra intravenöz 10 mL kg-1 % 0.9’luk NaCl verildi,
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nazal maske ile 3 L dk-1 O2 uyguland› (Petas, KMA275,
Ankara, Türkiye). Preoperatif kan bas›nc› (KB) 110/67
mmHg, nab›z 93 dk-1, SpO2: % 92 olan hastaya 0.03 mg
kg-1 iv midazolam ile premedikasyon yap›ld›. Kombine
spinal-epidural anestezi (KSEA) oturur pozisyonda di-
renç kayb› yöntemi ile L2-3 aral›¤›ndan uyguland› (18-27 G,
Portex Ltd, Hythe, Kent; UK). Levobupivakain (% 0.5)
5 mg ve fentanil 25 µg kar›fl›m› steril distile su ile 3 mL’ye
tamamlanarak 3 dakikada verildi, epidural kateter yer-
lefltirildi (Kar›fl›m›n spesifik gravitesi 1.002, serebrospi-
nal s›v›n›n spesifik gravitesi 1.0069’dur. ‹lac›n dansitesi
37’C’de refraktometre ile ölçüldü (American Optical
Company, Chicago, USA). Hasta operasyon süresince 30°
aç›yla yar› oturur pozisyonda tutuldu. Spinal anestezi se-
viyesi T4’e ulaflt›¤›nda operasyona izin verildi. Kan bas›nc›
KSEA uygulamas›ndan sonraki 5. (KB:79/44mmHg) ve
30. (KB:74/42mmHg) dakikalarda bafllang›ç de¤erinin
% 30 alt›na inince hastaya toplam iki kez 10 mg efedrin
yap›ld›. Operasyon boyunca karbon dioksit insuflasyon
bas›nc› 10 mmHg seviyesinde tutuldu. Kolesistektomi
ve t-tüp ile drenaj yap›ld›. Operasyon 65 dakika sürdü.
Operasyon boyunca toplam 1500 mL kristalloid ve 500
mL kolloid kullan›ld›.  Hasta, motor blok gözlenmemesi
üzerine postoperatif yo¤un bak›ma al›nd›, hemodinamisi
stabil seyretti. Postoperatif 24. saatte al›nan kan gaz› de-
¤erleri Tablo II’ de verilmifltir.  Karaci¤er fonksiyon
testleri (ALT, AST, ALP, GGT) ve total bilirubin de¤er-
leri preoperatif de¤erlerine göre düflüktü. 

TARTIfiMA

Laparoskopik kolesistektomi operasyonlar› için ge-
nel anestezi yöntemleri tercih edilmektedir. Ancak solu-
num fonksiyonlar› ileri derecede bozuk hastalarda rejyo-
nal anestezi teknikleri de uygulanabilir. 

Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› (KOAH), genel
anestezi uygulamas› s›ras›nda geliflebilecek peroperatif
ve postoperatif solunum problemlerinde artma nedeni
ile anestezistlere s›k›nt›l› anlar yaratan durumlardan bi-
ridir. Havayolu manipulasyonu s›ras›nda bronkospazm
geliflebilmektedir. Postoperatif dönemde fonksiyonel re-
zidüel kapasitenin ve siliyer aktivitenin azalmas›, akci-
¤er makrofaj fonksiyon bozuklu¤u, üst havayolu refleks
inhibisyonu ve sonuçta artm›fl aspirasyon riski mevcut
problemlerin artmas› ile sonuçlan›r.  Ventilasyon/perfüz-
yon bozuklu¤u, pnömotoraks, rezidü anestezi etkisi ile
postoperatif solunum yetersizli¤i ve mekanik ventilas-
yon ba¤›ml›l›¤› görülebilir (5). 

‹leri derecede KOAH’l› olgularda, solunum fonksi-
yonlar› aç›s›ndan rejyonal anestezinin de dezavantajlar›
vard›r. Rejyonal anestezi sonras› geliflen motor blok; pik
inspiratuar ve ekspiratuar ak›mlarda azalma ile yetersiz
spontan ventilasyona yol açabilir. Vital kapasite azal›r,
etkin öksürme ve ventilatuar mekaniklerde bozulma gö-
rülebilir. Bunun için KOAH’l› hastalarda rejyonal anes-
tezi uygulamas› yap›lacaksa cerrahi giriflime uygun olan
en alt seviyede blok oluflturulmal›, hipotansiyon ve ane-
miden kaç›n›lmal›, minimal sedasyon uygulanmal›; has-
tan›n kan gaz› de¤erleri korunmal›d›r (5). 

Tablo I. Hastan›n Preoperatif ve Postoperatif 1. Güne Ait Laboratuar De¤erleri

Parametreler Preoperatif Postoperatif 1.gün Normal De¤erler

AKfi (mg dL-1) 79 157 70-115

AST (u L-1) 91 61 7-41

Üre (mg dL-1) 11 18 10-50

T. protein (g L-1) 55 54 61-83

Alb (g L-1) 31 23 35-52

ALT (u L-1) 98 61 5-50

GGT (u L-1) 949 520 0-55

T. Bil. (mg dL-1) 20.4 12.5 0.2-1.2

ALP (u L-1) 493 302 32-91

Tablo II. Oksijen Deste¤i ‹le Kan Gaz› De¤erleri

Parametreler Preoperatif Postoperatif 1.saat Postoperatif 24.saat Normal De¤erler

pH    7.5 7.415 7.47 7.35-7.45

pO2 (mmHg) 51 79.6 56.5 80-97

pCO2 (mmHg) 31.8 26.4 28.8 35-45

SpO2 (%) 88.1 95.8 91.4 95-98

HCO3 (mEq L-1) 22.4 16.9 20.9 24-28

BE (mEq L-1) -0.4 -5.4 -0.8 ±2.5
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sebep olmaktan ve ifllemi yapacaklar› seviyenin torasik
sinirleri bloke etmesinden dolay› solunumsal yetmezli¤e
neden olmas›ndan endifle duymufllard›. Spinal kord ha-
sar›na neden olmamak için radyoloji ve nöroloji ekipleri
ile iflbirli¤i içinde, deneyimli bir anestezist taraf›ndan ifl-
lem gerçeklefltirilmifltir. ‹nspiratuar kaslar ve diyafrag-
man›n en az etkilenmesini sa¤lamak için de çok düflük
dozda lokal anestezik kullanm›fllard›r.   

Zundert ve ark. (3) T10 seviyesinden uygulad›klar›
segmental torakal spinal anestezi ile 20 hastada laparos-
kopik kolesistektomi operasyonlar›n›n baflar› ile uygu-
lanmas›n› sa¤lam›fllard›r. Sadece iki hastada midazolam
ile sedasyon gerekmifl, iki hastada da hipotansiyon ne-
deni ile efedrin uygulanm›flt›r. Her ne kadar spinal anes-
tezi ifllemi s›ras›nda ve sonras›nda s›k›nt› ile karfl›laflma-
salar da spinal kord hasar› yönünden çok dikkatli olun-
mas› gerekti¤ini vurgulam›fllard›r.  

Hastam›zda, olas› kord hasar›ndan kaç›nmak amac›
ile L2-3 aral›¤› seçilmifl, ifllemin rejyonel anestezi eflli-
¤inde baflar›l› bir flekilde yap›labilmesi ve omuz a¤r›s›-
n›n olmamas› için, T4 dermatom seviyesi hedef al›nm›fl-
t›r. L2-3 seviyesinden uygulanan düflük dozda lokal anes-
tezik ile hedefledi¤imiz anestezik seviyeye ulaflabilmek
için, distile su ile hipobarisite sa¤lanm›fl ve 3 dakikada
intratekal aral›¤a verilmifltir ve operasyon süresince has-
ta 30° aç›yla yar› oturur pozisyonda tutulmufltur. Olgu-
muzda, KSEA uygulanmas›n›n 5. ve 30. dakikalar›nda
kan bas›nc› bazal de¤erinin % 30 alt›na inince iki defa
10’ar mg dozda efedrin uygulanmas› d›fl›nda anestezi
idamesinde ve peroperatif dönemde sorun yaflanmam›fl,
postoperatif dönemde de hastan›n preoperatif solunum
fonksiyonlar›na göre bir gerileme gözlenmemifltir. 

Yüksek ve ark. (13), 29 hastal›k serilerinde laparos-
kopik kolesistektomi için spinal anestezi uygulam›fllar-
d›r. 3 hastada genel anesteziye geçmifller; ancak hiçbir
hastada kardiyopulmoner sorunla karfl›laflmam›fllard›r.
Ciddi sa¤ omuz a¤r›s› nedeni ile a¤r› tariflediklerinde 13
hastaya iv 25 µg fentanil uygulam›fl ve bu tedaviye yan›t
vermeyen 5 olguda ise sa¤ diyafragmay› lokal anestezik
ile y›kam›fllard›r. Bizim olgumuzda sa¤ omuz a¤r›s› ol-
mad› ve ek sedasyon veya analjeziye ihtiyaç duymad›k.  

Sonuç olarak; ciddi akci¤er hastal›¤› nedeni ile genel
anestezinin yüksek risk oluflturaca¤›n› düflündü¤ümüz
hastam›zda uygulad›¤›m›z düflük doz lokal anestezik ile
yüksek seviyeli SA, sorunsuz peroperatif ve postoperatif
dönem sa¤lam›flt›r. Olgumuzun, sorunlu hastalarla karfl›-
laflan meslektafllar›m›z›n alternetif yöntemlere bak›fl aç›-
lar›n›n genifllemesinde faydal› olaca¤›n› umuyoruz. 

Genel anestezi elektif laparoskopik kolesistektomi
operasyonlar›nda alt›n standart olarak kabul edilmifltir
(6). Ancak özellikli durumlarda rejyonal anestezi tercih
edilmesi gerekebilir. 1996 y›l›nda Luchetti ve ark. (7) 40
olguda laparoskopik kolesistektomi operasyonu için
kombine epidural ve genel anestezi yöntemini total int-
ravenöz anestezi yöntemi ile etkinlik, güvenlik, intra-
operatif ve postoperatif analjezi aç›s›ndan k›yaslam›fllar.
Sonuçta total intravenöz anestezi yöntemine k›yasla
kombine epidural ve genel anestezi yöntemini özellikle
CO2 insuflasyonuna ba¤l› peritoneal irritasyon a¤r›s›nda
daha etkili bulmufllard›r. 1998 y›l›nda Pursnani ve ark. (8)
6 olguluk bir seride epidural anestezi yöntemini laparos-
kopik kolesistektomi operasyonlar›nda baflar› ile uygu-
lam›fllard›r. 2003 y›l›nda yay›nlanan bir çal›flmada Ha-
mad ve ark. (4) laparoskopik kolesistektomi operasyon-
lar›nda, di¤er laparoskopik prosedürlerdeki gibi spinal
anestezi yöntemi uygulanabilir mi diye sorgulam›fllard›r.
Bu amaçla 10 hastada T6-T8 seviyesinden 10 mg bupiva-
kain ve 10 µg fentanil kar›fl›m›n› intratekal kullanm›fllar
ve sadece bir hastada genel anesteziye geçmeleri gerek-
mifltir. Savas ve ark. (9) abdominal cerrahi uygulana-
cak seçilmifl yüksek riskli hastalarda (ciddi pulmoner
yetmezlik gibi), rejyonal anestezinin genel anesteziye
alternatif olabilece¤ini bildirmektedirler.  Tzovaras ve
ark. (10) yapt›klar› 50 hastal›k pilot çal›flmada düflük ba-
s›nçl› CO2 pnömoperitoneumu ile spinal anestezi alt›nda
baflar›l› ve güvenli laparoskopik kolesistektomi operas-
yonu yapt›rm›fllard›r. Minimal postoperatif a¤r› ve genel
anesteziye eflit düzeyde iyileflme görmüfllerdir. Daha
sonra yine Tzovaras ve ark. (11), 100 hastal›k seride la-
paroskopik kolesistektomi operasyonlar›nda genel ve
spinal anestezi yöntemini k›yaslam›fllar ve spinal aneste-
zinin de yeterli ve güvenli bir anestezi flekli oldu¤unu
belirtmifllerdir. Sinha ve ark. (12) ise son 11 y›ld›r lapa-
roskopik cerrahide ilk seçenek olarak spinal anesteziyi
uygulam›fllard›r. 4645 hastal›k serilerinde, 2992 hasta
spinal anestezi uygulanarak laparoskopik kolesistektomi
operasyonuna al›nm›fl ve intraabdominal bas›nç 8-10
mmHg aras›nda tutulmufltur. Sadece 24 hastada (%
0.01) genel anesteziye geçilmifltir. 846 hastada (%
18.21) ise hipotansiyon geliflmifl, ilaç deste¤i gerekmifl-
tir. Bu hastalar›n taburculuk zaman› k›salm›flt›r. 

Zundert ve ark. (2) akci¤er transplantasyon aday›
ciddi amfizemli, pulmoner fonksiyon testlerinde ileri
derecede obstrüktif paterni bulunan hastada, transplan-
tasyondan önce tafll› kese nedeni ile kolesistektomi ya-
p›lmas› gerekti¤inden, T10 seviyesinden kombine spinal-
epidural anestezi ile segmental spinal anestezi uygula-
m›fllard›. Ancak ifllem öncesinde spinal kord hasar›na
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