
Anestezi Dergisi 2010; 18 (4): 235 - 237 Özkan ve ark: TUR-P sendromu

235

SP‹NAL  ANESTEZ‹  ALTINDA  GEL‹fiEN  TRANSÜRETRAL  PROSTAT
REZEKS‹YONU  (TUR-P)  SENDROMU

OOLLGGUU  SSUUNNUUMMUU

Derya  ÖZKAN,  Jülide  ERG‹L,  Mustafa  ÖZMEN
Fulya  MENDEfi,  Haluk  GÜMÜfi

SB D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini¤i, ANKARA

ÖZET
Transüretral prostat rezeksiyonu sendromu (TUR-P), yüksek hacimde kullan›lan irigasyon s›v›s›n›n absorbsiyonunun neden

oldu¤u, intravasküler hacim ve plazma elektrolit konsantrasyonlar›ndaki h›zl› de¤iflimlere ba¤l› geliflen, kalp-dolafl›m sistemi ve
nörolojik problemlerle karakterize bir sendromdur. Bu sunumda, spinal anestezi-sedasyon uygulanan bir hastada geliflen TUR-P
sendromu nedeniyle sendromu yeniden gözden geçirmek istedik.
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SUMMARY
TRANSURETHRAL RESECTION OF THE PROSTATE (TUR-P) SYNDROME DUE 

TO SPINAL ANESTHESIA

Transurethral resection of the prostate (TUR-P) syndrome is characterized by cardiocirculatory and neurological problems
due to rapid changes in intravascular volume and plasma electrolyte concentrations caused by the absorption of the excessive
used irrigation fluids. In this paper, we revized the TUR-P syndrome in a patient who received spinal anesthesia-sedation.
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G‹R‹fi

TUR-P sendromu su intoksikasyonunun iatrojenik
bir formu olup afl›r› s›v› yüklenmesi ve hiponatremi
kombinasyonundan oluflmaktad›r. Bu sendrom tipik ola-
rak prostat›n transüretral rezeksiyonu sonras› görülmesi-
ne ra¤men diagnostik sistoskopi, perkütanöz nefrolitoto-
mi, artroskopi gibi endoskopik cerrahi prosedürlerden
sonra da görülebilir (1-3).

TUR-P sendromu cerrahi bafllang›c›ndan itibaren 15
dakika ile 24 saat içinde herhangi bir zamanda geliflebi-
lir (4,5). Bu uzun süreçten ötürü, TUR-P sendromunun
belirti ve bulgular›n› tespit edebilmek için hem periope-
ratif hem de postoperatif dönemlerde anestezi ekibi ve
cerrahi ekip taraf›ndan dikkatli olunmas› gerekmektedir.

Spinal anestezi yap›lan hastalarda efl zamanl› olarak
sedasyon sa¤lanmas› klinik pratikte s›kça yap›lan uygu-
lamalardand›r ancak uygulanan sedasyon dozunun
TUR-P sendromunun belirti ve bulgular›n› maskeleye-
bilme olas›l›¤› söz konusudur.

Biz de spinal anestezi eflli¤inde transüretral prosta-
tektomi operasyonu sonras›nda TUR-P sendromu geli-
flen bir vaka nedeniyle bu sendromu yeniden gözden ge-
çirmek istedik.

OLGU

Benign prostat hipertrofisi nedeniyle elektif TUR-P
operasyonu planlanan 60 yafl›ndaki erkek hastan›n pre-
operatif hikayesinde efllik eden herhangi bir sistemik
hastal›¤› yoktu. On paket/y›l sigara öyküsü olan 80 kg,
178 cm boyundaki hastan›n yap›lan sistemik muayene-
sinde herhangi bir özellik tespit edilmedi. Preoperatif bi-
yokimyasal de¤erleri Hgb: 15,3 g dL-1, Htc: % 43, Plt:
196.000, Na: 143, K: 3,85, Cl: 104 mEq L-1 olan hasta-
n›n EKG ve PA akci¤er grafileri normal s›n›rlardayd›.
ASA I risk grubunda kabul edilen hastan›n operasyon-
dan yar›m saat önce intramusküler (i.m) 3 mg midazo-
lam ile premedikasyonu sa¤land›. EKG, noninvazif kan
bas›nc› ile monitörize edilen hasta, 18 G intravenöz (i.v)
kateter ile damar yolu aç›ld›ktan sonra oturur pozisyona
getirildi. L4-5 aral›¤›ndan 22 G Quincke uçlu spinal i¤-
ne ile subaraknoid aral›¤a girilip, 12,5 mg % 0,5 hiper-
barik bupivakain verilerek spinal blok uyguland›. Blok
düzeyi pinprick testle bak›larak T10 seviyesine ulaflt›-
¤›nda operasyona izin verildi. Hastaya ek olarak % 1
propofol 3 mg kg-1 st-1 h›z›nda sedasyon amac›yla uygu-
land›.
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‹rrigasyon solüsyonu olarak % 1,5’lik glisin, ameli-
yat masas›ndan 90-100 cm yukar›da olacak flekilde kul-
lan›ld›. Operasyonun 70. dakikas›na kadar Ramsey se-
dasyon skoru (6) 2-3 puan aras›nda seyretti ve hastan›n
kan bas›nc› ve nab›z de¤erleri normaldi. Yetmiflinci da-
kikadan itibaren hastada ajitasyon, huzursuzluk gözlen-
di, Ramsey sedasyon skoru 1 olarak de¤erlendirildi ve
propofol (5 mg kg-1 st-1) dozu artt›r›ld›. Operasyonun
100. dakikas›ndan itibaren kan bas›nc›nda progresif
azalma (70/40 mmHg), bradikardi (45 dk-1) tespit edildi.
Hastan›n sedasyon skoru 3 olarak de¤erlendirildi ve se-
dasyona son verildi. 0,5 mg atropin i.v uyguland› ve do-
pamin infüzyonu (10 µg kg-1 dk-1) baflland›. ‹laç tedavisi-
ne yan›t al›nd› ve kan bas›nc› ortalama 60 mmHg üze-
rinde seyretti. Bu esnada pinprick testle yap›lan muaye-
nede blok düzeyi T10 dermatom seviyesinin alt›ndayd›.
Hastan›n sistemik incelemesinde fluur bulan›kl›¤›, gör-
me bozuklu¤u, pupil dilatasyonu tespit edildi. EKG nor-
mal s›n›rlarda idi. Hgb: 8,5 g dL-1, Hct: % 24,9, kan fle-
keri 250 mg dL-1, Na: 121 mEq L-1, Cl: 95 mEq L-1 oldu-
¤u görüldü. Kan gaz› pH: 7,327, pO2: 60 mmHg, pCO2:
39,3 mmHg, HCO3: 20,0 mEq L-1, baz aç›¤›: -5,1, sO2:
% 90 olarak sonuçland›. Hastan›n troponin ve kreatin
fosfokinaz kas band izoenzimi (CPK MB) de¤erleri nor-
mal s›n›rlarda idi. Toplam ameliyat süresi 110 dk. ve
kullan›lan irrigasyon solüsyon miktar› 30 L ölçüldü. Ç›-
kar›lan prostat dokusunun a¤›rl›¤› 112 gr olarak belir-
lendi. Hasta TUR-P sendromu tan›s› ile reanimasyon
ünitesine nakledildi. Serum elektrolit düzeyleri ve kan
flekeri takibi yap›lan hastaya % 0,9 NaCl infüzyonu
(200 mL st-1) baflland›. Üçüncü saatten itibaren kan sod-
yum düzeyleri yükselmeye bafllayan hastan›n 6., 8. ve
10. saatlerdeki sodyum düzeyleri s›ras›yla 128, 130 ve
132 mEq L-1 olarak tespit edildi. Hiperglisemi, % 5
dekstroz 500 mL içinde 12 Ü kristalize insülin 100 mL
st-1 infüzyon verilerek tedavi edildi. Alt›nc› saatte kan
flekeri 140 mg dL-1 oldu ve insülin tedavisi sonland›r›ld›.
Üçüncü saatte Ramsey skoru 1 (uyan›k) olan hastan›n
15. saatte görme bozuklu¤u düzeldi. Postoperatif 2. günde
üroloji klini¤ine gönderilen hasta 4.gün taburcu edildi.

TARTIfiMA

TURP sendromu irrigasyon solüsyonunun absorbsi-
yonuna ba¤l› olarak geliflen kardiyovasküler sistem,
santral sinir sistemi ve metabolik de¤ifliklikleri içeren
çok faktörlü bir sendromdur. Sendromun ortaya ç›k›fl›
rezeksiyon bölgesindeki kan damarlar› ile dolafl›ma gi-
ren s›v› miktar›na ba¤l›d›r. Sendromun klinik görünümü
ve fliddeti hasta ile cerrahi faktörlerin yan›nda kullan›lan
irrigasyon solüsyonu tipine de ba¤l›d›r. Su entoksikas-
yonu ve dilüsyonel hiponatremiyle birlikte oluflan sereb-

ral ödem, huzursuzluk, ajitasyon, konfüzyon, de¤iflmifl
alg›, nöbet ve koma gibi nörolojik semptomlara neden
olur. Belirti ve bulgular s›kl›kla belirsizdir, de¤iflkendir.
Bu yüzden tan›y› koymak ve sendromu aç›klayabilmek
güç olabilir. Rapor edilen en erken belirtilerden birisi le-
tarjiyle birlikte yüz ve boyunda geçici kar›ncalanma ve
yanma hissidir. Hasta bu durumda huzursuz görünümde
olabilir ve bafl a¤r›s›ndan yak›nabilir (7).

Bradikardi ve hipotansiyon belirgin olabilir. Perfore
olan prostatik kapsülden bat›n içine irrigasyon s›v›s› ab-
sorbsiyonu abdominal distansiyona yol açabilir (7,8).
Geç postoperatif dönemde bulant› ve kusma, görme bo-
zukluklar›, se¤irme, fokal ve jeneralize nöbet ile bilinç
durumundaki hafif bulan›kl›ktan stupor ve komaya dek
varan de¤ifliklikler rapor edilmifltir (9-11). Merkezi sinir
sistemi rahats›zl›klar› hiponatremi, hiperglisinemi ve/ve-
ya hiperamonemiye ba¤lanm›flt›r. Hiponatremi herhangi
bir irrigasyon s›v›s› ile oluflurken hiperglisinemi ve hi-
peramonemi sadece glisin kullan›m›nda oluflur (12).
Glisin non-esansiyel bir amino-asittir. Endoskopik üro-
lojik giriflimlerde % 1,5 konsantrasyonda kullan›l›r.
Plazma ozmolalitesine göre daha hipotoniktir (220 m-
mol L-1). Glisinin EKG’de T dalga depresyonuna neden
olabilece¤i hatta 500 mL üzerinde absorbe edildi¤inde
akut miyokard enfarktüsü riskini art›rd›¤› bildirilmifltir
(13). Bizim hastam›zda bradikardi ve hipotansiyon ge-
liflmesine ra¤men EKG’de T dalga de¤ifliklikleri gözlen-
medi. Postoperatif bak›lan CK ve troponin düzeyleri
normaldi.

Glisin retinada da inhibisyona neden olan bir nörot-
ransmitter oldu¤undan absorbsiyon oldu¤unda bulan›k
görmeden temporal körlü¤e dek de¤iflken görme prob-
lemlerine neden olabilir (14,15). Bizim hastam›zda gör-
me bulan›kl›¤› 15. saatte düzeldi.

Rejyonal anestezi uygulamalar›, TUR-P sendromu-
nun erken tan›narak h›zl› ve etkin tedavi edilmesini sa¤-
lamaktad›r. ‹ntraoperatif dönemde hastan›n mental duru-
munun de¤erlendirilmesine olanak sa¤lar. Hastan›n
mental durumundaki bir de¤ifliklik fazla miktarda irri-
gasyon s›v›s›n›n absorbsiyonunun bir bulgusu olabilir.
Araflt›rmac›lar çeflitli çal›flmalarda rejyonal anestezi al-
t›nda de¤iflik sedasyon uygulamalar› yapm›fl ve propofol
3 mg kg-1 st-1 dozunun bilinçte minimal de¤ifliklikle bir-
likte solunum depresyonu olmaks›z›n, bunun en uygun
doz oldu¤unu belirtmifllerdir. Ancak hastam›zda uygula-
d›¤›m›z bu sedasyon dozu muhtemelen su intoksikasyo-
nunun tan›nmas›n› geciktirmifltir.

Bir saat içinde 1 L irrigasyon solüsyonunun dolafl›ma
kat›lmas› serum sodyum konsantrasyonunda 5-8 mmol
L-1’lik azalmaya, bu da istatistiksel olarak absorbsiyonla
iliflkili semptomlar›n art›fl›ndaki bir riske denk gelir
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(8,16). Hastam›zda preoperatif de¤erlere göre ilk ölçüm-
de Na de¤eri 22 mmol L-1 daha düflük tespit edilmifltir.

Mebust ve ark. (17) 45 gramdan daha büyük a¤›rl›k-
taki bezlerin TUR-P sendromu aç›s›ndan daha riskli ol-
du¤unu bildirmifllerdir. Hastam›z›n rezeke edilen prostat
a¤›rl›¤› 112 gr olarak ölçüldü.

TUR-P sonras› genel anestezi ve spinal anestezinin
kardiyak morbidite ve mortalite üzerine k›sa ve uzun sü-
redeki etkileri benzerdir (18). Spinal anestezi kan kayb›-
n› azaltt›¤› ve mental durumu de¤erlendirmeye olanak
sa¤lad›¤›ndan TURP sendromunun erken tan›nmas› aç›-
s›ndan yararl› olabilir (19). Bütün bunlar›n yan›nda ge-
nel anestezi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda spinal anestezi sant-
ral venöz bas›nc› (SVB) azaltarak daha fazla s›v› ab-
sorbsiyonuna yol aç›yor olabilir. Genel anestezide pozi-
tif bas›nçl› ventilasyon alt›nda artm›fl SVB, venöz dönü-
flü azaltarak s›v›n›n absorbsiyonunu da azalt›yor gibi gö-
rünmektedir. Gehring ve ark. (20) yapt›¤› bir çal›flmada
spinal anestezi yap›lan hasta grubundaki s›v› absorbsi-
yonu miktar› genel anestezi grubuna göre daha yüksek
miktarda bulunmufltur.

TURP sendromu oluflumunu önlemek için operasyon
süresinin 60 dakikay› aflmamas›, irigasyon s›v›s›n›n hasta-
dan en fazla 60 cm yüksekte olmas›, düflük bas›nçla irri-
gasyon s›v›s›n›n verilmesi gibi önlemler al›nabilir (21).

TURP sendromu operasyon esnas›nda uyan›k hasta-
da tespit edildi¤inde kanama odaklar›n›n h›zla koagüle
edilmesi ve cerrahinin mümkün oldu¤unca h›zla sonlan-
d›r›lmas› gerekir. Hastan›n durumuna göre semptomatik
tedavi uygulanabilir (solunumun desteklenmesi, anti-
emetik, antikonvülzan, inotropik destek vb) (22). Ciddi
hiponatremi (serum sodyumu <120 mmol L-1) hipertonik
salin ile tedavi edilebilir (% 3 NaCl). Hiponatreminin
h›zl› düzeltilmesi pontin miyelinolizise neden olabilece-
¤inden serum sodyum konsantrasyonu 1 mmol L-1 st-1

h›zla düzeltilebilir (23).
Sonuç olarak TUR giriflimlerinde spinal anestezi ile

yap›lan uygulamalarda sedasyon düzeyi hastan›n TUR-P
sendromu belirtilerini maskelemeyecek flekilde ayarlan-
mal›d›r. Buna ra¤men gözlenebilecek ajitasyon, huzur-
suzluk gibi belirtilerin sadece uyan›kl›k de¤il, TUR-P
sendromundan da kaynaklanabilece¤i düflünülmelidir.
Özellikle TUR giriflim süresinin 60 dakikay› aflt›¤› du-
rumlarda TUR-P sendromunun geliflme olas›l›¤› aç›s›n-
dan daha da dikkatli olunmas› gerekti¤i kanaatindeyiz.
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