
Anestezi Dergisi 2010; 18 (4): 232 - 234 Taflp›nar et al: Breakage of epidural catheter

232

G‹R‹fi

Epidural kateter servikal, torakal bölge, abdomen ve
alt ekstremiteye yönelik cerrahi giriflimlerde analjezi ve
anestezi amac› ile s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Rejyonal
anestezi/analjezi uygulamalar› s›ras›nda epidural kateter
kopmas›, nadir görülebilen komplikasyonlard›r, kopan
parça cilt ile subaraknoid mesafe aras›nda herhangi bir
seviyede olabilir ve ço¤unlukla epidural kateterin çekil-
mesi s›ras›nda oluflur. Epidural kateter kopmalar› multi-
faktöriyel oldu¤undan belli bir insidans belirlemek zor-
dur, yay›nlar s›kl›kla olgu sunumlar› fleklindedir (1,2).
Epidural anestezide epidural kateter yerlefltirilmesi es-
nas›nda oluflan kateter kopma olgusunu literatür bilgileri
eflli¤inde sunmak istedik.

OLGU

K›rk dokuz yafl›nda, 73 kg a¤›rl›¤›nda, 151 cm bo-
yunda kad›n hasta kas›k bölgesinde a¤r›, idrar kaç›rma
flikayeti ile Kad›n Hastal›klar›-Do¤um Poliklini¤i’ne
baflvurdu. Diabetes mellitus ve hipertansiyonu bulunan
hasta total prolapsus tan›s› ile, ASA (American Society
of Anesthesiology) risk III ile operasyona al›nd›. Vajinal
histerektomi, kolporafi anteroposterior operasyonu plan-
lanan hastaya epidural anestezi uyguland›. Standart mo-

nitorizasyon sonras› oturur pozisyonda, L3-4 aral›ktan,
direnç kayb› yöntemi ile epidural anestezi uyguland›
(Epifix Epidural Set, 18 G, Egemen, Türkiye). Tuohy
i¤nesi 6. cm’de iken direnç kayb› hissedildi, epidural
anestezi amac› ile levobupivakain (% 0,5) 75 mg ve fen-
tanil 50 µg verildi. Epidural kateter yerlefltirilmesi s›ra-
s›nda kateterin 11. cm’sinde kateter ilerletilirken zorluk-
la karfl›lafl›ld›. Geri çekme s›ras›nda kuvvet uygulanma-
mas›na ra¤men kateterin 0,5-0,6 cm’lik uç k›sm›nda
kopma oldu¤u görüldü. Peroperatif lomber bölge grafisi
çektirildi, radyoopak olan kateter görülemedi. Kateter
ve Tuohy i¤nenin incelenmesi s›ras›nda Tuohy i¤nesinin
uç k›s›m yüzeyinde düzensizlik hissedildi, orifis uç aç›-
s›n›n keskin oldu¤u görüldü. Bilgisayarl› tomografide
L4-5 düzeyinde, sa¤ L5 sinir kökü medialinde 0,2 cm ve
0,3 cm çapl› hiperdens diye tan›mlanan, yo¤unlu¤u gö-
receli olarak daha yüksek, beyaza yak›n, X-›fl›n›n› fazla
tutan yap›lar görüldü. 

Fizik muayenesinde ek bulgusu olmayan asempto-
matik hasta, Beyin Cerrahi Klini¤i taraf›ndan de¤erlen-
dirildi, cerrahi müdahale düflünülmedi. Hasta oluflabile-
cek komplikasyonlar anlat›larak, operasyondan 3 gün
sonra haliyle taburcu oldu ve takibe al›nd›.
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ÖZET
Rejyonal anestezi/analjezi uygulamalar›nda epidural kateter kopmas› nadir görülebilecek komplikasyonlardan biridir. Kateterin

çekilmesi esnas›nda dirençle karfl›lafl›ld›¤›nda, nazik bir flekilde çekilmeye devam edilmesi önerilebilir. Görüntüleme metodlar› ile
kopan parçan›n lokalizasyonu belirlenmeye çal›fl›lmal›d›r. Hasta asemptomatik ve yetiflkin ise kopan parçan›n içeride b›rak›lmas›,
di¤er hallerde cerrahi olarak ç›kar›lmas› uygun tedavi fleklidir.

ANAHTAR KEL‹MELER: Epidural Analjezi; Epidural Anestezi; Kateter; Peroperatif Komplikasyon.

SUMMARY
BREAKAGE OF EPIDURAL CATHETER

Epidural catheter breakage is one of the uncommon complication of regional anesthesia/analgesia applications. While resistance
occurred at the time of the catheter removal, it can be suggested that the removing be continued in a gentle way. The localization
of leaving the fragment may be determined via aiding imaging methods. In asymptomatic adult patients, leaving the fragment inside,
may be an appropriate approach, otherwise surgical removal should be considered. 
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TARTIfiMA

Medikolegal davalara neden olabilen kateter kopma-
lar›nda, pek çok mekanizma öne sürülmüfltür, ancak de-
neysel olarak kan›tlanmas› zordur (1,3). Epidural kateter
kopmalar›nda bildirilen etyolojik faktörlerin bafll›calar›
aras›nda; epidural mesafedeki kateter boyunun gereken-
den uzun olmas›, dü¤ümlenme, epidural i¤ne ile kemik
yüzey aras›nda s›k›flmaya ba¤l› kesi, dejeneratif oste-
oartrite ba¤l› yap›sal de¤iflikliklerin tahrip edici etkisi,
kateterin esnekli¤inin bozulmas›, kateterin yerlefltirilme-
si veya ç›kar›lmas› esnas›nda ani pozisyon de¤ifliklikle-
ri, hasta taraf›ndan çekilmesi, kombine spinal epidural
anestezi uygulanmas› s›ras›nda gerek uygulamaya, ge-
rekse de malzemeye ba¤l› zedelenme, kateter ile birlikte
veya ayr› olarak kateter içindeki güçlendirme telinin
kopmas› ve de¤iflik üreticilere ait kateterlerin gerilmeye
karfl› farkl› dayanma güçleri say›labilir (1).

Kateter kopmalar›nda tan›da en önemli nokta, kate-
ter yerleflimi s›ras›ndaki tüm aflamalarda dikkatli olmak
ve kopmay› fark etmektir. Kateter yerleflimi s›ras›nda
herhangi bir dirençle karfl›lafl›ld›¤›nda, kopmas›n› önle-
mek için, kateter ve Tuohy i¤nesi mutlaka birlikte çekil-
meli, kateter bütünlü¤ü kontrol edilmelidir (1). Tan›da
görüntüleme yöntemlerine de baflvurulur. Genellikle tek
bir görüntüleme yöntemi yetersiz kalabilir. Bu amaçla;
röntgenogram, bilgisayarl› tomografi, manyetik rezo-
nans görüntüleme, ultrasonografi, floroskopi ve gerek
duyulursa elektromiyografi ile miyelografi kullan›labilir
(1). Olgumuzda kateter yerleflimi s›ras›nda kopma fark
edildi, peroperatif dönemde çekilen röntgenogramda,
kateter radyoopak olmas›na ra¤men, katetere ait herhan-
gi bir bulgu görülemedi. Kateter ve Tuohy i¤nenin ince-
lenmesi s›ras›nda ise Tuohy i¤nenin uç k›s›m yüzeyinde
düzensizlik ile orifis uç aç›s›nda keskinlik görüldü. Rad-
yoloji klini¤ine dan›fl›larak bilgisayarl› tomografi çekil-
mesi planland›. Tomografide L4-5 düzeyinde, sa¤ L5 sinir
kökü medialinde 0,2 cm ve 0,3 cm çapl› hiperdens diye
tan›mlanan, daha yo¤un, beyaza yak›n, X-›fl›n›n› fazla
tutan yap›lar görüldü. Bu yap›lar›n Tuohy i¤nenin kes-
kin ucu dolay›s› ile kateter uç k›sm›nda kesilme netice-
sinde olabilece¤i düflünüldü.

Tedavide tan›mlanm›fl, standart bir protokol yoktur,
tedavi lokal anestezi ile cerrahi eksizyondan, çok ciddi
giriflimsel operasyonlara, laminektomiye kadar de¤ifle-
bilir. Kopan kateter parças› inert maddeden yap›lm›fl ol-
mas›na ra¤men enfeksiyon, fibrozis, sinir hasar›, lumbar
stenoz gibi komplikasyonlarla karfl›lafl›labilir (1). Olgu-
muz Beyin Cerrahisi Klini¤i’ne dan›fl›ld›, yap›lan nöro-
lojik sistem muayenesi normal olarak de¤erlendirildi.
Hasta bilgilendirilerek takibe al›nd›. 

Kateter kopmadan önce uygulanacaklar; çekilmeye
karfl› direnç hissedilince hafif gergin olarak kateterin tespit
edilmesi, sabit ve nazik bir flekilde çekilmeye devam edil-
mesi, süksinil kolin eflli¤inde k›sa süreli genel anestezi uy-
gulanmas›d›r. Koopere olmayan hastada epidural aneste-
zi/analjezi amac› ile epidural kateter yerlefltirilmesinden
vazgeçilebilir. Kateter çekilmesi deneyimli kifliler taraf›n-
dan yap›lmal›, asla zorlanmamal›, herhangi bir zorlukla
karfl›lafl›lmas› durumunda hasta pozisyonu kateter yerleflti-
rilmesi s›ras›ndaki pozisyona getirilmeli, bu amaçla da ka-
teter yerleflim pozisyonu mutlaka not edilmelidir (1,4,5).
Kateter çekilme zaman› olarak, çekilme esnas›nda oluflabi-
lecek parestezi ve radiküler a¤r›n›n anlafl›labildi¤i, hasta-
n›n analjezik etkilerinin ortadan kalkt›¤› zaman dilimi se-
çilmelidir (6). Kateter çekilmesi s›ras›nda herhangi bir
zorlukla karfl›lafl›l›rsa, asla güç uygulanmamal›, ifllem 30-
60 dakika sonra tekrarlanmal›d›r (7). 

Epidural kateter yerlefltirilmeden önce kateterin Tu-
ohy i¤neden rahatl›kla geçti¤i, Tuohy i¤nenin uç k›sm›-
n›n keskin olmad›¤› mutlaka kontrol edilmeli, kateter
ilerletilirken tak›lma hissi olursa asla kuvvet uygulan-
mamas› gerekti¤i ak›lda bulundurulmal›d›r. Epidural i¤-
nenin orifis uç aç›s› ve çevresinin küntlefltirildi¤i epidu-
ral i¤nelerin kullan›m› tercih edilmelidir (8). 

Epidural kateterde kopma olunca, özellikle kopan
parça çok küçük, hasta asemptomatik ve yetiflkin ise ko-
pan parça içeride b›rak›labilir, di¤er koflullarda cerrahi
olarak ç›kart›lmal›d›r (1,2,9). Cerrahi olarak ç›kart›ld›-
¤›nda uygun antibiyotik tedavisi uygulanmal›d›r. 

Kateter kopmas› söz konusu ise oluflabilecek komp-
likasyonlar hakk›nda, hasta ve yak›nlar›n›n bilgilendiril-
mesi ihmal edilmemelidir.
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