DO⁄UM ANALJEZ‹S‹NDE NÖROAKS‹YAL BLOKLAR
Tülay Özkan SEYHAN*

A¤r›n›n iletiminin medulla spinalis düzeyinde kesintiye u¤rat›lmas› için uygulanan spinal ve epidural bloklar nöroaksiyel blok olarak tan›mlanmaktad›r.

Tarihçe
Obstetrik vakalarda analjezi uygulamalar›n›n yayg›nlaﬂmas› ve günümüzdeki düzeye ulaﬂmas› uzun bir süreç izlemiﬂtir (1). Sir James Young Simpson 1847’de pelvis deformitesi olan bir kad›n›n do¤umunda ilk kez eter anestezisini uygulam›ﬂt›r. Kraliçe VICTORIA’n›n Prens LEOPOLD’un do¤umu için kendine anestezi uygulanmas›n› kabul etmesi (1853) ve John SNOW’un kloroform ile anesteziyi gerçekleﬂtirmesinden sonra, kilisenin karﬂ› ç›kmalar›na karﬂ›n do¤um analjezisi daha yayg›n kullan›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
Nöroaksiyal bloklar›n kullan›m› ise ilk kez Oscar Kreis taraf›ndan spinal blo¤un obstetrik bir vakada uygulanmas›
ile baﬂlam›ﬂt›r. Walter Stoeckel 1909’da do¤um analjezisi için kaudal blok uygulam›ﬂt›r. Epidural blok ilk kez
1936 y›l›nda Charles Odom taraf›ndan bir sezaryen ameliyat› için yap›lm›ﬂt›r. Obstetrik vakalarda sürekli epidural
analjezi için kateter tekni¤i ise Charles Flowers taraf›ndan
1949 y›l›nda tan›mlanm›ﬂt›r.
1980’lerin ortalar›ndan itibaren obstetrik analjezi ve
anestezide önemli de¤iﬂiklikler olmuﬂtur. Lokal anestetiklere opioidlerin eklenmesi ile analjezi kalitesinin artt›r›lmas› ve lokal anestezik tüketiminin azalmas›, kardiyotoksisite ve motor blok potansiyeli düﬂük lokal anesteziklerin
kullan›m›, kombine spinal-epidural blok, hasta kontrollü
analjezi gibi yeni tekniklerin uygulanmaya baﬂlanmas›
hasta konforunu artt›r›rken, obstetrik analjezi ve anesteziyi de daha güvenli hale getirmiﬂtir.

Do¤um A¤r›s›
Bilinen en ﬂiddetli a¤r›lardan biri olan do¤um a¤r›s›, do¤umun faz›na göre giderek s›klaﬂan ve ﬂiddetlenen bir karakter taﬂ›r. Do¤umun 1. evresi olan aç›lma faz›nda uterus
korpusunun kontraksiyonlar› serviksin k›salma ve aç›lmas›n› sa¤lar. Bu dönemin erken evrelerinde a¤r› medulla
spinalisin torakal 11-12. (T11-12) segmentleri üzerinden
iletilir ve daha çok visseral karakterdedir. Do¤um ilerle-

dikçe iletime T10 ve lumbar 1. (L1) segment de kat›l›r.
Do¤umun 2. faz› olan ç›k›m faz›nda ise fetusun vaginada
ilerlemesi ve perineye bas›s› ile a¤r› somatik karakter kazan›r ve sakral 2-4. (S2-4) segmentlerden iletilen a¤r›
kontraksiyonlar›n a¤r›s›na eklenir. Resim 1 do¤umun de¤iﬂik evrelerinde do¤um a¤r›s›n›n hissedildi¤i bölgeleri ve
ﬂiddetini göstermektedir. Dolay›s› ile do¤um analjezisi, dinamik bir süreç olan do¤umun evresine göre adapte edilmelidir.
A¤r› vücutta bir tak›m fizyolojik de¤iﬂikliklere neden olur.
Baﬂlang›çta seyrek gelen hafif a¤r›lar do¤um ilerledikçe
ﬂiddetlenir. Buna paralel olarak gebede hiperventilasyon,
taﬂikardi ve hipertansiyon geliﬂir, kalp ve solunum iﬂi artar. A¤r›, stres ve korku kan katekolamin düzeyini artt›r›r.
Yüksek katekolamin deﬂarj› uterin arterde vazokonstriksiyona neden olarak uteroplasental dolaﬂ›m› azalt›r. Ayr›ca
hiperventilasyona ba¤l› ciddi hipokapni de önemli bir vazokonstriksiyon nedenidir. Sonuçta özellikle uzayan do¤umlarda fetal hipoksi ve asidoz geliﬂebilir. Katekolamin
deﬂarj›n›n disfonksiyonel uterus kas›lmalar›na ve travay›n
uzamas›na katk›s› da bilinmektedir. Gene a¤r› ve stres nörohumoral mekanizmalar› harekete geçirerek renin-anjiotensin sistemini aktive eder, ACTH ve kortizol düzeylerini artt›r›r. Ortaya ç›kan stres yan›t özellikle kardiyovasküler, respiratuar ve metabolik problemleri olan gebelerde
dekompansasyona neden olur. Dolay›s› ile do¤um a¤r›s›
gerek anne aday› gerekse fetüs aç›s›ndan yaratt›¤› olumsuzluklar göz önüne al›nd›¤›nda, tedavisi gereken patolojik bir durumdur.

Nöroaksiyal Blokla Do¤um Analjezisinin
Endikasyonlar›
A¤r›n›n oluﬂturaca¤› stres cevab›n primer sistemik problemi a¤›rlaﬂt›raca¤› pulmoner, kardiyovasküler veya metabolik hastal›klar›n varl›¤› en önemli endikasyon alanlar›d›r. Ayr›ca müdahaleli do¤um olas›l›¤›n›n artt›¤› makat
geliﬂi, ço¤ul gebelik, anomalili fetus, prematürite, düﬂük
do¤um tart›s› gibi do¤um kanal›nda s›k›ﬂman›n fetusu zedeleyebilece¤i durumlarda epidural blok analjezi d›ﬂ›nda
kaslarda gevﬂeme sa¤layarak vaginal do¤um s›ras›nda jinekolo¤a hareket alan› sa¤lar.
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Resim 1. Do¤umun aç›lma faz› (1. evre) ve ç›k›m faz›nda (2. evre) a¤r›n›n ﬂiddeti ve hissedildi¤i bölgeler.

Nöroaksiyal Bloklar›n Kontrendikasyonlar›
Gebenin yöntemi reddetmesi, ekibin deneyimsizli¤i, koagülopati, hipovolemi, ﬂok, sepsis, anatomik bozukluklar,
giriﬂim yap›lacak bel bölgesinde cilt enfeksiyonu, nörolojik
defisite neden olan santral ve periferik sinir sistemi hastal›klar›nda nöroaksiyal blok yap›lmamal›d›r. Ayr›ca kordon
sarkmas›, plasenta dekolman›, uterus rüptürü gibi acil durumlarda zaman faktörü veya hipotansiyonun varl›¤› nedeniyle kontrendikedir.

Obstetrik Anestezinin Özellikleri
Obstetrik vakalarda gebeli¤e ba¤l› ortaya ç›kan fizyolojik
ve anatomik de¤iﬂiklikler nedeniyle bu hastalarda nöroaksiyel blok uygularken baz› özellikleri dikkate almak gerekmektedir:
• Aortokaval bas›: Büyüyen uterusun büyük damarlara
bas›s› nedeniyle s›rt üstü yatan hastalarda aortokaval
bas›ya ba¤l› uteroplasental perfüzyon bozulur, supin hipotansif sendrom geliﬂebilir. Bu durum fetal hipoksi ve
asidozun en önemli nedenidir. Bu nedenle gebelerin hafif sol yan pozisyonda veya sa¤ kalça alt›na destek konarak 15 derece kadar sola do¤ru yat›r›lmalar› gerekir.
• Gebede hormonal de¤iﬂikliklere ba¤l› olarak periferik
damar rezistans› düﬂer. Bu nedenle nöroaksiyel blok s›ras›nda sempatik liflerin blokaj› ile ortaya ç›kan vazodilatasyon gebede, gebe olmayanlara oranla daha s›k ve
daha a¤›r hipotansiyona neden olur. Hipotansiyonun
aortokaval bas› da eklendi¤inde daha ciddi boyutlara
ulaﬂaca¤› dikkate al›nmal›d›r.
• Büyüyen uterus nedeniyle gebede fonksiyonel rezidüel

kapasite azal›r. ‹lerlemiﬂ gebelikle beraber s›rtüstü yatar pozisyonda fonksiyonel rezidüel kapasite kapanma
kapasitesinden daha fazla düﬂebildi¤inden, küçük hava
yollar› bu pozisyonda kapanmaya baﬂlar ve hipoksi tehlikesi do¤abilir. Bu nedenle uzun süre s›rtüstü kalacak
gebeye, özellikle travayda artan oksijen gereksinimi de
dikkate al›narak ek oksijen verilmelidir.
• Kullan›lacak ilaçlar›n plasentadan fetusa geçiﬂi ve yenido¤andaki depresif etkileri unutulmamal›d›r.
• Nöroaksiyal bloklar, özellikle opioid uyguland›¤›nda
mesane inervasyonunu da bloke etti¤inden idrar retansiyonuna yol açar. Hasta miksiyon gereksinimini hissedemez, miksiyon yapamaz. Biriken idrar›n yarataca¤›
mesane dilatasyonu atonik mesaneye yol açabilir. Ayr›ca do¤um s›ras›nda hem mekanik engel oluﬂturur, hem
de mesane zedelenmesine neden olunabilir. Blok uygulan›p spontan miksiyon yapamayan gebelerde mesanenin boﬂalt›lmas› unutulmamal›, uzun süre blok uygulanan vakalarda sonda tak›lmal›d›r.
• Lokal anesteziklerin motor blok yap›c› etkisi travay›n gidiﬂini ve gebenin ›k›narak do¤uma aktif kat›l›m›n› olumsuz etkiler. Analjezik amaçl› uygulanacak lokal anesteziklerin kas tonusunu azaltmas›n› engellemek için düﬂük
konsantrasyonlar seçilmelidir. Düﬂük konsantrasyonda
lokal anestezikler ile analjezi kalitesi yetersiz olaca¤›ndan do¤um analjezisinde lipofilik k›sa etkili opioidlerin
(fentanil, sufentanil) kullan›m› popüler hale gelmiﬂtir.
Opioidler analjezi baﬂlama süresinin k›salmas›n› ve total
analjezi süresinin uzamas›n› sa¤larken, lokal anestezik
gereksinimini de azaltmaktad›r (2).
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Resim 2. Spinal ve epidural alan›n sagital kesitte görünümü. Medulla spinalis 1. lumbar vertebra hizas›nda sonlan›yor. Serebrospinal s›v›y› içeren dural k›l›f sakral vertebralara dek iniyor. Duran›n d›ﬂ taraf›nda epidural i¤ne ile
ulaﬂ›lan bölge epidural alan.

Resim 3. Sar› renkte görülen ligamentum flavum ile dura
mater aras›nda kalan epidural alan ve bu alana yerleﬂtirilmiﬂ epidural kateter izleniyor. Dura ile s›n›rl› dural kese
içinde serebrospinal s›v› ve kauda ekina liflerini bulunduruyor.

Nöroaksiyel Bloklar

da gerekirse vazokonstriktörler kullan›larak h›zla tedavi
edilmelidir. Uteroplasental ak›m› azaltmad›¤› bilinen efedrin ve fenilefrin gebede seçilecek vazokonstriktörlerdir.

Do¤um a¤r›s›n› gidermek için farmakolojik ve nonfarmakolojik pek çok yöntem tan›mlanm›ﬂ olmakla birlikte, tüm
do¤um fazlar›nda etkili olmas›, stres yan›t› daha iyi bask›layabilmesi, do¤umun fazlar›na adapte edilebilmesi nedeniyle nöroaksiyal bloklar (spinal, epidural, kombine spinal-epidural blok) günümüzde en fazla uygulanan yöntemler haline gelmiﬂtir. Gerek spinal, gerekse epidural alana
kateter yerleﬂtirilmesi ile analjezi uygulama süresi ilac›n
etki süresinden ba¤›ms›z olarak gerek duyuldu¤u kadar
uzat›labilir. Hatta do¤umun sezaryen ameliyat› ile yap›lmas› gereklili¤i do¤arsa, uygun ilaç dozlar› verilerek gebe
noröaksiyal blok ile ameliyata al›nabilir.
‹laç uygulamalar› tek doz, aral›kl› bolus, sürekli infüzyon
veya hasta kontrollü analjezi ile yap›labilir. Do¤um travay›
boyunca, hatta do¤um sonras› gerekirse perine dikiﬂleri s›ras›nda analjeziyi sa¤lamak için gerekli analjezi süresi düﬂünüldü¤ünde pek çok gebede kateterli tekniklerin tercih
edilmesi gerekmektedir. Nöroaksiyel blokta uygulanan lokal anestezikler analjezi oluﬂtururken, motor liflerin blokaj›na ba¤l› hareketlerde azalma ve sempatik liflerin blokaj›na ba¤l› olarak vazodilatasyon ve hipotansiyona da neden
olmaktad›r. Gebede hipotansiyon, fetal asidoza neden olaca¤›ndan, blok öncesi intravenöz s›v› vererek önlenmeli ya

Spinal (Subaraknoid) Blok
Subaraknoid aral›¤a lokal anestetik verilmesi ile spinal
analjezi veya anestezi oluﬂturulabilir. Epidural blok lokal
anestetik verilen bölgenin alt›nda ve üstünde bir kaç segmenti kapsayan kuﬂak tarz› bir anestezi oluﬂtururken, spinal blokta lokal anestezi¤in ulaﬂt›¤› bölgenin alt›ndaki
tüm segmentler bloke olur. Epidural blok servikal, torakal, lumbar ve sakral tüm bölgelerden uygulanabilirken,
spinal blok nöral hasar› önlemek amac›yla medulla spinalisin bitti¤i seviyenin alt›nda kalan L2-3, L3-4 ve L4-5 seviyelerinden uygulanabilmektedir (Resim 2).
Spinal blokta etki epidural blo¤a oranla çok h›zl› baﬂlar.
Motor blok etkisi epidural bloktan fazla ve belirgin oldu¤undan do¤um analjezisinde lokal anestezikten çok opioid
kullanarak analjeziyi h›zl› baﬂlatmak amac›yla kullan›lmaktad›r. Ancak ç›k›m faz›nda çok h›zl› analjezi veya forseps uygulamas› gibi kas gevﬂemesi de gerektiren bir giriﬂim yap›lacaksa sakral segmentleri kapsayacak bir spinal
blok uygulanabilir. Sempatik blok çok s›n›rl› oldu¤undan
ani ve a¤›r hipotansiyona neden olmaz.
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Spinal analjezi, daha çok küçük dozda saf opioid veya
opioid-lokal anestetik kar›ﬂ›m› kullan›larak uygulan›r. 12.5 mg hiperbarik bupivakain ile birlikte 10-25 mikrogram fentanil ya da 5-10 mikrogram sufentanil kullan›labilir (3). Subaraknoid opioid uygulamas›n›n, özellikle sufentanil kullan›m›n›n geçici fetal bradikardiye neden olabilece¤i, ancak etkinin k›sa süreli oldu¤u bildirilmiﬂtir (4).
Spinal blok genellikle tek doz enjeksiyon ﬂeklinde uygulan›r. Spinal aral›¤a kateter yerleﬂtirilerek sürekli spinal
blok uygulamak da mümkündür, ancak bu teknikte özellikle mikrokateterler ve hiperbarik lokal anestezikler uyguland›¤›nda kauda ekina sendromu insidans›n›n s›k oldu¤u
bildirilmiﬂtir. Spinal blo¤un önemli komplikasyonlar›ndan
biri post-spinal baﬂ a¤r›s›d›r. Baﬂ a¤r›s› kullan›lan spinal
i¤ne çap› ile ilgilidir. ‹nce ve kalem uçlu spinal i¤nelerin
(26-29 G) kullan›ma girmesi ile bu komplikasyon azalm›ﬂt›r. Spinal i¤nenin durada açt›¤› delikten epidural alana
serebrospinal s›v›n›n s›zmas› ve buna ba¤l› olarak intrakranyal alanda beyine yast›k görevi gören s›v› miktar›n›n
azalmas› ile meningeal yap›lar›n gerilmesi nedeniyle geliﬂir. ‹ﬂlemi takiben saatler, günler içinde ortaya ç›kar. Genellikle frontal bölgede ve ensede hissedilir. Aya¤a kalk›nca artan, yat›nca azalan bir karakteri vard›r. Hastaya bol
s›v› verilmesi, kafein, analjezikler ve yatak istirahati ile
genellikle birkaç günde tedavi edilir. Dirençli vakalarda
epidural kan yamas› (blood patch) uygulanmas› gerekebilir. Bu yöntemde steril koﬂullarda hastadan al›nan kan epidural aral›¤a verilerek duran›n subaraknois aral›¤a do¤ru
itilmesi sa¤lan›r.
Bir baﬂka önemli komplikasyonu ise geçici nörolojik semptomlar ve kauda ekina sendromudur. Geçici nörolojik
semptomlar kalça ve bacaklarda a¤r›, parestezi, disestezi
gibi de¤iﬂik nörolojik semptomlar›n görüldü¤ü, günler,
haftalar içinde gerileyen bir tablodur. Kauda ekina sendromunda ise mesane ve anal sfinkter kusuru, parezi, paralizi gibi kal›c› nörolojik hasar söz konusudur. Özellikle yüksek konsantrasyondaki ve hiperbarik lokal anestetiklerin
(%5 lidokain, %0.75 bupivakain) veya spinal mikrokateterlerin kullan›ld›¤› vakalarda bu komplikasyonlar›n insidans› yükselmektedir. Bu nedenle günümüzde spinal anestezi amac›yla hiperbarik solüsyonlarda lidokainin en fazla
%2’lik, bupivakainin ise %0.5’lik konsantrasyonlar› kullan›lmaktad›r.

Epidural Blok
Epidural aral›¤a lokal anestetik vererek bölgesel kuﬂak
tarz› analjezi ve anestezi sa¤lanmas›d›r. Do¤um analjezisi
için uygulanacak epidural blokta baz› noktalara özen gösterilmelidir:
• Gebelerde intraabdominal bas›nç art›ﬂ› epidural venöz
pleksusta geniﬂlemeye ve buna ba¤l› olarak epidural ve
spinal alanda daralmaya neden olur. Bu nedenle gebelerde ayn› yaﬂtaki gebe olmayan kad›nlara oranla daha

az lokal anestezik yeterli olur. Ayr›ca gebelerin lokal
anesteziklere duyarl›l›¤› artm›ﬂ oldu¤undan doz gereksinimi de azalm›ﬂt›r.
• Kontraksiyonlar s›ras›nda venöz pleksustaki geniﬂlemeye ba¤l› olarak epidural aral›k darald›¤›ndan, lokal
anestezik spinal sinirler boyunca foraminalardan d›ﬂar›ya do¤ru ç›kar. Bu nedenle epidural enjeksiyonlar a¤r›l› dönemlerde yap›lmamal›d›r.
Obstetrik amaçl› epidural blok lumbar veya kaudal bölgeden uygulanabilir. Do¤umun 1. evresinde T10-12, hatta
L1’i de kapsayan, 2. evresinde ise bunlara ek olarak S2-4
segmentlerini içine alan blok gerekmektedir. Kaudal bölgeden uygulanan epidural blokta T10’a dek ç›kacak analjeziyi sa¤lamak için çok miktarda lokal anestezik gerekmesi, eriﬂkinde teknik olarak uygulamas›n›n zor olmas›,
bölgede steril ﬂartlar›n sa¤lanmas›ndaki problem, kateter
tak›ld›¤›nda tespit edilmesindeki zorluk bu yöntemin dezavantajlar›d›r. Kaudal tekni¤in önemli ve nadir komplikasyonu lokal anestezi¤in fetal baﬂa yap›lmas›d›r. Günümüzde tercih edilen lumbar tekniktir. Böylece erken evrede sadece T10-12 düzeyinde analjezi sa¤lanabilir. Do¤umun 2.
döneminde ise S2-4 düzeyinde analjeziyi de sa¤lamak için
epidural kateterden yüksek dozda lokal anestetik verilir ve
hasta bir süre oturtularak yer çekimi etkisi ile lokal anesteti¤in sakral segmentlere do¤ru uzanmas› sa¤lanabilir.
Lumbar epidural blok için L3-4 ya da L4-5 interspinöz
aral›¤›ndan epidural i¤ne ile girilir. Epidural aral›¤a kateter yerleﬂtirilir (Resim 3). Kateterin spinal aral›¤a veya
damar içine yerleﬂmesi istenmeyen komplikasyonlara yol
açaca¤›ndan 2-3 ml %2 lidokain ve 15-20 mikrogram adrenalin kar›ﬂ›m› ile test doz yap›lmal›d›r. Bacaklarda
uyuﬂma ve motor blok kateterin spinal aral›kta oldu¤unu,
30-60 saniye içinde nab›zda bazal de¤erlere göre 20-30
at›m/dakika dolay›ndaki art›ﬂ da damar içi yerleﬂimi iﬂaret eder. Bu durumda kateterin yeri düzeltilmelidir. Epidural aral›¤a opioid, lokal anestezik veya opioid-lokal anestezik kar›ﬂ›m› verilebilir. Tek baﬂ›na opioid kullan›m› ancak latent fazda etkili olur; aktif faza geçildi¤inde ise yetersiz kal›r. Lokal anestezik olarak analjezik konsantrasyonda %0.5-1 lidokain, %1-2 kloroprokain, %0.06251.25 bupivakain veya levobupivakain ya da %0.1-0.2 ropivakain kullan›labilir . Lidokain k›sa etkilidir, plasentadan geçiﬂi fazlad›r ve di¤erlerine oranla motor blok potansiyeli güçlüdür. Ropivakain ise bupivakainin bir stereoizomeri olup daha az kardiyotoksik olmas› ve daha az motor
blok yapmas› nedeniyle tercih edilir. Levobupivakain bupivakainin L-isomeridir ve kardiyotoksik etkisi daha azd›r.
Opioidlerin lokal anesteziklerle kombinasyonu ise oldukça
baﬂar›l›d›r; daha az yan etki oluﬂturacak konsantrasyonlarla çal›ﬂma f›rsat› verir, etki h›zl› baﬂlar ve daha uzun
sürer. En yayg›n kullan›lan opioidler sufentanil ve fentanildir. Tek baﬂ›na kullan›ld›¤›nda fentanil 50-100 mikrog-
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ram, sufentanil 10-25 mikrogram travay s›ras›nda 1-2 saat analjezi sa¤lar. Lokal anestezik solüsyonu içinde fentanil 1-2 mikrogram/ml, sufentanil 0.5-0.8 mikrogram/ml
olacak ﬂekilde kar›ﬂ›mlardan yararlan›labilir.
Opioidler d›ﬂ›nda rejyonel analjezi ve anestezide klonidin,
neostigmin gibi adjuvanlardan yararlan›larak kullan›lan
total lokal anestetik dozunun azalt›lmas›, yan etkilerin
azalt›larak etki süresinin ve analjezi kalitesinin artt›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Ayr›ca kullan›lan ilaç kar›ﬂ›mlar›na
1:200.000-800.000 oran›nda adrenalin eklenmesi emilimi yavaﬂlatarak sistemik yan etkileri azaltmaktad›r. Ancak uterin aktiviteyi olumsuz etkileyebildi¤i gerekçesi ile
kullan›m› tart›ﬂmal›d›r.
Epidural ilaç uygulamas› aral›kl› bolus enjeksiyon, sürekli infüzyon veya hasta kontrollü epidural analjezi yöntemi
ile yap›labilir. Aral›kl› bolus enjeksiyonda epidural test
doz sonras›, 7-10 ml’lik bir baﬂlang›ç dozunu takiben hastan›n a¤r›s› oldukça 5-7 ml’lik epidural enjeksiyonlar yap›l›r. Sürekli infüzyonda gene bir baﬂlang›ç dozunu takiben 4- 8 ml/saat’lik infüzyon uygulan›r. Çok düﬂük konsantrasyonda lokal anestezik ile çal›ﬂ›ld›¤›nda bu volümler
artt›r›lmal›d›r. Her iki yöntemde de hasta yak›ndan izlenmeli analjezi az ya da gereksinimden fazla olmamal›d›r.
Hasta kontrollü analjezide ise programlanabilir özel bir
infüzyon pompas› yard›m› ile belli bir dozu aﬂmayacak ﬂekilde hasta ihtiyac› oldukça epidural ilaç uygulamas›n›
kendisi yapar. Bu yöntemde kontrolün hastada olmas› psikolojik bir rahatlama sa¤layacakt›r (5). Ayr›ca ilaç tüketimini azaltt›¤› da bildirilmiﬂtir (6). Uygulama tipi ne
olursa olsun gebeye, obstetrik analjezinin do¤um travay›n›n seyrini aksatmadan a¤r›y› dayan›labilir hale getirmek
oldu¤u iyi anlat›lmal›d›r. Travay boyunca gebe kardiyovasküler ve solunum sistemi aç›s›ndan yak›ndan izlenmeli,
kontraksiyonlar ve fetus takip edilmeli, komplikasyonlara
ve istenmeyen etkilere zaman›nda müdahale edilmelidir.
Uterus aktivitesinde azalma saptan›rsa oksitosin infüzyonu baﬂlanmal›d›r. Herhangi bir nedenle cerrahi müdahale
veya sezaryen ile do¤um endikasyonu konursa epidural kateterden anestetik konsantrasyonda ve dozda lokal anestetik verilerek anesteziye geçilebilmesi epidural blo¤un
avantaj›d›r.
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kal anestezik eklenebilir. Bu teknikte kullan›lacak epidural lokal anestetik dozu, spinal blok seviyesini h›zla yükseltebilece¤inden daha düﬂük olmal›d›r. Standart spinal
blo¤a oranla subaraknoid alana daha az ilaç verildi¤inden
hipotansiyon riski daha az oldu¤u gibi, baﬂ a¤r›s› insidans› da bu teknikte daha düﬂüktür. Bu yöntemde tek giriﬂimde önce epidural aral›¤a girilir, epidural i¤nenin içinden
ince bir spinal i¤ne (27-29 G) geçirilerek spinal blok yap›l›r, ard›ndan da spinal i¤ne çekilerek epidural kateter yerleﬂtirilir. Kullan›lan materyalin tipine göre önce epidural
blok, ard›ndan da spinal blok uygulanmas› da mümkündür.
Kombine spinal-epidural analjezinin hasta memnuniyetini
artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir (7). Epidural do¤um analjezisinin
do¤um süresini uzatt›¤› ﬂeklindeki görüﬂ düﬂük konsantrasyondaki lokal anesteziklerin ve opioidlerin birlikte kullan›lmas› sayesinde art›k çürütülmüﬂtür (8). Bir baﬂka olumlu
yönü ise bu yöntemin düﬂük lokal anestezik tüketimi sayesinde gebenin mobilizasyonuna olanak vermesidir (9).

Nöroaksiyel Bloklar›n Komplikasyonlar›
Ortaya ç›kma zaman›na göre akut, subakut ve kronik dönem komplikasyonlar› görülebilir. Uygulamay› takiben
h›zla geliﬂen ve acil müdahale ile genellikle ortadan kald›r›labilen akut komplikasyonlar hipotansiyon, bradikardi,
bulant›, kusma, titreme, subaraknoid enjeksiyona ba¤l›
yüksek veya total spinal anestezi, lokal anestetik intoksikasyonu, Horner sendromu, kaﬂ›nt› ve yetersiz analjezidir
(10). Sempatik sistemin blokaj›na ba¤l› görülen hipotansiyonu engellemek için hastan›n iﬂlem öncesinde hidrate
edilmesi genellikle yeterlidir. Gerekirse periferik rezistans› artt›rmak amac›yla vazokonstriktör uygulanabilir. Bradikardi hipotansiyona ve kalbin dolum volümünün azalmas›na ba¤l› olarak ortaya ç›kabilece¤i gibi kardiyak akseleran sinirleri içine alan yüksek seviyedeki blo¤a ba¤l› da
oluﬂabilir. Atropin ve s›v› verilmesi ile tedavi edilir. Hipotansiyon ve serebral hipoperfüzyonun azalmas›na ba¤l›
olarak ortaya ç›kan bulant› ve kusma, hipotansiyonun tedavi edilmesi ve hastaya oksijen verilmesi ile ortadan kalkar. Titremenin medulla spinalisteki so¤u¤a duyarl› reseptörlerin, vücut ›s›s›na oranla so¤uk olan lokal anestezik ile
uyar›lmas›na ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤› düﬂünülmektedir.
‹laçlar›n epidural aral›¤a verilmeden, enjektörün avuç
içinde ›s›t›lmas› yeterli olabilir.

Kombine spinal-epidural blok
Spinal ve epidural tekniklerin birlikte kullan›m›yla oluﬂan
bu teknik modern obstetrikte oldukça baﬂar›l› sonuçlar
vermektedir. Her iki blok tekni¤inin avantajlar›n› birleﬂtirir. Spinal blok ile h›zl› baﬂlayan bir analjezi sa¤lan›rken,
epidural kateter ile analjezi istendi¤i kadar sürdürülebilir. Özellikle do¤umun 1. evresinin latent faz›nda subaraknoid saf opioid uygulamas› ile uzun süreli analjezi sa¤lanmas› mümkündür. Bu evrede hiç lokal anestezik verilmemesi ile kontraksiyonlar›n gücü etkilenmemiﬂ olur. Aktif
fazdaki gebelerde ise subaraknoid opioidlere düﬂük doz lo-

Epidural aral›¤a verilmesi gereken yüksek volümdeki ilac›n yanl›ﬂl›kla spinal aral›¤a verilmesi ile yüksek spinal
anestezi, hatta total spinal blok olur. Kalp ve solunum durmas›na dek varan h›zla yükselen bir anestezi geliﬂir. H›zla
resüsitasyon, mekanik ventilasyon ve kardiyovasküler destek verilmesi hayat kurtar›c›d›r. Bu komplikasyonu engellemek için mutlaka epidural test doz uygulanmas›, doz
tekrarlar›ndan önce kateterin aspire edilerek serebrospinal s›v›n›n gelip gelmedi¤inin kontrolü ve dozlar›n her zaman yavaﬂ uygulanmas› gereklidir. Ayn› ﬂekilde fark edil-
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meden yüksek miktarda lokal anesteti¤in damar içine verilmesi ile kardiyovasküler ve merkezi sinir sistemi toksisitesi geliﬂir. Kardiyovasküler toksisite hipotansiyon, hipertansiyon, bradikardi, taﬂikardi, aritmi ve kalp durmas›
ﬂeklinde ortaya ç›kabilir. Merkezi sinir sistemi toksik belirtileri ise a¤›z etraf›nda uyuﬂukluk, a¤›zda metalik tat,
huzursuzluktan, deliryum ve konvülsiyona dek geniﬂ bir
yelpazede görülebilir. Tedavi semptomatiktir.
Epidural blo¤u takiben saatler, günler içinde ortaya ç›kan
subakut komplikasyonlar aras›nda idrar retansiyonu, s›rt
a¤r›s›, uzayan segmenter blok say›labilir.
Çok nadir olan kronik dönem komplikasyonlar› ise günler,
hatta haftalar sonra ortaya ç›kar ve kal›c› nörolojik hasar
b›rakabilir. Epidural hematom, epidural abse, menenjit,
medulla spinalis iskemisi, kimyasal irritasyon, travmatik
nörolojik hasar bunlar aras›nda say›labilir. Epidural blok
sonras› uzayan paralizi, parestezi, kalça ve bacaklarda hipoestezi veya a¤r›, ateﬂ, baﬂ a¤r›s›, ense sertli¤i, giriﬂim
yerinde lokal hassasiyet gibi bulgular varsa h›zla nörolojik
ve radyodiagnostik tetkikler ile ay›r›c› tan› yap›lmal›, sistemik ve cerrahi tedavi uygulanmal›d›r.
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