Spinal Anesthesia in a Patient with Scleroderma
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Özet

Abstract

Skleroderma, etyolojisi belli olmayan, patogenezinde immünolojik mekanizmaların

Scleroderma, a multisystem connective tissue disease and etiology is still unclear.

aktivasyonu ile beraber artmış fibroblast proliferasyonu ve kollajenin cilt ve iç organlarda aşırı yapımı ve birikimi ile karakterize, multisistemik bir bağ dokusu hastalığıdır. Hastalarda sistemlerin tutulumu sonucu meydana gelen fonksiyonel bozukluklara bağlı anestezi uygulaması ile ilgili birçok potansiyel sorunlar yaşana-

In the pathogenesis, it is charcterized by increased fibroblast proliferation with
activation of immunological mechanisms and accumulation of collagen in the skin
and internal organs. Patients might have anesthesia-related potential problems

bilmektedir. Bu nedenle sistemik tutulumların en iyi şekilde ortaya konarak uygu-

because many systems affected and have functional disorders due to accumula-

lanacak anestezi yönetimi ve ilaç seçiminin en uygun şekilde yapılması son dere-

tion of collagen. For this reason, anesthetic management is extremely important.

ce önemlidir. Anestezi yönetiminde dikkatli bir preoperatif değerlendirme şarttır.

A careful preoperative evaluation is essential. In this article, we will be discuss in

Bu yazıda, üretral polip eksizyonu yapılacak skleroderma tanısı olan kaşektik 60
yaşındaki bayan hastadaki spinal anestezi uygulamamız literatür bilgileri eşliğinde tartışılacaktır.

the light of the literature a cachectic 60-year-old female patient who had urethral
polyp excision with scleroderma applied spinal anesthesia.
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Giriş
Skleroderma veya diğer bir ifadeyle progresif sistemik sklerozis,
etyolojisi belli olmayan, patogenezinde kollajenin cilt ve iç organlarda aşırı yapımı ve birikimi, immünolojik mekanizmaların
aktivasyonu ile beraber artmış fibroblast proliferasyonu ile karakterize, multisistemik bir bağ dokusu hastalığıdır. Kadınlarda
erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülmekle birlikte insidansı
1:1000000 olarak bildirilmiş nadir bir hastalıktır [1].
Sıklıkla bu hastalıkta cilt, akciğer, kalp, gastrointes¬tinal sistem
ve böbrekler tutulmaktadır. Bu sistemlerin tutulmasına bağlı
meydana gelen ciltte kalınlaşma, restriktif akciğer hastalıkları,
kutanöz kalsifikasyonlar, pulmoner hipertansiyona bağlı konjestif kalp yetmezliği, ileti bozuklukları, miyokardit ve alt özofagus
sfinkter dilatasyonu gibi sebepler mortaliteye neden olabilmektedir. Gastrointestinal sistem tutulumu beslenmeyi etkileyerek
malnütrisyona ve kaşeksiye, akciğer tutulumu pulmoner hipertansiyona ve sağ kalp yetmezliğine neden olabilmektedir [1].
Hastalarda sistemlerin tutulumu sonucu meydana gelen fonksiyonel bozukluklara bağlı anestezi uygulaması ile ilgili birçok
potansiyel sorunlar yaşanabilmektedir [2]. Bu nedenle sistemik
tutulumların en iyi şekilde ortaya konarak uygulanacak anestezi yönetimi ve ilaç seçiminin en uygun şekilde yapılması son
derece önemlidir. Anestezi yönetiminde dikkatli bir preoperatif
değerlendirme şarttır ve özellikle ağız açıklığı, laringoskopi ve
entübasyon güçlüğü, kardiyopulmoner değişiklikler, özofagus,
bağırsaklar, böbrek, eklem ve cilt dejenerasyonlarının eşlik edip
etmediği değerlendirilmelidir [3].
Burada sistemik skleroz tanısı ile takip edilen bir olgu anlatılarak
anestezi uygulamasında dikkat edilecek noktaları hatırlatmayı
amaçladık.
Olgu Sunumu
Kendisine ait verileri bu yazıda paylaşacağımızın onamını
aldığımız 60 yaşındaki bayan hastaya üretral polip nedeniyle
üroloji kliniği tarafından eksizyon operasyonu planlandı. Hastanın
preoperatif değerlendirmesinde 22 yıldır skleroderma hastası
olduğu ve ek hastalık olarak hipertansiyonunun bulunduğu tespit
edildi. Sklerodermanın sistemik tutulumu açısından sistemlerin
değerlendirilmesinde cilt balmumu kıvamında, cilt ve cilt altı
doku incelmiş olarak gözlendi. Kardiyovasküler sistem muayenesinde EKG’de herhangi bir patoloji saptanmazken ekokardiyografik değerlendirmede, ejeksiyon fraksiyonu % 68, pulmoner
arter basıncı normal, 1. derece aort ve mitral yetmezlik tespit
edildi. Bilateral akciğer solunum sesleri azalmış olan hastanın
çekilen akciğer grafisinde bilateral akciğer bazallerinde fibrotik
değişiklikler tespit edildi ve hastanın minimal düzeyde solunum
sıkıntısı mevcuttu. Renal tutulum açısından incelenen hastada
minimal düzeyde üre ve ürik asit yüksekliği mevcuttu. Ayrıca 45
kg olan hastanın kaşeksisi ve eklem tutulumlarına bağlı hareket
kısıtlılığı mevcuttu. Havayolu yönetimi açısından değerlendirilen
hastada ağız açıklığı: 3 cm altında, tiromental ve sternomental mesafeler normal sınırlarda, boyun hareketleri normal
ve mallampati skorlaması ≥ 2 olarak değerlendirildi. Hemogram ve biyokimyasal değerleri normal sınırlarda idi. Hastanın
kaşektik yapısı, kardiyak ve pulmoner tutulumu ve havayolu kontrolünün zorluğu genel anestezi işleminin yüksek riskli olacağını
düşündürdü. Bu sebeplerle hastaya spinal anestezi uygulanması
planlandı.
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Operasyondan 30 dakika önce prehidrasyon için 10 ml kg-1
% 0,9’lik NaCl intravenöz yoldan verildi. Takiben salona alınan
hastada periferik oksijen satürasyonu, noninvaziv arter basıncı
ve 3 derivasyonlu EKG monitörizasyonu uygulandı. Oturur pozisyonda L4-5 seviyesinden 25 numara spinal iğne kullanılarak
intratekal aralığa ikinci denemede girilerek serbest BOS akışı
gözlendi. Daha sonra % 0,5’lik hiperbarik bupivakain 2 ml (10
mg) subaraknoid aralığa verildi. Duyusal blok seviyesi pinprick
testi ile kontrol edildi. Enjeksiyondan 5 dk sonra T10 seviyesinde
duyusal blok elde edildi. Müteakiben başlayan ve yaklaşık 40 dk
süren ameliyatta herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı.
Operasyon sonrası ameliyat sonrası bakım ünitesine alınan hastada blok süresinde uzama ile karşılaşılmamış ve 3 saat sonra
sorunsuz bir şekilde kliniğine gönderilmişti. Hasta postoperatif
2. gün taburcu edildi.
Tartışma
Sklerodermalı hastaların yaklaşık % 67’sinde bronş epitelinde
proliferasyon, interstisyel ve peribronşiyal fibrozis ve pulmoner
düz kaslarındaki hipert¬rofiye bağlı pulmoner hipertansiyon
akciğerlerde görülen başlıca değişikliklerdir [4,5]. Alt özofageal
sfinkter gevşemesi sonucu aspirasyon pnömonisi de sıklıkla
gelişebilen önemli bir sorundur. Bu durumlar özellikle genel
anesteziyi mortalite ve morbidi¬te açısından riskli kılmaktadır
[4,5].
Sklerodermada % 65 oranında gözlenebilen kardiyovasküler
tutulum ventriküler disfonksiyon ve aritmilere sebep olan miyokard iskemisi, fibrozis ve basınç artışı gibi bulgularla kendini
gösterir [6].
Sklerodermalı hastalarda en önemli hedef organlardan biri de
böbreklerdir. Tutuluma bağlı olarak zamanla renal fonksiyonlarda azalma, proteinüri, kreatinin değerinde yükselme, idrar
çıkışında azalma ve hipertansiyon oluşur [7].
Sklerodermada tutulan bir diğer sistem de gastrointestinal
sistemdir ve motilite, sindirim, emilim ve boşaltım yetmezliklerini içeren birçok problemle karşılaşılabilmektedir. Tutulumun şiddetine bağlı olarak disfaji, kusma, ishal ve konstipasyon
gibi sebeplerle ciddi kilo kayıpları meydana gelebilmektedir. Bunun yanında gastrointestinal sistem tutulumu olan hastalarda
oluşabilecek malabsorbsiyon sendromları K vitamini emilimini
bozarak pıhtılaşma anormalliklerine yol açabilir [8]. Olgumuzda
beslenme problemlerine bağlı oluşan kaşeksi gastrointestinal
sistem tutulumunun en tipik bulgusuydu. Koagülasyon parametreleri normal sınırlarda olan hasta da rejyonal anestezi
açısından koagülopatiye bağlı kontrendike bir durum yoktu.
Sklerodermalı hastalarda cilt ve eklemlerde meydana gelen
değişikliklere bağlı olarak entübasyon, periferik/santral damar
yolu açılması ve uygun cerrahi pozisyon verilmesi esnasında
problemler ile karşılaşılabilmektedir [3]. Sklerodermalı hastalarda cilt tutulumuna bağlı ağız açıklığında sıkıntılar meydana
gelebilmekte ve buna bağlı olarak entübasyonla ilgili problemlerle karşılaşılabilmektedir [9]. Ayrıca laringoskopi ve endotrakeal tübün yerleştirilmesi sırasında ağız içi mukozası kolayca
travmatize olarak kanamalar oluşabilir [3,9].
Sklerodermalı hastalarda uygulanan rejyonal anestezi ve sinir
bloklarında periferik damarlar üzerine olan etkiye bağlı olarak
uzamış duyusal ve motor blok görülebilmektedir. Dolayısıyla bu
hastalarda lokal anestezik ilaçların küçük dozlarda tercih edilm-
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esi gerektiği bildirilmiştir [10].
Uygun vakalarda rejyonal anestezinin sklerodermalı hastalarda
genel anestezi ve entübasyonla ilgili problemlere karşı etkin bir
yaklaşım olduğu, hastaların uyanık kalmalarının avantaj olarak
değerlendirildiği ve ameliyat sonrası ağrı kontrolü sağlaması için
güvenle uygulanabileceği savunulmaktadır [11]. Ancak güvenli
bir yaklaşım olmadığını savunan çalışmalar da bulunmaktadır
[12].
Olgumuzda ağız açıklığının kısıtlı olması, pulmoner tutulumun
bulunması ve cerrahi bölgenin uygun olması nedeniyle ameliyat için spinal anestezi yöntemini tercih ettik. Spinal anestezik
ilaç olarak hiperbarik bupivakain kullanılması ile analjezinin T8
seviyesinin üzerine çıkma riskini azaltarak kardiyak ve solunum
fonksiyonlarının korunduğunu düşünmekteyiz [13]. Bununla
birlikte olgumuzda lokal anestezik etki süresinde herhangi bir
uzama görülmemiştir.
Sonuç
Sklerodermalı hastalarda anestezi tekniği seçimi ile ilgili kesin
bir görüş birliği olmamasına rağmen hastanın klinik durumu,
sistem tutulumlarının belirlenmesi, cerrahinin tipi ve süresi ile
klinik tecrübe göz önüne alınarak karar verilmelidir. Dikkatli bir
preoperatif değerlendirme yapılmasını müteakip mortalite ve
morbiditeyi en aza indirmek için rejyonal anestezinin bu hasta
grubunda iyi bir tercih olabileceği düşüncesindeyiz.
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