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ÖZET:

SUMMARY:

Takayasu Arteriti (TA) idiyopatik, nadir görülen
kronik, inflamatuvar bir hastalýktýr. TA olgularýnda
anestezi, kontrol edilemeyen þiddetli hipertansiyon
ve arter basýncýnýn monitörizasyonunda güçlükler
nedeniyle komplike bir iþlemdir. Bu yazýda Takayasu
arteritli, gebenin sezaryen seksiyo giriþiminde
anestezik yaklaþýmýmýz sunulmuþtur. 31 yaþýndaki
gebe olgu, fetal distres ve annenin karaciðer
enzimlerinde yükselme geliþmesi üzerine acil
sezaryen seksiyoya alýndý. Olgu üç yýl önce TA
tanýsý almýþtý. Sað kol arter kan basýncý 240 /100
mmHg, sol kol 195/90mmHg idi. Femoral arter
pulsasyonlarý zayýf olarak palpe edilebiliyordu.
kristalloid solusyonuyla hidrasyon saðlandýktan
sonra % 0.5 bupivakain spinal 10 mg ile spinal
blok uygulandý. Operasyon boyunca kan basýnçlarý
preoperatif deðerlerde seyretti. Yenidoðanýn 1. ve
5. dakika apgar skoru 7 ve 9 idi. Postoperatif
dönemi sorunsuz geçiren olgu 4. günü taburcu
edildi.

Caesarean section under spinal anesthesia at
pregnant with Takayasus arteritis (case report)*
Caesarean section under spinal anesthesia of
pregnant woman with Takayasus arteritis (case
report)

Anahtar Kelimeler: Takayasu arteriti, spinal
anestezi, gebe kadýn

Takayasu's arteritis is a rare, idiopathic and
chronic inflammatory disease. Anesthesia for
patients with TA is complicated by their severe
uncontrolled hypertension and difficulties
encountered in monitoring arterial blood pressure.
We report the anesthetic management of pregnant
woman with Takayasus arteritis undergoing
Caesarean section. 31-yr old, pregnant woman
was scheduled for emergency Caesarean delivery
when fetal distress and increase of maternal liver
enzyms developed. She was diagnosed as TA three
years before. Arterial pressure in her right arm
was 240/100 mmHg and in left arm was 190/95
mmHg. Her femoral arterial pulsations were
palpable poorly. After administration of cristalloid
solution for hydration, a spinal block was performed
with 10 mg 0.5% bupivacaine spinal. Blood pressure
was maintained at preoperative levels throughout
the intraoperative period. Apgar scores of the
neonate were 7 and 9 at 1 and 5 minute respectively.
The postoperative course was uncomplicated and
the patient was discharged on the fourth
postoperative day.
Key Words: Takayasu's arteritis, spinal anesthesia,
pregnant woman

GÝRÝÞ
Takayasu arteriti (TA) genellikle 40 yaþ
altý kadýnlarda görülen, ve ana dallarýný tutan
sonucu vizüel bozukluklar, serebrovasküler
yetersizlik bulgularý, geçici iskemik atak,
kollarda nabýzlarýn yokluðu gibi klinik
bulgulardan oluþan bir tablosudur. Ýki koldan
ölçülen deðerleri farkýnýn 10-20 mmHg'nýn

üzerinde olmasý, kollarda hareket sonrasý çabuk
yorulma hastalýðý düþündürür(1). TA, sebebi
bilinmeyen, kronik ve oklüziv tipte
panarteritisin nadir bir formudur. Bu hastalýkta
anestezi yönteminin seçimi ve özellikle
operasyon sonrasý geliþen nörolojik bozukluðu
deðerlendirmek ile ilgili pek çok yayýn vardýr
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verildi. Baþ yaklaþýk 40 derece yukarý
pozisyonda, sað kalça altýna ince yastýk
yerleþtirilerek pozisyon verildi. Blok
uygulandýktan 7 dakika sonra T6 seviyesinde
duysal bloðun yerleþmesi üzerine cerrahi
baþlatýldý. Apgar1 : 7, Apgar5 : 9 ile canlý kýz
bebek doðurtuldu. Otuzbeþ dakika süren giriþim
boyunca kan basýnçlarý baþlangýç deðerlerinde,
yüksek seyretti. KAH, SpO2 takiplerinde ise
deðerler normal sýnýrlarda ve stabil seyretti.
Postoperatif duysal blok 2 segment gerilemesini
takiben kan basýncý sað kol 180/90 mmHg,
sol kol 160/95 mmHg ile hasta ilgili servisine
gönderildi. Yirmidört saat sonra bakýlan
tetkiklerinde AST: 50 U/L, ALT: 64 U/L, kan
basýnçlarý; sað kol 170/80 mmHg, sol kol
150/70 mmHg idi. Hasta operasyonun 4. günü
sorunsuz olarak evine taburcu edildi.

(2-4). Bu sunuda bir olgu nedeniyle Takayasu
hastalýðý olan gebede anestezik yaklaþým
tartýþýlmýþtýr.
OLGU
Üç yýl önce TA ve bilateral renal arter
stenozu tanýsýyla takip ve tedavi gören, daha
önce bir kez 6 haftalýk, bir kez de 17 haftalýk
intrauterin iki fetus kaybý hikayesi olan 31
yaþýnda, 32 haftalýk gebe hastanýn ilaç
tedavisine raðmen hipertansiyonunun kontrol
altýna alýnamamasý, karaciðer fonksiyon
testlerinin bozulmasý ve fetal distres geliþmesi
üzerine acil sezaryen seksiyo planlandý. Yapýlan
preoperatif deðerlendirmede þuur açýk, koopere,
üst ekstremite nabýzlarý dolgun, noninvaziv
arter basýncý sað kol 240/100 mmHg, sol kol
190/95 mmHg, her iki alt ekstremitede a.
femoralis, tibialis posterior ve dorsalis pedis
nabýzlarý üst ekstremiteye göre daha zayýf
olmakla beraber dolgun, kalp sesleri normal,
ek ses ve üfürüm yok, solunum rahat,
dinlemekle her iki akciðerde solunum sesleri
doðal olarak tespit edildi. Pretibial 2 +ödem
mevcuttu. Laboratuvar deðerlerinde; 4 saat ara
ile alýnan kan örneklerinde AST:72- 149 U/L,
ALT: 64-109 U/L ile yükselme gösterirken,
üre, kreatinin, koagulasyon testleri ve
hemogram deðerleri normal sýnýrlarda bulundu.
Hastanýn kan basýnçlarýnýn kontrol altýna
alýnamýyor olmasý nedeniyle genel anestezinin
serebrovasküler olaylarý tetikleyebileceði yada
maskeleyebileceði düþüncesiyle, ayrýca hastanýn
tok olmasý ve koagulasyon testlerinin normal
sýnýrlarda olmasý nedeniyle rejiyonel anestezi
uygulanmasýna karar verildi. Hastaya anestezi
uygulamasý konusunda bilgi verilip
aydýnlatýlmýþ onamý alýndý. Hastanýn her iki el
sýrtýna birer 20 no. intravenöz kanül
yerleþtirilerek damar yolu açýldý ve izotonik
serum baþlanarak hidrasyon ve volüm
replasmaný saðlandý. Kalp atým hýzý (KAH),
periferik oksijen satürasyonu (SpO2), Dýý
derivasyonunda EKG, ayrýca her iki kola
tansiyon manþonu yerleþtirilerek noninvaziv
kan basýnçlarý monitörize edilerek hemodinamik
parametrelerin takibine baþlandý. Oturur
pozisyonda L3-4 aralýktan 26 numara spinal
iðne ile subaraknoid aralýða girilerek berrak
beyin-omurilik sývýsýnýn akýþý gözlendikten
sonra bupivakain spinal 10 mg + fentanil 5mcg

TARTIÞMA VE SONUÇ
TA, sýklýkla genç kadýnlarda görülen,
özellikle aortik ark dallarýný tutan, nedeni
bilinmeyen oklüziv bir poliarteritistir. En yaygýn
olarak, Asyalý kadýnlarda görülür. Klinik
bulgularý, damar ya da damarlarýn tutulumuna
baðlý olarak geçici iskemik atak ve vizüel
bozukluklar, serebrovasküler yetersizlik
bulgularý, boyun bölgesi, göðüs ve omuzda
zengin kollateral akýmla beraber kollarda
nabýzlarýn yokluðudur. Bununla beraber, en
yaygýn klinik bulgu, boyun üfürümüdür (1).
TAde çoðunlukla hipertansiyon ve buna baðlý
serebrovasküler, retinal bozukluk, kalp ve
böbrek yetmezliði gibi komplikasyonlar ortaya
çýkmaktadýr. TAli gebede retinopatinin,
hipertansiyonun ve aort regürjitasyonunun
þiddeti annenin saðkalýmýnda en önemli
kriterdir. Bu olgularda steroid tedavisi ile
remisyon saðlanabilmektedir (1,5).
TAli hastalarda anestezik teknik, rejyonal ya
da genel olabilir. Anestezik tekniðin seçiminde,
postoperatif ve intraoperatif dönemlerde yeterli
kan basýncýný sürdürmek son derece önemlidir.
Rejyonal anestezi uygulamasýnda sempatik
blok sonucu kan basýncýnda azalma, daralmýþ
arterlerden dolayý rejyonal sirkülasyonu bozulan
hastada tehlikeli olabilir (2). TA'li hastada genel
anestezi uygulamalarýnda beklenen tehlikeler
ise kardiyak disfonksiyon ya da serebral
hemoraji ve infarkta yol açabilen hipertansif
ataklardýr. Anestezi sýrasýnda karotid kan
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akýmýný azaltan iþlemlerden kaçýnýlmalýdýr.
Ayrýca serebral fonksiyonlar monitörize
edilmelidir (5,6). Steroid tedavisi almakta olan
bu olguda renal arter stenozu ile gebeliðin 26.
haftasýnda baþlayan ve son haftalarda kontrol
edilemeyen hipertansiyon mevcuttu. Karaciðer
enzimleri yükselmekteydi. Spinal anestezide
sempatik blokajýn organ perfüzyonunu daha
da bozmasý endiþesine karþýn, olgunun acil
müdahale gerektiriyor olmasý, dolayýsýyla
serebral dolaþým ile ilgili ileri tetkiklerin
yapýlamamýþ olmasý, ayrýca kan basýnçlarýnýn
kontrol altýna alýnamamasý nedeniyle genel
anestezinin serebrovasküler olaylarý
tetikleyebileceði ya da maskeleyebileceði
düþünülerek, genel anesteziden kaçýnýlmýþtýr.
Hastada spinal anestezi için kontrendikasyon
olabilecek bir bulgununun olmamasý nedeniyle,
hastanýn da bilgi ve onayý ile spinal anestezi
uygulanmasýna karar verilmiþtir. Spinal anestezi
uygulamasýna baðlý þiddetli hipotansiyon
geliþtiði takdirde hastada mevcut olan renal
arter stenozu nedeniyle böbrek fonksiyonlarýnýn
bozabileceði, uterus kan akýmýnýn ve bebeðin
olumsuz etkilenebileceði endiþesi ile anestezi
uygulamasýndan önce yeterli sývý replasmaný
yapýldýðýndan emin olunmuþ ancak yakýn kan
basýncý ve kardiyopulmoner sistem muayeneleri
ile aþýrý sývý yüklenilmesinden kaçýnýlmýþ,
hastada aorta-kaval basý ile kan basýncý ve
uterus kan akýmýnýn bozulmamasý için gerekli
tedbirler alýnmýþtýr. Gerek anestezi uygulamasý
ve cerrahi giriþim sýrasýnda, gerekse postoperatif
dönemde hastanýn organ fonksiyonlarýnda bir
bozukluk geliþmemiþtir.
Sonuç olarak; TAli gebelerin acil sezaryen
seksiyo giriþimlerinde spinal anestezi tekniðinin
olasý komplikasyonlardan korunma açýsýndan
iyi bir seçim olduðu kanaatine varýlmýþtýr.
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