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• İncebağırsak, kolon, rektum,
dalak, pankreasın taravma ya da
herhangi bir nedenle cerrahi
gerektirdiği durumlar ile inguinal
ve epigastrik fıtık onarımı gibi
durumlarda abdominal cerrahi
için anestezi uygulanır.

1. Abdominal Girişimlerde Hazırlık
• Genellikle acil müdahale gerektiren durumlar dışında
planlanan cerrahi girişim öncesi hastalardaki beslenme ve
emilim bozukluklarına bağlı komplikasyonları ortadan
kaldırmaya yönelik preoperatif tedavi yapılması gerekir.
Özellikle aşağıda sıralanan bozuklukların ameliyat öncesi
düzeltilmesi gerekir.
• Dolaşım sorunları; kardiak yetmezlik, hipertansiyon ve
aritmilerin tedavi edilmesi gerekir. Gastrointestinal sistem
bozuklukları, lavman, kusma gibi nedenlere bağlı
hipovolemisi olan hastalarda sıvı replasmanı yapılması
gerekir. Sıvı ve elektrolit dengesizliklerinin, özellikle potasyum
eksikliğinin kardiyak yan etkileri göz önünde bulundurularak
anestezi uygulaması öncesi mutlaka düzenlenmesi gerekir.

• Ayrıca bağırsak motilitesi bozukluklarında (ileus, mide atonisi, pylor
stenozu, zenker divertikülü, kaza ve şok sonrası gibi) midenin boşalma
süresi uzayabilmekte ve standart olarak uygulanan preoperatif açlık
süresinde bile mide dolu kalabilmektedir.
• Bu nedenle ileuslu hastalarda rutin ön hazırlıkların dışında mide
aspirasyonu veya cerrahi operasyon öncesi dolu mideye yönelik
anestezi tedbirlerinin alınması gerekir.
• Mide yıkaması için kalın bir mide tüpü yerleştirilir. Bu uygulama boş
bir mideyi garanti etmemekle beraber mide içinde bulunan sıvı ve
havanın hacmini azaltarak, mide içi basıncı düşürür. H2 reseptör
blokerleri (örneğin simetidin 200mg veya ranitidin 50mg İ.V)
ameliyattan 1-2 saat önce verilebilir. Antiemetikler (örneğin
metoklopramid 10mg İ.V) ameliyattan 1 saat önce verilebilir.

Ancak çocuklarda, mekanik ileus ve
parkinsonizmde verilmemelidir.

• Bazı hastalarda standart monitörizasyon uygulaması yeterli olurken
bazı hastalarda anestezi uzmanın istediği ekstra ( detaylı)
monitörizasyon yöntemlerinin uygulanması gerekir. Anestezi
teknisyeni bu durumu göz önünde bulundurarak hazırlık yapmalıdır.

2. Abdominal Girişimlerde Anestezi
Uygulaması
• İlke olarak abdominal girişimlerde hemen hemen bütün
ameliyatlar genel anestezi altında yapılır. Ancak bazı
durumlarda spinal veya epidural anestezi yalnız veya
genel anestezi ile kombinasyon şeklinde uygulanabilir.
• Çoğunlukla ameliyat sonrası şiddetli ağrıların görüldüğü
uzun süreli abdominal ameliyatlarda postoperatif ağrı
kontrolü ve komplikasyonların azaltılması açısından
böyle bir kombinasyon tercih edilir.
• Bu hastaların anestezi girişimlerinde genel ilkelere ilave
olarak; karın ön duvarında iyi bir gevşeme, cerrahi
uyanlara refleks yanıtın baskılanması ve evaporasyonla
sıvı ve ısı kayıplarının önlenmesi gerekir.

Hastaya anestezi uygulamasına başlarken
• Supine pozisyonda hastanın genel durumuna göre (ASA I;I;III;IV gibi)
edilir. monitörize
• Uyanık ya da anestezi altında nazogastrik tüp yerleştirilir.
• Damaryolu açılarak sıvı infüzyonu beraberinde indüksiyon uygulanır.
• Endotrakeal entübasyon sonrası cerrahi girişimin özelliğine göre
uygun pozisyon verilir.
• İnhalasyon anesteziği/kas gevşetici ile genel anestezi uygulanabilir.
• Opioid analjezikler eklenebilir.
• İleuslu hastalarda indüksiyon öncesi minimum 8 L/dk. akımda 4-5
dakika süre ile preoksijenizasyon uygulanır.
• Mide şişkinliği ve bunu takiben regürjitasyon tehlikesi olmaması için
yüksek tidal ile ventilasyon yapmamaya dikkat edilmelidir.

• Ani indüksiyon için hızlı etkili bir İ.V. hipnotik (tiyopental, etomidat, propofol) ile başlatılır.
Maske ile solutmada güçlük yoksa yüksek doz rokuronyum (1,2 mg/kg) iv uygulanır.
• İleuslu hastalarda entübasyon için trendelenburg ya da başın 40-45° yukarıda olduğu ters
trendelenburg pozisyonu verilir.
• Anestezik maddenin enjeksiyonundan sonra, entübasyon bitirilinceye kadar entübasyona yardım
eden kişi tarafından krikoid bası uygulanarak özefagusu kapatılır ve regürjitasyonun önlenmesini
sağlar.
• İleuslu hastalarda entübasyon sırasında regürjitasyon meydana gelirse, özefagus entübe edilir,
hastanın başı yukarıda ise aşağıya indirilir ve mide içeriği dışarı akıtılır.
• Daha sonra yardımcı kişi hastayı başının aşağıda olduğu pozisyonda tutarken trakea ikinci bir tüp
ile entübe edilir.
• Hasta yatay pozisyona getirilerek azotprotoksit kullanılmadan, bağırsakların dekompresyonuna
kadar anestezi sürdürülür.

3. Abdominal Girişimlerde İdame ve Hasta
Takibi
• Abdominal girişimler genellikle büyük cerrahi operasyon sınıflandırılması içerisinde yer alır ve
girişim süreleri uzundur. Dolayısıyla uzayan girişim süresi anestezi uygulamalarının da uzun
olmasını gerektirir. Bu nedenle anestezi idamesinin ve hasta takibinin dikkatli yapılması gerekir.
• Girişim süresince 5-10 ml/kg/saat, büyük girişimler süresince de 15 ml/kg/saat sıvı verilmelidir.
• Abdominal girişimler sırasında, organların hava ile teması sonucu ısı kaybı olur ve
evaporasyonla saatte 0.5°C ısı kaybedilebilir.
• Hipoterminin organ fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkisi yanında, başta kas gevşeticiler
olmak üzere ilaçların etkisini artırması, uzatması, ısınma döneminde gelişen titremenin
oksijen tüketimini artırması gibi sakıncaları vardır.
• Özellikle yaşlı hastalarda ısınma süresi daha uzundur.
• Önlem olarak; girişim sırasında radyant ısı kaynağı veya blanket kullanılması; barsaklar dışarı
alınmak zorunda ise üzerlerinin örtülmesi; cilt temizliği, irrigasyon ve yıkama sıvılarının
ısıtılması gibi uygulamalar yapılmalıdır.

• Girişim yeri veya abdominal kavitenin antibiyotikli sıvı ile irrigasyonu veya
yıkanması kas blokajının uzamasına neden olabilir.
• Cerrahi işlem sırasında gelişen hıçkırık sorun yaratabilir. Yüzeyel anestezi
hıçkırığın nedenlerden biri olabilir. Giderilmesinde yeterli dozda kas gevşetici,
narkotik analjezik ilaçlar uygulanabilir. Ayrıca anestezinin derinleştirilmesi,
metoklopramid, efedrin (5 mg tekrarlanabilir) verilmesi, burna soğuk su
infüslasyonu uygulanabilir.
• Operasyon sırasında kanama durumu, nabız, kan basıncı ve ısı takibi belirli
aralıklarla yapılmalı uzun süren cerrahi girişimlerde komplikasyonlar açısından
dikkatli izlem yapılmalıdır.
• Hastaya yapılan girişimler, uygulanan sıvı ve ilaçlar dozları ve zamanı belirtilerek
anestezi formuna kayıt edilmelidir.

4. Abdominal Girişimlerde Anesteziyi
Sonlandırma
• Genel anesteziyi sonlandırma işlem basamakları sırasıyla uygulanır. Hasta anestezinin
sonlandırılması aşamasında komplikasyonlar yönünden iyi değerlendirilmelidir. Bu
nedenle;
• Hastada uyandırma kriterleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Ekstübasyon,
hasta uyanık ve sözlü uyaranlara cevap verebiliyorsa yapılmalıdır.
• Ekstübasyon sonrası kusma sık görüldüğü için anestezi sonrası dekürarizasyon
yapılarak sfinkter basıncını arttırarak belli bir emniyet sağlanır.
• Abdominal girişimlerin en ciddi komplikasyonlarından biri kolon anostomozundan
kaçakdır. Nedenleri arasında; ileri yaş, anemi, radyoterapi, enfeksiyon, peroperatif
hipotansiyon, kan kaybı, girişimin uzun sürmesi, anastomozun yeri, malignite ve
önceden bulunan kolon hastalığı yanında anesteziklerin etkisi de sayılabilir.

• Postoperatif dönemde gastrointestinal fonksiyon geçici olarak deprese
olur.
• Başka bir sorun olmadıkça abdominal cerrahiden birkaç saat sonra ince
barsak motilitesi başlar; ancak absorbsiyon, mide boşalması ve kolon
fonksiyonu çok daha geç döner.
• Postoperatif komplikasyonlar için gerekli önlemler alınmalıdır.

5. Bazı Abdominal Girişimlerde Dikkat Edilecek Noktalar:
a. Fıtık Onarımı
• İnguinal fıtık onarımı için genel, spinal (T10 düzeyinde)
veya epidural anestezi uygulanabilir. Epigastrik fıtık
onarımında, genel anestezi ve yeterli gevşeme gerekir.
Girişim sırasında veya ekstübasyon sırasında hastanın
ıkınması, öksürmesi dikiş hatlarını zorlayabilir. Çok geniş
fıtıkların onarılması postoperatif solunum sıkıntısı
yaratabilir.
• İnsizyonal hernide, yöntem lokalizasyona göre belirlenir.
En önemli konu derin kas gevşemesi sağlanmasıdır.
Boğulmuş fıtıkta ise mide içeriği aspirasyonu riski çok
yüksektir. Mide içeriğini boşaltmak için nazogastrik
sonda uygulaması yapılabilir. Hızlı indüksiyon ile krikoid
bası uygulanarak entübasyon yapılmalıdır.

b. İntestinal Obstrüksiyon
• Bu hastalarda; dehidratasyon, hipovolemi, ağır elektrolit ve asit ve baz
dengesi bozukluğu, obstrüksiyon yüksek seviyede veya uzun sürmüşse
midenin dolu olması, artmış intraabdominal basınç etkisi ile
diyafram hareketlerinin kısıtlanması ve venöz dönüşün azalması
sorunları vardır.
• Gangren gelişmişse toksik tablo vardır. Sıvı kaybı başlangıçta izotonik
solüsyon daha sonra dengeli elektrolit solüsyonu verilmelidir. Krikoid
bası ile hızlı indüksiyon ve entübasyon yapılmalıdır.

c. Splenektomi
• Travmatik olaylarda splenektomi yapılması konusunda, özellikle
çocuklarda dalağın onarılmasına çalışılmaktadır.
• Travma veya hipersplenizm nedeniyle splenektomi yapılması
gerektiğinde, genel ilkeler içinde ve yeterli kas gevşemesi sağlayan bir
anestezi yeterli olur.
• Ancak hematolojik bir hastalık söz konusu ise tekrarlanan
transfüzyonların neden olduğu cross-match sorunları, immünosüpresif
tedavi ve kanama sorunları dikkate alınmalıdır.

d. Evantrasyon
• Evantrasyon, karın düz kaslarının karşılıklı gevşemesi ve
birbirinden uzaklaşması nedeniyle karın iç organlarının
dışarıya doğru çıkıntı yapmasıdır.
• Karındaki organların dışarıya çıkarılmasındaki; cerrahi
teknik, anestezi, hastalığın etkisi ve beslenme durumu
sorumlu olabilir.
• Akut peritonit, atelektazi, intestinal obstrüksiyon, renal ve
kardiak yetmezlikle ölüme götürebilir.
• Sadece küçük bir bağırsak parçası veya omentumun
çıkması durumun ciddiyetinin kavranmasında aldatıcı
olabilir.
• Bütün dikiş hattı birden açılabilir. Bu hastalarda anestezi
uygulaması sırasında tam bir abdominal gevşeme olması
gerekir

e. Anorektal Cerrahi
• Anal bölgedeki cerrahi uyanlar şiddetli ağrı, refleks kas hareketi ve laringeal
spazma neden olur. Bunları kontrol için yeteri derinlikte genel anestezi/kas
gevşemesi veya bölgesel anestezi gerekir. Bölgesel anestezi yöntemi olarak
kaudal epidural blok, L4-5 aralığından spinal anestezi veya lokal infiltrasyon
seçilebilir. Ayrıca bu yöntemler yüzeyel genel anestezi ile kombine edilebilir.
• Abdominal girişimler içerisinde yer alan anorektal cerrahi uygulanırken
litotomi, trendelenburg veya jack-knife pozisyonuna ait sorunlar olabilir.
Hasta bu yönü ile dikkatli takip edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır.
Abdominoperineal girişimlerde önemli miktarda kanama olabilir ve
gerektiğinde uzman direktifleri doğrultusunda kan veya kan ürünleri
transfüzyonu yapılabilir.

f. Enflamatuar ve Malign Hastalıklar
• Hastalığın derecesi ve yayılımına göre, sıvı-elektrolit ve beslenme
bozukluğu, anemi, ateş, ilaç alımı, koagülasyon bozukluğu,
radyoterapi etkileri söz konusu olabilir.
• Anestezi yöntem ve teknikleri bu sorunlar gözöününde bulundurularak
seçilmelidir.

g. Laparoskopik Cerrahi
• Günümüzün en gözde cerrahi tekniklerinden biri
olan laparoskopi, etkin şekilde tanı ve tedavi
amacıyla kullanılmaktadır.
• Tanı amaçlı yapılan eksplorasyonların dışında
kolesistektomi, apendektomi, kasık ve göbek fıtığı
onarımı, ülser perforasyonu cerrahisi ve mide
fıtıkları için funduplikasyonlarda laparoskopik teknik
rutin olarak uygulanmaktadır.
• İntraabdominal basınç artışı nedenli havayolu
basıncında artış ve venöz dönüşde azalma nedenli
hipotansiyon gözlenebilir. End tidal karbondioksit
takibi sıkı yapılmalıdır.

