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Cerrahi Sonrası 
Epidural Ağrı 
Giderimi 
Bu broşür, ağrınızı gidermek için epidural yolu seçtiğinizde, 
ameliyat esnasında veya sonrasında ağrı giderimi için neler 
bekleyebileceğinizi açıklamaktadır. Anestezi uzmanı, hastalar ve 
hasta temsilcilerinin ortak çalışması sonucu hazırlanmıştır. 

Epidural nedir? 
Epidural, sırtta omurilikten gelen sinirlerin yakınına, ağrının giderilmesi için ağrı kesici 
ilaçların aktarımı sağlamak için yerleştirilen esnek ve ufak bir tüptür. 
Ameliyat sırasında (genellikle genel anesteziye ek olarak) ve ameliyat sonrasında ya da 
her iki durumda da ağrı kontrolü için kullanılır. 
Lokal anestezi ya da bazen diğer ağrı giderici ilaçlar epidural sonda yoluyla verilir. Bu 
sonda sırtınızdaki sinirlere yakındır. Bunun sonucunda, sinir iletileri engellenir. Bu da 
ağrının giderilmesini sağlar, ağrının ne ölçüde giderildiği verilen ilacın miktarı ve türüne 
göre değişir. Lokal anestezi, ağrıyı kesmenin yanı sıra hissizlik ve kuvvetsizlik hissine yol 
açabilir. 
Ağrı giderici ilaçların epidural kateter yoluyla sürekli aktarımı için epidural pompa 
kullanılır. Bazı epidural pompaların, kendi ağı kesimini kendiniz sağlamanız için bir basma 
butonu vardır. Bu pompaların, kendinize aşırı doz verme olasılığını azaltmak üzere 
programlanmış güvenlik tedbirleri vardır. 
Ağrı kesimi pompa çalışmayı sürdürdüğü sürece devam eder. Durduğunda, tam his 
birkaç saat içinde geri kazanılır. 

Epiduralin faydaları nelerdir? 
Bir epidural doğru işlediğinde, ameliyat sonrasında özellikle de derin nefes aldığınızda, 
öksürdüğünüzde ya da yatakta hareket ettiğinizde diğer yöntemlere kıyasla daha iyi 
ağrı giderimi sağlar. 
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Alternatif kuvvetli ağrı giderici ilaçlara duyulan ihtiyaç azalır. Bu da nefes alış verişinizin 
daha iyi olması, mide bulantısı ve kusmanın daha az olması ve daha tetikte olmanız 
anlamına gelir. 
Bacaklarda ya da akciğerde kan pıhtısı ve göğüs enfeksiyonu riski gibi diğer bazı 
komplikasyonların da azaldığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Epidural yönteminde kan 
kaybının daha az olduğu ve bu nedenle kan nakline ihtiyaç duyma riskinizin azaldığı 
yönünde kanıtlar da bulunmaktadır. 

Peki ya epidural kullanmazsam? 
Bu sizin seçiminiz. Anestezi uzmanınız özellikle epiduralin tercih edildiği durumları ve ne 
gibi alternatiflerin bulunduğunu size anlatacaktır. 
Diğer ağrı giderim yöntemlerinde morfin ya da benzeri ilaçları kullanır. Bunlar kuvvetli 
ağrı giderici ilaçlardır, ancak mide bulantısı ve kabızlığı da içeren yan etkileri olabilir. Bazı 
kişiler morfin kullanımı sırasında kafa karışıklığı yaşarlar. 
Lokal anestezi uygulamanın alternatif yolları da bulunabilir - örneğin, sinirlerin 
baskılanması. 

Herkes epidural kullanabilir mi? 
Hayır. Bazı kişiler için epidural mümkün değildir. Anestezi uzmanınız gerekli olması 
durumunda seçenekleri sizinle görüşecektir. Epidural şu durumlarda mümkün 
olmayabilir: 
■ Warfarın gibi kan inceltici ilaçlar kullanıyorsanız 
■ kanınız gerekli şekilde pıhtılaşmıyor ise 
■ lokal anestetik ilaç (yada "anestezi") ilaçlara alerjiniz varsa 
■ omuriliğinizde ciddi bir şekil bozukluğu varsa 
■ sırtınızda bir enfeksiyon varsa 
■ daha önce omuriliğinizden ameliyat geçirdiyseniz ve metal yerleştirildiyse 
■ geçmişte spinal anestezisi ya da epidural ile sorun yaşadıysanız. 
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Epidural nasıl uygulanır? 
Epidural şu şekillerde yerleştirilebilir: 
■ Uyanıkken 
■ Yatıştırıcı ile (sizi uykulu ve sakin hale getiren ilaçlarla). 
Anestezi uzmanınız sizin için en iyi seçenek ile ilgili sizinle konuşacaktır. Epidural 
uygulamasının adımları şunlardır: 
1 sıvı vermek için kolunuzdaki bir damara kanül (damlalık) yerleştirilir 
2 sizden oturmanız ya da yan yatmanız istenir. Sırtınızı mümkün olduğunda eğimli hale 

getirecek şekilde eğilmeniz sağlanır (önceki sayfada verilen resme bakınız) 
3 anestezi uzmanı sırtınızı antiseptikle temizler 
4 deriyi uyuşturmak için ufak bir lokal anestezi enjekte edilir 
5 ince plastik bir sonda (tüp) sırtınızda bulunan epidural boşluğa yerleştirilmesi için bir 

iğne  
kullanılır. İğne çıkarılır, sırtınızda sadece sonda kalır. 

Bu nasıl bir his yaratır? 
Lokal anestezi enjeksiyonu deride kısa süreli batma hissi yaratacaktır. Sonrasında bir itme 
hissi yaşanır, ancak bu genellikle iğne ve sondanın yerleştirilmesi sırasında hissedilen bir 
rahatsızlıktan fazlası değildir. 
Bazı durumlarda, elektrik şokuna benzer keskin bir his yaşanabilir. Anestezi uzmanınız 
bunun yaşandığını fark edecektir. Size hissin nerede yaşandığını sorabilir. 
Sıcaklık ve uyuşma hissi lokal anestezi verildikten sonra kademeli olarak gelişir. Bazı 
epidural türlerinde bacaklarınız ağırlaşabilir ve hareket ettirmeniz zorlaşabilir. 
İnsanlar genel olarak bu hisleri nahoş değil sadece biraz garip bulmaktadır. Epidural 
durdurulduğunda his ve hareket normale dönecektir. 

Riski anlama 
Komplikasyon yaşama riski faydalar ile beraber değerlendirilmeli ve alternatif ağrı 
giderici yöntemler ile karşılaştırılmalıdır. Anestezi uzmanınız size daha fazla bilgi verebilir 
ve göreceli riskleri anlamanıza yardımcı olabilir. 
İnsanlar kelime ve sayıları farklı yorumlayabilirler. Bu ölçek yardımcı olması amacıyla 
verilmiştir. 
 

 

Çok yaygın Yaygın Yaygın değil Nadir Çok nadir 
10’da 1 
Ailedeki 
bir kişide 

100’de 1 
Ailedeki 

bir sokakta 

1.000’de 1 
Ailedeki 

bir köyde 

10.000’de 1 
Kasabadaki bir 

kişide 

100.000’de 1 
Küçük bir 
şehirdeki bir 

kişide 
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Çok yaygın yan etkiler 
Düşük tansiyon 
Epidural uygulanması durumunda tansiyonunuzun biraz düşmesi normaldir. Anestezi 
uzmanınız bu durumu düzeltmek için sıvı ve ilaçlar kullanacaktır. 

İdrar çıkaramama 
Epidural, mesane sinirlerini etkiler. İdrarın çıkarılması için mesaneye bir kateter (tüp) 
yerleştirilir. Epidural kullanılsın ya da kullanılmasın, büyük ameliyatlar sonrasında genellikle 
bu işleme ihtiyaç duyulur. 

Kaşıntı 
Bu durum, epidural yöntemi ile bazen kullanılan ağrı giderici ilaçların yan etkisidir. Anti 
histamin ilaçları yardımcı olabilir ya da epidural ile aktarılan ilaç değiştirilebilir. 

Mide bulantısı / kusma 
Bu epiduralin kullanıldığı durumlarda, diğer ağrı giderim yöntemlerine göre daha az 
görülmektedir. Kusmayı önleyen ilaçlar yardımcı olabilir. 

Yetersiz ağrı giderimi 
Epidural yöntemi bütün ağrınızı gidermeyebilir. Sizinle ilgilenen anestezi uzmanı ya da 
ağrı giderim hemşireleri bu durumun geliştirilip geliştirilemeyeceğine ya da başka bir 
ilaca geçilip geçilmeyeceğine karar verecektir. 

Yaygın yan etkiler 
Baş ağrısı 
Baş ağrısı ameliyatlardan sonra sıklıkla görülür. Epiduralden sonra daha şiddetli ve uzun 
süreli bir baş ağrısı yaşanması mümkündür. Bu durum ortalama olarak her yüz epidural 
işlemden birinde görülür. Bu durum, epidural ya da epidural kateterin yerleştirilmesi 
sırasında kullanılan iğnenin istemeden omuriliği çevreleyen sıvı kesesini delmesi 
sonucunda yaşanır. Ufak miktarda sıvı dışarı sızar ve baş ağrısına neden olur. Bu durum, 
oturmanız durumunda daha da şiddetlenen ve yatay pozisyonda azalan şiddetli bir baş 
ağrısına neden olabilir. Bu baş ağrısı bazı durumlarda yeterince su tüketimi ve ağrı 
giderimi sonrasında kendiliğinden düzelir. Sizinle ilgilenen çalışanlar anestezi ekibini bu 
durumdan haberdar etmelidir, çünkü bu taburcu edilmenizden önce gözden 
geçirilmesi gereken bir durumdur. Baş ağrısının şiddetli olması ya da geçmemesi 
durumunda, baş ağrısına özel bir tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Bu baş ağrısına duyma 
kaybı, seslerin boğuk duyulması veya duyma distorsiyonları eşlik edebilir.  
Daha fazla bilgi için lütfen websitemizde bulunan spinal veya epidural enjeksiyon sonrası 
baş ağrısı isimli kitapçığı okuyunuz: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish 

Yaygın olmayan yan etkiler ve komplikasyonlar 
Yavaş nefes alıp verme 
Epidural sırasında kullanılan bazı ilaçlar nefes alıp verişin yavaşlamasına neden olabilir, 
bu durum tedavi gerektirir. 
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Sinir hasarı: geçici 
Çok yaygın olmamakla beraber, iğne ya da epidural sonda sinirleri zedeleyebilir. Bu, alt 
vücudun geniş ya da ufak bir kısmında his ve hareket kaybına neden olabilir. Birçok 
kişide bu durum birkaç gün, hafta ya da ay sonrasında düzelir. 

Nadir ya da çok nadir komplikasyonlar 
Sinir hasarı: kalıcı 
İğne ya da sondadan kaynaklı kalıcı sinir hasarı nadirdir: 
■ 23,500’den 50,500’e spinal ya da epidural enjeksiyondan 1’inde kalıcı hasar 

meydana gelir 
■ 54,500’den 141,500’e spinal ya da epidural enjeksiyondan 1’inde belden aşağı felç 

ya da ölüm meydana gelir. 
Bu konu ile ilgili daha fazla bilgiyi websitemizde bulunan Spinal veya epidural 
enjeksiyonla ilişkili sinir hasarı isimli kitapçıktan edinebilirsiniz: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish 

Sonda enfeksiyonu 
Bazı durumlarda epidural sonda çevresinde enfeksiyon oluşabilir. Bu durumda sonda 
çıkarılır. Enfeksiyon nadiren ciltten daha derine yayılır. Antibiyotik kullanımı ya da nadiren 
acil sırt ameliyatı gerekli olabilir. Epidural apseden kaynaklı engele neden olan sinir 
hasarı çok nadirdir. 

Diğer komplikasyonlar 
Konvulsiyonlar (ataklar), nefes almada ciddi zorluk, kalıcı belden aşağı felç (bir ya da 
birden fazla uzuvda hareket kaybı) ya da ölüm oldukça nadirdir. 

Anestezi uzmanınıza sormak isteyebileceğiniz sorular 
■ Bana neden epidural öneriyorsunuz? 
■ Benim için epiduralin avantajları ve dezavantajları nelerdir? 
■ Alternatifler nelerdir? 
■ Epidural işlemini kim yapacak? 
■ Benim için özel bir risk mevcut mu? 
■ Sonrasında nasıl hissedeceğim? 
■ Epidural olmazsa sonrasında nasıl hissedeceğim? 
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Sorumluluk reddi 
Bu broşürde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması için çok çalışıyoruz fakat bunu 
garanti etmiyoruz. Bu genel bilgilerin sorabileceğiniz tüm soruları ve sizin için önemli 
olabilecek her sorunu kapsamasını beklemiyoruz. Bu broşürü kılavuz olarak 
kullanabilirsiniz ancak anestezi hakkındaki tercihlerinizi ve endişelerinizi tıbbi ekibinizle 
görüşmelisiniz. Bu broşür tek başına tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Ticaret ya da 
kar amacıyla kullanılamaz. Sorumluluk reddinin tamamı için buraya tıklayın 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish). 

Çevirilerin tamamı Translators Without Borders çevirmenleri tarafından sağlanmaktadır. 
Çevirileri olabildiğince hatasız hale getirmek amacıyla çevirilerin kalitesi kontrol 
edilmektedir, fakat bazı bilgilerin hatalı olma ve yanlış yorumlanma riski vardır. 
 

Bize görüşlerinizi bildirin 
Bu broşürü geliştirmek için önerilerinizi almayı çok isteriz.  
Yorum ve önerilerinizi lütfen patientinformation@rcoa.ac.uk e-posta adresine gönderin 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, Londra WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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