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Peroperatif Cerrahiden Ba¤›ms›z Sinir Yaralanmalar›:
Olgu Sunumlar› ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Taﬂkan Akdeniz1, Tuncay Kaner2, ‹brahim Tutkan3

Bazen nöroﬂirürjiyen ”cerrah baﬂar›l› bir sa¤ laminotomi sonras› sol uyluk yan›c› a¤r›s›nda ne yapmal›d›r”
veya “yeni do¤muﬂ bebe¤ini kuca¤›na alan anne normal do¤um sonras› geliﬂmiﬂ düﬂük aya¤› üzerine basmal› m›d›r” gibi tats›z sorulara yan›t vermek zorunda
kalabilir. Peroperatif sinir yaralanmalar› hem cerrah
hem de anestezist için hala önemli t›bbi ve adli problemlerdir. Biz bu çal›ﬂmam›zda peroperatif periferik
sinir yaralanmalar› gözlenen olgular›m›z› sunduk ve
tart›ﬂt›k.
Anahtar kelimeler: Peroperatif sinir yaralanmalar›,
cerrahi pozisyon, meralgia parestetika, common peroneal sinir, posterior tibial sinir, tarsal tünel sendromu.
PERIOPERAT‹VE SURGERY UNRELATED
NERVE INJURIES: CASE REPORTS AND
REVIEW OF THE LITERATURE
ABSTRACT
Sometimes a neurosurgeon should answer unpleasant questions like “what should a surgeon must do
for a left thigt located burning pain after a successful
right side laminotomy” or “should a mother carry her
newborn baby on her dropped foot occured after a
normal delivery”. Perioperative nerve injuries are still
important medical and legal problems either for surgeon or for anestesiologist. We would like to report
and discuss our cases who had developed perioperatuar peripheric nerve injury.
Key words: Perioperative nerve injuries, surgical po-

sitioning, meralgia parestetica, common peroneal nerve, posterior tibial nerve, tarsal tunnel syndrome.
G‹R‹ﬁ
Cerrahi tedavide farkl› uygulamalar için de¤iﬂik pozisyonlar›n ve yard›mc› ekipmanlar›n gündeme gelmesiyle birlikte peroperatif periferik sinir yaralanmalar›
bildirilmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu yaralanmalar, cerrahi sahaya komﬂu sinir yaralanmalar›ndan farkl› olarak, cerrahi sahadan uzak sinirlerin kötü pozisyon, yanl›ﬂ cerrahi ekipman, hatal› turnike ve elastik bandaj kullan›m›
s›ras›nda sinirde bas›, gerilme, iskemi ve yaralanma
gibi fizyopatolojik stresler sonras› ortaya ç›kan ve düzelmesi uzun zaman alan, bazen de cerrahi tedavi gerektiren ileti bozukluklar›d›r (1,2).
Peroperatif sinir yaralanmalar› hem cerrah hem de
anestezist için hala önemli t›bbi ve adli problemlerdir.
Biz bu çal›ﬂmam›zda cerrahi bir giriﬂim esnas›nda peroperatif olarak oluﬂan ve bize baﬂvuran periferik sinir
yaralanmalar›n› , bunlar›n nedenlerini ve tedavilerini
tart›ﬂt›k.
OLGU SUNUMLARI
Olgu 1: 47 yaﬂ›nda kad›n hasta nörojenik kladikasyon
yak›nmas› ile baﬂvurdu. L3-4 grade I spondilolistezis
ve L3-4 ve L4-5 spinal stenoz tan›s› ile opere edildi.
Dekompresyon ve posterior enstrümantasyon uygulanan hastada postoperatif erken dönemde sol uyluk
d›ﬂ yüzünde yanma ve uyuﬂma yak›nmas›na neden
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olan meralgia parestetika saptand›. Hastan›n yak›nmalar› steroid ve gabapentin tedavisiyle k›sa sürede
geriledi ve postoperatif üçüncü haftada kayboldu.

Olgu 5: 70 yaﬂ›nda tip II diyabetik erkek hasta sa¤ siyatalji yak›nmas› ve L2-3 ve L5-S1 sa¤ paramedian
disk herniasyonlar› nedeniyle opere edildi. Postoperatif erken dönemde solda düﬂük ayak saptand›. Postoperatif MRG herhangi bir özellik göstermedi. Elektromiyografide fibula baﬂ›na uyan bölgede kronik s›k›ﬂma
rapor edildi. Konservatif tedavi uygulanan hastan›n 3
ay sonraki muayenesinde kas gücü 4/5’e yükseldi.

Olgu 2: 48 yaﬂ›nda kad›n hasta sol siyatalji yak›nmas› ve L5-S1 sol paramedian disk herniasyonu tan›s›
ile opere edildi. Postoperatif erken dönemde sa¤ uyluk d›ﬂ yüzde meralgia parestetika saptand›. Diyabetik ve obez olan hastan›n yak›nmalar› 3 ayl›k konservatif tedavi sonras› tamamen kayboldu.

Olgu 6: 58 yaﬂ›nda kad›n hastada bilateral diz protezi cerrahisini takiben 48 saat elastik bandaj uygulamas› sonras› sa¤da düﬂük ayak saptanm›ﬂ. Poliklini¤imize gönderilen hastan›n postoperatif 12. günde
çekilen EMG incelemesinde sa¤ common perineal sinirde hasar saptand›. 2 ayl›k konservatif tedavi (gabapentin ve B kompleks vitaminleri) sonras› a¤r›s› azalan hastan›n muayenesinde sa¤da kas gücünün 3/5’e
yükseldi¤i saptand›. Hastan›n 4. ay kontrolünde sa¤
ayakta kuvvet tama yak›n olarak de¤erlendirildi.

Olgu 3: 45 yaﬂ›nda erkek hasta L4-5 sa¤ paramedian
rekürren disk herniasyonu tan›s› ile opere edildi. Postoperatif erken dönemde solda meralgia parestetica
saptand›. Obez olan (114 kg.) hastan›n yak›nmalar› 1
ayl›k gabapentin tedavisi sonras› tamamen düzeldi.
Olgu 4: 28 yaﬂ›nda erkek hasta sa¤ siyatalji yak›nmas› ve L4-5 sa¤ paramedian disk herniasyonu nedeniyle opere edildi. Postoperatif erken dönemde solda
düﬂük ayak saptand›. Postoperatif manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) herhangi bir özellik göstermedi.
3 hafta sonra çekilen elektromiyografi (EMG) incelemesi ile sol common peroneal sinir tutulumu gösterildi. Konservatif tedavi uygulanan ve fizik tedavi program›nda takip edilen hastan›n yak›nmalar› 3 ayl›k tedavi sonunda tamamen düzeldi.

Olgu 7: 58 yaﬂ›nda tip II diyabetik kad›n hastada sol
diz protezi cerrahisini takiben antiembolik amaçla 48
saat elastik bandaj uygulamas› sonras› sol ayak bile¤i
iç yüzünden ayak taban› medial yüzüne ve parmaklar›n palmar yüzüne yay›lan a¤r›, yanma ve kar›ncalanma yak›nmas› geliﬂmiﬂ. Uygulanan medikal tedavilerin
yan›t vermemesi üzerine hastaya geçirdi¤i operasyo-

Tablo 1: Olgular›n özellikleri.

DM: Diabetes mellitus.
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nun 3. ay›nda poliklini¤imizce istenen EMG incelemesi sonucunda sol tarsal tünel sendromu tan›s› konuldu. Tip II diyabeti ilaçla kontrol alt›nda olan hastan›n ayak bile¤ine yönelik MRG tetkikinde tarsal tünelde bas›ya neden olabilecek patoloji gösterilemedi. Bize baﬂvurmadan önce 3 ay süresince uygulanm›ﬂ
olan tüm konservatif tedavilerden sonuç al›namayan
hasta opere edildi. Postoperatif dönemde hastan›n
yak›nmalar› düzeldi.
Olgu 8: 52 yaﬂ›nda kad›n hasta sa¤ diz protezi cerrahisini takiben cerrahi sahada geliﬂen hematom sebebiyle 48 saat sürdürülen elastik bandaj uygulamas›
sonras›nda sa¤ ayak bile¤i medial yüzünden ayak taban› medial yüzü ve halluks palmar yüzüne yay›lan
a¤r›, kar›ncalanma yak›nmas› sebebiyle tetkik edilmiﬂ.
Yap›lan EMG incelemesinde tarsal tünel sendromu tan›s› konmuﬂ. Ayak bile¤i MRG tetkikinde tarsal tünel
içerisinde bas› yapan patoloji gösterilememiﬂ. 5 ay
süren konservatif tedavi ile sonuç al›namamas› üzerine klini¤imize refere edilen olgu opere edildi. Postoperatif dönemde hastan›n yak›nmalar› düzeldi. Hastalar›n özellikleri Tablo 1’de özetlendi.
TARTIﬁMA
Cerrahi hastan›n ameliyat masas›na cerrahi ekip taraf›ndan do¤ru yerleﬂtirilmesiyle baﬂlar. Hastan›n ameliyat masas›ndaki kötü pozisyonuna veya cerrahi esnas›nda gerekli ekipmanlar›n kötü yerleﬂtirilmesi veya
kullan›lmas›na ba¤l› olarak geliﬂen sinir yaralanmas›n›n fizyopatogenezinde gerilme, bas›, iskemi ya da bu
mekanizmalar›n kombinasyonlar› rol oynayabilmektedir (1,2). Neden ne olursa olsun kötü pozisyona ba¤l›
düﬂük ﬂiddette gerilme vasa nervorumlar›n daralmas›na ve fokal iskemiye yol açar. Gerilme ﬂiddetinin artmas›yla birlikte intranöral ba¤ dokusunda y›rt›lma, kanama ve/veya nekroz, gerilmiﬂ sinir sert bir yüzey üzerine tuzaklanm›ﬂsa buna eklenen fokal bas›n›n da etkisiyle intranöral venöz bas›nçta artma ve epinöral kompartmanda ödem, Schwann hücrelerinde hasar ve
bölgesel veya paranodal myelin kayb› ortaya ç›kmaktad›r. Daha da yüksek bas›nçlarda aksonal kay›p ve
Wallerian dejenerasyonu oluﬂmaktad›r (2). EMG’de
patolojinin ﬂiddetine göre ileti yavaﬂlamas› veya blo¤u gösterilebilir. Tam aksonal kay›p ile EMG’de denervasyon bulgular› ortaya ç›kar. ‹yileﬂme aksonlar›n lezyon distalinde 1mm/gün h›zla yenilenmesiyle ile gerçekleﬂmektedir. Sinir devaml›l›¤›n›n bozuldu¤u ileri yaralanmalarda bu yenilenme neredeyse imkans›zd›r. (2)
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Periferik sinir yaralanmalar›nda diyabet (1,2,13,6),
obezite (2,6,8,13) veya zay›fl›k (2,8,10), önceden var
olan periferik nöropati (2), hipotansiyon (2,7), derin hipotermi (2) predispozan faktörler olarak bildirilmektedir. Tutulan sinirler aras›nda üst ekstremitelerde brakial pleksus ve ulnar (1), alt ekstremitelerde common
perineal sinir s›kl›kla yaralanan sinirdir (2). Brakial
pleksus yaralanmalar› daha çok traksiyona ba¤l› oluﬂurken (1,2) ulnar ve peroneal yaralanmalarda kompresyon daha s›k gözlenmektedir (1). Turnike ve elastik bandaj uygulamas›na ba¤l› yaralanmalar alt ekstremitelerde daha s›k ortaya ç›kmaktad›r (2,14).
Cerrahi esnas›nda hastaya verilen pozisyonlar aras›nda literatürde en s›k litotomi pozisyonunda yaralanma
bildirilmektedir (2,3,4,11). Bu pozisyonda siyatik (4),
common peroneal (2,4,11), tibial, femoral, lateral femoral kütanöz, safen ve obturator sinir (2) yaralanmalar› yay›nlanm›ﬂ, hastan›n bu pozisyonda kal›ﬂ süresinin uzamas› ile yaralanma riskinin artt›¤› bildirilmiﬂtir
(2,12). Di¤er pozisyonlar aras›nda prone ve lateral dekübitusta aksiller (2), ulnar (2), common peroneal
(2,14), pudental (10), oturur pozisyonda common peroneal (2), siyatik (2,15), supin pozisyonda pudental
(10) sinir yaralanmalar› görülebilmektedir. Turnike ve
elastik bandaja ba¤l› en s›k ulnar, radial ve common
peroneal yaralanmalar bildirilmiﬂtir (2).
Baz› yazarlar cerrahi sürenin periferik sinir yaralanmas›nda önemli oldu¤unu ileri sürerken (10,15) di¤erleri
cerrahi sürenin önemsiz oldu¤unu belirtmektedirler
(8). Dawson ve ark (1) peroperatif sinir yaralanmas›
geliﬂen olgularda sa¤lam tarafta da iletinin yavaﬂlam›ﬂ
oldu¤unu, Winfree (2) ve Cassells ve ark.(9) yay›nlar›nda peroperatuar sinir yaralanmas› olan olgular›n cerrahi öncesi yap›lm›ﬂ elektrofizyolojik incelemelerinde
iletinin yavaﬂ oldu¤unu bildirmekte, her üç yazar da
önceden var olan ileti bozuklu¤unun yaralanman›n
geliﬂmesini kolaylaﬂt›rd›¤›n› ileri sürmektedirler.
Denervasyona ait elektrofizyolojik bulgular 2-3 hafta
sonra ortaya ç›kt›¤›ndan EMG incelemenin 3 hafta
sonras›nda yap›lmas› önerilmektedir (1,2).
Peroperatuar sinir yaralanmas› ay›r›c› tan›s›nda servikal
spinal yaralanmalar, otoimmün nörolojik bozukluklar ve
di¤er kas-iskelet kökenli yaralanmalar akla gelmelidir.
Sinir hasar›n› taklit edebilecek önemli bir tablo neden
oluﬂtu¤u bilinmeyen akut brakial Pleksittir (di¤er adlar›
brakial nörit, nöraljik amyotrofi, Parsonage -Turner sendromu). Ay›r›c› Tan›da EMG yeterli olmaktad›r. (2)
Peroperatif periferik sinir yaralanmalar›nda s›kl›kla
konservatif tedavi yeterli olmaktad›r (2). Tedavi, yak›n-
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malar›n giderilmesi (analjezikler ve gabapentin), fizik
tedavi uygulamalar› ve destek immobilizatörlerden
oluﬂur. Tedaviye yan›t vermeyen olgularda cerrahi
yaklaﬂ›m ile sinir eksplorasyonu ve rahatlat›lmas› sa¤lan›r (2,5,6).

sa da ne yaz›k ki hala görülmektedir. Ameliyathanede
görevli tüm uzmanlar sinir yaralanmas›n›n geliﬂmemesi için dikkatli olmal›d›r. ‹yi al›nm›ﬂ anamnez, cerrahi
öncesi muayenede predispozan faktörlerin iyi de¤erlendirilmesi ve ameliyathanede pozisyon ve turnikeelastik bandaj uygulamas›nda standart kurallara uyulmas›yla birlikte peroperatif sinir yaralanmas› olas›l›¤›
en aza indirilebilir.

SONUÇ
Peroperatif sinir yaralanmalar›, standart kurallara uyul-

KAYNAKLAR
hesiology 1994; 8 ‹ssue 6 (abstract).
9. Casscells C, Lindsey R W, Ebersole J, Li B. Ulnar Neuropathy After
Median Sternotomy; Clinical Orthopaedics and Related Research.
1993;291:259-265.
10. Hofmann A, Jones RE, Schoenvogel R. A report of four cases Pudendal nerve neurapraxia as a result of traction on the fracture table. J
Bone Joint Surg Am. 1982;64:136-138.
11. Liu YH, Wang JJ, Chang CF. Common peroneal nerve palsy following a surgical Procedure : a case report. Acta Anestesiol sin. 1999;
37(2):101-3.
12. Wong C A, Scavone B M, Dugan S, Smith J C, Prather H, Ganchiff
J N, McCarthy R J. Incidence of Postpartum Lumbosacral Spine and
Lower Extremity Nerve Injuries. Obstetrics & Gynecology. 2003;101
(2): 279-288.
13. Ay A, Sa¤›rkaya Z, Yurtkuran M. Bir Meraljia Parestetika Olgusu.
T Klin FTR 2004; 4:21-24.
14. Garland H, Moorehouse D. Compressive lesions of the eksternal
popliteal (common peroneal) nerve. BMJ 1952; 27: 1373
15. Hjortrup A, Rasmussen B F, Kehlet H. Sciatic neuropaties. BMJ
1983;15(287): 1108.

1. Dawson DM, Krarup C. Perioperative nerve lesions. Arch Neurol.
1989; 46: 1355-1360.
2. J. Winfree J C, Kline D G. Intraoperative positioning nerve injuries.
Surgical Neurology 2005; 63: 5 – 18.
3. Warner M A, Warner D O, Harper C M, Schroeder D R, Maxson P M.
Lower Extremity Neuropathies Associeted with Lithotomy Positions.
Anesthesiology 2000; 93 : 938-42.
4. Burkhart F L, Daly J W. Sciatic and Peroneal Nerve ‹njury: A Complication of Vaginal Operations. Obstetrics and Gynecology 1966; 28
(1):99-102.
5. ‹ltar S, Alemdaro¤lu K B, K›l›nç C Y, Alagöz E, Aydo¤an N H. Meraljia Parestetika – Üç Olgu sunumu ve Literatürün gözden geçirilmesi.
S.D.Ü. T›p Fak. Derg. 2008:15(1)/ 35-37.
6. ‹lbay K, Evliyao¤lu Ç, Ceylan S. Lomber diskopatiyi taklit eden Meraljia Parestetika: Üç olgu sunumu. Türk Nöroﬂirürji Dergisi 2001; 11:
218 - 221.
7. Swenson J D, Bull D A. Postoperative Ulnar Neuropathy Associated
with Prolonged lschemia in the Upper Extremity During Coronary Artery
Bypass Surgery. Anesth Analg 1997; 85:1275-7.
8. Warner M A, WarnerM E, Martin J T. Ulnar Neuropathy: Incidence,
Outcome, and Risk Factors in Sedated or Anesthetized Patients. Anest-

107

