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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 Lomber ponksiyon (LP) farklı disiplinler tarafından tanı ve bazen tedavi amaçlı 

yıllardır kullanılan bir yöntemdir.  LP’nin yerinin doğruluğu ponksiyon iğnesinden rahat 

bir şekilde beyin omurilik sıvısı (BOS) akışının gözlenmesi ile sağlanır. 1682 yılında, 

Valsalva BOS’un varlığını ilk defa köpeklerin omurgasını incelerken fark etmiş ve 1764 

yılında, Dominico Cotugno, BOS’u tanımlamıştır. Daha sonra Heinrich Quincke, 1872 

yılında, ilk lomber ponksiyonu yapmıştır (Vandam 1998). 

 LP menenjit gibi enfeksiyoz hastalıkların, meningeal metastazların, bazı 

onkolojik hastalıkların, subaraknoid kanamanın tanısında, başta metotreksat olmak üzere 

antineoplastik ilaçların ve bazı antibiyotiklerin intratekal uygulanmasında, intratekal 

opiod ile analjezi sağlanmasında ve intratekal anestetik verilmesi ile spinal anestezi 

sağlanmasında LP kullanılmaktadır. Bundan dolayı LP, sadece biz anestezistler için 

değil pediatristler, onkologlar, ve enfeksiyon hastalıkları açısından da oldukça büyük 

önem taşır. 

 Spinal anestezi, yenidoğanlar da dahil çocuklarda ve yetişkinlerde genel 

anesteziye alternatif ve bazen de ilk seçenek olarak kullanılması önerilen bir anestezi 

tekniğidir (Rochette ve ark 2005). Spinal anestezinin, hızlı başlangıç göstermesi, yeterli 

motor ve duyusal blok sağlaması, trakeal entübasyona gereksinim göstermemesi 

operasyona bağlı artmış stres yanıtı azaltması, postoperatif erken dönemde analjezinin 

devam etmesi, opioid gereksinimini azaltması, kanamanın azalması, pulmoner 

fonksiyonların korunması gibi avantajları yıllardır bilinmektedir. Yetişkinlerde 

tanımlanmış en önemli yan etkisi operasyon sırasında oluşabilecek ciddi 

hipotansiyondur. Ancak özellikle çocuklarda yetişkin hastalardan farklı olarak 

hipotansiyona sebep olmaması kullanımı açısından önemli ek bir avantajıdır 

(Apiliogulları ve ark 2010, Çalışkan ve ark 2011, Kokki 2012). Deneyimli ellerde 

yüksek riskli yenidoğan ve çocuklarda bile spinal anestezi uygulamasının güvenli bir 

yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Yetişkin hastalarda özellikle kalem uçlu spinal iğneler 

kullanıldığında LP yapılırken duranın geçilmesi sırasında “klik” hissi hissedilir 

(Apiliogullari ve ark 2009). Çocuk hastalarda ise cilt ve dura arasındaki mesafe çok kısa 
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olabilir ve “klik” hissi hissedilemeyebilir. Bu nedenle ciltten sonra kaçıncı milimetrede 

BOS’a ulaşılabileceğimizin önceden tahmini uygulayıcı açısından kolaylık sağlar. 

 Bu çalışmanın primer amacı, lomber ponksiyonu pediatrik hastalarda başarılı ve 

daha pratik bir şekilde yapabilmek için çocukların boy, kilo değerleri kullanılarak, iğne 

derinliğini tahmin etmeye yarayacak bir formül çıkarmaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Tarihçe 

           BOS’un tanımlanması ve ilk LP’nin yapılmasının ardından LP kullanılarak 

pekçok tanısal ve tedavi amaçlı girişim yapılmaya başlanmış ve anestezi amaçlı spinal 

blok kullanıma girmiştir.   

            Çocuklarda spinal anestezi, 1884 de Koller tarafından kokainin gözdeki lokal 

anestezik özelliğini keşfetmesini izledi. Sonrasında Amerikalı nörolojist Corning 1885 

de kokaini epidural aralığa enjekte etmeyi denedi. İlk kez 1898 yılında August Bier ikisi 

çocuk olmak üzere altı hastaya spinal anestezi uygulamıştır (Brown 2012). 1899 yılında 

Bainbridge bu tekniği 3 aylık bir infantta herniotomi operasyonunda uygulamıştır 

(Kachko ve ark 2007). 

           Spinal anestezi, 1904 yılında Fourneu tarafından stovainin, 1905 yılında daha az 

toksik olan prokainin Einhorn tarafından sentez edilmesi ile daha çok kullanılmaya 

başlanmıştır (Brown 2012).  

           Çocuk yaş grubunda ilk seri 1909 yılında Tyrell Gray tarafından 300 çocuk 

hastada gerçekleştirilerek yayınlanmıştır (Gray 1909). 1920 yılında Minneapolis’de Farr 

% 0.6–1 Novocaine kullanarak lomber ponksiyon ile spinal anestezi uyguladığı seriyi 

bildirmiştir (Brown 2012). Junkin 1932 de yaşları iki hafta ile 17 arasında değişen 

çocuklarda sedasyon altında spinal anestezi uygulamış ve spinal anestezinin sedasyon ile 

birlikte yapıldığında erişkindeki kadar güvenli olduğu sonucuna varmıştır (Junkin 1933). 

1951 yılında Berkowitz ve Barnett hiperbarik prokaine, nuperkain, yada Pantokain 

kullandıkları, 9 tanesi 5 yaş altı olmak üzere 13 yaş altı 350 vaka bildirmişlerdir 

(Berkowitz ve Barnett 1951). 

           1900’lü yıllarda popüler bir teknik olan spinal anestezi, genel anestezideki 

gelişmelerden sonra popüleritesini kaybetmiştir (Kokki 2012.) Abajian ve ark 1984 de 

çocuklarda spinal anesteziyi modern çağa başarılı bir şekilde yeniden tanıtmıştır. 

1984’den sonra spinal anestezinin popüleritesi özelliklede genel anestezi açısından 

yüksek riskli çocuklar başta olmak üzere artmıştır (Jamil ve ark 2011). 
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2.1.1. Anatomi  

           Vertebral kolon; 7servikal, 12 torakal, 5 lumbal, 5 sakral ve 4 koksigeal olmak 

üzere 33 vertebradan oluşmaktadır.  

           Vertebra halkası, önde vertebral cisim, yanda pediküller ve transvers çıkıntılar, 

arkada lamina ve spinöz çıkıntılarla belirlenmiştir (şekil 2.1). Laminalar transvers ve 

spinöz çıkıntılar arasında yer alır. (şekil 2.2) Pedikül ise vertebra cismi ile transvers 

çıkıntı arasında uzanır. Vertebralar vertikal olarak dizildiğinde içinde spinal kord ve 

tabakaların bulunduğu spinal kanal halini alır.Vertebralar birbirine intervertebral 

disklerle bağlıdır. Yanlarda vertebra arkusları üzerindeki çentiklerin birleşmesi ile 

meydana gelen intervertebral foramenler spinal sinirlerin vertebral kanalı terk etmesine 

olanak verir. (şekil 2.3) Spinöz çıkıntılar, servikal ve lumbal bölgelerde horizontale 

yakın bir pozisyonda iken, torasik bölgede, özellikle T 4- 9 hizasında, dikeye varacak 

şekilde eğimlidirler. Üstteki vertebranın spinöz çıkıntısının ucu, bir alttaki vertebranın 

cismi hizasında bulunur. Bu durum lokalizasyon ve iğneye verilmesi gereken eğim 

bakımından önemlidir (Morgan ve ark 2008). 

Şekil 2.1:Vertebra halkası 
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Şekil 2.2 Vertebraların üstten ve yandan görünüşü  

 

 

Şekil 2.3: İntervertebral foramenler 
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  Doğumda vertebral kolonda tek kurvatür vardır, doğumun 3. ayından itibaren 

servikal lordoz oluşmaya başlar. Lumbar lordoz ise çocuğun yürümeye başlaması için 6-

9 ayda oluşur. (şekil 2.4) 

 

   

Şekil 2.4.Vertebral kolonun yetişkin ve infantdaki eğimleri 

 

 Vertebral kolonun bütünlüğünü sağlayan ve spinal kordun korunmasına yardımcı 

olan ligamentler aynı zamanda işlem sırasında iğnenin geçtiği katların bir kısmını 

oluşturur. Bu ligamentler önden arkaya doğru şu şekilde sıralanır: 

 Anterior longitudinal ligament: Vertebra cisimlerini önden birleştirir. 

 Posterior longitudinal ligament: Vertebra cisimlerini arkadan birleştirir. İğnenin çok 

ileri itilmesi ile bu ligament ve intervertebral disk zedelenebilir. 
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 Ligamentum flavum: Vertebraların arkuslarını birleştirir. Kalın, sarı, fibröz bantlardan 

oluşur. Servikal bölgede en ince lumbal bölgede en kalındır. İğneye gösterdiği direnç ve 

direnç kaybı spinal anestezide lokalizasyon açısından çok önemlidir.  

 İnterspinöz ligament: Spinöz çıkıntılar arasında yer alır. İğneye enjekte edilen hava 

veya solüsyona direnç oluşturması ile lokalizasyonda önemlidir. 

 Supraspinöz ligament: C7-sakrum arasında spinöz çıkıntıların uçlarını birleştiren 

kuvvetli fibröz bir bağdır. C7 den yukarıda ligamentum nuchae olarak devam eder. 

Lumbal bölgede en geniş olup yaşlılarda kalsifiye olarak orta hat yaklaşımını 

zorlaştırabilir (Kayhan 2004). 

 

Şekil 2.5: Vertebral kolonun ligamentleri 

 

Spinal kord:  Erişkinlerde foramen magnumdan L1  seviyesine kadar uzanır (şekil 2.6). 

İntrauterin hayatın üçüncü ayına kadar medulla spinalis, korpus vertebra ile arkus 

vertebra arasında oluşan kanalis vertebralisin sonuna kadar uzanır. Bu andan başlayarak 
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vertebraların aşağı doğru gittikçe daha fazla gelişmesinden dolayı kanalın aşağı parçaları 

daha fazla büyür. Medulla spinalis, kemik ve sinir dokularının farklı büyümelerinden 

dolayı yavaş yavaş yukarı çekilerek yenidoğanlarda L3 hizasına çıkar (Malas 1995). 

Dural kese doğumda S4, birinci yaşın sonunda S2 seviyesindedir (Goyal ve ark 2008). 

 

 Şekil 2.6. Spinal kord 

 

http://www.ijaweb.org/searchresult.asp?search=&author=Rakhee+Goyal&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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Şekil 2.7. Çocuklarda spinal kord 

           Her spinal seviyede anterior ve posterior sinir kökleri birleşir, C1 den S5 e kadar 

spinal sinirleri oluşturmak üzere intervertebral foramenlerden çıkarlar.  

 

Şekil 2.8. Spinal sinir oluşumu 
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 Servikal bölgede spinal sinirler karşılık gelen vertebranın üzerinden, T1 den 

itibaren ise bir alttaki vertebradan çıkar. Sekiz servikal, oniki torakal, beş lumbal, beş 

sakral, bir koksigeal olmak üzere otuzbir çift spinal sinir vardır (şekil 2.9). Servikal ve 

üst torakal sinir kökleri spinal kordan çıkarlar ve hemen aynı seviyede vertebral 

forameni terk ederler. Spinal kord, erişkinde L1, çocukta L3 seviyesinde sonlandığından, 

alttaki sinir köklerinin intervertebral foramenden çıkmadan uzun bir mesafe katetmeleri 

gerekir. Bu alt sinirler kauda ekinayı oluşturur. Kauda ekinayı oluşturan spinal sinirler 

dural kese içinde yüzerler ve iğnenin ilerlemesi ile uzağa itilirler. Bu nedenle erişkinde 

L1, çocuklarda L3 vertebranın altından yapılan ponksiyonlarda iğnenin kordu travmatize 

etmesini önler (Morgan ve ark 2008). 

 

Şekil 2.9. Spinal sinir çiftleri 
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 Spinal kord ve spinal sinirlerin kanlanması, tek bir anterior spinal arter ve bir çift 

posterior spinal arterden sağlanır. Anterior spinal arter vertebral arterden çıkar ve spinal 

kordun anterior üçte ikisini besler. Posterior spinal arter posterior inferior serebellar 

arterlerden çıkar, kordun posterior üçte birini besler (Morgan ve ark 2008). 

          Spinal kord, doğrudan beyni saran katların devamı olan dura, araknoid ve pia 

mater olmak üzere üç zarla çevrilidir. 

           1-Spinal dura (teka): Biri vertebral kanalı döşeyen periostal tabaka, diğeri de 

spinal kordu saran tabaka olmak üzere iki katlıdır. Bu iki tabaka foramen magnum 

hizasında birleşir ve kemiğe sıkıca yapışır. Alt sınır S2 vertebra hizasındadır.  

           2- Araknoid: Durayla sıkıca temasta olup, aralarında ince bir lenf tabakası içeren 

potansiyel bir subdural aralık mevcuttur.  

           3- Pia mater: En içteki ince ve vasküler yapıdır. Araknoid ile pia arasındaki 

subaraknoid aralıkta trabeküller, spinal sinirler ve BOS bulunur. Spinal subaraknoid 

aralık, yukarıda kranial ve ventriküler kavitelerle devam eder, aşağıda S2 vertebrada 

sonlanır (Kayhan 2004). 
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Şekil2.10. Spinal kord zarları  

 

BOS: Çoğunluğu koroid plexuslarda yapılır. BOS’un oluşumu sodyum sekresyonu ile 

olur. Daha düşük potasyum, bikarbonat ve glukoz içermesine rağmen plazma ile 

izotoniktir. Erişkinlerde BOS üretimi yaklaşık 500 ml\gündür. Doğumda beyin omurilik  

sıvısı hacmi 4ml\kg dır. Bu miktar erişkinlerdekinin iki katıdır ve %50 si spinal kanalda 

lokalizedir (López ve ark 2012) BOS un hidrostatik basıncı  horizontal pozisyonda 30-

40 mmH20’ dır bu değer erişkininkinden ( Ortalama 150 mmH2O ) oldukça düşüktür 

(Goyal ve ark 2008). 

2.1.1.1. Enjeksiyon yerinin lokalizasyonu ve lomber ponksiyon; Spinal kord 

doğumda L3 seviyesindedir. 6 ay ile 1 yaş arasında L1 seviyesine ulaşır. Spinal iğne L4-

L5 yada L5-S1 aralığından yerleştirilmelidir. Çocuklarda sakrum kemikleri posteriorda 

henüz kaynaşmadığından bu seviyeden de lomber ponksiyon yapmak mümkündür 

(şekil4). İnterkristal çizgi tüm yaşlarda güvenli ponksiyon için kullanılır. Yetişkinlere 

göre infant ve çocukların pelvisi daha yuvarlak ve iliak krest daha aşağıdadır. Doğumda 

http://www.ijaweb.org/searchresult.asp?search=&author=Rakhee+Goyal&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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iki süperior iliak kristayı birleştiren çizgi L5-S1 aralığından geçer, bu çocukta L5, 

erişkinde L3/4 vertebral aralığa çıkar (Goyal ve ark 2008) (şekil 2.5) Çocukların spinal 

kolon esnekliği fazla olduğundan ve intervertebral aralığa kolay ulaşıldığından 

ponksiyon çocuklarda daha kolay uygulanır (Puncuh ve ark 2004). 

 

Şekil 2.11. İki süperior iliak kristayı birleştiren çizginin yaşlara göre konumu 

 

           Çocuklarda spinal anestezide, oturur ve lateral pozisyon kullanılabilir. Ancak 

verilen sedasyon veya anestezi nedeniyle oturur pozisyon zahmetlidir (Abe ve ark 2005). 

Lateral pozisyonda, hasta yan yatırılır sırtı ve boynu fleksiyona getirilir. Yenidoğan ve 

küçük infantlarda oturma pozisyonu da kullanılabilir ama havayolu açıklığı sağlamak 

için boynun ekstansiyona getirilmesi gerekir (Gleason 1983). Spinal anestezinin hızlı 

yayılmasından kaçınmak için enjeksiyon yavaş yapılmalıdır (Kokki 2012).  

http://www.ijaweb.org/searchresult.asp?search=&author=Rakhee+Goyal&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0


14 

 

 

Resim 2.1. Lomber ponksiyon uygulanışı  

 

           Blok sonrasında trendelenburg pozisyonu kullanılmamalı ve ayaklar havaya 

kaldırılmamalıdır aksi takdirde pozisyona bağlı lokal anestezik yayılımı etkileneceği için 

blok çok yükselecek ve solunum arrestine kadar giden komplikasyonlar oluşabilecektir. 

(López  ve ark 2011) 

 

2.1.1.1.1. Dermatomlar 

           Vertebral kanalı terkeden sinirlerin derideki yayılım alanları dermatomları belirler 

(Şekil 2.12.) Ve dermatomlar anestezi düzeyinin belirlenmesi ve komplikasyonların 

değerlendirilebilmesi açısından çok önemlidir. Dermatomlar sadece deri için geçerli 

olup dermatom haritaları ile gösterilir. 



15 

 

 

Şekil 2.12. Dermatom haritası 

 

2.1.1.1.1.1 Spinal Anestezi 

           Bir spinal iğnenin subaraknoid aralığa yerleştirilmesi ile BOS serbest akışının 

görülmesi ve bu şekilde iğne ucunun yerinin doğrulanmasının ardından lokal anesteziğin 

doğrudan BOS içine verilmesidir. 

           Pediatrik hastalarda spinal anestezi uygulaması, hızlı başlangıç göstermesi, yeterli 

motor ve duyusal blok sağlaması, trakeal entübasyona gereksinim göstermemesi, 
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postoperatif analjezik gereksinimi, ağrı ve cerrahiye stres yanıtı azaltması gibi 

avantajları nedeniyle tercih edilmektedir (Apiliogullari ve ark 2009). Pediatrik spinal 

anestezi uygulaması kolay, efektif ve güvenli bir anestezi yöntemidir. (Puncuh ve ark 

2004, Kachko ve ark 2007, Goyal ve ark 2008, Çalışkan ve ark 2011, Jamil ve ark 2011, 

Kokki 2012 )  

 Endikasyonları 

          Spinal anestezi, çeşitli abdominal, inguinal, ürolojik, alt ekstremite cerrahisi gibi 

pek çok alt bölge cerrahisinde endikedir (Tobias 2010). Spinal anestezi, çocuklarda 

cerrahi stresi ve kardiyovasküler yanıtı baskılamada en efektif yöntem olduğu için bazı 

anestezistler pediatrik kardiyak cerrahide bile spinal bloğun tercih edilebileceğini 

belirtmektedir. (Humphreys ve ark 2005) Anestezist havayolu maniplasyonunu önlemek 

istiyorsa, zor havayolu düşünülen hastalarda, tok olan acil hastalarda aspirasyon riski 

çok düşük olduğundan spinal anestezi endikedir. Spinal anestezi ile relatif olarak bulantı 

episodları azdır, postoperatif bulantı kusma için de spinal anestezi iyi seçimdir (Kokki 

2012). Spinal anestezi nöromuskuler kas hastalığı olan hastalarda da kullanılabilir. Yaş 

küçüldükçe spinal anestezinn etki süresi kısalır (Kokki 2012). 

           Spinal anestezi güvenli kolay ve rölativ olarak daha ucuz olmasıyla genel 

anesteziye alternetaftir ve ameliyathanedeki hızlı dönüşüm ile daha fazla kazanç sağlar 

(Kachko ve ark 2009). 

 

Kontrendikasyonları 

           Spinal anestezinin, tüm diğer anestezi yöntemleri gibi bazı kontrendikasyonları 

vardır. Bu kontrendikasyonları kesin ve göreceli omak üzere ikiye ayrılır. 

           

  

 

http://www.ijaweb.org/searchresult.asp?search=&author=Rakhee+Goyal&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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Kesin kontrendikasyonlar;  

 Ebeveynlerin kabul etmemesi  

 Lokal anestezik allerjisi 

 Ponksiyon yapılacak bölgede enfeksiyon 

 Kafa içi basınç artışı  

 Aksonal dejenerativ hastalıklar 

 Ciddi hipovolemi  

 Koagulopati ( Morgan ve ark 2008,Lopez ve ark 2011). 

            Kokki ve ark ventriküler şantta medikal kondisyonu stabilse spinal anesteziyi 

kontrendike kabul etmemişlerdir (Kokki 2012). 

 Spinal hematom spinal anestezi için korkulan bir komplikasyondur ancak 

çocuklarda koagulopatiler ve kanama bozuklukları ve koagulasyonu bozan ilaç 

kullanımı daha nadirdir. 

Göreceli kontrendikasyonlar; 

Kooperasyon kurulamayan hastalar 

Önceden mevcut nörolojik defisiti olanlar 

Sepsis (spinal anestezi teorik olarak infeksiyoz ajanların hematojen yolla epidural veya 

subaraknoid aralığa yayılımına predispozan olabilir). 

            Spinal deformiteler rölativ kontraendike olmakla beraber, solunum 

disfonksiyonuna neden olabildiğinden bu vakalarda spinal anestezi genel anesteziye 

alternatif de olabilir ( Morgan ve ark 2008). 

Çocuklarda spinal anestezi kullanımında esas sınırlayıcı, işlem süresidir. 

Özellikle küçük bebeklerde spinal anestezinin etki süresi kısadır. 90 dakika üzerinde 
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cerrahilere tek doz spinal yetmez bu durumlarda cerrahla önceden konuşup kombine 

spinal epidural uygulanabilir.  

 

Komplikasyonları 

1-Bloğun yapılamaması veya yeterli düzeyde anestezi sağlanmaması. Deneyimli 

merkezlerden % 5 oranında başarısızlık rapor ediliyor ( Polaner ve Drescher  2011).         

2-Hipotansiyon; Erişkinlerin aksine hemodinamik stabilite pediatrik spinal anestezide 

çok yüksek torasik seviyelerde bile korunmaktadır ( Williams ve Abajian 1997). 

Hipotansiyon erişkinlere gore daha az görülen bir komplikasyondur ( Çalışkan ve ark 

2011). 

 3-Hipoksemi 

 4-Bradikardi 

 5-İntraoperatif apne. Son üç komplikasyon hastaların prematür olmasından, eklenen 

sedasyondan yada çok yüksek spinal bloktan kaynaklanabilir (López ve ark 2011). 

 6- Dural ponksiyon sonrası baş ağrısı (DPSB); Pediatrik yaş grubunda da spinal blok 

sonrası başa ağrısı görülebilir (Apiliogullari ve ark 2010, López ve ark 2011,). Spinal 

anestezi uygulandıktan yaklaşık 24 saat sonra görülür. Genellikle iki taraflıdır, ayağa 

kalkınca şiddetlenir, yatar pozisyonda kolayca kaybolur. Tedavisinde hidrasyon, yatak 

istirahati  analjezikler ve kafein  kullanılır. Bunlara cevap alınamazsa epidural kan 

yaması yapılmalıdır (Ylönen ve Kokki 2002). İnce ve kalem uçlu iğne kullanımı DPSB 

riskini azaltır (Apiliogullari ve ark 2010). Çocuklarda bulantı kusma olabilir, işitme 

kaybı, tinnitus, bulanık görme meydana gelebilir. 

 7-Bel ağrısı; genel anestezi ile spinal anestezide oluşma insidansı farklı değildir (Kokki 

2000). Ancak spinal anestezi sonrası, lokal anestezik nörotoksisitesinin yada geçici 

nöroljik semptomların bir göstergesi olabilir (Hampl ve ark 1998). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yl%C3%B6nen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12139594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kokki%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12139594
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 8- Total spinal blok; spinal blok uygulandıktan sonra bloğun oturması beklenmeden 

hastaya pozisyon verilmesi (bacakların havaya kaldırılması, baş aşağı pozisyon gibi) ve 

barbütaj kullanımına bağlı meydana gelebilir ve solunum depresyonuna neden olur 

(Polaner ve Drescher 2011). 

 9-Menenjit, beyni ve spinal kanalı örten zarların edinsel inflamatuar bir hastalığıdır 

(Buzgan ve ark 2010). Aseptik menenjit tanım olarak herhangi bir infeksiyöz ajanın 

ortaya konmadığı menenjit tablosudur (Demiroğlu ve ark 2010). Menejit, spinal 

anesteziyi takiben malzeme, enjekte edilen lokal anesteziklerin kontaminasyonu veya 

ciltten giren organizmalarla meydana gelen çok ciddi bir komplikasyondur (Morgan ve 

ark 2008). Modern sterilizasyon yöntemleri, asepsi- antisepsi kurallarına dikkat edilmesi 

ile son derece nadirdir (Kayhan 2004). 

10- Geçici nörolojik semptomlar meydana gelebilir. Bupivakain kullanımı iğne ile dorsal 

root gangliyonunun direkt hasarlanması, kanın ekstravaze olması, subdural bölgeye 

anestezik verilmesi, dorsal root gangliyonu etrafında hematom bu semptomlara neden 

olabilir (López 2011). 

11-Spinal iğne ile epidermal hücrelerin spinal kanala taşınıp implante olması ile nadir 

bir komplikasyon olan epidermoid tümör oluşabilir. Mutlaka sitileli spinal iğne 

kullanılmalıdır (Apiliogullari ve ark 2010, López ve ark 2011). Ancak stileli iğnelere 

rağmen çoğalabilen hücrelerin spinal kanala taşınabileceği akılda tutulmalıdır. 

2.1.1.1.1.1.1. Lokal anestezikler 

 Uygun yoğunlukta uygulandıklarında sinir iletimini geçici olarak bloke eden 

maddelerdir. Tipik lokal anestezik molekülü aromatik halkaya ara zincir ile bağlanmış 

bir tersiyer amin içerir. Tersiyer amin bazdır. Zincir hemen daima ya bir ester veya amid 

bağlıdır. Lokal anestezikler, aminoamid ve aminoester bileşikleri olarak sınıflandırılır 

(Miller 2010). 

Ester yapılı lokal anestezikler plazma psödokolinesterazı ve ayrıca karaciğer 

esterazları tarafından parçalandıklarından kısa etki sürelidirler. Amid yapılı olanlar ise 

karaciğerde mikrozomal enzimler tarafından parçalanırlar. Dolayısıyla lokal ve sistemik 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Drescher%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199134
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etkileri ester yapılılardan uzundur. Ester  tipi ilaçların metabolizması sonucu ortaya 

çıkan para-aminobenzoik asit (PABA) allerjik reaksiyonlara sebep olabilir. 

            

Amid Yapılı Lokal Anestezikler(Kayhan 2004): 

- Lidokain (xylocaine) 

- Mepivakain (carbocaine)  

- Bupivakain (marcaine) 

-Levobupivakain (chirocaine) 

-Etidokain (duranest) 

- Prilokain HCI (citanest)  

- Ropivakain (Naropin) 

Ester Yapılı Lokal Anestezikler: 

 - Kokain 

 - Prokain (novocain) 

 - Klorprokain (nesacaine) 

- Tetrakaine (pantocaine)  

Etki mekanizması: Primer etki yerleri hücre memranıdır. Sinir membranını stabilize 

ederek depolarizasyonu engellerler. Önce elektrik uyarılma eşiği yükselir, aksiyon 

potansiyeli yavaşlar böylece iletim yavaşlar ve sonrasında durur. Bundan sonraki 

uyarılar permeabilite artışına neden olmaz. Membran stabilizasyonu ile ilgili muhtemel 

mekanizmalar ise şu şekildedir. 

1-) Membran fosfolipidleri ile birleşerek Na+, K+ ve Ca++ iyonlarının zardan geçişini 

engeller 
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2-) Protein reseptörleri ile birleşerek, uyaranların protein reseptörlerinin gözenek  

çapında yaptığı genişlemeyi önlerler. 

3-) Na+ reseptörleri ile birleşerek, Na+ kanallarını tıkarlar. 

4-) Membran hidrokarbon bölgesine penetre olup onu genişleterek, Na+ kanallarının 

tıkarlar. 

Lokal anesteziklerin farmakolojik özellikleri: 

Lipit çözünür membrandan geçmek ve iç sinir membranındaki reseptörlere 

bağlanmak için bir ilacın hem iyonize hem de noniyonize olması gerekir. Bir ilacın 

iyonize ve noniyonize fraksiyonlarının eşit olduğu pH değerine, o ilacın pKa değeri 

denir. pKa ne kadar büyükse iyonize fraksiyon o kadar fazladır. Lokal anesteziklerin etki 

başlangıç zamanı pKa değerleri ile ilgilidir. pKa sı düşük olan lokal anesteziklerin etki 

başlangıcı hızlıdır ( Davies ve Cashman 2008). Lipid çözünürlüğü yüksek olan ajanlar 

kan akımı tarafından daha az temizlendiklerinden ve daha yüksek derecede plazma 

proteinlerine bağlandıklarından etki süreleri daha uzundur. 

Lokal anesteziklerin etkisini belirleyen faktörler:  

Belirli bir lif kalınlığında ve belirli bir zamanda iletiyi bloke eden minimum 

anestezik konsantrasyonu Cm olarak adlandırılır. Cm inhalasyon anesteziklerinde 

kullanılan minimum alveolar konsantrasyonun analoğudur. Sinir lifinin kalınlığı, tipi ve 

miyelinizasyonu, pH, elektrolit dengesi, Cm’yi etkiler 

1-) Lif kalınlığı. Lokal anesteziklerin etkisi lifler inceldikçe artmaktadır. Bu kural A 

gurubu lifler için geçerlidir. Miyelinsiz lifler daha çabuk ve daha düşük 

konsantrasyonlarda etkilenir. Bundan dolayı ağrı ve ısı erken, somatik motor güç en son 

etkilenir. 

2-) pH: Ortamın pH’sı ne kadar yüksekse Cm o kadar düşüktür. (asit ortam bloğu 

antagonize eder).  

3-) Elektrolit konsantrasyonu: Lokal anestezik potensi doku ortamının Ca++  
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konsantrasyonu ile ters orantılıdır (hipokalemi ve hiperkalsemi bloğu antagonize eder) 

(Morgan ve ark 2008). 

 Klinik olarak fonksiyon kaybı; ağrı, ısı, dokunma, proprioseptif duyu ve iskelet 

kası tonusu sırasını izler. Normale dönüş sırası bunun tam tersidir (Kayhan 2004).  

 

Lokal anesteziklerin metabolizması  

Emilim: Enjekte edilen lokal anesteziğin hemen tamamı dozaj, enjeksiyon yeri, 

solüsyonun pH’sı, yağda erirliği, dokunun kanlanması, vazokonstriktör eklenmesi, lokal 

anesezik ajanın tipi gibi çeşitli etkenlere göre değişen bir hızla sistemik dolaşıma 

absorbe olur. Absorbe olan ilacın ilk karşılaştığı organ akciğerdir. Burada geçici olarak 

sekestre olur böylece diğer organlar yüksek miktarda ilaçla karşılaşmaz. 

Dağılım: Doku dağılımı lokal anesteziğin doku\kan partisyon katsayısı, dokunun kitle ve 

perfüzyonu ile orantılıdır. Sisemik emilimi takiben amid tipi local anestezikler esterlere 

göre dokulara daha geniş dağılır. Lokal anesteziklerin büyük bir kısmı plazmada 

proteinlere bağlanarak, bir kısmı da eritrositlere girerek dokulara dağılır ve onlar 

tarafından tutulur. Bağlandıkları proteinler  α1-asit glikoprotein ve albümindir. Plesanta 

ve kan beyin bariyerini kolaylıkla aşar. 

Yıkım: Ester tipi olanlar plazma ve eritrosit içindeki kolinesterazlar tarafından yıkılır. 

Amid tipi lokal anestezikler, sadece karaciğerde dealkilasyon monooksijenaz enzimi 

tarafından oksidatif hidroksilasyona uğrar ve karboksilesteraz enzimi tarafından 

hidrolize edilir. Yıkım ürünleri böbrekler yolu ile atılır. 

 

Lokal Anesteziklerin Çocuk Spinal Anestezide Kullanımı 

 Pediatrik spinal anestezide kullanılan çok çeşitli lokal anestezik ilaçlar 

mevcuttur. Spinal anestezi altında yapılan operasyonlar ortalama bir saat süren 

operasyonlardır ve bu operasyonlar için en sık bupivakain kullanılır. 
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 Spinal anestezi için kullanılacak lokal anestezik dozu yaşa ve kiloya göre 

hesaplanır. Ancak obezite günümüzde yaygın bir sağlık problemi olduğu için bu 

hastalarda doz ideal kiloya göre hesaplanır (Kokki 2012).  

 Yetişkinlerde Hiperbarik solüsyon, spinal kanal içinde en alt noktaya doğru 

yayılır. İzobarik solüsyonun hareketi, teorik olarak, pozisyondan etkilenmez. Çocuklarda 

yetişkinlerden farklı olarak izobarik ve hiperbarik ajanlar arasında anlamlı fark yoktur 

(Kokki ve ark 1998). 

 Tetrakain, 1-2 yaşa kadar 0.4 mg\kg, 2 yaş üzeri okul öncesi çocuklara 0.3 mg\kg 

dozda uygulandığında 80-90 dakika süren, torakal 3-torakal 5 seviyesinde bir sensorial 

blok sağlar. Adelosanlarda bu süre 3 saate kadar uzayabilir. 

 Bupivakain için, 1 ay- 1 yaş arası hastalara 0.8 mg/kg, 1yaş-5 yaş 0.5 mg/kg, 5 

yaş üstü 0.4 mg/kg, maksimum doz ise 10 mg olarak sınırlandırılmıştır (Apiliogullari ve 

ark 2008). 

 Ropivakain için 0.5 mg\kg dozlarda benzer etkinlik söz konusudur. Son 

zamanlarda (levo)bupivakain ve ropivakain için yenidoğanlarda 1.2 mg\kg kadar yüksek 

dozler önerilmekle beraber güvenliği kanıtlanmamıştır. 

           Lokal anestezikler yüksek oranda proteine bağlanırlar BOS’da protein miktarı 

düşüktür. Blok sonrası plazma konsantrasyonu düşük olduğundan sistemik toksisitesi 

çok nadirdir. (Kokki 2012) 

          Çocuklarda spinal anestezi kullanımını kısıtlayan en önemli faktör etki süresinin 

kısa olmasıdır. Etki süresini uzatmak için çeşitli adjuvanlar kullanılabir ve bu amaçla en 

sık kullanılan adjuvanlar adrenalin, opioidler ve klonidindir (Jamil ve ark 2011, Kokki 

2012). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırmalar etik kurulu onayı ve ebeveyn izni 

alındıktan sonra, 01\02\2012 -01\01\2013 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi’nde spinal anestezi altında operasyonu planlanan 0-12 yaş arası 

ASA I-II grubu, 200 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. 

 Spinal anestezi kontrendike olan ve ASA > II olan hastalar çalışmaya alınmadı. 

 Sekiz saatlik açlığı takiben, ameliyat odasına alınan çocuklara standart 

monitörizasyon olarak EKG, kalp atım hızı (KAH), non-invaziv sistolik kan basıncı 

(SKB) diyastolik kan basıncı (DKB) ve ortalama kan basınçları (OKB) ve periferik 

oksijen saturasyonu (SpO2) monitorizasyonu yapıldı. Spinal blok için gerekli 

malzemeler steril olarak hazırlandı. Anestezi indüksiyonu, yüz maskesi kullanılarak % 

6-7 konsantrasyonda sevofluran, % 60 azot protoksit ve % 40 oksijen ile sağlandı. 

İndüksiyondan sonra uygun bir intravenöz yol açılarak, 3- 7 ml/kg/saat % 0,45 NaCI-% 

5 Dekstroz sıvı infüzyonuna başlandı. İndüksiyonu takiben hastalara spinal blok için 

lateral dekübit pozisyonu verilmek üzere dizler karna doğru çekilip bacaklar fleksiyona 

getirildi. Blok uygulanacak saha üç defa % 10 povidon iyodür ile merkezden çevreye 

doğru dairesel olarak boyandı uygulama noktası ortada kalacak şekilde delikli steril 

çamaşır ile örtülerek sterilizasyon sağlandı. Spinal iğnenin gireceği cilt bölgesi steril 

gazlı bezle silinerek temizlendi. En iyi palpe edilen lomber vertebral aralıktan ( L4-L5 

veya L5-S1) vertebral aralığı bulunup orta hattan 25G ( 0.53x88 mm Spinocan® Braun 

Melsungen AG, Melsungen, Germany) spinal iğne ile cilde dik olarak girildi. Başarılı 

lomber ponksiyon serbest BOS akışının gözlenmesi ile doğrulandı. Sonrasında lokal 

anestezik olarak % 0.5 hiperbarik bupivakain kullanıldı. 1 ay- 1 yaş arası hastalara 0.8 

mg/kg, 1 yaş- 5 yaş 0.5 mg/kg, 5 yaş üstü 0.4 mg/kg olarak doz hesaplandı. Maksimum 

doz 10 mg olarak sınırlandırıldı (Apiliogullari ve ark 2008). Spinal iğne geri çekilmeden 

önce, iğne derinliği cilt kalemi ile işaretlendi. Mesafe cetvelle ölçülerek kaydedildi ve 

çalışma sonlandırıldı. 
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 Anestezi idamesi anestezistin tercihine göre yüz maskesi ve laringeal maske yada 

I-gel kullanılarak sevofluran kesilerek yada sevofluran ile yüzeyel anestezi sürdürülerek 

(Hemodinamik veriler dikkate alınarak, MAK <1 olacak şekilde) sağlandı. Cerrahi 

girişimin sonlandırılmasını takiben, uyandırılan hastalar postoperatif derlenme odasına 

anestezist eşliğinde devredildi. Hasta yakını ile birlikte en az bir saat derlenme odasında 

takip edilen hastalar hemodinamik açıdan stabil, bilinçleri açık ve ayaklarını hareket 

ettirdiklerinde servise gönderildi. 

  Çalışmanın örneklem sayısı, Bilic ve ark. nın 1 gün ile 19 yaş arası 195 çocukta 

yaptığı çalışma baz alınarak bu çalışma için 200 hasta olarak belirlendi. İğne derinliği 

(bağımlı değişken-dependent variable) tahmini için 1 ay-12 ay arasındaki çocuklar ile 12 

aylıktan büyük bireylerin boy ve kilo (bağımsız değişkenler-independent variable) 

değerleri kullanılarak formül oluşturuldu. Yeni bir modelin ortaya konması için 

istatistiksel bir tahmin metodu olan klasik doğrusal regresyon modeli (simple linear 

regression model) kullanılıp, analizler IBM SPSS Statistics 21 ile gerçekleştirildi. Bunun 

yanı sıra iğne derinliğinin seviyeye göre değişip değişmediğini belirlemek için İki 

Bağımsız Örneklem T testi (Student t test) yapıldı.  

 Son olarak elde edilen yeni model, kabul görmüş 5 farklı model ile 

karşılaştırılarak aralarında farklılık olup olmadığı ve hangi modellerin en uygun model 

olup olmadığı tespit edildi. 6 farklı modelin karşılaştırılmasında, Bağımlı Örneklem 

Testinden (Paired Samples T test) yararlanıldı. p< 0.05 anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde spinal anestezi altında 

operasyonu planlanan 0-12 yaş arası ASA I-II grubu, 200 çocuk hasta çalışmaya dahil 

edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalarda başarılı lomber ponksiyon gerçekleştirildi. 

Yenidoğan yaş grubuna giren sadece iki çocuk olduğu için bu hastalar çalışma dışı 

bırakılarak 198 hasta üzerinden istatistiksel değerlendirmeler yapıldı. 198 hastaya ilişkin 

demografik bilgiler Tablo 4.1’de yer almaktadır. Ölçümleri alınan 198 hastanın 55’i kız, 

143 tanesi ise erkekti. Erkek bireylerin yaş ortalaması 41.98 iken kızların 45.18, kızların 

boy ortalaması erkeklerden uzun iken, erkeklerin Vücut Kitle İndeksi (VKİ) kızlardan 

fazla idi. (Tablo 4.2) 

Tablo 4.1:198 Hastaya İlişkin Demografik Özellikler  

 

Özellik Frekans/Aralık Ortalama 

Cinsiyet 

Kız 

Erkek 

 

55 

143 

 

 

Aylık Yaş (ay) 2- 144 42.872.57 

Boy(cm) 43- 154  91.971,76 

Kilo(kg) 2.50- 48  15.120.59 

(VKİ) 10.75- 37.72 16.930.24 

İğne Derinliği (mm) 0.9- 4.5 2.470.05 

Seviye (n) 

L4-L5 

L5-S1 

 

150 

48 

 

Operasyon tipi (n) 

Çocuk Cerrahi 

Ortopedik Cerrahi 

 

 

150 

48 
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Tablo 4.2: Cinsiyete Göre Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Cinsiyet Özellik Ortalama-Minimum-

Maksimum 

 

Erkek 

 

Yaş(ay) 41.98 (2- 144) 

Boy(cm) 91.44 (43- 154) 

Kilo(kg) 15.23 (2.50- 45) 

VKİ 17.31 (12.35- 37.72) 

Kız 

Yaş(ay) 45.18 (2- 144) 

Boy(cm) 93.34 (50- 152) 

Kilo(kg) 14.86 (3- 48) 

VKİ 15.96 (10.75- 22.32) 

 

Tüm bireyler kullanılarak elde edilen regresyon sonuçları 

İğne derinliği tahmin edilmeden önce bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken 

olan derinlik değişkeni arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Derinlik ile farklı bağımsız 

değişkenler arasındaki ilişkiler (Tablo 4.3) de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

boy, kilo ve boy ile kilo değişkenleri birlikte kullanılarak oluşturulacak model güçlü 

ilişkilerden meydana gelmektedir. Her bir korelasyon katsayısı incelenirse ilişkilerin 

kuvvetli ve pozitif yönlü olduğu tespit edilmiştir.  

Bununla birlikte boy, kilo ve boy ile kilo kombinasyonundan oluşan bağımsız 

değişkenlerin iğne derinliğini açıklama oranları sırasıyla % 61.3, % 61.4 ve % 64 olarak 

tespit edilmiştir. 
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Tablo 4. 3: Derinlik ile Farklı Bağımsız Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

 

 

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken(Derinlik) 

ile Bağımsız Değişkenler 

Arasındaki Korelasyon 

Katsayısı  

Determinasyon(Açıkla

yıcılık) Katsayısı

 

Boy 0.783 0.613 

Kilo 0.783 0.614 

Boy+Kilo 0.800 0.640 

 

 Klasik doğrusal regresyon analizi sonucu elde edilen sonuçlar ve yorumları ise 

aşağıdaki gibidir. 

 

 Boy+Kilo; için kurulan model anlamlıdır. F=173.339; p= 0.00 < 0.05) Bununla 

birlikte boy ve kilo değişkeni derinlik değerini % 64 oranında açıklamaktadır. Boy ve 

kilo bağımsız değişkenleri ile derinlik değişkeni arasındaki ilişki ise % 80 olup pozitif 

yönlü yani doğru orantılıdır. Kurulacak olan regresyon modelinde yer alan boy ve kilo 

değişkenleri de anlamlıdır. (t= 3.789; p= 0.00< 0.05-t=3.818=0.00<0.05). Boy ve kilo 

değişkenleri kullanılarak oluşturulacak olan regresyon denklemi ise, 

Derinlik(cm)=0.861+[0.012(boy(cm))+0.035(kilo)] 

 

 Boy; için kurulan model anlamlıdır (F=310.584;p=0.00<0.05). Bununla birlikte 

boy değişkeni derinlik değerini % 61.3 oranında açıklamaktadır. Boy değişkeni ile 

derinlik değişkeni arasındaki ilişki ise % 78.3 olup pozitif yönlü yani doğru orantılıdır. 

Kurulacak olan regresyon modelinde yer alan boy değişkeni de anlamlıdır 

(t=17.623;p=0.00<0.05). Boy değişkeni kullanılarak oluşturulacak regresyon denklemi 

ise, 

Derinlik(cm)=0.393+0.023(boy(cm)) 

 

 Kilo için kurulan model anlamlıdır (F=311.116;p=0.00<0.05). Bununla birlikte 

kilo değişkeni derinlik değerini %61.4 oranında açıklamaktadır. Kilo değişkeni ile 

derinlik değişkeni arasındaki ilişki ise %78.3 olup pozitif yönlü yani doğru orantılıdır. 
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Kurulacak olan regresyon modelinde yer alan kilo değişkeni de 

anlamlıdır(t=17.638;p=0.00<0.05). Boy değişkeni kullanılarak oluşturulacak regresyon 

denklemi ise, 

Derinlik(cm)=1.460+0.067(kilo) 

şeklinde olacaktır. 

 

 

 

Yaş grupları oluşturularak elde edilen regresyon analizi sonuçları (12 ay ve altı 

için) 

 

Tablo 4.4: Derinlik ile Farklı Bağımsız Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

 

Bağımsız Değişkenler Bağımlı 

Değişken(Derinlik) ile 

Bağımsız Değişkenler 

Arasındaki Korelasyon 

Katsayısı  

Determinasyon(Açıklayıcılı

k) Katsayısı  

Boy 0.370 0.137 

Kilo 0.543 0.294 

Boy+Kilo 0.598 0.357 

 

 Boy + Kilo için kurulan model anlamlıdır(F=11.670; p=0.00<0.05). Bununla 

birlikte boy ve kilo değişkeni derinlik değerini % 35.7 oranında açıklamaktadır. Boy ve 

kilo bağımsız değişkenleri ile derinlik değişkeni arasındaki ilişki ise %59.8 olup pozitif 

yönlü yani doğru orantılıdır. Kurulacak olan regresyon modelinde yer alan boy ve kilo 

değişkenleri de anlamlıdır(t=-2.025;p=0.049<0.05-t=3.794; p=0.00<0.05). Boy ve kilo 

değişkenleri kullanılarak oluşturulacak olan regresyon denklemi ise, 

Derinlik(cm)=1.958-.0.021(boy(cm)+0.170(kilo) 

 

 Boy için kurulan model anlamlıdır (F=6.823;p=0.012<0.05). Bununla birlikte 

boy değişkeni derinlik değerini % 13.7 oranında açıklamaktadır. Boy değişkeni ile 

derinlik değişkeni arasındaki ilişki ise % 37 olup pozitif yönlü yani doğru orantılıdır. 
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Kurulacak olan regresyon modelinde yer alan boy değişkeni de anlamlıdır 

(t=2.612;p=0.012<0.05) Boy değişkeni kullanılarak oluşturulacak regresyon denklemi 

ise; 

Derinlik(cm)=0.906+0.014(boy(cm)) 

 

 Kilo için kurulan model anlamlıdır (F=17.945;p=0.00<0.05) Bununla birlikte 

kilo değişkeni derinlik değerini % 29.4 oranında açıklamaktadır. Kilo değişkeni ile 

derinlik değişkeni arasındaki ilişki ise % 54.3 olup pozitif yönlü yani doğru orantılıdır. 

Kurulacak olan regresyon modelinde yer alan kilo değişkeni de anlamlıdır 

(t=4.236;p=0.00<0.05). Boy değişkeni kullanılarak oluşturulacak regresyon denklemi 

ise, 

Derinlik(cm)=1.186+0.089(kilo) 

şeklinde olacaktır 

 

Yaş grupları oluşturularak elde edilen regresyon analizi sonuçları(12 ay üstü için) 

 

Tablo 4.5: Derinlik ile Farklı Bağımsız Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

 

Bağımsız Değişkenler Bağımlı 

Değişken(Derinlik) ile 

Bağımsız Değişkenler 

Arasındaki Korelasyon 

Katsayısı  

Determinasyon(Açıklayıcılık) 

Katsayısı  

Boy 0.717 0.514 

Kilo 0.717 0.514 

Boy + Kilo 0.738 0.544 

 

 Boy + Kilo için kurulan model anlamlıdır F=89.443;p=0.00<0.05). Bununla 

birlikte boy ve kilo değişkeni derinlik değerini %54.4 oranında açıklamaktadır. Boy ve 

kilo bağımsız değişkenleri ile derinlik değişkeni arasındaki ilişki ise %73.8 olup pozitif 

yönlü yani doğru orantılıdır. Kurulacak olan regresyon modelinde yer alan boy ve kilo 
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değişkenleri de anlamlıdır (t=3.137;p=0.002<0.05). Boy ve kilo değişkenleri 

kullanılarak oluşturulacak olan regresyon denklemi ise, 

Derinlik(cm)=0.871+0.012(boy(cm)+0.032(kilo) 

 

 Boy için kurulan model anlamlıdır (F=159.934;p=0.000<0.05). Bununla birlikte 

boy değişkeni derinlik değerini % 51.4 oranında açıklamaktadır. Boy değişkeni ile 

derinlik değişkeni arasındaki ilişki ise % 71.7 olup pozitif yönlü yani doğru orantılıdır. 

Kurulacak olan regresyon modelinde yer alan boy değişkeni de anlamlıdır 

(t=12.646;p=0.000<0.05). Boy değişkeni kullanılarak oluşturulacak regresyon denklemi 

ise, 

Derinlik(cm)=0.323+0.023(boy(cm)) 

 

 Kilo için kurulan model anlamlıdır (F=159.693; p=0.00<0.05). Bununla birlikte 

kilo değişkeni derinlik değerini % 51.4 oranında açıklamaktadır. Kilo değişkeni ile 

derinlik değişkeni arasındaki ilişki ise % 71.7 olup pozitif yönlü yani doğru orantılıdır. 

Kurulacak olan regresyon modelinde yer alan kilo değişkeni de anlamlıdır 

(t=12.637;p=0.00<0.05). Boy değişkeni kullanılarak oluşturulacak regresyon denklemi 

ise, 

Derinlik(cm)=1.620+0.060(kilo) 

 

Tüm bireyler için elde edilen verileri kullanarak önceden kabul görmüş 5 farklı 

model için sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, bizim elde ettiğimiz model ile tıp 

literatüründe kabul görmüş bu 5 farklı model karşılaştırılmış ve elde ettiğimiz model 

diğer 5 modelden farklı bulunmuştur (p=0.00<0.05) . Bahsi geçen 5 

formül aşağıda sunulmuştur.  
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FORMÜLLER 

 Chong ve arkadaşları; İğne derinliği (cm) = 10(kilo\boy)+1 

 Bilic ve arkadaşları; İğne derinliği (cm) = 1.3 + 0.07 x kilo 

 Shenkman ve ark;(Y)mm= 13.19 + 0.0026 × W - 0.12 × PCA(postkonseptal yaş ) 

 Abe ve arkadaşları; iğne derinliği (cm)=1+17x kilo/boy 

 Craig ve arkadaşları; iğne derinliği (cm)= 0.03 cm X boy(cm) 

 Arthur ve arkadaşları; ; iğne derinliği (mm)=(2W+7 )x 10 

 

Bu durum bize elde edilen modelin kabul gören 5 farklı modelden farklı 

olduğunu ve yeni bir model ortaya koyulduğunu göstermektedir. Modeller arasında 

farklılığın belirlenmesinde Bağımlı örneklem testinden yararlanılmıştır. Elde ettiğimiz 

boy ve kilo değerleri tüm modellerde denenmiş ve her bir model için bir tahmin değeri 

bulunmuştur. Kabul görmüş 5 farklı model İle bizim elde ettiğimiz modelin 

karşılaştırılması tablo 4.6 da verilmiştir. 

 

Tablo 4.6: Kabul Görmüş 5 Farklı Model İle Bizim Elde Ettiğimiz Modelin 

Karşılaştırılması 

 

Modeller 
İğne 

Derinliği 

Ortalamaları 

Standart 

Sapma 

Model Farklılığı 

için %95 Güven 

Aralığı   

Alt Sınır Üst Sınır 

Bizim Model-

Chong 
2.4942 

2.5433 
0.26525 -0.08628 -0.01193 -2.605 0.01 

Bizim Model-

Bilic 
2.4942 

2.3590 
0.12060 0.11829 0.15209 15.773 0.00 

Bizim Model-

Abe 

2.4942 

3.6236 
0.39380 -1.18462 -1.07423 -40.356 0.00 

Bizim Model-

Craig 
2.4942 

2.7592 
0.21259 -0.29483 -0.23524 -17.543 0.00 

Bizim Model-

Arthur 
2.4942 

3.7258 
1.11426 -1.38772 -1.07539 -15.552 0.00 
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            Kabul görmüş 5 model ile bizim elde ettiğimiz modelin iğne derinlik değeri ile 

ilişkisi incelendiğinde en kuvvetli ilişkinin bizim elde ettiğimiz model sonucu tahmin 

edilen değerler arasında olduğu Tablo 4.7’de görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 4.7. Tüm Modellerin İğne Derinlik Değeri İle İlişkisi 

 

 Bizim Model Chong Bilic Abe Craig Arthur 

İğne Derinliği 0.800 0.738 0.783 0.738 0.783 0.783 

 

Bunun yanı sıra elde ettiğimiz yeni model kabul görmüş diğer 5 modelden daha 

iyi sonuçlar vermiştir.  

Tahminlenen ve gözlemenen değerler arasındaki farkın kareler toplamı o model 

için PRESS değerini vermektedir. PRESS kriteri bir model için tahminlenen değerin 

açıklayıcı değişkenin gözlemlenen bağımlı değişkeni nasıl tahminlediğini gösteren bir 

kriterdir.
 
PRESS değerinin küçük olması, o modelin tahminleme için iyi bir model 

olduğunu göstermektedir.
 

 

Tablo 4.8. Tüm Modellere İlişkin PRESS değerleri 

 Bizim Model Chong Bilic Abe Craig Arthur 

PRESS Değeri 36.368 47.379 41.656 323.375 61.779 593,56 

          

Tahminlenen ve gözlemlenen değerler arasındaki farkın kareler toplamının 

sonucu bize klasik doğrusal regresyon modelleri içerisinden en uygun olanı vermektedir. 

PRESS değeri en küçük olan model en uygun modeldir. Elde edilen sonuçlara göre 6 
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model içerisinde en uygun regresyon modeli bizim elde ettiğimiz model olarak 

görülmektedir. 

Grafik 4.1. Derinlik Ölçüm Sonuçları Saçılım Grafikleri. 

 

 

 

Yukarıdaki grafik derinlik ölçüm sonuçlarımız ile farklı modeller sonucu elde 

edilen tahmini derinlik sonuçlarına ait saçılım grafikleridir. Grafikten de anlaşılacağı 

üzere Bilic, Arthur ve Abe’nin tahmini değerleri gerçek değerlerden oldukça farklı 

bulunmuştur ve elde edilen regresyon doğrusundan oldukça sapmıştır. 
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5. TARTIŞMA 

 Bu çalışmada ana temayı oluşturan LP uygulaması; spinal anestezi girişimi, 

enfeksiyon hastalıkları, nörolojik hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığın tanı ve 

tedavisinde kullanılmaktadır.  

       LP’nun en sık kullanıldığı alanları kısaca hatırlamak gerekirse 

 1: Tanı amacı ile kullanım alanları: Menenjit gibi SSS’ni ilgilendiren enfeksiyoz 

hastalıkların tanısında oldukça önemli yere sahip ve acil yapılması gereken bir tanı 

yöntemidir (Küçükali ve Kırbaş 1996). 

  Ateş yükselmesi şikayeti ile getirilen status epileptikuslu her çocukta menenjit 

bulgusu olmasa bile LP yapılması önerilmektedir (Okan 2004). Ayrıca oniki aydan daha 

küçük çocuklarda menenjit olsa bile meningeal irritasyon bulguları saptanmayabilir, bu 

nedenle bu yaş grubunda ateş ve konvülsiyonla gelen tüm çocuklara LP yapılmaktadır 

(Küçükali ve Kırbaş 1996, Erdağ ve ark 2002).  

 LP subaraknoid kanama şüphesi olan olgularda kesin tanı konulmasını 

sağlamakta ve bakteriyel menenjit gibi enfeksiyoz durumlarda ayırıcı tanıda yardımcı 

olmaktadır. 

 2: Tedavi amacı ile LP kullanımı; LP kullanılarak intratekal olarak tedavi amaçlı 

ajanlar uygulanmaktadır. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda kraniyal radyoterapi 

uygulanmaksızın intratekal metotreksat uygulanmasının santral sinir sistemi nüksünü 

%4 gibi düşük düzeylere indirdiği bildirilmiştir (Özdoğan ve Çoban 2004). Meningeal 

metastazların tedavisinde de LP aracılığı ile intratekal ilaçlar kullanılır (Berg ve Poplack 
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1996). Başta metotreksat olmak üzere birçok antineoplastik ilaç intratekal olarak 

uygulanmaktadır (Armstrong ve Gilbert 2004). Enfeksiyon varlığında bazı antibiyotikler 

de tedavi amacı ile LP yöntemi ile intratekal olarak uygulanabilmektedir ( Aygün 2002). 

Çocuklarda kanser ağrılarında intratekal opioid kullanımı oldukça etkindir. Yine 

analjezik amaçlı kullanılan ve intratekal uygulanan morfin sistemik dozun 100- 600 katı 

kadar etkilidir. Nöroaksiyal analjezi ile yan etki sıklığı azalırken ağrı kontrolü yeterli 

olmaktadır (Sevinir 2004). 

    Lomber ponksiyonun kullanım alanının oldukça fazla olması, başarılı LP 

uygulanması için çeşitli yöntemlerin araştırılması amacıyla çalışmalar yapılmasını 

zorunlu hale getirmiştir. Başarıyı artırmak için üzerinde durulması gereken konulardan 

birisi iğne derinliğinin tahmin edilmesidir. Özellikle pediyatrik yaş grubunda başarılı LP 

yapabilmek hastaların yaşları nedeni ile daha fazla önem kazanmaktadır. Bu yaş 

grubunda mümkün olduğunca hızlı ve daha az travmatize ederek girişimin yapılması 

gerekmektedir. Bu nedenle çocuk hastalarda LP yapılırken başarıyı artırmak için kılavuz 

bilgilere ihtiyaç vardır. Kliniğimizde çocuk yaş grubu hastalara uygun operasyonlarda, 

LP eşliğinde subaraknoid blok yapılarak anestezi sağlanması sık kullanılan bir anestezi 

yöntemidir. Ayrıca LP ile subaraknoid boşluğa girilerek lokal anestezik verilmesi yolu 

ile postoperatif analjezi sağlanması oldukça fazla tercih edilmektedir. 

 Çocuklarda özellikle yenidoğanlarda spinal anestezi uygun ameliyatlar için son 

dönemde oldukça popülerite kazanmış hatta preterm bebeklerde bile uygulanma alanı 

yaygınlaşmıştır. Prematüre bebeklerde genel anestezi ve sedasyonun apne, hipoksemi ve 

bradikardi gibi ciddi yan etkilerinin normal yenidoğan ve diğer pediatrik yaş gruplarına 
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göre yüksek olması spinal anestezinin bu bebeklerde yaygınlaşmasının başlıca nedenidir 

(Shenkman ve ark 2004). 

 Kullanım alanı bu kadar yaygın olan pediatrik spinal anestezinin kliniğimizdede 

sıkça kullanılıyor olması nedeni ile önceki yıllarda bu konuda yapılan çalışmaları 

incelemek ve kendi tecrübelerimizi bir standarta bağlamak amacı ile bu çalışmayı 

yaptık. 

 Spinal anestezi amacıyla veya herhangi bir işlem için LP yapılması sırasında 

başarı uygulayıcının önceki deneyimlerine ve hastanın vücut postürüne bağlı olduğu 

gibi, aynı zamanda seçilen iğneyede bağlıdır. Çok kısa iğne seçilmesi durumunda 

iğnenin boyu istenen aralığa ulaşmaya yetmeyecektir, çok uzun iğne seçildiğinde ise 

iğnenin kullanımı oldukça zor olacak aynı zamanda iğne içinde ölü boşluk artacaktır.  

 Önceki çalışmaları incelediğimizde, öncelikle fazla çalışma bulunmadığını 

gördük ve  çalışmalarda çok farklı sonuçlara ulaşıldığını gözlemledik (Craig ve ark 

1997,Bilic ve ark. 2003, Shenkman ve ark 2004, Arthur ve ark 2008, Chong ve ark.2010, 

Rukewe ve ark 2010) Bu çalışmalarda yaş, boy, kilo kullanılarak oluşturulan matematik 

formülleri ile iğne derinliğinin tahmin etmenin mümkün olduğunu gösterilmiştir, fakat 

değişik çalışmalarda bulunan formüller üzerinde birliktelik yoktur. 

En geniş çalışmalardan bir tanesi Chong ve arkadaşları tarafından yapılmış ve bu 

çalışmada 6 ay ile 15 yaş arası 279 pediatrik onkoloji hastasında lateral pozisyonda L3-

L4 veya L4-L5 aralığını kullanılarak LP yapılmıştır. İğne derinliği ile yaş, boy, kilo, 

vücut kitle indeksi(BMI), vücut yüzey alanı (BSA), boy\kilo oranı, kilo\boy oranı, 

kiloxboy arasındaki ilişkiyi değerlendirilmiştir. Bu değişkenlerden kilo, BSA, ve 
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kilo\boy oranı ile iğne derinliği arasında güçlü bir ilişki olduğu, yaş, etnik köken ve 

intervertebral aralığın iğne derinliğini etkilemediği gösterilmiştir.  

İğne derinliği (y) =10.6 (kilo\boy)+0.93 formülize etmiştir (y= santimetre cinsinden) (Bu 

formülde r = 0.77 regresyon katsayısı vardır). Chong ve arkadaşları bu çalışmanın 

sonucunda buldukları verilerin ışığında kullanım kolaylığını da göz önüne alarak 

formüllerini y= 10(kilo\boy)+1 şeklinde modifiye etmişlerdir (Chong ve ark.2010).  

     Diğer bir çalışmada Bilic ve arkadaşları (Bilic ve ark. 2003) oldukça geniş bir 

seride, bu defa alt yaş sınırını 1 güne kadar indirerek, 1 gün ile 19 yaş arası 195 çocukta  

yaptıkları çalışmada lomber ponksiyonu lateral pozisyonda ve L4-L5 aralığından 

uygulamışlardır.  

 Çalışmada iğne derinliği ile boy, kilo, BSA arasındaki ilişkiyi değerlendirmişler 

ve iğne derinliğinin en iyi kilo ile korelasyon gösterdiğini bulmuşlardır. Bu çalışmada 

yine somut bir sonuca ulaşılmış ve;  

İğne derinliği(cm) = 1.3 + 0.07 x kilo (kg) şeklinde basit bir formül çıkarmışlardır. Bu 

çalışmada göze çarpan en önemli sonuç elde edilen formülün 3 aylıktan büyük 

çocuklarda kullanılabileceğinin belirtilmesidir. Araştırmacılar 3 aydan küçük çocuklarda 

iğne derinliğinin 1-1.5 cm olarak kabul ettiklerini belirtmişlerdir (Bilic ve ark 2003). 

           Craig ve arkadaşları tarafından yapılan spinal aralığın derinliğine yönelik 

çalışmada yine Bilic ve arkadaşlarının çalışmasında olduğu gibi yaş sınırı 1 güne kadar 

indirilmiş ve 1 gün ile 16 yaş arasında lumbar ponksiyon yapılmış ve çalışmaya 107 

hasta alınmıştır. Bu çalışmada çalışmada iğne derinliğinin en iyi korelasyonu boy ile 

gösterdiği bildirilmiş venİğne derinliği (cm)= 0.03 cm X boy(cm) şeklinde formülize 

edilmiştir (Craig ve ark 1997). 



39 

 

 Rukewe ve arkadaşları, 2 yaş-12 yaş arası çocuklarda spinal anestezi ile ilgili 

yaptığı çalışmada, spinal iğne derinliği ile vücut ağırlığının pozitif korelasyonu 

olduğunu bildirmişlerdir (Rukewe ve ark 2010). 

 2004 yılında Shenkman ve arkadaşları çok büyük bir seri olmasada yaş grubu 

açısından özellik gösteren ve preterm ve former preterm (yaş ve postkonseptal yaşı 37 

ile 60 hafta arsında olanlar) olan 35 hastada cilt ile subaraknoid aralık arasındaki 

mesafenin belirlenmesine yönelik bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada 25 gauge 

spinal iğne ile L4-L5 aralıktan spinal anestezi uygulanmış ve cilt ile subaraknoid mesafe 

ölçülmüştür. Prematür ve former prematür bebeklerde bu mesafenin kilo, postkonseptal 

yaş (PCA) ve ultrasonografik  ölçümlerle korele olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada; 

           Y= 13.19 + 0.0026 × W - 0.12 × PCA( Y(mm);cilt ile subaraknoid arası mesafe, 

W;kilo) şeklinde bir model oluşturulmuştur (Shenkman ve ark 2004). 

 Arthur ve arkadaşları cilt-subaraknoid mesafe ölçümü ve tahmini konusunda 

kendi hastalarında ve bu defa ultrasonografi (USG) kullanarak bir çalışma yapmışlardır. 

USG ölçümleri iki araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Anterior spinal kanal 

derinliği(ASKD) ve posterior spinal kanal derinliği (PSKD) USG ile ölçülmüştür. Orta 

spinal kanal derinliği; (ASKD + PSKD)\2 şeklinde, ortalama spinal kanal derinliği 

ASKD – PSKD olarak hesaplanmıştır. Yapılan ölçümlerde ASKD ve PSKD den her 

ikisi de kilo ile korelasyon göstermiştir. ASKD = 1.4W+ 5.49 mm (0.60); PSCD = 3.0W 

+ 8.28 mm (0.78); MSCD =2.2W + 6.89 mm (0.76).En kullanışlı pratik olan formül; 

2W+7 mm olarak kabul edilmiştir (Arthur ve ark 2008). Bu çalışmanın önemli özelliği 

105 hastanın yenidoğan hastalardan seçilmesi ve yardımcı bir yöntem olarak USG’nin 

çalışmaya dahil edilmesidir. 
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 Spinal anestezide USG kullanımı uzun bir süredir gündemdedir. USG’nin 

özellikle venöz pleksusa girilmesinin önlemesinde oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. 

USG kullanımı özellikle, oturur pozisyonda lateral pozisyona kıyasla daha fazla fayda 

sağlamaktadır, bunun sebebi oturur pozisyonda, subaraknoid aralığın daha geniş 

olmasıdır (Tsui ve Suresh 2010). Bununla birlikte USG herzaman ameliyathanelerde 

bulunan ve kullanımı her hekim tarafından kolaylıkla yapılan bir cihaz olmadığı için 

çalışmamızda USG kullanmadık. 

 2005 yılında, abdominal BT eşliğinde 175 hastada cilt ve subaraknoid boşluk 

arasındaki mesafenin ölçümüne ve tahminine dayalı bir çalışma yapılmıştır.  Abdominal 

BT çekilen 25 günlük- 80 yaş arası, 175 hastada yapılan çalışmada BT’ den elde edilen 

ölçümlerle iğne derinliği için bir formül hesaplanmıştır. Bu formüle göre: 

 LP iğne derinliği=1+17x kilo/boy olarak belirlenmiştir (Abe ve ark 2005). Bu 

çalışmada yaş sınırının çok geniş tutulması formülün güvenilirliği ve kullanılabilirliğini 

sınırlamaktadır. Bununla birlikte BT gibi oldukça güvenilir bir yöntemin formül 

hesaplanmasında kullanılması bu çalışmanın pozitif taraflarından bir tanesidir. Biz 

çalışmamızı planlarken USG ve BT gibi yardımcı yöntemleri, maliyeti artırmamak ve bu 

yöntemlerin her zaman ulaşılabilir olmaması nedeni ile kullanmadık. Ayrıca yaş 

sınırımızı pediatrik yaş grubu ile sınırlı tuttuk. Yaş aralığını sınırlamamızdaki amacımız 

aralığın ve dokuların yapısının yaşla birlikte ciddi farklılıklar gösterebilmesi idi. 

Tüm bireyler için elde edilen verileri kullanarak önceden kabul görmüş 5 farklı 

model için sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, bizim elde ettiğimiz model ile tıp 

literatüründe kabul görmüş bu 5 farklı model karşılaştırılmış ve elde ettiğimiz model 
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diğer 5 modelden farklı bulunmuştur. Bu durum bize elde edilen modelin kabul gören 

diğer 5 modelden farklı olduğunu ve yeni bir model ortaya koyulduğunu göstermektedir. 

  Kabul görmüş 5 model ile bizim elde ettiğimiz modelin iğne derinlik değeri ile 

ilişkisi incelendiğinde en kuvvetli ilişkinin bizim elde ettiğimiz model sonucu tahmin 

edilen değerler arasında olduğu istatistiksel olarak gösterilmiştir. 

İstatistiksel olarak geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar ile bizim yaptığımız 

çalışma karşılaştırıldığında bulduğumuz bireysel değerlerin birbirine daha yakın 

sonuçlar olduğu ve güvenilirlik testlerinin daha iyi olduğu hesaplanmıştır. Sonuçları 

açısından güvenilirlikleri en az olan modeller olarak görülen Arthur, Chong ve Abe’nin 

modelleridir.  

Çalışmamız ve önceki çalışmalar değerlendirildiğinde bulunan formüllerin 

birbirinden oldukça farklı olduğu bir gerçektir. Bunun yaş sınırlarının farklı olması, 

etnik farklılıklar, uygulayıcıların farklı olması gibi çok çeşitli sebepleri olabilir. Bununla 

birlikte çalışmamızda kendi hasta grubumuz için güvenilirliği yüksek olan bir formül 

çıkardığımıza inanıyoruz. Çalışmamızda boy+kilo, sadece boy ve sadece kilo 

kullanılarak 12 ay altı ve 12 ay üstü çocuklar için farklı formüller hesaplanmış ve 

istatistiksel olarak bu formüllerin güvenilirliği karşılaştırılarak pratik olması açısından 

tüm çocuk yaş grupları için boy+kilo kullanılarak oluşturulan formülün kullanılabileceği 

sonucuna varılmıştır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak tüm dünyada tüm hasta gruplarına hitap eden, cilt- subaraknoid 

mesafeyi hesaplamaya ve buna göre iğne boyutunu seçmeye yarayan bir formül bulmak 

zordur. Bununla birlikte araştırıcılar kendi bölgelerindeki hasta özelliklerine göre 

formüller çıkarabilirler. Bu formüller yüzde yüz bir hesaplamaya olanak vermesede 

seçilecek iğne boyutuna karar verilmesinde ve LP başarısının artırılmasında önemli yer 

tutacaklardır. 
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7.ÖZET 

Çocuklarda Lomber Ponksiyon İğne Derinliğinin Tahmin Edilmesi 

Derya Çelik  

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim/Bilim Dalı  

TIPTA UZMANLIK TEZi / Konya, 2013 

LP, tanı ve  tedavi amacıyla yaygın uygulanan bir işlemdir.LP, zor uygulanan bir yöntemdir, 

Çünkü sadece hekimin tecrübesine değil hastanın pozisyonu anatomisi ve boyuna da bağlıdır. Bu 

çalışmanın amacı, çocukların boy, kilo değerlerini kullanılarak, lomber ponksiyon iğne derinliğini doğru 

tahmin etmeye yarayacak bir formül çıkarmaktır. 

Method:ASA I-II, yaşları 0-12 arasında olan spinal anestezi uygulanan pediatrik ve ortopedik 

cerrahi yapılan 200 çocuk çalışmaya alındı. 

Spinal blok,L4-L5 yada L5-S1aralıklarından gerçekleştirildi. Lomber ponksiyon uygulandıktan 

sonra spinal iğne ucu ile cilt giriş noktası arasındaki mesafe ölçüldü.iğne derinliği ile boy, kilo, BMI 

arasındaki ilşki hesaplandı.Lp derinliği hesaplamak için tahmini istatiksel modeller kullanıldı. 

Sonuç: Lp yapılan ikiyüz pediatrik hasta çalışmaya dahil edildi.Hastaların yaşları 2-144 ay 

,boyları 43-154 cm, kiloları 2,5- 48 kg ve BMI 10.75- 37.72 kg/ m2 arasında idi. 

 Boy+ kilo kullanılan formüle göre LP derinlik tahmini 

Tüm bireylerde;LP derinliği (cm)= 0.861+0.012x boy (cm)+0.035x kilo (kg) 

12 ay ve altı LP derinliği (cm)= 1.958-0.021x boy(cm)+ 0.032x kilo (kg) 

12 ay üstü LP derinliği(cm)=0.871+0. 012x boy (cm)+0.032x kilo (kg) 

 Boy kullanılan formüle göre LP derinlik  

Tüm bireylerde;LP derinliği (cm) = 0.393+0.023x boy (cm) 

12 ay ve altı LP derinliği (cm)= 0.906+0.014x boy (cm) 

12 ay üstü LP derinliği(cm)= 0.323+ 0.023x boy(cm) 

 Kilo kullanılan formüle göre LP derinlik  

Tüm bireylerde;LP derinliği (cm) =1.460+[0.067x kilo (kg)] 

12 ay ve altı LP derinliği (cm)= 1.186+[0.089x kilo (kg)] 

12 ay üstü LP derinliği(cm)= 1.620+[0.060x kilo (kg)] 

  Sonuçlarımızı Bağımlı Örneklem Testini kullanarak daha önceki çalışmalarla kıyasladık ve 

sonuçta bizim formülümüz iğne derinliği tahmini için kullanılabilir. 

 Sonuç: Bizim formül, çocuklarda spinal iğne derinliğini tahmin için daha güvenilir olabilir ancak 

formülü standartize etmek için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 Anahtar kelimeler: çocuk, derinlik,  lomber ponksiyon, spinal anestezi 
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8.SUMMARY 

Estimating The Depth of Lumbar Puncture Needle İn Children. 

 Lumbar puncture (LP) is a common procedure performed in the diagnostic and therapeutic 

evolution. LP is a diffucult procedure, because success is not only dependent on the skill of the physician, 

but also the anotomy, size and posture of the patient. The purpose of this study was to provide a method 

that would help estimate correct dept of insertion using age, weight and height. 

 Methods: ASA I-II, two hundred children between the ages of 0- 12 years had spinal block for 

orthopedic, pediatric and genitourinary surgery. 

 Spinal block was carried out at L4-L5 or L5-S1interspace. The distance from skin entry point to 

the tip of the spinal needle was measured after lumbar puncture were performed. The relatioship between 

the depth of needle insertion with weight, height and body mass index(BMI) were calculated. We used 

predictive statistical models for the formulation of LP needle depth. 

 Result: Two hundred pediatric patient who had nontravmatic LP included the study. The patient 

was aged 2-144 months, height of 43-154 cm,  weight of 2,5-48 kg and BMI of 10.75-37,72 kg/m2. 

 Using the weight+ height, the formula for predicting the required LP depth are: 

For all patient; LP depth (cm)= 0.861+0.012x height (cm)+0.035x weight (kg) 

For ≤ 12 months; LP depth (cm)= 1.958-0.021x height (cm)+ 0.032x weight (kg) 

For >12 months; LP depth (cm)=0.871+0. 012x height (cm)+0.032x weight (kg) 

 Using the height, the formula for predicting the required LP depth are: 

For all patient; LP depth (cm)= 0.393+0.023xheight(cm) 

For ≤ 12 months; LP depth (cm)=0.906+0.014xheight(cm) 

For >12 months; LP depth (cm)=0.323+ 0.023xheight 

 Using the weight, the formula for predicting the required LP depth are: 

For all patient; LP depth (cm)=1.460+[0.067x weight (kg)] 

For ≤ 12 months; LP depth (cm)=1.186+[0.089x weight (kg)] 

For >12 months; LP depth (cm)= 1.620+[0.060x weight (kg)] 

 We compared, our results with previous studies and we used Paired Simple T-Test, reasoned that 

our formulas can use for LP depth. 

Conclusion: Our formula might be more reliable for estimating the required LP depth in children. 

However, more extended studies will be necessary for standardize the formula.  

 Key words:children, depth, lumbar puncture, spinal anesthesia. 
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