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ÖZET

CMTH herediterdir, motor ve duyu kaybına neden olan bir nöropati olarak bilinir. Nöropatik bir 
rahatsızlık olması, postür bozuklukları ile seyretmesi, malign hipertermi ve myopati riski nedeniy-
le anestezi yönetimi sıkıntılar içermektedir. 
19 yaşında erkek hasta pilonidal sinüs nedeniyle operasyona alındı. Hastaya operasyon için rej-
yonel anestezi uygulanması planlandı ve spinal anestezi işlemi uygulandı. Hasta saddle blok uy-
gulamak için 5 dk süre ile oturtuldu. Hastanın operasyon sırasında herhangi bir ağrı şikâyeti ol-
madı. Operasyon süresince tansiyon arterial, nabız, oksijen satürasyonu değerleri normal aralıkta 
seyretti.  Post operatif 2. saatte kalça ve bacaklarında sıcak-soğuk diskriminasyonu mevcuttu ve 
pin-prick testi pozitif idi. Hastanın servis takiplerinde herhangi bir sıkıntı görülmedi. Hasta ope-
rasyonun 48. saatinde eksterne edildi. Rejyonel anestezi nöropati riskini artırsa bile CMTH’de 
nispeten daha güvenli olduğu tarafımızca düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Charcot-Marie-Tooth, Rejyonel anestezi, Anestezi yönetimi 

ABSTRACT

CMTD is hereditary, known as neuropathy that causes motor and sensorial deficiency. In conse-
quence of its being a neurophatic disease, related with posture disorders and malign hyperther-
mia; anaesthesia managment of patients with CMTD includes hazards.

19 years old male patient was taken an operation for pylonidal sinus disease. Regional anaest-
hesia with spinal anaesthesia was planned and administered for the patient. Subsequent to the 
spinal injection, seating position was given to the patient for 5 minutes to perform saddle block. 
Patient didn’t suffer from any pain in the operation room. Arterial pressure, cardiac pulse rate 
and oxygen saturation values was in normal range. There was cold and hot discrimination on leg 
and hip at postoperative 2nd hours and pi-prict test was positive. He hadn’t a problem in surgery 
clinics visits. He was discharged at 48th hours of hospitalization. Even if regional anaesthesia is 
believed to increase the risk of neuropathy, our decision is it’s more confident from other ana-
esthesia methods in CMTD.    
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GİRİŞ

Charcot-Marie-Tooth (CMTH) hastalığı 1886 yılında 
hastalığı tanımlayan 3 klinisyenin ismine atfen bu şekil-
de adlandırılmıştır. CMTH herediterdir, motor ve duyu 
kaybına neden olan bir nöropati olarak bilinir. Bununla 
birlikte multifaktoriyel respiratuar problemler, periferal 
kas zayıflığı ve ilerleyen kas güçsüzlüğü ile seyretmek-
tedir. Dünya genelinde prevelansı 2500 de 1 olarak 
görülmektedir(1, 2). Tedavisi 1991 yılında genetik mar-
kerlerin incelenmesinin mümkün olması ile geliştirilme-
ye çalışılmıştır. Herediter bir hastalık olması nedeniyle 
tedavisi rehabilite edici tedavilerin ötesine geçememiş-
tir(3).

Nöropatik bir rahatsızlık olması, postür bozuklukları ile 
seyretmesi ve malign hipertermi riski nedeniyle CMTH 
anestezi yönetimi olarak sıkıntılar içermektedir. Kulla-
nılan inhaler anestezik maddeler malign hipertermiyi 
agreve ederken, kas gevşetici ajanlar ise şiddetli kas 
kaybı yaratarak solunum kaslarında güçsüzlük oluştu-
rabilmektedir(4). Regional anestezi yönetiminde ise 
kullanılan lokal anestezik ilaçların yarattığı nöral stress 
mevcut nöropati ile birlikte nöropatinin şiddetini arttı-
rabilmektedir. Literatür incelendiğinde genel anestezi, 
total intravenöz anestezi (TİVA) ve regional anestezi 
uygulanan vaka serileri bulunmaktadır. Uygulamalar 
içerisinde TİVA uygun olarak gözükse bile entübasyon 
gereksinimi olan durumlarda kas gevşetici ajan kulla-
nımının gerekliliği, miyopatiyi artırarak solunum kasla-
rında güçsüzlük ve kas doku enflamasyonu ile kas doku 
kaybını arttırabilmektedir(5). 

OLGU

19 yaşında erkek hastaya pilonidal sinüs nedeniyle ge-
nel cerrahi kliniğince operasyon planlandı. Doğuştan 
olan eklem deformiteleri ve ekstremite kısalığı nede-
niyle yapılan muayenelerinde hastaya 2 yaşında CMTH 
tanısı konulmuş idi (Resim 1). 4 yaşında genel anestezi 
altında bilateral alt ekstremite uzatma ameliyatı geçi-
ren hastanın per-operatif ve post-operatif süreç için 
alınan hikâyesinde ve epikrizlerinde malign hipertermi 
hikâyesi ve malign hipertermiyi çağrıştıracak bir bulgu 
görülmedi. Ekstremite deformitelerinin günlük aktivi-
telerini etkilediği düşünülerek hasta ASA III olarak de-

ğerlendirildi. Mallampati skorlaması 2, sternomental 
mesafe 13 cm, tiromental mesafe 7 cm idi ve atlantook-
sipital eklem kısıtlılığı yoktu. Hastanın sistemik muaye-
nelerinde ek bir sıkıntı görülmedi.

Resim 1: Charcot-Marie-Tooth tanılı hastanın ayak bile-
ği eklem deformitesi 

Hastaya operasyon için rejyonel anestezi uygulanması 
planlandı. Hasta muhtemel genel anestezi alabileceği 
düşünülerek haftanın ilk vakası olarak operasyon odası-
na alındı. Hasta operasyon masasına alınarak personel 
yardımı ile oturur pozisyona getirildi. Lumbal bölge po-
vidin iyot ile steril bir şekilde 3 kez temizlendi ve steril 
örtüler örtüldü. 26G pencil point spinal iğne ile L4-L5 
aralığından tek girişimle 11 mg bupivakain- 80 mg deks-
troz monohidrat (2.2 ml) (Marcain Heavy®) intratekal 
uygulandı. Hasta saddle blok uygulamak için 5 dk süre 
ile oturtuldu. Sakral ve gluteal bölgede soğuk-sıcak 
diskriminasyonu kalktığı görüldü ve hasta pron pozisyo-
na alınarak operasyona başlanıldı. Hastanın operasyon 
sırasında herhangi bir ağrı şikayeti olmadı. Operasyon 
süresince tansiyon arterial, nabız, parmak ucu oksijen 
satürasyonu değerleri normal aralıkta seyretti (Tablo 1).  
Postoperatif 2. Saatte kalça ve bacaklarında sıcak-soğuk 
diskriminasyonu başlayan, pin-prick testi pozitif olan 
sakral bölgede ağrısı başlayan hastaya serviste 75 mg 
Diklofenak Na im. uygulandı. Hastanın servis takiple-
rinde herhangi bir sıkıntı görülmedi. Operasyondan 48. 
saatinde eksterne edilerek evine gönderildi.
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TARTIŞMA

CMTH’ın 5 adet alt grubu bulunmaktadır. Bu alt grup-
lar otozomal dominant, otozomal resesif, X’e bağlı geçiş 
gösteren ve nokta mutasyon gibi birçok farklı tür gene-
tik bozuklukla geçiş gösterebilir(6). Etkilenen erkek po-
pülasyonda bayan popülasyona oranla klinik daha er-
ken dönemde otururken bayanlarda doğurganlık çağına 
kadar genellikle hafif semptomlarla eşlik edebilir(7). 
Hastalar kliniklerine göre iki gruba ayrılmaktadır. Tip 
1’de yaşamın ilk ve ikinci dekadında azalmış motor sinir 
iletim hızları, bilateral simetrik alt ekstremite de zayıf-
lığı, azalmış tendon refleksleri ve karakteristik eldiven-
çorap bölgesinde sensöryal defisit gibi orta veya şiddetli 
düzeyde semptomlarla seyreder. Tip 2 ise yetişkin yaş-
larda benzer semptomların hafif düzeyde görülmesi ile 
seyreder(8).  Olgumuz yaşamının ilk dekadında CMTH 
tanısı konulduğundan Tip 1 olarak değerlendirildi ve pe-
riferik motor defisiti mevcuttu ve defisitlere bağlı eklem 
deformiteleri bulunmaktaydı.

Klinik bulguları içerisinde nöropati, kas güçsüzlüğü ve 

myopati aynı zamanda malign hipertermi için artmış 
risk nedeniyle operasyon düşünülen CMTH hastaların-
da anestezi yönetimi her açıdan sıkıntılar içermektedir. 
İnhaler anestezik ilaçlar ve depolarizan kas gevşeticile-
re bağlı malign hipertermi riski nedeniyle TİVA güvenli 
olarak görülürken kullanılan non depolarizan ilaçlara 
bağlı post operatif kas güçsüzlüğü ve myopati riski ge-
nel anestezi için büyük risk içermektedir(5). Sugamma-
dex kullanılan bazı vakalarda ise sugammadex’in tüm 
steroid yapıdaki kas gevşetici ilaçlar için revers amaç-
la kullanımının yeterli olamaması ve post operatif kas 
güçsüzlüğünün önüne geçilirken solunum kas kuvveti-
nin tekrar kazanılması süreci de ayrı bir handikap olarak 
gözükmektedir(9). Bazı vaka örneklerinde kas gevşetici 
ajan kullanılmayıp yeterli derinlikte anestezi ile vaka 
yönetimi gerçekleştirilmiştir(10). Rejyonel anestezi uy-
gulamaları sırasında ise lokal anestezik ajanlara bağlı 
nöropati ihtimali ve yüksek seviye blok ile oluşabilecek 
solunum kaslarında güçsüzlük solunum sıkıntıları oluş-
turabilmektedir(11, 12). Ek olarak hastalığın doğasında 
bulunan kas-eklem deformiteleri veya skolyoz gibi ver-
tebral olumsuzluklar operasyonun rejyonel anesteziye 

                                                     Tansiyon Arterial  (mmHg)
Nabız 

(Atım/dk)

Parmak Ucu Oksijen 
satürasyonu 

(%)Sistolik Diyastolik

Rejyonel Anestezi

Öncesi 116 72 123 91

Sonrası 1. dk 112 70 110 93

Sonrası 5. dk 106 66 95 93

Cerrahi insizyon

Öncesi 114 58 100 95

Sonrası 1. dk 108 62 92 96

Sonrası 5. dk 110 63 87 97

Sonrası 10. dk 107 62 84 97

Sonrası 15. dk 114 64 80 98

Sonrası 20. dk 110 63 85 97

Sonrası 25. Dk 106 65 86 97

Post-op

1.saat 110 63 84 94

2.saat 130 68 94 93

4.saat 110 62 83 91

8.saat 108 63 80 91

12.saat 115 63 86 92

24.saat 112 61 85 91

Tablo 1: Anestezik, Cerrahi Girişim Öncesi Sırasında ve Sonrasında Vital Bulgular
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uygun olduğunu düşündürse de rejyonel anestezi ile 
vaka yönetimi başlatılamayabilir veya istenilen anes-
tezik yönetim oluşturulamayabilir. Tüm bu komplikas-
yonların aksine CMTH’li hastaları kapsayan 161 cerrahi 
işlemi içeren, içerisinde inhaler anesteziklerin ve süksi-
nilkolinin uygulandığı genel anestezi ve lokal anestezik 
ilaçların kullanıldığı rejyonel anestezi işlemleri uygula-
nıp malign hipertermi, nöropati ve miyopati görülme-
yen vaka serileri de mevcuttur(13).  

Literatür deki bazı olgular incelendiği vakit rejyonel 
anestezi uygulanabilecek hastalara rejyonel anestezi 
tercih edilirken rejyonel anestezi ihtimali olmayan has-
ta gruplarında çoğunlukla TİVA ve nöromüsküler bloğu 
revers için sugammadexin kullanımının olduğu görül-
müştür(5). Post operatif analjezi uygulanması amacıy-
la ise intratekal müdahalelerden kaçınılıp sürekli takip 
altında düşük dozlarda epidural analjezi kullanımının 
olduğu görülmüştür(8). Post operatif analjezinin yarat-
tığı solunum kas güçsüzlüğü ise non-invaziv ventilasyon 
ile aşılmaya çalışılmıştır. Bizde vakamızın rejyonel anes-
teziye uygun olması ve “saddle blok” tekniği ile spinal 
anestezi uygulaması sonucunda solunum kaslarında 
güç kaybı oluşturulmayacağı düşüncesi ile spinal anes-
tezi yönteminin hasta için daha uygun olabileceğini 
düşündük. Post operatif dönemde de hastada solunum 
sıkıntısı ve akut nöropatik bulgular görülmedi.

Charcot-Marie-Tooth hastalığı malign hipertermi, post 
operatif ventilasyon problemleri, nöropati ve miyopa-
tide artış riskleri nedeniyle dikkatli ve özenli anestezi 
yönetimi gerektirmektedir. İnhaler anestezikler ve de-
polarizan kas gevşeticiler malign hipertermi riskini art-
tırırken iv anesteziklerin büyük çoğunluğu bu açıdan 
güvenlidir. TİVA anestezisi içinde olsa entübasyon için 
kullanılacak kas gevşeticiler myopati riski yaratmak-
tadır(8). Rejyonel anestezi nöropati riskini artırsa bile 
CMTH’li hasta grubunda nispeten daha güvenli olduğu 
tarafımızca düşünülmektedir.
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