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Our Ambulatory Anesthesia Experience with the Two 
Pediatric Patients who have Glucose-6-Phosphate 
Dehydrogenase Deficiency 
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ÖZET

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği insanlarda en sık karşılaşılan ve hemolitik anemiye 
neden olan enzimatik bozukluktur. 400 milyonun üzerinde insanın bu enzim eksikliğinden etkilen-
diği tahmin edilmektedir. Perioperatif dönemde kullanılan birçok ilaç hemolitik krizi tetikleyebile-
ceği için bu hastaların anestezi yönetimleri önemlidir. Bu yazıda G6PD enzim eksikliği olan iki çocuk 
hastadaki günübirlik anestezi deneyimimiz sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Glukoz-6-fosfataz eksikliği; Günübirlik anestezi

ABSTRACT

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is the most common enzymatic disorder 
in humans and causing hemolytic anemia. It is estimated that about 400 million people are affec-
ted by this deficiency. Many drugs used in the perioperative period may cause hemolytic crisis so 
anesthetic managment of these patients is very crucial. In this article we aimed to present ambu-
latory anesthesia experiences of two pediatric patients with G6PD deficiency.
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GİRİŞ

Enzim eksiklikleri içinde glukoz-6-fosfat dehidroge-
naz (G6PD) enzim eksikliği insidansı oldukça yüksektir. 
G6PD glutatyonun hücre içi düzeyinin normal tutul-
masında gerekli olan nikotinamid adenin dinükleotit 
fosfat’ın (NADPH) yapımında rol almaktadır. G6PD ek-
sikliğinde eritrositler oksitleyici bir strese uğradıkların-
da hemoliz gelişir. Eritrositlerde oksidatif hasara karşı 
gelişen savunma, mevcut enzim aktivasyonu ile oran-
tılıdır (1). Perioperatif dönemde kullanılan birçok ilaç 
hemolitik krizlere neden olabileceğinden bu hastalarda 
anestezi yönetimi önemlidir. Bu yazıda G6PD eksikliği 
olan iki çocuk hastadaki günübilik anestezi yönetimimiz 
anlatılmıştır.

OLGU 1

İki yıldır G6PD enzim eksikliği tanısıyla takip edilmek-
te olan 7 yaşında, 32 kg sirkümsizyon  planlanan erkek 
hastanın preoperatif değerlendirilmesinde  hemoglobin 
11.4 g dl-1, hematokrit % 33, total bilüribin 0.7 mg dl-1, 
LDH 148 IU L-1 ölçüldü.  Hasta  premedikasyon yapıl-
madan ameliyathaneye alındı. 1 μg kg-1 fentanil, 2 mg 
kg-1 propofol ile anestezi indüksiyonunu sonrasında,  
laringeal maske ilk denemede başarı ile yerleştirildi. 
Anestezi idamesi 3 mg kg-1 h-1 propofol ile sağlandı. 
Yaklaşık yarım saat süren operasyon boyunca  hemolitik 
kriz belirtisi olabilecek hipotansiyon, hipertermi, hema-
türi, yönünden takip edildi. Postoperatif analjezi ama-
cıyla cerrahi bitmeden önce  parasetamol 10 mg kg-1 
i.v olarak uygulandı. Hasta sorunsuz olarak uyandırıldı. 
Ameliyat sonrasında kontrol amacıyla alınan kan örnek-
lerinde hemoglobin, hematokrit, LDH,indirekt bilüribin 
düzeylerinde hemolizi gösterecek belirgin bir değişiklik 
yoktu. 

OLGU 2

4 yaşında, 15 kg ağırlığında erkek hastaya  sirkümsizyon  
ve 12 adet diş  tedavisi planlandı. Hastanın fizik mua-
yenesinde patolojik bulgu yoktu. Preoperatif değer-
lendirilmesinde  hemoglobin 10.2 g dl-1, hematokrit % 
30, total bilüribin 0.7 mg dl-1, LDH 139 IU L-1 ölçüldü.  
Elektrolit değerleri normal sınırlarda idi. İdrarda he-
moglobin, eritrosit, ürobilinojen ve bilirubin bulunma-

dı. Ameliyathaneye alınan hastaya rutin monitörizasyon 
yapılmasının ardından 24 G branül ile damar yolu açıldı. 
. 1 μL kg-1 fentanil, 2 mg kg-1 propofol ve 0.6 mg kg-1 
rokuronyum enjeksiyonundan sonra ağız içinde çalışıla-
cak olması nedeniyle  endotrakeal entübasyon yapıldı. 
Anestezi idamesi idamesi 3 mg kg-1 h-1 propofol ile 
sağlandı. Cerrahi sonrasında analjezi sağlamak amacıyla 
10 mg kg-1 parasetamol suppozituar rektal olarak uy-
gulandı. 60 dakika süren operasyon boyunca hemolitik 
kriz belirtisi olabilecek hipotansiyon, hipertermi, hema-
türi, yönünden takip edildi. Herhangi bir komplikasyon 
gelişmedi. Hasta sorunsuz olarak uyandırıldı.

TARTIŞMA

Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzim  eksikliği  
insan erirositlerinde oldukça sık rastlanan bir enzim 
eksikliğidir (2).  G6PD  glutatyonun hücre  içi düzeyinin 
normal tutulmasında gerekli olan NADPH’ ın yapımında 
rol alır. G6PD eksikliğinde eritrositler oksitleyici bir stre-
se uğradıklarında glutatyonu indirgenmiş şekilde tuta-
madıkları için hemoliz gelişir (3). Cerrahiye bağlı oluşan 
oksidan ajanlar  ve perioperatif anestezi uygulamala-
rında kulanılan ilaçlara bağlı   akut veya nadiren kronik 
seyirli hemolitik komplikasyonlar gelişebilmektedir.  Bu 
nedenle genel anestezi uygulanacak hastalarda hemoli-
tik krize neden olabilecek ilaçların bilinmesi, anestezi ve 
cerrahiden kaynaklı  stresin azaltılması ve gelişebilecek 
hemolitik krizin erken tanınması önemlidir.

Yapılan çalışmalarda ketamin, fentanil, propofol, tiyo-
pental sodyum, süksinilkolin ve bupivakain güvenli ilaç-
lar olarak bildirilmiştir. Sevofluran, metoklorpropamid, 
penisilin ve sülfonamid ise kaçınılması gereken ilaçlar-
dır.(2) Sevofluranın G6PD enzim aktivitesine in vitro ola-
rak inhibitör etkili olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur 
(4).  Erkal ve ark. ı (1)  G6PD tanısı olan ve şant revizyo-
nu planlanan  10 aylık bebek hastaya  premedikasyon 
amacıyla ve ameliyat süresince midazolam uygulama-
dıklarını belirtmişlerdir. Bizde hastalarımıza premedi-
kasyon amacıyla midazolam uygulamadık. 
 
Pediyatrik yaş gruplarında, kısa süreli operasyonlarda 
total intravenöz anestezinin (TİVA), inhalasyon aneste-
zisine değerli bir alternatif olduğunu bildiren yayınlar 
mevcuttur(5). Aynı zamanda propofol  G6PD enzim ek-
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sikliğinde  güvenilir bir ilaçtır. Sriganesh ve ark.ı (6) ciddi 
distonisi ve G6PD enzim eksikliği olan 10 yaşında çocuk 
hastada BIS monitörizasyonu altında propofol infüzyo-
nu ile anestezi uygulamalarını bildirmişlerdir. Biz de gü-
nübirlik anestezi uygulamamızda propofol ile TİVA uy-
gulamayı tercih ettik. Ameliyat esnasında ve sonrasında 
herhangi bir sorun yaşanmadı.
 
Postoperatif dönemde ağrının azaltılması oksidatif 
stress oluşumunu engelleyerek hemoliz oluşumunu 
önleyeceği için özellikle önemlidir. Bizde postoperatif 
analjezi sağlamak için ilk hastamızda tramadol, ikinci 
hastamızda rektal parasetamol uygulamayı tercih ettik.
Her iki hastamızda da başarılı bir postoperatif  analjezi 
sağlandı.

Sonuç olarak G6PD enzim eksikliği olan çocuk hastalar-
da günübirlik anestezi uygulamasında preoperatif ve 
intraoperatif dönemde cerrahi ve anestezinin neden 
olacağı stresi azalttmak ve gelişeblecek hemolitik kri-
zin erken tanınmak ve önlemek önemlidir. Propofol ile  
TİVA uygulamasının G6PD enzim eksikliği olan çocuk 
hastalarda günübirlik anestezide güvenle uygulanabile-
cek bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.
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