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GlRlS VE AMAÇ 

1932'de Hexobarbital ve 1934'de Thiopentone gibi 

intravenöz ajanların tanınmasından önce hipnoz, 

analjezi, reflekslerin baskılanması ve kas gevşemesi 

genel anestezide en çok kullanılan ether ya da 

chloroform gibi tek bir inhalasyon ajanı ile 

saglanırdı. O zamanlar ne yazıkki Barbitüratlar da yine 

tek anestezik ajan olarak kullanıldılar. Bu tip 

intravenöz ajanların yüksek dozda anestezi indüksiyonu 

ve idamesinde kullanılması · hastalarda ciddi 

kardicrespiratuar depresyonlara neden oldu. 1942' de kas 

gevşeticiler, 1952"de balance anestezi tekniklerinin 

kabul görmesi ile anesteziyolojide önemli gelişmeler 

kaydedildi. Bu gelişmelerin sonunda <TtVA> daha çok 

ragbet görmeye başladı. Biz de bu çalışmamızda 

T.t.V.A."nin ne derece üstünlükleri oldugunu araştırmak 

istedik. 
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GENEL BiLGiLER 

Anesteziyoloji pratiginde genel anestezi 

yolla uygulanır: 

dört 

1-lnhalasyon anestezisi, 

2-!ntravenöz anestezi, 

3-lntramüsküler anestezi, 

4-Rektal anestezi. 

lnhalasyon anestezisi; azotprotoksid ile başlamıs, 

bunu ether, chloroform, halotan, enfluran ve isofluran 

gibi anestezikler izlemistir. Günümüzde daha ideal 

anes tezik ler in 

sürmektedir. 

bulunması için yogun 

Desofluran ve 

anestezik ajanlar bulunmus 

sevofluran 

ise de 

arastırmalar 

gibi 

henüz 

yeni 

klinik 

uygulamaları yaygın degildir. lntravenöz anestezi ise; 

opiatlarla başlayarak thiopenton, benzodiazepinler, 

nöroleptikler, butirofenonlar, ketamin ve etomidatla 

devam ederek propofol ve midazolama kadar gelmistir. 

Total intravenöz anes·tezinin zamanı gelmiş bir 

kavram oldugu konusunda kusku yoktur(4S). Total 

intravenöz anestezinin avantajlarını 

özetleyebiliriz: 

1-Azotprotoksidin solunan gaz 

kısaca söyle 

kar ı5ımında 

okr;ijenin yerin.i. alarat-. difüzyon hipov.~dsin:i.n meydana 

gelmesi, hava embolisi, pneumotoraks, kemik iligi 

süpresycnu ve kafa içi basıncı artırması gibi istenmeyen 

etkilerden kurtulma. 

2-lnhalasyon ajanlarının ameliyathane 

personeli üzerinde olası toksik etkilerinden kurtulma. 
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3-tnhalasyon ajanlarının hastada neden olabilecegi 

böbrek ve karacigere toksik etkilerinden kurtulma. 

4-Vaporizatörlerin zaman zaman kalibre edilmesi 

gerekli 1 ig inden kur tu ima. 

5-!ndüksiyon ve uyanmanın kolay ve problemsiz 

olması nedeniyle total intravenöz anestezinin daha hos 

ve tercih edilir bir anestezi yöntemi olduguna dair 

görüs birliginin olması. 

çalışmamızın amacı, avantajları yukarıda sıralanan 

total intravenöz anestezi yönteminin spesifik olarak 

propofol/ ketamin/ vecuronium ve propofol/ fentanil/ 

vecuronıum kombinasyonlarındaki hemodinamik etkilerini 

ve uyanma sartlarını arastırmaktır. 

I-TARtHçE 

Bir Alman doktor J.Sigmund 1665'de ilk intravenöz 

opium enjeksiyonunu yaptı. Alexander Wo□d ise ilk gerçek 

anlamda enjektörü bulan kisidir(1855)(3). 

Barbitürik asid, narkotik etkileri keşfedilmeden 

once 1864'de Adolf Van Baeyer tarafından sentezlendi(3). 

1903 yılında Emil Fischer ve Joseph Friedrich Van Mering 

barbitiirat'ı(dietil barbitürik asit) "Ver ona l" ticari 

adı altında kullandılar(13). Barbi türatın intravenöz 

formu "Somni fain" dir. 11 k defa 1924 · de France ve Barnet 

tarafından kullanılmıştır (13) 

lntravenöz anestezinin gerçek kurucuları H.Weese 

ve W.Scharpff'dır. Bu araştırıcılar 1932 

heksabarbiton'u (Evipan) 
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baslamıslardır(17). Penthotalin ilk klinik kullanımı 

1936'da Mayo Kliniginde gerçekleştirilmistir. 

Thiopenton E.Henry Volwiler ve Donalee Tabern 

tarafından 1932 yılında sentezlendi(16). llk günlerde 

yüksek indüksiyon dozları kul !anıldı. Bu ciddi 

kardiorespiratuar depresyona yolaçtı. II.Dünya savası 

sırasında farmakokinetigi iyi bilinmediginden ve iyi 

solunum destegi saglanamadıgından thiopenton indüksiyonu 

yaralı askerlerde yüksek mortalite ile 

Thiopenton indüksiyonundan sonra 

sonuçlandı. 

anestezinin 

azotprotoksid, oksijen ve bir inhalasyon ajanı ile idame 

ettirilmesi bugün zararsız bir yöntem olarak 

olarak kullanılmaktadır(43). 

yaygın 

Daha sonra yapılan arastırmalarla birçok yeni 

intravenöz anestezik madde bulunmuştur. Tablo l'de 

thiopen tondan sonra bulunan diger intravenöz 

anestezikler gösterilmistir(44) • 

. TABLO I :lNTRAVENbL ANESTEZtKLERlN lLK KULLAN!$ YILLARI 

-------------------------------------------------------
Thiopenton 
Hethohe>ei tal 
Ketamine 
Gamma OH But.acid 
Prcpanidid 

1934 
1957 
1957 
1960 
1961 

Diazepam 
Al thezin ( *) 

Etomidate 
Propofol 
t1idazolom 

1964 
1971 
1973 
1977 
1978 

-------------------------------------------------------
<•>:Bu ilaçlar artık kullanılmıyor·. 

11-lNTRAVENbL ANESTEZl 

tntravenöz yoldan anesteziklerin verilmesi ile 

saglanan genel anestezi yöntemidir.t.V. anestezi sadece 

ı.v_ yolla yapılıp diger yollarla anestezik madde 

verilmedigi gibi, i.v. yolla baslayıp inhalasyon yoluyla 
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da anestezik madde verilerek te yapılabilir. Genellikle 

anestezide inhalasyon yoluyla oksijene ilaveten 

azot pr □ toksit de verilir. En çok kullanılan yöntem i.v 

anestiziklerle baslayıp inhalasyon yoluyla oksijen azot 

protoksi t 

anestezi 

ve inhalasyon anesteziklerinden 

idamesinin saglanmasıdır. Bununla 

biriyle 

ir likte 

inhalasyon anesteziklerinin istenmeyen birçok yönlerinin 

olması ve hatta bazı hastalarda kantrendike olmaları 

nedeniyle total intravenöz anestezi CTIVA > yöntemi 

tercih edilmektedir(23,37,47>. 

lntravenöz anestezide ilk yapılacak sey uygun 

damar yolunu seçmektir. Seçilebilecek damar yolları ise 

şunlardır: 

sonra 

1-ön kol bölgesindeki venler, 
2-El sırtı, 
3-Dirsek ön yüzü, 
4-Bilek ön yüzü, 
5-Vena cephalicanın iç yuzu, 
6-Vena jugularis externa, 
7-Vena subclavia, 
8-Bebekte scalp venleri, 
9-Vena femoralis. 

tntravenöz Anestezide lndüksiyon Zamanı: 

Bir i.v.anestezik ajanın efektif bir dozundan 

anestezinin baslama süresidir. Kan-beyin 

arasındaki bu hızlı dengenin olusması 

anesteziklerin farmakolojik karakteristiklerinden 

biridir. tntravenöz anestezigin kendi 6 ze 11 i k 1 er i 

dışında hastanın kardiak ve periferik d □ lasımının durumu 

da indüksiyon zamanını degiştirebilir. 

Azot protoksit ve inhalasyon anestezik ler inin 
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ortamı kir !etmeye devam etmesi bunların yer ini 

alabilecek ideal bir i.v. anestezik ajanın olup 

olamayacagı konusundaki araştırmaları artırmıştır. Son 

çalışmalarla bulunan analjezik ve kas gevşetici 

ilaçlarla kullanılabilecek ideal bir 

ajanda aranan özellikler şunlardır(43): 

i .v. anestezik 

A-F!Z!KSEL,K!MYASAL ve FARMASbT!K b7ELL!KLER! 

1-çb7üNEB!L!RL!K: -Suda ve nötral ortamda çözünmeli, 

2-STAB!L!TE: 

-Hastaya verilen serumla 

olmalı. 

uyumlu 

-Uzun bir süre oda sıcaklıgında, 

solüsyon halinde stabil olmalı, 

-Uzun bir süre ışıga karşı stabil 

kalabilmelL 

3-KONSANTRASYDN: -!ndüksiy□n ıçın küçük volüm 

yeterli olmalı. 

B-FARMAKDD!NAMIK b7ELL!KLER! 

1-PDTENS!: 

2-BASLANGiç: 

3-DEVAMI: 

-Degişik kişilerde küçük konsantrasyon 

degişikliklerinde patent olmalı 

-Güvenilir terapötik marja sahip 

olmalı. 

-Bir indüksiyon zamanı kadar sürede 

olmalı. 

-Kısa etki süresi(S-10 dakika} olmalı. 

-Anestezinin 

infüsyonunun 

gereklidir. 
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, 

4-UYANMA: -Bolus ya da infüsyonla verilmesine 

baglı olmaksızın hızlı uyanma 

mümkün olmalı. 

C-METABOL!ZMA VE ATILIM 

1-tNAKTtVASYON: 

2-METABDL!TLERl: 

3-ATILIM: 

-Metabolizma karaciger ve böbrek 

fonksiyonlarından bagımsız 

olarak, kümülatif etki olmaksızın 

gerçekleşmeli. 

-Non-toksik metabolitleri olmalı, 

metabolitlerihn kendisi inaktif 

olmalı, metabolitlerin kümülatif 

etkisi olmamalı. 

-!lacın kendisi ve metabolitleri 

akciger, böbrek ve barsak tan 

atılabilmeli. 

0-HlPERSENS!T!VlTE: 

1-ANAFLAKTlK REAKS!YONLAR: 
-Arka arkaya yapılan uygulamalar 

hastayı sensitize etmemeli. 

2-HISTAMIN SALINIMI:-Direkt histamin salınımına neden 

olmamalı. 

E-VAN ETK!LER! 

1-HEMOD!NAMIK: -Direkt myokardial depresyon , doza 

baglı azalmış periferik direnç, 

kalp hızı degişiklikleri ve aritmi 

indüksiyonu gibi istenmeyen 

etkiler olmamalıdır. 
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2-SDLUNUMSAL: 

3-EKSlTATöR: 

4-VASKGLER: 

normal cevabı -Karbondioksite 

deprese etmemeli. 

-lndüksiyonda, idamesinde ve 

uyanmada 

olmamalı. 

eksi ta tör etkileri 

-Agrısız enjeksiyon yapılabilmeli, 

venaz seke! olmamalı, 

intraarterial enjeksiyonda ciddi 

hasara yol açmamalı. 

F-ETK!LE$1MLER 

1-DtGER ANESTEZ!KLERLE: 
-Antagonistik etkileri olmamalı, 

-Kas gevşeticilerle kabul edilebilir 

etkilesimleri olabilmeli. 
2-ENDOKRlN S!STEMLE: 

3-TERATOJENlK: 

G-DlGER 

1-PORFtRlA: 

-Sedasyon sırasındaki normal 

degisiklikler dışında degisiklik 

olmamalı. 

-Kortizol 

olmamalı. 

üretimi süpresse 

-Teratojenik etkisi olmamalı. 

-Plasenta! geçişi sınırlı olmalı. 

-tmmün cevap süpresse olmamalı. 

-Akut porfiria"ya neden olmamalı. 

2-MALlGN HtPERTERMt:-Malign hipertermiden şüphelenilen 

hastalarda güvenle kullanılabilmeli. 
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lntravenöz ideal anestezik ajan hala bulunamamış 

olmasına ragmen geniş spektrum içeren ilaçlar grubu 

gerek yalnız gerekse kombinasyon halinde genel anestezi 

olusturmada kullanılmaktadır(16). <Tablo II). Total 

intravenöz anestezi tipik olarak sedatif-hipnotik,opioid 

analjezik ve kas gevsetic i !er in kombine olarak 

kul lanı imasını içerir (43). 

Sear ve Prys-Roberts , ilk defa anestezide 

MIR<Minimal Infusion Rate) tanımlamasını yapmışlardır 

(1,53,58). Buna göre MIR: Hastaların Y. 50 sinde cilt 

insizyonuna verilen yanıtı önlemede gerekli olan 

intravenöz anestezigin infüzyon hızıdır.MIR inhalasyon 

anes tezikler i 

Consantration > 

birçok etken 

için kullanılan MAC(Minimal 

gibi degerlendirilir.MIR'i 

vardır. Hastanın yası, 

Alveolar 

etkeleyen 

kilosu, 

premedikasyonu, önceki hastalık durumu, potansiyel ilaç 

etkilesimleri, azot protoksit kullanılıp kullanılmadıgı 

ve ameliyatın evreleri gibi degisik faktörler· 

etkiler (42 >. 

Sürekli infüzyon teknikleri için yükleme dozu 

<Loading Dose:LD) ve başlangıç idame infüzyon hızı 

<Maintanence Infusion Rate:MIR) farmakokinetik veri 

olarak kullanılabilir. LD ve MIR' ı hesaplayabilmek için 

iki basit formül yazılabilirC43): 

LD(mikro g/kg>=CpCmikro g/kg)xVd(ml/kg) 

MIR<mikro g/kg/dak.>=CpCmikro g/ml)xCl(ml/kg/dak) 

Cp:Plasma ilaç konsantrasyonu 
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Vd:Dagılım volümü 

Cl:!lacın klirensi 

lntravenöz anestezikler muhtelif şekillerde 

sınıflandırılmaktadır. lntravenöz anesteziklerin Dundee 

J.W tarafından sınıflandırılması bunlardan biridir(16): 

A-HIZLI ETK!L!LER:CINDüKSIVON AJANLARI> 

1-Barbitüratlar:Methohexiton,Thiopentone, 

Thiamylal. 

2-lmidazol türevleri:Etomidat. 

3-Alkil.fenoller:Propofal. 

4-Steroidler:Althesin. 

B-YAVAS ETKlLlLER:<BAZAL HtPNOTIKLER> 

1-Ketamine 

2-Benzodiazepinler:Diazepaz, Flunitrazepam, 

Midazolam 

3-0pioidler:Fentanyl, Alfentanyl, Sufentanyl 

4-0pioid-nöroleptik kombinasyonu 

III-TOTAL !NTRAVENbL ANESTEZl CTIVA> 

TIVA thiopentone ve hexobarbitone gibi intravenöz 

anesteziklerin kullanılması ile basladı.Kullanılan 

ajanların farmakokinetigi,toksisitesi ve yan etkileri 

bilinmediginden ilk deneyimler cesaret verici degildi. 

Bu tip anestezinin sonuçları eutonasianın ideal bir 

formu olarak tanımlanmıstır(43>. Son zamanlarda TIVA 

daha kısa etkili ve daha az toksik intravenöz hipnotik 

ve analjeziklerin bulunması ile daha çok popularite 

kazandı{43}. tntravenöz anesteziklerin özellikleri tablo 

II'de g6sterilmistir. 
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Total intravenöz anestezi; i.v. olarak verilen bir 

sedatif-hipnotik, bir kas gevsetici ve bir opioid veya 

non-opioid analjezik ilaç ile anestezinin indüksiyonu ve 

idamesinin saglanması yöntemidir(3B,49}. 

llk TIVA uygulamalarında Etomidat kullanılmıstır. 

Bu ilacın kullanılması kısa etkili bir hipnotik,minimal 

kardiovasküler yan etkileri bulunması ve 

yoluyla hızlı metabolize olması nedeniyle 

etomidata edilmistir ( 17}. Fakat sonraları 

hidroliz 

tercih 

baglı 

myokloni, agrılı enjeksiyon, yüksek postoperatif bulantı 

insidansı, kusma sıklıgı nedeniyle bu ilaç TIVA"da daha 

az kullanılmaya baslanmıstır. Bunun yerine TIVA'da Major 

ve arkadasları (1982) midazolom-fentanyl, De Castro ve 

arkadasları (1983) midazolam-alfentanyl kombinasyon

larını önermişlerdir (25,35). Midazolam-fentanyl ya da 

alfentanyl uygulamasında opoid ve benzodiazepinin 

birlikte kullanılması, opioidlerin neden cldugu solunum 

depresyonunun süresinin uzaması ve derinleşmesine yol 

açar. Son zamanlarda kullanıma giren propofol gibi bir 

hipnotik ajan anestezinin indüksiyon ve idame safhasında 

yeni i.v. opicid ve kas gevşeticilerle birlikte çesitli 

cerrahi girişimlerde genel anestezi olusturmak üzere 

TIVA'da yaygın olarak uygulamaya baslanmıstırC3b). 

Balance anesteziden sonra, hiçbir volatil ajanın 

ve azot protoksitin kullanılmadıgı total intravenöz 

anestezinin birçok avantajları 

konulmusturC38~52). Hipnotik, analjezik 
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gevseticil~rinin kullanıldıgı bu teknikte optimal ayılma 

sürelerine sahip olan barbitürat, etomidate, propofol~ 

ketamine, GABA ve narkotik analjezikler kullanıldı(ll). 

tntravenöz ajanların kullanımı sırasında 

beklenmeyen reaksiyonlar gelişebilir.Bundaki muhtemel 

mekanizmalar sunlar olabilir: 

1-<5nceki karşılaşmaya baglı olmayan, dolasımdaki 

bazofillerden histamin salınımının neden oldugu 

hipotansiyon veya eritem. 

2-Histamin açıga çıkaran C aktivasyonu. 

3-Daha önce ilaçla karsılasmaya baglı olan 

tip I hipersensitivite reaksiyonu olabilir. 

Van etkilere karsı alınacak önlemler ise 

sun !ardır (3 >: 

1-lntravenöz ajanlar yavas enjekte edilmeli, 

c-Allerji ve atopi hikayesi olan, özellikle IgE duzeyi 

yüksek olan hastalarda özel dikkat gösterilmeli, 

3-Hl antagonistleri proflaktik olarak kullanılmalı. 

Çalışmalar atmosferik kirlenmenin önlendigi 

(19,57), vaporizatörlere ihtiyacın kalmadıgı (32), 

azotprotakside baglı orta kulak anestezisi (33), barsak 

ameliyatlarındaki problemlerinC40) ve santral sinir 

sistemi, hemopoietik sistem üzerine yan 

olmadıgı, pastoperatif ve intraoperatif 

insidansının(60) ve maliyetin az oldugu(39) 

avantajları üzerinde yogunlastı. TIVA ayrıca 

etkilerin 

hipoksi 

TIVA"nın 

yanıklı 

hastalarda (50) ve savas şartlarında (45,46) ve 
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anestezik gazların bulunmadıgı III.Dünya ülkelerinde ek 

bir avantaja sahiptir. 

IV-KETAMtNE 

bir 2-□-chlorophenyl-2-methyl amine Ketamine 

cyclohexanone hidrochloride'dir. Karakter istik bir 

kokusu olup, beyaz kristalize substans haldedir. 

Molekül agırlıgı 238 ve pKa'sı 7,5 tur. Moleküler yapı 

olarak iki optik izomere veya enatromere sahiptir(Sekil 

1). Barbitüratlarla presipitat olusturur. ¼ 10 luk 

solusyon halinde, pH sı 3,5-4,1 olan hazır preparatları 

vardır ('5). 

S1(+)-KETAMINE ti'IOROC:HLORIOE 

ŞEKİL 1:KETAMİN'İN OPTİK İzOMERLERİ 

R1 (·) ·KET.AMiNE HVOROCHLORIOE 

Ketamine Stevens tarafından sentez edilerek 

1964 · de ilk defa klinik olarak t1 ichig arı hapishanesinde 

gönüllüler üzerinde denendi .. Domino ve Carrsen 

tarafından 1965'de anestezide kullanıldı(3). Ketamin 

diger anesteziklere benzemeyen özellikleri ile büyük 

ilgi gören bir bilesik olmustur .. 
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Ketamin oral,intramüsküler ve intravenöz yoldan 

uygulanmasını takiben hızla absorbe edilir. Terapötik 

dozda enjekte edilen ketamin dissosiyatif bir anestezi 

olusturur. Olusan anestezi sekli al ısı lagelmis ten 

oldukça farklıdır. 

A-FARMAKOD!NAM!Gt 

!-Santral sinir sistemine etkisi: 

Talamokortikal ve limbik sistemler arasında olusan 

disosiyatif anestezi, fonksiyonel ve elektrofizyolojik 

disosiasyona bag lıd ır. Ketaminin jeneralize 

konvülsiyonları presipite ettigi söylenemez. Gerçekte 

son verilere gore antikonvülsan etkileri oldugu 

söylenebilir. 

Subanestezik dozlardaki ketamin uygulaması bile 

postoperatif bir süre analjezi saglayabilir(5). Massopus 

ve arkadaşları medial talamik nukleus üzerinde depressan 

etkisi oldugunu gösterdi(31). Ayrıca ketaminin analjezik 

etkisi konusunda onun stere□spesifik opiat reseptörleri

ne baglandıgı yolunda kanıtlar vardır(14). 

Ketamin beynin muskarinik tipte ve 

antikolinesteraz gibi kolinerjik tipte reseptörleri ile 

etkilesir. Çeşitli araştırmalarda santral aktivite 

gösteren Physostigminir. ketaminin analjezik etkileri 

dısında sedatif ve anastezik etkilerini antagonize 

ettigi gösterilmistir.Ag□st□n ve arkadasları patent bir 

nondep□ larizan kas gevşetici antagonisti olan 4-

aminopyridine'in ketamin-diazepam anestezisinden 
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ayılmayı kolaylastırdıgını göstermislerdirC5). Ketaminin 

yan etkilerinin görülmesinde degisik faktörler rol 

oynamaktadır: 

1-Yas; 16 yasın altında¼ 10 dan az, 16 yasın üstende 

¼ 24-34 arasında gorülür. 

2-Sex; kadınlarda daha çok görülür. 

3-Normalde rüya gorenlerde daha çok gorülür. 

4-Büyük dozlarda ketamin verilmesi C2mg/kg i.v. den 

daha fazla dozların verilmesi) 

5-Hızlı i.v.enjeksiyon C40 mg/dakika'dan fazla> 

6-Kisilik problemi hikayesi olanlarda yan etkiler daha 

çok görülür. 

Bu etkiler ketaminin sedatif-hipnotik i.v. genel 

anestezikler veya benzodiazepinler CDiazepam, Lorazepam, 

Lunitrazepam, Midazolom) eklemekle azaltılabilir. Yeni 

kısa etkili benzodiazepin Midazolam'un suda çözünebil-

mesi ve ketaminin yan etkiler ini giderebilmesi 

özellikleri ile anestezi indüksiyonunda kullanımı 

çesitli potansiyel avantajlar tasımaktadırC51). 

2-Kardiovasküler etkileri: 

Ketamin doza baglı olarak kalp hızı ve arterial 

kan basıncında artmaya neden olur. Traber ve arkadaşları 

ketamir.in sempatomimetik etkilerinin 

sistemi yoluyla ortaya çıktıgını ileri 

sar.tral siniı~ 

sürmüşlerdir (6}. 

Gerçekte, ketamin direkt serebral sirkülasyona veril

diginde kan basıncı, kalp hızı ve kardiak output'ta ani 

artıs ortaya çıkmaktadır. Bu ve benzeri çalışmalara 
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dayanarak ketaminin bu etkilerini direkt santral sinir 

sistemi stimülasyonu ve baroreseptörlerin depresyonu ile 

yaptıgı söylenebilir<S). 

0tonomik kontrol yoklugunda ketamin direkt olarak 

myokardı depresse eder. Hayvan deneylerinde ketaminin 

epinefrine baglı aritmelerde relatif refrakter periodu 

uzatarak antiaritmik etki gösterdigi ve digitale baglı 

aritmileri düzeltmede etkin oldugu görülmüstür(5). 

Ketamin pulmoner arter basıncını artırdıgından 

minimal sag ventrikül rezervi olan (~rn;pulmoner emboli 

ve pulmoner hipertansiyonlu) hastalarda kontrendikedir. 

Kardiopulmoner hastalıgı olanlarda ketamin pulmoner 

rezistansı ¼ 40, intrapulmoner shunt'ları ¼ 20 artır

maktadır. Buna baglı sekonder olarak ta sag ventrikül 

isini artırır. 

Ketamin sistemik kan basıncındaki artma ve 

serebral kan akımındaki artısa baglı olarak serebro

spinal sıvı basıncında yükselmeye sebep olur. 

3-Pulmoner etkileri: 

Hızlı ve yüksek dozda verilmedikçe solunum 

depresyonu yapmaz. 

önceki çalısmalar ketaminin hava yolu 

kompliyansını artırdıgı ve direnci düsürdügü yolunda 

sonuçlar vermistir. Propranololün epinefrinin relaksan 

etkilerini bloke edebildigi ancak ketaminin etkilerini 

degistiremedigine bakarak ketaminin beta-reseptörlerden 

farklı bölgeleri etkiledigi söylenebilir. Ketaminin 
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antijen tarafından olusturulmus bronkospazm.ı 

düzeltebilmesi direkt düz kas gevşetici ve vagolitik 

etkilerine baglı olabilir. Ancak bu simpatomimetik 

etkilerine de baglı olabilir. 

Ketamin solunum yollarında sekresyonu artırıcı bir 

etkiye 

dikkatle 

yapmal.ı 

sahiptir. Bu durum göz önüne alınarak havayolu 

izlenmeli gerekirse endotrakeal 

ve premedikasyonda antisialogog 

verilmelidir. 

4-Diger farmakolojik etkileri: 

entübasyon 

bir ilaç 

Ketamin miyopatili ve malign hipertermi süphesi 

olan hastalarda güvenle kullanılabilir. Bununla beraber 

sıklıkla iskelet kas tonusunu artırır ve nadiren kas 

spasmına sebep olabilir. 

Uterus tonusu ve kontraksiyonlarını artırdıgı için 

ilk trimestr abortuslardaki kan kaybını azalttıgı 

bildirilmistir (5). 

Ketaminin akut intermittant porfiriada kullanımı 

bildirilmissse de hayvanlarda ALA-sentetazı artırdıgı 

bilindiginden dikkatle kullanılmalıdır. 

Ketamin (¼12) halotan(¼55) ve thiopental <¼72) ile 

karsılastırıldıgında kan glikoz düzeyinde digerlerinden 

daha az artışa sebep olmaktadıı·. Serum serbest yag 

asitleri ise halotan (%59) ve thiopental (¼34) 

kullanıldıgında ketaminden (¼13) daha yüksek oranda 

düsme gösterir. T4 seviyesi ketaminle 

birlikte7 T3 seviyesi düser. 
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Ketamin oral alındıgında aneljezik 

Gözler üzerine etkisi intraoküler 

etkileri 

basıncı 

artırıcı yöndedir. Ancak bu etkinin geçici oldugu ve 

çocuklarda tonometride kullanılabilecegi bildirilmiştir. 

Ketamin nistagmus oluşumuna sebep olabilir. 

¼ 15 oranında ciltte geçici eritem görülebilir. 

Bunun klinik bir önemi yoktur. 

B-FARMAKOKtNETtGI 

Ketamin büyük oranda karacigerde enzimler ve 

metabolize edici sistemle yıkılır. Ketaminin 

biotransformasyonu sekil 2 de gösterilmistir. 

Sitokrom P-450 enzimiyle olusan norketamin, N

demethylasyonla meydana gelen transformasyon yoluna ait 

major metabolittir. Siklohexanon zincirindeki bir ya da 

daha fazla hidroksilasyonla daha sonradan konjuge hale 

getirilebilen hidroksinorketamin bileşikleri oluşur. 

Daha küçük oranda ketamin, N-demethylasyon geçirmeden 

hydroksilasyona girer. Hetabolitler idrarla atılır. 

Sedatif, analjezik ve aneste2ik olarak ketamin 

kullanımında genel öneriler: 

1-Premedikasyon: Operasyondan 60-90 dakika önce 

Cörn:diazepam 5-30 mg, lorazepam 2-5 mg> oral olarak 

veya daha düsük dozlor~a indüksiyon sırasında kP-tamin 

ilave olarak i.v. verilir. Eger preoperatif sedasyon 

kontrendike ise benzodiazepin ameliyatın bitmesinden 

hemen önce uygulanır. Santral etkili olmayan 

antisialogog (örn:glycopyrrolate 0.005 mg/kg 
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indüksiyondan 5-10 dakika önce verilir. 

2-Anestezi indüksiyonu:Ketamin 0.5-1.5 mg/kg i.v. veya 

8-10 mg/kg i.m. dozda indüksiyon için kullanılır. Eger 

1-2 mg/kg dozda thiopental ile birlikte kullanılıyorsa 

(benzodiazepin yerine) ya da hastanın genel durumu 

bozuksa ketamin daha düşük dozlarda kullanılmalıdır. 

3-Anestezinin idamesi: 10-30 mg.kg-1.min-1 veya 1-2 

mg/kg i.v. infüsyon dozunda kullanılabilir. Eger 

dokuların oksijen ihtiyacı yüksek degilse % 50-70 

oranında azat protoksit destegi ketamin ihtiyacını 

azaltacaktır. 

4-Sedasyon ve analjezi: Başlangıçta 0.2-0.75 mg/kg i.v. 

2-3 dakikada veya 2-4 mg/kg, i.m. ketaminden sonra 5-20 

mikro.g./kg/min. infüzyan hızında oksijen desteginde ya 

da desteksiz saglanır. 

C-KETAM!N KULLANIMININ ENDtKASVDNLARI 

1-Yaslı ve riskli hastalar 

a-$ok veya kardiavasküler bozukluk 

b-Agır dehidratasyon 

c-Solunum yetmezligi veya bronkospasm 

d-Derin anemi 

e-Major torakaabdominal girisimler 

f-Kardiak iamponad veya konstriktif perikardit 

2-0bstetrik hastalar 

a-Genel anestezinin hızlı indüksiyonu 

-Ciddi hipovolemi 

-Akut kan kaybı 
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-Akut bronkospazm 

b-Analjezi için düşük doz 

-Regional anesteziyi desteklemek amacıyla 

-Dogum sırasında veya dogumdan sonra 

süreli analjezi saglamak amacıyla 

3-Regional ye lokal anesteziyi desteklemek amacıyla 

kısa 

a-Blok sirasında analjezi ve sedasyon saglamak 

amacıyla düşük dozda kullanılabilir. 

b-Yetersiz bloklarda ilave olarak kullanılabilir. 

4-Hastanede yatmayan hastaların cerrahisi için 

a-Pediatrik anestezi 

-Kısa süreli tanı ve tedavi amaclı 

gir isimlerde 

endoskopi) 

<örn:kardiak kate teri zasyon , 

-Anestezi indüksiyonu (i.m. veya rektal) 

b-Yetiskin anestezisi 

-Kısa cerrahi girisimler Cörn:jinekolojik, 

ürolojik, bas ve boyundaki cerrahi 

girişimler veya ortopedik girişimler 

olabilir.} 

-Regional ve lokal anesteziyi desteklemek 

amacıyla 

-Kısa 
..... ., -

SU!'"E'.ı.1 tanı ve tedavi 

girişimlerde (örn:endoskopi) 

5-Reaktif hava yolu hastalıgı olan hastalarda 

a-Akut bronkospasmlı astmalılar 

amaçlı 

b-Bronkospazmla birlikte olan kronik obstrüktif 
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akciger hastalıgı olanlarda 

6-Yanıklı hastalar 

a-Debritman ve cilt greftlemelerinde 

b-Pansuman için ameliyathaneye alındıklarında 

7-Postoperatif analjezi 

a-Rekoveryumda 

b-Yogun bakım ünitelerinde 

D-KETAMtN KULLANIMININ KONTREND!KASYONLARI 

1-Kardiovasküler hastalıklar 

a-Kontrol edilemeyen hipertansiyon 

b-tntratorasik, 

anevrizma 

intrakranial veya abdomina l 

c-Geçirilmis miyokard infarktüsü veya unstable 

angina 

d-Sag veya sol kalp yetmezligi 

2-Santral sinir sistemi hastalıkları 

a-Serebral travma 

b-tntraserebral kitle veya hemoraji 

3-Artmıs intraoküler basınç veya açık göz yaralanmaları 

4-Tirotoksik durumlar 

5-Farinks, lar inks ve trakeayı ilgilendiren 

otolaringolojik girisimler 

6-Psikiatrik hastalıklar (örn:sizofreni) veya ketaminin 

kötü etkilerine ait anamnez alınması 

Ketamin ayrıca Biers·s teknigi ile Regional 

tntravenöz Anestezi (RtVA) amacıyla kullanılır(2). ön 

koldaki turnike açıldıgında ketamin sistemik dolasıma 
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geçip genel anestezi olusturabilir. 10 ml ¼ 5 dekstroz 

içinde ekstradural ketamin iyi postoperatif analjezi 

sag lar. 

tdeal intravenöz anestezik ajan özellikler ine 

ulaşılamadıgı ortadadır- Ancak bunun yanında ketaminin 

ilave ilaca gerek kalmadan sedatif, amnezik, analjezik 

ve anestezik etkilerin hepsini saglayabilen tek i.v. 

ajan oldugu da hatırlanma 1 ıd ır. ideal clmadıgı 

bilinmesine ragmen farmakolojik avantajları nedeniyle 

mevcut i.v. anesteziklerden en fazla kullanım alanı olan 

bir ilaç oldugu 

kazanmaktadır(S}. 

V-PROPOFOL 

Propofol 2,b 

görüsü giderek yaygınlık 

di-isopropylphenol yapısında 

intravenöz bir ajandır. Kimyasal olarak barbitüratlara, 

steroid lere 

<Sekil ili>. 

H3c, 
H3c/OH 

veya 

OH 

eugenol ajanlarına 

CHO 
·/ 
HO 'CH3 

• ı ■ • •• • ••• 

ŞEKiL 3:PROPOFOL'UN KiMYASAL STRUKTURU 

1980 !erin basında "Cremophor El" 

benzemez. 

solusyonu 

seklinde kullanılan preperat ile, solvente baglı 
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anaflaktik reaksiyonlar görülmüstür. Bunun üzerine soya 

tohumu yagında ¼l lik emülsiyon halinde hazırlanan 

formül ile bu sakınca ortadan kaldırılmıstır. Bu 

emülsiyon total parenteral nütrisyon için kullanılan 

intralipidle aynıdır. özellikle yogun bakımda sedasyon 

için kullanıldıgında devamlı infüzyonla parenteral 

beslenmenin 

katılmalıdır. 

bir kısmının karsı landıg ı hesaba 

Propofolün pH sı 6-8.5 ve pKa degeri 11.dir. 

Emülsiyon halinde 1 ml"de 10 mg. propofol bulunur. 25 

derecenin altında~ oda ısısında saklanmalıdır. 

İndüksiyon dozu 2-2.5 mg/kg"dır ve 50 saniyede 

indüksiyon saglanır. İndüksiyon yan etkilerden ve 

eksitasyondan uzak olup propofolün indüksiyonu 

yumuşaktır. Kisisel farklılıklar olmasına ragmen 

terapötik ve toksik ranjı oldukça geniştir. Dundee ve 

arkadaşları da yasla propofolün anestezik dozunun 

degistigini ve artan yasla indüksiyonda ihtiyaç duyulan 

ilaç miktarının düstügünü göstermislerdir ve bunun 

idame için de geçerli oldugunu bidirmislerdir(17). 

Premedikasyonla indüksiyonun daha hızlı ve anestezinin 

daha derin olması saglanabilir. Preoperatif 100 mikro g 

fen tany 1 ve S mg droper ido 1 ( I nnova:- 2 m 1 } propof o lün 

indüksiyon dozunu 1.5 mg/kg a düsürdügü saptanmıştır. 

Propofolün antikonvülsan ve santral antikoliner jik 

etkileri thiopenton ile kıyaslanırsa daha azdır. 
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A-FARMAKOKtNETtGI 

Eliminasyon yarı ömrü 1 saattir. Major 

metabolitleri 1-sulphate 2,6-diisopropylphenol ve 4-

glucuronide • 1-sulphate, 1,4-sulphate 2,6-diisopropyl 

1 ,4-quinone ·dur. Baslıca metabolitleri böbreklerden 

atılırlar. Asıl ilacın kendisinin idrarla atılımı ihmal 

edilecek oranda azdır. !ndüksiyonu takip eden 't8 saat 

içinde propofolün 1.ao•-ı metabolitler halinde vücuttan 

atılmıs olur. (Sekil 4). 

PROPOFOL 

GiLUKURONIDASVON 
+ 

SULFASYON 

"' 
"'"' ~ 

GLUKURONIOASVON 

ŞEKİL 4: PROPOFOL'ÜN METABOLİzW..SI VE İDRARLA ATILIMI 

iDRAR 

Propofolün farmakokinetigini tanımlayan bazı 

çalısmalar vardır(4,26>. Bu çalısmalarda, ilacın kanda 

çok hızlı bir dagılım gösterdigi ve hızlı bir ara faza 

ve daha yavaş bir eliminasyon finaline sahip oldugu 

göster ilmiştir. Dagılım fazı sırasında propofol 

konsantrasyonu 35-45 dakikalık ranjda ortalama bir yarı 
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ömürle bifazik olarak azalmıstır. Bu da propofolün 

kandan metabolik klirensini gösterir. ilacın yüksek 

klirense sahip olması nedeniyle anestezi sırasında kan 

akımının asırı artısı ekstrahepatik olarak metabolize 

oldugunu düsündürmektedir(9~10). 

Fentanil veya halotan kullanılmayan hastalarda 

klirens 1.80-1.91 dakika ve Vd Cvolüm dagılımı> da 722-

755 litredir. Briggs ve arkadasları halotan ve 

fentanilin bu bulguları degistirdigini göstermisler

dirC4). Fentanil propofol klirensini 1.9 dakikadan 1.3 

dakikaya düsürür. 

Birçok hastada propofolü takiben kan 

konsantrasyonlarında sekonder bir çıkıs gözlenmistir. Bu 

durum bilincin dönmesinden kısa bir süre sonra venöz 

kanda görülür ve uyanma esnasında olan lokal ve sistemik 

etkileri yansıtır. 

hemodinamik bir 

Ancak bu artısın 

komplikasyonu yoktur. 

klinik 

Simans 

ve 

ve 

arkadaşları işaretli izotopların¼ 88 'inin idrarla, %2 

sinin feçesle çıktıgını bulmuslardır(5b). Propofolün 

metabolizması hızlıdır;enjeksiyondan 2 dakika sonra 

kandaki r-aktif materyalin Y.94'ü degismez, 30 dakika 

sonra r-aktif materyalin Y.81'i metabalit haline geçer. 

Farmakokinetigi etkileyen faktörler: 

1-Yaş: Terminal yarı ömrü gençlerde 

yaşlılarda 834 dakikadır. Propofol klirensi 

674 dakika 

yaşlılarda 

107 it/saatten 86 lt/saat·e düşmüstür(29). 

2-Böbrek-Karaciger hastalıkları: Propofolün bu tip 
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hastalarda güvenle kullanılabilecegi ortaya konmustur. 

Propofolün redistrubition yarı ömrü:1.8-8.3 dakika 

beta eliminasyon yarı ömrü:34-64 dakika 

terminal eliminasyon yarı ömrü:200-300 dakika 

B-FARMOKODtNAMtG! 

!-Santral sinir sistemi: Propofol beyin kan akımını 

azaltır. Aynı zamanda serebral vasküler direnci artırır 

ve serebral oksijen tutulumunu azaltır. tndüksiyon ve 

idamede 

azaltır. 

kullanılan propofol intrakranial basıncı 

2-Kardiovasküler sistem: Propofolün hipotansif etkisi 

eşit dozdaki thiopenton'dan daha fazladır. 2mg/kg 

propofol sistolik kan basıncını yaklaşık ¼30 oranında 

azaltır. Keza propofol sistemik vasküler direnci daha 

fazla düşürür. Kardiak outputta önemli bir azalma 

olmaksızın 

ihtiyacını 

tasikardi yoklugu myokardın oksijen 

artırmaz(43). Koroner arter cerrahisine 

alınan hastalarda propofol uygun bir analjezik le 

birlikte kullanıldıgında agrılı stimuluslara otonomik 

cevabın yüksek doz fentanil anestezisinden daha çok 

azaldıgı bildirilmiştir(41). Premedikasyonda yapılan 1/2 

mg atropinin propofolün hipotansif etkisini belirgin bir 

biçimde degiştirdigi 

opioid-antikolinerjik 

görü lmüs tür • 

kombinasyonu 

Premedikasyonda 

kullanılırsa 

propofole baglı görülen ortalama arter basıncındaki 

düsüs thipentone baglı olandan daha fazla bulunur. 

Propofolün myokard ve periferik sistemik vasküler 
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rezistans üzerindeki etkileri klinik bir probleme yol 

açmamıştır(28,43). 

3-Solunum sistemi: Propofol uygulamasını takibeden ilk 

solunumsal bozukluk, tidal volümde derin bir düsüs ve 

bunu izleyen apnedir. Apne doza baglı olup, 30 saniyeden 

3 dakikaya kadar uzayabilir. Apnenin gerçekleşmesi 

premed ikasyon, uygulama hızı, hiperventilasyon ve, 

hiperokisinin varlıgı ile de ilgilidir. Propofol ayrıca 

fonksiyonel rezidüel kapasite ve ortalama inspiratuar 

akım hızını belirgin bir biçimde düşürür < 58 > • 

Opioidlerle beraber kullanılırsa solunum depresyonu daha 

da belirgin olur. Bu özellikleri ile diger indüksiyon 

ajanlarına benzer. Spontan solunum al tında idame 

anestezi için propofol infüzyonu yapıldıgında solunum 

fizyolojik sınırlar içinde kalır. 

4-tntraoküler basınç: tndüksiyonda kullanılan propofol 

intraoküler basıncı düşürür. Vanısıra non-depolarizan 

bir kas gevsetici kullanılıp idamede propofol 

infüzyonuna geçilirse intraoküler basınç düsüklügü devam 

eder .. Bu yüzden propofol oftalmik cerrahide tercih 

edilen bir ajandır .. 

5-Kas gevseticiler le etJ:cilesim: Propofol 

suxamethoniumun veya non-depolarizan kas gevseticilerin 

etkilerini potansiyalize etmez .. 

Yukarıda anlatılan özellikler propofolün anestezi 

indüksiyonu için uygun bir ajan sayılmasını saglar. 

Devamlı infüzyonları ile anestezi idamesi ve regional 
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blokajlarda sedasyon saglanabilir. Günlük cerrahi 

girisimler 7 hastaların hızlı ve tam uyanmaları istenen 

durumlarda seçilecek intravenöz anestezik ajandır. 

V!-FENTAN!L 

Fentanil 4-amilopiperidin serisinden bir fenil 

piperidindir. Yapısal olarak pethidine benzer. Her mi.de 

50 mikro g. aktif madde içeren bir solüsyonda bulunur. 

1959 da droperidol ile birlikte nöroleptanaljezik olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Analjezik etkisi morfinden 

100 kat daha fazladır. <Sekil 5). 

CH3CH3 fi-N 

o 

- ■ ıl • 

ŞEKiL 5:FENTANIL'IN KiMYASAL YAPISI 

-CH2CH2 

Fentanil 0.1 mg., morfin 10mg. ve pethidin 75-100 

mg.ile eşit analjezi saglar. Narkotik analjeziklerde 

görülen tüm özellikler;fizyolojik bagımlılık, yogun 

analjezi, solunum depresyonu, miyotik pupiller, bulantı 

ve kusma gibi durumlar fentanilde de kullanılan doza 

baglı olarak görülür. 2 mikro g./kg gibi ufak dozlarda 

fentanil uygulandıgında solunum hızı azalır ve tidal 

volumde kompansatuar bir artıs görülür. Daha yüksek 

dozlarda tidal volüm daha da düser, bunu düzensiz 
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solunum ve apne izler. Anestezi esnasında kullanılan 

ufak doz fentanilin postoperatuar solunum depresyonuna 

yol açtıgı gösterilmistir. Kalp hızı vagal etki ile 

azalsa bile kardiovasküler sistem üzerine 

minimaldir. Solunum depresyonu naloksan ve 

etkileri 

benzeri 

opioid antagonistleri ile antagonize edilebildigi halde 

azot protoksit ile kullanımında oluşan kardiovasküler 

instabiliteye dikkat edilmelidir{3). 

Fentanilin analjezik etkisi 30-60 dakika sürer. 

Yüksek lipofilik bir substanstır. tntravenöz 

uygulamasını takiben hızla dokulara dagılır. tlk 5 

dakika içinde¼ 55 'i kas dokusunda toplanır. Mideden 

küçük bir miktarı salgılanır, daha sonra ince barsagın 

alkali ortamından reabsorbe edilir. Hemen hemen tümüyle 

karacigerde metabolize olur.¼ 4-7'si idrarla degismeden 

atılır. Son 14 gün içinde MAO inhibitörü ilaç kullanmış 

olanlarda dikkatle uygulanmalıdır. Erken gebelikteki 

etkileri kesin olarak bilinmemektedir. 

Fentanil total intravenöz anestezide analjezik 

olarak ve entübasyona baglı sempatik yanıtı azaltmak 

amacıyla kullanılır. Cigarini ve arkadaşları propofolün 

fentanil-induced bronkokonstriksiyonu önleyici etkiye 

sahipken, bu etkinin thiopentonda olmadıgını belirtmis

lerdirC7). 

Fentanil farmakokinetigi ile ilgili önemli 

degerler sunlardır: 

Klirens ••••••••••••••••••••..••• 12.6 ml/kg/dak. 
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Eliminasyon yarı ömrü •••••••••• 200.0 dak. 

Dagılım hacmi ••••.•.•••••••••••• 4.1 lt/kg 

VII-NDRCURON (VECURONIUM> 

Kas gevşeticilerinin anestezi pratigine girmesiyle 

rahat operasyon imkanları saglanmakla birlikte 

istenmeyen bazı reaksiyonların ve yan etkilerin de 

oldugu bildirilmiştir. Bu etkilerin bir kısmı asit-baz 

dengesi bozuklukları, hipatermi, renal yetmezlik ve 

diger ilaçlar la etkileşimlerle açıklanabilir. 

tdeal bir kas gevşeticisinde aranan özellikleri söyle 

özetleyebiliriz(!): 

1-Non-depalarizan etki mekanizması göstermeli 

2-Etki başlangıcı hızlı olmalı • 
3-Etki süresi kısa olmalı 

4-Atılımı hızlı olmalı 

5-Birikimi olmamalı 

6-Kardiavasküler etkileri almamalı 

7-Histamin deşarjına yol açmamalı 

8-Kolinesteraz inhibitörü ile reversibl olmalı 

9-Yüksek potense sahip olmalı 

10-Farmakolojik olarak metabolitleri inaktif olmalı 

Norcuron ilk defa 1979 yılında Fransa'da 

kullanılmıştır. A ve D halkaları içerir. D halkası 

pancuroniuma benzer. Solusyonu 25 der-ecede pH 4 'te 24 

saat stabildir. Plasentadan aktif geçişi bilinmemek

tedir. Karacigerde metabolize olup metabolitleri idrarla 

atılır. 
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Norcuronun (vecuronium) bolus dozu ortalama 0.1 

mg/kg 'dır. Sırasıyla en fazla enfluran,isofluran ve 

hal □ tan tarafından p□tansiyelize edilir.Etki baslama 

süresi 1-2 dakikadır. Etki süresi ise 10-20 dakikadır. 

Renal yetmezlikte kullanılabilir(3). 

Hemodinamik yönden yapılan araştırmalarda yaslı, 

genel durumu bozuk hastalarda 6-8 kat fazla dozda 

verilmis olmasına ragmen olumsuz etki tespit edilememis

tir(l). 
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MATERYAL ·VE METOD 

Bu çalısına Mayıs 1991-Ekim 1991 tarihleri arasında 

S .B. Ankara Numune Hastanesi, Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Departmanında başlatılmıs ve Ocak 1992 

tarihine kadar Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında devam 

edilip tamamlanmıstır. 

çalışmada ASA I-II grubundan operasyon süresi 15 

dakikadan kısa, 90 dakikadan uzun olmayan çeşitli 

cerrahi girisim uygulanacak 60 hasta seçildi. Hastaların 

seçiminde su özelliklere dikkat edildi: 

1-Yas ve cins ayırımı yapılmadı, 

2-0rganik ve sistemik bir patolojisi olmaması, 

3-Preoperatif rutin kan incelemelerine (Hb, BK, KK>, 

4-Biyokimyasal degerlerine <KCFT, üre, AKS, SGOT, SGPT), 

5-EKG ·!erine, 

6-Akciger grafilerine bakılarak patolojik durumda olan

lar çalısına dısı bırakıldı. 

Hastalar 30'ar kisilik iki gruba ayrıldı. Birinci 

gruba propofol / fentanil / vecuronium , ikinci gruba 

propofol / ketamin / vecuronium verildi. 

Hastalar operasyondan 30-45 dakika önce intramüs

küler 1 mg/kg dolantirı ve O.Ol mg/kg atropin il:: 

premedike edildiler. 

Hastaların ameliyat salonuna alınmasını takiben 

EKG monitorizasyonu ile standart DII derivasyonundan 

takip edildiler. 20 G intravenöz kateter ile uygun damar 

yolu açılarak¼ 5 dekstroz solusyonu hastalara verilmeye 
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başlandı. Kan basıncı ölçümleri 5 dakikada bir ,indirekt 

yöntemle, civalı manometre ve oskültasyon metodu ile 

yapıldı. Birinci gruptaki hastalara 3 mikrog/kg 

fentanil, ikinci gruptaki hastalara ise 1 mg/kg ketamin 

yapılarak 1 dakika beklendi. Sonra indüksiyon, 2mg/kg 

propofol 30-45 saniyede verilerek gerçekleştirildi. Daha 

sonra 0.10 mg/kg vecuronium yapıldı. Hastalar maske ile 

havalandırılmaya geçildigi sırada sistolik ve diastolik 

kan basınçları ve kalp hızı kaydedildi. Vecuronium 

enjeksiyonunu 

en tü basyona 

parametrelere 

takiben 

geçildi. 

tekrar 

ortalama 1.5 

En tübasyonu 

bakıldı ve 

dakika 

takiben 

sonra 

aynı 

kaydedildi • 

Entübasyondan sonra herhangi bir inhalasyon anestezigi 

kullanılmadı. Hastaların akcigerleri SIEMENS VENTILATOR 

710 ile FI02:0.35 olacak şekilde oksijen hava karışımı 

ile ventile edildi.Solunum hacmi ortalama 7.1-7.2 

lt/dak. idi. Propofol anestezinin ilk 30 dakikası içinde 

12 mg/kg/saat , sonraki 30 dakikada 9 mg/kg/saat ve 

idamede b mg/kg/saat olacak şekilde infüzyon şeklinde 

verildi. Propofal solusyonu ameliyat boyunca Abbot·un 

infüsyon pompa sayacı ile verildi. Hiçbir hastaya 

topikal veya intravenöz lokal anestezik yapılmadı. Tüm 

endotrakeal entübasyonlar 20 saniyE· içinde gerçekk·sti

r ildi. 

Ameliyat süresince 5 dakika aralıklarla 

sistolik/diastolik arter basınçları ve nabız sayıları 

kaydedildi. 
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Analjezi düzey.inin yeterli olup olmadıçp sistolik 

kan basıncında 20 mm Hg 'dan fazla bir artıs veya 

nabızda 10 atım/dakikadan daha fazla {hipavolemi 

yoklugunda)bir artış olması. terleme ve göz yası gibi 

belirtilerin varlıı;ıı ile kontrol edilerek 1~5 mikrı:ıg/kg/ 

saat fentanil ya da 2 mg/kq/saat ketamin analjezik 

destek için uygulandı. 

Vecuronium dozajı, ulnar sinir trasesine uygula,ıan 

MtN!ST!M-II marka periferik sinir st.imülalörü 

saglandı.Kas gevşemesi yetersiz bulundugunda 0.04 mg 

ilave vecuronium dozu uygulandı~ Kas gevşemesinin 

yeterli olup olmadıgı dörtlü zincir-Train O·f Four(TOF)-· 

yanıtına bakılarak kontrol edildi. 

Cilt sütürleri atıl.:ı.rken .in'fü.!yona san verildi. 

Rezidüel n6romüsküler blokaj O.Ol mg/kg ai:.ropin ve 0.03 

mg/kg neastigmin ile antagonize edilerek dekürarizasyon 

·tapıldı. Hastaların spontan sohınumları yeterli 

görüldügünde eks tübasyon lar ı yapıldı. Hastaların 

gözlerini açma süreleri kaydedildi. Arnoliy,,ü sonu ve 

uyanma sırasında arter basınçları ve nabız degerleri 

kaydedilmeye devam edildi~ Gözlerini açma, ya5 lat· .1.n ı 

söyleme, yer-zaman oryantasyonu süreleri dakika olarak 

~aydedildi. 

Postoperatif dönemde hastalar bulantı ve kusma 

yönünden uyanma odasında 3 saat süre ile kontrol altında 

tutuldular. Operasyondan 30 dakika sonra hastaya 

ad.ı., dogum tarihi ve nerede oldugu, günün tarihi ve 
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saati soruldu. Bes soruya do~ru cevap verme oranları 

deger lendir ildi. Operasyondan bir gün sonra has tay la 

yapılan görüşmede hastanın anestezi seklinden 

memnuniyeti, ruya görüp görmedigi, ameliyatını duyup 

duymadıgı soruldu. Olguların incelenmesinde standart bir 

prosedür takip edebilmek için bir form düzenleyerek 

bulgularımızı kaydettik.(Sekil 6}. 

Veriler chi-square testi ile deger lendir ildi. 

Degiskenler için Wilcoxon-rank-sum testi kul !anıldı. 

p<O .05 

edildi. 

deger i istatistiksel olarak anlamlı kabul 
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SEKtL 6:çALISMADA KULLANDIGIMIZ ARASTIRMA FORMU 

PROPOFOL/KETAMtNE/FENTANlL 

Hastanın adı-soyadı: 
yaşı: 

kilosu: 

Propofol dozu: 

Ketamin dozu: 

Fen tan i I dozu: 

Norcuron dozu: 

Kullanılan serumlar ve diger ilaçlar: 

Yapılan operasyon: 

Operasyon süresi: 

Dakika solunum hacmi: 

TtVA sonrası uyanma süresi: 

KAN BASINCI 
Sistolik 

Preoperatif: 

Premedikasyondan sonra: 

lndüksiyondan sonra: 

Entübasyondan sonra: 

Ameliyat sırasında ortalama: 

Uyanma sırasında ortalama: 
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SEK!L 6'nın devamı 

Postoperatif degiskenler- ----

Recovery room 

uygun reaksiyon zamanı<•>: 

uyanma zamanıc•ı>: 

sıkıntı hissi süresi ( ***): 

beş soruya dogru cevap: 

bulantı: 

Hastayla görüşme 

uyanma süresi(saat): 

bulantı: 

kusma: 

baş dönmesi: 

dalgınlık: 

has l:an ın memnuniyeti : 

($) :T!VA kesildikten sonra "gözlerinizi aı;ınız 11 

komutuna olumlu yanıt verme süresi 
<**> :TtVA'yı kestikten sonra kendiliginden gözlerini 

açma ve konuşma süresi. 
<***> :T!VA kesildikten sonra hastanın rahat nefes 

alabilme süresi. 
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BULGULAR 

Prapofol/fentanyl grubunda sist□ lik kan basınçları 

pre□peratif dönemde en düsük 105 mm Hg, en yüksek 140 mm 

Hg olup ortalama 123.67 mm Hg ve Standart Sapma 9.00 

olarak tespit edildi. <Tablo III). 

Premedikasyondan sonra sistolik kan basınçları en 

düşük 

125.67 

110 mm Hg, en yüksek 140 mm Hg olup ortalama 

ve Standart Sapma 5.98 olarak tespit 

edildi.(Tablo III). 

lndüksiyondan sonra sistolik kan basınçları en 

düşük 90 mm Hg, en yüksek 115 mm Hg ve ortalama 103.17, 

Sandart Sapma ise 7.13 olarak tespit edildi.(Tablo III). 

Entübasyondan sonra sistolik kan basınçları en 

düsük 110 mm Hg, en yüksek 135 mm Hg olup ortalama 

119.17 ve Standart Sapma 6.17 olarak tespit 

edildi.(Tablo III). 

Operasyon sırasında sistolik kan basınçları en 

düşük 100 mm Hg, en yüksek 125 mm Hg ve ortalama 111.83, 

Standart Sapma 7.01 olarak tespit edildi.<Tablo III>. 

Uyanma sırasında sistolik kan basınçları en düşük 

110 mm Hg, en yüksek 135 mm Hg olup ortalama 120.33 mm 

Hg ve Standart Sapma 6.94 olarak tespit edildi. 

<TabloIII). 
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TABLO 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
B 
q 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2b 
27 
28 
29 
30 

)( 

SD 

III:PRDPOFDL/FENTAN!L GRUBUNDA S!STOL!K 
BASINCI DEGERLER!.(mm Hgl 

KAN 

Preop. Premed. !ndük. Entüb. Operasyon Uyanma 
sonra sonra sonra sırasında sırasında 

ortalama ortalama 

125 
120 
120 
125 
115 
110 
125 
130 
125 
120 
130 
135 
105 
110 
140 
115 
110 
125 
130 
135 
125 
120 
130 
140 
135 
120 
115 
120 
125 
130 

123.67 
9.00 

120 
130 
125 
125 
120 
125 
125 
125 
130 
125 
120 
120 
115 
140 
120 
125 
140 
130 
120 
120 
130 
135 
125 
120 
120 
130 
125 
125 
130 
130 

110 
115 
105 
110 
100 
100 
110 
110 
110 
100 
110 
110 
95 
90 

100 
100 
90 

105 
110 
100 
95 

100 
110 
110 
100 
105 

90 
95 

110 
100 

120 
120 
120 
125 
110 
115 
120 
115 
125 
115 
120 
125 
115 
120 
110 
110 
110 
130 
135 
120 
115 
120 
125 
110 
120 
115 
120 
125 
125 
120 

------------ ---
125.67 103.17 119.17 

5.98 7.13 6.17 

115 
110 
105 
120 
100 
100 
120 
115 
110 
120 
115 
110 
105 
125 
110 
105 
110 
110 
115 
115 
100 
110 
120 
120 
110 
100 
110 
110 
120 
120 

115 
115 
120 
120 
110 
110 
120 
125 
120 
115 
125 
125 
110 
110 
135 
120 
110 
125 
130 
120 
110 
125 
130 
120 
125 
125 
120 
125 
120 
130 

111 .83 120 .. 33 
7.01 6.94 

---------------------
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Proo□ f □ l/Ketamin grubunda sist□ lik kan basınçları 

preoperatif dönemde en düsük 100 mm Hg, en yüksek 135 

mm Hg olup ortalama 120.00 mm Hg ve Standart Sapma 8.71 

olarak tespit edildi.( Tablo IV> 

Premedikasyondan sonra sist□ lik kan basınçları en 

düşük 105 mm Hg, en yüksek 135 mm Hg olup ortalama 

118 .83 ve Standart Sapma 7 .15 olarak tespit 

edildi.(Tablo iV> 

tndüksiyondan sonra sistolik kan basınçları en 

düşük 105 mm Hg, en yüksek 130 mm Hg ve ortalama 

116.83,Sandart Sapma ise 5.80 olarak tespit edildi. 

(Tablo iV) 

Entübasyondan sonra sistolik kan basınçları en 

düsük 115 mm Hg, en yüksek 145 mm Hg olup ortalama 

127.00 ve Standart Sapma 7.02 olarak tespit edildi. 

(Tablo IV) 

Operasyon sırasında sistolik kan basınçları en 

düşük 

121.17., 

110 

(Tablo IV) 

mm Hg, en yüksek 140 mm Hg ve ortalama 

Standart Sapma 7.95 olarak tespit edildi. 

Uyanma sırasında sistolik kan basınçları en düşük 

105 mm Hg, en yüksek 135 mm Hg olup ortalama mm Hg ve 

Standart Sapma 6.50 olarak tespit edildi. ( Tablo IV) 
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TABLO IV:PROPOFOL/KETAMlN GRUBUNDA StST□LtK KAN BASINCI 

DEGERLERt.(mm Hg) 

--------- ------- ----------------
Preop. Premed. tndük. Entüb. Operasyon Uyanma 

sonra sonra sonra sırasında sırasında 

ortalama ortalama 
-------------------------------------------------------
1 120 115 115 125 120 120 
2 125 120 115 130 125 120 
3 120 120 120 125 120 115 
4 125 120 120 130 125 120 
5 110 125 115 120 110 115 
6 130 125 120 135 125 120 
7 115 120 120 120 120 125 
8 120 110 110 125 115 120 
q 105 120 120 115 110 110 
10 125 120 115 130 140 115 
11 120 125 120 125 115 120 
12 125 115 120 125 120 115 
13 130 125 120 135 125 120 
14 125 130 125 130 120 130 
15 120 120 120 125 115 125 
16 120 120 120 125 115 120 
17 105 115 110 120 110 125 
18 110 120 110 120 110 115 
19 130 125 120 135 130 110 
eo 120 110 110 130 120 125 
21 115 120 120 125 120 120 
22 120 120 120 130 125 lc!O 
23 135 125 120 145 130 125 
24 100 110 105 115 110 130 
25 115 110 110 120 110 105 
26 110 105 105 120 120 120 
27 120 105 110 125 125 110 
28 135 110 130 140 140 135 
29 120 135 ıeo 130 125 125 
30 130 125 120 135 130 120 

-------------------------------------------------------
X 120.00 118.83 116.83 127.00 121 .. 17 119.83 
SD 8.71 7.15 5.80 7.02 7.95 6.50 

-------------------------------------------------------
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Propofol/Fentanyl grubunda diastolik kan basınç-

!arı preoperatif dönemde en düsük 75 mm Hg, en yüksek 

90 mm Hg olup ortalama 82.00 mm Hg ve Standart Sapma 

3.37 olarak tespit edildi. <Tablo V >. 

Premedikasyondao sonra diastolik kan basınçları en 

düsük 75 mm Hg 7 en yüksek 85 mm Hg olup ortalama 80.33 

ve Standart Sapma 3.19 olarak tespit edildi .. <Tablo V> .. 

lndüksiyondan sonra diastolik kan basınçları en 

düsük 60 mm Hg, en yüksek 75 mm Hg ve ortalama 68.33, 

Sandart Sapma ise 3.79 olarak tespit edildi.<Tablo V>. 

Entübasyondan sonra diastolik kan basınçları en 

dilsük 75 mm Hg, en yüksek 85 mm Hg olup ortalama 80 .. 33 

ve Standart Sapma 4.53 olarak tespit edildi.(Tablo V). 

Operasyon sırasında diastolik kan basınçları en 

düşük 65 mm Hg, en yüksek 80 mm Hg ve ortalama 70.16, 

Standart Sapma 4.04 olarak tespit edildi.(Tablo V}. 

Uyanma sırasında diastolik kan basınçları en düşük 

70 mm Hg, en yüksek 85 mm Hg olup ortalama 79.66 mm Hg 

ve Standart Sapma 3.19 olarak tespit edildi. <Tablo V). 
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TABLO V:PROPOFOL/FENTAN1L GRUBUNDA DtASTOLtK KAN 
BASINCI OEGERLERl(n=30}.(mm Hg) 

-------------------------------------------------------
Preop. Premed. lndük. Entüb. Operasyon Uyanma 

sonra sonra sonra sırasında sırasında 
ortalama ortalama 

-------------------------------------------------------
80 
75 
85 
85 
75 
80 
as 
85 
as 
85 
80 
85 
75 
85 
85 
85 
80 
75 
85 
75 
75 
80 
75 
as 
es 
75 
75 
75 
75 
BO 

75 
70 
75 
75 
65 
75 
75 
70 
70 
70 
70 
65 
65 
65 
65 
65 
75 
70 
70 
70 
70 
70 
65 
75 
70 
70 
70 
65 
70 
80 

80 
75 
80 
85 
75 
85 
ao 
80 
80 
80 
80 
75 
80 
80 
80 
80 
85 
80 
80 
80 
80 
80 
75 
85 
80 
80 
80 
80 
70 
80 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

80 
85 
80 
90 
80 
80 
80 
85 
85 
85 
80 
85 
ao 
80 
90 
80 
80 
85 
85 
85 
eo 
80 
80 
85 
80 
80 
80 
75 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
75 
80 
85 
80 
B5 
80 
80 
85 
75 
80 
85 
75 
80 
80 
85 
80 
75 
80 
80 
80 
85 
75 
80 
80 
80 
85 

70 
70 
70 
70 
60 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
75 
70 
70 
70 
60 
70 
65 
70 
65 
65 
70 
65 
70 
70 
65 
65 
60 
70 
75 -----------------------------------·---------

ao.33 ôB.33 ao.33 
3.19 3.79 4.53 

70.16 79.66 
4 .04 3 .. 19 

X 

SD 
02 .. 00 
3.37 ---------------------------------------- -----
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Prapofol/Ketamin grubunda diastolik kan basınçları 

preoperatif dönemde en düşük 70 mm Hg, en yüksek 85 

mm Hg olup ortalama 78.16 mm Hg ve Standart Sapma 3.59 

olarak tespit edildi. (Tablo VI>. 

Premedikasyondan sonra diastolik kan basınçları en 

düşük 70 mm Hg, en yüksek 85 mm Hg olup ortalama 7B.50 

ve Standart Sapma 3.97 olarak tespit edildi.(Tablo VI>. 

1ndüksiyondan sonra diastolik kan basınçları en düşük 70 

mm Hg, en yüksek 80 mm Hg ve ortalama 78.00, Sandart 

Sapma ise 3.10 olarak tespit edildi. (Tablo VI>. 

Entübasyondan sonra diastolik kan basınçları en 

düşük 75 mm Hg, en yüksek 85 mm Hg olup ortalama 82.50 

ve Standart Sapma 2.86 olarak tespit edildi.(Tablo VI>. 

Operasyon sırasında diastolik kan basınçları en 

düsük 65 mm Hg, en yüksek 80 mm Hg ve ortalama 75.16, 

Standart Sapma 4.45 olarak tespit edildi. <Tablo VI >. 

Uyanma sırasında diastolik kan basınçları en düşük 

75 mm Hg, en yüksek 85mm Hg olup ortalama 79.66 mm Hg 

ve Standart Sapma 3.19 olarak tespit edildi. (Tablo VI). 
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TABLO VI:PROPDFOL/KETAM!N GRUBUNDA D!ASTOLIK KAN 
BASINCI DEGERLERt<n=30}.(mm Hg > 

-------------------------------------------------~----~ 
Preop. Premed. lndük. Entüb. Operasyon Uyanma 

sonra sonra sonra sırasında sırasında 

ortalama ortalama 

-------------------------------------------------------
1 80 80 80 as 80 80 
2 80 85 80 85 75 80 
3 75 80 80 80 70 75 
4 80 80 75 80 75 80 
5 75 80 75 80 75 80 
6 B0 80 75 80 BO 85 
7 70 75 80 80 75 80 
B 80 80 70 es 75 80 
9 70 75 75 80 65 75 
10 80 80 80 80 75 80 
11 80 85 80 85 80 85 
12 80 B0 80 85 80 80 
13 80 BO 75 85 80 80 
14 80 80 80 80 75 75 
15 75 BO 80 85 70 75 
16 80 80 80 85 80 85 
17 80 80 80 85 75 80 
18 75 80 80 85 70 75 
19 80 75 80 80 75 80 
20 80 80 80 85 80 es 
21 80 75 80 85 80 80 
22 80 85 80 85 80 80 
23 70 75 80 80 65 75 
24 75 70 80 80 70 75 
25 80 70 75 80 70 75 
26 80 80 75 85 75 85 
27 85 80 80 es 75 80 
2B 80 80 80 80 80 80 
29 80 75 75 as 75 80 
30 75 70 70 75 75 80 

-------------------------------------------------------
)C 78.16 78.50 78.00 82.50 75.16 79.66 
SD 3.59 3.97 3.10 e.e6 4.45 3.19 

-----------------------------------------------------
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Propofol/Fentanil grubunda nabız dakika sayıları 

preoperatif dönemde en düşük 68, en yüksek 94 olup 

ortalama 79.93 ve Standart Sapma 7.06 olarak tespit 

edildi. <Tablo VII) 

Premedikasyondan sonra nabız dakika sayıları en 

düşük 74 , en yüksek 98 olup ortalama 84.50 ve Standart 

Sapma 6.84 olarak tespit edildi. (Tablo VII) 

tndüksiyondan sonra nabız dakika sayıları en 

düsük 74, en yüksek 98 ve ortalama 85.00, Sandart 

Sapma ise 6.74 olarak tespit edildi. (Tablo VII) 

Entübasyondan sonra nabız dakika sayıları en 

düşük 88, en yüksek 110 olup ortalama 99.87 ve Standart 

Sapma 6.69 olarak tespit edildi. (Tablo VII) 

Operasyon sırasında nabız dakika sayıları en 

düsük 64, en yüksek 84 ve ortalama 72.93 , Standart 

Sapma 5.19 olarak tespit edildi. (Tablo VII) 

Uyanma sırasında nabız dakika sayıları en düşük 

60 , en yüksek 78 olup ortalama 69.03 ve Standart Sapma 

4.64 olarak tespit edildi. (Tablo VII) 
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TABLO VII:PROPOFOL/FENTAN!L GRUBUNDA NABIZ 

SAYILARI (n=30). 

DAK!KA 

-------------------------------------------------------
Preop. Premed. !ndük. Entüb. Operasyon Uyanma 

sonra sonra sonra sırasında sırasında 

ortalama ortalama 
-------------------------------------------------------
1 84 
2 72 
3 78 
4 86 
5 84 
6 72 
7 92 
8 76 
9 72 
10 84 
11 82 
12 72 
13 76 
14 72 
15 74 
16 68 
17 70 
18 76 
19 84 
20 92 
21 94 
22 . 92 
23 82 
24 84 
25 80 
26 82 
27 84 
28 78 
29 76 
30 80 

)( 

SD 
79 .. 93 
7.06 

90 
76 
78 
88 
88 
76 
96 
76 
76 
88 
88 
78 
84 
78 
80 
74 
80 
84 
88 
96 
98 
98 
86 
88 
85 
88 
86 
80 
80 
84 

92 
74 
80 
86 
78 
98 
78 
78 
90 
90 
76 
82 
80 
82 
76 
82 
86 
90 
98 
96 
96 
88 
84 
88 
90 
84 
82 
80 
86 
80 

84.50 85.00 
6.84 6.74 
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105 
88 
95 
95 
95 

100 
105 

90 
92 

110 
110 

90 
98 
95 
96 
94 
95 

104 
110 
108 
106 
105 
104 

96 
98 

108 
110 

98 
96 

100 

99.87 
6.69 

80 
68 
66 
72 
76 
68 
74 
68 
64 
72 
74 
68 
72 
74 
72 
64 
70 
72 
66 
82 
84 
80 
80 
78 
74 
76 
76 
74 
72 
72 

72.93 
5 .19 

74 
64 
62 
68 
70 
64 
70 
64 
60 
68 
64 
70 
70 
68 
60 
68 
68 
67 
76 
78 
74 
72 
72 
72 
76 
74 
70 
66 
72 
70 

69.03 
4.64 



Propofol/Ketamin grubunda nabız dakika sayıları 

preopera ti f dönemde en düşük 64~ en yüksek 90 olup 

ortalama 75.20 ve Standart Sapma 8.46 olarak tespit 

edildi. (Tablo VIII>. 

Premedikasyondan sonra nabız dakika sayıları en 

düsük 6B, en yüksek 94 olup ortalama 78.73 ve Standart 

Sapma edildi. VIII). 7.85 olarak tespit 

lndüksiyondan sonra nabız dakika sayıları en 

düşük 72, en yüksek 96 ve ortalama 84.67, Sandart Sapma 

ise olarak tespit edildi. (Tablo VIII). 

Entübasyondan sonra nabız dakika sayıları en 

dücı:u··k ~ BB, en yüksek 125 olup ortalama 99.47 ve Standart 

Sapma 11.21 olarak tespit edildi. (Tablo VIII). 

Operasyon sırasında nabız dakika sayıları en 

düsük 70, en yüksek 8B ve ortalama 74.67 ' 
Standart 

Sapma 5.9? olarak tespit edildi •. CTablo VIII). 

Uyanma sırasında nabız dakika sayıları en düşük 

60, en yüksek 92 olup ortalama 74.73 ve Standart Sapma 

?.S7 olarak tespit edildi. (Tablo VIII). 
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TABLO VIII:POROPOFOL/KETAMIN GRUBUNDA NABIZ DAKIKA 

SAYILARI Cn=30}. 
------------------~--------~~--------------------------

Preop. Premed. Indük .. Entüb. Operasyon Uyanma 
sonra sonra sonra sırasında sırasında 

ortalama ortalama 
-------~~-------------~~-----~----------~---~----------
1 68 72 80 90 70 72 
2 72 74 82 92 70 72 
3 70 76 84 92 72 74 
4 90 94 96 120 88 92 
5 66 72 78 94 70 70 
6 70 74 80 88 72 72 
7 72 74 82 94 74 86 
8 86 88 94 125 84 86 
9 84 88 92 120 86 90 
10 90 92 96 110 82 70 
1 1 68 72 78 88 70 72 
12 70 74 78 90 70 70 
13 66 70 76 88 70 80 
14 84 88 94 110 80 86 
15 88 90 94 116 82 84 
16 90 92 96 120 84 72 
17 72 76 84 100 70 60 
18 78 72 82 95 70 68 
19 66 70 78 90 70 78 
20 82 84 88 98 80 80 
21 84 88 94 108 82 70 
22 68 76 82 98 70 72 
23 70 78 84 96 72 70 
24 72 76 82 94 70 70 
25 74 80 84 98 72 76 
26 68 72 80 94 70 74 
27 80 82 88 100 76 72 
28 78 80 84 98 74 70 
29 64 68 72 88 70 66 
30 66 70 78 90 70 68 

-------------------------------------------------------
)( 75.20 78.73 84.67 99.47 74.67 74.73 
sn 8.46 7.85 6.87 11.21 5.97 7.57 
-------------------------------------------------------
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Hastaların cinsiyet, yas agırlık, boy ve operas

yon süreleri tablo IX' da gösterilmistir. Her iki grup 

olguların cinsiyet, yaş, boy, agırlık, kan basıncı ve 

nabız sayılarına g □re degerler arasındaki farklar 

karsı !astır ı ldıg ında aralarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edemedik.{p)0.05)(Tablo IXl. 

TABLO IX:PRE□PERAT!F DEG!SKENLER(SD) 

Kadın/Erkek 

Yas(Yıl) 

Boy(cm) 
Agır lık (kg) 

Propofol/Fentanil 
12/18 
37(±12) 

170(±11} 

Operasyon süresiCDak) 
64{±8) 
80(±10.17) 

Propofo/Ketamin 
l 7 /13 
34(±11 l 

168(±6) 
62(±8) 
65(±8.75) 

Tablo 
olgularımıza 

X 'da cerrahi 
göre dagılımları 

gir isimlerin 
görülmektedir. 

iki grup 

TABLO X:!Kl GRUPTAK! CERRAH! G!R!S!MLER!N KL!N!KLERE 
GöRE DAGILIMLARI 

Propofol/Fentanil 
Abdominal 5 

Jinekolojik 4 
ürolojik 6 
Ortopedik 4 
Plastik 5 
K.B.8. 2 
Gögüs-Kalp-Damar 2 
Yanık 2 

TOPLAM 30 

Propafol/Ketamin 
6 

3 
7 
6 
1 
2 
1 
4 

30 

Her iki gruptaki hastaların preoperatif hemodina

mik parametrelerinin ortalama degcr leri tablo XI 'de 

görülmektedir. !ki grup arasındaki preoperatif sistolik 

ve diastolik kan basıncı degerleri ve nabız dakika 

sayıları arasındaki farklar karsılastırıldıgında arala

rında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edemedik.(p)0.05) (Tablo XIl. 
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TABLO XI:HASTALARIN PREOPERATtF HEMODtNAMtK 
PARAMETRELER!. ORTALAMACSD>. 

Pr□ pofol/Fentanil 

n=30 
Pr □pof□ l/Ketumin 

n=30 

KAN BASINCICmmHg) 
Sistolik 
Diastolik 

NABIZCAtım/Dak) 

123.67(±9.00) 
82.00(±3.37) 
79.93(±7.06) 

120.00(±8.71) 
78 .16 (±3 .59 > 
75.20(±8.46) 

Tablo XII"de her iki arastırma grubunda operasyon 

süresince sistolik kan basıncı degerleri ortalamaları ve 

standart sapmaları görülmektedir. Sist□ lik kan basıncı 

degerleri her iki arastırma grubu arasında istatistiksel 

olarak karsılastırıldıgında preoperatif, premedikasy□n

dan sonra, entübasyondan sonra, ameliyat sırasında ve 

uyanma esnasındaki degerler yönünden anlamlı bir fark 

tespit edemedik.Cp>0.05) (Tablo XII).CGrafik I). Her iki 

indüksiyondan sonra sistolik kan basıncı grupta 

deger leri arasında istatistiksel olarak çok ileri 

derecede anlamlı bir fark tespit ettik. (p(0.001) 

<Tablo XII).CGrafik I). 

TABLO XII:GRUPLARA GbRE OPERASYON SüREStNCE ORTALAMA 
StST□LlK KAN BASINCI DEGERLER!.ORTALAMA (5D). 

Pr□pofol/Fentanil Prop□fol/Ketamin 

Preopera ti f 
Premedikasyondan sonra 
!ndüksiyondan sonra 
Entübasyondan sonra 
Ameliyat sırasında art. 
Uyanma sırasında art. 

* :p(0.001 
ns:Anlamlı degil 
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n=30 n=30 

123.67(±9.00) 
125.67(±5.98) 
1 03 . l 7 C ±7 . 13 ) * 
1 1 9 , 1 7 C ±6 . 1 7 ) 
111.83(±7.01) 
120.33(±6.94) 

120.00C±8.71)ns 
118 .83 (±7 .15 )ns 

116.83(±5.BO>ı 

127.00C±7.02)ns 
121.17(±7.95)ns 
119.83(±6.SO)ns 
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Tablo XIII 'de her iki grupta operasyon süresince 

diastolik kan basıncı degerleri ortalamaları ve standart 

sapmaları gösterilmiştir. Gruplara göre diastolik kan 

basıncı degerleri karşılastırıldıgında indüksiyondan 

sonra her iki grup arasında çok ileri derecede anlamlı 

fark oldugunu tespit ettik. Cp<0.001). <Tablo XIII). 

(Grafik II). Preoperatif, premedikasy□n odasında, 

entübasy□ndan 

esnasında 

sonra, ameliyat sırasında ve uyanma 

tespit ettigimiz degerler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edemedik.Cp>0.05).CTablo XIIl.CGrafik II). 

TABLO XIII:GRUPLARA GbRE OPERASYON SüRES!NCE ORTALAMA 

D!ASTOL!K KAN BASINCI DEGERLER!.ORTALAMACSD). 

Pr □pofol/Fentanil Pr □p□f □ l/Ketamin 
n=30 n=30 

Preopera ti f 
Ameliyathanede 
tndüksiyondan sonra 
Entübasyondan sonra 
Ameliyat sırasında art. 
Uyanma sırasında art. 

* : p<O .001 
ns:Anlamlı degil 

82.00(±3.37) 
80.33(±3.19) 
68.33(±3.791* 
80.33(±4.53) 
70.16(±4.04) 
79.66(±3.19) 

78.16(±3.29) ns 
78.50(±3.97) ns 
78.00(±3.10) * 
82.50(±2.86) ns 
75.16(±4.45) ns 
79.66(±3.19) ns 

Operasyon süresince iki gruptaki nabız hızı 

ortalama degerleri ve standart sapmaları tablo XIV"te 

görülmektedir. Operasyon süresince her iki grupta nabı2 

hızı ortalama degerleri karşı las tır ı ld ıg ında; 

preopera ti f, premedikasyondan sonra, indüksiyondan 

sonra, entübasyondan sonra, ameliyat sırasında ve uyanma 

sırasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

edemedik.(p>0.05).(Tablo XIV>.(Grafik III) 
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TABLO XIV:OPERASYON SüRESINCE iKi GRUPTA NABIZ HIZI 
ORTALAMA DEGERLERI.ORTALAMA(SD>. 

-------------------------------------------------------
Propafol/Fentanil Propofol/Ketamin 

n=30 n=30 

Preoperatif 
Ameliyathanede 
tndüksiyandan sonra 
Entübasyandan sonra 
Ameliyat sırasında art. 
Uyanma sırasında ort. 

ns:Anlamlı degil 

79.93(±7.06} 
84.50(±6.84) 
85.00(±6 .. 74) 
99.87(±6.69) 
72 • 93 < ±5 • 1 9 > 
69 .. 03(±4.64) 

Tablo xv· te her iki grubun 

75.20(±8 .. 46> ns 
78.73(±7 .. 85} ns 
84.67<±6.871 ns 
99 .47 (±11 .21 >ns 
74.67<±5.97} ns 
74.73(±7.57) ns 

in tr a-oper ati f 

degişkenlerinin ortalama degerleri ve standart sapmaları 

görülmektedir. Her iki araştırma grubunun intraoperatif 
d ,1 

degişken degerleri ortalamalır arasında istatistiksel 

olarak karsılastırma yapıldıgında, en düşük sistalik 

degerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

tespit ettik .. <p<O .. OS)(Tablo XV) .. Operasyon süreleri, 

solunum dakika hacmi, en yüksek sistolik kan basıncı, en 

yüksek ve en düsük diastolik kan basınçları en yüksek ve 

en düsük kalp atım hızları ile TlVA'yı kestikten sonraki 

uy anma süreleri arasında is ta tis ti kse 1 olarak an lamlı 

bir fark tespit edemedik .. (p>O .05 > <Tablo XV). Her iki 

grupta kullanılan kas gevşetici dozları arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edemedik.<p>0.05)<Tablo XV). 
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TABLO XV:!NTRA-DPERAT!F DEG!SKENLER.ORTALAMA<SDl. 
-------------------------------------------------------

Propofol/Fentanil Propofol/Ketamin 
n=30 n=30 

-------------------------------------------------------
Operasyon süresi(Dak.) 

Solunum dakika hacmi(lt/dk) 

Ar ter iel kan basıncı(mmHg) 
En yüksek sistolik 
En düşük sistolik 
En yüksek diast□ lik 
En düşük diastolik 

Kalp hızı(Atım/dk) 
En yüksek 
En düşük 

TtVA'yı kestikten sonra 
uyanma süresi (Dak.) 

Kas gevşemesinin devamı 
için gerekli kas 
gevşetici dozu(mg/kg/saat) 

ns:Anlamlı deqil 

80(±10.17) 65(±8.75) ns 

7.1(±1.1) 

135 
90 
80 
60 

110 
60 

7.2(±0.5) ns 

145 
110 
85 
65 

125 
70 

ns 
p <O .05 

ns 
ns 

ns 
ns 

10(±3.05) 16(±3.55) ns 

0.03(±0.02) 0.02(±0.01) ns 

Her iki grubun postoperatif degisken ler inin 

ortalama degerleri ve standart sapmaları tablo XVI 'da 

görülmektedir. Her iki araştırma grubunda postopera.tif 

degiskenler karsılastırıldıgında; uygun reaksiyon verme 

zamanları arasında, sıkıntı süreleri arasında ve beş 

soruya dagru cevap verme oranları arasında istatistiksel 

alarak çak ileri derecede anlamlı fark bulundugunu 

tespit ettik. (p<0.001 > <Tabla XVI >. Her iki grupta uyanma 

süreleri arasında istatistiksel bir fark tespit 

edemedik.<p>0.05).CTablo XVI>. 
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TABLO XVI:POSTOPERATtF DEGtSKENLER.ORTALAMA(SD). 

- ------------------------------------
Propofol/Fentanil Propofol/Ketamin 

n=30 n=30 

-- --------------------------
Uyanma odası (dakika) 

Uygun reaksiyon zamanı 5(±1.01) 15(±5.47) p<0.001 
Uyanma zamanı 10(±2.03) 18(±2.33) ns 
Sıkıntı süresi 12(±1.93) 35(±5.08) p<0.001 
Beş soruya dogru cevap 

verme süresi 15(±1.52) 20(±4.06) p<0.001 
Bulantı ¼ 10 3 ns 
Kusma¼ o o ns 
-------------------------------------------------------
ns:Anlamlı degil 

Postoperatif her iki gruptaki hastalarla görüsme 

tablo XVII'de görülmektedir • sonuçlarımız 

Propofol/fentanil grubunda dalgınlık oranı 

propofol/ketamin grubundan daha azdı. ıstatistiksel 

olarak bu farklılık anlamlı bulundu.(p(0.05)(Tablo XVII> 

Gruplar arasında bulantı, kusma, bas dönmesi ve 

hastaların memnuniyeti yönünden istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edemedik.(p>O.OS)(Tablo XVII}. 

TABLO X\Jl I :POSTOPERATtF HASTAYLA G~üSME SONUÇLARI 

Propofol/Fentanil Propofol/Ketamin 
n=30 n=30 

Hastayla görüsme(l gün sonra> 
Uyanma süresi(Saat) 2(±0.20) 
Bulantı¼ 10 
Kusma )'. 
Bas dönmesi¼ 15 
Dalgınlık% 6 
Hastanın memnuniyeti¾ 96 

ns:Anlamlı degil 
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TARTISMA 

total intravenöz 
anestezinin 

Staphen Raf tery 

degisik 
yas grupları ve çesitli cerrahi girisimlerde 

uygulunabilecegini bildirmistir(24,49). Biz arastırma-
gir isim 

mıza 
ve çeşitli cerrahi 

degisik yaslardan 

gerektiren toplam 60 hastayı dahil ettik. (Tablo IX, X>

Kirkpatrick ve arkadasları genç (18-35> ve yaslı 
(bS-80) hastalarda 2.S mg/kg veya 2 mg/kg propofol dozu 

indüksiyon sag !ayarak yaptık ıar ı arastırmada 
yaşlılarda prapofol klirensinin ¼ 27 daha düsük oldugunu 

ile 

grubuna 
buldular(30,54). Bizim arastırmamızda yaslı 
girecek h · d 2 asta yoktu. Propofolün indüksıyon ozunu 

mg/kg olarak kullandık. 

Kay ve arkadaşları ise erkek ve kadınlardaki 
karşılaştıran araştırma-

propofolu··n farmakokinetigini 

lar ında 

volümleri arasında anlamlı bir fark bulamamı,;lardır<27>• 
Bizim d d kadın/erkek 

seçtigimiz hasta grupları arasın a a 

yarı ömür, 
total vücut klirensi ve dagılım 

aralarında 

oranı dengeli bir dagııım gösterdi ve 

iS t atistiksel bir fark bulunamadı-<p)O.OS) 
De Grood ve arkadasıarı vecuroniumun 

migini araştırdıkları 
çalışmada 

(iablo IX) • 

farrnakodina

propofolle 

çaıısmamızda 
etkile - - d. <12> sımı olmadıgını bildirmisıer ır • 

her iki grupta da kullandıgımız nöromüsküler bloker olan 
. . . e dair bulgu tespit 

vecuroniumun propofolle etkıleşımın 

etmedik. 
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Agoston ve arkadaşları vecuroniumun hemodinamik 

degişikli~e yol açmadıgını bildirmişlerdir(!). Biz de 

her iki araştırma grubunda hemodinamik degisiklige yol 

açmayan 

kul landık. 

vecuroniumu nöromüsküler bloker olarak 

Harries ve arkadasları(21) ve Von Aken ve 

ar kadas lar ı 

propofolün 

fen tan il 

(59) ASA I-II grubundan seçilen hastalarda 

indüksiyondaki 

kullanarak veya 

hemodinamik 

fentanil 

etkiler ini 

kullanmadan 

araştırmışlardır. 2mg/kg propofol indüksiyon için 

kardiak kul lan ıldıgında ar ter iye 1 kan basıncı ve 

outputta düsme tespit etmişlerdir. tndüksiyondan önce 3 

mikro g/kg fentanil verilen hastalarda ise bu düsüs daha 

belirgin olmus ve kalp hızı da belirgin derecede azalma 

tespit etmislerdir(21,59). 

Sebel P.S propofolün sistolik kan basıncında ¼30 

azalma, nabız hızında çesitli degisiklikler, kardiak 

outputta ¼30 azalma sol ventrikül oksijen kullanımında 

¼30 azalma, myokard kan akımında Y.26 azalma ve koroner 

sinüs lak tat üretiminde ise ar tıs ~espi t etmistir (55 >. 

Van Aken ve ar kadas lar ı ASA I-I I grubundan 40 

hastayı dört gruba ayırarak pulmoner arter 

kateterizasyonu yapmışlar ve hemodinamik parametrelerin; 

birinci gruba 2.5 mg/kg propofol/azot protoksit, ikinci 

gruba 2~5mg/kg propofol/3 mikro g/kg fentanil/aı:ot 

protoksit, üçüncü ve dördüncü gruba bunlara ilaveten 100 

mikro g/kg vecuronium verilerek entübe edilip nasıl 
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degiştigini 

kard iovasküler hastalıgı 

araştırmışlardır. 

olmayan olgularda propofol/azot 

Sonuç olarak belirgin 

protoksi t bileşiminin kardiovasküler 
depressan etkisi 

oldugunu tespit etmişlerdir (59L Bir inci gruptaki bu 

etkiye 
negatif inotropik 

depressan 

bag lamışlardır. Kan basıncı, kardiak output ve stroke 

etkiyi 

de düsük bulmuşlardır. Bu düsüs ikinci grupta 3 Volümü. 

mikro g/kg fentanil ilavesi ile daha da artmıstır- Bu 

problemi olan 
kardiovasküler bulgular 

hastalarda 

ışıgında 

bu yöntemin 
potansiyel risk tasıdıgı ve 

dikkatle uygulanması 

varmıslardır(59). 

gerektigi 
sonucuna 

Maneglia 
ve arkadasları ise yas ortalaması 

85.8 

ve 

olan 

ketaminin hemodinamik etkilerini karsılaS tıran bir 

Çalışma yapmıslardırC34>- Birinci grup haS
t
alar 

1 
mg/kg 

16 hastayı 
iki gruba ayırararak propofol 

· d · /k •nfüzyon dozunda, 
P~opofol ın Uksiyon, o.ı mikro g g ~ 
ikinci 50 mikro g/kg 

grup hastalar ı.5 mg/kg indüksiyon, 
kalça operasyonuna 

idame dozunda ketamin uygulanarak 
olacak şekilde 

alınmışlardır. Tüm hastaları Fı02 ı.o 
maske ile bırakmışlardır- 1,3,5,10 ve 

spontan solunuma 

15. dakikalardaki hemodinamik parametreleri kaydetmiş
lerdir. kan basıncı ¾!

7
, 

Bir inci grupta arteryel 

myoka
rd

ial oksijen tüketimini (kalp hızı> pulmoner 
k ı ¼27 
apiller arter basıncı 

wedge basınç xor talama 
tkinci grupta pulmoner 

oranında düşük 

kapiller wedge 

bulmuşlardır. 

h nı ¼13, 
basıncını ¼97, kalP 1

21 
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arter basıncını 1/.10, myokardial oksijen tüketimini ise 

¼100 artmış olarak tespit etmişlerdir. Hastalar 15 

dakika sonra 2 mikro g/kg fentanil ve 0 .. 08 mikro g/kg 

vecuranium verilerek entübe edilmislerdir. Birinci grup 

or alama arter basıncı bazalin hastalarda t 
%15 altında 

stabilleştigini tespit etmislerdir-

Bizim yaptıgımız çalışmada indüksiyon sırasında en 

belirgin ve k" · t l"k anlamlı degisiklik birinci grupta ı sıs O ı 

ve 

Bu 

diastolik kan basınçlarında %25 'e varan düşme idi. 

bulgu propofolün hemodinamik etkileri konusunda 

d ·g ı daha önceki 
Yapılan ı er arastırmalarla uyumlu o up, 

da ortaya kondugu gibi 
arastırmalarda 

Propofolün negatif inotropik etkisini agreve 

tespit ise ketaminin 

fentanilin 

ettigini 

bilinen 

kardiovasküler etkileri ile propofolün negatif inotropik 

ettik. !kinci grupta 

bir 
etkisi dengelenmiş ve kan basıııcında 

anlamlı 

degi "k . sı lik ortaya k t çı mamıs ır. 

Harries ve arkadaşları (22> entübasyon sırasınd aki 
çaıısma 

tiemodinamik deg isiklikler i araştıran 

tndüksiyonda propofol Yapml.ş lard ır. 

thiopemton 4 

has~aya 2 

mg/kg ve etomidat 0.3 mg/kg 

mikro g/kg fen tan il ~ererek 

ent .. 

bir 

e.s ıng /kg, 

dozlarını 
303 

veya vermeden 

1hiopenton ve 

ubasyon lar ı gerçeklestirmişlerdir-
ar tısları 

bazalin üzerine çıkan kan basıncı etomidatda 

görülmes· da hafif ıne ragmen propofol kullanılan haSt alar 
ar tıs ·· ı rda ise 

gozlemislerdir. Fentanil kullanılan vaka a 

bu a rtışı d aha da az bulmuşlardır. 
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Çaıısmamızcta 
önemli 

degiSiklik 
bas 

ınc ıncta .. 
Yukselme olmasına 

basaı - ragmen degerler 
ın a 1 tında 

entübasyona 
hem□ıJinamik yanıtta 

tesbit etmedik. Birinci grupta kan 

hala 
bulundu. lkin,...ı· 

YLlkseı ~ grupta da kan basıncında me, 
olmasına 

bulunmadı. 
ragmen iki grup arasında anlamlı bir 

Operasyon 
I.J Ygu l 

sırasında intüzyon 
olmasının 

çesitl.i 
deger ı 

erı d iriJebilecek 
aşamalarında 

halinde 

masum 

propofoJ 

olarak 

Pao ı · 
ıne, 

bradikardiler bildirilmiştir (44,. 
M.cuııe 

n Ye arkadaşları yaptıkları bir çalısmada 
ProPofoJün 

araştıran 
baroretleks aktivite üzerine olan etkisini 

bir çalışmada 18-50 
$eçmi l 

yas arasında 12 hasta 

CVp 
ş e rd ir<44 ,. Hastalara EKG, invaziv kan basıncı ve 

ınoni tör i:zasyonu 

.:inctGks. 
ıyon için 

yapmışlardır. Propofol 

her.iki gruptaki hastalara 

2 

eşit 

mg/kg, 

dozda 
Uygu la 

m.ı.sıardır. Bir inci gruptaki hastalara 54 
tnikrog /k 

g' ikinci gruptaki hastalara ise ıoa rn.ikrog/kg 
idam 

e dozunda propofol kullanmışlardır. Akcigerler ¾ 66 

ile ventile edilmiştir. Uyanıkken ve cerrahi 
St· 

ımuıasyon verilmeden, indüksiyonda 30 dak sonra 
Pre,55 or Cphenylephrine, ve depressor CNa nitroprusside) 
e,n . 

Jeıksiyonu ve valsalva manevraları uygulamışlardır. 

Sorıuc;Jar; Birinci grupta 30 dak# sonı·a sistolik ve 

diastoljk kan basınçlarını ¾30 ve ¾28 oranında,kalp 

hı~ını da ¼23 oranında düşük tesbit etmişlerdir# Pressor 

CevapJarı uyanık hastalarda, depressor cevapları ise 

Uyuyan özellikle ikinci grup hastalarda daha fazla 
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bulmuşlardır .. Araştırmacılar bu bulguları artmış central 

s impa tam ime tik aktiviteye veya artmış parasimpatik 

etkiye ve propofolün myokardı deprese edici etkisine 

baglamışlardır.Sonuç olarak . , propofolün barorefleks 

aktiviteyi etkilemedigini bildirmislerdir. 

Çalışmamızda birinci gruptaki hastaların besinde 

görülen bradikardinin ikisi Atropine sulphate 1/2 mg 

intravenöz uygulamakla, üçü ise sadece 

kısıtlaması ile ortadan kaldırılabilmistir. 

propofcl 

lkinci 

grupta ise önemli derecede bradikardi tesbit etmedik. 

1dame propofol infüsyonu ile operasyon sırasında 

ve anesteziden çıkışta heriki grup arasında hemodinamik 

parametreler açısından anlamlı bir fark bulamadık. 

Anesteziden çıkış heriki grupta da hemodinamik yönden 

güvenli idi. 

Streisand ve arkadasları(SB) 2.5 mg/kg propofol ve 

4 mg/kg thiopentonun respiratuar etkilerini indüksiyon 

sırasında 3.5 mikrog/kg fentanil kullanarak veya 

kullanmadan arastırmışlardır. Heriki ajanda da benzer 

derecelerde ve sürelerde solunum depresyonu görülmüştür. 

Fentanil verilen vakalarda bu depresyon End-tidal C02 

oranı sabit kalmak sartıyla daha da artmıştır. Bizim 

çalışmamızda ise postoperatuar dönemde antagonist ilaç 

kullanmayı gerektirecek, fen tan ile baglı solunum 

depresyonu tesbit etmedik. 

Collum JSCM ve arkadasları minör jinekolojik 

cerrahi girişim uygulanacak 80 saglıklı kadında propofol 
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ve methohexitonu kullanarak peroperatif bulantı-kusmayı 

ar astırmış lardır (8) .Propofo 1 kullanılan grupta 

postoperatif bulantı-kusma oranı oldukça düşük bulunmuş 

ve bu sonuç araştırmacılar tarafından propofolün 

antiemetik etkisine baglanmıştır .. 

Anesteziden uyanmanın kalitesi basagrısı, bulantı, 

kusma ve konfüzyon gibi minör yan etkilerle ölçülür. 

Resta 11 ve arkadasları{50) harp cerrahisi için 

önerdikleri TIVA tekniginde ketamin, midazolam ve 

vecuronium kullanmıslardır. Bu durumda uyanmanın hızlı 

oldugu, bulantı-kusma insidansı diger anesteziklerden 

düşük oldugu görülmüştür. Ayrıca ketaminin subanestezik 

do~larda kullanımının postoperatuar analjezi sagladıgını 

bildirmiş !erdir. 

Guit JBM ve arkadaşları(20> ise propofolle yapılan 

TIVh da fentanil ve ketaminin hemodinamik etkilerini 

karsılastırdıkları çalışmalarında propofol/ketamin 

kombinasyonunun stabil hemodinami sagladıgını 

bildirınislerdir .. Ketamin grubundaki hastaların fentanil 

grubundaki hastalara göre daha geç uyandıgını ancak 

uyanmanın problemsiz geçtigini belirtmişlerdir .. 

çalışmamıza aldıgımız hastaları postoperatif 

degişken ler aç ısından deger lendirdi~ irııizde ; Bütün 

hastalarda postoperatif davranısın normal oldugu ve 

hiçbir hastanın peroperatif ve postoperatif dönemde rüya 

görmedigini tespit ettik. TIVA kesildikten sonra 

gözlerini açma, uyanma, beş soruya dogru cevap verme ve 
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sıkıntı süresi ikinci grupta daha·u2un bulundu. Bulantı

kusma genelde daha düşük olmasına karşın ikinci grupta 

daha azdı. Uyanmanın uzun sürmesi, yüksek oranda baş 

dönmesi ve 

hastaların 

dalgınlık olmasına ragmen 

memnun olma oranı biraz 

ikinci 

daha 

gruptaki 

yüksek 

bulundu.Ketamine baglı yan etkilerin görülmemesini 

propofolün sagladıgını söyleyebiliriz(20). 
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SONUÇ 

Çalısmamızda son yıllarda anestezi uygulamasına 

giren yenı bir genel anestezi yöntemi olan Total 

Intravenöz Anestezi'yi ve bu yöntem içinde propofolün 

kombinasyonlarının hemodinamik etkilerini araştırdık. 

T1VA uygulamasında olası hemodinamik instabilite 

hasta için zararlı olabilir. Analjezik komponen ti 

oluşturan intravenöz aJanın hemodinamik etkileri bu 

nedenle önemlidir. Fentanil bu çalısmada TIVA için 

kul lanı lan propofolün hip□ tansif etkisini agrave 

etmiştir. Oysa ketamin bilinen kardi□vasküler etkileri 

ile hemodinamik stabilitenin korunmasını saglamıstır. 

Kullanılan kas gevşetici vecuroniumun ise hemodinamik 

degisiklige yol açmadıgını tespit ettik. 

Hemodinamik stabilitenin ve hızlı uyanmanın 

istendigi durumlarda propofol/ketamin ile uygulanan 

T1VA'nın inhalasyon anesteziklerine bir seçenek 

olabilecegi sonucuna vardık. 
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b"ZET 

Arastırmamızda 30'ar kişilik iki hasta grubu 

oluşturduk. Birinci grupta propofal/fentanil/vecuronium/ 

oksijen-gaz karısım, ikinci grupta ise propofal/ketamin/ 

vecuronium/oksijen-gaz karısımı ku ! landık. Ayrıca 

herhangi bir inhalasyon anestezigi kullanmadık. Her iki 

grubu hemodinamik ve postoperatif etkiler açısından 

karşılaştırdık. Birinci gruptaki sistalik ve diastolik 

kan basıncındaki düşme ikinci gruba göre daha fazla idi. 

Kan basıncındaki bu dUsmeyi özellikle indüksiyon sonrası 

için istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulduk. 

Postoperatuvar dönemde ketamin.in uyanma sırasında neden 

olabilecegi halüsinojen etkilere rastlamadık. Her iki 

araştırma grubunda da uyanma rahat, hızlı ve problemsiz 

oldu. 
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