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ÖZET 

Özer , S. (2010). Enjektör ile yapılan loko-rejyonal anestezi ile intraosseoz bir anestezi 
tekniği olan bilgisayar kontrollü sistem (QuickSleeper) kullanılarak yapılan 
anestezilerde ağrı ve anksiyete değerlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Đstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD. 
Doktora Tezi. Đstanbul.  

Günümüz diş hekimliği uygulamalarında ağrı kontrolü hastanın koltuğa oturduğu andan 
işlemin bittiği ana kadar devam eden bir kavramdır. Bu hedefe ulaşmanın ilk aşamasını 
da lokal anestezi uygulaması oluşturmaktadır. Đntraosseoz anestezi, lokal anestezik 
solüsyonun hissizliği istenen dişin yakınındaki kansellöz kemik içine verilmesi ile elde 
edilen bir anestezi yöntemidir. Ağrısız anesteziye imkan vermesi ve çevre yumuşak 
dokuda uzun süre devam eden hissizlik meydana getirmemesi nedeni ile son yıllarda 
tercih edilen bir anestezi yöntemidir.  

Bu çalışmada, çift taraflı gömük yirmi yaş dişi bulunan 40 kişilik hasta grubumuzun, 
mandibular gömük yirmi yaş dişlerinin çekimi öncesinde rastgele seçtiğimiz bir 
taraflarındaki yirmi yaş dişlerine klinikte rutin olarak kullandığımız enjektör ile 
uygulanan geleneksel inferior alveolar sinir bloğu yöntemi ile, diğer taraflarına ise 
bilgisayar kontrollü bir sistem vasıtasıyla intraosseoz anestezi sağlayan Quicksleeper 
(DHT, Cholet, France) yöntemi uygulayarak yaptığımız anestezilerin hasta anksiyetesi 
üzerine etkisi, anestezi sırasında ağrı oluşturma derecesini ve anestezi etkinliğini 
karşılaştırmayı amaçladık.   

QuickSleeper’la yapılan intraosseoz enjeksiyon, ağrısız anestezi, daha az dudak-dil 
uyuşukluğu meydana getirmesi, anestezinin hızlı başlaması, tek noktadan iğne 
penetrasyonu ile lingual ve palatinal yumuşak dokuda da anestezi sağlaması 
avantajlarının yanında; anestezinin uygulama süresinin geleneksel yöntemlerden daha 
uzun olması, kemik yoğunluğu fazla olan hastalarda iğne ucunda tıkanma meydana 
gelebilmesi, etki süresinin özellikle cerrahi işlemlerde kısalması ve kalp atımında kısa 
süreli artış yapması gibi dezavantajları vardır. Sistem, diş çekimleri de dahil diş 
hekimliğinde pek çok alan için oldukça kullanışlı bir yöntem olmasına rağmen, kemik 
yoğunluğunun fazla olduğu mandibular üçüncü molar dişlerin cerrahi çekiminde 
geleneksel mandibular anestezi yöntemi uygulamasının daha kullanışlı ve doğru bir 
yöntem olduğu kanaatindeyiz. 

 

Anahtar Kelimeler :  Đntraosseoz anestezi, anksiyete, ağrı, mandibula.  
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ABSTRACT 

Ozer, S. (2010). A comperative evaluation of pain and anxiety levels in two different 
anesthesia techniques: loco-regional anesthesia using conventional syringe versus 
intraosseous anesthesia using computerized controlled system (QuickSleeper) . Đstanbul 
University, Institute of Health Science, Depatment of Oral Surgery. Doktora Tezi. 
Đstanbul.   

In the contemporary dental practice, pain control is a term which must continue from 
the beginning to the end of the dental practice, and the first step of this aim is to provide 
local anesthesia. Intraosseous anesthesia is a technique in which, local anesthetic 
solution is injected to the cancellous bone surrounding the target teeth. In the recent 
years, it becomes a popular anesthesia technique, because it provides a painless 
anesthesia and the soft tissue numbness doesn’t take a long time.   

The aim of this study is to compare the anxiety, anesthesia pain and efficiacy of 
QuickSleeper intraosseous injection (DHT, Cholet, France) system which provides 
computer assisted intraosseous anesthesia and inferior alveolar nerve block in 
mandibular impacted third molars.  40 subjects have impacted mandibular third molars 
at the both side randomly received intraosseous injections or inferior alveolar nerve 
block at two successive appointments. After performing anesthesias, surgical 
extractions of mandibular third molars were performed. 

Intraosseous injection has many advantages such as painless anesthesia, less soft tissue 
numbness, quick onset of anesthesia, providing lingual and palatal anesthesia with 
single needle penetration. Besides this advantages, the duration of the application is 
longer than the conventional techniques, the possibility of the obstruction at the needle 
tip on the patients that have higher bone density, the short acting time of anesthesia 
especially the surgical treatment are the disadvanatages of the system. Although this 
anesthesia system is a useful technique in dentistry for many treatments, we believe that 
inferior alveolar nerve block is a useful and right technique for surgical extraction of 
mandibular third molars. 

Key Words: Intraosseous anesthesia, anxiety, pain, mandible. 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

 Tıp ve diş hekimliğinde en büyük buluşlardan biri, bilinç kaybı olmaksızın 

ağrıyı önleyebilen kimyasal maddelerin keşfi ve bu maddelerin kullanılmasıyla ağrı 

duyulmaksızın tedavilerin gerçekleştirilmesidir. Lokal anestezik olarak isimlendirilen 

bu ilaç grubuyla sinir impulsunun oluşumu ve iletimi önlenmekte, impuls kaynağı ile 

beyin arasında kimyasal bir blok oluşmaktadır (1-6). 

 Araştırmalar diş hekimliğinde ağrı korkusunun, prosedür sırasında ağrı 

oluşumunun engellenmesi için kullanılan anestezi yöntemi ile yakından ilişkili 

olduğunu göstermiştir. Enjeksiyon ağrısı ve enjeksiyondan önce iğnenin dokuya girişi 

sırasında oluşan korku nedeniyle bu durumun hasta açısından caydırıcı olduğu 

düşünülmüştür (7). Bir başka araştırma bulgusu ise kendini dental fobik olarak bildiren 

hastaların oral enjeksiyondan kaygı duyduklarını ve aşırı dental anksiyeteleri ile 

randevularını iptal etmeleri ya da ertelemeleri arasında ilişki olduğunu göstermiştir (8). 

 Çok sayıda diş çekimi yaptırmış, periodontal hastalığı olan, cerrahi ya da 

endodontik tedavi gerektiren semptomlu dişlere sahip, dental durumu kötü olan 

bireylerde genellikle diş hekimliği ile ağrı eş anlamlı terimler olarak düşünülmektedir 

(9). 

 Ağrı, öncelikli olarak zararlı uyaranlara ya da sürenin uzaması durumunda 

zararlı olabilecek uyaranlara hassas olan nosiseptör adı verilen reseptörlerin 

stimülasyonu sonucu oluşur (9). Bedenin herhangi bir bölgesinde bir doku 

destrüksiyonu olduğu zaman, oluşan uyarının nosiseptörlerce algılanması ve nosiseptif 

aksonlarla (A-delta ve C lifleri) santral sinir sistemine (SSS) ulaştırılarak, SSS’nin 

belirli bölgelerinde nöral yapılarda değerlendirip, zararlı uyarının algılanması ve buna 

karşı gereken fizyolojik, biyoşimik ve psikolojik önlemlerin harekete geçirilmesi 

durumuna nosisepsiyon denir (10). Nosisepsiyon serebral kortekse ulaştığı zaman ağrı 

olarak algılanabilir. Ağrı vücudun periferinden SSS’ye uyarı bilgisini taşıyan yolun 

kesintiye uğraması, SSS’nin blokajı ya da uyarının kaldırılması ile ortadan kalkabilir. 

Lokal anestezikler,  zararlı uyaranların duyusal sinirsel iletiminin SSS’ye ulaşmasını 

engellerler (9). 
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 Bu bilgiler doğrultusunda, mandibular gömük yirmi yaş dişlerinin çekimi 

öncesinde uyguladığımız geleneksel inferior alveolar sinir bloğu yöntemi ile bilgisayar 

kontrollü bir sistem vasıtasıyla intraosseoz anestezi sağlayan Quicksleeper (DHT, 

Cholet, France) yöntemi uygulayarak yaptığımız anestezilerin hasta anksiyetesi üzerine 

etkisi, anestezi sırasında ağrı oluşturma derecesini ve anestezi etkinliğini karşılaştırmayı 

amaçladık.   
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Lokal Anestezinin Tarihçesi 

 Lokal anestezik olarak etkisinden yararlanılan ilk madde kokaindir. Eski Peru ve 

Bolivya yerlileri halsizlik ve açlık duygularını ortadan kaldırmak amacıyla çiğnedikleri 

koka bitkisinin yapraklarının ağız ve burunda uyuşukluk meydana getirdiğini 

farketmişler ve bu bitkiyi kullanarak diş çekimi gerçekleştirmişlerdir (1, 3, 5, 6). 

 MÖ 1200 yılında Aesculapius, Nepentes adlı bitkiden elde ettiği karışımı cerrahi 

ağrıyı gidermek için kullanmıştır (1). 

 MÖ 450 yılında Hipocrates, Banque buharlarının inhalasyonu ile ilk anestezi 

denemelerini yapmıştır (1). 

 MS 47 yılında Scribonius, şeker ve zeytinyağından oluşan bir karışımla ağrısız 

diş çekimi gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu karışım ile burnun uyuştuğunu ve ağrısız diş 

çekimi yapıldığı iddia edilmiştir (1). 

 MS 165 yılında Galen, Perethrin kökü ve sert şaraptan oluşan karışımı diş 

çekiminde kullanmıştır (5). 

1776 yılında Priestley tarafından hazırlanmış olan nitröz oksit gazı, cerrahi 

girişimlerde kullanılmıştır. 1799 yılında yirmi yaş dişinin sürmesi sırasında oluşan ağrı 

nitröz oksit inhalasyonu ile giderilmiştir (5). 

 1807 yılında Napoleon Bonapart’ın cerrahı Baron Larsey, dokuyu dondurmak 

suretiyle ağrının yok edildiğini düşünmüş ve bu yolla ağrısız amputasyon uygulamıştır 

(5). 

 1824’de Crawford Williamson Long, eter buharı inhalasyonunun ağrı giderici 

etkisini keşfetmiş, ancak 1849’a  kadar bunu yayınlamamıştır (5). 

 1844 yılında Colton, nitröz oksit gazı modifikasyonunu geliştirmiş, bir diş 

hekimi olan Horace Wells, bu gazı inhale ederek kendi çürük dişini çektirmiş, bu 

nedenle Horace Wells inhalasyon anestezisinin kurucusu sayılmıştır (5). 

 1847 yılında John Snow, eter anestezisi ile diş çekimi gerçekleştirmiş, ardından 

kloroform ile Kraliçe Victoria’nın doğumunu yaptırmıştır (5). 
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 1853 yılında Charles Gabriel Pravaz adlı Fransız veteriner cerrah hipodermik bir 

enjektör geliştirmiştir.  Aynı yılda Đskoçya’lı fizikçi Alexander Wood hipodermik iğneyi 

bulmuştur (5). 

 1872’de Đtalyan Spessa, fistül kanalı içine morfin solüsyonu enjekte ederek 

ameliyatı ağrısız başardığını yayınlamıştır (5).  

 1878’de Amerikan modeli cam ve Alman gümüşü şırıngalar diş hekimliğinde 

kullanılmaya başlanmıştır (5). 

 1884’de William Stewart Halsted, kokain kullanarak rejyonal anestezi ile alt 

çenede diş çekimi gerçekleştirmiştir. Bu nedenle diş hekimliğinde rejyonal anestezinin 

babası olarak kabul edilmiştir (5). 

 1892’de Alman K. Scheif, infiltrasyon anestezisini uygulamıştır (5). 

 1904 yılında Alman kimyager Alfred Einhorn, lokal anestezik olarak en uzun 

kullanılacak olan Procaine (Novacaine)’i sentezlemiştir (5). 

 1905 yılında H.Braun,  Procain’i ilk kez kullanılmıştır (5). 

 1927’de Eisleb, Tetracain’i,  

 1943’de Nils Lofgren, Lidocain’i,  

 1946’da Lofgren Xylocain’i, 

 1953’de Lofgen ve Tenger, Prilocain yani Citanest’i bulmuş, 

 1956 yılında Mepivacaine, arkasından Marcaine ve Duranest bulunmuştur (5).  

 Görüldüğü gibi lokal anestezikler ve lokal anestezide kullanılan yöntemler esas 

gelişimini son yüz sene içinde tamamlamış ve bugünkü haline kavuşmuştur. Bugün 

yapılacak tedaviye uygun anestezik madde ve anestezide kullanılacak sistemi 

belirleyebilecek seçenek ve şansa sahip durumda olmamıza karşın bu alandaki 

gelişmeler halen devam etmekte, yeni teknik ve sistemleri uygulayabilecek ekipmanlar 

piyasaya sürülmektedir. 

2.2. Sinirin Yapısı, Anatomisi ve Fizyolojisi 

 Ağrı duyusu reseptörler tarafından algılandıktan sonra periferik sinir sistemi 

(PSS) aracılığıyla önce medulla spinalise ve beyne iletilir. Sinir sistemi, dış ortamdan ve 

vücut içinden gelen uyarıları iletmek ve cevaplandırmak için farklılaşmış sinir hücreleri 
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topluluğudur. Sinir sisteminin beyin ve medulla spinalisten oluşan bölümüne SSS, 

SSS’yi organizmanın bütün bölümlerine bağlayan sinirler ve bunların yolları üzerindeki 

ganglionlara da PSS denir (5).  

Nöron ya da sinir hücresi adı verilen yapılar sinir sisteminin en küçük yapısal 

elemanıdır. Mesajların SSS ile vücudun diğer bölümleri arasındaki iletimini nöronlar 

sağlar. Sinir sisteminde iki temel tip nöron bulunur; duyusal (afferent) nöronlar ve 

motor (efferent) nöronlar. Bu iki temel tip nöronun yapısı belirgin şekilde birbirinden 

farklıdır (3, 4). 

 

 

Şekil 2-1: Duyusal nöronun yapısı. 

  

 Duyusal nöron, ağrı duyusunun iletiminden sorumludur, dentrit, akson ve hücre 

gövdesi (soma) olmak üzere üç ana bölümden oluşur (3, 4). Duyusal nöronun temel 

yapısı Şekil 2.1’de verilmiştir (11).  

 Dentrit duyusal nöronların en distalde kalan bölümleridir ve serbest sinir 

sonlanmalarından oluşur. Dentritler impulsun akson boyunca iletiminden sorumludur. 

Doku hasarı sonucu ortaya çıkan çeşitli mediyatörler dentritik bölgedeki sinir uçlarını 

aktive eder, oluşan impuls akson boyunca iletilir (3, 4, 12).   

Aksonlar boyu birkaç milimetreden metrelere kadar uzanabilen ve her sinir hücresi için 

tek olan yapılardır. Mezial sonlanmasında (santralinde) dentritinkine benzer dallanma 
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yapar (3, 4, 12). Aksonlar, duyusal impulsların yorumlanarak gerekli bölgelere 

dağıltılması için  SSS’deki çok sayıda nuclei ile bu dallanmalar vasıtasıyla sinaps yapar. 

Böylece gelen impulslar SSS içinde yorumlanacakları uygun bölgelere doğru iletilmiş 

olurlar (3, 4).  

Hücre gövdesi impuls iletiminde görev almaz, esas fonksiyonu tüm nöronun metabolik 

ihtiyacını karşılamaktır (4). 

 

 

Şekil 2-2: Motor nöronun yapısı. 

  

Đmpulsları SSS’den perifere götüren motor nöronlardır ve duyusal nöronlardan farklı 

yapıya sahiptirler. Hücre gövdeleri akson ve dentrit arasında yer alır ve bu iki yapıya 

aracılık yapar. Motor nöronların hücre gövdesi yalnızca impuls iletimi için gerekli bir 

bölüm değildir, aynı zamanda hücrenin metabolik desteğini de sağlar (3).  Motor 

nöronun temel yapısı Şekil 2.2’de verilmiştir (11). 

 Akson sinir hücresinden çıktıktan sonra kısa bir süre çıplak seyreder ve sonra 

sinir membranı (aksolemma) adı verilen bir veya birkaç kılıfla kaplanır. Sinir membranı 

yaklaşık 70-80 Å kalınlığındadır. Bu membran bazı sinirlerde lipidden zengin miyelinle 

sarılıdır. Miyelin kılıfın izole edebilme özelliği olduğundan, aynı uzunluktaki 

miyelinize sinir lifinde impuls iletimi, miyelinize olmayan sinir lifine göre çok daha 

hızlıdır. Aksonu dolduran akışkanlığı yüksek sıvıya aksoplazma denir. Miyelin kılıf 

genelde aksonun kendisinden daha kalındır ve hemen hemen her milimetrede Ranvier 

boğumu ile kesintiye uğrar (3-5). 



 7 

 Periferik aksonun çevresinde Schwann hücreleri bulunur. Bir Schwann 

hücresinin membranı ilk olarak aksonu sarar, daha sonra hücre aksonunun etrafında 

çevrilerek sinir liflerindeki myelinin en önemli bileşeni ve bir fosfolipid olan 

sfingomyelin içeren hücre membranının çok sayıdaki katlarını oluşturur. Bu madde 

hemen hemen bütün iyonların akımını engelleyen mükemmel bir yalıtkandır. Ranvier 

boğumlar yanyana iki Schwan hücresini arasında akson boyunca uzanan, ekstrasellüler 

sıvı ile akson arasında iyonların kolayca akabileceği izole edilmiş küçük alanlardır (5).   

 Aksonlar ileti hızlarına göre A, B, C olmak üzere üçe ayrılırlar. Sinir liflerinin 

ileti hızları Tablo 2.1’de verilmiştir (13).  

 A lifleri miyelinli somatik sinirlerdir. α, β, γ, δ olmak üzere farklı çapta ve ileti 

hızında 4 farklı tipi vardır. Đleti hızları saniyede 12-120 m arasında değişir (5) .  

 B lifleri miyelinden çok fakir sinir lifleridir (5).  

 C lifleri ise miyelinsiz liflerdir. Ağrı duyusunun iletilmesinde A-δ ve C lifleri 

görev alır (4, 5, 13, 14).  

 

Tablo 2-1: Sinir lifleri, ileti hızları ve görevleri 

Tipi Görevi Çap 

(µm) 

Đleti hızı 

(m/sn) 

A-α Đskelet kası motor sinirleri, proprioseptif lifler* 12-20 70-120 

A-β Kuvvetli dokunma, basınç ve  motor lifler 5-12 30-70 

A-γ Kas liflerine giden motor lifler 3-6 15-30 

A-δ Akut ağrı, soğuk duyusu, hafif dokunma, hafif basınç 

lifleri 

2-5 12-30 

B Preganglionik otonomik lifler <3 3-15 

C Kronik ağrı, sıcaklık, postganglionik sempatik lifler 0.4-1.2 0.5-2 

*Vücudun pozisyon duyusunu iletme, buna ait bilgiyi algılama ve yorumlama, yaklaşık postür ve hareketi gerçekleştirecek uyarıya 
bilinçli veya bilinçsiz bir yanıt verme yeteneğini sağlar (15). 

 

Nöronun fizyolojik özelliği impuls iletmeye yetenekli olmasıdır. Ancak impuls 

başlatma nöronun görevi değildir. Đmpuls bir reseptör tarafından başlatılır. Duyuların 

alıcısı olan bu yapılar nöronlara aktivite kazandırırlar. Önce nöron aktive edilir, daha 

sonra da impuls nöron boyunca iletilir. Sinir hücresinde uyarı, uyarılabilen tüm doku ve 

organlarda olduğu gibi bir membran olayıdır (16). 
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Hücre memranının her iki yanında elektriksel bir potansiyel farkı vardır. 

Hücreye göre farklılık gösteren ve istirahat membran potansiyeli adını alan bu değer (-

)50 – (+)100 mV değerindedir. Đstirahat potansiyeli hücrenin her iki tarafında bulunan 

iyonların eşit olmayan dağılımı sonucunda oluşur. Bu iyonlar membran dışındaki Na ve 

membran içinde bulunan K’dır (3, 4). 

 Đstirahat halinde hücrenin iç kısmı dış kısmına göre negatif yüklüdür, buna 

hücrenin polarize olması denir. Uyarının iletimi, hücre içi ile dışı arasındaki bu yük 

dağılımın bozulması ile meydana gelir. Gelen uyarı, polarize durumdaki hücreyi 

depolarize eder. Hücre içine Na+ iyonu akışı ile depolarizasyon başlar ve hücre dışı 

negatif olur. Bozulan polarize durum 1-2 milisaniye sonra tekrar eski durumuna 

getirilir. Bu olaya da repolarizasyon denir. Bu olay da polarizasyonun bozulması 

sırasında yer değiştiren iyonların eski yerlerine gitmesiyle gerçekleşir. Bunun 

gerçekleşmesinde aktif taşınma rol oynar. Burada anlatılan potansiyel olayı bir sinir 

aksonunda gerçekleştiği için buna aksiyon potansiyeli adı verilir (5, 17). Aksonda 

impuls iletimi, Kılıç ve Tanatmış (18) tarafından Şekil 2.3’teki gibi şematize edilmiştir. 

 

 

Şekil 2-3: Sinir hücresinde uyarının iletimi. 
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2.2.1. Nervus Trigeminus’un Anatomisi 

Diş hekimliğinde başarılı bir şekilde ağrı kontrolü sağlayabilmek için 12 kafa 

çiftinden en kalını olan V. kafa çifti N. trigeminus’un anatomisinin bilinmesi gereklidir. 

N. trigeminus mikst bir sinirdir, hem motor hem de duyusal lifleri birlikte içerir. 

Duyusal lifleri daha fazladır.  Motor kök, çiğneme kasları ve diğer bazı önemli kasların 

motor iletisini sağlar. Duyusal kök ise yüz ve alın derisi, konjuktiva, burun boşluğu, 

ağız boşluğu, paranazal sinüsler ile fornix pharyngisin temas, ısı, ağrı, basınç ve derin 

duyularına ilave olarak çiğneme kaslarının gerilme duyularını beyne ulaştırır (3-5). Kafa 

çiftleri Tablo 2.2’de verilmiştir (4). 

 

Tablo 2-2: Kafa çiftleri ve görevleri 

Numara Kafa Çifti Tipi 

I Olfactorius Duyusal 

II Opticus Duyusal 

III Oculomotorius Motor 

IV Trochlearis Motor 

V Trigeminus Mikst 

Ophtalmicus: Duyusal 

Maxillaris: Duyusal 

Mandibularis:Duyusal/motor 

VI Abducens Motor 

VII Facialis Mikst 

VIII Acusticus Duyusal 

IX Glossopharyngeus Mikst 

X Vagus Mikst 

XI Accessorius Motor 

XII Hypoglossus Motor 

 

 Dişler, çeneler ve oral mukoza, duyu kaynağını hücre gövdeleri gasser 

ganglionunda bulunan trigeminal sinirin maksiller ve mandibular ayrımından sağlar (9). 

Şekil 2.4 trigeminal sinir ve dallarını göstermektedir (19).  
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Şekil 2-4: N. trigeminusun dalları. 

 

 Maksiller sinir yalnızca duyusal sinir liflerini taşır, foramen rotundumdan kafayı 

terk eder ve pterygopalatin fossaya girer. Bu noktada maksiller sinir pterygopalatin 

gangliona dallarını verir. Pterrygopalatin ganglion içinden geçen sinirlerden biri, nazal 

septum içinden geçen ve sert damak ön bölümde insiziv foramenden çıkan nervus 

nasopalatinustur. Bu sinir, sert damak ön bölümün yumuşak dokusunun inervasyonunu 

sağlar. Nervus palatinus major ve nervi palatini minor da pterygopalatin gangliondan 

geçerler ve sırasıyla foramen palatinum majus ve foramen palatinum minustan dışarı 

çıkarlar. Nervus palatinus major, molar dişlerden kanin dişinin distaline kadar uzanan 

bölgenin diş eti ve mukoperiostunun inervasyonunu sağlar. Kanin dişinin distalinden 

anteriora kadar olan bölgenin inervasyonunu ise nervus nasoplatinus sağlar. Nervi 

palatini minor ise yumuşak damak ve uvulanın inervasyonunu sağlar. Maksiller sinir 

aynı zamanda maksiller molar dişlere komşu bukkal diş etinin, periostun, üst birinci 

molar dişin mezio bukkal pulpası hariç diğer tüm üst molar dişlerin pulpasının 

inervasyonunu sağlayan posterior superior alveolar siniri de oluşturur. Üst birinci molar 

dişin mezio bukkal kökünün inervasyonunu maksiller sinirin bir başka dalı olan, 

maksiller premolarların pulpası, bukkal diş eti ve periodonsuyumunun da 

inervasyonunu sağlayan middle superior alveolar sinir sağlar. Maksiller sinirin son dalı 
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üst kesici ve kaninlerin pulpası, bukkal diş eti ve periodonsuyumunun inervasyonunu 

sağlayan anterior superior alveolar sinirdir (21, 22). Maksiller sinirin anotomisi Şekil 

2.5’te verilmiştir (20). 

 

   

Şekil 2-5: N. maksillarisin dalları. 

 

 Trigeminal sinirin maksiller ayrımından farklı olarak mandibular ayrımı, motor 

ve duyusal sinir liflerini taşır. Mandibular sinir kafayı foramen ovaleden terk eder ve 

infratemporal fossaya girer. Ardından anterior ve posterior bölümlerine ayrılır. Anterior 

ayrım duyusal ve motor dallar içerir. Bukkal sinir, alt molarlar ve ikinci premolar 

dişlerinin bukkal mukoza ve dişetlerinin inervasyonunu sağlar ve tamamen duyusal 

liflerden oluşmuştur. Diğer lifler yanak derisinin his kaynağıdır. Arka kol tamamen 

duyusal sinir liflerinden oluşur, aurikulotemporal, lingual ve inferior alveolar sinirlere 

dallanır. Lingual sinir, lingual diş eti, ağız tabanı, dilin anterior 2/3’ünün inervasyonunu 

sağlar. Đnferior alveolar sinir orta hattın bir tarafındaki molar ve premolar dişlerin 

pulpası ve periodonsuyumunun inervasyonunu sağlar.  Mental foramenin yakınında 

inferior alveolar sinir, insiziv ve mental sinir dallarını verir. Mental sinir mental 

foramenden orta hatta kadar var olan bölgenin bukkal diş eti ve mukozasının, alt dudak 

ve çene derisinin inervasyonunu sağlar. Đnsiziv sinir ise birinci premolar, kanin ve kesici 
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dişlerin pulpasının inervasyonunu sağlar (5, 21, 22). Mandibular sinirin anatomisi Şekil 

2.6 (5) ve Şekil 2.7’de (20) verilmiştir. 

 

   

Şekil 2-6: N. mandibularisin dalları. 
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Şekil 2-7: N. mandibularisin dalları. 

 

2.3. Lokal Anestezi 

 Lokal anestezi, vücudun sınırlı bir alanında, sinir sonlanmalarında uyarının 

depresyonu yoluyla ya da periferal sinirlerde iletinin inhibisyonu ile oluşan his kaybı 

olarak tanımlanır. Lokal anesteziklerin en önemli özelliği bu etkilerini bilinç kaybı 

olmaksızın gerçekleştirmeleridir. Lokal anestezi, mekanik travma, düşük sıcaklık, 

anoksi, kimyasal irritanlar, alkol ve fenol gibi nörolitik ajanlar, lokal anestezik gibi 

kimyasal ajanlar tarafından sağlanır. Ancak klinik olarak ağrı oluşumunu önlemede 

sadece reversibl lokal anestezik ajanlar ve ısı düşürülmesi ya da elektronik stimülasyon 

gibi diğer reversibl teknikler kullanışlıdır (4, 9). 

 Diş hekimliği pratiğinde ağrı kontrolünün sağlanması için en sık kullanılan 

yöntem reversibl lokal anestezik kimyasal ajanların kullanımıdır (23). Đdeal bir lokal 

anestezik (4, 5, 9); 

 -Spesifik etkili olmalı, 

 -Etkisi reversibl olmalı, 

 -Etkisi hızlı başlamalı, 

 -Đstenilen sürede etkili olmalı, 

 -Hem topikal olarak uygulandığında hem de enjekte edildiğinde etkili olmalı, 

 -Uygulandığı dokuda irritasyona neden olmamalı, 

 -Sinir dokusunda kalıcı hasara neden olmamalı, 
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 -Sistemik toksititesi olmamalı/düşük olmalı, 

 -Düşük konsantrasyonda etkili olmalı, 

 -Kimyasal olarak stabil olmalı ve raf ömrü uzun olmalı, 

 -Diğer ajanlarla birlikte kullanıldığı zaman özelliklerini kaybetmemeli, 

 -Özelliklerinde kayıp olmaksızın steril edilebilmeli, 

 -Alerjik olmamalı, 

 - Suda eriyebilmeli, 

 -Ucuz olmalı, 

 -Bağımlılık yaratmamalıdır. 

 Anestezi alanındaki gelişmelere rağmen günümüzde halen ideal bir lokal 

anestezik bulunmamaktadır (4, 5, 9). 

2.3.1. Lokal Anestezik Maddelerin Etki Mekanizması 

 Lokal anestezik maddeler primer olarak Na iyonlarına karşı iyon kanallarının 

permeabilitesini azaltarak etki gösterirler. Na iyonunun geçişine izin veren bu kanallara 

sodyum ya da iyon kanalı adı verilir ve glikoprotein yapıdadır. Membran içindeki Ca 

iyonları ise Na iyonlarının hareketinde düzenleyici rol oynar (3, 4). 

 Sinir hücre membranı suda çözünmeyen (hidrofobik) bariyer olarak etki 

gösteren lipid tabakadan oluşmaktadır. Bu nedenle yağda çözünürlüğü yüksek olan 

ilaçlar, düşük olanlara göre daha fazla potansiyele, etki süresine ve başlangıç süresine 

sahiptirler (3). 

 Lokal anesteziklerin etki mekanizmasını açıklayan teoriler aşağıda sıralanmıştır 

(3, 4): 

 -Asetilkolin teorisi: Sinaps bölgelerinde bulunan asetilkolin, impulsların lifler 

arasından geçişini sağlar, Na+ ve K+’nın membranlar arasındaki geçiş permeabilitesini 

değiştirir. Lokal anestezik maddelerin asetil kolin ile rekabeti bu iletimi kesmektedir 

(3).  

 -Yüzey teorisi: Lokal anestezik maddeler sinir membranına bağlanarak 

yüzeydeki elektrik potansiyelini değiştirirler. Bazı anestezik madde molekülleri pozitif 

yük taşıdıklarından membran ile birleşince yüzey daha da pozitif hale geçer ve 
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membranın uyarı alması azalır. Ancak bu teori, pozitif yüklü olmayan anesteziklerin 

nasıl etki gösterdiğini açıklamaz (3). 

 - Membran genişleme teorisi: Lokal anestezik maddeler membranın hidrofobik 

bölgelerine diffüze olarak, membranın yapısında değişiklik oluşturur ve Na+ 

geçirgenliğini önlerler. Yağda çözünürlüğü yüksek olan lokal anestezikler, membranın 

lipid bölümüne yapışarak Na kanallarının çapında daralmaya ve sinir membranının 

uyarılma yeteneğinde azalmaya neden olurlar (3). 

 -Spesifik reseptör teorisi: Günümüzde kabul gören teori spesifik reseptör 

teorisidir. Bu teoriye göre lokal anestezik maddeler Na kanalları üzerindeki spesifik 

reseptörlere bağlanarak etki gösterirler. Đlacın etkisi hücre membranını genel 

özelliklerinde değişiklik yapmak yoluyla değil, direkt hücre membranı üzerinedir. Lokal 

anestezik madde reseptöre ulaştığı zaman Na iyonlarına karşı geçrigenlik azalır ya da 

tamamen ortadan kalkar, böylelikle sinir iletimi kesintiye uğrar (3, 4).  

 Lokal anesteziklerin etkisinde rol oynayan faktörler şöyle sıralanabilir (3, 4): 

-Miyelin kılıf varlığı: Miyelin kılıf, aksonu hem elektrik hem de farmakolojik 

olarak izole eder. Lokal anestezik molekülün sinire temas ettiği tek nokta çok sayıda Na 

kanalının bulunduğu Ranvier düğümleridir. Đmpuls iletimi sırasında gelişen iyonik 

değişiklikler yalnızca Ranvier düğümlerinde meydana gelir. Đmpuls iletimi bir ya da 

daha fazla Ranvier düğümü atlayarak yoluna devam eder. Bu nedenle lokal anestezik 

maddelerin etkili olabilmeleri için 2-3 Ranvier düğümü boyunca temas etmeleri gerekir 

ki bu da 8-10 mm’lik alana yayılmaları demektir (4). 

Na kanallarının yoğunluğu miyelinli ve miyelinsiz sinir liflerinde farklıdır. 

Miyelinli liflerin Ranvier düğümlerinde Na kanal yoğunluğu 20.000/µm2 iken bu sayı 

miyelinsiz küçük sinirlerde 35/µm2dir. Bu nedenle lokal anestezik maddelerin miyelinli 

sinir lifleri üzerindeki etki hızı miyelinsiz liflere göre daha fazladır (4).  

-Sinirin kalınlığı: Kalın sinirlerde Ranvier düğümü aralıkları uzun olduğu için 

blokaj daha zordur. Ağız mukozasında anestezi olduğu halde pulpanın anestezisinin 

olmamasının nedeni budur (3). 

-Isı: Artan ısı ile blokaj artar (3). 

-Anestezik maddenin hidrolizi: Ne kadar fazla ise aktivite o kadar artar (3). 
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-Dokunun pH derecesi: Asit ortamda anestezik maddenin etkin kısmı olan baz 

halinin ortaya çıkması azalır. Solüsyonların alkali pH’ı ne kadar yüksekse etkinliği o 

kadar fazla olur (3). 

 Lokal anestezik maddelerin sinir fonksiyonlarını ortadan kaldırma sırası;  

- Vazomotor fonksiyonlar (duyu hissi), 

- Soğuk algılaması, 

- Sıcak algılaması, 

- Hafif ağrılar, 

- Şiddetli ağrılar, 

- Dokunma duyusu, 

- Motor fonksiyonlar,  

- Baskı hissi şeklindedir (3). 

2.3.2. Lokal Anesteziklerin Kimyasal Yapısı 

 Diş hekimliğinde kullanılan enjektabl lokal anesteziklerin çekirdek yapıları 

genellikle şunları içerir (4, 5, 13, 23, 24):  

 -Hidrofilik amino grup (terminal grup): Molekülün suda çözünürlüğünü belirler, 

fakat anestezik maddenin aktivitesi için gerekli değildir. Amino grubundan yoksun olan 

molekül suda çözünemez ve yalnızca topikal olarak kullanılabilir (4, 5).  

 -Ara zincir (alifatik zincir): Molekülün hidrofilik ve hidrofobik sonlanmalarını 

bağlayan ester ya da amid yapılı bölümdür. Bağlantının tipi lokal anestezik ajanın 

metabolizma şeklini ve alerjik potansiyelini belirlemesi açısından önemlidir (13, 23).  

 -Asit grup (aromatik halka/lipofilik grup): Molekülün lipofilik özelliğini, 

lipid/su dağılımını ve protein bağlama karakteristiğini belirler (4, 5, 24).  

 Lokal anesteziklerin çekirdek yapısı Şekil 2.8’de şematize edilmiştir (13). 
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Şekil 2-8: Lokal anestezik maddenin kimyasal yapısı. 

 

 Lokal anestezik solüsyonun içinde etken olan lokal anestezik maddenin yanı sıra 

bazı maddeler de bulunmaktadır (3-5, 9, 25): 

 -Etken madde (lokal anestezik ajan) (3-5, 9, 25). 

 -Vazokonstrüktör: Kokain hariç bütün anestezik maddeler saf halde 

vazodilatasyon yapma özelliğine sahiptir. Vazokonstrüktör lokal anestezik içine kan 

akımını azaltmak yolu ile anestezinin ortadan kalkmasını geciktirmek amacı ile koyulur. 

En yaygın kullanılan vazokonstrüktörler adrenalin, noradrenalin ve felypressindir (3-5, 

9).  

 -Antioksidan: Vazokonstrüktör maddeler nötral bir solüsyonda kısa sürede 

parçalanırlar ve oksidasyona uğrayarak etkisiz bileşiklere dönüşürler. Antioksidan 

maddeler vazokonstrüktörün oksidasyonunu önler ve solüsyon içerisindeki serbest 

oksijen için vazokonstrüktörle yarışır. En sık kullanılan antioksidan ajan sodyum 

metabisülfittir (3-5, 9).  

 -Koruyucu: Bakteriyostatik koruyucu lokal anestezik solüsyonun raf ömrünü 

uzatır. Đçerisinde koruyucu bulunmayan bir lokal anesteziğin raf ömrü yaklaşık 18-24 ay 

arasındadır. Tek kullanımlık ampül ya da karpüller için bu maddenin ilavesine gerek 

yoktur. Koruyucu olarak metilparaben kullanılmaktadır. Lokal anestestezik içerisine 

antimikrobiyal madde ilavesi daha düşük sıcaklıkta sterilizasyon yapılmasına olanak 

sağlar, bu da anestezik solüsyonun yapısının daha az değişmesine neden olur (25). 

 -Fungusit: Timol bazen fungusit olarak kullanılır (3-5). 
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 -Taşıyıcı solüsyon: Bu amaçla distile su kullanılır. Osmotik dengeyi sağlamak 

için sodyum klorid ilave edilmiştir (3-5, 9). 

 -pH: Vazokonstrüktör içeren anestezik maddeler, içermeyenlere göre asidik 

yapıdadır. Vazokonstrüktör içermeyen lokal anestezik solüsyonlarda pH 5-7 

arasındadır, vazokonstrüktör içerenlerin pH’ı ise 3,5-4,5 arasındadır. Düşük pH 

enjeksiyon sırasında yanma duyusuna ve anestezinin daha yavaş başlamasına neden 

olur. Lokal anestezik maddenin uygulandığı esnada oluşan ağrıyı ortadan kaldırmak ve 

pH’ı tamponlamak için sodyum bikarbonat veya karbondioksit ilave edilir (3-5, 9).  

 Ara zincirin ester ya da amid yapıda olması nedeni ile lokal anestezik olarak 

kullanılan maddeler farklı kimyasal özellikler içerseler de bir takım ortak özelliklere 

sahiptirler (5): 

- Hepsi sentetiktir, 

- Hepsinde amino grubu vardır, 

- Kuvvetli asitlerin tuzlarıdır, 

- Suda erirler, 

- Đçerdikleri alkoloid tuzlar lipidlerde erir, 

- Anestezik tuz, asit reaksiyondadır, 

- Plazma esterazları ile hidrolize edilirler veya karaciğerde detoksike edilirler, 

- Etkileri geri dönüşümlüdür, 

- Vazokonstrüktör madde ilave edilebilirler, 

- Sinir iletkenliğine aynı şekilde etki ederler, 

- Yüksek dozlarda toksiktirler, 

- Anestezik dozlarda dokularda irritasyon yapmazlar (5). 

2.3.3. Lokal Anesteziklerin Sınıflaması: 

 Lokal anestezik ajanlar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler: 

 -Kimyasal yapılarına göre: En sık kullanılan sınıflamadır.  Lokal anestezikler 

kimyasal olarak 4 ana grupta toplanırlar (3-5): 

 1. Esterler: 
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  A) Benzoik asit esterleri: 

   - Kokain 

   - Butakaine 

   - Benzokain 

   - Heksilkain 

   - Piperokain  

   - Tetrakain 

   - Amilokain 

   - Propanokain 

   - Đzobukain  

   -Meprilkain  

  B) Para-amino benzoik asit (PABA) esterleri: 

   - Klorprokain  

   - Prokain 

   - Propoksikain  

   - Butilamino benzoat  
  C) Meta-amino benzoik asit esterleri: 

   - Metabutetamin  

   - Metabutoksikain  

 

 2. Amidler: 

  - Artikain hidroklorid  

  - Bupivakain  

  - Dibukain 

  - Etidokain 

  - Lidokain 
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  - Mepivakain 

  - Prilokain 

  - Butanilkain 

  - Klibukain 

  - Ropivakain 

 

 3. Alkoller: 

  - Etil alkol 

  - Benzyl alkol 

 

 4. Diğer bileşikler: 

  - Fenol 

  - Öjenol 

  - Gliserol 

 -Etki sürelerine göre: Lokal anestezikler kısa süreli ya da uzun süreli olarak 

sınıflandırılabilirler. Lokal anesteziklerin etki sürelerine göre sınıflaması 2.3’de 

verilmiştir (9).  

 

Tablo 2-3: Etki sürelerine göre lokal anestezik maddeler 

Lokal anestezik Tipi Etki süresi 

Lidokain Amid Orta 

Prilokain Amid Orta 

Mepivakain Amid Orta 

Bupivakain Amid Uzun 

Etidokain Amid Uzun 

Artikain  Amid ve ester yan zincir Orta 

Prokain Ester Kısa 
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2.3.4. Lokal Anestezik Maddelerin Emilim, Dağılım, Metabolizama ve Atılımı 

 Tüm lokal anestezik maddeler damar çapında değişiklik meydana getiren 

vazoaktif özelliğe sahiptir. Bunların büyük kısmı vazodilatasyon meydana getirirken, 

bir kısmı da vazokonstrüksiyon meydana getirirler (4). 

 Ester tipi lokal anestezik maddelerden prokain, vazodilatasyon özelliği en fazla 

olan lokal anestezik maddedir ve kaza sonucu intravenöz (iv) ilaç enjeksiyonu ile 

periferal kan akımı bozulduğu zaman, vazodilatasyon elde etmek amacı ile  klinik 

olarak kullanılır. Tetrakain, klorprokain ve propoksikain de belli derecelerde 

vazodilatasyon meydana getirmelerine karşın hiçbiri prokaine eşdeğer vazodilatasyon 

sağlayamaz (4). 

 Kokain, saf halde vazokonstrüksiyon meydana getirebilen tek lokal anesteziktir. 

Kokainin ilk etkisi vazodilatasyondur, ancak vazodilatasyonu takiben uzun ve şiddetli 

bir vazokonstrüksiyon meydana gelir (4). 

 Vazodilatasyonun en önemli etkisi, lokal anestezik maddenin kana geçiş oranını 

arttırması, böylece aşırı doza neden olabilecek anestezik maddenin kandaki seviyesini 

yükseltirken, ağrı kontrol süresini azaltmasıdır. Lokal anestezik maddenin kan 

dolaşımına geçişi ve dolaşımda en üst seviyeye ulaşması (peak level) uygulanma şekline 

göre farklılık gösterir. Lokal anestezik maddelerin uygulama şekillerine göre kanda en 

üst seviyeye ulaşma süreleri Tablo 2.4’de verilmiştir (4). 

 

Tablo 2-4: Lokal anestezik maddelerin uygulanma şekillerine göre kanda en üst seviyeye 
ulaşma süreleri 

Uygulama şekli En üst seviyeye ulaşma zamanı (dk) 

Đntravenöz 1 

Topikal 5 (yaklaşık) 

Đntramüsküler 5-10 

Subkütan 30-90 

 

2.3.4.1. Emilim 

 Kokain, pentokain, benzokain ve lidokain hariç olmak üzere, lokal anestezik 

maddeler sağlam mukoza ve deriden absorbe olmazlar ya da çok az miktarda absorbe 

olurlar. Absorbsiyon yeteneği ile suda erime oranı arasında bir ilişki mevcut olup, suda 
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eriyenler mukozalardan daha fazla miktarda absorbe olurlar. Sağlam deri veya 

mukozalardan absorbe olamayan anestezik maddeler, enjekte edildiği dokudan 

absorbsiyona uğrarlar (5). Absorbsiyon; 

- Đlacın farmakolojik (suda erime/yağda erime) yapısı ve 

konsantrasyonuna, 

- Enjekte edilen dokunun vaskülarizasyonuna (damardan zengin dokuda 

absorbsiyon hızı daha fazladır),  

- Anestezik maddeye ilave edilen vazokonstrüktör maddenin bulunup 

bulunmamasına (vazokonstrüktör maddeler absorbsiyonu geciktirir) bağlıdır (5). 

2.3.4.2. Dağılım 

 Lokal anestezik madde emilip kana geçtikten sonra vücudun bütün organlarına 

dağılır. Đlk olarak perfüzyonu yüksek olan beyin, akciğer, karaciğer, böbrek, dalak gibi 

organlarda yüksek kan seviyesine ulaşır. Đskelet kası yukarıda sayılan organlar kadar 

yüksek perfüzyon oranına sahip olmamasına rağmen vücutta en fazla yeri kaplayan 

doku olduğu için, lokal anestezik uygulaması sonrası vücutta en fazla anestezik 

miktarına sahip olan dokudur (4).     

 Lokal anestezik maddenin kandan uzaklaştırılma oranı, ilacın eliminasyon yarı 

ömrü olarak tanımlanır. Basit bir şekilde ifade edilecek olursa yarı ömür, ilacın kandaki 

seviyesinin %50 azalması için gerekli olan zamandır. Lokal anesteziklerin yarı ömürleri 

Tablo 2.5’de verilmiştir (4). 
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Tablo 2-5: Lokal anesteziklerin yarı ömürleri 

Lokal anestezik Yarı ömür 

Klorprokain§ 6 dk. 

Prokain§ 6 dk. 

Tetrakain§ 18 dk. 

Kokain§ 42 dk. 

Prilokain* 1 sa. 36 dk. 

Lidokain* 1 sa. 36 dk. 

Mepivakain* 54 dk. 

Artikain* 2 sa. 

Etidokain* 2 sa. 36 dk. 

Bupivakain* 3 sa. 30 dk. 

*Amid 

§Ester 

 

 Lokal anestezik maddeler değişik derecelerde olmak üzere plazma proteinlerine 

bağlanırlar. Amid türevi lokal anestezikler plazma proteinlerine daha fazla (% 55-96) 

bağlanırlar. Bağlanma daha çok α1-asid glikoproteine olur. Romatoid artrit, yanık, 

myokard infarktüsü, kanser, travma, renal transplantasyon, Crohn hastalığı ve ülseratif 

kolit gibi durumlarda bu proteinin düzeyi artar. Oral kontraseptif kullananlarda ise α1-

asid glikoprotein düzeyi düşer. Bu değişmeler, inaktive edilmek üzere karaciğere ilacın 

geçiş hızını değiştirir (5). 

 Lokal anestezikler, lipid engelini kolaylıkla aştıkları için kan/beyin engelini 

geçerler ve SSS’ye ulaşırlar. Lokal anesteziğin etki derecesi bu engeli geçme miktarına 

bağlıdır (5).  

 Lokal anestezik maddeler çeşitli faktörlere bağlı olarak az ya da çok oranda 

plesentaya geçerler, fetusta entoksikasyon meydana gelebilir. Lignokain (lidokain, 

xylokain), mepivakain ve bupivakain fetusta bradikardiye ve depresyona neden olabilir. 

Bu nedenle lokal anestezik maddeler hamilelerde mümkün olduğunca kullanılmamalıdır 

(5).  
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2.3.4.3. Metabolizma 

 Lokal anestezik maddelerin detoksifikasyonu kimyasal yapılarına bağlı olarak 

değişik şekillerde meydana gelir (5).  

 Ester grubu lokal anestezik maddeler, plazmada psödokolinesteraz tarafından 

kolayca ve kısa sürede benzoik asit ve alkole hidrolize olurlar. Kalan az bir kısmı ise 

karaciğerde hepatik esterazlar tarafından parçalanır ve bütün yıkılma ürünleri idrar ile 

dışarı atılır. Hidroliz oranı lokal anesteziğin toksititesi üzerine etkilidir. Farklı ester 

grubu maddelerin hidroliz oranları da farklıdır. Klorprokain en hızlı hidrolize edilen ve 

en az toksik olan lokal anestezik iken tetrakain, klorprokainden 16 kez yavaş hidrolize 

olur ve potansiyel toksititesi en fazla olan lokal anesteziktir (3-5, 26). 

 Ester grubu lokal anestezik maddeler amid grubuna göre daha alerjik yapıdadır. 

Bunun nedeni, ester grubu lokal anestezik maddelerin metabolizma ürünü olan 

PABA’dır (3-5, 9, 26). 

 Kolinesteraz enziminin yetersiz olduğu kişilerde (atipik psödokolinesteraz), 

ester grubu lokal anestezik maddeler hidrolize uğrayamayacağı için lokal anestezik 

madde kanda uzun süre kalarak toksik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle bu tip 

hastalarda ester grubu lokal anestezik kullanımının göreceli kontrendikasyonu vardır (3, 

4, 26). Đlacın potansiyel yararına karşı risk faktörü dikkatli bir şekilde belirlendikten 

sonra, sorgulayarak ilaç uygulanmalı veya alternatif olan başka bir grup lokal anestezik 

madde seçilmelidir. Eğer ester grubu kullanılacaksa da etkili olabilecek minimum 

dozlarda kullanılmalıdır. Ester grubu lokal anestezik maddeler sülfonamidlerin etkisini 

nötralize ettiğinden bu ilaçları ya da ilaç kombinasyonlarını alan hastalarda 

kullanılmamalıdır (3, 26). 

 Amid grubu lokal anestezik maddelerin  metabolizması daha karışık ve yavaş 

biçimde meydana gelir. Bunların yıkılması plazmada değil, amid grubunu bölen 

mikrozomal enzimler tarafından karaciğerde meydana gelir. En hızlı inaktive edilen 

amid yapılı lokal anestezikler sırasıyla prilokain, etidokain, lidokain ve mepivakain 

iken, en yavaş yıkılanı bupivakaindir. Bu solüsyonların inaktivasyon hızları karaciğer 

hastalıklarında veya genel anestezi ya da propranolol verilmesi gibi karaciğer kan 

akımını azaltan durumlarda yavaşlar ve sistemik toksisiteleri artar (4, 5). 

 Meydana gelen yıkım ürünleri ester türü lokal anesteziklere göre daha çok 

oksidasyona uğrar ve daha yüksek kan seviyesine ulaşır. Tekrarlanan enjeksiyonlar 
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sonrası bu birikimin tehlikesi daha da artar ve önemli klinik değişmelere neden olur. Bu 

durum böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarında ve uzun süre ilaç kullanan hastalarda 

görülür. Bu nedenle kronik karaciğer rahatsızlığı olan bireylerde ester tipi lokal 

anestezik solüsyonlar kullanılırsa, karaciğer üzerindeki toksik etkiler de önlenmiş olur. 

Sonuçta bağlanmış ya da serbest haldeki ürünler idrar ile dışarı atılır. Ancak yine de 

karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda tekrarlanan enjeksiyonlardan 

kaçınılmalıdır (5). Fazla miktarda prilokain ve artikain uygulanan hastalarda, 

metabolizma ürünleri kanda biriktiğinde methemoglobinemi gelişme riski yüksektir (3). 

Bütün lokal anestezikler plazmadan bir dereceye kadar geçerler. Prilokain enjeksiyonu 

sonrası fetusun kan dolaşımında en yüksek konsantrasyonda görülür, en düşük ise 

bupivakain kullanımında görülür. Lidokain ise ikisinin arasındadır (9).   

2.3.4.4. Atılım 

 Lokal anestezikler ve metabolitleri için primer atılım organı böbreklerdir. 

Verilen lokal anestezik maddenin bir bölümü idrarla değişmeden atılır. Bu miktar 

kullanılan lokal anesteziğe göre değişiklik gösterir. Ester grubu lokal anesteziklerin 

hemen hemen tamamı plazmada hidrolize uğradıkları için idrarla değişmeden atılan 

kısmı çok küçük bir miktardır. Prokain idrarda % 90 oranında PABA olarak 

bulunurken, % 2 oranında değişmeden atılır. Amidler ise kompleks biyotransformasyon 

süreçleri nedeni ile esterlere nazaran  idrarla daha fazla miktarda değişmeden atılırlar 

(4). 

 Ciddi böbrek rahatsızlığı olan bireylerde lokal anestezik maddenin değişmeden 

idrara geçen kısmının ya da önemli metabolitlerinin kandan eliminasyonu 

engellenebileceği için kan seviyesinde yükselme ve potansiyel toksititede artış söz 

konusu olabilmektedir. Bu durum hem ester hem de amid türü lokal anestezik 

maddelerin kullanımı sonrası görülebilir. Bu nedenle ciddi böbrek rahatsızlığı bulunan 

bireyler lokal anestezik kullanımı açısından göreceli kontrendikasyon teşkil 

etmektedirler (4). 

2.3.5. Artikain 

 Artikain hidroklorit bir amid türü lokal anestezik olup, 4-metil-3[2-

(propilamino)propionamido]-2-tiyofenekarboksilik asit, metil ester hidroklorittir. 1969 

yılında Almanya’da sentez edilmiş, 1976 yılında klinikte kullanıma alınmış, Nisan 2000 
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tarihinde ABD Gıda ve Đlaç Đdaresi, Septokain (Septodont) adı altında Birleşik 

Devletler’de 1:100.000 epinefrinli % 4’lük artikainin satışını onaylamıştır (27). 

Dokuya penetrasyonu oldukça iyidir ve anestezi gücü yüksektir. Plazma proteinlerine % 

95 oranında bağlanır (28). 

 Kendine özgü bir yapısı bulunmaktadır ve ara zincirlerinde hem bir amid 

bağlantısı hem tiyofen halkasında bir ester taraflı zincir içermektedir, aynı zamanda bir 

ester grubu içeren en yaygın olarak kullanılan amid tipi lokal anesteziktir (29). Tiyofen 

halkası lipid çözünürlüğünü arttırır (28). Kan akışında bu ester kısmının karboksilik asit 

kısmına hızlı bir şekilde dönüşmesi, ilacın diğer dental lokal anestezik çözümlere 

kıyasla göreceli olarak daha kısa yarı ömre sahip olmasına ve muhtemelen daha 

gelişmiş sistemik güvenlik profiline neden olmaktadır (29). 

 Ester grubu, artikainin plazmada (plazma esterazı ile hidroliz) ve aynı zamanda 

karaciğerde (hepatik mikrozomal enzimleri ile) biyotransformasyon geçirmesini sağlar. 

Artikain ve metabolitleri böbrekler aracılığı ile elimine edilir. Epinefrin, hem artikainin 

emilimini geciktirmek hem de aktif ilacın sistemik emilimini en aza indirmek için klinik 

formülasyona dahil edilmiştir. Ayrıca bu şekilde anestezinin başarı sıklığı da artar. 

Artikain klinik olarak 1:100.000 veya 1:200.000 epinefrin içerein % 4’lük formda 

kullanılmaktadır (27-29).  

 Karaciğerde metabolize olan lidokain ve mepivakin gibi tipik amid lokal 

anestezikler 90-100 dakika arasında yarı ömre sahipken artikainin yarı ömrü 45 

dakikadan daha azdır (29). 

 Artikainin immünojenik potansiyeli çok düşüktür. Tarihsel deneyimler, artikaine 

hassasiyetten kaynaklanan alerjik reaksiyonların nadir olduğunu göstermektedir. Ancak, 

epinefrinli artikain solüsyonları sodyum metabisülfit içeriğinden alerjik reaksiyonlar 

oluşabilmektedir. Buna  ek olarak, epinefrinli artikainin ticari olarak piyasada bulunan 

bazı formları  metilparaben içerdiğinden bunlar artikainle rapor edilen alerjik 

reaksiyonlara neden olabilir (27). 

 1:100.000 epinefrinli % 4’lük artikain klinik diş hekimliğinde güvenle 

kullanılabilecek bir lokal anesteziktir. Artikain hem yetişkinlerde hem de çocuklarda 

etkin bir şekilde kullanılabilir. Yıllar boyu gözlenen artikainli/epinefrinli 

formülasyonlarla elde edilen klinik deneyimler, artikainle sistemik toksisite riskinin 
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düşük olduğu tezini desteklemektedir. Amid tipi lokal anesteziklere karşı hassas olduğu 

bilinen hastalarda ve sülfit duyarlılığı olanlarda epinefrinli artikain kontrendike 

olmaktadır. Kolinesteraz eksikliği, anemi, ileri dercede kalp ve solunum sistemi 

hastalığı, idiyopatik veya konjenital methemoglobinemisi olan hastalarda 

kontrendikedir. Hepatik hastalığı olan ve belirgin kardiyovasküler işlev bozukluğu olan 

hastalarda artikain dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Çünkü amid tipi lokal 

anestezikler karaciğerde biyotransformasyona maruz kalmakta ve miyokardial depresan 

özellikler taşımaktadırlar. Rejyonal anestezilerde aspire edilmeden yanlışlıkla iv yolla 

verildiğinde veya fazla miktarda uygulandığında methemoglobinemi riski vardır. 

Hamilelik ve emzirme sırasında güvenli kullanım tespit edilmemiştir. 4 yaşından daha 

küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Çünkü bu kullanımı destekleyecek 

herhangi bir kanıt bulunmamaktadır (27).  

2.3.6. Vazokonstrüktör Maddeler 

 Klinik olarak etkin olan, kullanılmaya uygun tüm lokal anestezik maddeler saf 

halde vazodilatasyon yapma özelliğine sahiptir. Vazodilatasyon derecesi lokal anestezik 

maddeye, enjeksiyonun yapıldığı bölgeye ve hastaya göre değişiklik gösterir. Prokain 

en şiddetli, prilokain ve mepivakain ise en az vazodilatasyon meydana getiren lokal 

anestezik maddelerdir. Lokal anestezik maddenin dokuya enjeksiyonunu takiben kan 

damarlarında dilatasyon, ardından da enjeksiyonun yapıldığı bölgede kan akışında artış 

meydana gelir. Vazokonstrüktör maddeler kan damarlarında büzülme meydana 

getirerek doku perfüzyonunu kontrol eden maddelerdir. Vazokonstrüktörler lokal 

anestezik madde içine şu nedenlerle ilave edilirler (3-5): 

-Kan damarlarını büzerek enjeksiyon sahasında perfüzyonu azaltırlar (3, 4). 

-Lokal anestezik maddenin kardiyovasküler sisteme absorbsiyonunu 

yavaşlatırlar. Bu da düşük anestezik kan seviyesi oluşmasını sağlar (3, 4). 1:200.000 

epinefrinin kan seviyesi üzerine etkisi Tablo 2.6’da verilmiştir (4). 

-Anestezik kan seviyesinin düşük olması toksitite riskini azaltır (3, 4). 

-Lokal anestezik maddenin sinir etrafında uzun süre yüksek hacimde kalması ile 

lokal anesteziğin etki süresini arttırır (3-5). 

-Uygulama bölgesinde kanamada azalma yoluyla rahat ve görüşü iyi bir çalışma 

ortamı sağlar (3-5). 
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Tablo 2-6: 1:200.000 epinefrinin en yüksek kan seviyesi üzerine etkisi                                            

 

 

 

 

 

 

  

 Diş hekimliğinde kullanılan vazokonstrüktör maddeler; epinefrin, norepinefrin, 

levonordefrin, fenilefrin ve felipressindir (3-5). 

 Lokal anesteziklerle birlikte kullanılan vazokonstrüktör maddeler, sempatik sinir 

sistemi mediatörleri adrenalin ve noradrenalinle aynı ya da oldukça benzer kimyasal 

özellik gösterirler ve belirli reseptörler üzerine etkilidirler. Bu ilaçlar 

vazokonstrüksiyonun yanı sıra pek çok klinik etkiye de sahiptir. Vazokonstrüktörlerin 

adrenerjik reseptör aktivitesi Tablo 2.7’deki gibi özetlenebilir (4). 

 

Tablo 2-7: Vazokonstrüktörlerin adrenerjik reseptör aktivitesi 

Vazokonstrüktör α1 α2 β1 β2 

Epinefrin +++ +++ +++ +++ 

Norepinefrin ++ ++ ++ + 

Levonordefrin + ++ ++ + 

 

2.3.6.1. Epinefrin (Adrenalin) 

 Doğal olarak böbrek üstü bezinin medullasından salgılanır. Vazokonstrüktör 

olarak ya da tedavi amaçlı kullanılanlar ise sentetik yolla elde edilirler. Sistemik 

dolaşımda 10 dk. gibi kısa bir sürede inaktif hale geçer (3). 

 Kuru halde dayanıklıdır. Solüsyon halindeyken dayanıklılığı solüsyonun pH’ına 

bağlı olarak değişir. Asit reaksiyona dayanıklı, alkali reaksiyona ise dayanıksızdır. Hızla 

okside olur, oksitlendiği zaman esmer bir renk alır. Asit solüsyonda bile serin ve 

karanlık bir yerde saklanmalıdır. Ticari olarak 1 mg ve 0,25 mg’lık ampuller şekilnde 

bulunur (5). 

                                                     Yüksek Kan Seviyesi (µg/ml) 

Lokal anestezik Doz (mg) Vazokonstrüktörlü Vazokonstrüktörsüz 

Mepivakain 500 4,7 3 

Lidokain 400 4,3 3 

Prilokain 400 2,8 2,6 

Etidokain 300 1,4 1,3 
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 Adreanlin uygulandığı zaman sempatik sinir sistemine ait α ve β adrenerjik 

reseptörleri stimüle ederek sistemik etkilerini gösterir (3). 

 Kardiyovasküler sistemde; α adrenerjik reseptörlerin etkilenmesi ile periferde 

kan damarlarında vazokonstrüksiyon meydana gelir. Kalp dokusunda bulunan β 

adrenerjik reseptörlerin etkilenmesi ile de kalp atım oranı ve kontraksiyon gücünde artış 

meydana gelir. Sistemik dolaşımda adrenalinin normalden fazla bulunması koroner 

arterlerde dilatasyon oluşturur, diastolik kan basıncını düşürür, sistolik basınçta hızlı 

yükselmeye neden olur. Kalp atım hızı ve kontraksiyonu artar, ilerleyen dönemlerde 

taşikardi, ventriküler fibrilasyon sonunda da ölüme yol açabilir (4, 5). 

 Adrenalin bazal metabolizmayı yükseltir, hiperglisemiye neden olur, yağ 

dokularında yağı mobilize eder ve bu nedenle kan plazmasındaki serbest yağ asitlerinde 

artma olur. Tiroid hormonu ile sinerjik etki gösterir. Özellikle hipertroid hastalarında 

huzursuzluk, baş ağrısı, titreme, korku, endişe, ciltte soğukluk ve solgunluk gibi yan 

etkiler oluşturur (4, 5). 

 Bunların yanı sıra, kısa süreli apne sonrası solunum hızı ve derinliğini arttırır, 

mide, barsak, bronş ve idrar kesesi düz kaslarını inhibe eder. Böylece bronşlar genişler, 

barsak tonusu ve hareketi inhibe olur. Dalak üreter ve safra kesesi kaslarını uyarır, 

uterusta kasılma meydana getirir, pupillayı genişletir, iskelet kaslarının tonusu gerilimi 

ve verimi artar, salya ve gözyaşı sekresyonunu arttırır, hipofizden ACTH 

(adrenokortikotropik hormon) salgılanmasını sağlar, uyku halini giderip canlılık ve 

tetiklik kazandırır. Bazı düz kaslarda kasılma, bazılarında gevşeme meydana gelmesi 

dokudaki reseptörlerin özelliklerine bağlıdır (5).   

 Adreanlinin lokal anestezik madde içinde bir defada kullanılacak dozu sağlıklı 

bireylerde 0,20 mg iken kardiyovasküler hastalığı olanlarda 0,04 mg’dır. Diş 

hekimliğinde lokal anestezik solüsyonlar içerisinde 1:50.000, 1:100.000 ve 1:200.000 

konsantrasyonlarda kullanılmaktadır (3).  

 Normalde ve normal sınırlarda toksik etki göstermez. Bazen hassas bireylerde ve 

hipertiroidililerde tedavi edici dozlarda bile huzursuzluk, baş ağrısı, titreme, korku, 

endişe, ciltte soğukluk, solgunuk ve senkop gibi yan etkiler oluşturur (5). 
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2.3.6.2. Norepinefrin (Noradrenalin, Levarterenol) 

 Böbrek üstü bezinin medullasından ve nöromediyatör olarak da adrenerjik 

sinirden salgılanır (3). 

 Norepinefrinin etkileri adrenaline benzer, α adrenerjik reseptörler üzerine etkisi 

daha fazladır. Bu nedenle kalp üzerine etkisi daha az, damar üzerine etkisi daha fazladır 

(3). Koronerler hariç bütün damarlarda vazokonstrüksiyon oluşturur. Bu nedenle kalpte 

atım hacmi ve sayısını arttırmadan kan basıncını yükseltir. Ancak kan basıncını 

yükseltici etkisi adrenaliden çok daha fazladır. Özellikle beyinde kan akımını azaltır (5). 

 Etki süresi adrenalinden daha kısadır. Hiperglisemi etkisi adrenalinin ancak % 

5’i kadardır. Đskelet kasları üzerine etkisi daha azdır (5). 

 Diş hekimliğinde lokal anestezik içinde 1:30.000 konsantrasyonda 

kullanılmaktadır. Maksimum doz sağlıklı kişilerde 0,33 mg, kardiyovasküler hastalığı 

olanlarda 0,14 mg’dır (3).  

2.3.6.3. Levonordefrin 

 Sentetik yolla elde edilir. α ve β reseptör stimülanıdır, fakat kalp-damar sistemi 

ve bronş düz kasları üzerine etkisi adrenalinden azdır. Diş hekimliğinde 1:20.000 

konsantrasyonda kullanılır. Maksimum dozu uygulanan bütün hastalarda 1 mg’ı 

geçmemelidir (3). 

2.3.6.4. Fenilefrin 

 Sentetik olarak elde edilir ve α adrenerjik reseptörler üzerine güçlü etkilidir.  β 

adrenerjik reseptörleri üzerine etkisi yok denecek kadar azdır. Bu özelliği ile ideal 

vazokonstrüktör tanımına uymaktadır. Diş hekimliğinde 1:2500 konsantrasyonda 

kullanlmaktadır. Maksimum doz sağlıklı kişilerde 4 mg, kardiyovasküler hastalığı 

olanlarda ise 1,6 mg’dır (3, 5). 

2.3.6.5. Felipressin (Oktapressin) 

 Sentetik olarak elde edilir. Adrenalinden daha zayıf vazokonstrüksiyon meydana 

getirir, ancak etki süresi daha uzundur, sempatomimetik aminler gibi dokuda hipoksi 

meydana getirmez (3, 5). 

 Damar düz kasları üzerine direkt etkilidir. Miyokard üzerinde ve adrenerjik sinir 

iletiminde etkisi olmadığından ritm bozukluğu, hipertiroidizm ve trisiklik antidepresan 
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alanlarda ve adrenalin kullanımının kontrendike olduğu vakalarda güvenle 

kullanılabilir.  Antidiüretik ve oksitoksik etkileri nedeni ile hamilelerde kullanımı 

kontrendikedir (3). 

 Diş hekimliğinde 1:30.000 konsantrasyonda kullanılmaktadır. Maksimum doz 

sağlıklı bireylerde 0,27 mg, kardiyovasküler şikayeti olanlarda ise 20 µg’ı geçmemelidir 

(3, 4). 

 Đşlemin yapılacağı sahada hemostazın istendiği durumlarda felipressin içeren 

lokal anestezik kullanılmamalıdır. Çünkü felipressin arteriyel dolaşımdan çok venöz 

dolaşıma etki gösteren bir lokal anestezik maddedir (4). 

2.3.7. Maksimum Doz 

 Lokal anestezik ilaçların maksimum dozu, vücut ağırlığının her bir kilogramı ya 

da poundu (454 kg) başına düşen miligram cinsinden ilaç miktarı (mg/kg-mg/Ib)) olarak 

belirlenir. Bu rakamlar yaklaşık değerleri yansıtır (örneğin yetişkin birey için lidokainin 

maksimum dozu 200 mg’dır) ve maksimum dozların belirlenmesinde normal cevap 

veren hastaların yanıtları esas alınmıştır (4). Farmakoloji ya da anesteziyoloji 

kitaplarındaki lokal anesteziklerin maksimum dozu hakkındaki tavsiyeler kanıta dayalı 

değildir. Aslında bu tavsiyelerin çoğu üretici firma tarafından yayınlanmıştır ve 

genellikle son derece ihtiyatlıdır (30). Uygulamanın yapıldığı bölge, hastanın yaşı ve 

vücut boyutları, sahip olduğu sistemik hastalıklar ve kullandığı ilaçlar göz önünüde 

bulundurulmamıştır (4, 30). Tavsiye edilen maksimum anestezik dozu belirlenirken 

ilacın emilimi, metabolizması ve vücuttan atılımı gibi bir takım faktörler de göz ardı 

edildiğinden doğru dozu tam olarak belirlemek problem olmuştur (31, 32). Lokal 

anesteziklerin tavsiye edilen maksimum dozları Malamed (4) tarafından Tablo 2.8’deki 

gibi belirlenmiştir.  
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Tablo 2-8: Lokal anestezik maddelerin tavsiye edilen maksimum dozları 

Lokal Anestezik  Tavsiye edilen maksimum doz 

 mg/kg Total (mg) 

% 4 Artikain 1:100.000-1:200.000 epinefrin 7 (5)* 500 

% 2 Lidokain vazokonstrüktörsüz 

                      1:50.000-1:100.000 epinefrin 

4,4 

6,6 

300 

500 

% 3 Mepivakain vazokonstrüktörsüz 

 % 2 Mepivakain 1:20.000 levonordefrin                          

6,6 

5,7 

400 

400 

% 4 Prilokain vazokonstrüktörsüz 

                      1:200.000 epinefrin 

6 

6 

400 

400 

% 0,5 Bupivakain 1:200.000 epinefrin 1,3 90 

% 1,5 Etidokain 1:200.000 epinefrin 6 400 

*Çocuklarda tavsiye edilen doz. 

 

 Enjeksiyonun yapıldığı bölgenin damarlanması ve lokal anestezik maddenin 

dokuya bağlanması lokal anestezik maddenin kan dolaşımına geçişini etkileyen bir 

faktördür. Plevra, bronşial mukoza ya da kafa gibi damarlanması zengin olan bölgelerde 

ilacın absorbsiyonu son derece hızlıdır (33).  

 Klinikte kullandığımız amid tipi lokal anesteziklerin vazoaktif potansiyelleri 

çeşitlilik göstermektedir. Etki doza bağlıdır ve kural olarak yüksek konsantrasyonlarda 

dilatasyon, düşük konsantrasyonlarda konstrüksiyon şeklinde gerçekleşmektedir. Lokal 

anestezik maddenin vazoaktif özelliği absorbsiyonda önemli rol oynamaz (30). Ancak 

lokal anestezik içine ilave edilen vazokonstrüktörler perfüzyonu azaltarak lokal 

anestezik maddenin emilimini geciktirir ve anestezik etkinin uzamasına neden olur.  

Böylece lokal anestezik maddenin toksititesinde azalma meydana gelir (4, 30). 

 Yaşla birlikte hastanın morfolojisi ve sinir iletiminde meydana gelen bozulma ve 

değişiklikler lokal anesteziğe olan hassasiyeti arttırabilir (34). Đlacın eliminasyon yarı 

ömrü uzadığından, yetişkinlerde yaşa bağlı olarak ilacın dozu % 20-30 arasında 

azaltılmalıdır (35).    

 Küçük çocuklarda lokal anesteziklerin güvenlik marjı düşüktür. Eşit dozda lokal 

anestezik göz önüne alındığında daha fazla kan hacmine sahip sağlıklı bir hastanın, daha 

düşük kan hacmine sahip bir hastaya göre anestezik kan düzeyi daha düşük olacaktır. 

Büyük ölçüde kan hacmi beden ağırlığıyla ilgilidir. Beden ağırlığı ne kadar fazla olursa, 
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kan hacmi de o kadar fazla olur. Ne yazık ki maksimum doz konusundaki bilinç 

eksikliği çocuklarda ölümlere neden olabilmektedir. Bir çocuğu tedavi ederken, diş 

hekimi maksimum dozlara kesin olarak uymalı  ve sadece o anda tedavi edilen bölgenin  

anestezisi yapılmalıdır (4). Lokal anestezik maddelerin tavsiye edilen maksimum dozu 

çocuğun ağırlığına bağlıdır. Aşırı obez çocuklar için maksimum doz çocuğun gerçek 

ağırlığına göre değil, ideal kilosuna göre yapılmalıdır (9). Dört aylıktan küçük yeni 

doğanlarda α1-asit glikoprotein plazma konsantrasyonunun düşük olması toksitite riskini 

arttırmaktadır. Bu grup hastalarda lokal anestezik uygulamasında çocuk dozu % 15 

azaltılarak uygulanmalıdır (35).  

 Hastanın vücut ağırlığı ne kadar fazla ise aşırı doz reaksiyonu oluşmadan tolere 

edilebilecek ilacın doz miktarı da o kadar artar. Vücut ağırlığı fazla olan bireylerin kan 

hacmi daha fazla olduğundan, kanın mililitresi başına düşen anestezik seviyesi 

düşüktür. Lokal anestezik ilaçların maksimum önerilen dozları normal cevap veren 

hastalara göre belirlenmiştir. Anestezik kan seviyesi normal dağılım eğrisinin ortasında 

olan bu hastalarda vücut ağırlığı baz alınarak belirlenen maksimum dozda anestezik 

uygulaması aşırı doz eşiğinin hemen altında lokal anestezik kan seviyesi oluşumuna 

neden olacaktır. Bu durumda hafif aşırı doz reaksiyonları (kollar ve bacaklarda titreme, 

uyuşukluk hali) görülmesi söz konusu olabilmektedir. Anestezik kan seviyesi normal 

dağılım eğrisinin hiposensitif tarafında olan bireylerde ise, seviye normal eşiğin üzerine 

çıkana kadar herhangi bir aşırı toksik reaksiyon gözlenmez. Hipersensitif bireylerde ise 

aşırı doz reaksiyonlarının oluşması için gerekli doza ulaşılmaksızın bu tarz reaksiyonlar 

görülmektedir. Tüm hasta gruplarında özellikle de hipersensitif hasta grubunda lokal 

anestezik uygulması sırasında güvenliği arttırabilmek için ilacın dozu, klinik olarak 

etkin en az miktardaki dozun uygulanması şeklinde minimalize edilmelidir (4). 

 Renal disfonksiyonu olan hastalarda lokal anesteziğin eliminasyonu  normal 

hastalara göre azalmıştır. Bu durum plazma konsantrasyonunda yükselmeye ve 

dolayısıyla toksititeye neden olabilir. Fakat  α1-asit glikoprotein konsantrasyonunun 

üremik hastalarda genellikle yüksek olması toksititeye karşı bir korumadır. Bu nedenle 

pratikte ciddi sonuçlar oluşmaz (30, 36). 

 Genellikle ciddi karaciğer rahatsızlığı olan bireyler kan sirkülasyonu ve vücut 

sıvılarındaki değişikliklerden dolayı, beraberinde renal ve kardiyak rahatsızlıkları da 

taşırlar. Hipovelemi, hipotansiyon, miyokardial kontraktilitenin (kasılma yeteneği) ve 
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kalp debisinin azalması durumlarında karaciğer kan akımı azalır, lokal anesteziğin 

yıkımı yavaşlar, ilacın eliminasyon yarı ömrü uzar. Karaciğer fonksiyonun azaldığı ya 

da bozulduğu durumlarda  lokal anesteziklerin farmakokinetiği etkilenir. Bu nedenle 

lokal anestezik dozunun azaltılmasının en önemli olduğu durumlardan biri karaciğer 

rahatsızlıklarıdır. Karaciğer disfonksiyonu olan bireylerde doz azaltılmasına gerek 

olmadan tek dozla lokal anestezik blok gerçekleştirilmelidir. Ancak kısa aralıklarla 

tekrarlayan blok yapılması gerekli olan durumlarda karaciğer rahatsızlığının derecesine 

bağlı olarak doz % 10-50 oranında azaltılmalıdır (35-37). 

 Hafif kardiyak rahatsızlığı olan bireylerde tek doz blok uygulması planlanıyor 

ise anestezik maddenin dozunu azaltmaya gerek yoktur. Ancak ciddi kalp 

rahatsızlıklarında böbrek ve karaciğerdeki kan akımı yavaşlayacağından ilacın ve 

metabolitlerinin eliminasyonu azalır, aşırı doz riski artar. Bu nedenle lokal anesteziğin 

dozu % 10-20 oranında azaltılmalıdır (30). 

 Lokal anestezik maddeler serbestçe plesenta bariyerini geçerek fetal toksitite 

oluşturabilirler. Amid grubu lokal anestezik maddelerin tümü α1-asit glikoproteinine 

tutunur. Hamilelikte bu glikoproteinin seviyesi azalır. Ayrıca hamilelik sırasında böbrek 

fonksiyonlarında bozulma meydana gelebilir, bu durum bazı ilaçların atılımlarını 

sekteye uğratır ve kanda birikerek toksik doz oluşmasına neden olur. Ancak lokal 

anesteziğin toksik doz oluşturacak dozu anne (5,8 mg/kg), fetus (41,9 mg/kg) ve yeni 

doğan (18,4 mg/kg) için birbirinden farklıdır.  Tüm bunlara karşın yapılan çalışmalar, 

lokal anestezik maddelerin fetüs üzerine etkisinin minimal ve geçici olduğunu da 

belirtmektedir (3, 4). 

 Hastalara uygulanan lokal anestezikler diğer ilaçların etkilerini 

değiştirebilecekleri gibi kendileri de  diğer ilaçlardan etkilenebilirler. Hastanın 

kullandığı diğer ilaçlar karaciğer metabolizmasını değiştirerek veya proteine 

bağlanmayı etkileyerek lokal anestezik ilacın detoksifikasyonunu etkileyebilirler. 

Meperidine, fenitoin, quinidin ve desipramin kullanımında lokal anesteziklerin kandaki 

serbest düzeyleri yükselir ve bu proteine bağlanma yarışından dolayı çok düşük 

dozlarda verilse bile toksik etkiler yaşanabilir (4).  

2.3.8. Lokal Anestezi Teknikleri 

Vücudun belirli bir bölgesinde hissizlik sağlayan lokal anestezik maddeler 

amaca göre farklı şekillerde uygulanırlar. Anestezik solüsyonun depo edildiği bölge 
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aynı zamanda anestezi tekniğinin ismini   oluşturur. Lokal anestezi teknikleri, uygun bir 

lokal anestezik maddenin mukozaya sürülmesi veya püskürtülmesi ile elde edilen 

topikal anestezi, anestezik maddenin tedavi edilecek bölgeye zerk edilmesi ile elde 

edilen infiltrasyon anestezisi ve solüsyonun anestezisi istenen bölgenin uzağındaki sinir 

gövdesi civarına verilmesi ile elde edilen rejyonal anestezi olmak üzere üç ana başlık 

altında toplanabilir (38). Lokal anestezi teknikleri Şekil 2.9’da şematize edilmiştir (5). 

2.3.8.1. Topikal (Yüzeyel) Anestezi 

 Mukoza ya da deriye anestezik maddenin damlatılması, sürülmesi ya da 

püskürtülmesi yoluyla yapılan anestezi şeklidir. Abse açımında, süt dişi çekiminde, 

lokal anestezi uygulamasında hastanın iğne batışını hissetmemesi için, mukoza veya 

derideki minör cerrahi uygulamalarında, ölçü alırken mide bulantısını engellemek için 

uygulanmaktadır (3, 5). 

2.3.8.2. Lokal Đnfiltrasyon 

 Tedavinin yapılacağı bölgedeki küçük terminal sinir sonlanmalarına anestezik 

solüsyonun verilmesi ile gerçekleşir (4).  

 

   

Şekil 2-9: Lokal anestezi teknikleri. 

 

 -Submuköz Anestezi: Mukoza altına yapılan anestezidir. Abse açımı gibi yalnız 

mukozada insizyon yapılacağı zaman uygulanır (3, 5). 
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 -Supraperiostal (Derin Submuköz) Anestezi: Submuköz anesteziye çok benzer, 

anestezik solüsyon periost üzerine depolanır. Solüsyon periosttan, kortikal ve spongioz 

kemiklerden infiltre olarak kemik içindeki sinir liflerine ulaşır (5). 

 -Subperiostal Anestezi: Solüsyon periost ile kemik arasına depolanır. Periost ve 

kemik birbirine sıkı şekilde yapışık olduğu için enjeksiyon son derece ağrılıdır. Bu 

anestezi tipi periost ile mukozanın sıkıca yapışık olduğu fakat periost ile kemik arasında 

sıkı bir bağlantının bulunmadığı sert damak mukozasının anestezisinde kullanılır (5).  

 

  

Şekil 2-10: Đntrapulpal anestezi. 

  

 Đntrapulpal Anestezi: Kanal tedavileri sırasında ortaya çıkan, cerrahi ya da 

patolojik kaynaklı diş ağrılarının ortadan kaldırılması amacı ile uygulanan bir 

yöntemdir. Bu anestezide ağrı, lokal anestezik solüsyonun farmakolojik etkisi ve 

anestezik maddenin basınçla zerki sonucu ortadan kalkar (5). Đntrapulpal anestezi Şekil 

2.10’da şematize edilmiştir (5). 

 Đntraosseoz Anestezi: Anestezik solüsyonun kemiğin medullasına verilmesi 

yoluyla yapılan anestezidir (5). 
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Şekil 2-11: Đntraligamenter anestezi. 

 

 Đntraligamenter Anestezi: Solüsyon direkt olarak ilgili dişin periodontal aralığına 

verilir, periodontal ligaman enjeksiyonu (PLE) da denir (4, 5). Đntraligamenter anestezi 

Şekil 2.11’de şematize edilmiştir (5).  

2.3.8.3. Sinir Bloğu (Rejyonal Blok) 

 Anestezisi yapılacak sinir, tedavi alanından daha uzak bölgede bloke edilir 

(Şekil 2.9). Đnfiltrasyon anestezisinden daha derin hissizlik sağlar, anestezi süresi 

uzundur, operasyon sahasından uzak yapıldığından operasyon bölgesindeki olası 

enfeksiyonun iğne ile yayılmasına ve kimyasal travmaya neden olmaz. N.maksillaris ve 

n. mandibularisin çeşitli dallarına uygulanır (5). 

2.3.9. Mandibulada Kullanılan Anestezi Teknikleri 

 Mandibula yüzün en geniş ve sağlam kemiğidir. Mandibulanın ön bölgesindeki 

bukkal alveolar kemik, posterior bölgeye göre daha az yoğun bir kemiktir. Bu durum 

infiltrasyon anestezisi ile başarılı sonuç elde edilebilmesine olanak sağlar. 

Mandibulanın her iki tarafındaki ikinci premolar diş bölgesinde, corpus mandibulanın 

alt ve üst sınırı ortasında mental foramen bulunur. Mental sinir, arter ve ven mandibular 

kanaldan bu foramen aracılığı ile dışarı çıkar. Mandibulanın hem dış yüzünü hem de 

lingual kısmını genellikle oldukça kalın bir kortikal kemik kaplar (4). Yaklaşık olarak % 

68 bireyde lingual molar bölgede lingual foramina bulunmaktadır (39). Bu foraminanın 

fonksiyonu henüz tam olarak açıklanamamıştır, ancak mandibular molar bölgesini 
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inerve eden mylohyoid sinirden gelen sensorial lifleri içerdiği düşünülmektedir (40). 

Nadir olarak görülmekle birlikte lingual kısımda, üçüncü molar dişlerin kökleri 

bölgesinde lingual kemik supraperiostal anesteziye ihtiyaç duyulacak şekilde az yoğun 

olabilir (4). 

Ramusun lateral yüzeyi son derece yoğun, kortikal kemikten oluşan ve masseter 

kasa bağlantı sağlayan düz bir yüzeyden oluşmaktadır (4). Ramusun iç yüzünde ise 

mandibular kanalın arkadaki giriş ağzı olan foramen mandibula bulunur. Ön ve iç yan 

kenarında lingula mandibula denilen üçgen biçimli bir çıkıntı vardır (4, 41). Salbacak ve 

ark. (42) yaptıkları araştırmalarda foramen mandibula’nın ramus mandibula’nın ön 

kenarına uzaklığını yaklaşık 16 mm, arka kenara uzaklığını ise 14 mm olarak tespit 

etmişlerdir. Aynı araştırmacılar foramenin % 5 oranında okluzal düzlemin üzerinde, % 

30 oranında okluzal seviyede ve % 65 oranında da okluzal düzlemin altında lokalize 

olduğunu göstermişlerdir.  

Ramusun üst sınırı, anteriorda koronoid, posteriorda kondiler çıkıntı olmak 

üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu iki çıkıntı arasında derin bir konkavite vardır ve 

incisura mandibula adını alır.  Koronoid çıkıntı, kondiler çıkıntıdan daha incedir ve 

anterior kenarında koronoid girinti bulunur.  Bu girinti inferior alveolar sinir bloğu 

(ĐASB)’nda iğnenin gireceği yüksekliği belirler (4). 

Mandibular foramen seviyesinde horizontal bir kesit alınacak olursa, ramus 

mandibulanın anterior bölgede posterior nazaran daha kalın olduğu görülür. Anteriorda 

kemiğin kalın olması nedeni ile bu bölgedeki yumuşak doku incelmiştir (yaklaşık 10 

mm). Kemik dokusuna temas etmeden önce yumuşak doku penetrasyon derinliğinin 

bilinmesi, iğne ucunun doğru pozisyonunu belirlemede yardımcıdır (4).   

Mandibulada yapılan anestezilerde n. trigeminusun en kalın dalı olan n. 

mandibularisin bir ya da birkaç dalı birden uyuşturulur. Bu tekniklerde n. 

mandibularisin uyuşturulan dalları;  

-N. alveolaris inferior; bu sinirin n. mylohyoideus, r. incisivus ve n. mentalis 

dalları, 

-N. buccalis; ağız ve bukkal mukozayı inerve eden dalları, 

-N. lingualistir (3). 
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Alt çene kemiği üst çene kemiğine nazaran daha kompakt yapıda olduğundan 

özellikle posterior bölgede yapılan lokal infiltratif anesteziler başarısız olur. Kemiğin 

kompakt yapısından dolayı anestezik solüsyonun kök uçlarından içeri giren sinirlere 

difüzyonu zordur. Bu nedenle alt çenede daha çok rejyonal blok anestezileri 

kullanılmaktadır (3). 

2.3.9.1. Đnferior Alveolar Sinir Bloğu 

Pterygomandibular anestezi ya da mandibular sinir bloğu olarak da adlandırılan 

bu anestezi diş hekimliğinde en sık kullanılanan, en önemli anestezi tekniğidir  (4, 5). 

Foramen mandibulanın lokalizasyonunun anotomik çeşitlilik göstermesi ve anestezi 

sırasında derin doku penetrasyonu gerekmesi nedeni ile teknik doğru uygulansa bile % 

15-20 oranında başarısızlık riski mevcuttur (43). 

Alt çenenin sağ ya da sol yarısının anestezisi istendiği takdirde, n. alveolaris 

inferior anestezisi son derece faydalı bir tekniktir. Bu anestezi ile; n. alveolaris inferior, 

n. incisivus, n. mentalis ve n. lingualisin (sıklıkla) anestezisi sağlanır (4). 

Bu anestezi ile anestezisi yapılan tarafta orta hatta kadar tüm dişlerin pulpalarının, 

lingual mukozalarının, alveol kemiğinin ve periodonsuyumunun, küçük azı dişlerinden 

itibaren vestibül mukozasının, dilin 2/3 ön kısmı ve ağız tabanının, alt dudağın 

anestezisi sağlanır. Büyük azı dişlerinin vestibül mukozasının anestezisi için ilave 

olarak n. buccalisin rejyonal ya da lokal infiltratif anestezisini yapmak gerekir. Orta 

kesici dişlerin vestibül ve lingual mukozaları orta hattın diğer tarafından da sinir lifleri 

aldığı için bu bölgede tamamlayıcı olarak lokal infiltratif anestezi yapılması gerekir (3, 

4). 

Bu anestezi tekniği yarım çenede çok sayıda dişi ilgilendiren tedavi gereken 

durumlarda, birinci premolardan orta hatta kadar olan bukkal yumuşak dokunun 

anestezisi gerektiğinde ve yarım çenede lingual yumuşak doku anestezisi gerekli olduğu 

durumlarda endikedir. Enjeksiyon sahasında akut inflamasyon ya da enfeksiyon 

varlığında, dudak ya da dilini ısırma riski olan çok küçük çocuklarda ve fiziksel ya da 

mental geriliği olanlarda ise kullanımı kontrendikedir (4). 

Tek bir enjeksiyonla geniş bir alanda anestezi sağlaması, gerekli olduğunda 

avantaj iken az sayıda dişin tedavisi söz konusu olduğunda bu durum dezavantaj 

oluşturmaktadır. Ayrıca % 15-20 oranında başarısızlık riski bulunması, ağız içi rehber 
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noktaların anatomik değişim ve çeşitlilik göstermesi nedeniyle kesin güvenilirliğinin 

olmaması, % 10-15 arasında pozitif aspirasyon riski bulunması, dilde ve alt dudaktaki 

anestezinin hastaları rahatsız etmesi ve bazı hasta gruplarında ısırmaya bağlı 

yaralanmalara neden olabilmesi, çift inferior alveolar sinir ya da çift mandibular kanal 

varlığında kısmi anestezi sağlanması da diğer dezavantajları olarak sayılabilir (4).  

Mandibular anestezinin herhangi bir nedenle kontrendike olduğu ya da tercih 

edilmediği durumlarda; birinci molardan orta hatta kadar olan bölgenin yumuşak doku 

anestezisi için mental sinir bloğu, mental sinirin önündeki dişlerin pulpası ve bukkal 

yumuşak doku anestezisi için insiziv sinir bloğu, Gow-Gates anestezisi, Vazirani- 

Akinosi anetezisi, herhangi bir dişin pulpa anestezisi için PLE, mandibulanın herhangi 

bir bölgesinde kemik ve yumuşak dokunun anestezisi için intraosseoz (ĐO) ya da 

intraseptal enjeksiyon alternatif olarak tercih edilebilir. Mandibulada kullanılan anestezi 

teknikleri Tablo 2.9’da özetlenmiştir (4).  

Tablo 2-9: Mandibular dişler için uygun anestezi teknikleri 

 
 

 
 

Yumuşak doku 

Dişler  Pulpal Bukkal Lingual 
 
Kesici 

 
Đnsiziv  

 
ĐASB 

 
ĐASB 

 
 

 
ĐASB 

 
Gow-Gates 

 
Gow-Gates 

 
 

 
Gow-Gates  

 
Vazirani-Akinosi 

 
Vazirani-Akinosi 

 
 

 
Vazirani-Akinosi  

 
Đnsiziv 

 
PLE 

 
 

 
PLE 

 
Đntraseptal 

 
Đntraseptal 

 
 

 
Đntraseptal 

 
Mental 

 
Đnfiltrasyon 

 
 

 
ĐO  

 
PLE 

 
ĐO 

 
 

 
Đnfiltrasyon  

 
Đnfiltrasyon 

 
 

 
 

 
 

 
ĐO 

 
 

 
Kanin 

 
ĐASB 

 
ĐASB 

 
ĐASB 

 
 

 
Gow-Gates 

 
Gow-Gates 

 
Gow-Gates 

 
 

 
Vazirani-Akinosi 

 
Vazirani-Akinosi 

 
Vazirani-Akinosi 

 
 

 
Đnsiziv 

 
Đnsiziv 

 
PLE 
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Yumuşak doku 

Dişler  Pulpal Bukkal Lingual 
 
 

 
PLE 

 
PLE 

 
Đntraseptal 

 
 

 
Đntraseptal 

 
Đntraseptal 

 
Đnfiltrasyon 

 
 

 
ĐO 

 
ĐO 

 
ĐO 

 
 

 
 

 
Đnfiltrasyon 

 
 

 
 

 
 

 
Mental 

 
 

 
Premolarlar 

 
ĐASB 

 
ĐASB 

 
ĐASB 

 
 

 
Gow-Gates 

 
Gow-Gates 

 
Gow-Gates 

 
 

 
Vazirani-Akinosi 

 
Vazirani-Akinosi 

 
Vazirani-Akinosi 

 
 

 
Đnsiziv 

 
Đnsiziv 

 
PLE 

 
 

 
PLE 

 
PLE 

 
Đntraseptal 

 
 

 
Đntraseptal 

 
Đntraseptal 

 
ĐO 

 
 

 
ĐO 

 
ĐO 

 
Đnfiltrasyon 

 
 

 
Mental 

 
 

 
 

 
 

 
Đnfiltrasyon 

 
 

 
 

 
Molarlar 

 
ĐASB 

 
ĐASB 

 
ĐASB 

 
 

 
Gow-Gates 

 
Gow-Gates 

 
Gow-Gates 

 
 

 
Vazirani-Akinosi 

 
Vazirani-Akinosi 

 
Vazirani-Akinosi 

 
 

 
PLE 

 
PLE 

 
PLE 

 
 

 
Đntraseptal 

 
Đntraseptal 

 
Đntraseptal 

 
 

 
ĐO 

 
ĐO 

 
ĐO 

 
 

 
 

 
Đnfiltrasyon 

 
Đnfiltrasyon 

 

Mandibular anestezinin başarılı olması için bütün tekniklerde ulaşılması gereken 

yer olan foramen mandibula, ramusun iç yüzünde bulunan lingula mandibulanın altında, 

ekstraoral olarak tragustan masseterin alt yapışma yerinin ön kısmına çizilen çizginin 

orta noktasına rastlayan yerde bulunur. N. alveolaris inferior sinir bloğu anestezisi, sinir 
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foramene girmeden önce yapılır (3, 5). Şekil 2.12, 2.13 ve 2.14 mandibular anestezide 

kullanılan anatomik rehber noktaları ve iğnenin trajesini göstermektedir (44).  

 

 

Şekil 2-12: Đnferior alveolar sinir bloğu. 

 

 
Şekil 2-13: Đnferior alveolar sinir bloğu. 

 

 

Şekil 2-14: Đnferior alveolar sinir bloğu. 
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Teknik:  

Bu tekniğin uygulanabilmesi için ağız içinde bazı rehber noktalara ihtiyaç 

vardır. Bunlar temporal eklemin uzak bağı olan raphe pterygomandibularis ve ramus 

mandibulanın ön kenarıdır (4).     

Raphe pterygomandibularisin iyi bir şekilde görülebilmesi için hastanın ağzı çok 

açtırılır. Ayna ile ramusun ön kenarı, margo anterioru örten yumuşak dokular ekarte 

edilir. Đğnenin yönü karşı komissurada olacak şekilde, dişli ağızlarda molar dişlerin 

okluzalinden 1 cm, dişsiz ağızlarda ise alveol kretinden 1,5 cm yukarıda olcak şekilde 

okluzal düzleme 45 derece açı yaparak, margo anteriorun 2 cm iç ve raphenin ortası 

hizasından geçen çizgini kesiştiği noktaya batırılır. Đğne, ramusun iç yüzü boyunca 1,5-

2 cm kadar ilerletilir. Kemikle temas sağlanınca iğne biraz orta hatta paralelleştirilir ve 

yarım santim daha ilerletilir ve  bir boşluğa düşülür. Burası sulcus collidir, 1-1,5 ml 

solüsyon buraya verilir (5, 41). 

Direkt yöntemde iğne margo anteriorun 1,5 cm arkasından raphe 

pterygomandibularisin orta noktasından karşı alt kanin dişi hizasından batırılır, 1-1,5 cm 

ilerletilir 0,5 cc solusyon verince n.lingualis uyuşturulur. Đğne 1,5-2 cm daha ilerletilir 

ve foramen mandibula civarında kemik direnci ile karşılaşılır, iğne hafifçe öne çekilerek 

1-1,5 ml solüsyon depolanır ve mandibular anestezi tamamlanır (41). Mandibular 

anestezide önerilen anestezik solüsyon miktarları Tablo 2.10’da özetlenmiştir (4). 

 

Tablo 2-10: Mandibular anestezi tekniklerinde önerilen anestezik miktarları 

 
Teknik 

 
Hacim (ml) 

 
ĐASB 

 
1,5 

 
Bukkal 

 
0,3 

 
Gow-Gates 

 
1,8 

 
Vazirani-Akinosi 

 
1,5-1,8 

 
Mental 

 
0,6 

 
Đnsiziv 

 
0,6-0,9 
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Başarılı bir anestezi sağlandığında hasta alt dudağında yanma, batma, 

karıncalanma gibi bir his olduğunu ifade eder. Bu anestezik solüsyonun doğru noktaya 

depo edildiğini gösteren bir belirti olmasına karşın derinliği hakkında bilgi vermez. 

Diğer bir belirti ise ağız tabanı ve dilde olan hissisizliktir ve n. lingualisin anestezisinin 

sağlandığını gösterir (4).  

Dudakta uyuşukluk olmaksızın sadece dilde uyuşukluk olması iğnenin çok 

önden ya da çok aşağıdan batırılması nedeni ile yalnızca n. lingualisin uyuştuğunun 

belirtisidir (3). Mandibular dişlerin yardımcı inervasyonu durumunda anestezide 

başarısızlık riski söz konusudur. Mylohyoid sinir mandibular dişlerin yardımcı duyusal 

inervasyonundan sorumlu olan en önemli sinirdir (4). Bu sinir mandibular kesicilerin 

duyusal inervasyonunu sağlayabileceği gibi bazı bireylerde mandibular molarların 

pulpal inervasyonuna da katkı sağladığı kanıtlanmıştır (45). Böyle bir durum söz 

konusu olduğunda lingualde, yaklaşık olarak ikinci moların apeksi hizasından ikinci bir 

enjeksiyon yapılması gerekli olacaktır. Gow-Gates anestezi tekniği rutin olarak n. 

mylohyoideusu da uyuşturduğundan bu teknikte bu tarz bir problemle karşılaşılmaz (4). 

Anestezinin yapılması sırasında kemik teması olmadan solüsyonun 

verilmemesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde iğne ucu parotis bezi içinde, n. 

fasiyalisin yakınında konumlandırılabilir ve solüsyonun buraya verilmesi ile fasiyal 

sinirde geçici paralizi oluşabilir. Aynı zamanda iğne ucu kemiğe çok sıkıca temas 

ettirilerek solüsyonun verilmesinden de kaçınılmalıdır. Bu da enjeksiyon sırasında aşırı 

ağrı oluşmasına neden olur (4).  

Komplikasyonlar: 

- Hematom: Nadir görülen bir komplikasyondur. Anestezi sırasında iğnenin damar 

duvarını zedelemesi sonucu oluşur (3).  

-Trismus: Nedenleri; 

o Ağzı açan ve kapatan kasların içine veya üstüne solüsyonun enjeksiyonu 

ile hızlı gelişen nekroz sonrası oluşabilir (3). 

o Hematoma bağlı olarak oluşabilir (3). 
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o Solüsyonun ya da iğne ucunun enfekte olması, iğnenin batırıldığı 

bölgedeki mevcut enfeksiyonun daha derin bölgelere itilmesi ile loca 

absesi ve trismus gelişebilir (3). 

o Çok fazla miktarda solüsyon verilmesi sonucu anestezi yapılan taraftaki 

yumuşak dokularda şişme meydana gelerek trismus oluşabilir (3). 

-Geçici fasiyal paralizi: Đğne çok arkaya batırılıp ilerletilirse parotis içindeki n. 

facialisin terminal dalları etkilenir. Solüsyonun türüne ve miktarına göre birkaç saat ile 

birkaç gün arasında paralizi devam eder. (3, 4). 

Başarısızlık nedenleri: 

Mandibular anestezide etkin ve derin anestezi sağlanmasında başarısızlık 

meydana gelmesinin çeşitli nedenleri vardır. Küçük çocuklarda korku, farklı bireylerin 

algılamasındaki değişkenlik, anestezi yapılan bölgedeki sinir dallanmalarındaki 

değişkenlikler (mylohyoid, lingual, bukkal sinirlerde ilave inervasyon), yumuşak ve sert 

doku rehber noktalarındaki değişkenlikler (örn: ramusun şekli), ilgili bölgede lokal 

enfeksiyon ve pulpa iltihapları hastaya bağlı nedenleri oluşturur. Hekime bağlı nedenler 

ise tecrübesizlik, yanlış teknik kullanılması, doğru uzunlukta iğne ucunun seçilmemesi 

ve iğnenin yerleştirilmesi sırasında oluşabilecek hatalar olarak sayılabilir (46-48).   

Bifid inferior alveolar sinir varlığı mandibular anestezide başarısızlık 

nedenlerinden biridir. Vakaların % 0,4’ünde inferior alveolar sinir iki hatta üç dala 

ayrılır (48). Langlais ve ark. (49), 6000 adet panoramik radyografiden 57 sinde (% 

0,95), Sanchis ve ark. (50), 2012 adet panoramik radyografiden 7 sinde, Nortje ve ark. 

(51), 3612 adet panoramik radyografiden (20’si bilateral olmak üzere) 33’ünde  (% 0,9)  

bifid mandibular kanal varlığına rastlamışlardır.  

Bifid kanal olsun veya olmasın retromolar foramen varlığı da bir diğer 

başarısızlık nedenidir (48). Pyle ve ark (52), 249 Afro-Amerikan ve 226 Kafkas’tan 

oluşan vaka serisinde cinsiyet ve ırk ayrımı olmaksızın % 7,8 retromolar foramen 

varlığına rastlarken, Sawyer ve Kiely (53), 234 yetişkin mandibulasında cinsiyet farkı 

olmaksızın % 7,7 oranında retromolar foramene rastlamışlardır. 

Đlave mental foramen varlığı bir diğer anatomik çeşitliliği oluşturur. Sakland 

(54), 138 mandibulanın % 6,62’sinde, Parameswaran ve Udayakumar (55), % 2,5 
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oranında ilave mental foramen varlığına rastlarken, Grover ve Lorton (56), 5000 

panoramik radyografinin hiçbirinde böyle bir anatomik çeşitlilikle karşılaşmamışlardır.  

Anterior dişlerin orta hattın diğer tarafından da sinir dallanması alması bir diğer 

başarısızlık nedenidir. Yonchak ve ark (57), 38 hastadan oluşan vaka serilerinde tek 

taraflı mandibular anestezi ile santral kesicilerin % 39, lateral kesicilerin % 50, 

kaninlerin %68 oranında anestezisinini sağlandığını, mandibular anestezi çift taraflı 

yapıldığı takdirde bu değerlerin sırasıyla % 66, % 74, % 76 olduğunu bildirmişlerdir. 

Hastanın yaşı ve fasiyal yapıların gelişim durumu da anestezinin başarısında 

önemlidir. Son molar dişin okluzal yüzeyinden bir teğet çizildiği zaman foramen 

yetişkinlerde bu çizginin 1 cm üzerinde, çocuklarda ise çizginin seviyesindedir, edante 

bireylerde ise yetişkinlerdekinden daha yüksektedir (48). 

Đlgili bölge ya da dişte enflamasyon ya da enfeksiyon olması anestezinin 

başarısız olmasına neden olur. Reisman ve ark. (58), 44 adet irreversibl pulpitisli molar 

diş üzerinde yaptıkları çalışmada % 3’lük saf mepivakain solüsyonu kullanarak 11 dişte 

(% 25)  başarıya ulaşırken,  Nusstein ve ark. (59), 1:100.000 epinefrin içeren lidokainle 

yaptıkları mandibular anestezide 26 irreversibl pulpitisli dişin  10 tanesinde (% 38) 

başarıya ulaşmışlardır.  

Mandibular anestezi yapılırken enjeksiyon çok aşağıdan yapılırsa lingual 

anestezi gerçekleşir, diş ve kemik yapılarında istenilen anestezi elde edilemez. Đğne çok 

ilerletilirse solüsyon parotis boşluğuna verilir ve geçici fasiyal paralizi gerçekleşirken 

istenilen anestezi elde edilemez. Solüsyon çok meziale verilirse pterygoid kas içine 

enjeksiyon yapılmış olur ve trismus meydana gelir. Enjeksiyon çok yüzeyel yapılırsa 

pterygomandibular boşluğa solüsyon verilmiş olur ve yeterli anestezi gerçekleşmez. 

Enjeksiyon çok yukarıdan yapılırsa incisura mandibula ya da kondil boynuna solüsyon 

verilmiş olur ve anestezi gerçekleşmez. Đntravasküler enjeksiyon yapılması durumunda 

ise sistemik komplikasyonlar gözlenirken istenilen anestezi elde edilemez (48).   

Anksiyete ve korku başarılı anestezi elde edildikten sonra bile hastanın işlemi 

ağrılı olarak algılamasına neden olabilmektedir. Bireylerin anesteziye yanıtı farklıdır. 

Popülasyonun % 1 kısmında anesteziye yanıt alınamazken, % 1’inde aşırı yanıt 

alınmakta, yaklaşık % 70’lik kısmı beklenen yanıtı vermektedir (48). 



 47 

2.3.9.2. Bukkal Anestezi 

Anestezisi sağlanan sinir n. mandibularisin ön kökünden kaynaklanan n. 

bukkalistir. Bu sinir, mandibular molar dişler bölgesinin bukkal periostumu ve 

mukozasının inervasyonunu sağlar. Alt çene büyük azı dişlerinin çekimi ve periodontal 

girişimi yapılacağında ĐASB’ye ilave olarak yapılması gereken bir anestezi tekniğidir. 

Yalnızca bu anestezi yapılarak alt çene büyük azı dişlerinin vestibül mukozasını içeren 

işlemler yapılabilir. N. bukkalis kemik içinde olmadığı, mukoz membranın hemen 

altında seyrettiği için ulaşılması kolaydır ve bu nedenle bu anestezide başarı % 100’dür. 

Bukkal infiltrasyon, Gow-Gates sinir bloğu, Vazirini-Akinosi sinir bloğu, PLE, ĐO 

enjeksiyon ve intraseptal enjeksiyonlar bu anestezi tekniğine alternatif tekniklerdir (3, 

4). 

Teknik: 

Hasta yer düzlemi ile 45 derece açı yapacak şekilde koltuğa yatırılıp ağzı 

açtırılır. Yanak ve yumuşak dokular ekarte edilir. Đğne okluzal düzlemle aynı seviyede 

olacak şekilde alt çenede 2. veya 3. büyük azı dişinin distal ve lateralinden batırılır, 2-3 

mm ilerletilir, aspire edilerek 0,3-0,5 ml solüsyon yavaşça enjekte edilir. Enjeksiyon 

sırasında iğnenin ucu periosta temas ederse hasta ağrı duyar (3-5).  

2.3.9.3. Gow-Gates Mandibular Sinir Bloğu 

Avusturalya’lı diş hekimi George Gow-Gates 1973 yılında standart mandibular 

anestezi tekniğine alternatif olabilecek kendi adını verdiği bir anestezi tekniği 

geliştirmiştir (60).  

Bu anestezi tekniği ile n. alveolaris inferior, n. mentalis, n. insizivus, n. 

lingualis, n. mylohyoideus, n. aurikulotemporalis ve n. bukkalisin (% 75 hastada) 

anestezisi sağlanır (4). 

Anestezisi sağlanan sahalar; orta hatta kadar mandibular dişler, enjeksiyonun 

yapıldığı taraftaki bukkal mukoperiostum ve mukoz membranlar, dilin 2/3 ön bölümü 

ve ağız tabanı, lingual yumuşak dokular ve periost, korpus mandibula ve ramus 

mandibulanın ön kenarı, zigomatik çıkıntının üzerindeki cilt dokusu, yanağın arka 

bölümü ve temporal bölgelerin bir kısmıdır (3-5). 

Bu anestezi tekniği çok sayıda mandibular dişi ilgilendiren tedavi yapılacağı 

durumlarda, üçüncü molar dişten orta hatta kadar bukkal yumuşak dokuların anestezisi, 
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lingual yumuşak doku anestezisi gerekli olduğunda, standart mandibular anestezinin 

gerçekleşmediği durumlarda endikedir. Enjeksiyon sahasında akut enflamasyon ya da 

enfeksiyon varlığında, hastanın ağzını çok fazla açamadığı durumlarda ve dudak ya da 

dilini ısırma riski olan çok küçük çocuklar ile fiziksel ya da mental geriliği olanlarda  

kullanımı kontrendikedir (4). 

Genellikle (% 75 hastada) n. bukkalisin de anestezisi sağlandığı için tek bir 

enjeksiyonla istenilen anestezinin sağlanması, başarı oranının yaklaşık % 95 olması, 

pozitif aspirasyon oranının düşük olması (% 2), enjeksiyon sonrası komplikasyon 

riskinin az olması, çift mandibular kanal ya da çift mandibular sinir varlığında da 

başarılı anestezi sağlaması gibi avantajlara sahiptir. Dilde, alt dudakta ve yanaktaki 

uyuşukluğun hastaları rahatsız etmesi, anestezinin başlama süresinin ĐASB’den daha 

uzun olması ve bu anestezinin klinik tecrübe istemesi ise tekniğin dezavantajlarıdır. 

Anestezinin başlama süresinin uzun (yaklaşık 5 dk) olmasının nedeni; anestezinin 

yapıldığı bölgedeki sinir gövdesinin daha kalın olması ve solüsyonun depo edildiği 

bölgeden sinirin gövdesine kadar olan mesafenin 5-10 mm olmasıdır (4). 

Bu tekniğin kontrendike olduğu ya da herhangi bir nedenle tercih edilmediği 

durumlarda anestezisi istenilen bölgeye göre ĐASB, Vazirani-Akinosi kapalı teknik 

mandibular sinir bloğu, insiziv sinir bloğu, mental sinir bloğu, bukkal sinir bloğu, 

supraperiostal enjeksiyon alternatif olarak tercih edilebilir (4). 

Teknik: 

Bu anestezide enjeksiyon yeri m. pterygoideus lateralisin kondiler çıkıntıya 

yapışma yeridir (5). Hastanın başı tetiyere yerleştirilir ve ağzı çok açtırılır. Ağzın çok 

açtırılmasının nedeni, kondilin frontal pozisyona gelmesi, anestezisi yapılacak olan 

mandibular sinir demetine daha yakın olması ve üzerini örten yumuşak dokuların ekarte 

edilmesidir. Eğer hasta ağzını az açarsa kondil enjeksiyon alanından uzaklaşır ve 

yumuşak dokular anestezisi yapılacak alanı kaplar. Đğne karşı komissuradan üst 2. molar 

dişin meziopalatinal tüberkülünün distalinden yumuşak dokulara batırılır. Eğer hastanın 

3. büyük azı dişi varsa iğnenin batırılma yeri 3. büyük azı dişinin distal köşesi 

hizasındadır. Đğnenin trajesi, ağız köşesi ve tragus arasındaki doğrultuda olmalıdır. Đğne 

kemikle temas edene kadar ilerletilir. Eğer kemik teması alınamazsa iğne hafifçe geri 

çekilir ve yeniden kemikle temas sağlanmaya çalışılır. Kemik teması alındıktan sonra 

iğne 1 mm kadar geri çekilir ve aspire edilir. Eğer aspirasyon pozitif ise a. maksillaris 
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internaya girildiğini gösterir. Bu durumda iğne geri çekilerek daha yukarıdan batırılmalı 

ve negatif aspirasyon sağlandıktan sonra 1,8-3 ml solüsyon 60-90 sn. süre ile 

verilmelidir. Mümkünse hastanın ağzı birkaç dakika açık tutulmalıdır. Bu anestezinin 

etkisinin uzun sürmesinin nedeni enjeksiyon yapılan alanın damardan daha az zengin 

olması ve daha fazla anestezik maddenin zerk edilmesidir (3, 4). 

Bu anestezi tekniği ile görülebilecek komplikasyonlar hematom, trismus (oldukça 

nadir), III., IV. ve VI. kranial sinirlerin geçici paralizisi ve göz komplikasyonlarıdır (3, 

4). 

2.3.9.4. Ağız Kapalı Mandibular Anestezi Tekniği (Vazirani-Akinosi Tekniği) 

Đlk defa 1977 yılında Dr. Joseph Akinosi tarafından uygulanmıştır. Teknik, 

mandibular anestezi elde etmek istendiğinde kullanılmasına rağmen, esas kullanım 

alanı; diğer mandibular anestezi tekniklerinin uygulanmasına engel olan ağız açıklığının 

kısıtlı olduğu durumlar ve hasta ile diyaloğun sağlanamadığı vakalardır. Örneğin 

mandibulanın bir tarafında çok sayıda ĐASB denemesi sonrası oluşan ciddi trismus 

durumunda standart ĐASB ya da Gow-Gates anestezi tekniğini uygulamak mümkün 

değildir. Bu durumda Vazirani-Akinosi tekniği kullanılmaktadır (3, 4). 

Anestezisi sağlanan sinirler; n. alveolaris inferior, n. insizivus, n. mentalis, n. 

lingualis, n. mylohyoideustur (3, 4). 

Bu anestezi ile üçüncü molar dişten orta hatta kadar olan alandaki mandibular 

dişlerin, mandibulanın korpusu ve ramusun ön kenarının, bukkal mukoperiost ve 

foramen mentalenin önünde yer alan mukozanın, dilin 2/3 ön kısmı ve ağız tabanının, 

lingual taraftaki yumuşak dokular ve periostun anestezisi sağlanır (4). 

Atravmatik bir tekniktir, anestezi sonrası komplikasyonu ve pozitif aspirasyon 

(<%10) riski ĐASB’den azdır, çift mandibular kanal ve çift inferior alveolar sinir 

varlığında başarılı anestezi sağlar (4). 

Teknik:  

Dişler oküzuyonda iken iğne üst molar dişlerin mukogingival birleşimi 

seviyesinde, okluzal düzleme paralel olacak şekilde ramusun iç yüzeyinde 2-2,5 cm 

kadar ilerletilir, aspire edilip 1,5-1,8 ml solüsyon depolanır. Enjeksiyon sırasında 

iğnenin ucu pterygomandibular boşluğun üst bölümünde ve n. mandibularisin ana dalı 

ile yakın ilişkidedir (5). 
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Bu anestezi tekniği ile görülebilecek komplikasyonlar hematom, trismus (nadir), 

VII. kranial sinirin geçici paralizisidir (3, 4). 

2.3.9.5. Mental Anestezi 

N. mentalis, inferior alveolar sinirin terminal dallarından biridir. Mandibular 

premolarların apekslerinin yakınından foramen mentale aracılığı ile dışarı çıkar ve 

foramenin anteriorundan orta hatta kadar olan dişlerin bukkal yumuşak dokularının ve 

enjeksiyonun yapıldığı taraftaki alt dudak ve çene derisinin inervasyonunu sağlar. Đlgili 

bölgedeki yumuşak doku işlemlerinde  kullanım endikasyonu vardır. Başarı oranının 

yüksek olması (% 100), kolay uygulanabilir bir teknik olması ve hemen hemen 

atravmatik olması gibi avantajlara sahipken % 5,7 oranında hematom görülme riski 

dezavantaj olarak sayılabilir (4, 38).  

Anestezisi sağlanan sinir, inferior alveolar sinirin terminal dalı olan n. 

mentalistir (4). 

Bu anestezi ile mental foramenin önünden orta hatta kadar bulunan bölgedeki 

bukkal mukoz membranlar ile alt dudak ve çene derisinin anestezisi sağlanır (4, 38). 

N. mentalis anestezisi herhangi bir nedenle endike olmadığında ya da tercih 

edilmediğinde lokal infiltrasyon, ĐASB ya da Gow-Gates anestezisi ile de ilgili bölgede 

anestezi elde etmek mümkündür (4, 38). 

Teknik: 

Hastanın ağzı yarı kapalı olarak açtırılıp aynayla dudak ekarte edildikten sonra 

1. ve 2. küçük azı dişlerinin mukogingival bileşimlerinden girilir. Đğnenin yönü arkadan 

öne, dıştan içe, yukarıdan aşağıya olacak şekilde 5-6 mm ilerlenir, mental foramenin 

içine girmeye gerek yoktur. Aspirasyon yapılır, 0,6-1 ml kadar solüsyon depolanır (4, 

38, 61).  

Bu anetezi tekniğinin komplikasyonları periost zedelenmesine bağlı olarak 

şiddetli ağrı, kapiller zedelenmesine bağlı olarak ekimoz veya hematom, sinir 

zedelenmesine bağlı olarak n. mentalisin inerve ettiği sahada kalıcı parestezi ya da 

anestezi oluşabilmesidir (4, 38). 
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2.3.9.6. Đnsiziv Anestezi 

Rami insizivus, inferior alveolar sinirin terminal dallarından ikincisidir. 

Foramen mentaleden çıktıktan sonra insiziv kanal içinde anteriora doğru ilerleyerek 

mental foramenin önünde yer alan dişlerin duyusal inervasyonunu sağlar. Anestezisi 

sağlanan sinirler n. insizivus ve n. mentalistir (4). 

Bu anestezi ile mental foramenin önünden orta hatta kadarki alanda bulunan 

bukkal mukoz membranlar, anestezi yapılan taraftaki alt dudak ve çene derisi, premolar, 

kanin ve kesici dişlerin pulpa, kemik ve periodonsuyumlarının anestezisi sağlanır (4). 

Teknik:  

Alt dudak ekarte edilir, iğnenin trajesi mental anestezide olduğu gibidir. Tek 

fark foramen mentaleden 0,1-0,2 mm içeri girilmesidir. Aspirasyon yapıldıktan sonra 

0,6-1 mm kadar solüsyon depolanır (3).    

Mental foramenin önündeki alanda birden fazla dişin pulpal anestezisini 

gerektiren işlem yapılacağında, iki mental foramen arasında 6-8 adet dişin tedavisi 

gerekli olduğunda çift taraflı ĐASB yapmamak için bu anestezi tercih edilebilir (4).  

Başarı oranı yüksek bir anestezidir. Fakat lingual yumuşak dokuların 

anestezisini sağlamaz. Bazen orta hattın diğer tarafından sinir anastomozu söz konusu 

olduğunda kısmi anestezi gerçekleşebilir. Bu anesteziye alternatif olabilecek teknikler; 

lokal infiltrasyon, ĐASB, PLE ve Gow-Gates anestezisidir (4). 

Sinire eşlik eden arter veya ven hasarına bağlı olarak hematom ve alt dudakta 

uyuşukluk tekniğin komplikasyonudur (3). 

2.3.9.7. Đntrapulpal Anestezi 

Özellikle mandibular posterior bölgede enfeksiyon ve enflamasyon varlığında 

sinir bloğu yapılmış olmasına rağmen etkin bir anestezi sağlanamaması çoğu zaman 

tedavi sırasında hekimi zor durumda bırakmaktadır. Lokal anestezik maddenin basınçlı 

bir şekilde pulpa odasına verilmesi pulpanın ekstirpasyonu ve pulpa üzerinde yapılacak 

herhangi bir işlem için etkili anestezi sağlar. Đntrapulpal enjeksiyonda ağrı kontrolü, 

hem lokal anestezik ajanın farmakolojik özelliği sayesinde hem de solüsyon verilirken 

uygulanan basınç sayesinde gerçekleşmektedir (4).  
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Dil ve dudak uyuşukluğu meydana getirmemesi, gerekli anestezik miktarının 

çok az olması, anestezinin başlaması için gerekli sürenin çok kısa olması ve postoperatif 

komplikasyonunun hemen hemen hiç olmaması, pozitif aspirasyon riskinin 

bulunmaması tekniğin avantajlarıdır. Đntrapulpal anestezinin bir diğer özelliği de 

kontrendike olduğu bir durum olmaksızın bütün klinik durumlarda kullanılabilir 

olmasıdır. Ancak travmatik ve ağrılı bir teknik olması, kanal içine girmenin zor olması 

ve optimum etkinliği sağlayabilmek için pulpa odasında perforasyon sağlanması 

gerekliliği gibi zorlukları ve dezavantajları da mevcuttur (4). 

Teknik: 

Đğne ucu pulpa odası ya da kök kanalı içine yerleştirilir, gerekli ise uygulama 

kolaylığı açısından iğnenin ucu 90 derece yapacak şekilde kıvrılır. Đğnenin üzerinden 

parmakla hafif baskı uygulayarak solüsyonun verilmesi sırasında basıncın etkisiyle 

solüsyonun ya da iğne ucunun dışarı çıkması önlenir ve basınçlı bir şekilde 0,2-0,3 ml 

solüsyon yavaşça (minimum 20 sn.) verilir. Solüsyonun verilmesi sırasında kısa süreli 

bir ağrı oluşur ancak bu ağrı solüsyonun verilmesini takiben hemen ortadan kalkar. 

Enjeksiyondan 30 sn sonra kanal içinde işlem yapılmaya başlanabilir. Anestezinin etki 

süresi pulpayı rahat ve ağrısız bir şekilde ekstirpe etmek için yeterlidir (4).  

2.3.9.8. Đntraosseoz (ĐO) Anestezi 

 Anestezik solüsyonun dişlere destek olan kemik içine verilmesi işlemidir. ĐO 

anestezinin keşfi 1900‘lerin başlarına dayanmasına rağmen son yıllarda popüleritesi 

artmıştır. ĐO anestezi denildiği zaman PLE, intraseptal enjeksiyon, ve ĐO  enjeksiyon 

akla gelir (4). Adı geçen enjeksiyonlar Şekil 2.15, 2.16 ve 2.17’de verilmiştir (62). 
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Şekil 2-15: PLE. 

 

  

Şekil 2-16: Đntraseptal enjeksiyon. 

 

  

 Şekil 2-17: ĐO enjeksiyon. 
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 Dudakta belirgin uyuşukluk meydana getirmesine rağmen asemptomatik 

mandibular birinci molar dişlerin anestezisinde geleneksel ĐASB anestezisinin başarısı, 

3,6 ml’ye kadar anestezik solüsyon kullanıldığında dahi ortalama % 69 civarındadır 

(63-68). Đrreversibl pulpitisli mandibular molar dişlerde ise bu oran % 30‘lara 

düşmektedir (58-59).   

 Geleneksel lokal anestezi teknikleri ile başarısız sonuçlar alınmasını nedeni 

Tablo 2.11’de özetlenmiştir (46). Đntraosseoz anestezi teknikleri bu noktada önem 

kazanmaktadır. 

 

Tablo 2-11: Geleneksel lokal anestezilerde başarısızlık nedenleri 

Anestezide kullanılan ekipmana bağlı faktörler 

Đğne ucunuda eğilme/sapma 

Đğnenin eğimli ucunun yanlış yönlendirilmesi 

Yanlış çapta ve uzunlukta iğne kulanımı   

Hastaya bağlı faktörler 

 Anotomik 

             Đlave inervasyon (örn: mylohyoid sinir) 

 Difüzyona engel bariyerler (örn: zigomatik çıkıntı) 

 Karşı taraftan inervasyon 

             Yumuşak ve sert doku rehber noktaların çeşitlilik göstermesi 

 Lokal anestezik solüsyonun tahmin edilenden farklı şekilde dağılması 

Patolojik 

             Lokal enfeksiyon 

             Trismus 

             Pulpal enflamasyon 

Psikolojik  

Hekime bağlı faktörler   

 Tecrübesizlik 

              Yanlış teknik 
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2.3.10. ĐO Enjeksiyon  

 1907’de Nogue kortikal kemiği bir frez yardımıyla delerek spongiöz kemik içine 

anestezik solüsyon vermiştir. 1923’de Cournard tekniği geliştirerek daha az travmatik 

olmasını sağlamış, mukoz membran anestezisi sonrası kortikal kemikte perforasyon 

meydana getirmiş, ardından rehber bir tüp yardımıyla iğnenin penetrasyonunu ve 

solüsyonun enjeksiyonunu sağlamıştır (70). ĐO enjeksiyon 1975’de Lilienthal tarafından 

tanımlanmış ve yazar ilk başlarda hekimlerde bu tekniğin kullanımına karşı bir direnç 

olduğunu ifade etmiştir. Ancak günümüzde özel ekipman ve sistemlerin geliştirilmesi 

ile teknik kabul görmüş ve kullanımı yaygınlaşmıştır (70).  

 ĐO enjeksiyon lokal anestezik solüsyonun iki diş arasındaki interproksimal 

kemiğe ya da kökler arasındaki kansellöz kemiğe verilmesi olarak tanımlanır (46, 71). 

Đlk başta ĐO enjeksiyon yarım yuvarlak bir frezle  cerrahi olarak açığa çıkartılan 

interseptal kemiğe bir delik açılmasını takiben bu delikten iğne ucunun yerleştirilip 

solüsyonun verilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ancak yeni geliştirilen anestezi 

sistemleri ile bu cerrahi prosedür ortadan kaldırılmıştır (4). 

ĐO enjeksiyon başarı oranı yüksek bir anestezidir. Enjeksiyonu takiben kısa 

sürede anestezi başlar, dil-dudak-yanakta uyuşukluğa neden olmaz, enjeksiyon ağrısı 

yok denecek kadar azdır ve geleneksel sinir bloğu tekniklerine göre daha az anestezik 

solüsyon kullanılmaktadır (46).  

 Özellikle rejyonal anestezi sonrası dudak, dil ve yanakta oluşan yoğun anestezi 

hastaların bu dokuları ısırarak kendi kendilerine zarar vermelerine neden olmaktadır. Bu 

durum sıklıkla küçük çocuklarda ve mental geriliği olan bireylerde olmak üzere  tüm 

hasta gruplarında görülebilmektedir ve yumuşak doku anestezisinin pulpa 

anestezisinden daha uzun sürmesi nedeni ile meydana gelmektedir. Anestezinin etkisi 

tamamen ortadan kalktıktan sonra travmaya maruz kalan bölgede şişlik ve ağrı 

oluşmaktadır. ĐO enjeksiyon tekniği yumuşak dokuda hafif ve çok kısa süreli anesteziye 

neden olduğu için bu komplikasyonu tamamen ortadan kaldırmaktadır (4).   

 ĐO enjeksiyon tekniği ile tek dişin anestezisi sağlanabildiği gibi çenenin bir 

tarafında bulunan çok sayıda dişin anestezisi de sağlanabilmektedir. Anestezisi 

sağlanacak bölgenin genişliği enjeksiyonun yapıldığı bölgeye ve verilen anestezik 

miktarına bağlıdır. 0,45-0,6 ml solüsyon bir ya da iki dişin anestezisi için yeterli iken, 

1,8 ml solüsyonla (verildiği bölgeye bağlı olarak) çok sayıda dişin tedavisi 
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yapılabilmektedir. Örneğin orta hattın iki tarafında premolarlar arası dişlerin pulpasının 

anestezisini sağlamak mümkün olabilmektedir. Enjeksiyon bölgesinde ciddi 

enflamasyon ya da enfeksiyon varlığında kontrendikedir (4).  

 PLE ve intraseptal enjeksiyon teknikleri ĐO enjeksiyonun modifikasyonudur. 

PLE’de anestezik solüsyon diş kökünün etrafını saran periodontal dokular aracılığı ile 

interproksimal kemiğe difüze olur. Đnterseptal enjeksiyonda ise frez kullanılmaksızın 

iğne ucu  interproksimal kemiğe batırılır (4). Đntraseptal anestezi papil nekrozu 

gelişmesini provake edebilir ya da nadir de olsa kemik sökestri oluşabilir, PLE’de ise 

enjeksiyon sırasında periodontal ligamanlar zarar görür. Ancak ĐO enjeksiyon son 

derece nazik ve basınçsız yapılan bir anestezi olduğu için böyle riskler söz konusu 

değildir (72).  

 Bu anestezi tekniği ile enjeksiyon bölgesindeki ve enjeksiyon bölgesine yakın 

sert ve yumuşak dokulardaki terminal sinir sonlanmalarının anestezisi sağlanır. Kemik, 

yumuşak doku ve kök yapılarının anestezisi elde edilmiş olur (4). 

 ĐO enjeksiyonda, palatal ve lingual anesteziye olan ihtiyacın ortadan kalkması 

kortikal ve spongiöz kemiğin histolojik ve fizyolojik karakterinden ileri gelmektedir. 

Anatomik olarak kemik yoğun ve sert kortikal bir yapı ile kaplanmış vaziyettedir. 

Trabeküler boşluklar kan damarları tarafından doldurulmuştur. Histolojik olarak 

kortikal kemik, ortasında Havers kanalları bulunan osteonlardan oluşmuştur ve bu 

kanallar yüzeyi kaplayan periost ile medulla arasında transferi sağlayan birbiriyle ilişkili 

Volkmann kanallarıyla bağlıdır. Şekil 2.18’de kortikal kemiğin yapısı şematize 

edilmiştir (73). Bu yapı sayesinde, medullar kemik içine depo edilen anestezi kortikal 

kemiğe geçerek kortikal kemiği saran mukoza ve periostun anestezisini sağlamaktadır 

(74). 
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Şekil 2-18: Kortikal kemiğin histolojik yapısı. 

 

 Đster esas enjeksiyon tekniği, ister ilave enjeksiyon tekniği olarak kullanılsın, 

vazopresör içeren lokal anestezik uygulanması durumunda ĐO enjeksiyonun kalp atım 

sayısında artışa neden olduğu bilinmektedir. Çalışmalar bu artışın dakikada 8-32 

olduğunu göstermektedir ve bu artış çoğunlukla hastalar tarafından da hissedilmektedir 

(67, 75-79).  

  Araştırmacılar irreversibl pulpitisli dişlerde klasik ĐASB’ye ilave olarak yapılan 

ĐO enjeksiyonla başarı oranının % 90-100‘lere ulaştığını ifade etmektedirler (58, 59, 

65). 

 Dil, dudak ve yanakta uyuşukluk meydana getirmemesi, atravmatik bir teknik 

olması, uygulamayı takiben 30 sn. gibi bir sürede tedaviye başlanabilir olması, az 

miktarda anestezik ile yeterli derinlikte anestezi sağlaması, maksilla ve mandibulada 

pulpitisli dişlerin anestezisinde başarı sağlaması, tek noktadan yapılan anestezi ile 

mandibulada kesici-kanin bloğu, maksillada 4-6 dişin anestezisini sağlaması, palatinal 

ve lingualden yapılan anestezilere olan ihtiyacı ortadan kaldırması, postoperatif 
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komplikasyon riskinin minimum olması, hemofili gibi sinir bloğu anestezisinin 

yapılmasının kontrendike olduğu hastalarda kullanılabilmesi tekniğin avantajlarını 

oluşturmaktadır (4, 74). Uygulama için özel sisteme ihtiyaç olması, vazopresör içeren 

lokal anestezik kullanılması durumunda palpitasyon oluşturma riski, tecrübe istemesi ve 

anestezinin etkisinin geçtiği dönemde hastada hafiften orta şiddete kadar değişen ağrı 

oluşturabilmesi ise tekniğin dezavantajlarını oluşturmaktadır (4).  

 Tekniğin herhangi bir şekilde uygulanamadığı durumlarda PLE, intraseptal, 

subperiostal enjeksiyon veya rejyonal sinir bloğu uygulanabilir (4). 

 Enfekte ya da enflamasyonlu dokuda ve kortikal kemiğin yeteri kadar perfore 

edilemeyip solüsyonun kansellöz kemiğe verilemediği durumlarda anestezide 

başarısızlık söz konusu olabilir (4). 

Kleber (80), minimum yan etki yanında maksimum klinik etki elde etmek amacı 

ile geliştirilmiş bir teknik olan ĐO enjeksiyon tekniğinin, hasta açısından dudak ve dil 

uyuşukluğu olmaksızın etkin anestezi sağlayan bir yöntem olması yanında hekim için 

anestezisi istenen dişte hızlı, güvenilir ve derin anestezi sağlayan bir yöntem olduğunu 

belirtmiştir. Araştırmacı klinik açıdan yukarıda bahsedilen faydaları olan bu tekniğin 

popüleritesinin infiltrasyon ya da rejyonal sinir bloğu anestezilerine nazaran daha düşük 

olmasının nedenini hekimlerin anestezi amacıyla kortikal kemikte perforasyon yapma 

konusundaki isteksizliklerinden ve bu perforasyon noktasına enjeksiyonu 

gerçekleştirecek iğne ucunu tam olarak yerleştirememe kaygısından kaynaklandığını 

belirtmiştir. Araştırmacıya göre bu iki nedenden dolayı, ĐO enjeksiyon tekniği genel 

olarak, infiltrasyon ya da rejyonal sinir bloğu anestezilerinde başarısız kalınması 

durumunda tercih edilen alternatif bir anestezi olarak düşünülmektedir. Araştırmacı ĐO 

enjeksiyon tekniğinin başarısını etkileyen bir takım faktörler olduğunu belirtmiştir. 

Kemik yoğunluğunu, kökler arası mesafeyi ve kök uzunluğunu değerlendirmek için 

radyografik değerlendirmenin önemli olduğunu, perforasyonun yapılacağı bölgede 

bulunan kemik ekzostozlarının hekimin tekniği etkin bir şekilde uygulamasına engel 

olacağını belirtmiştir.  

Đskeminin anestezinin süresine ve yoğunluğuna bağlı olduğu bilinmektedir. ĐO 

enjeksiyonda, spongioz kemiğin içeriği (kan damarları ve yağlı dokunun oluşturduğu 

trabeküler yapı) nedeniyle vazokonstrüktör içeren anestezik madde kullanımında 

ligaman ya da papile yapılan anestezi ile aynı istenmeyen etki oluşmayacaktır (74). 
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Spongiöz kemik aşırı basınca hassastır. Yoğunluğu yüksek olan kemikte 

solüsyon depo edilirken trabeküler yapısı fazla olan kemiğe nazaran solüsyonun daha 

yavaş verilmesi gereklidir, aksi takdirde hasta enjeksiyon sırasında ağrı duyar (74). 

  ĐO enjeksiyon yapmak amacıyla tasarlanmış çok sayıda sistem mevcuttur. 

Sistemlerin  üretim prensibi ortak olmasına rağmen, dizaynlarında birtakım farklılıklar 

mevcuttur. 

 Hypo (Dentsply-MPL Technologies, Franklin Park; IL,USA): 32 mm 

uzunluğunda, 30 gauge, ucu üç farklı eğime sahip bir iğnedir. Đğne interproksimal 

kemiğe girişe izin verecek  plastik bir kılıfla güçlendirilmiştir. Đğne, kortikal kemiğe 

girerken iğnenin gövde kısmını içeri çeken paslanmaz çelikten sürgülü bir hazne ile 

stabilize edilmiştir. Şekil 2.19’da Hypo sistemi görülmektedir (81).  

 Üretici firma, kendi kendini sınırlayan bu dizaynın kansellöz kemik içinde 

yeterli penetrasyon derinliğine ulaşılmasına izin verdiğini ifade etmektedir. Bu özellik 

perforasyon deliği açılmasına gerek olmaksızın tek adımda ĐO enjeksiyona izin verir. 

Đnterproksimal kemiğe giriş el basıncıyla olmaktadır.  Đğnenin bağlı olduğu metal parça 

herhangi bir standart dental enjektörle uyumludur ve aynı hastada birden fazla kez 

kullanılabilir (46, 81). 

 

  

Şekil 2-19: Hypo sistemi. 

 

Bu sistemin etkinliği, kalın kortikal kemik varlığı nedeni ile mandibular molar 

bölgede sınırlıdır (46). 

Stabident (Fairfax Dental, Miami, USA): Sistem, standart angldruvaya bağlamak 

için dizayn edilmiş plastik parça içine yerleştirilmiş 0,43 mm çapında 27-gauge tel 

perforatör (Şekil 2.20) ve 0,4 mm çapında eğimli ya da eğimsiz, enjektör ile uyumlu 

iğneden oluşmaktadır (Şekil 2.21) (46).  
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Şekil 2-20: Stabident sistemin perforatörü. 

 

 

Şekil 2-21: Stabident sistemin iğne ve şırıngası. 

 

Uygun perforasyon noktası dişin yapışık diş eti sınırının en apikal noktasıdır. 

Çünkü mandibular molar bölgesinde bu nokta, alveolar proçesin krete yakın 

bölümünden daha incedir.  Diş etine topikal ve infiltrasyon anestezisi uygulanması 

sonrası dişin mezial ya da distalinde anguldruvaya takılan perforatörle  perforasyon 

gerçekleştirilir, ardından enjeksiyon iğnesi ile kansellöz kemiğe solüsyon depo edilir 

(Şekil 2.22) (46).  
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Şekil 2-22: Stabident sistemiyle kortikal kemiğin perfrorasyonu. 

 

X-Tip (X-Tip Technologies, Lakewood, N.J.,USA): Sistemin perforatörü iki 

parçadan oluşmaktadır; plastik göbek üzerine oturan paslanmaz çelik kılıfla kaplı rehber 

parça ve bu rehber parçanın içinden geçen anguldruvayla uyumlu plastik parçaya bağlı 

perforatör iğne. Enjeksiyon iğnesi ise 27-gauge, 0,4 mm çapında ultra kısa iğnedir 

(Şekil 2.23) (46).  

Rehber parça perforatör iğnenin üzerine yerleştirilir, anguldruva yardımıyla 

kemikte perforasyon oluşturulduktan sonra rehber parça içeride kalacak şekilde 

perforatör iğne geri çekilir ve enjeksiyon iğnesi rehber parçanın içinden geçirilerek 

kansellöz kemiğe anestezik depo edilir. Enjeksiyonun yapıldığı bölge Stabident’le aynı 

yerdir (46).  

 

 

Şekil 2-23: X-Tip sistemin parçaları. 

 

QuickSleeper (Dental Hi-Tec, Cholet, France): Diğer ĐO enjeksiyon 

sistemlerinden farklı olarak QuickSleeper bilgisayar kontrollü bir anestezi sistemidir. 

Sistem, kontrol ünitesi, üzerinde biri rotasyon diğeri enjeksiyon yapan iki adet pedal ile 

aspirasyon ve düşük hız düğmesi  bulunan ve bir kablo yardımıyla kontrol ünitesine 
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bağlı parça, bir kablo yardımıyla kontrol ünitesine bağlı el parçası, el parçasının üzerine 

yerleştirildiği plastik muhafaza, kartuşun içine yerleştirildiği bir adet plastik taşıyıcı 

parça, bir adet rotasyon yapan taşıyıcı parça, anestezisi yapılacak bölgeye ve istenilen 

anestezi tekniğine göre özel olarak üretilmiş iğneler ve dudak koruyucudan 

oluşmaktadır (82). Şekil 2.24 QuickSleeper’ın parçalarını göstermektedir (83). Taşıyıcı 

ve iğneler çeşitli olduğundan ve farklı amaçlara hizmet ettiğinden bu sistemle ĐO 

enjeksiyon (transkortikal, osteocentral),  PLE, intraseptal enjeksiyon, infiltrasyon ve 

sinir bloğu anestezisi yapmak mümkün olmaktadır (82). 

 

 

Şekil 2-24: QuickSleeper’ın parçaları. 

 

Sistemde mevcut pedallardan biri iğnenin rotasyonu, diğeri solüsyonun 

enjeksiyonu için kullanılmaktadır. Pedalların bulunduğu parça üzerinde bulunan 

yuvarlak düğme uzun süreli basıldığında aspirasyon yaparken kısa süreli basıldığında 

ise ‘low mode’ devre dışı kalır. “Low mode”, enjeksiyon sırasında oluşması muhtemel 

ağrıyı azaltmak için enjeksiyon hızının %30 azaltılması anlamına gelmektedir ve 

normalde sistem “low mod”da çalışmaktadır. Đstenildiği takdirde düğmeye kısa süreli 

basılarak “low mode” devre dışı bırakılabilir (82). 

Elektronik kontrol ünitesi enjeksiyon ve rotasyon ayarlarını kontrol eder ve 

üzerinde iki adet düğme bulunur. Sağ üstte bulunan düğme enjeksiyon sırasında iğne 

değiştirilmesi gerektiğinde kullanılırken sağ alttaki düğme, kartuş yerleştirilmeden önce 

el parçasının içindeki pistonun içeri girmesini sağlar (82). 
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El parçası motorun içinde bulunduğu parçadır. Üzerinde bir gösterge penceresi 

bulunur, bu pencere enjekte edilen anestezik miktarı, enjeksiyon ve rotasyon sırasındaki 

tork hakkında bilgi verir (82). 

Plastik şeffaf taşıyıcı parça rotasyon yapılmaksızın uygulanacak anestezilerde 

(infiltrasyon, sinir bloğu) kullanılır ve damar içine girildiğinde aspire edilen kanın 

görülmesine olanak sağladığı için aspirasyon yapılacağı zaman tercih edilmesi gereken 

parçadır (82). 

Đç kısmındaki düzenek yardımı ile rotasyona  izin veren taşıyıcı parça ise iğne 

rotasyonunun gerektiği ĐO enjeksiyonlarda (transkortikal, osteocentral) kullanılır. Bu 

parça aspirasyon için uygun değildir. Otoklavda steril edilebilir. (82). 

Dudak koruyucusu rotasyon yapan taşıyıcı parçanın ucuna takılarak iğnenin 

rotasyonu sırasında dudağa değerek zarar vermesini önler. Otoklavda steril edilebilir 

(82). 

Sistemin farklı amaçla hizmet eden üç çeşit iğnesi mevcuttur, iğneler silikonla 

kaplı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Tablo 2.12’de sistemde kullanılan iğneler ve 

boyutları verilmiştir (82). 

 

Tablo 2-12: Uygulanacak anestezinin tipine göre QuickSleeper sistemiyle kullanılan iğne   
tipleri  

Đğne tipi 30G-16 mm 

Beyaz 

30 gauge-9 mm 

Yeşil 

27 gauge-13 mm  

Gri 
Osteocentral X   

Transkortikal   X 

Đnfiltrasyon 
(serbest diş eti) 
 

X   

Đnfiltrasyon 
(yapışık diş eti) 
 

X X  

Đntraseptal  X  

PLE  X  

Palatal X X  
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Yeşil olan iğne asimetrik ikili eğime sahipken, gri ve beyaz iğneler asimetrik 

üçlü eğime sahiptir (Şekil 2.25), bu da kemikte ağrısız ve kolay perforasyon 

oluşturulmasına imkan sağlar (82). 

 

Şekil 2-25: Asimetrik üçlü eğime sahip iğne ucu. 

 

QuickSleeper, zor enjeksiyonlar için tasarlanmış özel P.A.R (Permanent 

Analysis of Resistance) sistemine sahiptir. Bu sistem gerekli durumlarda, dokunun 

direncine göre enjeksiyon yapılmasına olanak kılmaktadır (82). 

QuickSleeper’la Transkortikal anestezi: Kortikal kemik sinir içermeyen bir yapı 

olduğundan perforasyon tamamen ağrısız gerşekleşir. Ancak hastaya bir miktar ses 

duyacağı ve titreşim hissedeceği önceden söylenmelidir (82).  

Anestezinin etki süresi, anestezik madde miktarına ve kullanılan 

vazokonstrüktör oranına bağlı olacak şekilde 30-60 dk. arasında değişir. Bu anestezi 60 

dk.dan fazla sürecek işlemler için önerilmez, eğer cerrahi müdahale düşünülüyorsa 

hemorojiden dolayı bu süre 20 dk.ya iner. Mukozanın anestezisi için iğnenin eğimli 

yüzü mukozayla 15 derece açı yapacak şekilde yerleştirilir (Şekil 2.26), periosta temas 

etmemeye özen göstererek enjeksiyon pedalına basılarak birkaç damla solüsyon verilir, 

enjeksiyon yeri yapışık diş etidir. Mukozanın beyazlaması yeterli miktarda anestezi 

verildiğinin göstergesidir. Ardından anestezi uygulanacak bölgeye göre iğnenin açısı 

değiştirilerek, kemik teması alana kadar yumuşak dokuda ilerlenir, vestibül kemiğe göre 

dike yakın bir açıyla girilmesi doğrudur. Kemik teması alındıktan sonra rotasyon 

pedalına basılı tutularak iğnenin % 10’u dışarıda kalacak şekilde kemik içinde ilerlenir 

(Şekil 2.26). Kemik içinde ilerlenirken el parçasının ağırlığı dışında kesinlikle herhangi 

bir kuvvet uygulanmamalıdır. Đki rotasyon arasında otomatik olarak 1 sn.lik bekleme 
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süresi mevcuttur, bu sürede damla şeklinde solüsyon verdiğinden kortikal kemiği geçip 

kansellöz kemiğe ulaştıktan sonra da hastalar ağrı duymaz. Gerekli derinliğe 

ulaşıldıktan sonra ayak rotasyon pedalından çekilerek tekrar enjeksiyon pedalına basılır 

ve istenilen miktarda solüsyon depo edilir (Şekil 2.26). Đşlem bittikten sonra tekrar 

rotasyon pedalına basılarak iğne geri çekilir (82). 

 

Şekil 2-26: a) Diş eti anestezisi b)Kortikal kemiğin perforasyonu c)Transkortikal 
anestezi.  

 

Kortikal kemik inervasyonu olmayan bir yapı olduğu için perforasyonu 

gerçekleştirirken acele etmeye, hızlı perforasyon gerçekleştirmeye gerek yoktur. Hızlı 

gerçekleştirilen perforasyonlarda iğne ucunda tıkanma görülebileceği gibi, kemikteki 

ısınmaya bağlı olarak hafif postoperatif ağrı gerçekleşebilir (69). 

Maksilladan yapılan transkortikal anestezilerde anestezik solüsyon, 

perforasyonun yapıldığı noktanın hem mezialine hem de distaline rahatlıkla difüze 

olabilmektedir. Bu nedenle enjeksiyon noktası tedavi edilecek dişin mezial ya da distali 

olarak seçilebilir. Mandibulada ise difüzyon daha çok mezial yöndedir. Bu nedenle 

enjeksiyon noktası, tedavi edilecek dişin distali olarak seçilmelidir. Distale doğru olan 

anestezik solüsyon difüzyonu ile ancak asemptomatik bir dişin anestezisi sağlanabilir 

(Şekil 2.27) (82).  
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Şekil 2-27: Maksilla ve mandibulada yapılan anestezilerde solüsyonun difüzyon 
doğrultusu. 

 

Anestezisi sağlanacak diş sayısı iki faktöre bağlıdır. Bunlardan ilki kullanılan 

anestezik solüsyon miktarı, ikinsici ise enjeksiyon noktasındaki kemiğin hacmidir (Şekil 

2.28) (82). 

 

 

Şekil 2-28: Maksilla ve mandibulada kullanılan solüsyon miktarına bağlı olarak, 
yaklaşık olarak anestezisi elde edilecek diş sayısı. 

*Hastanın morfoloji ve patolojisine bağlı olarak değişkenlik gösterir. 

 

Transkortikal anestezi, trigonum bölgesinden yapılan anestezilerde sorun teşkil 

etmemekle birlikte (Şekil 2.29),  özellikle iki diş arasındaki interdental boşluğa 

yapılacağında, komissurayı ekarte ederek iğneyi kortikal kemiğe dik açı yapacak şekilde 
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yerleştirmek güç bir durumdur (Şekil 2.30) (84). Ayrıca linea oblique externa 

bölgesinde kortikal kemiğin kalınlığı perforasyonun gerçekleştirilmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu durum ĐO enjeksiyon için daha ince, daha az yoğun kortikal 

kemik barındıran ve erişimi daha kolay olan septum bölgesine anestezi uygulamasını 

içeren osteocentral anestezinin geliştirilmesine neden olmuştur. Aynı zamanda bu 

yöntemle daha derine anestezi yapmak mümkün olmaktadır. Bu bölgede kortikal kemik 

daha ince olduğundan penetrasyon sırasında hasta daha az titreşim hissetmekte, iğne 

ucunda tıkanma riski hemen hemen ortadan kalkmaktadır. Ancak aşırı periodontal 

harabiyeti olan dişlerde bu bölgede yeterli kemik olmadığı durumlarda, transkortikal 

anestezi tercih edilmelidir (84). 

 

 

Şekil 2-29: Trigonum bölgesinden yapılan transkortikal anestezi. 

 

 

Şekil 2-30: Posterior bölgede interdental alandan yapılan transkortikal anestezi. 

 

Osteocentral anestezinin farkı, iğnesinin daha uzun olması ve dişin uzun ekseni 

ile 30-45 derece açı yapacak şekilde interseptal kemiğe girilmesidir (Şekil 2.31) (82). 
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Şekil 2-31: Osteocentral anestezi. 

 

Đğne kırılması sistemde nadir karşılaşılan bir komplikasyondur ve iğnenin doğru 

adapte edilmemesi ya da rotasyon sırasında açının değişmesine bağlı oluşabilir. 

Paslanmaz çelikten yapılmış olan iğne, en rijit yeri olan plastik parçayla birleşme 

yerinden kırılır. Rotasyon bitiminde bile iğnenin % 10’luk kısmı dışarıda olduğundan, 

bu noktadan bir pens yardımıyla kolaylıkla çekilerek çıkartılabilir (82). 

Çok kalın kortikal kemik varlığında rotasyon sayısı arttığı zaman (5’den fazla) 

ya da perforasyon sırasında iğneye fazladan basınç uygulandığı zaman iğne ucunda 

debris birikimine bağlı tıkanma oluşabilir. Bu durumda yapılabilecek en doğru hareket, 

perforasyon deliğinin yerini gözden kaybetmeyecek şekilde iğnenin kemik içerisinden 

çıkartılması, enjeksiyon pedalına basılarak bir miktar anestezik solüsyonla birlikte 

debrislerin iğne ucundan dışarı çıkmasının sağlanması ve aynı perforasyon deliğinden 

rotasyon yapmaksızın iğne ucunun kemik içerisine sokulmasıdır. Rotasyon 

yapılmamasının nedeni perforasyon deliğinin genişletilmemesi ve solüsyonun dışarı 

çıkışının önlenmesidir (82). 

Tecrübeli bir hekim için anestezinin uygulanması yaklaşık 2 dk. sürmektedir. 

Gingival anestezi 45 sn.-1 dk., perforasyon 1-3 sn., yarım karpül anestezik solüsyonun 

enjeksiyonu ortalama 1 dk. kadar sürmektedir. Bu sürenin sonunda herhangi bir 

beklemeye gerek olmaksızın çekim, endodontik tedavi ya da kavite preperasyonu 

yapmak mümkündür (72). 

Guillaume ve Villette (85), implant operasyonları için de transkortikal 

anestezinin endike ve faydalı bir anestezi yöntemi olduğunu ifade etmişlerdir. 

Araştırmacılar transkortikal anestezi öncesi normal implant prosedüründe uygulanan 
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miktardan çok daha az bir miktar dişeti anestezisinin yeterli olacağını ardından 

vazokonstrüktör içermeyen % 3’lük mepivakain ile transkortikal anesteziye 

geçilebileceğini ifade etmişlerdir. Yazarlar üst çene ön bölgede birbirine yakın iki 

implant yerleştirilmesi planlanıyorsa palatinalden anestezi yapılmaksızın yarım karpül 

anestezik solüsyonun yeterli olacağını, 4-5 implant yapılmasının planlandığı durumlarda 

ise bir karpül anestezik solüsyon verilmesini takiben 3-4 dakika beklenmesi gerektiğini 

ifade etmişlerdir. Mandibula ön bölgede ise lingualden anestezi yapılmaksızın tek 

noktadan yapılan bir karpül anestezinin yeterli olacağını, hassasiyet meydana gelir ise 

orta hattın diğer tarafına ikinci bir enjeksiyonla sorunun çözülebileceğini ifade 

etmişlerdir.  

Aynı araştırmacılar % 60’ı mandibula, % 40’ı maksillada olmak üzere 

yerleştirdikleri 500 implanttan yalnızca 3’ünü kaybettiklerini, bunun da Tip IV kemiğe 

bağlı olarak osteointegrasyonun gerçekleşmemesinden kaynaklandığını ifade 

etmişlerdir. Araştırmacılar ciddi hemorojinin geliştiği vakalarda 1:100.000 epienfrin 

içeren mepivakain kullandıklarını belirtmişlerdir (85).   

Aynı araştırmacılar implant öncesi hazırlık aşamasında da transkortikal 

anestezinin kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Araştırmacılar otojen kemik greftinini 

alınması sırasında klasik anestezi uygulandığı zaman ikinci ve üçüncü enjeksiyona 

gerek duyulduğu ve bunların ilki kadar etkili olmadığını, aynı zamanda uygulanan 

solüsyon miktarının artması ile kardiyovasküler riskin de arttığını, transkortikal 

anestezinin kemiğin içinde kalarak anestezinin etkinliğinin arttığını ve kullanılan 

anestezik miktarının azaldığını ifade etmişlerdir. Araştırmacılar 1/100.000 epinefrin 

içeren mepivakain solüsyonunun kullanımının bu tip bir cerrahi operasyonda spongiöz 

kemikten gelen kanamayı azaltacağını ve greftin yeni uygulandığı bölgede, greftin 

maturasyonunun negatif etkilenmeyeceğini ifade etmişlerdir. Araştırmacılar 

transkortikal anestezi uyguladıkları bu tip vakalarda 8 aylık takipte herhangi bir 

olumsuzlukla karşılaşmadıklarını, greftin dokuyla bütünleşmesinin mükemmel 

olduğunu ifade etmişlerdir (85). 

Đmplant yerleştirilmesi sonrası periimplantitis ya da lokal selülit nedeni ile  

oluşan komplikasyonlarda mukozanın tam anestezisini elde etmek genellikle mümkün 

olmamaktadır ve prosedür ağrılı olarak gerçekleşmeketedir. Aynı şekilde implantın 

eksplante edilmesi sırasında granülasyon dokusu damar ve sinirden zengin bir yapı 
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olduğu için ağrı meydana gelmektedir. Transkortikal anestezi bu gibi durumlarda 

bakteriyel yayılmaya neden olmaksızın ağrıyı hızlı bir şekilde ortadan kaldırır. Bu gibi 

durumlarda kanamayı azaltması için adrenalin içeren lokal anestezik kullanımı tercih 

edilmelidir (85). 

2.3.10.1. ĐO Enjeksiyon Komplikasyonları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

- Yetersiz anestezi: Az miktarda anestezik madde ya da düşük konsantrasyonda 

vazokonstrüktör kullanımına bağlı oluşabilir. Özellikle mandibular molar bölgesinde ve 

spongiöz kemik hacminin fazla olduğu bölgelerde bu duruma dikkat etmek gerekir. 

Ayrıca ilgili dişin kökünün aşırı uzun olması bir diğer başarısızlık nedenidir. Bu 

durumda anestezik solüsyon miktarı fazla tutularak dişin apeksi bölgesindeki spongiöz 

kemiğe ulaşması sağlanmalıdır. Dişte akut inflamasyon varlığında da anestezide 

başarısızlık söz konusu olabilir. Bu durumda en az 1:100.000 konsantrasyonda 

vazokonstrüktör içeren anestezik solüsyon kullanımı tercih edilmelidir. Aşırı kanama 

durumunda da anestezi süresi kısalmaktadır  (82). 

- Yapışık dişetine uygulanan anestezi sırasında ağrı oluşması: Đğnenin açısının 

yanlış belirlenmesi, kemik teması alarak yapılan enjeksiyonlarda periost zedelenmesi ve 

enjeksiyonun düşük hız modunda yapılmaması nedeni ile ağrı oluşabilir (82). 

- Perforasyon sırasında ağrı: Kortikal kemik damarlanması olmayan bir yapı 

olduğu için normalde perforasyon sırasında ağrı gerçekleşmez. Ağrı olmasının iki 

nedeni vardır. Birincisi mukozada yeterli anestezi elde edilememiş olması nedeniyle 

mukozada duyulan ağrı, ikincisi ise iğne ucunun dişin periodontal ligamanına çok yakın 

olmasıdır. Đkinci durum iyi bir radyolojik muayene sonrası enjeksiyonun yapılması 

gerektiğini göstermektedir (82). 

- ĐO enjeksiyon sırasında ağrı oluşması: Perforasyon sırasında iğnenin ilerlemesi 

için baskı uygulanması durumunda ya da kalın kortikal kemik varlığında rotasyon sayısı 

arttığı zaman iğne ucu kemik debrisleriyle tıkanabilir. Bu durumda enjeksiyon pedalına 

basmaya devam edilirse tıkanıklık aniden açılıp bir miktar solüsyon aniden kemik içine 

verilebilir, bu da hastanın bir anlık ağrı duymasına neden olur. Bunu önlemek için 

sistem düşük hız modunda çalıştırılmalı, perforasyon sırasında kuvvet uygulanmamalı 

ve tıkanlıklık meydana gelirse iğne dışarı çıkartılıp iğnenin ucu açıldıktan sonra 

enjeksiyona devam edilmelidir (82). 
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- Postoperatif ağrı: Az vakada kalın kortikal kemiğin perforasyonu sırasında 

fazla miktarda kemik debrisi oluşur, rotasyon sayısının artması ile de kemikte bir miktar 

ısınma meydana gelebilir. Bu da perforasyon noktasındaki dişetinin dokunmaya hassas 

bir hale gelmesine neden olur. Diğer bir postoperatif ağrı nedeni, perforasyon sırasında 

ligamana çok yaklaşılmış ya da temas edilmiş olmasıdır. Đşlem öncesi radyografik 

muayene ile bu komplikasyonun önüne geçilebilir (82). 

- Subgingival hematom: Genellikle damarlanmanın fazla olduğu serbest 

dişetinde ve rotasyonun hemen ardından meydana gelir. Tam olarak yerine 

sabitlenmemiş, rotasyon sırasında yalpalayan iğne kullanımı durumu daha kötü hale 

getirir (82). 

- Enjeksiyonun gerçekleştirilememesi: Đğne ucunda tıkanma, perforasyon 

sırasında kortikal kemiğin tamamen aşılıp spongiöz kemiğe ulaşılamaması, iğnenin 

lamina duraya temas etmesi nedenleriyle oluşur. Đğne ucunda tıkanma iğne ucu kemik 

içinden çıkartıldıktan sonra bir miktar solüsyonun dışarı verilmesi ile açılamıyorsa 

iğnenin değiştirilmesinde fayda vardır (82). 

- Mukozada yırtılma: Çok nadir görülen bir durumdur ancak gerçekleşmesi 

durumunda birkaç gün ağrı meydana gelebilir. Rotasyon sırasında iğnenin kortikal 

kemik içinde olmaması nedeniyle oluşur ve ucu yalpa yapan iğne kullanımı durumun 

daha da kötüleşmesine neden olur. Ayrıca serbest dişeti bölgesine anestezi yaparken bu 

bölgede yanak ya da dudağın iyice ekarte edilerek mukozanın gergin olmasına, ardından 

rotasyon pedalına basılmasına dikkat edilmelidir (82). 

- Nekroz: Kanlanmanın iyi olmadığı papil ya da septumun üst seviyesi gibi 

noktalarda yüksek konsantrasyonda vazokonstrüktör içeren solüsyon kullanımına bağlı 

oluşabilir. Ancak transkortikal anestezide dişin kole hizasının en az 2 mm altından 

enjeksiyon yapılması durumunda ve osteocentral anestezide de iğnenin 4 mm kadarı 

dışarıda kalacak şekilde dokuda penetrasyon sağlanaması halinde, 1:80.000 

konsantrasyonda vazokonstrüktör içeren solüsyon kullanılsa bile nekroz riski söz 

konusu değildir (82). 

- Alveolit: Alveolit sık rastlanılan bir durum olmamasına karşın inflamasyonu 

olmayan asemptomatik dişlerin çekiminde 1:200.000 konsantrasyonda vazokonstrüktör 

içeren solüsyon kullanımı tercih edilmelidir (82). 
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- Maksiller sinüs içine enjeksiyon: Maksiller posterior bölgedeki dişlerin 

etrafında genellikle iğnenin penetrasyonuna izin verecek miktarda spongiöz kemik 

bulunur. Yalnızca maksiller sinüsün sarkması durumunda ve hekimin kasten sinüsü 

hedef alarak iğne penetrasyonu gerçekleştirmesi durumunda maksiller sinüs içerisine 

girilebilir. Bu tarz bir durumda, anestezi etkisiz olur ve hasta anestezik solüsyonun kötü 

tadını alır. Sinüsün sarkmış olması durumunda iğnenin penetrasyon derinliği 

sınırlandırılmalıdır (82). 

-Sinir hasarı: Anestezisi yapılacak bölgede diş olması durumunda, genel kural 

dişin servikal bölümünün 2-3 mm altından kemiğe penetrasyon yapmaktır ki böyle bir 

durumda mental foramene ya da mandibular kanala giriş söz konusu değildir. Trigonum 

bölgesinden yapılan anestezilerde de anatomik bir çeşitlilik olmadığı sürece iğnenin 

uzunluğu mandibular kanala girişe izin vermez. Bu nedenle transkortikal anestezilerde 

sinir hasarı görülmesi söz konusu değildir. Ancak hiçbir zaman radyografik kontrol 

ihmal edilmemelidir (82). 

2.3.10.2. ĐO Enjeksiyonda Kullanılacak Anestezik Madde Seçimi  

ĐO enjeksiyonda kullanılacak anestezik maddeyi seçerken gerekli anestezi 

etkinliği, hastanın sistemik durumu, kullandığı ilaçlar gözönünde bulundurulmalıdır 

(75). 

Üretici firma, enjeksiyon yapılan bölgede beslenmenin bozulmaması ve ĐO 

enjeksiyon sırasında kalp atımında belirgin artış olması nedeni ile sistemik rahatsızlığı 

olmayan bireylerde, her bir randevuda, 1:100.000 konsantrasyonda vazokonstrüktör 

içeren anestezik solüsyon ile en fazla iki karpül, 1:200.000 konsantrasyonda 

vazokonstrüktör içeren solüsyondan ise en fazla dört karpül uygulanabileceğini ifade 

etmektedir (82). 

Herhangi bir periodontal patolojisi olmayan dişlerin çekimi ya da asemptomatik 

dişlerin tedavisi için  1:200.000 konsantrasyonda vazokonstrüktör içeren solüsyon 

kullanımı yeterli olacaktır. Pulpitisli dişlerin tedavisi ya da enflamasyonlu dişlerin 

çekimi için ise, süreyi uzatmak, etkinliği arttırmak ve kullanılan solüsyon miktarını 

azaltmak için 1:100.000, 1:80.000 ya da 1:50.000 oranında vazokonstrüktör içeren 

solüsyonlar seçilmelidir (82).  
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Replogle ve ark. (86) yaptıkları çalışmalarında esas enjeksiyon tekniği olarak 

kullandıkları ĐO enjeksiyonda eşit miktardaki (1,8 ml) %3 lük mepivakain ile başarı 

oranının % 45, 1:100.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokainle başarı oranının % 75 

olduğunu ifade etmişlerdir. Nusstein ve ark. (59), irreversibl pulpitisi olan mandibular 

posterior dişlerde, ĐASB’ye ilave olarak % 2’lik 1:100.000 epinefrinli lidokain ile 

yapılan ĐO enjeksiyonda % 90 başarı oranı elde ettiklerini ifade etmişlerdir. Aynı 

şekilde Raisman ve ark. (58),  irreversibl pulpitisi olan mandibular posterior dişlerde 

ĐASB’ye ilave olarak % 3’lük mepivakainle yapılan ĐO enjeksiyonda başarı oranının % 

80 olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmalar, vazokonstrüktör içermeyen saf 

solüsyonlar kullanılarak yapılan ĐO enjeksiyonlarda başarı oranının daha düşük 

olduğunu, saf solüsyon kullanılarak yapılan ĐO enjeksiyonların ancak ilave enjeksiyon 

amacıyla kullanılması ile başarılı sonuçlar alınabileceğini göstermektedir (75). 

ĐO enjeksiyon tekniğinde kullanılacak anestezik madde olarak, amid grubu 

vazkonstrüktörlü lokal anestezikler hekimler tarafından özel bir ilgiyle tercih 

edilmektedir. Çenelerin damar ağından zengin iskeletsel yapılar olmaları, bunun 

sonucunda ĐO enjeksiyonla direk kemik içine verilen solüsyonun hızlı bir şekilde 

absorbe edilmesi ve infüzyon boşluğunda hapsedilmesi nedeniyle, anestezik içerisindeki 

vazokonstrüktörün etkisinin artarak hastaların büyük çoğunluğunda kalp atım sayısında 

artış meydana gelmektedir (76).  

Malamed (4), yüksek kan basıncı (sistolik 200, diastolik 115), kardiak disritmi, 

unstabil anjina, ciddi kalp rahatsızlığı hikayesi olanlarda vazokonstrüktör kullanımından 

kaçınılması gerektiğini belirtmiştir. Vazokonstrüktör içeren anestezik madde ile yapılan 

ĐO enjeksiyon sonrası kalp atım sayısında belirgin artış olmasına rağmen, 25 yaşındaki 

sağlıklı bir bireyde dakikadaki maksimum kalp atım sayısı 195, 20 dakikalık egzersizde 

ise 136-166 BPM (bis per minute) olduğundan ve 65 yaşındaki sağlıklı bir bireyde bu 

değerler 155 ve 108-132 BPM olduğundan, enjeksiyon sonrası kalp atım sayısındaki 

artışın klinik olarak bir önemi yoktur (87). Ayrıca ĐO enjeksiyon sonrası oluşan bu 

değişiklik 4 dakika gibi bir sürede tekrar eski haline dönmektedir. Bu durum ancak 

yukarıda sayılan sistemik rahatsızlığı olan bireyler için klinik önem arz eder ve bu hasta 

gruplarında ĐO enjeksiyon için % 3’lük mepivakain gibi saf solüsyonlar tercih 

edilmelidir (75). Normal ve sağlıklı bireylerde ise taşikardinin hasta tarafından 

hissedilmesi ve bu durumdan endişe duyması durumuna karşı, ĐO enjeksiyon öncesinde 
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hasta kalp atımının hızlanabileceği ve bunun kısa süreli olduğu konusunda 

bilgilendirilmelidir (80). 

2.3.11. Lokal Anestezi Komplikasyonları 

 Dünyada tıp ve diş hekimliğinde günde milyonlarca kez uygulanan lokal 

anestezilerin 1/3’ü diş hekimleri tarafından uygulanmaktadır. Bu kadar sık yapılan bir 

uygulama sonrasında istenmeyen etkilerin görülmesi son derece olağandır. Lokal 

anestezik uygulaması esnasında ya da sonrasında ciddi sonuçlar doğurabilecek sistemik 

komplikasyonların yanında daha az hasara yol açabilecek lokal komplikasyonlar da 

görülebilir (3-5, 9).  

2.3.11.1. Lokal Komplikasyonlar 

 -Enjeksiyon sırasında ağrı oluşması: Soğuk solüsyon kullanımı, enjeksiyonun 

hızlı yapılması, iğne ucunun küntleşmesi ile yumuşak dokuda zedelenme, anatomik 

yapısı nedeni ile palatinal bölgeye yapılan enjeksiyonlar ağrı oluşumuna neden olur (4). 

 -Enjeksiyon sırasında yanma oluşması: Lokal anestezik maddenin pH’ı (asidik), 

steril olmayan lokal anestezik kullanımı, hızlı enjeksiyon ve vücut ısısında olmayan 

lokal anestezik kullanımı yanmaya neden olur (3).  

 -Đğnenin kırılması:  Günümüzde tek kullanımlık iğne ve enjektör kullanımı ile 

bu komplikasyonun görülme sıklığı azalmıştır. Ancak eğer iğnede yapım hatası varsa, 

iğne yeterli esnekliğe sahip değilse ya da aşırı zorlanırsa plastik kısımla ek yaptığı 

yerden kırılabilir. Bu nedenle enjeksiyon sırasında iğnenin plastik kısımla ek yaptığı 

yerin enjeksiyon yerinden yaklaşık 1-1,5 cm uzakta olmasına dikkat edilmelidir (3). 

 -Enfeksiyonun yayılması: Enfeksiyon, iğnenin kontamine dokudan geçmesi, 

solüsyon ya da iğnenin kullanılmadan önce kontamine olması ile gerçekleşebilir. Tek 

kullanımlık enjektörlerin ve ampullerin kullanımının yaygınlaşmasından sonra bu 

komplikasyonun gelişme riski söz konusu değildir (4, 88).   

 -Hematom: Đğnenin ucu ile damarlara hasar verilmesi hematom oluşumu ile 

sonuçlanan doku içi kanamaya neden olabilir. Ciddi kanamalar şişlik oluşmasına neden 

olabilir, doku için irritan rol oynar, ağrı ve trismusa neden olur, enfeksiyon gelişmesi 

için zemin hazırlar. Hematomun neden olduğu enfeksiyon nadir görülse de, teorik 

olarak kanın lokalize olarak toplanması bakteriler için ideal bir kültür ortamıdır (88). 
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 -Sinir hasarı: Genellikle rejyonal blok anestezileri sonrasında görülür. Anestezik 

solüsyonların foramenin içine veya sinirin hemen forameni terk ettiği bölgeye, sinir 

liflerinin içine verilmesi sinir liflerinin etkilenmesine neden olabilmektedir. Đğnenin 

ucunun sinir lifini zedelemesi, lokal anestezik maddenin direkt sinir lifi üzerine 

verildiğinde nörotoksik etki göstermesi ya da hematom oluşumu duyusal bozuklukların 

nedeni olarak sayılabilir. Lokal anestezi uygulaması sonrası oluşan duyu bozuklukları 

birkaç hafta ile birkaç ay içinde geri dönse de, bazen bu süre 6 aydan 2 yıla kadar 

uzayabilir. Yüksek doz B vitaminleri ve kısa süreli kortizon tedavisine yanıt 

alınamadığı takdirde ve duyu bozukluğu 1 yıldan uzun sürüyorsa hasta nöroloji 

uzmanına yönlendirilmelidir (3).  

 -Fasiyal paralizi: Sık görülen bir komplikasyondur. Mandibular anestezi 

sırasında anestezik solüsyonun retromandibular bölgeye, parotis locası içine verilmesi 

sonucu oluşur. Mandibular anestezide iğne normale göre daha arkaya yönlendirilirse 

meydana gelir. Parotis içinde seyreden n. fasialisin dalları anestezik solüsyonun 

etkisinde kalarak özellikle mimik kaslarında paralizi meydana gelir. Bu durumda, aynı 

taraftaki nazolabial sulkus kaybolur ve kommisura aşağı doğru kayar. Hasta ıslık 

çalamaz, paralizi olan taraftaki gözünü kapayamaz ve gülemez. Genellikle zararsızdır, 

anestezinin etkisinin geçmesi ile birlikte paralizi de geçer (5).  

 -Trismus: Fazla miktarda lokal anestezik uygulaması, lokal anestezik maddenin 

soğuk uygulanması, anestezi yapılan bölgenin çevresinde bulunan kasların zedelenmesi, 

hematom, enjeksiyonun yapıldığı alanda enfeksiyon gelişmesi gibi nedenler trismus 

oluşumuna neden olabilir. Trismus sıklıkla rejyonal blok anestezileri sonrası görülür 

(tuber ve mandibular anestezi) ve bu anestezilerde uygulama yapılan yer infratemporal 

loca ile bağlantılıdır. Bu locanın sınırları içinde bulunan iç ve dış pterygoid ve temporal 

kasların etkilenmesi ile trismus görülebileceği gibi mandibular anestezi tekniğine 

uyulmadan yapılan anestezilerde temporal masseter ve dış pterygoid kaslar etkilenerek 

trismus oluşabilir (3).  

 -Ödem: Yumuşak doku travması, enfeksiyon, alerji, kanama ve solüsyonun 

irritasyonuna bağlı olarak gelişebilir. En tehlikelisi alerjiye bağlı gelişen ödemdir ve 

solunum yolunun tıkanmasına neden olabilir. Bu hastalara vakit kaybetmeden alerji 

tedavi protokolü uygulanmalıdır (4). 
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 -Amfizem: Cilt veya mukoza altına hava toplanmasıdır ve genellikle infiltratif 

ve tuber anestezileri sonrasında görülür. Enjektör içinde hava bırakılmışsa ve iğnenin 

ucu yanağa doğru kaymışsa, enjektör içindeki havanın solüsyon ile birlikte zerk 

edilmesiyle ortaya çıkar. Tipik belirtisi şişlik ve palpasyonla krepitasyon alınmasıdır. 

Belirtiler birkaç gün içerisinde kendiliğinden kaybolur. Enjektör içerisinde kalmış 

havanın aspirasyon yapılmadan arter veya ven içerisine zerk edilmesiyle meydana gelen 

embolizm tablosu ise sonucu ölümle bitebilen ağır bir komplikasyondur (5).    

 -Yumuşak doku yaralanmaları: Özellikle rejyonal anestezi sonrası dudak, dil ve 

yanakta oluşan yoğun anestezi hastaların bu dokuları ısırarak kendi kendilerine zarar 

vermelerine neden olmaktadır. Bu durum sıklıkla küçük çocuklarda ve mental geriliği 

olan bireylerde olmak üzere  tüm hasta gruplarında görülebilmektedir ve yumuşak doku 

anestezisinin pulpa anestezisinden daha uzun sürmesi nedeni ile meydana gelmektedir. 

Anestezinin etkisi tamamen ortadan kalktıktan sonra travmaya maruz kalan bölgede 

şişlik ve ağrı oluşmaktadır (4).  

 -Damak mukozasında nekroz: Bu komplikasyonun oluşumunda sert damağın 

anatomik yapısı rol oynar. Mukoza yüzey epitelyumunun altında bulunan bağ dokusu, 

periost ile sıkıca bağlantılıdır. Enjeksiyon sırasında sert damak dokusunun tolere 

edebileceği basınç aşılırsa ilgili doku bölgesinde iskemi ve sonrasında nekroz meydana 

gelebilir.  Mukoza, özellikle alveolar uzantı ve orta hat üzerinde gergin ve kemiğe 

yapışık durumdadır. Bu iki bölge arasında kalan damak mukozası daha esnek 

olduğundan bu bölgeye enejeksiyon yapılabilir (5).  

2.3.11.2. Sistemik Komplikasyonlar:   

 -Kardiyovasküler hastalıklar: Đskemik kalp hastalığına sahip bireyler (anjina 

pektoris, son zamanda geçirilmiş myokard infarktı) ya da son zamanda geçirilmiş 

kardiyak cerrahi, kalp yetmezliği gibi dolaşım bozuklukları olan hastalarda, aynı doz 

verilmiş sağlıklı bireylere kıyasla lidokain yüksek plazma seviyesi gösterir. Bu yüzden 

bu tip bireylerlerde maksimum güvenli dozun yarıya indirilmesi tavsiye edilir (89). 

Düşük plazma potasyum seviyesi ve asidoz da lokal anesteziklerin myokard üzerine 

potansiyel yan etkilerindendir (88).  

 -Karaciğer hastalığı: Hepatik fonksiyonlarında azalma olan hastalarda amid türü 

lokal anesteziklerin metabolizma oranında anormal azalma görülebilir, bu da toksik kan 
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seviyesi ile sonuçlanma potansiyeline sahiptir. Bu hastalarda dozaj seviyeleri bu 

nedenle düşürülmelidir (88). 

 -Psödokolinesteraz eksikliği: Bu nadir görülen ailesel enzim defekti olan 

hastalarda, ilacın metabolizması zarar gördüğünden ester tipi lokal anesteziklerin (örn. 

prokain) kullanımından kaçınılmalıdır (88).  

 -Endokardit riski: Đntraligamenter enjeksiyon gibi enjeksiyon şekilleri 

bakterilerin sistemik dolaşıma karışmasına ve bakteriyel endokardit oluşmasına neden 

olabilir (9). 

 -Alerji: Lokal anesteziklere karşı gelişen alerjik cevaplar dermatit, bronkospazm 

ve sistemik anaflaksidir. Lokalize dermatolojik reaksiyonlar en sık karşılaşılanlarıdır. 

Lokal anesteziklerin neden olduğu hayatı tehdit eden alerjik yanıtlar çok seyrektir. 

Prokain, propoksikain, benzokain, tetrakain, prokain penisilin G ve prokainamid gibi 

bağlı bileşikler olan ester lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılık gelişmesi daha sıktır 

(4).  

 Ester grubu lokal anesteziklerin amidlere nazaran alerjik reaksiyon oluşturma 

sıklığı daha fazladır. Ester grubu anesteziklerin yıkım ürünü olan PABA bu gruba karşı 

alerjik reaksiyon gelişmesinin en olası nedenidir (90, 91). Amid grubunda ise 

solüsyonların içerisindeki koruyucular ya da diğer maddeler veya amid bileşiğinin 

kendisi alerjik reaksiyona neden olabilir (90). 

 Alerji konusunda özellikle metilparaben üzerine yoğunlaşılmıştır. Parabenler 

çok kullanılan ilaçlara, kozmetik ürünlere ve bazı gıdalara bakteriyostatik ajan olarak 

eklenirler. Bunun dışında sodium bisülfüt ve metabisülfitlere karşı da artan sıklıkla 

alerji bildirilmektedir (4). 

 Sülfitler serbest radikallerle reaksiyona girerek oksidasyon reaksiyonunu bloke 

ederler. Sülfitler pek çok yiyecek içerisinde bulunur. Pek çok ilaç içerisinde de 1-20 

mg/ml oranında bulunur. Sülfitler anaflaksi ve astım atağı gibi komplikasyonlara neden 

olabilmektedir (25). Ararştırmalar sensitif hastalarda ekstravasküler enjeksiyon eşiğinin 

0,6-0,9 mg sodyum metabisülfit olduğunu ifade etmiştir ki bu da dental lokal anestezik 

karpülün yarısında bulunan miktara eşittir (92, 93).   

 Artikain amid grubu olarak sınıflandırılmasına rağmen, hem amid hem de ester 

bağlantısı içerir. Aynı zamanda vazokonstrüktör epinefrini, metabisülfüti ve tiyofen 



 78 

halkasında sülfür atomu da içerir. Bu nedenle metabisülfit alerjisi olanlarda artikain 

verilmemelidir (90).   

 Benzokain ve tetrakain gibi esterler diş hekimliğinde en sık kullanılan topikal 

anesteziklerdir ve alerjik reaksiyon oluşturma riskleri amid tipi lokal anesteziklerden 

daha fazladır (4).  

 -Methemoglobinemi: Santral kaynaklı bir siyanoz durumudur. Normal deriye 

rengini veren damar ağındaki oksihemoglobin 12 gr’dır. Bunun sadece % 3’ü 

indirgenmiş hemoglobin şeklindedir. Đndirgenmiş yani oksitlenmiş hemoglobin 

(methemoglobin) oksijen taşıyamaz ve % 5’lik sınır aşıldığı zaman siyanoz görülür. 

Pulmoner veya kalp hastalığı bulunmayan bir bireyde siyanoz görüldüğü zaman 

methemoglobinemiden şüphelenilmelidir (94).  

 Klinik belirtileri siyanoz, sedasyon, ciddi kalp ve solunum rahatsızlığı, ilerleyen 

dönemde solunum durmasıdır (3). Ölümle sonuçlanması muhtemel değildir. 

Metabolizmadaki doğuştan varolan hatalar sonucunda oluşabilen veya methamoglobin 

oluşumunu arttırabilen ilaç veya kimyasalların uygulanması yoluyla kazanılabilen, sık 

rastlanmayan sistemik bir komplikasyondur (4).  

 Kalıtımsal methemoglobinemi düşük, kalıtımsal olmayan formu ise yüksek doz 

ilaç uygulanması sonucu meydana gelir. Diş hekimliğinde yüksek dozlarda prilokain, 

artikain, lidokain ve benzokain kullanımı sonucu gelişebilir (3, 4).   

 -Malign hipertermi: Genetik yatkınlığı olan kişilerde (otozomal dominant olarak 

taşınır), hastanın bazı ilaçlara karşı göstermiş olduğu normalden farklı olan 

reaksiyondur. Akut klinik bulguları; taşikardi, taşipne, stabil olmayan kan basıncı, 

siyanoz, respiratuvar ve metabolik asidoz, ateş (42 derece kadar yüksek), kas 

rijiditesidir. Ölümle sonuçlanabilir. Genel anestezide kullanılan bazı anestezik 

maddeler, yatkınlığı olan hastalarda malign hipertermiyi tetikler (3, 4). 

 Yakın zamana kadar amid grubu lokal anestezik maddelerin malign hipertermiyi 

tetiklediği, dolayısıyla şüpheli kişilerde kullanımının kontrendike olduğu kabul 

edilmişti. Fakat günümüzde bu konunun şüpheli olduğu ve malign hipertertermi 

varlığında lokal anestezi uygulamasının göreceli kontrendikasyon oluşturduğu 

belirtilmektedir. Bu grup hastalarda kullanılacak en güvenli lokal anestezikler 

prokain/propoksikain, tetrakain, klorprokaindir (3). 
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2.4. Ağrı 

 Diş hekimliği tedavi hizmeti almış ya da almaya aday hasta grubu, geçmişte 

edinilmiş kötü tecrübeler, çevreden alınan olumsuz ya da yanlış duyumlar, tedavi 

gerektiren semptomlu dişlerin yarattığı problem ve şikayetler nedeni ile genellikle diş 

hekimi ile ağrı kavramını özdeşleştirmektedirler. Hastaların koltuğa oturduğu andan 

itibaren bu tip bir önyargıya sahip olmaları şüphesiz tedavi süresini, sürecini ve 

başarısını olumsuz etkilemekte, hatta hastaların randevularını iptal etmelerine bile 

neden olabilmektedir. Bu nedenle ağrı kontrolü,  günümüz modern diş hekimliği 

pratiğinde tedavinin başlangıcından sonuna kadar kesintisiz olarak devam ettirilmesi 

gereken bir kavramdır ve bu da doğru lokal anestezik madde ve anestezi yönteminin 

seçimi ile mümkündür. 

 Uygarlığın doğuşundan bu yana ağrı organizma için bir ceza olarak 

düşünülmüştür. Primitif devirlerde ölüm tanrılarının ruhlara verdiği ceza şeklinde 

düşünülüyordu. Yunan filozofları (MÖ 300-400), ilk olarak ağrının fiziksel nedenlere 

bağlı olarak meydana geldiğini ifade ettiler. Aristo ve Hipokrat ağrıyı beyin tarafından 

değerlendirilen hoşnutsuzluk olarak kabul ettiler. Darwin (1874), ağrıyı ısı, dokunma, 

görme ve işitme duyularını oluşturan uyaranlardaki yoğunluk artışı ile ifade etti. Blix 

(1884), normal deride dokunma, ısı ve ağrıya hassas noktalar olduğunu keşfetti. Daha 

sonra Von Frey bu teoriyi doğruladı. Duyu yolları tespit edildikten sonra ilk 

anterolateral kordotomi 1911'de ağrıyı azaltmak amacıyla uygulandı. 1929'da Gasser ve 

Erlanger sinirlerin iletim hızlarının, çapları ile ilgili olduğunu ileri sürerek lifleri A, B 

ve C lifleri olarak üçe ayırdılar (95). 

 Ağrı sinir sistemi ile bilinç arasındaki ilişkiden doğan insanoğlunu rahatsız eden, 

olmuş veya olması yakın bir doku hasarını gösteren, kişinin sadece kendinin 

değerlendirebileceği, objektif tanımlanabilmesi zor olan ve organizmanın bir takım 

emosyonel, fizyolojik ve nörohümoral değişikliklerle cevap verdiği hoş olmayan bir 

duygu kompleksi ve davranış şeklidir (95, 96). 

 Temelde bir fizyolojik olay olan ağrı duyusu, bir stres olarak organizmada 

kimyasal, nörohümoral, fizyolojik ve patolojik bir dizi olaya yol açar (96). 

 Kişinin ağrıya dayanma gücünü tanımlayan ağrı eşiği, kişide ağrıya neden olan 

en düşük stimulusun şiddetidir. Stimulusun şiddeti ile ağrının duyulma derecesi arasında 

tam bir paralelik yoktur (96). Ağrı eşiğini etkileyen pek çok etken vardır (97-100): 
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 -Psikolojik etkenler: Anksiyete, motivasyon, eski tecrübeler, kavramsal etkenler, 

emosyonel durum, psişik yapı, dalgınlık, telkin, korku gibi etkenler ağrı eşiğini 

etkilerler (97). Dikkatin başka tarafa çekilmesi ağrı eşiğini % 35 yükseltmektedir. 

Anksiyete ise ağrıya toleransı düşürür. Đçe dönük kişilerin ağrı eşiği düşük, dışa 

dönüklerin ise yüksektir (98, 99). 

 -Yapısal etkenler: Yaş, cinsiyet, etnik ve kültürel değerler, yorgunluk ağrı 

eşiğini etkilemektedir. Yaşlılarda ağrı eşiği artar ve ağrıya tolerans iyi olur. Erkeklerde 

kadınlara kıyasla ağrı eşiği yüksektir. Sosyo-ekonomik seviye yüksekliğinin yüksek ağrı 

eşiği ile birlikte olduğu da bilinmektedir (97, 100). 

 -Fiziksel ve nörolojik etkenler: Güneş yanığı, çizikler ve periferik sinir 

hastalıkları kişiyi uyaranlara hassas kılar. Ayrıca ağrı ne kadar uzun sürerse kişinin 

cevabı da o kadar az olmaktadır (97). 

 Ağrı duyusunun iki fazlı olduğu kabul edilmektedir (96-98): 

 - Hızlı Ağrı (Đlk Ağrı): A-α lifleri ile taşınır. Süratle ortaya çıkan iyi lokalize, 

uyaran kalkınca hafifleyen, emosyonel belirti vermeyen ağrıdır (96-98). 

 - Yavaş Ağrı (Yanıcı Ağrı): C lifleri ile taşınır. Başlangıcı geç olur, daha uzun 

sürer, lokalizasyonu zordur. Bazı otonomik belirtilere ve emosyonel reaksiyonlara yol 

açar (96-98).  

 Ağrıya karşı organizmanın cevabı içinde olan fizyolojik olaylar (96, 97, 101, 

102): 

 -Sesle reaksiyon: Yüz buruşturma, geri çekilme aktiviteleri, kaçma şeklindeki 

istekli davranışlar ile psişik reaksiyonlar, anksiyete, kızgınlık, depresyon, bulantı gibi 

reaksiyonlar (97, 101). 

 -Vasküler, viseral ve endokrin cevaplar: Kardio-respiratuvar değişiklikler 

meydana gelir. Kalp hızı artar, kan basıncı yükselir. Kan akımına epinefrin ve kortizol 

geçişi artar. Kan şekeri yükselir. Gastrik motilite ve gastrik sekresyon azalır, terleme 

olur. Deriye giden kan akımı azalır (101). 

 - Bazal metabolizma artar (96). 

 - Lokal doku reaksiyonu olur ve lokal maddeler salgılanır, reaksiyoner koruyucu 

adale spazmı olur  (96). 
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 - Endorfinler ve enkefalinler salgılanır (102). 

2.4.1. Ağrının Değerlendirilmesi 

 Ağrının tanımından anlaşılacağı gibi; algılama, tanımlama ve bu ağrıya 

gönderilen reaksiyon kişiden kişiye değişecektir. Temelde subjektif kriterler taşıyan bu 

durumu objektif olarak değerlendirmek çok güçtür. Bu nedenle hastadan çok iyi 

anamnez almak, hastayı devamlı gözlemek ve uygun ölçüm yöntemlerinden 

yararlanmak, hastanın başlangıçta değerlendirilmesi için yardımcı olacağı gibi, sonraki 

değerlendirmeler için de referans olacaktır. Hastayı her basamakta değerlendirirken; 

fiziksel, psikolojik, sosyal ve çevresel faktörler göz önüne alınmalı, karşılıklı etkileşime 

neden olarak, ağrının düzeyine etkili olabilecekleri kabul edilmelidir (99). 

 Ağrının doğru değerlendirilmesinde ideale varabilmede, temel bazı özellikleri 

göz önüne almakta gereklilik vardır. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz (99): 

 - Önyargıdan uzak, farklı değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır.  

 - Güvenilir ve tama yakın bilgileri hemen sağlamalıdır. 

 - Ağrının niteliğinden, duyumsal farkını ayırmalıdır. 

 - Aynı skorlar ile deneysel ve klinik ağrı değerlendirilip, ikisi arasında 

karşılaştırma yapılabilmelidir. 

 - Gruplar arasında ve çalışılan gruplar içindeki ağrının değerlendirilmesini olası 

kılan göreceliden daha kesin skalalar sağlamalıdır (99). 

 Ağrının tanımını gözden geçirdiğimizde, ağrının oluşmasında iki modelin varlığı 

görülür (99) : 

- Medikal model : Hasarın patolojisi veya etkisi.  

 - Davranışsal model : Hastanın bilgi, davranış ve predispozan kişilik nedenleri 

(99). 

 Bu modellerden ilki, daha geleneksel ve objektif patoloji bulgularına, ikincisi ise 

kişinin geçmişteki deneyim ve davranış öğrenimi gibi subjektif verilerine dayanır. Bu 

iki etki yolu, ağrı değerlendirilmesinde güçlüklere neden olur (99). 
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 Ağrının en kolay değerlendirme yolu, hastaya ağrısının olup olmadığını 

sormaktır. Ancak her hasta ile diyalog kurmak olası olmadığı gibi, yanıt alınan 

hastalarda da, tam ve yeterli bir ağrı değerlendirmesi yapmak olası olmamaktadır (99). 

 Diyalog kurulabilen hastaların ağrılarının şiddetlerini değerlendirmek gereklidir. 

Çünkü sadece "ağrısı olması" değerlendirme için yeterli olmamaktadır. Bu neden ile 

ağrı ölçümünde, ya da diğer bir yaklaşım ile değerlendirilmesinde, ağrı şiddeti düzeyini 

ifade edebilmek için sıralanmış sayı, kelime ya da işaretlerden yararlanılır (99). 

 Ağrının değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler aşağıda sıralanmıştır (103): 

- Tek Boyutlu Ölçekler: 

• Sözel kategori ölçeği 

• Sayısal ölçekler 

• Görsel Anolog Ölçütü (GAÖ) 

     • Burford Ağrı Termometresi  

- Çok Boyutlu Ölçekler: 

 • Mc Gill Melzack Ağrı Soru Formu 

 • Dartmount Ağrı Soru Formu 

 • West Haven-Yale Çok Boyutlu Ağrı Çizelgesi 

 • Anımsatıcı Ağrı Değerlendirme Kartı 

 • Wisconsin Kısa Ağrı Çizelgesi 

 • Ağrı Algılama Profili 

 • Davranış Modelleri. 

2.4.1.1. Görsel Anolog Ölçütü (GAÖ) (Visual Anolog Scale/VAS): 

Çoğunlukla 10 cm uzunluğunda, yatay ya da dikey; "Ağrı Yok" ile başlayıp 

"Dayanılmaz Ağrı" ile biten bir hattır. Bu hat sadece düz bir hat olabileceği gibi, eşit 

aralıklar halinde bölünmüş ya da ağrı tanımlamada, hat üzerine konan tanımlama 

kelimelerine de sahip olabilir. Genel olarak dikey hattın daha kolay anlaşıldığı kabul 

edilmektedir (99). 
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GAÖ’nün ağrı şiddeti ölçümünde diğer tek boyutlu ölçeklere göre daha duyarlı 

ve güvenilir olduğu belirtilmektedir (103-105).  

GAÖ’nün kullanılması hastaya çok iyi anlatılmalıdır. Hasta ağrısının şiddetini, 

bu hat üzerinde uygun gördüğü yerde işaret ile belirtir. Ağrı yok başlangıcı ile, bu nokta 

arası “cm” olarak ölçülüp kayda alınır. Ancak GAÖ’nün doğruluğunu kanıtlamanın 

olası olmadığı bilinmektedir (106). 

GAÖ kullanmanın avantajları (99, 107, 108): 

- Ağrı şiddetinin değerlendirilmesinde, diğer yöntemler ile yapılan karşılıklı 

değerlendirmeler sonucunda GAÖ'nün uygun bir yöntem olduğu saptanmıştır. 

- 5 yaş üzerindeki hastalar, bu yöntemi, kolay anlaşılır ve kolay uygulanabilir 

olarak tanımlamışlardır. 

- GAÖ ile değerlendirmelerde düzenli bir dağılım gerçekleştirilir. 

-Sözlü ağrı değerlendirilmesi ile karşılaştırıldığında, tedavi etkilerinin 

değerlendirilmesinde yeterli hassasiyete sahip olduğu görülür. 

- Ölçüm yeniden yapılabilir. Skalanın iyi bir intra-examiner (bir hekimin testi 

aynı gün içinde hastaya iki kez uygulaması) ve inter-examiner (iki ayrı hekimin testi 

aynı hastaya uygulaması) tekrarlanılabilirlik derecesine sahip olduğu gösterilmiştir.  

GAÖ'nün diğer ağrı ölçüm yöntemlerine göre dezavantajları (99): 

- Hastalar işaretlenmeyi rasgele yapabilmekte, bu da değerlendirmede yanılgılara 

neden olabilmektedir. 

- Hastanın yorgun, şaşkın ya da işbirliği yapamaz durumda olması GAÖ'nün 

yeterli olmasını engelleyebilir. 

- Ağrı değerlendirilmesinin yapıldığı zamanın seçimi de yanılgılara neden 

olabilir. Bu yanılgıları önlemek için ağrı değerlendirilmesini düzenli aralıklar ile 

yapmak uygun olur. 

- GAÖ'nün değerlendirme ve kayıtlarının aynı skala üzerinde yapılması 

durumunda önceki ağrı şiddeti değerini görmek, sonraki ağrı şiddetinin 

değerlendirilmesinde etkileyici rol oynayabilir. 
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- Yaşlılarda, GAÖ hattının algılanması, işaretler ile koordinasyon sağlanmasının 

güçlüğü nedeni ile uygulamada sorun olabilmektedir. 

- Değerlendirmelerde, teknik detay nedeni ile oluşabilecek sorunlarla da (formun 

baskı ve çoğaltma işlemlerindeki gibi) karşılaşılabilinir. Dezavantajları göz önüne 

alındığında, GAÖ çocuklarda yararlı bir ölçüm olarak görülmesine karşılık, yaşlılarda 

en iyi ağrı değerlendirme yöntemi olarak önerilmemektedir. 

2.5. Dental Anksiyete 

Anksiyete (kaygı); korku, gerginlik, endişe gibi subjektif olarak hissedilen bir 

duygudur ve şahsiyetin bütünlüğünün tehdit edildiği herhangi bir durumda ortaya 

çıkabilir. Özellikle akut anksiyete çeşitli fizyolojik (bulantı, kusma, diyare, idrar sıklığı 

vs.) ve davranışsal bozukluklara neden olabilir (109-114). 

Etkin lokal anesteziklerin ve analjeziklerin kullanılmasına rağmen, halen birçok 

hasta diş hekimi korkusu taşımaktadır. Bu korku nedeniyle uzun yıllar diş hekimine 

gitmeyi ihmal eden hasta sayısı oldukça fazladır. Dental anksiyeteye neden olan 

faktörler arasında lokal anestezi, ağrı, dönen alet korkusu, hastanın diş hekimi 

koltuğunda duyduğu sesler, kokular, gördüğü görüntüler  sayılabilir (115-121). Dental 

anksiyete farklı komponentleri olan kompleks bir olgudur. Hastanın kişilik özelliği 

(122), cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu ve geçmişte travmatik dental tecrübe yaşamış 

olması (123) gibi birçok faktör hastaların dental kaygı seviyelerini etkileyebilir. 

Çalışmalar, yüksek dental kaygı görülme sıklığının % 5-20 arasında değiştiğini ve 

kadınların erkeklere oranla daha yüksek kaygı değerlerine sahip olduğunu 

göstermektedir (124-128). Dental korkuya sahip olan hastaların olmayanlara göre daha 

fazla ağız-diş sağlığı problemi olduğu bildirilmiştir (121, 129, 130). Bu nedenle klinik 

diş hekimliğinde dental korkunun önemli oldukça büyüktür (131).  

Diğer işlemlerle karşılaştırıldığında ağız cerrahisi girişimlerinin hastalar için en 

büyük kaygı nedeni olduğu bildirilmiştir (115, 118, 134). Yüksek derecelerde 

anksiyeteye sahip olan hastaların dental işlemlerinin gerçekleşmesi hem hekim hem de 

hasta için güçlük yaratır. Bu hastalarla iletişim son derece zordur, tedavileri uzun sürer, 

randevularına düzenli gelmezler, hekimde de kendilerine karşı bir anksiyete oluşmasına 

ve klinik olarak zaman kaybına neden olurlar (109, 131, 133). Preoperatif anksiyete 

cerrahiyi, anesteziyi, postoperatif iyileşmeyi de olumsuz etkiler. Endişeli hastaların 
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dental işlemler sırasında ve postoperatif dönemde daha şiddetli ve uzun süreli ağrı 

hissettiği bildirilmiştir (115, 134). 

Ağız cerrahisi girişimlerinde öncelikle hastaların anksiyete seviyelerinin bilinmesi 

ve kontrol altına alınması önemlidir. (115, 134). 

2.5.1.  Anksiyetenin Değerlendirilmesi 

Anksiyetenin belirlenmesi aslında zor bir işlemdir. Bu nedenle dental 

anksiyetenin psikometrik ölçümünde, sonuçların güvenirliği açısından birden fazla 

skalanın kombine olarak kullanılması önerilmiştir (115). Ağız cerrahisi işlemleri ile 

bağlantılı anksiyetenin ölçümünde değişik skalalar kullanılmaktadır. Bunlar içinde en 

sık olarak Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory/STAI) 

(135-138), Corah’ın Dental Anksiyete Skalası  (Corah’s Dental Anxiety Scale) (123, 

135-137, 139, 140), Dental Korku Anketi (Dental Fear Survey) (133) ve GAÖ 

kullanılmıştır (115, 141). Ayrıca anestezi ve cerrahiye bağlı anksiyeteyi ve bilgi edinme 

isteğini ölçmek için basit ve uygulanması az zaman alan Amsterdam Preoperatfi 

Anksiyete ve Bilgi Skalası (Amsterdeam Preoperative Anxiety and Information Scale) 

testi geliştirilmiştir, ancak çok sık kullanılan bir skala değildir (134). Bunların dışında 

anksiyeteye yanıtın fizyolojik göstergesi olarak kalp atım hızı değeri ve sistolik-

diastolik kan basıncı değerleri de kullanılmaktadır (142, 143).  

Corah’ın Dental Anksiyete Skalası, Corah tarafından 1968 yılında yayınlanmış 

bir ankettir (144). 4 soru ve her soru için 5 cevap seçeneği içermektedir. Bu dört soru 

hastanın diş hekimine gidişi, bekleme salonunda sırasını beklemesi, hekimin aletlerini 

hazırlaması ve bu aletlerle ağız içinde işlem yapması aşamalarını içerir. Verilen 

cevaplara göre puanlama 4 (kaygı yok) ile 20 (aşırı yüksek kaygı) arasında 

değişmektedir (124, 133).  

Dental Korku Anketi, Kleinketch ve ark. (145) tarafından 1973 yılında 

yayınlanmış bir ankettir. Bu anketle dental tedavi aşamalarında korkuya dayalı 

davranışlar ve fizyolojik değişiklikler kaydedilmekte ve tedavi işlemlerinde korku 

yaratan etkenler belirlenebilmektedir (131). Hastanın hekimden randevu alması, döner 

enstrümanın hastanın ağzına girmesi gibi dental tecrübelerinin çeşitli aşamalarını 

kapsayan 20 soruluk bir formdan oluşmaktadır. Puanlama 20 (hiç korkunç değil) ile 100 

(çok korkunç) arasında değişmektedir (133).  
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2.5.1.1. Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory/STAI) 

Tehlikeli koşulların oluşturduğu kaygı türü genellikle her bireyin yaşadığı geçici 

duruma bağlı bir kaygı oluşturur, buna “durumluk kaygı’’ denir. Bazı kişiler ise sürekli 

olarak huzursuzluk içinde yaşarlar. Genelde mutsuzdurlar. Doğrudan doğruya çevreden 

gelen etkenlere bağlı olmayan bu kaygı türü içten kaynaklanır. Bireyin öz değerlerinin 

tehdit edildiğini zannetmesi ya da içinde bulunduğu durumu stresli olarak yorumlaması 

sonucu birey kaygı duyar. Buna da “sürekli kaygı” denir (146, 147). 

 STAI bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda kendini nasıl hissettiği ve 

bireyin içinde bulunduğu durum ve koşullardan bağımsız olarak kendini nasıl 

hissettiğini belirleyen geçerlik güvenilirliği kanıtlanmış bir envanterdir. Envanter, 1970 

yılında Spilberger ve ark. tarafından 14 yaş ve üzeri genç, öğrenci hasta ve normal 

yetişkinlerde anksiyete düzeylerini ölçmek için geliştirilmiştir. Türkiye’deki geçerlik ve 

güvenilirliği Öner ve Lacompte tarafından kanıtlanmış ve Türkçe’ye uyarlanmıştır (146, 

148).  Anksiyete ölçümü için tıpta en yaygın kullanılan testtir (134). Envanter her biri 

20’şer soruluk iki ayrı ölçekten oluşmaktadır. Ölçeklerden  ilki Durumluk Kaygı 

Envanteri (STAI TX-1),  ikincisi ise Sürekli Kaygı Envanteri (STAI TX-2)dir. 

Cevapların değerlendirilmesini takiben elde edilen toplam puan 20-80 arasında 

değişmektedir. Hesaplanan toplam puan ne kadar yüksek ise, ölçeği dolduran kişinin 

kaygı düzeyi o kadar yüksek yorumlanır. STAI TX-1 tekrarlanabilir bir testtir, aynı gün 

içinde birden fazla uygulanabilir, STAI TX-2 ise aynı kişiye yalnızca  bir kez uygulanır. 

Her iki ölçeğin birlikte uygulanması durumunda ilk olarak STAI TX-1’in doldurulması 

doğrudur. Durumluluk anksiyetesi yüksek düzeyde olanların yine yüksek düzeyde 

süreklilik anksiyetesi geliştirdikleri bilinmektedir (148). 

2.6. Pulse Oksimetre 

 Hipoksi, cerrahi sırasında ya da sonrasında diş hekimliği hastalarında 

görülebilen bir durumdur. Bu tehlikeli durum klinisyenin, hastanın vital bulgularını -

özellikle nabız ve kanın oksijen taşıma kapasitesi- monitörize etmesini gerektirir. 

Pulseoksimetre adı verilen non-invaziv, anında ve devamlı bilgi veren bir teknikle bunu 

yapmak mümkün olur (149). 

 Pulse oksimetre, ilk olarak 1970’lerin ortalarında Takuo Aoyagi tarafından 

geliştirilmiştir. Modern tıbbın ayrılmaz bir parçası olan pulse oksimetre, kandaki 
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oksijen satürasyonunun noninvaziv bir şekilde ölçülmesine yarayan, kalibrasyon 

gerektirmeyen bir araçtır (150). 

 Transkütanöz ölçümde pulseoksimetre hemoglobinin ortalama oksijenlenmiş ve 

oksijenlenmemiş oranını belirler. Bu teknikle klinisyen hastanın hipoksiye girip 

girmediğini ve nabız değişikliklerini kontrol etmiş olur. Pulseoksimetre, sedasyon 

tekniğini kullanan ya da sıklıkla sistemik hastalığa sahip bireyleri tedavi eden hekimler 

için faydalı olabilecek bir alettir (149). 

 Pulse oksimetre hemoglobinin oksihemoglaobin ve deoksihemoglaobin adlı iki 

farklı türünün absorbsiyon spektrumundaki doğal farkı algılayarak arterial kanın 

saturasyonunu ölçer. Pulse oksimetre Beer kuralı prensibine göre çalışır. Bu prensibe 

göre bilinen bir çözücü içinde (kan) eriyen, bilinmeyen bir çözünenin (hemoglobin) 

konsantrasyonu, çözünenin ışığı absorbsiyonu yolu ile belirlenebilir (151, 152).  

 Ölçüm genel olarak el parmağı olmak üzere, ayak parmağı, kulak, burun ve alın 

bölgelerine yerleştirilen prob yardımı ile yapılır (150). Proba yerleştirilmiş olan iki adet 

fotodiot , sırasıyla oksihemoglobin ve  deoksihemoglobinin absorbsiyonunu ölçmek için 

660 (kızıl)-940 (kızılötesi) nm arasında ışık üretir (149, 151, 152). Bir ışık dedektörü ve 

mikro işlemci absorbe edilen kızıl ve kızılötesi ışık miktarındaki değişikilikleri 

kaydeder. Her kalp atımındaki arteriyal kan değişikliği nedeni ile oksimetre etraftaki 

konnektif dokunun ışık absorbsiyonunu yok sayarak sadece arteriyel oksijen içeriğini 

ölçer. Toplanan bilgiler oksimetrenin bilgisayarı tarafından dijital sinyallere 

dönüştürülür. Ardından hemoglobin oksijen saturasyonun sayısal değeri oluşturulur ve 

ekranda görülür (149). 

 Makineler, ses ve görüntü sinyalleri ile oksijen saturasyonu ve nabız değişikliği 

değerlerinde hekimi uyarırlar.  Probun parmaktan çıkması durumunda da ses sinyali ile 

uyarı yaparlar (149). 

2.6.1. Pulse Oksimetre Kullanımında Sınırlamalar 

 Pulse oksimetreler genellikle % 70-100 oksijen saturasyon değerine hassastırlar 

(152-154). Kan perfüzyonu düşük hastalar, venöz pulsasyonu artmış hastalar, 

hemoglobin bozukluğu olanlar ve ölçüm srasındaki vücut hareketleri, gecikmiş ya da 

hatalı sonuç oluşmasına neden olabilir. Ayrıca kızıl ötesi ışığın transmisyonuna engel 

olan tırnak cilası, yoğun doku rengi (sarılık ya da pigmentasyon) ve intravenöz 



 88 

boyaların kullanımı gibi durumlar aletin hata vermesine ya da yanlış sonuç 

göstermesine neden olabilir (149). 

 Oksimetre sensorünün yakınlarında elektrokoter cihazının bulunması, ortamın 

çok aydınlık olması ve hastanın aynı ekstremitesinden kan basıncı ölçümleri  gibi 

çevresel faktörler doğru ölçüm yapılmasını engelleyebilir (151, 154).   

 Diş hekimliğinde bilinçli sedasyon tekniklerinin kullanımının artmasıyla pulse 

oksimetri hasta monitörizasyonu için standart bir yöntem haline gelmeye başlamıştır. 

Pulse oksimetri yalnızca lokal anestezi kullanan bir hekim için bile hipoksi hakkında 

tam bilgi vermesi nedeni ile faydalı olabilmektedir (155). 

 Klinisyen bu cihaz yardımı ile operasyon öncesi oksijen saturasyon değerini ve 

nabız sayısını kolaylıkla öğrenebilir. Özellikle parenteral ilaç uygulması sonrası tedavi 

sırasında meydana gelen değişiklikler pulse oksimetre yardımı ile gözlemlenerek 

müdahalenin yönlendirilmesi sağlanmış olur. Stres  durumunu tolere edemeyen sistemik 

rahatsızlığı olan bireylerde bu cihazın hızlı bir şekilde durum hakkında bilgi vermesi 

sayesinde hastalar daha dikkatli ve tedbirli şekilde tedavi edilebilirler (149). 

 Obezitesi ya da tütün kullanma alışkanlığı olan hastalarda bilinçli sedasyon 

sırasında ortaya çıkabilecek hipoksi durumunda pulse oksimetre hekime anında bilgi 

verir ve yaşamı tehdit edebilecek problemlerin önüne geçilmiş olur (149). 

 Pulse oksimetre pediatrik hastaların tedavisinde de son derece faydalı bir 

cihazdır. Oral premedikasyon bu hastaların tedavisinde sedasyon için en sık kullanılan 

yöntemdir. Bu nedenle vital bulguların hızlı ve tam olarak bilinmesi esastır. Oksijen 

saturasyonunda kabaca söylenecek olursa % 95-97 değer aralığı güvenli olarak kabul 

edilir. Çocuk hastalarda güvenli kabul edilen değer aralığı yetişkin hastalara nazaran 

daha dardır. Bu durum özellikle parenteral tekniklere nazaran hasta yanıtının 

öngörülmesinin daha zor olduğu oral premedikasyon için geçerlidir (149). 

 Pulse oksimetrenin postoperatif olarak uygulanması, monitörizasyonun sona 

erdirilmesi konusunda bilgi vermesi açısından son derece faydalıdır. Diazepam gibi bazı 

ilaçlar farmakolojik olarak aktif metabolitlere sahip olduklarından anestezi sonrası 

aşamada hastanın monitörizasyonu son derece önemlidir. Hastanın pozisyonundaki 

değişiklikler ya da sedasyona beklenilenden daha derin yanıt vermesi durumunda 

hipoksik episodlar oluşabilir. Pulse oksimetre cihazı bu gibi durumlarda sağlık 
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personelinin duruma müdahale edebilmesi açısından son derece değerli bir cihazdır 

(149). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hastalar 

Bu çalışmaya Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene 

Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’na Şubat 2009-Eylül 2009 tarihleri arasında 

gömülü alt yirmi yaş dişlerine perikoronit, basınca bağlı ağrı, ortodontik veya protetik 

nedenle çekim endikasyonu konarak baş vurmuş, yaşları 18-40 arasında değişen 40 

hasta (25 kadın, 15 erkek) dahil edilmiştir. Hasta seçimi yapılırken şu durumlar göz 

önüne alınmıştır: 

- Cerrahi çekime ya da seçilen lokal anestezik ajanın kullanımına engel teşkil 

edebilecek sistemik rahatsızlıklarının bulunmaması, 

- Hastaların 18-40 yaş aralığında olması, 

- Hastaların en az lise mezunu olması, 

- Alt yirmi yaş dişlerinin çift taraflı olarak gömülü olması, 

- Her iki taraftaki alt yirmi yaş dişinin okluzal plana göre benzer pozisyonda, 

benzer retansiyonda ve zorluk derecesinde olması, 

- Gömük 20 yaş dişlerinde akut enfeksiyon bulunmaması, 

- Kullanılan lokal anestezik madde ve operasyon sonrası reçete edilen ilaçlara 

karşı alerjik reaksiyon hikayesi bulunmaması, 

- Hastaların operasyon öncesinde ağrı algılaması ya da emosyenel durumu 

etkileyen herhangi bir ilaç kullanmaması,  

- Kadın hastaların menstrual periyot içinde bulunmaması, 

- Hastaların hiçbirinin daha önceden bilgisayar kontrollü sistemle yapılan ĐO 

anestezi veya geleneksel mandibular anestezi tecrübesi olmaması. 

 Hastaların tamamına günün aynı saatinde randevu verilmiştir. Yirmi yaş dişleri 

çekilmeden önce hastalardan detaylı bir anamnez alınarak, klinik ve panoromik röntgen 

üzerinde radyolojik muayeneleri yapılarak kayıtları tutulmuştur.  Kendilerine yapılacak 

işlemler ve kayıtlar hakkında bilgi verilerek ‘Gönüllü Bilgilendirme Onay Formu’ 

(Form-1) okutulup imzalatılmıştır. Çalışmanın etik kurallara uygunluğu Đstanbul 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmıştır (23 Aralık 

2008/Sayı no: 3263 ve 26 Haziran 2009/Sayı no: 2360).   

3.2. Hasta Grupları: 

Çalışmanın amacı; iki farklı anestezi yönteminin hasta anksiyetesi üzerine etkisi, 

anestezi sırasında hissedilen ağrı, hasta konforu ve yirmi yaş cerrahisi sırasındaki 

etkinliğini kıyaslamak olduğu için gruplar geleneksel anestezi (20 adet) ve intraosseoz 

anestezi (20 adet) olmak üzere tespit edilmiştir. Hangi yöntemin hangi tarafta (sağ/sol) 

kullanılacağı rastgele belirlenmiştir. Herhangi bir komplikasyon gözlenmemesi (ağrı, 

trismus, alveolit, ödem) durumunda ikinci operasyon, dikişlerin alınmasından 15 gün 

sonra gerçekleştirilmiştir. Tüm anestezi uygulamaları ve cerrahi operasyonlar tek bir 

araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Hasta gurubumuzu oluşturan 40 hasta içinden rastgele seçilen 20 hastaya; 

1. Randevuda: 0.40x50 mm standart dental enjektörle (Tıbset, Đstanbul, Türkiye) 

1:100.000 adrenalin içeren % 4’lük artikain (Ultracaine DS-Fort, Hoechst Marion 

Roussel, Frankfurt, Germany) solüsyonu ile ĐASB (1,5 ml) ve n. bukkalis anestezisi (0,3 

ml) uygulanmıştır. Operasyonu takiben 7. günde dikişler alınmış, dikişlerin alınmasını 

takiben 15. günde 2. randevu gerçekleştirilmiştir. 

2. Randevuda: ĐO anestezi yapılmasına imkan sağlayan, ucuna  27 gauge (0,40 

mm çapında)- 13 mm Transcort-S (DHT,Cholet,France) iğne takılmış bilgisayar 

kontrollü anestezi sistemi olan QuickSleeper (Dental Hi-Tec,Cholet,France) ile  

1:100.000 adrenalin içeren % 4’lük artikain solüsyonu supraperiostal (0,3 ml) ve ĐO (1,5 

ml) olarak uygulanmıştır.  

20 kişiden oluşan diğer hasta grubuna ise; 

          1. Randevuda QuickSleeper'la supraperiostal infiltrasyon ve ĐO enjeksiyon, 2. 

Randevuda standart dental enjektörle ĐASB ve bukkal anestezi uygulanmıştır. 

Hastalar hangi randevuda hangi sistemin kullanıldığı konusunda 

bilgilendirilmemişlerdir, fakat kullanılan sistemi hastadan gizlemek için özel bir çaba da 

harcanmamıştır.  
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3.3. Verilerin Toplanması: 

Hastaların onayları alındıktan sonra anamnezleri alınarak Form-2’de görülen 

Hasta Takip Formları doldurulmuş, panoramik röntgenleri bu formlarla beraber kayıt 

oluşturulmak üzere alınmıştır. 

Anksiyeteyi ölçmek amacı ile STAI uygulanmıştır. Envanterlerden ilki olan ve 

bireyin anlık durumunu ölçen STAI Form TX-1 (Form-3), her bir randevuda, her bir 

gömük diş için hastaya anestezi öncesi, anestezi sonrası ve operasyon sonrası olmak 

üzere üçer kere uygulanmış (toplam 6 kez), bireyin genel durumunu ölçen STAI Form 

TX-2 (Form-4) ise sadece ilk randevuda, anestezi öncesinde uygulanmıştır. Her iki 

ölçeğin birlikte uygulanması durumunda ilk olarak STAI TX-1’in doldurulması doğru 

olduğundan, hastalara 1. randevuda anestezi öncesi ilk olarak STAI Form TX-1, 

ardından STAI Form TX-2 doldurtulmuştur. Ölçek sorularının değerlendirilmesi her 

soru için değişen ve farklı yanıt kategorilerini içeren dört skala ile yapılmıştır. Bu 

ifadelerin karşısında ‘hayır’ ‘biraz’, ‘çok’ ve ‘her zaman’  seçenekleri bulunmakta ve 

1,2,3,4  sayısal değerleri ile ölçeklendirilmektedir.  

Vital bulgularını değerlendirmek ve hastanın kaygı düzeyinin bu değerler 

üzerine yansımasını görmek amacı ile hastalar noninvaziv monitöre (Guangdong 

Biolight Meditech Co. Ltd., Zhuhai, China) bağlanarak kalp atım sayısı (Heart 

Rate/HR), monitöre bağlı saturasyon probu ile kandaki oksijen saturasyonu (SPO2) 

değeri ölçülmüştür. Ölçümler sırasında monitor sessiz olarak çalıştırılmıştır. Değerler 

1’er dakikalık periyotlarda, enjeksiyona başlamadan 4 dk. önce, enjeksiyon sırasında ve 

enjeksiyonun bitimini takiben 4 dk. süreyle kayıt edilmiştir.  

Hastaların enjeksiyon sırasında ve operasyon sırasında hissettikleri ağrıyı 

ölçebilmek amacıyla hastalara biri enjeksiyon sonrası ve diğeri operasyon sonrası olmak 

üzere iki kere ağrının kalitatif değerlendirmesine olanak veren GAÖ uygulanmıştır 

(Form-5). Çizgi üzerine ağrının derecesini belirten herhangi bir numaralandırma 

yapılmamıştır, hastalar ölçek üzerine işaretleme yaptıktan sonra puanlama 0-10 arasında 

yapılmıştır.   

Anestezinin etkinliği; 

0� Tedavinin tamamlanmasına izin vermeyen anestezi, 



 93 

 1�Ağrı ya da hassasiyet olmaksızın tedavinin tamamlanmasına izin veren 

anestezi, 

 2�Hafif hassasiyete rağmen tamamlanan tedavi, 

 3�Değerlendirme yapılamamıştır skorlamasına göre araştırmacı tarafından 

değerlendirilmiştir (100). 

Đğne ucunda kırılma, iğne ucunda tıkanma, yumuşak doku anestezisi ve sert 

doku anestezisi gerçekleşip gerçekleşmediği not edilmiştir. 

3.4. Đntraosseoz Enjeksiyon Prosedürü  

Tüm anestezi ve cerrahi işlemler Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ameliyathanesinde uygun 

asepsi ve antisepsi kuralları altında, tek araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Đşleme başlamadan önce eğer 1. randevu ise, hastalara STAI Form TX-1 ve STAI Form 

TX-2, 2. randevu ise sadece  STAI Form TX-1 doldurtulmuş, hastalar monitöre 

bağlanarak 4 dk. süre geçmesi beklenmiştir. Çalışmanın amaçlarından biri, her iki 

sistemde de enjeksiyon ağrısını ölçmek olduğundan anestezi prosedürlerinin hiçbirinde 

topikal anestezi uygulanmamıştır.  

Enjeksiyon iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Đlk olarak trigonum retromolare 

bölgesinde bulunan mukoza ile 15-20 derece açı yapacak ve iğnenin eğimli kısmı 

mukozaya bakacak şekilde mukozanın supraperiostal anestezisi gerçekleştirilmiştir. 

Anestezinin başlangıç saati not edilmiştir. Bu işlem iğnenin girişine izin verecek şekilde 

yüzeyel bir anestezi sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiş, yaklaşık 0,3 ml kadar 

anestezik solüsyon, mukozada beyazlama görülünceye kadar depo edilmiştir. Ardından 

beklemeksizin, sagital düzleme paralel olacak şekilde iğnenin doğrultusu değiştirilmiş, 

kemik teması alınmasını takiben rotasyon pedalına basılarak iğnenin yaklaşık % 10’u 

dışarıda kalacak şekilde kortikal kemik aşılarak kansellöz kemik içinde ilerlenmiştir. 

Đğne ucunun yeteri kadar penetre olduğu görüldükten sonra rotasyon pedalı bırakılıp 

enjeksiyon pedalına basılmış, kalan 1,5 ml solüsyon buraya depo edilmiştir. 

Enjeksiyonun bitiş saati not edilmiş, 4 dk. beklendikten sonra monitörizasyon 

durdurulmuştur. Hastaya STAI Form TX-1 ve GAÖ doldurtulmuştur. Bukkal ve lingual 

yumuşak doku yüzeylerine ucu künt bir el aleti ile bastırılarak anestezi kontrol edilmiş, 

hasta ağrı hissettiğini ifade ettiği takdirde ya da tedavi sırasında ağrı hissetmesi 
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durumunda anestezi başarısız kabul edilerek daha fazla ĐO enjeksiyon yapılmaksızın 

geleneksel lokal anestezi yöntemine dönülmüştür. 

3.5. Geleneksel Anestezi Prosedürü  

Đşleme başlamadan önce eğer 1. randevu ise, hastalara STAI Form TX-1 ve 

STAI Form TX-2 , 2. randevu ise sadece  STAI Form TX-1 doldurtulmuş, hastalar 

monitöre bağlanarak 4 dk. süre geçmesi beklenmiştir. Enjeksiyon iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Đlk olarak ĐASB gerçekleştirilmiş, margo anteriorun 1,5 cm 

arkasından raphe pterygomandibularisin orta noktasından karşı alt kanin dişi hizasından 

batırılark 1-1,5 cm ilerletilmiş, 0,3 ml solüsyon verilmiş, iğne 1,5-2 cm daha 

ilerletilerek foramen mandibula civarında kemik direnci ile karşılaşıldıktan sonra, iğne 

hafifçe öne çekilerek 1,2 ml solüsyon depolanmıştır. Enjeksiyonun başladığı saat not 

edilmiştir. ĐASB’de solüsyonun depo edilme süresi 45 sn. olarak belirlenmiştir. Hasta 

dudağına hafif bir uyuşukluk geldiğini ifade ettikten sonra n. bukkalisin rejyonal 

anestezisini gerçekleştirmek amacı ile iğne okluzal düzlemle aynı seviyede olacak 

şekilde alt çenede 2. büyük azı dişinin distal ve lateralinden batırılarak, 2-3 mm 

ilerletilerek, aspire edilmiş ve 0,3 ml solüsyon 15 sn.de enjekte edilmiştir. Enjeksiyonun 

bitiş saati not edilmiş, 4 dk. beklendikten sonra monitörizasyon durdurulmuştur. 

Hastaya STAI Form TX-1 ve GAÖ doldurtulmuştur. Bukkal ve lingual yumuşak doku 

yüzeylerine ucu künt bir el aleti ile bastırılarak anestezi kontrol edilmiş, hasta ağrı 

hissettiğini ifade ettiği takdirde ya da tedavi sırasında ağrı hissetmesi durumunda 

anestezi başarısız kabul edilerek bir miktar daha solüsyon verilmiştir. 

3.6. Cerrahi Prosedür   

Enjeksiyonların bitimini takiben ortalama 7 dk. sonra cerrahi prosedüre 

başlanmıştır. Operasyonun başlangıç saati not edildikten sonra insizyona ramustan 

kemik teması alınarak başlanmış, ikinci molar dişin distalinden diş eti kenarı boyunca 

insizyon devam ettirilerek dişin mezialinden serbestleyici insizyonla üç köşeli insizyon 

(Şekil 3.1) (156) tamamlanarak mukoperiostal flap eleve edilmiş, kemik retansiyonu 

olan dişlerde serum fizyolojik (% 0,9 NaCl) irrigasyonu altında ront ve fissür çelik 

frezlerle (Jota AG Rotary Instruments, Switzerland) kemik kaldırılmasını takiben çekim 

yapılmış, kemik retansiyonu olmayan dişlerde mukozanın kaldırılmasını takiben dişin 

çekimi gerçekleştirilmiştir. Çekim soketi serum fizyolojikle irrige edilip kanama 

kontrolü yapıldıktan sonra primer olarak sütüre edilmiş, operasyonun bitiş saati not 
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edilmiştir. Operasyonun hemen sonrasında hastaya STAI Form TX-1 ve GAÖ 

doldurtulmuştur. Hastaya ameliyat sonrası dikkat etmesi gerekenler anlatılarak 

antibiyotik, analjezik ve antiseptik gargaradan oluşan ilaçları reçete edilmiş, 

operasyonun 7. gününde dikişlerin alınması için randevu verilmiştir. 

 

 

Şekil 3-1: Đnsizyon hattı ve mukoperiostal flebin kaldırılması. 

 

3.7. Đstatistiksel Metot: 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS 2008 Statistical Software 

(Utah, USA) programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metodların (Ortalama (Ort), Standart sapma (SD)) yanısıra niceliksel 

verilerin karşılaştırılmasında; normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi ve farklılığın ortaya çıktığı grubun tespitinde 

Mann Whitney U test kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup 

arası karşılaştırmalarında Student t test, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki 

grup arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanılmıştır. Tekrarlayan 

ölçümlerde normal dağılım gösteren parametreler için tekrarlayan ölçümlerde varyans 

analizi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren parametrelerin grup içi 

karşılaştırmalarında Paired sample t testi, normal dağılım göstermeyen parametrelerin 

grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret testi, niteliksel verilerin 

karşılaştırılmasında Ki-Kare testi, parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise 

Spearman’s rho korelasyon testi kullanılmış, anlamlılık p<0,05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir.  
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4. BULGULAR 

 Bu çalışma Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene 

Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Şubat 2009-Eylül 2009 tarihleri arasında, 

gömülü mandibular yirmi yaş dişlerine perikoronit, ağrı, ortodontik ya da protetik 

nedenle çekim endikasyonu konulmuş, 18-40 yaşları arasında 15’i (%37,5) erkek, 25’i 

(%62,5) kadın olmak üzere toplam 40 hastanın 80 adet gömük mandibular yirmi yaş 

dişi üzerinde yapılmıştır. 

  Çalışmanın amacı; iki farklı anestezi yönteminin (Geleneksel Anestezi ve 

Đntraosseoz Anestezi)  hasta anksiyetesi üzerine etkisi, anestezi sırasında hissedilen ağrı, 

hasta konforu ve yirmi yaş cerrahisi sırasındaki etkinliğini kıyaslamak olduğu için 

gruplar “Đntraosseoz Anestezi” yöntemi uygulanan dişler “Grup I” (n=40), “Geleneksel 

Anestezi” yöntemi uygulanan dişler “Grup II” (n=40) olarak belirlenmiştir. 

 Hangi yöntemin hangi tarafta (sağ/sol) kullanılacağı rastgele belirlenmiştir. 

Herhangi bir komplikasyon gözlenmemesi (ağrı, trismus, alveolit, ödem) durumunda 

ikinci operasyon dikişlerin alınmasından 15 gün sonra gerçekleştirilmiştir. Tüm anestezi 

uygulamaları ve cerrahi operasyonlar tek bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Hastaların yirmi yaş dişleri çekilmeden önce detaylı bir anamnez alınarak, klinik 

ve panoromik röntgen üzerinde radyolojik muayeneleri yapılarak kayıtları tutulmuştur.  

Kendilerine yapılacak işlemler ve kayıtlar hakkında bilgi verilerek ‘Gönüllü 

Bilgilendirme Onay Formu (Form-1) okutulup imzalatılmıştır. Çalışmanın etik kurallara 

uygunluğu Đstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı tarafından 

onaylanmıştır (23 Aralık 2008/Sayı no:3263 ve 26 Haziran 2009/Sayı no: 2360).   

4.1. Kaygı Düzeyinin Değerlendirilmesi 

4.1.1. Cinsiyetlere Göre Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

4.1.1.1. Sürekli Kaygı  (STAI TX-2) Düzeyi 

Cinsiyetlere göre sürekli kaygı (STAI TX-2) düzeylerine bakıldığında 

kadınlarda STAI TX-2 değerlerinin erkeklere göre daha yüksektir, ancak fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05) (Tablo 4.1).  
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Tablo 4-1: Cinsiyete göre STAI TX-2 değerlendirmesi 

STAI TX-2 
 

Ort±SD 
P 

Kadın 42,40±6,85 

Erkek 38,26±4,96 
0,058 

Student t test  

 

4.1.1.2.  Durumluk Kaygı (STAI TX-1) Düzeyi 

Grupların cinsiyetlere göre durumluk kaygı (STAI TX-1) düzeylerine 

baktığımızda; 

Grup I’de; cinsiyetlere göre olguların anestezi öncesi (AÖ), anestezi sonrası 

(AS) ve operasyon sonrası (OS) değerlerinin kadınlarda erkeklerden daha yüksek 

olduğu görülmüş, ancak kadınlarla erkeklerin AÖ ve OS STAI TX-1 düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0,05); AS STAI TX-1 

düzeylerine baktığımızda ise kadınların erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek AS STAI TX-1 değerlerine sahip olduğu görülmüştür  (p<0,05) (Tablo 4.2 ve 

Şekil 4.1). 

 Kadınların; AÖ, AS ve OS STAI TX-1 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişim görülmemiştir (p>0,05). 

 Erkeklerin; AÖ, AS ve OS STAI TX-1 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişim görülmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 4-2: Grupların cinsiyetlere göre STAI TX-1 değerlendirmesi 

Kadın Erkek  
STAI TX-1 

Ort±SD Ort±SD 

+p 

AÖ 37,84±6,46 34,47±9,34 0,185 

AS 40,60±6,89 34,86±10,08 0,039* 

OS 41,40±10,78 35,80±12,67 0,145 

++p 0,089 0,820 

AÖ-AS •p 0,066 0,723 

AÖ-OS •p 0,106 0,540 

Grup I 

AS-OS •p 0,738 0,666 

 

AÖ 41,04±9,03 36,66±8,48 0,138 

AS 41,84±8,06 35,80±9,07 0,035* 

OS 39,20±9,83 33,60±10,26 0,094 

++p 0,545 0,538 

AÖ-AS •p 0,615 0,467 

AÖ-OS •p 0,450 0,279 

Grup II 

AS-OS •p 0,271 0,401 

 

+ Student t test ++ Tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi    •Paired sample t test   * p<0,05 
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Şekil 4-1: Grup I’de cinsiyetlere göre STAI TX-1 düzeylerinin dağılımı. 

 

Grup II’de; Grup I ile benzer şekilde, cinsiyetlere göre olguların AÖ, AS ve OS 

değerlerinin kadınlarda erkeklerden daha yüksek olduğu görülmüş, ancak kadınlarla 

erkeklerin AÖ ve OS STAI TX-1 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmazken (p>0,05); kadınların AS STAI TX-1 düzeyleri erkeklerden 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4.2 ve Şekil 

4.2). 

Kadınların; AÖ, AS ve OS STAI TX-1 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişim görülmemiştir (p>0,05). 

Erkeklerin; AÖ, AS ve OS STAI TX-1 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişim görülmemiştir (p>0,05). 
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 Şekil 4-2: Grup II’de cinsiyetlere göre STAI TX-1 düzeylerinin dağılımı. 

 

4.1.2. Cinsiyetlerden Bağımsız Gruplara Göre STAI TX-1 Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi 

Cinsiyetlerden bağımsız olarak bakıldığında grupların AÖ, AS ve OS STAI TX-

1 değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.3 ve Şekil 4.3). 

Grup I’de;  en yüksek ortalama değerin OS, en düşük değerin ise AÖ değerler 

olduğu görülmüş ancak AÖ, AS ve OS, STAI TX-1 düzeylerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0,05). 

Grup II’de; en yüksek ortalama değerin AS, en düşük ortalama değerin OS olduğu 

görülmüş, ancak AÖ, AS ve OS, STAI TX-1 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişim görülmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 4-3: Gruplara göre STAI TX-1 değerlendirmesi 

Grup I Grup II 
STAI TX-1 

Ort±SD Ort±SD 

+p 

AÖ 36,57±7,73 39,40±8,98 0,136 

AS 38,45±8,58 39,57±8,85 0,566 

OS 39,30±11,69 37,10±10,24 0,373 

++p 0,079 0,370 

AÖ-AS •p 0,067 0,871 

AÖ-OS •p 0,084 0,207 

AS-OS •p 0,611 0,160 

 

+ Student t test  ++ Tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi  •Paired sample t test 

 

 

Şekil 4-3: Gruplara göre STAI TX-1 dağılımı. 
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4.2. Ağrının Değerlendirilmesi 

4.2.1. Cinsiyetlere Göre Ağrının Değerlendirilmesi 

Cinsiyetlere göre grupların Görsel Anolog Ölçütü (GAÖ) değerlerine 

bakıldığında; 

 Grup I’de cinsiyete göre olguların AS ve OS GAÖ düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.4 ve Şekil 

4.4). 

Kadınlarda; AS GAÖ düzeyine göre OS GAÖ düzeyinde görülen artış 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

 Erkeklerde; AS GAÖ düzeyine göre OS GAÖ düzeyinde görülen artış 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

 

Tablo 4-4: Gruplarda cinsiyetlere göre GAÖ değerlendirmesi 

Kadın Erkek  

GAÖ Ort±SD 

(Medyan) 

Ort±SD 

(Medyan) 

+p 

AS 1,22±1,54 (0,5) 0,68±0,91 (0,2) 0,313 

OS 3,68±2,71 (3) 2,67±2,64 (1,5) 0,222 Grup I 

AS-OS •p 0,001** 0,006**  

AS 2,79±2,40 (2) 1,43±1,48 (1) 0,076 

OS 1,99±2,33 (1) 2,93±2,57 (3) 0,221 Grup II 

AS-OS •p 0,088 0,015*  

+ Mann Whitney U test •Wilcoxon sign test   * p<0,05  ** p<0,01 
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Şekil 4-4: Grup I’de cinsiyetlere göre GAÖ dağılımı. 

 

 Grup II’de; cinsiyete göre olguların AS ve OS GAÖ düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.4 ve Şekil 

4.5). 

Kadınlarda; AS GAÖ düzeyine göre OS GAÖ düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0,05). 

 Erkeklerde; AS GAÖ düzeyine göre OS GAÖ düzeyinde görülen artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 
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Şekil 4-5: Grup II’de cinsiyetlere göre GAÖ dağılımı. 

4.2.2. Cinsiyetlerden Bağımsız Gruplara Göre Ağrı Değerlendirmesi 

Grup II’nin AS GAÖ düzeyi, Grup I’den istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı yüksekken (p<0,01); Grup I’in OS GAÖ düzeyi Grup II’den yüksek olmasına 

rağmen iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05) (Tablo 4.5 ve Şekil 4.6). 

 Grup I’de; AS GAÖ düzeyine göre OS GAÖ düzeyinde görülen artış istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

 Grup II’de; AS GAÖ düzeyine göre OS GAÖ düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0,05). 

 

Tablo 4-5: Cinsiyetlerden bağımsız gruplara göre GAÖ değerlendirmesi 

Grup I Grup II 
GAÖ 

Ort±SD (Medyan) Ort±SD (Medyan) 

+p 

AS  1,01±1,35 (0,5) 2,28±2,19 (1,5) 0,003** 

OS 3,30±2,70 (3) 2,35±2,43 (1,5) 0,093 

AS-OS •p 0,001** 0,844  

+ Mann Whitney U test   •Wilcoxon sign test  ** p<0,01 
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Şekil 4-6: Cinsiyetlerden bağımsız Grupların GAÖ dağılımı. 

 

Grup I’de AS GAÖ düzeylerinin dağılımına bakıldığında; dişlerin % 37,5’inde 

ağrı görülmezken, % 55’inde hafif, % 7,5’inde ise orta şiddette ağrı görülmektedir. 

Operasyon sonrası dişlerin % 17,5’inde ağrı görülmezken, % 40’ında hafif, % 30’unda 

orta şiddette ve % 12,5’inde şiddetli ağrı görülmektedir (Tablo 4.6).  

Grup II’de AS GAÖ düzeylerinin dağılımına bakıldığında; dişlerin % 15’inde 

ağrı görülmezken, % 55’inde hafif, % 22,5’inde orta şiddette ve % 7,5’inde ise şiddetli 

ağrı görülmektedir. Operasyon sonrası dişlerin % 22,5’inde ağrı görülmezken, % 

40’ında hafif, % 32,5’inde orta şiddette ve % 5’inde şiddetli ağrı görülmektedir (Tablo 

4.6).  
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Tablo 4-6: Cinsiyetlerden bağımsız gruplara göre GAÖ düzeylerinin dağılımı 

Grup I Grup II  
GAÖ 

n (%) n  (%) 

Yok (0 mm) 15 (%37,5) 6 (%15,0) 

Hafif (1-33 mm) 22 (%55,0) 22 (%55,0) 

Orta (33-66 mm) 3 (%7,5) 9 (%22,5) 
AS 

Şiddetli (≥67 mm) 0 (%0) 3 (%7,5) 

Yok (0 mm) 7 (%17,5) 9 (%22,5) 

Hafif (1-33 mm) 16 (%40,0) 16 (%40,0) 

Orta (33-66 mm) 12 (%30,0) 13 (%32,5) 
OS 

Şiddetli (≥67 mm) 5 (%12,5) 2 (%5,0) 

 

4.3. Enjeksiyon Süresi ve Operasyon Süresinin Değerlendirilmesi 

Grup I’in enjeksiyon süresi (min. 90, maks. 640 sn.), Grup II’den (min. 99, maks. 

556 sn.) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde uzundur (p<0,05) (Tablo 4.7 ve Şekil 4.7). 

Grupların operasyon süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.7). 

 

Tablo 4-7: Grupların enjeksiyon ve operasyon süresi değerlendirmesi 

Grup I Grup II 
 

Ort±SD Ort±SD 

+p 

Enjeksiyon süresi (sn.) 282,75±142,89 228,32±91,90 0,047* 

Operasyon süresi (dk.) 19,25±11,88 19,97±13,88 0,803 

+ Student t test  * p<0.05 
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Şekil 4-7: Gruplara göre enjeksiyon süresinin dağılımı. 

 

4.4. Grupların Dudak Uyuşukluğunun Değerlendirilmesi 

Her iki anestezi sisteminin hastalarda yarattığı dudak uyuşukluğu 

karşılaştırıldığında Grup I’de  5 hastada (% 12,5) hiç dudak uyuşukluğu meydana 

gelmezken 27 hastada (% 67,5) hafif, 3 hastada (% 7,5) orta ve 5 hastada (% 12,5) 

yoğun uyuşukluk meydana gelmiş, Grup II’de ise hastaların tamamı (% 100) 

dudaklarında yoğun bir uyuşukluk olduğunu ifade etmişlerdir. Gruplara göre dudak 

uyuşukluğu düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Grup II’deki olguların tamamında yoğun dudak uyuşukluğu 

görülürken; Grup I’de hafif dudak uyuşukluğu görülme oranı yüksektir (Tablo 4.8 ve 

Şekil 4.8). Bu sonuçlardan yola çıkarak kullanılan anestezi yöntemi ile dudak 

uyuşukluğu arasında ilişki olduğu, QS kullanılan grupta, GA yapılan hastalara göre 

anlamlı derecede daha az dudak uyuşukluğu meydana geldiği görülmüştür. 
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Tablo 4-8: Gruplara göre dudak uyuşukluğu değerlendirmesi 

Grup I Grup II  

n (%) n  (%) 
p 

Yok 5 (%12,5) 0 (%0) 

Hafif 27 (%67,5) 0 (%0) 

Orta 3 (%7,5) 0 (%0) 

Dudak 

Uyuşukluğu 

Yoğun 5 (%12,5) 40 (%100) 

0,001** 

Ki-kare test   ** p<0,01 

 

 

Şekil 4-8: Gruplara göre dudak uyuşukluğu dağılımı. 

 

4.5. Anestezi Etkinlik Skorlamalarının (AES) Değerlendirilmesi 

 Grup I’de hastaların 12’sinde (% 30) 0 skoru elde edilerek anestezi tamamen 

başarısız olmuş, 14 hastada (% 35) 2 skoru elde edilmiş ve hafif hassasiyete rağmen 

tedavi tamamlanmış, 14 hastada (% 35) ise 1 skoru elde edilerek tamamen başarılı 

anestezi elde edilmiştir. Grup II’de ise 1 hastada (% 2,5) başarısızlık görülmüş, 6 

hastada (% 15) hafif hassasiyete rağmen tedavi tamamlanmış, 33 hastada (% 82,5) 

tamamen başarılı anestezi elde edilmiştir.  Gruplara göre anestezi etkinlik skorlamaları 
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arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Grup 

II’deki olgularda tamamen başarılı anestezi oranı, Grup I’den anlamlı şekilde yüksektir. 

Bu bulgular AES ile kullanılan anestezi yöntemi arasında ilişki olduğunu, mandibular 

gömük yirmi yaş dişlerinin çekimi sırasında GA uygulanan dişlerde başarılı anestezi 

elde etme oranının QS kullanılan dişlere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir 

(Tablo 4.9 ve Şekil 4.9). 

 

Tablo 4-9:  Grupların AES açısından karşılaştırılması 

Grup I Grup II  

n (%) n  (%) 
p 

Başarısız (0) 12 (%30,0) 1 (%2,5) 

Tamamen başarılı (1) 14 (%35,0) 33 (%82,5) AES 

Hafif hassasiyet (2) 14 (%35,0) 6 (%15,0) 

 Değerlendirme yapılamadı (3) 0 (%0) 0 (%0) 

0,001** 

Ki-kare test   ** p<0,01 
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Şekil 4-9: Gruplara göre AES dağılımı. 

 

4.6. Grup I’de Đğne Ucunda Tıkanma ile AES Đlişkisinin Değerlendirilmesi 

Grup I’de; toplam 10 hastada anestezi sırasında iğne ucunda tıkanma meydana 

gelmiş, bu hastaların 5’inde anestezi başarısız olmuş, 4’ünde hafif hassasiyete rağmen 

tedavi tamamlanmış ve 1 hastada tamamen başarılı anestezi gerçekleşmiştir. Bu 

sonuçlara göre iğne ucu tıkanma varlığına göre AES arasında bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.10). 
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Tablo 4-10: Đğne ucunda tıkanma ile AES ilişkisi 

Đğne Ucunda Tıkanma 

Var Yok 

 

Grup I 

n (%) n  (%) 

p 

Başarısız (0) 5 (%50) 7 (%23,3) 

Tamamen başarılı (1) 1 (%10) 13 (%43,3) AES 

Hafif hassasiyet (2) 4 (%40) 10 (%33,3) 

0,119 

 Değerlendirme Yapılamadı (3)    

Ki-kare test  

 

4.7. Grup I’de Đğne Ucunda Tıkanma ile AS GAÖ Đlişkisinin Değerlendirilmesi 

Grup I’de; iğne ucu tıkanması varlığına göre AS GAÖ düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamakta, iğne ucunda tıkanma ile AS 

GAÖ arasında ilişki bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.11). 

 

Tablo 4-11:  Grup I’de iğne ucunda tıkanma ile AS GAÖ ilişkisi 

AS GAÖ  
Grup I 

Ort±SD Medyan 
p 

Var 0,95±1,34 0,5 
Đğne Ucunda Tıkanma 

Yok 1,04±1,38 0,5 
0,974 

Mann Whitney U test 

 

4.8. Operasyon Süresi ile OS GAÖ Değerlendirmesi 

Grup I’de; operasyon süresi ile OS GAÖ düzeyi arasında pozitif yönlü, % 34,5 

düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05) (Tablo 4.12 

ve Şekil 4.10). 

Grup II’de; operasyon süresi ile OS GAÖ düzeyi arasında pozitif yönlü, % 39,2 

düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05) (Tablo 4.12 

ve Şekil 4.11). 
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Bu bulgulardan, operasyon süresi ile OS GAÖ değerleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki olduğu ve  her iki grupta da operasyon süresinin uzamasının GAÖ 

değerlerini arttırdığını görülmüştür. 

 

Tablo 4-12: Operasyon süresi ve OS GAÖ ilişkisi 

  Grup I Grup II 

r 0,345 0,392 
Operasyon süresi-OS GAÖ  

p 0,029* 0,012* 

Spearman’s rho test  * p<0,05 

 

 

 

Şekil 4-10: Grup I’de operasyon süresi ile OS GAÖ ilişkisi. 
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Şekil 4-11: Grup II’de operasyon süresi ile OS GAÖ ilişkisi. 

 

4.9. Anksiyete-Ağrı Đlişkisinin Değerlendirilmesi 

Grup I’de; AS STAI TX-1 düzeyi ile AS GAÖ düzeyi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). OS STAI TX-1 düzeyi ile OS GAÖ düzeyi 

arasında pozitif yönlü, % 31,8 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<0,05) (Tablo 4.13 ve Şekil 4.12). 

Grup II’de; AS STAI TX-1 düzeyi ile AS GAÖ düzeyi arasında pozitif yönlü, % 

48,9 düzeyinde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

(p<0,01). OS STAI TX-1 düzeyi OS GAÖ düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.13 ve Şekil 4.13). 
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Tablo 4-13:  Grupların STAI TX-1 değerleri ile GAÖ değerleri karşılaştırması 

  Grup I Grup II 

R 0,282 0,489 
AS STAI TX-1 - GAÖ  

P 0,078 0,001** 

R 0,318 0,208 
OS STAI TX-1 - GAÖ 

P 0,045* 0,198 

Spearman’s rho test  * p<0,05  ** p<0,01 

 

 

Şekil 4-12: Grup I’de OS GAÖ düzeyi ile OS STAI TX-1 düzeyi ilişkisi. 
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Şekil 4-13: Grup II’de AS GAÖ düzeyi ile AS STAI TX-1 düzeyi ilişkisi. 

 

4.10. Dişlerin Retansiyon Tipine Göre Ağrı ve Anksiyetenin Değerlendirilmesi 

Çalışmamız 22 adet mukoza, 58 adet kemik retansiyonlu diş üzerinde yapılmıştır. 

Kemik retansiyonlu dişlerin OS STAI TX-1 ve OS GAÖ  değerlerinin her iki grupta da 

mukoza retansiyonlu dişlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 4.14). 

Grup I’de; retansiyon tipine göre OS STAI TX-1 düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Şekil 4.14). Kemik retansiyonu 

görülen dişlerde OS GAÖ düzeyi mukoza retansiyonu görülen dişlerden ileri düzeyde 

anlamlı yüksektir (p<0,01) (Tablo 4.14). 

Grup II’de; retansiyon tipine göre OS STAI TX-1 düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Retansiyon tipine göre OS GAÖ 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.14). 

AS - STAI TX-1 

70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 

A
S

 -
 G

A
Ö

 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

Grup II 



 116 

 

Şekil 4-14: Grup I’de retansiyon tipine göre OS GAÖ düzeyi dağılımı. 

 

Tablo 4-14: Retansiyon tipine göre OS STAI TX-1 ve GAÖ değerlendirmesi 

Retansiyon Tipi 

Kemik Mukoza 

 

OS 

Ort±SD 

(Medyan) 

Ort±SD 

(Medyan) 

p 

+STAI TX-1 40,79±12,39 35,36±8,93 0,193 
Grup I 

++GAÖ 4,03±2,69 (4,5) 1,36±1,55 (1) 0,004** 

+STAI TX-1 38,17±10,32 34,27±9,93 0,288 
Grup II 

++GAÖ 2,60±2,56 (1,5) 1,68±2,02 (1) 0,306 

+ Student t test  ++ Mann Whitney U test  ** p<0,01 

 

4.11. AES ile Operasyon Süresi Đlişkisi 

Grup I’de; AES’ye göre operasyon süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Anestezinin başarısız olduğu kişilerde operasyon 

süresi, tamamen başarılı anestezi uygulanan kişilerin operasyon sürelerinden anlamlı 

şekilde uzundur (p:0.008; p<0,01). Hafif hassasiyete rağmen işlemin tamamlandığı 
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olguların operasyon süreleri ile başarısız anestezi görülen (p:0.069; p>0,05) ve tamamen 

başarılı anestezi görülen (p:0.083; p>0,05) kişilerin operasyon süreleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.15 ve Şekil 4.15). 

Grup II’de; AES’ye göre operasyon süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.15).  

 

Tablo 4-15: Operasyon süresine göre AES değerlendirmesi 

Operasyon Süresi (dk)  
AES 

n Ort±SD Medyan 
p 

Başarısız (0) 12 26,67±14,35 25 

Tamamen başarılı (1) 14 13,64±9,35 9,5 +Grup I 

Hafif hassasiyet (2) 14 18,50±8,75 15 

 

0,013* 

 Değerlendirme yapılamadı (3) 0 0 0  

Başarısız (0) 1 44 44 

Tamamen başarılı (1) 33 18,88±12,20 15 ++Grup II 

Hafif hassasiyet (2) 6 22,00±20,54 13,5 

 

0,905 

 Değerlendirme yapılamadı (3) 0 0 0  

+ Kruskal Wallis Test  ++ Mann Whitney U test  * p<0,05 
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Şekil 4-15: Grup I’de operasyon süresine göre AES dağılımı. 

 

4.12. Dudak Uyuşukluğu ile AES Đlişkisi 

Grup I’de; dudak uyuşukluğu ile AES arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.16). 

Grup II’deki olguların tamamında yoğun dudak uyuşukluğu görüldüğünden 

karşılaştırma yapılamamıştır. Yoğun dudak uyuşukluğu görülen olguların % 2,5’inde 

başarısız anestezi gözlenirken, % 82,5’inde tamamen başarılı anestezi uygulanmış, % 

15’inde hafif hassasiyete rağmen işlem tamamlanmıştır (Tablo 4.16). 
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Tablo 4-16: Dudak Uyuşukluğuna Göre AES Değerlendirmesi 

Dudak Uyuşukluğu 

Yok Hafif Orta Yoğun 

 

AES 

n (%) n  (%) n (%) n  (%) 

p 

Başarısız (0) 3  

(% 60) 

9  

(% 33,3) 

0  

(% 0) 

0  

(% 0) 

Tamamen başarılı (1) 0  

(% 0) 

11  

(% 40,7) 

2  

(% 66,7) 

1  

(% 20,0) 
Grup I 

Hafif hassasiyet (2) 2 

 (% 40) 

7  

(% 25,9) 

1  

(% 33,3) 

4  

(% 90,0) 

 Değerlendirme 

Yapılamadı (3) 
- - - - 

0,096 

Başarısız (0) 
- - - 

1  

(% 2,5) 

Tamamen başarılı (1) 
- - - 

33  

(% 82,5) 
Grup II 

Hafif hassasiyet (2) 
- - - 

6  

(% 15,0) 

- 

 Değerlendirme 

Yapılamadı (3) 
- - - -  

Ki-kare test  

 

4.13. Kalp Atım Sayısının (Heart Rate/HR) Değerlendirilmesi 

Grup I’de; başlangıç kalp atım düzeyine göre maksimum kalp atım düzeylerinde 

görülen artış istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,01) (Tablo 4.17 

ve Şekil 4.16). 

 Grup II’de; başlangıç kalp atım düzeyine göre maksimum kalp atım 

düzeylerinde görülen artış istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur 

(p<0,01) (Tablo 4.17 ve Şekil 4.16). 

Grup I’in kalp atım hızının maksimum değere ulaşma zamanı, Grup II’den 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0,01) (Tablo 4.18 ve Şekil 4.17). 
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Grupların başlangıç değerine göre maksimum değerdeki kalp atım hızına 

yükselme düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05) (Tablo 4.17). 

Grupların normal değere ulaşma süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.18). 

 Grupların başlangıç değerine göre maksimum değerdeki kalp atım hızına ulaşma 

yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.18). 

 

Tablo 4-17: Gruplara göre kalp atım sayısı değişikliklerinin değerlendirilmesi 

Grup I Grup II 

Kalp Atım 
Ort±SD  Aralık Ort±SD  Aralık 

+p 

Başlangıç 88,15±12,65 64-121 85,42±15,33 66-138 0,388 

Mak. değer 108,55±17,22 71-138 101,70±16,44 75-155 0,073 

Başlangıç-Mak. 

değere artış ++p 

20,40±13,62 

(20)  

0,001** 

-0,25-54 

16,28±14,07  

(16) 

0,001** 

0,5-72 0,146 

+ Student t  test   ++ Paired sample t test  ** p<0,01 
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Şekil 4-16: Gruplara göre kalp atım hızı dağılımı. 

 

Tablo 4-18: Gruplara göre kalp atım sayısı değişikliklerinin değerlendirilmesi 

Grup I Grup II 

Kalp Atım Ort±SD 

(Medyan) 
Aralık 

Ort±SD 

(Medyan) 
Aralık 

+p 

Mak. değere ulaşma 

zamanı (dk.) 
6,05±2,54 (6) 1-14 4,02±2,31 (4) 1-9 0,001** 

Normal değere ulaşma 

zamanı (dk.) 
2,27±1,26 (2) 1-6 2,52±1,77 (2) 1-9 0,788 

Başlangıç değerine göre 

mak. değere ulaşma 

yüzdesi (%) 

23,93±17,20 

(21,5) 
-0,3-72 

20,46±18,23 

(14,7) 
0,4-87 0,290 

Mann Whitney U test   ** p<0,01 
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Şekil 4-17: Gruplara göre kalp atım hızının maksimumu değere ulaşma zamanının 
dağılımı. 

 

4.14. Saturasyonun (SPO2) Değerlendirilmesi 

Grupların başlangıç ve anestezi sonrası SpO2 düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.19 ve Şekil 4.18). 

Grup I’de; başlangıç SpO2 düzeyine göre anestezi sonrası SpO2 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0,05) (Tablo 4.19 ve Şekil 

4.18). 

Grup II’de; başlangıç SpO2 düzeyine göre anestezi sonrası SpO2 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0,05) (Tablo 4.19 ve Şekil 

4.18). 
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Tablo 4-19:  Gruplara göre SPO2 değerlendirilmesi 

Grup I Grup II 
SpO2 

Ort±SD  Ort±SD  

+p 

Başlangıç 97,52±1,19 97,19±3,43 0,566 

Anestezi sonrası 97,85±0,67 97,92±0,60 0,631 

Başlangıç 

değerinden artış ++p 
0,100 0,181  

+ Student t  test   ++ Paired sample t test 

 

 

Şekil 4-18: Gruplara göre SPO2 düzeylerinin dağılımı. 
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5. TARTIŞMA 

 Tıp ve diş hekimliğinde en önemli gelişmelerden biri, bilinç kaybı olmaksızın 

ağrı iletiminin önlenmesidir. Ağrı dindirmeye yönelik uygulamaları ile kökeni MÖ’lere 

dayanan bu maddelerin keşfi ve lokal anestezik olarak adlandırılmaları üzerinden de yüz 

yılı aşkın süre geçmiştir. Bu süre zarfında, sürekli daha güvenli, daha etkili, daha az yan 

etkisi olan ve uygulama sırasında hastaya daha az rahatsızlık veren lokal anestezik 

maddeler, anestezi yöntemleri, anestezi uygulama ekipmanları ve teknolojilerinde 

gelişimler gözlenmiştir.  

Ağrı son derece karmaşık ve çok yönlü bir kavramdır. Hastanın ağrıyı algılaması 

yalnızca doku hasarına bağlı olarak değil, anestezi sırasında iğnenin dokunuşu ya da 

tedavi esnasında enstrümanların çıkardığı ses sonucu oluşan şartlı reflekse bağlı olarak 

da gelişebilmektedir. Hastada var olan bu şartlı refleks, endişe oluşmasına; oluşan 

endişe de ağrının daha fazla algılanmasına neden olmakta, bu durum da tedavi süresini 

ve başarısını etkilemektedir.  

Günümüzde ağrısız dental tedavi gerçekleştirebilmek için uygulanan lokal 

anestezik maddeler ve uygulama teknikleri; kolay uygulanmaları, kısa sürede hissizlik 

sağlamaları ve ağrısız tedaviyi mümkün kılmalarına rağmen hastaların büyük 

çoğunluğunda var olan enjektör korkusu, iğnenin dokuya girişi, solüsyonun verilmesi 

sırasında oluşan ağrı ve anestezi sonrası yumuşak dokunun tedavi bitimini takiben uzun 

bir süre uyuşuk kalması nedeniyle özellikle çocuk hastalarda meydana gelen kazalar 

nedeniyle hem hasta hem de hekim için halen problem oluşturmaktadır. Son yıllarda 

geliştirilmiş ĐO enjeksiyon tekniği ile lokal anestezik solüsyonu anestezisi sağlanmak 

istenen dişin yakınındaki kansellöz kemiğe vermek mümkün olmakta, bu da istenilen 

bölgede sadece tedavi edilecek dişin hissizliğinin sağlanmasını mümkün kılmaktadır. 

Günümüzde ĐO enjeksiyon yönteminde elde edilen gelişmelerle hızlı, etkili ve ağrısız 

anestezi sağlamayı hedefleyen, bilgisayar kontrolü ile solüsyonun kemik içine 

ulaşmasını sağlayan anestezi metodları geliştirilmiştir. 

Erişikin 40 hasta (25 kadın, 15 erkek) üzerinde gerçekleştirdiğimiz 

çalışmamızda,  mandibular gömük  yirmi yaş dişlerinin çekimi öncesinde, 1,8 ml, 

1:100.000 epinefrin içeren % 4’lük artikain solüsyonu (Ultracaine DS-Fort, Hoechst 

Marion Roussel, Frankfurt, Germany) kullanılarak, klinikte rutin olarak uyguladığımız, 
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enjektör ile yapılan geleneksel mandibular anestezi  ile  bilgisayar kontrollü bir sistem 

vasıtasıyla ĐO anestezi sağlayan Quicksleeper (DHT, Cholet, France) kullanılarak 

uygulanan ĐO enjeksiyon yöntemlerinin hasta anksiyetesi ve konforu üzerine etkisini, 

anestezi sırasında ağrı oluşturma derecesini ve anestezi etkinliğini istatistiksel olarak 

değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmamızda iğnenin dokuya 

penetrasyonu, solüsyonun verilmesi ve operasyon sırasında oluşan ağrıyı 

değerlendirebilmek amacı ile GAÖ kullanılmıştır. Tek boyutlu bi ölçek olan GAÖ, ağrı 

ölçmede diğer tek boyutlu ölçeklere göre daha duyarlı ve güvenilir bir ölçek olarak 

kabul edilmektedir (103-105). Hasta tarafından anlaşılması ve araştırmacı tarafından 

uygulanması son derece kolaydır. Bu olumlu özellikleri nedeni ile çalışmamızda ağrının 

değerlendirilmesinde GAÖ’nün kullanımı uygun bulunmuştur. Hastaların anksiyete 

seviyesini belirlemek amacı ile de psikometrik bir ölçüm olan STAI uygulanmıştır. 

STAI, bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda kendini nasıl hissettiği ve bireyin 

içinde bulunduğu durum ve koşullardan bağımsız olarak kendini nasıl hissettiğini 

belirleyen geçerlik güvenilirliği kanıtlanmış, kolay uygulanabilen, tekrarlanabilen ve 

anksiyete ölçümünde tıpta en sık kullanılan test olması (134, 146, 148) ve bu özellikleri 

ile çalışmamız için uygun bir değerlendirme yöntemi olması nedeni ile tercih edilmiştir. 

Güzeldemir (99) ağrı oluşumunda medikal model ve davranışsal model adında 

iki modelin varlığından bahsetmiştir. Bunlardan ilkinin daha geleneksel ve objektif 

verilere, diğerinin ise kişinin geçmişteki deneyim ve davranış öğrenimi gibi subjektif 

verilere sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu da değerlendirmede güçlüklere neden 

olmaktadır. Güzeldemir, değerlendirmedeki bu güçlüğün sadece aynı hastada değil, 

başka hastaların farklı deneyimleri, yaş, cinsiyet, etnik geçmiş nedeni ile farklı 

değerlendirmelere varılmasına neden olduğunu, bu nedenle kişiler arasında ağrı 

kalitesinin değerlendirilmesinde standarda varmanın olası olmadığını ifade etmiştir. 

Yazar, ağrının yeri, ağrı örneği, ağrının süresinin, hastaların verdikleri bilgilerde 

farklılıklar göstereceği gibi, hastanın depresyonu ve sinirliliğine de katkıda 

bulunacağını belirtmiştir. 

Çalışmamamızda hastaların ağrı skorları ile anksiyete seviyeleri arasındaki 

ilişkiye baktığımızda AS dönemde geleneksel ĐASB yapılan grupta, OS dönemde ise ĐO 

enjeksiyon yapılan grupta hastaların GAÖ ile STAI TX-1 değerleri arasında pozitif 
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yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu da araştırmacının ifadesi ile 

örtüşmektedir. 

Muğlalı ve Kömerik (115) ağız cerrahisi yapılan 113 hastada (42 erkek, 91 

kadın) işlem öncesi kaygı seviyesinin ve anksiyeteye etkili faktörlerin değerlendirilmesi 

amacıyla yaptıkları çalışmalarında, işlem öncesi hastaların anksiyete seviyelerinin 

tespitinde STAI ve Corah Dental Anksiyete Skalasını, yapılan işlemlerin hangi 

yönlerinin hastalarda kaygıya neden olduğunu ise GAÖ kullanarak belirlemişlerdir. 

Hastaların işlem öncesi yapılacak operasyonla ilgili ağrı beklentileri, lokal anestezi ile 

ilgili ağrı beklentisinden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Corah Dental Anksiyete 

Skalası ve STAI TX-1’de kadınların kaygı düzeyi erkeklere nazaran daha yüksek 

bulunmuştur. STAI TX-2’de ise kadın-erkek değerleri birbirine benzer olarak 

bulunmuştur. Araştırmacılar, hastaların yaşı, cinsiyeti, eğitimi, geçmiş diş hekimi 

tecrübesi ile ağrı beklentileri arasında bir ilişki bulunmadığını ifade etmişlerdir. 

Araştırmacılar hastaların önceki diş tecrübeleriyle anksiyete ve ağrı skorları arasında 

korelasyon saptamış ve anksiyetenin edinilmiş negatif tecrübeye veya işlem hakkında 

bilgi sahibi olmadan belirsizlik duygusuna bağlı olarak artabileceğini bildirmişlerdir. Bu 

nedenle hastalara işlem hakkında bilgi verilerek yeterli derinlikte anestezi sağlamanın 

önemli olduğunu vurgulamışlardır.  Ayrıca hastaların genel anksiyete seviyelerinin 

işlemle ilgili spesifik anksiyete seviyesini etkilediğini ve ağrı beklentisini arttırdığını da 

bildirmişlerdir.  

Biz de en az lise mezunu 40 hasta (25 kadın, 15 erkek) üzerinde yaptığımız 

çalışmamızda hastaların kaygı düzeylerini belirleyebilmek için STAI’yı, işleme 

verdikleri ağrı yanıtını belirleyebilmek için ise GAÖ’yü kullandık. Hastaların STAI TX-

1 değerlerine baktığımızda her iki grupta da tüm dönemlerde kadınların kaygı düzeyinin 

erkeklerden yüksek olduğu görülmüş, fakat sadece AS dönemde fark anlamlı 

bulunmuştur. STAI TX-2 değerlerinde ise kadın ve erkekler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıştır. STAI değerlerine ait bulgularımız araştırmacıların bulguları 

ile uyumluluk göstermektedir.  

Ay ve ark. (117) cerrahi işlem yapılması planlanan 120 hastada (60 erkek, 60 

kadın) anksiyete seviyesini belirlemeyi amaçladıkları çalışmalarında, hastaların 

anksiyete seviyelerini belirlemek amacıyla STAI kullanmışlardır. Araştırmacılar 

kadınlarda STAI TX-1değerlerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu, fakat STAI TX-
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2 değerlerinde cinsiyetler arasında fark gözlenmediğini, refakatçi ile gelen hastalarda 

STAI TX-1 skorlarının diğer hastalardan daha yüksek çıkarken, STAI TX-2 

değerlerinin etkilenmediğini, yaşla ve eğitim durumuyla anksiyete seviyeleri arasında 

herhangi bir ilişki kurulamadığını ifade etmişlerdir.  Araştırmacılar sonuç olarak cerrahi 

gerektiren işlemlerin diş hekimliğinde en çok anksiyeteye neden olması beklenmekle 

birlikte, anksiyetede esas faktörün kişisel durum olduğunu ifade etmişlerdir. 

Biz de AS dönemde kadınların STAI TX-1 değerlerinin erkeklerden yüksek 

olduğu, STAI TX-2 değerlerinde ise cinsiyetler arasında fark olmadığı sonucunu elde 

ettiğimizden, Muğlalı ve Kömerik (115)’in bulgularıyla benzer şekilde, bulgularımız Ay 

ve ark. (117)’larının bulgularıyla da uygunluk göstermektedir. Bu bulgular ve önceki 

yapılan çalışmalar ışığında cinsiyetin anksiyetenin belirlenmesinde önemli bir faktör 

olduğu fakat bireyin yaş, eğitim durumu, geçirilmiş tecrübeler gibi kişisel özelliklerinin 

de en az cinsiyet kadar etkili olduğu sonucuna varmaktayız . 

Kusçu ve Akyüz (142) anksiyete ve enjeksiyon tipinin çocuklarda ağrı 

algılaması üzerine etkisini inceledikleri araştırmalarında Wand (Milestone Scientific, 

Livingstone, NJ, USA) ile geleneksel enjektörle yapılan infiltrasyon anestezisini 41 

çocuk hasta üzerinde karşılaştırmışlardır. Anestezik madde olarak 1,5 ml, 1:100.000 

adrenalin içeren % 4’ lük artikain uygulanmış, hastaların tümüne birinci molar ya da süt 

ikinci premolar bölgesinden maksiller infiltrasyon anestezisi yapılmıştır. Anksiyete 

seviyesini belirlemek için Çocukta Korku Değerlendirme Skalası, Yüz Görünüm 

Skalası, STAI değerlerinden faydalanılmıştır. Ağrı algılaması için GAÖ kullanılmıştır. 

Araştırmacılar enjeksiyon tipinin ağrı algılaması üzerine etkili olmadığı sonucuna 

varmışlardır. Anksiyete açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark gözlenmemiştir 

ancak anksiyetesi yüksek olan çocukların daha fazla ağrı algıladıkları gözlenmiştir. 

Sonuç olarak araştırmacılar anksiyetenin ağrı algılamasında seçilen enjeksiyon tipinden 

daha önemli bir faktör olduğunu belirtmişlerdir. 

Enjeksiyon tipinin ağrı algılaması üzerine etkili olduğu, geleneksel ĐASB  

yapılan grupta AS ağrı değerlerinin QS grubuna göre anlamlı derecede fazla olduğu 

yönündeki bulgumuz araştırmacıların bulgularıyla uygunluk göstermemektedir. Bunu 

her iki araştırmada kullanılan anestezi yöntemlerinin ve anestezi için kullanılan 

sistemlerin ve hasta gruplarının yaş aralığı farklılığına bağlamaktayız. Çalışmamızda ĐO 
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enjeksiyon grubunda OS, geleneksel ĐASB yönteminde ise AS ağrı ve anksiyete 

arasında pozitif yönlü ilişki olması araştırmacıların bulguları ile örtüşmektedir.  

Ram ve Peretz (157) 2003 yılında yaptıkları çalışmalarında, geleneksel 

enjektörle yapılan anestezi ile bilgisayar kontrollü bir anestezi sistemi olan Wand’ın  

çocukların davranışsal reaksiyonları üzerine etkisini incelemeyi ve karşılaştırmayı 

amaçlamışlardır. Çalışmaya 102 çocuk (56 erkek, 46 kız) dahil edilmiş, anestezik 

madde olarak her iki grupta da 1,8 ml, 1:100.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokain 

seçilmiş, enjeksiyonlar 90-120 sn. sürmüş, hastalara alt ve üst çenede infiltrasyon ve 

sinir bloğu anestezileri uygulanmıştır. Kızlarla erkekler, alt çene ile üst çene arasında 

her iki anestezi tekniğinde de anksiyete açısından fark gözlenmemiştir. Anksiyetenin 

cinsiyetle ilişkisi düşünüldüğünde, kızların erkeklerden daha fazla reaksiyon vereceği 

düşünülmesine rağmen sonuçlar arasında fark olmamasının nedeni; değerlendirmeyi 

hastaların kendisinin değil, araştırmacıların yapmasına ve hastaların iğneyi 

görmemesine bağlanmıştır. 102 hastadan yalnızca 21’i her iki anestezi yönteminde de 

rahatsızlık (ağlama, kol-bacak hareketleri) hissetmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar 

bilgisayar kontrollü sistemin geleneksel anestezi yönteminden daha az ağrılı olmadığını 

belirtmişlerdir. 

Çalışmamızda enjeksiyon süresi 90-640 sn. arasında değişmiştir (QS için 90-

640sn., GA için 99-556 sn.). QS grubunda ortalama enjeksiyon süresi 282 sn., ĐASB 

anestezisinde bu süre 228 sn. olarak bulunmuş (Tablo 4.7), fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Enjeksiyon süremizin araştırmacıların enjeksiyon süresinden fazla 

olmasının nedenini, geleneksel anestezi yaptığımız hastalarda dudak uyuşukluğu 

ifadesinin ardından bukkal infiltrasyon anestezisinin yapmamıza ve arada geçen 

bekleme süresinin de toplam enjeksiyon süresine ilave edilmesine, ĐO enjeksiyon 

grubunda ise anestezik solüsyonun verilme hızının kemik direncine bağlı olarak sistem 

tarafından otomatik olarak ayarlanmasına ve iğne ucunda tıkanma olması durumunda 

iğne ucunda değişiklik yapılması sırasında geçen sürenin toplam enjeksiyon süresine 

ilave edilmiş olmasına bağlamaktayız.  Cinsiyetlere göre anksiyete değerlerinde ise 

STAI TX-1 skorlamalarında her iki grupta da her üç dönemde kadınların erkeklerden 

daha yüksek anksiyete skorlamalarına sahip olduğunu, ancak yalnızca AS değerlerde 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu görmekteyiz. Ancak çalışmamızı 18 yaş ve  

üzeri yetişkin hastalar üzerinde yaptığımızdan araştırmacıların bulgularıyla 
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bulgularımızın örtüşmediğini düşünmekteyiz. Ayrıca Wand, bilgisayar kontrollü bir 

anestezi sistemi olmasına rağmen ĐO enjeksiyon gerçekleştirmediğinden ve 

araştırmacılar ağrıyı değerlendirmede yalnızca çocukların davranışsal reaksiyonlarını 

izleyerek sonuca vardıklarından ve ağrıyı değerlendirmeye yönelik özel bir yöntem 

kullanmadıklarından çalışmamızla araştırmacıların çalışmalarının sonuçları arasında 

tam bir karşılaştırma yapmanın mümkün olmadığını düşünmekteyiz.   

Gallatin ve ark. (158) 41 erişkin hastayı (24 erkek, 17 kadın) dahil ettikleri 

çalışmalarında,  mandibular birinci molar dişler üzerinde iki farklı ĐO enjeksiyon 

tekniğini (Stabident, X-Tip) enjeksiyon ağrısı ve enjeksiyon sonrası ağrısı açısından 

değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar mukoza anestezisi için 0,6 ml, ĐO anestezi için 1,8 

ml 1:100.000 epinefrin içeren % 2’ lik lidokain kullanmışlardır. Çalışma sonucunda her 

iki sistemin infiltrasyon, perforasyon, iğnenin yerleştirilmesi, solüsyonun depo edilmesi, 

rehber parçanın çıkartılması esnasında ve postenjeksiyon döneminde benzer ağrı 

oranları meydana getirdiğini, ağrının ağrı yok ile orta derece ağrı arasında değiştiğini, 

ancak postoperatif 1-3. günlerde X-Tip sistemiyle daha fazla ağrı ve şişlik meydana 

geldiğini ve erkeklerin daha fazla postenjeksiyon ağrısı hissettiklerini ifade etmişlerdir. 

Postenjeksiyon ağrısının X-Tip sisteminde daha fazla olmasını bu sistemde 

perforasyonun, kemik mineralizasyon yoğunluğunun daha fazla olduğu apikal bölgeden 

yapılırken, Stabident’te yoğunluğun daha az olduğu koronal bölgeden yapılmasına ve 

X-Tip sistemin perforatör iğnesinin daha kalın olmasından dolayı daha fazla sürtünme 

ısısı ortaya çıkmasına, erkeklerin kadınlardan daha fazla ağrı duymasını ise erkeklerde 

kemik yoğunluğunun kadınlardan daha fazla olmasına bağlamışlardır. 

Çalışmamızda araştırmacıların bulguları ile uygunluk gösterecek şekilde ĐO 

enjeksiyon yapılan hastalarda enjeksiyon ağrısı, ağrı yok ile orta derecede ağrı arasında 

değişmiştir. Geleneksel ĐASB yapılan hastaların GAÖ değerleri, ĐO enjeksiyon yapılan 

hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Araştırmacılar dişler üzerinde 

değerlendirme yaptıktan sonra dişlere herhangi bir tedavi yapmayarak enjeksiyon 

sonrası günlerde de değerlendirme yapma olanağı bulmuşlardır. Biz çalışmamızda 

araştırmacılardan farklı olarak gömük dişler üzerinde değerlendirme yaptığımızdan ve 

bu dişlerin cerrahi çekimi sonrasında ağrı ve ödem geliştiğinden,  enjeksiyonu takip 

eden günlerde enjeksiyona bağlı ağrı, şişlik ya da dişte olası bir yükselmeyi 

değerlendirme olanağımız olmamıştır.  



 130 

Dülger ve ark. (143), mandibular anterior dişlerine çekim endikasyonu 

koyulmuş 100 hasta (49 kadın, 51 erkek) üzerinde yaptıkları çalışmalarında enjektörle 

yapılan geleneksel anestezi ile Wand ile yapılan bilgisayar kontrollü anestezi sistemini 

ağrı ve anksiyete değerleri açısından karşılaştırmışlardır. Hastalar iki gruba ayrılmış, 

gruplardan birine geleneksel enjektörle diğer gruba ise Wand ile bukkal ve lingualden 

supraperiostal infiltrasyon anestezisi uygulanmıştır.  Anestezik madde olarak 1 ml (0,5 

bukkal, 0,5 lingual), 1:80.000 adrenalin içeren % 2’lik lidokain hidroklorid solüsyonu 

kullanılmıştır. Anksiyeteyi belirlemek açısından enjeksiyon öncesi tüm hastalara STAI 

TX-1 ve TX-2, ağrı değerlendirmesi için enjeksiyon sonrası GAÖ doldurtulmuştur. 

Wand ile enjeksiyon yapılan hastaların STAI TX-1 ve GAÖ değerleri geleneksel 

enjektör ile anestezi yapılan hastalara nazaran anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

Bizim çalışmamızda elde edilen GAÖ ve AS STAI TX-1 değerlerine 

baktığımızda araştırmacıların bulguları ile uygunluk gösterecek şekilde QS uygulanan 

grupta GAÖ değerlerinin GA grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu, STAI TX-1 

değerinin ise QS grubunda daha düşük olduğu fakat farkın anlamlı olmadığı 

görülmektedir.  

Reitz ve ark. (65) 38 erişkin hastayı (28 erkek, 10 kadın) dahil ettikleri 

çalışmalarında, mandibular posterior bölgede 1,8 ml, 1:100.000 epinefrin içeren % 2’lik 

lidokainle yaptıkları ĐASB’nin etkinliğini arttırmak için Stabident kullanarak, 0,9 ml, 

1:100.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokainle ilave ĐO enjeksiyonun etkinliğini 

değerlendirmişlerdir. Gruplardan birine ĐASB’yi takiben 5 dk. sonra ilave ĐO 

enjeksiyon, diğerine ise ilave yalancı ĐO enjeksiyon uygulamışlardır. Anestezi etkinliği 

elektrikli pulpa testi ile değerlendirilmiştir. ĐO enjeksiyonlar ikinci premoların 

distalinden yapılmıştır. Đnfiltrasyon, perforasyon, ĐO enjeksiyon ve yalancı ĐO 

enjeksiyon esnasında hastaların rahatsızlık hissi hiç yok ile orta derecede ağrı arasında 

değişmiştir. Her iki grupta da dudakta uyuşukluk hissi % 100 olarak bulunmuştur. 

ĐASB+ĐO enjeksiyon grubunda başarı oranı ikinci premolarda % 100, birinci molarda % 

95, ikinci molarda % 87 olarak bulunmuştur ve bu değerler yalnız ĐASB yapılan gruptan 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Anestezinin etkinliği ilave ĐO enjeksiyon yapılan 

grupta anlamlı derecede daha uzun sürmüştür.  

 Bizim çalışmamızda ĐO enjeksiyon yapılan hasta grubunda AS yapılan GAÖ 

sonuçlarının geleneksel ĐASB yapılan hastalara göre anlamlı derecede düşük olduğu, ĐO 
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enjeksiyon yapılan hastaların infiltrasyon, perforasyon ve enjeksiyon sırasında 

hissetikleri ağrının, ağrı yok (% 37,5) ile orta derecede hissedilen ağrı (% 7,5) arasında 

değiştiği sonucuna vardık. Bu sonuçlar araştırmacıların bulguları ile uyumluluk 

göstermektedir. Çalışmamızda dudak uyuşukluğu ĐO enjeksiyon yapılan grupta % 87,5 ( 

% 67,5 hafif, % 7,5 orta, % 12, 5 orta), geleneksel ĐASB yapılan grupta ise % 100 (% 

100 yoğun)’dür ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır. ĐO enjeksiyon grubundaki 

uyuşukluk değerimizin araştırmacıların dudak uyuşukluğu değerinden daha düşük 

olması ĐO enjeksiyonu tek başına uygulamış olmamız, araştırmacıların ise ĐASB’ye 

ilave ĐO enjeksiyon uygulamış olmasıdır. AES’ye göre başarı oranımız ĐO enjeksiyon 

grubunda % 70 ( %35 tamamen başarılı+ % 35 hafif hassasiyete rağmen tedavi 

tamamlandı), geleneksel ĐASB’de % 97,5 (% 82,5 tamamen başarılı, % 15 hafif 

hassasiyete rağmen tedavi tamamlandı) olarak bulunmuştur ve aradaki fark istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Çalışmamızda ĐO enjeksiyon grubunda operasyon süresinin uzaması 

anestezinin başarısını olumsuz etkilemiştir. Buradan ĐO enjeksiyonun etki süresinin 

geleneksel ĐASB anestezisine göre daha kısa olduğu sonucuna vardık.    

Coggins ve ark. (159), 40 erişkin (20 erkek, 20 kadın) hasta üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında Stabident kullanılarak, maksiller ve mandibular birinci molar dişler ve 

lateral kesiciler üzerinde 1,8 ml, 1:100.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokain solüsyonu 

ile yapılan esas ĐO enjeksiyonun anestezik etkinliğini değerlendirmişlerdir. Anestezi 

başarısı elektrikli pulpa testi ile ölçülmüş,  başarı oranları birinci molarlar için 

maksillada %93, mandibulada %75; lateral kesiciler için maksillada %90, mandibulada 

%78 olarak bulunmuştur. Araştırmacılar  perforasyon ve solüsyonun depo edilmesi 

esnasında oluşan ağrının hastalar tarafından ağrı yok-orta derecede ağrı olarak ifade 

edildiğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak araştırmacılar enfalamasyonlu olmayan dişlerde 

1:100.000 epinefrin içeren %2 lik lidokainle yapılan  esas ĐO enjeksiyonun %93-%75 

başarı oranına sahip olduğunu ve pulpal anestezinin 60 dk. içerisinde yavaş yavaş 

azaldığını ifade etmişlerdir. 

Araştırmacıların mandibular molar dişlerde elde ettikleri başarının bizim 

çalışmamızdaki başarı oranından yüksek olma nedeninin dişler üzerinde işlem 

yapılmaksızın, elektrikli pulpa testi ile başarının ölçülmesine, bizim ise işlem sonunda 

AES’ye göre değerlendirme yapmamıza ve işlem sırasında meydana gelen hemorajinin 

etki süresini kısaltmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızda hastalar AS 
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hissettiklerini ağrı yok- orta derecede hissedilen ağrı  arasında ifade etmişlerdir ve bu 

sonuç araştırmacıların bulgularıyla örtüşmektedir.  

Replogle ve ark. (86) 42 hastada (25 erkek, 17 kadın), Stabident kullanarak 1,8 

ml, 1:100.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokain ve 1,8 ml % 3’lük mepivakain 

solüsyonları ile birinci molar dişlerin distaline yapılan esas ĐO enjeksiyonun etkinliğini, 

enjeksiyon ağrısı ve postoperatif iyileşmeyi değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar 

anestezi başarısını değerlendirmede elektrikli pulpa testinden faydalanmışlardır.  % 

2’lik lidokain kullanan grupta anestezi başarısı % 74, % 3’lük mepivakain grubunda ise 

% 45 olarak bulunmuştur. Perforasyon ve solüsyonun depo edilmesi sırasında hastalar 

hissettiklerini ağrı yok-orta derecede hissedilen ağrı olarak ifade etmişler, bu noktada 

solüsyonlar arasında anlamlı fark gözlenmemiştir.  Postenjeksiyon döneminde hastalar 

hissettikleri rahatsızlığı ağrı yok-hafif ağrı arasında ifade etmişler ve 3 gün içinde 

rahatsızlıkları ortadan kalkmış, solüsyonlar arasında farklılık gözlenmemiştir. Hastaların 

% 33’ü birinci molar dişlerinde yükselme hissettiklerini ifade etmişler, bu şikayetleri 

enjeksiyon sonrası 1-2 gün devam etmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar esas enjeksiyon 

tekniği olarak kullanılan ĐO enjeksiyonda % 2’lik 1: 100.000 epinefrin içeren lidokan 

solüsyonunu ile % 3’lük mepivakainden daha başarılı ve uzun süreli anestezi elde 

edildiğini ifade etmişlerdir. 

Çalışmamızda QS kullanılan grupta başarı oranı % 70 (%35 tamamen başarılı + 

%35 hafif hassasiyet) olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç araştırmacıların 1:100.000 

epinefrinli lidokainle elde ettiği sonuçla benzerlik göstermektedir. AS ağrı değerleri 

hastalar tarafından ağrı yok- orta derecede ağrı olarak ifade edilmiştir ve 

araştırmacıların bulgularıyla uygunluk göstermektedir. Biz çalışmamızda 

araştırmacılardan farklı olarak gömük dişler üzerinde değerlendirme yaptığımızdan ve 

bu dişlerin cerrahi çekimi sonrası ağrı ve ödem geliştiğinden,  enjeksiyonu takip eden 

günlerde enjeksiyona bağlı ağrı, şişlik ya da dişte olası bir yükselmeyi objektif ya da 

subjektif olarak değerlendirme imkanımız olmadığı için değerlendirmeye almadık.  

Reisman ve ark. (58) 48 erişkin hastayı (23 erkek, 25 kadın)  kapsayan 

çalışmalarında mandibular premolar ve molar bölgesindeki pulpitisli dişlerde 1,8 ml, 

1:100.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokainle yapılan geleneksel ĐASB’ye ilave, % 

3’lük, 1,8 ml saf mepivakain kullanılarak Stabident’le yapılan ĐO enjeksiyonun 

etkinliğini incelemişlerdir.  ĐO enjeksiyon bölgesi olarak ilgili dişin distali seçilmiştir. 5 



 133 

dk.lık bekleme süresi sonrasında klinik olarak başarılı ĐASB elde edildikten sonra 

elektrikli pulpa testine halen pozitif olarak cevap veren hastalara (% 55) ilave ĐO 

enjeksiyon uygulanmıştır. Pulpa testine negatif cevap vermesine rağmen kavite 

preperasyonu ya da kanala giriş sırasında ağrı duyan hastalara da (% 20) ilave ĐO 

enjeksiyon uygulanmıştır. Đlk ĐO enjeksiyon sonrası pulpa testine halen pozitif cevap 

veren hastlara (% 15) ve ilk ĐO enjeksiyonu takiben pulpa testine negatif yanıt 

vermesine rağmen tedavi sırasında ağrı duyan hastalara (% 85) ikinci kez ĐO enjeksiyon 

yapılmıştır. Sonuçta, yalnız ĐASB ile % 25, ĐASB+ĐO enjeksion ile % 80, ĐASB+ĐO+2. 

ĐO enjeksiyon ile % 98 başarı elde edilmiştir. Araştırmacılar bekleme süresinin 5 dk.dan 

uzun tutulması durumunda pulpa testine negatif cevap veren hasta sayısında artış 

olabileceğini ifade etmişlerdir. Araştırmacılar ĐO enjeksiyon sırasında hissedilen ağrıyı 

hastaların bir kısmının orta şiddetli-şiddetli ağrı olarak ifade etmesinin, daha önce 

yapılan benzer çalışmalarla uygunluk göstermediğini, bunun nedeninin yaptıkları 

çalışmaya dahil edilen dişlerin daha önceki çalışmalarda olduğu gibi asemptomatik 

değil, irreversibl pulpitisli olmasına ve bu nedenle hasta grubunun anksiyete 

seviyelerinin daha yüksek olmasına bağlamışlar, Stabident’le yapılan ĐO enjeksiyonun 

bir miktar rahatsızlık verici bir teknik olduğunu fakat ağrılı bir enjeksiyon olmadığını 

ifade etmişlerdir. Sonuç olarak araştırmacılar, mandibular posterior bölgede irreversibl 

pulpitisli dişlerde, ĐASB başarısız olduğu durumlarda % 3’lük mepivakainle ilave ĐO 

enjeksiyonun başarılı pulpa anestezisi elde etmede faydalı olacağını bildirmişlerdir. 

1:100.000 epinefrin içeren % 4’lük artikainle yaptığımız ĐASB uygulamasında 

dudak uyuşukluğunu takiben ortalama 7 dk.lık bekleme süresi (literatürlerde 

enjeksiyonu takiben 4 dk. içerisinde hastaların kalp atım sayılarının normale döndüğü 

bildirildiğinden (67, 75, 77) anestezi sonrası hastalar 4 dk. monitöre bağlı kalmışlar, 

ardından GAÖ ve STAI TX-1’i doldurmaları için 3 dk. beklenmiştir) uygun 

görülmüştür. Bu sürenin ardından işleme geçilmiş ve AES değerlerine göre % 82,5 

oranında tamamen başarılı anestezi, % 15 oranında hafif hassasiyete rağmen başarılı 

anestezi ve % 2,5 oranında (1 hasta) başarısız anestezi elde edilmiştir. Toplamda % 87,5 

(% 82,5+% 15) hastada anestezi operasyonun tamamlanmasına izin vermiştir. 

Geleneksel ĐASB’de elde ettiğimiz başarının, araştırmacıların bulgularından yüksek 

olma nedenini, bizden farklı olarak, araştırmacıların anestezi etkinliğini ölçmek için 

elektrikli pulpa testi kullanmalarına ve dişlerin irreversibl pulpitisli olmasına 

bağlamaktayız. Ayrıca içerdiği C lifleri nedeni ile pulpanın anestezisinin mukoza ve 
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kemikten daha geç gerçekleştiği için işlem sırasında hastaların ağrı duyduğunu ifade 

etmesi üzerine ilave ĐO enjeksiyon uygulamasına gerek duyulduğunu düşünmekteyiz. 

Çalışmamızda enjeksiyon sonrası GAÖ değerlerine baktığımızda QS grubundaki 

hastaların  ĐASB yapılan hastalara nazaran anlamlı derecede daha az ağrı hissettikleri 

görülmüştür. ĐASB grubunda, hastaların % 15’i ağrı hissetmediğini ifade ederken % 55 

hasta hafif, % 22 hasta orta derecede ve % 7,5 hasta şiddetli ağrı hissettiğini ifade etmiş, 

ĐO enjeksiyon grubunda hastaların hiçbiri şiddetli ağrı hissetmezken % 37,5 hasta hiç 

ağrı hissetmediğini, % 55 hasta hafif derecede ağrı ve % 7,5 hasta orta derecede ağrı 

hissettiklerini ifade etmişlerdir. ĐO enjeksiyon yapılan grupta bizim hastalarımızın daha 

az ağrı hissettiklerini ifade etmelerini dişlerin asemptomatik olmasına, buna bağlı olarak 

ağrısız bir şekilde koltuğa oturan hastaların anksiyete seviyelerinin daha düşük olması 

nedeni ile enjeksiyona daha az reaksiyon vermelerine bağlamaktayız.  

 Villette ve ark (160), 60’ı akut, 50’si  kronik pulpitisli dişe sahip, 10-75 yaş arası 

110 hasta (59 erkek, 51 kadın) üzerinde yaptıkları çalışmalarında QS kullanarak 

1:80.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokain ya da 1:100.000 epinefrin içeren % 4’lük 

artikainle 1.8 ml anestezik solüsyon uygulanarak transkortikal ve osteocentral anestezi 

uygulaması sonrası endodontik tedavi gerçekleştirmişlerdir. Anestezinin yetersiz olduğu 

durumlarda tamamlayıcı anestezi olarak 1:200.000 adrenalin içeren anestezik solüsyon 

ile intraligamenter anestezi uygulanmıştır. Araştırmacılar iki sistemi anestezi etkinliği, 

etkinlik süresi ve komplikasyon açısından karşılaştırmışlardır.  Tüm pulpitis tipleri 

düşünüldüğünde vakaların % 77,3’ünde tamamlayıcı anesteziye gerek kalmaksızın 

uygulanan ĐO enjeksiyonlar başarılı olmuş, % 22,7’sinde ise tamamlayıcı anestezi 

gerekli olmuştur. 63 vakada osteocentral (%57,2), 47 vakada transkortikal (%42,7) 

anestezi uygulanmış, 25 vakada ise tamamlayıcı olarak intraligamanter anesteziye 

ihtiyaç duyulmuştur. Đntraligamanter anestezi gerektiren dişlerden  15’i (% 60) kronik, 

10’u (% 40) akut pulpitisli olarak gözlenmiştir. Araştırmacılar buradan kronik pulpitisli 

dişlerin anestezisinin daha güç olduğu sonucuna varmışlardır. Araştırmacılar maksillada 

44, mandibulada 66 dişe işlem yapmışlardır ve maksilla ile mandibulanın başarı oranı 

eşit olarak gözlenmiştir (%22,7), aynı zamanda mandibular molar dişlerin başarı oranı 

diğer dişlerden daha düşük bulunmamıştır. Bu bulgulardan ĐO enjeksiyon yöntemi 

kullanıldığı zaman mandibular dişlerin anestezisini elde etmenin zorluğunun ortadan 

kalktığını ifade etmişlerdir.  Ortalama enjeksiyon süresi 2 dk. 58 sn. olarak 
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belirlenmiştir. Hastaların hiçbirinde enjeksiyon noktasında papil ya da kemik nekrozu 

gözlenmemiş herhangi bir vazovagal komplikasyon görülmemiştir. 

Çalışmamızda hafif hassasiyete rağmen işlemin tamamlandığı hasta grubunda 

(% 35) ilave enjeksiyon yapma gereği duymamamızdan dolayı % 70 hastada (% 35 

tamamen başarılı+% 35 hafif hassasiyet) tek ĐO enjeksiyonla tedavi tamamlanmıştır, 

ancak % 30 hastada anestezi tamamen başarısız olmuştur ve ĐASB uygulamasına 

geçilmiştir. Đlk ĐO enjeksiyonda başarı düşünüldüğünde bulgularımızın diğer 

araştırmacıların bulguları ile uygunluk gösterdiğini düşünmekteyiz. Ortalama anestezi 

sürelerine baktığımızda, ĐO enjeksiyon grubundaki enjeksiyon süresinin 6 dk. 42 sn. 

olduğu, bu sürenin diğer araştırmacıların süresine nazaran oldukça uzun olduğu 

görülmektedir. Bu durumu, kemik yoğunluğuna bağlı olarak solüsyonun veriliş hızının 

sistem tarafından otomatik olarak ayarlanmasına, trigonum bölgesinde yapılan ĐO 

anestezilerde kemik yoğunluğundan kaynaklı olarak hastaların bir kısmında iğne ucunda 

tıkanma yaşamamıza ve iğne ucunu değiştirme ihtiyacı nedeniyle sürenin uzamasına 

bağlamaktayız. Araştırmacıların bulguları ile uygunluk gösterecek şekilde hastaların 

hiçbirinde vazovagal komplikasyon gözlenmemiş, enjeksiyon bölgesinde cerrahi 

operasyon yapıldığı için doku bütünlüğü bozulduğundan, enjeksiyona bağlı kemik ya da 

papil nekrozu yönünde değerlendirme yapılamamış, fakat yumuşak ve sert doku yara 

iyileşmesinde herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Ayrıca ilgili bölgede flep 

kaldırıldığından fazla miktarda hemoroji gerçekleştiğini bunun da nekroz gelişmesini 

önlediğini düşünmekteyiz. 

Gallatin ve ark. (161) 41 erişkin hastayı (24 erkek, 17 kadın)  kapsayan 

çalışmalarında, mandibular birinci molar dişlerin distaline uyguladıkları iki farklı ĐO 

enjeksiyon tekniğini (Stabident, X-Tip) karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar mukoza 

anestezisi için 0,6 ml, ĐO anestezi için 1,8 ml 1:100.000 epinefrin içeren % 2’lik 

lidokain kullanmışlardır. Elektrikli pulpa testinde Stabident ve X-Tip sistemleri sırasıyla 

birinci molarlarda % 93 ve % 93, ikinci molarlarda % 95 ve % 95, ikinci premolarlarda 

% 81 ve % 85 başarı sağlamışlardır. Đkinci premolarlarda başarı oranının daha düşük 

olmasını anestezi yapılan bölgenin birinci molar dişin distali olmasına bağlamışlardır. 

Pulpal anestezinin başlama süresi sırasıyla 71 ve 117 sn. olarak bulunmuştur. 

Araştırmacılar 60 dk. boyunca her 6 dk.da bir hastalara dudaklarında uyuşukluk 

hissedip hissetmediklerini sormuşlar, Stabident grubunda %100, X-Tip grubunda %94 
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hasta dudaklarında uyuşukluk oluştuğunu ifade etmişlerdir. Sonuç olarak araştırmacılar 

iki ĐO enjeksiyon tekniğinin anestezi başarısı, anestezinin başlama süresi ve anestezinin 

etki süresi açısından benzer olduğunu ifade etmişlerdir.  

Biz QS’la gömük 20 yaş dişlerinin anestezi için, geleneksel ĐASB’de 

kullanacağımız solüsyon miktarı ile eşit miktarda solüsyon kullanabilmek amacı ile, 

tavsiye edilen nokta olan trigonum bölgesinden yaptığımız ĐO enjeksiyonda mukoza 

anestezisi için 0,3 ml, ĐO enjeksiyon için 1,5 ml 1:100.000 epinefrin içeren % 4’lük 

artikain solüsyonu kullandık. QS kullanılarak yapılan ĐO enjeksiyonlarda mukoza 

anestezisi, yalnızca perforasyon için kortikal kemiğe erişim sırasında ağrı meydana 

gelmesini engellemek amacı ile mukozada beyazlama görülene kadar 

gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, araştırmacıların mukoza anestezisi 

için kullandıkları miktardan  ve toplamda kullandıkları miktardan daha az solüsyon 

kullandık. Araştırmacılardan farklı olarak, çalışmamız gömük yirmi yaş dişleri üzerinde 

yapıldığından, anestezi başarısını değerlendirmek amacı ile elektrikli pulpa testi yerine 

subjektif bir ölçüm olan ve hekim tarafından skorlandırılan AES yönteminin 

kullanımını uygun bulduk. QS kullanılan hastalarda tamamen başarı % 35 oranında elde 

edilmiş, % 30 tamamen başarısız olunarak ĐASB yöntemine dönülmüş ve % 35 hastada 

hafif hasssasiyete rağmen işlem tamamlanmıştır. Yani toplamda % 70 (% 35+% 35) 

hastada anestezi operasyonun tamamlanması için yeterli olmuştur. Anestezi başarı 

ortalamalarıın araştırmacıların bulgularından farklı olmasının nedeni elektrikli pulpa 

testi gibi objektif bir ölçüm yapılmamış olması, değerlendirmenin hekim tarafından, 

hastanın verdiği tepkilere göre subjektif olarak işlem sonunda yapılmış olması ve 

cerrahi sırasında meydana gelen hemorajinin anestezinin  etki süresini azaltmış 

olmasına bağlamaktayız. Dudak uyuşukluğu değerlerine baktığımızda QS grubunda 

toplam % 87,5 hastada hafiften yoğun dereceye kadar değişen dudak uyuşukluğu 

meydana geldiği görülmektedir. Bizim çalışmamızdaki değerin daha düşük olmasının 

daha az miktarda solüsyon kullanılmasına ve araştırmacıların 60 dk. boyunca her 6 

dk.da bir hastalara dudaklarında uyuşukluk olup olmadığını sorarak dudak 

uyuşukluğunu belirlemelerinin yanında, bizim cerrahi operasyon yapmamız dolayısıyla, 

sürekli sorma şansımız olmadığından, sadece anesteziyi takiben, operasyona 

başlamadan önce uyuşukluk olup olmadığını sormamıza bağlı olduğunu düşünmekteyiz.   
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McLean ve ark.  (162)  ĐASB uygulamasını takiben dudak uyuşukluğu meydana 

gelen hastalarda, molar dişlerde % 63,  premolarlarda % 67 ve kesicilerde % 37 

oranında başarılı anestezi elde edildiğini ifade etmişler, dudak uyuşukluğu ya da 

mukozada hissizlik olmasının başarılı pulpal anestezinin göstergesi olamayacağını ifade 

etmişlerdir. 

Çalışmamızda ĐASB uygulanmış hasta grubunda hastaların tamamında (% 100) 

yoğun dudak uyuşukluğu meydana gelmiş, AES değerlerine göre bu hastaların % 

97,5’inde başarılı anestezi (% 82,5’inde  tamamen başarılı+% 15 hafif hassasiyet) elde 

edilmiştir. ĐO enjeksiyon grubunda ise % 82,5 hastada dudak uyuşukluğu meydana 

gelmiş, % 70 hastada ise başarılı anestezi (% 35 tamamen başarılı+% 35 hastada hafif 

hassasiyet) elde edilmiştir. Dudak uyuşukluğu ile AES arasındaki ilişkiye baktığımızda 

ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Anestezi başarısını 

değerlendirmede kullandığımız yöntem araştırmacıların kullandığı yöntemden farklı 

olmasına rağmen bulgularımız örtüşmektedir. Pulpa testi yönteminin başarıyı 

değerlendirmede daha doğru bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Ancak, 

değerlendirmeyi gömük dişler üzerinde yaptığımızdan, gömük dişin üzerindeki kemik 

ya da mukoza retansiyonu kaldırıldıktan sonra, dişi kan ve tükürükten tamamen izole 

etmekte güçlük yaşanacağından bu yöntemle başarıyı değerlendirme olanağımız 

olmamıştır. 

Cros (163) ĐO anestezinin başarısında kemik yapısının önemini belirtmek için 

yaptığı çalışmasında kadavradan elde ettiği mandibulaların lingula mandibula, mental 

foramen ve lingual ve vestibüler kemik kanalları bölgesinden, QS kullanarak 1/4-1/2 

karpül oranında metilen mavisi ve baryum sülfat içerikli radyokontrast madde enjekte 

etmiştir. Araştırmacı radyokontrast maddenin anestezik solüsyondan daha yoğun 

kıvamda olması nedeni ile solüsyonun düfüzyonunun daha yavaş olduğunu ve uzun 

zaman aldığını belirtmiş, ayrıca fazladan solüsyonun foramenlerden ve uç noktalardan 

dışarı çıkması nedeni ile solüsyon miktarı arttırılmasının difüzyonu arttırmayacağını 

ifade etmiştir. Araştırmacı, histolojik kesitlerde kortikal kemiğin mavi renge 

boyanmasının, spongiöz kemiğin birbiriyle ilişkili kanalları aracılığıyla difüzyonun 

gerçekleştiği prensibini, lingual kemik kanallarına difüzyonun ise lingual ve palatal 

anesteziye gerek kalmadığını kanıtladığını ifade etmiştir.  
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Biz de çalışmamızda, araştırmacının bulgularına uygun olarak ĐO enjeksiyon 

yaptığımız grupta,  her iki grupta kullanılan anestezik solüsyon miktarını standardize 

edebilmek için (üretici firmanın uyarılarını da dikkate alarak), solüsyon miktarını 1 

karpülle (1,8 ml) sınırlı tuttuk. Anestezinin yetersiz olması durumunda bunun 

solüsyonun yetersizliği değil kemik yoğunluğundan kaynaklandığını düşünerek 

solüsyon miktarını arttırmak yerine GA prosedürüne geçmeyi uygun gördük. 

Çalışmamızda tek noktadan yaptığımız ĐO enjeksiyon ile hem vestibül hem lingual 

yumuşak dokuların anestezisinin sağlanması araştırmacının bulgularıyla örtüşmektedir.  

 Sixou ve Rogier (164) 1:200.000 epinefrin içeren % 4’lük artikain solüsyonu ile 

yaşları ortalama 8,1±3,3 olan, 82 adet çocukta QS kullanarak yaptıkları çalışmada ĐO 

enjeksiyonun etkinliğini ve faydalarını değerlendirmişlerdir. Araştırmaya alt ve üst 

çenede süt (79) ve sürekli dişlerden (47) oluşan 126 diş dahil edilmiş, dişlere 

endodontik tedavi, restoratif tedavi ve çekim yapılmış ve ortalama 0,8 ml solüsyon 

kullanılmıştır. Araştırmacılar başarı kriterini işlem öncesi vestibül ve lingual mukozaya 

ucu künt bir aletle bastırarak ve işlem sırasında da hastaların  ağrı duyup duymamasına 

göre belirlemişlerdir. Süt dişlerinde % 94,4, sürekli dişlerde % 91,5 oranında anestezi 

başarısı elde edilmiştir. En fazla başarı endodontik tedavi (% 98) ve restorasyon 

tamirlerinde (% 100) elde edilmiştir.  Diş çekimlerinde başarı süt dişleri için % 83,3, 

sürekli dişler için % 75 olarak bulunmuştur. Çekimlerdeki başarının diğer tedavilere 

nazaran nispeten daha düşük olması çekim endikasyonu olan dişlerin kemik 

rezorpsiyonu gerçekleşmiş enfekte bölgede olmasına ve çocukların diş ve diş hekimi 

arasında kurduğu kötü ilişkiyi ağrı olarak algılamasına bağlanmıştır. Araştırmacılar 

QS’in enjektör şeklinde olmamasını avantaj olarak kullanmışlar ve çocuklara ‘sihirli bir 

kalem’ olarak tanıtmışlar, bunun da anksiyeteyi azaltmak yönünde olumlu etkili 

olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca çocuklarda kemik yoğunluğunun az olmasının iğne 

ucunun tek rotasyonu ile yeterli penetrasyon elde edilmesi açısından da önemli bir 

avantaj olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak rotasyon sırasındaki vibrasyon ve enjeksiyon 

sırasında bir miktar anestezik solüsyonun ağız içine akmasının anksiyeteyi arttırmış 

olabileceğini de ifade etmişlerdir. Araştırmacılar anestezi sonrası yumuşak dokuda 

ısırmaya bağlı travma gözlememiş, kemik ya da yumuşak dokuda herhangi bir 

komplikasyon gözlemediklerini ifade etmişlerdir. 
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Araştırmacıların çekim yaptıkları hastalarda elde ettikleri başarı oranı (% 83,3 

süt dişi/ % 75 sürekli diş) ile bizim ĐO anestezi yaptığımız hasta grubundaki başarı 

oranımız arasında (% 35 tamamen başarılı+% 35 hafif hassasiyete rağmen tamamlanan 

tedavi=% 70) fark olmasının nedeni bizim erişkin yaş grubundaki hastalar üzerinde 

çalışmamız nedeniyle kemik yoğunluğunun fazla olması, yalnızca gömük dişler 

üzerinde değerlendirme yapmamız, anestezi yaptığımız bölgenin kalın kortikal 

kemikten oluşan trigonum bölgesi  olması ve normal diş çekiminden daha uzun ve daha 

fazla hemoraji meydana gelen cerrahi çekim yapmamız olduğunu düşünmekteyiz. 

Anestezi uygulaması sırasında yaptığımız gözlemlere dayanarak kortikal kemiğin 

perforasyonu sırasında oluşan vibrasyonun ya da enjeksiyon sırasında bir miktar 

anestezik solüsyonun hastaların ağız içine akmasının hastaların anksiyete düzeyi üzerine 

etkili olduğunu düşünmekteyiz. Fakat AS yapılan STAI TX-1 değerlerinde QS 

grubunun anksiyete değerleri daha düşük olmasına rağmen, her iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. 

Stabile ve ark. (77), 48 erişkin hastayı (35 erkek, 13 kadın) dahil ettikleri 

çalışmalarında, 1,8 ml, % 3’ ük mepivakainle yapılan ĐASB sonrası 1,8 ml, 1:200.000 

epinefrin içeren %1,5’lik etidokainle Stabident kullanılarak yapılan ilave ĐO 

enjeksiyonun anestezi etkinliği ve kalp atımı üzerine etkilerini incelemişlerdir. Gruplar 

ĐASB+ĐO enjeksiyon ve ĐASB+ yalancı ĐO enjeksiyon olarak belirlenmiştir. Anestezi 

başarısı için birinci molar dişlere elektrikli pulpa testi uygulanmış, kalp atım sayısı 

pulse oksimetre ile ölçülmüştür. ĐO enjeksiyonlar birinci molar dişin distaline, 

ĐASB’den 5 dk. sonra yapılmıştır. Grupların her ikisinde de hastaların  tamamında 

dudak uyuşukluğu elde edilmiştir. Đlave ĐO enjeksiyon yapılan grupta başarı oranı (% 

100) yalnızca ĐASB yapılan gruba göre (% 81) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

Pulse oksimetre ile yapılan ölçümlerde ĐASB+ĐO enjeksiyon yapılan hastaların kalp 

atım sayısı dakikada ortalama 32  artmış, bu değer yalnızca ĐASB yapılan grupta 6 

olarak bulunmuştur. Araştırmacılar ĐASB ile karşılaştırıldığı zaman, 1,8 ml, 1:200.000 

epinefrin içeren %1,5’lik etidokainle yapılan ilave ĐO enjeksiyonun mandibular  birinci 

molar dişlerde başarı oranını anlamlı derecede arttırdığını, kalp atım sayısında anlamlı 

artış olduğunu fakat 4 dk.lık sürede normal değerlere dönüş olduğunu ifade etmişlerdir. 

 Araştırmacıların her iki grupta da dudak uyuşukluğu değerleri % 100 iken, bizim 

değerlerimiz  ĐO enjeksiyon grubunda  % 87,5, geleneksel ĐASB grubunda % 100 olarak 
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bulunmuştur ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Araştırmacıların sonuçlarının bizim 

sonuçlarımızdan farklı olma nedeni ĐO enjeksiyon yapılsın ya da yapılmasın her iki 

grupta da geleneksel ĐASB anestezisini yapmış olmalarıdır. Bu açıdan baklıdığında 

bizim ĐASB yaptığımız hastaların dudak uyuşukluğu oranları ile araştırmacıların dudak 

uyuşukluğu oranları uyumluluk göstermektedir. Çalışmamızda ĐO enjeksiyon yapılan 

hastalarda normal değerlere göre kalp atım sayısında ortalama 20 atım artış olurken bu 

değer geleneksel anestezi grubunda 16 olarak bulunmuş, normal değerlere göre her iki 

grupta da artış anlamlı derecede yüksek bulunurken iki grubun birbiriyle 

karşılaştırılmasında fark anlamlı bulunmamıştır. Her iki grupta da kalp atım sayısı 

ortalama 2 dk. içerisinde normale dönmüştür. Çalışmamızda hem ĐASB hem de ĐO 

enjeksiyon yapılan hastalardaki kalp atım sayısının araştırmacıların rakamlarına 

yakınlık göstermemesini, yapılan işlemlerin farklılığından dolayı hastaların anksiyete 

düzeylerinin standart olmamasına, kullanılan anestezik maddelerin miktarlarının ve  

adrenalin içeriklerinin farklı olmasına bağlamaktayız. 

Guiglielmo ve ark. (67) 1:20.000 levonordefrin içeren % 2’lik mepivakainle 

yapılan tamamlayıcı ĐO enjeksiyonun (Stabident) anestezi etkinliği ve kalp atımı (nabız) 

üzerine etkilerini inceledikleri araştırmalarına 40 erişkin hastayı (26 erkek, 14 kadın) 

dahil etmişler, 3 farklı seansta 3 ayrı anestezi kombinasyonu uygulamışlardır. ĐO 

enjeksiyonlar alt çene 1. ve 2. büyük azı dişleri arasından uygulanmıştır. Deney grubu: 

ĐASB (1,8 ml, % 3’lük saf mepivakain)+ĐO enjeksiyon (1,8 ml, 1:20.000 levonordefrin 

içeren % 2’lik mepivakain); pozitif kontrol grubu: ĐASB+ĐO enjeksiyon (1,8 ml, 

1:100.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokain); negatif kontrol grubu: ĐASB+yalancı ĐO 

enjeksiyon şeklinde belirlenmiştir. Kalp atımı pulse oksimetre, anestezi etkinliği pulpa 

testi ile ölçülmüştür.  Araştırmacılar % 2’lik mepivakain ve % 2’lik lidokainle yapılan 

ilave ĐO enjeksiyonun anestezinin başlama hızını ve anestezi başarısını anlamlı 

derecede arttırdığını ifade etmişlerdir. Yalancı enjeksiyon yapılan grupta birinci molar 

dişlerde başarı oranı % 80 iken, ilave ĐO enjeksiyon yapılan iki grupta da başarı % 100 

olarak bulunmuştur. Kalp atım sayısını değerlerinde 1:20.000 levonordefrin ve 

1:100.000 epinefrinli solüsyonlarla yapılan ilave ĐO enjeksiyon gruplarında ortalama 

artış sırasıyla 23 ve 24 atım olarak bulunmuştur ve ortalama 4 dk.da kalp atım 

sayılarının normale döndüğü ifade edilmiştir. Yalnızca ĐASB yapılan grupta ise bu 

değer 4 olarak bulunmuştur.  
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Çalışmamızda geleneksel ĐASB yapılan hastalarda % 97, 5 hastada anestezi 

başarılı olmuştur (% 82,5 tamamen başarılı+% 15 hafif hassasiyet). Bu değer yalancı ĐO 

enjeksiyon yapılan gruptan yüksektir. Sonuçların farklı olmasını başarıyı 

değerlendirmede kullanılan yöntemin farklılığına (pulpa testi/AES) ve araştırmacıların 

saf mepivakain solüsyonu kullanmalarına bağlamaktayız. Kalp atımında artış, ĐO 

enjeksiyon grubumuzda ortalama 20 olarak bulunmuştur ve araştırmacıların 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Yalnızca ĐASB yapılan yalancı ĐO enjeksiyon 

grubunda araştırmacılar kalp atımında ortalama artışı 4 olarak bulurken bizde bu değer 

16 olarak tespit edilmiştir. Arada fark bulunmasının nedenini araştırmacıların epinefrin 

içermeyen solüsyonla anestezi yapmasına bağlamaktayız.  

Aynı araştırmacılar klinik olarak başarılı anestezi (dudak uyuşukluğu) sağlanmış 

olmasına rağmen pulpal anestezi elde edilemeyebileceğini ifade etmişler, bunun 

nedeninin aksesuar inervasyon, iğnenin doğru şekilde yerleştirilmemiş olması, anksiyete 

ve psikololojik faktörlere bağlamışlardır (67). 

Çalışmamızda GA grubunda hastaların % 100’ünde dudak uyuşukluğu meydana 

gelmesine rağmen % 97,5 oranında başarılı anestezi (% 85 tamamen başarılı+% 15 hafif 

hassasiyet) meydana gelmesi, QS grubunda % 87,5 oranında dudak uyuşukluğu 

değerine karşılık başarılı anestezi oranının % 70 (% 35 tamamen başarılı+% 35 hafif 

hassasiyet) olması dudak uyuşukluğunun başarılı anestezi anlamına gelmeyeceği 

yorumunu desteklemektedir.  

Replogle ve ark. (75) 42 erişkin hasta (25 erkek, 17 kadın) üzerinde, Stabident 

kullanarak yaptıkları çalışmada 1,8 ml, 1.100.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokain ile 

% 3’lük mepivakain solüsyonu kullanılarak yapılan esas ĐO enjeksiyonun 

kardiyovasküler etkilerini karşılaştırmışlardır. Lidokainle yapılan ĐO enjeksiyon sonrası 

(18 µg epinefrin) dakikadaki ortalama kalp atım sayısı artışı 28 iken bu değer 

mepivakain kullanılan grupta 4 olarak bulunmuştur. Araştırmacılar lidokain grubundaki 

bu artışın sağlıklı bireyler için herhangi bir anlam ifade etmediğini, fakat 

kardiyovasküler şikayeti olan bireylerde epinefrin içermeyen mepivakain solüsyonu ile 

yapılan ĐO enjeksiyonun iyi bir alternatif olabileceğini ifade etmişlerdir.  Ancak 

epinefrin içermeyen mepivakainin anestezik etkinliğinin daha az olması nedeni ile esas 

enjeksiyon yöntemi olarak değil, ilave enjeksiyon yöntemi olarak kullanımının daha 

uygun olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar kalp atımındaki artışın enjeksiyon 
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sonrası 4 dk. içinde normale döndüğünü ifade etmişlerdir. Araştırmacılar ĐO 

enjeksiyonda anestezik madde seçimi yapılırken göz önünde bulunması gereken 

kriterleri; ihtiyaç duyulan anestezi etkinliği, epinefrin hassasiyeti, hastanın sistemik 

durumu ve hastanın kullandığı ilaçlar olarak ifade etmişlerdir. Bu ifadeye göre esas 

anestezi yöntemi olarak kullanılan ĐO enjeksiyonda % 3’lük mepivakainin, 1.100.000 

epinefrin içeren % 2’lik lidokaine nazaran daha az etkili olduğunu ve  bahsedilen 

konsantrasyonda mepivakainin ile ĐO enjeksiyonun ilave enjeksiyon yöntemi olarak 

kullanımının uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

Aynı araştırmacılar infiltratif anestezi ve sinir bloğu ile karşılaştırıldığında aynı 

miktar epinefrin kullanımı sonrası kalp atım sayısında en fazla artışın ĐO enjeksiyon ile 

meydana geldiğini bildirmişlerdir (75). Benzer şekilde, Lilienthal ve Reynaulds (165) 

0,9 ml, 1:80.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokainle yapılan ĐO enjeksiyonda (yaklaşık 

11 µg epinefrin) dakikadaki kalp atım sayısındaki artışın 22 olduğunu ifade etmişler, 

Smith ve Pashley (166) 0,3 ml, 1:100.000 epinefrin içeren % 2’lik lidokainle yapılan ĐO 

enjeksiyonda (yaklaşık 3 µg epinefrin) kalp atım sayısında %10-20 lik artış olduğunu 

ifade etmişlerdir.   

Daha önce yapılan çalışmalarda bahsedildiği şekilde, vazokonstrüktör içeren 

solüsyonlarla yapılan ĐO enjeksiyonlarda kalp atım sayısındaki artış nedeniyle 

çalışmamıza dahil ettiğimiz hastalarda herhangi bir sistemik rahatsızlık bulunmaması 

kriterini göz önünde bulundurduk.  Kullandığımız anestezik kartuşun içindeki epinefrin 

miktarı 21,6 µg’dır ve bu solüsyonla yaptığımız esas ĐO enjeksiyonda dakikadaki kalp 

atım sayısı artışını 20, kalp atım sayısının tekrar normal değere dönmesi için geçmesi 

gereken ortalama süreyi 2 dk. (1-6 dk.) olarak tespit ettik. GA yapılan grupta ise 

dakikadaki kalp atım sayısındaki ortalama artışı 16, kalp atım sayısının tekrar normal 

değere dönmesi için geçmesi gereken ortalama süreyi 2 dk. (1-9 dk.) olarak tespit ettik. 

Başlangıç değerleri göz önüne alındığında her iki grupta da artışın anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. ĐO enjeksiyonda meydana gelen artışın daha fazla olmasının, kemik içine 

verilen anestezik solüsyonun  içeriğinde bulunan vazokonstrüktör maddenin infiltratif 

ya da sinir bloğu anestezilerinin aksine doğrudan sistemik dolaşıma geçmesi nedeni ile 

olduğunu düşünmekteyiz. Bu sonuçlardan yola çıkarak bulgularımızın araştırmacıların 

bulguları ile uygunluk gösterdiği kanaatindeyiz. 



 143 

Susi ve ark. (167), 61 erişkin hasta (35 erkek, 26 kadın) üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında 1,4 ml, 1.100.000 epinefrin içeren  % 2’lik lidokain kullanarak Wand ile 

yaptıkları ĐO enjeksiyon ile geleneksel enjektör ile yaptıkları ĐO enjeksiyonun kalp 

atımı üzerine etkilerini incelemişlerdir. Araştırmacılar enjeksiyon gruplarını Wand ile 

yapılan hızlı enjeksiyon (45 sn.), Wand ile yapılan yavaş enjeksiyon (4 dk. 45 sn.) ve 

geleneksel enjektör ile yapılan yavaş enjeksiyon (4 dk. 45 sn.) olarak belirlemişlerdir. 

Kemik perforasyonları için Stabident sistemin perforatörü kullanılmıştır. Anesteziler alt 

çene birinci molar dişin distaline yapılmıştır. Araştırmacılar Wand ile yapılan hızlı 

enjeksiyonda kalp atımında kadınlarda 28, erkeklerde 21 atım artış olduğunu ve bunun 

Wand ve geleneksel enjektörle yapılan yavaş enjeksiyondan (Wand 11-10, geleneksel 

enjektör 12-11)  anlamlı derecede yüksek olduğunu, yavaş enjeksiyonlar arasında kalp 

atım sayısı açısından anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar solüsyonun 

depo edilme hızının yavaşlamasının, vazokonstrüktör ilave edilmiş anestezik 

kullanılarak yapılan ĐO enjeksiyonlarda görülen kalp atım hızındaki artışı azalttığını, 

fakat tamamen ortadan kaldırmadığını;  ideal olarak, kalp atım sayısındaki artışı 

hastanın farkedemeyeceği şekilde tutmak için solüsyonun depo hızının ayarlanması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu hız ayarlamasının da geleneksel enjektör ile son derece 

güç olduğunu belirtmişlerdir.  

Yavaş enjeksiyonla solüsyon içerisindeki epinefrin daha uzun sürede ve daha 

yavaş şekilde sistemik dolaşıma geçtiğinden ve bu da kalp atım sayısındaki artışın kabul 

edilebilir sınırlarda kalmasına neden olduğundan QS uygulanan hastaların tamamında 

cihazın düşük hız modunda çalışmasını sağladık. QS bilgisayar kontrollü bir anestezi 

sistemi olduğundan dolayı kemik yoğunluğuna bağlı olacak şekilde solüsyonun verilme 

hızını otomatik olarak ayarlamaktadır. Bu nedenle araştırmacılardan farklı olarak QS 

kullandığımız grupta enjeksiyon süresini standardize edemedik. QS grubunda 

enjeksiyon süresi ortalama 282  sn. olarak belirlenirken, en kısa enjeksiyon süresi 90, en 

uzun enjeksiyon süresi ise 640 sn. olarak belirlenmiştir. En kısa ve en uzun süre 

arasındaki farkın çok büyük olma nedeni hastaların bir kısmında kemik yoğunluğuna 

bağlı olarak iğne ucunda tıkanma olması nedeniyle iğne değiştirilmesi gerekliliği ve 

bunun da süre artışına neden olmasıdır. GA grubunda ise enjeksiyon sürelerini ĐASB 

için 45 sn., bukkal anestezi için 15 sn. ile standardize ettik. Bu grupta ortalama 

enjeksiyon süresi 228 sn., en kısa enjeksiyon süresi 99, en uzun enjeksiyon süresi ise 

556 sn. olarak belirlenmiştir. En kısa ve en uzun süre arasındaki farkın, kör bir noktada 
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çalışılıyor olması ve anatomik çeşitlilik nedeni ile, ĐASB’nin yapıldığı noktanın n. 

alveolaris inferiora uzaklığına bağlı olarak, dudakta uyuşukluğun başlaması için 

bekleme süresinin hastadan hastaya değişkenlik göstermesini olduğunu düşünmekteyiz.  

Knoll-Köhler ve ark. (168) 12 sağlıklı erişkin erkek hasta üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında farklı dozlarda epinefrin içeren anestezik maddelerle yapılan dental 

infiltrasyon anestezisi sonrası plazma epinefrin konsantrasyonundaki değişiklikleri 

incelemişlerdir. Araştırmacılar bu amaçla 2 ml %2 lik saf, 20 mg (1:100.000) ve 80 mg 

(1:25.000) epinefrin içeren üç farklı lidokain solüsyonu ile üst çene lateral-kanin 

bölgesine 30 sn. süre ile infiltratif anestezi uygulamışlardır. Başlangıç değerleri baz 

alındığında saf lidokain kullanılan hastalarda plazma epinefrin seviyesi ve kalp atım 

sayısı değerlerinde herhangi bir değişiklik gözlenmezken, 20 mg epinefrin içeren 

lidokain kullanılan grupta plazma epinefrin düzeyinin enjeksiyondan 2 dk. sonra iki 

katına çıktığı, kalp atım sayısının ise enjeksiyondan 2 dk. 45 sn. sonra dakikada 4 atım 

fazlalaştığı gözlenmiş, 80 mg epinefrin kullanan grupta ise plazma epinefrin düzeyinin 

enjeksiyondan 1 dk. 25 sn. sonra iki katına, 15 dk. sonra 10 katına çıktığı, kalp atım 

sayısının ise enjeksiyondan 2 dk. sonra dakikada 5 atım, 15 dk. sonra 13 atım 

fazlalaştığı gözlenmiştir. Araştırmacılar epinefrin içeren lokal anestezik solüsyonlarla 

yapılan  dental infiltrasyon anestezisi sonrası doza bağımlı olarak dolaşımdaki epinefrin 

konsantrasyonunda artış meydana geldiğini ve bunun da kardiyovasküler değişikliklere 

neden olduğunu ifade etmişlerdir.  

Çalışma grubumuza dahil ettiğimiz hastaların kalp atımı ve saturasyon değeri 

değişikliklerini inceleyerek hemodinamik değişiklikleri değerlendirdiğimizde 

çalışmamızda, hem ĐO enjeksiyonlarda hem de geleneksel ĐASB yaptığımız hastalarda 

1:100.000 epinefrin içeren % 4 lük 1,8 ml anestezik solüsyon kullandık. Kullandığımız 

solüsyonun içeriğinde 21,6 µg epinefrin bulunmaktadır. ĐO enjeksiyon yapılan grupta 

ortalama 6 dk. sonra (1-14) kalp atım sayısında dakikada ortalama 20 atım artış olmuş, 

ortalama 2 dk. (1-6 dk.) sonra bu değer normale dönmüştür. Geleneksel ĐASB 

yaptığımız hasta grubunda ise ortalama artış 16 olarak tespit edilmiş, bu değer ortalama 

2 dk. (1-9 dk.) sonra normale dönmüştür. Araştırmacıların bizim çalışmamıza benzer 

şekilde,  20 mg epinefrin kullanılan grupta kalp atım sayısındaki artışın bizim 

bulgularımıza göre daha az ve yavaş olma nedenini infiltrasyon anestezisi yapmalarına 

ve anestezik maddenin absorbsiyonunun daha yavaş olmasına bağlamaktayız. 
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Malamed (4), yüksek kan basıncı (sistolik 200, diastolik 115), kardiak disritmi, 

unstabil anjina, ciddi kalp rahatsızlığı hikayesi olanlarda vazokonstrüktör kullanımından 

kaçınılması gerektiğini belirtmiştir. Vazokonstrüktör içeren anestezik madde ile yapılan 

ĐO enjeksiyon sonrası kalp atım sayısında belirgin artış olmasına rağmen, McGrowan 

(87), 25 yaşındaki sağlıklı bir bireyde dakikadaki maksimum kalp atım sayısının 195, 

20 dakikalık egzersizde ise 136-166 BPM (bis per minute) olduğunu ve 65 yaşındaki 

sağlıklı bir bireyde bu değerlerin 155 ve 108-132 BPM olduğunu, bu nedenle 

enjeksiyon sonrası kalp atım sayısındaki artışın klinik olarak bir önemi olmadığını 

belirtmiştir.  Kleber (80), normal ve sağlıklı bireylerde kalp atım sayısında meydana 

gelen artışın hasta tarafından hissedilmesi ve bu durumdan endişe duyması durumuna 

karşı, ĐO enjeksiyon öncesinde hastanın kalp atımının hızlanabileceği ve bunun kısa 

süreli olduğu konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Çalışmamızda ĐO enjeksiyon yapılan grupta hastaların kalp atım sayısı 

maksimum 138, GA grubunda ise 155 olarak tespit edilmiştir. Hasta grubumuzun 18-40  

yaş arası sağlıklı bireylerden oluşması ve kalp atım sayısındaki artışın her iki grupta da 

ortalama  2 dk. gibi bir sürede geri dönmesi nedeni ile araştırmacıların ifadeleri ile 

uygunluk gösterecek şekilde bu artışın önemli olmadığı düşüncesindeyiz.  

Troullos ve ark. (169), dört adet gömük yirmi yaş dişi olan 15 erişkin hasta (9 

erkek, 6 kadın) (ortalama yaş 22,5) üzerinde yaptıkları çalışmalarında, lokal anestezik 

içerisinde bulunan epinefrinin yüksek dozda verilmesi sonucu oluşan kardiyovasküler 

değişiklikleri ve plazma epinefrin seviyelerini incelemişlerdir. Araştırmacılar 

gruplardan birine 6 karpül % 3’lük mepivakain solüsyonu (324 mg mepivakain), 

diğerine ise 8 karpül, 1:100.000 epinefrin içeren, % 2’lik lidokain solüsyonu (288 mg 

lidokain, 144 µg epinefrin) vererek 4 yarım çenenin anestezisini sağlamışlar; 1, 4, 8, 12 

ve 20. dakikalarda kan basıncı, kalp atımı ve plazma epinefrin düzeyini incelemişlerdir. 

Yüksek doz epinefrin alan grupta tüm zaman aralıklarında plazma epinefrin seviyesi, 

epinefrin almayan gruba göre ve başlangıç değerlerine göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuş, anestezi uygulaması sonrası 1. dakikada elde edilen plazma epinefrin 

seviyesi başlangıç değerinden 27,5 kat fazla bulunmuştur. Buna karşılık epinefrin 

almayan grupta plazma epinefrin seviyesi başlangış değerlerinden farklıklık 

göstermemiştir. Kalp atım sayısı epinefrin 1. dk.da 21 atım artmıştır. Sistolik kan 

basıncı epinefrin grubunda başlangıç değerlerine ve epinefrin almayan gruba nazaran 
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anlamlı derecede artmış, epinefrin almayan grupta ise başlangıç değerlerine göre 

anlamlı olmayan artış gözlenmiştir. Diastolik basınç ise her iki grupta da başlangıç 

değerlerine göre anlamlı değişiklik göstermemiştir. Araştırmacılar genç ve sağlıklı hasta 

grubunda bile dental anestezi ile uygulanan yüksek doz epinefrinin kardiyovasküler 

değişikliklere neden olduğunu, kalp atımı ya da kan basıncında artışa neden olan 

herhangi bir stimülasyonun koroner kalp hastalığı olan bireylerde anjina ataklarını ya da 

aritmik reaksiyonları hızlandırabileceği nedeni ile özellikle kardiyovasküler hastalığı 

olan bireylerde epinefrin içeren lokal anesteziklerin dikkatle kullanılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Tolas ve ark. (170) 20 erişkin, genç hasta üzerinde yaptıkları çalışmalarında 

lokal anestezik içerisindeki epinefrin miktarının plazma epinefrin düzeyi, kalp atım 

sayısı ve kan basıncı üzerine etkilerini değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar 1: 100.000 

epinefrin içeren 1,8 ml, % 2’lik lidokain solüsyonu ile yaptıkları anestezi sonrası 3. ve 

5. dk.larda plazma epinefrin konsantrasyonunun iki katına çıktığını ancak 5. dk.da kan 

basıncı ve kalp atım sayısında anlamlı değişiklik olmadığını bildirmişlerdir. Epinefrin 

içermeyen saf lidokain kullanılan hasta grubunda ise plazma epinefrin konsantrasyonu 

ve kardiyovasküler parametrelerde anlamlı değişiklik gözlenmediğini bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar epinefrin içeren lidokain kullanılarak yapılan lokal anestezinin genç 

hasta grubunda az miktarda hemodinamik değişikliğe neden olmasına rağmen, plazma 

epinefrin konsantrasyonunda anlamlı değişiklik yapması nedeni ile yüksek risk 

grubundaki hastaların dikkatli şekilde monitörize edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 

Yukarıdaki çalışmalarda görüldüğü gibi epinefrin içeren solüsyonlarla yapılan 

infiltratif anestezi ya da sinir bloğu uygulamaları sonrası kalp atım sayısında anlamlı 

değişiklik olduğunu bildiren araştırmalar olmasına karşın (168, 169, 171), herhangi bir 

değişiklik olmadığını ya da artışın anlamlı olmadığını bildiren çalışmalar (170, 172, 

173) da mevcuttur. Araştırma sonuçlarının farklı olmasının nedeni solüsyonun içinde 

bulunan epinefrin konsantrasyonuna, anestezinin uygulanma şekline, hızına ve çalışma 

modeline bağlanmaktadır (75). Haase ve ark. (174),  20 µg epinefrin uygulaması sonrası 

1 dakikadaki kalp atım sayısında artışı 4 olarak bulurken, Salonen ve ark.(175) 45-80 µg 

epinefrin kullanımı ile dakikalık artışı 10-15,  Troullos ve ark. (169) ise144 µg epinefrin 

kullanımı ile bu değeri 21 olarak bulmuştur .  
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Bizim çalışmamızda kullandığımız lokal anestezik karpülün içinde 21,6 µg 

epinefrin bulunmaktadır. ĐO enjeksiyon yaptığımız hasta grubunda ortalama 282 sn.de 

verdiğimiz solüsyon kalp atım sayısını 85’den 101’ e çıkartmış, ortalama 20 atımlık 

artışa neden olmuştur ve bu artış başlangıç kalp atımı değerine nazaran anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. Geleneksel ĐASB yaptığımız hasta grubunda ortalama 

228 sn.de verdiğimiz solüsyon kalp atım sayısını 85’den 101’e çıkartmış, ortalama 16 

atımlık artışa neden olmuştur ve bu artış başlangıç kalp atımı değerine nazaran anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. ĐO enjeksiyonun meydana getirdiği kalp atımı artış 

değeri ile geleneksel ĐASB anestezisinin kalp atımı artış değerleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır. ĐO enjeksiyondaki artışın geleneksel anestezide elde edilen 

artıştan anlamlı derecede fazla olmasını beklememize rağmen böyle bir sonuç elde etme 

nedenimizin anksiyete ve ağrının kalp atım sayısını arttırma etkisine ve bu iki 

parametreyi hasta gruplarında standardize edip tek başına epinefrinin kalp atımı üzerine 

etkisini ölçmenin mümkün olmamasına bağlamaktayız. 

Dülger ve ark. (143), mandibular anterior dişlerine çekim endikasyonu 

koyulmuş 100 hasta (49 kadın, 51 erkek) üzerinde yaptıkları çalışmalarında enjektörle 

yapılan gelenekesel anestezi ile Wand ile yapılan bilgisayar kontrollü anestezi sistemini 

SPO2 ve kalp atım değerleri açısından karşılaştırmışlardır. Hastalar iki gruba ayrılmış 

gruplardan birine geleneksel enjektörle diğer gruba ise Wand ile bukkal ve lingualden 

supraperiostal infiltrasyon anestezisi uygulanmıştır.  Anestezik madde olarak 1 ml (0,5 

bukkal, 0,5 lingual), 1:80.000 adrenalin içeren % 2’lik lidokain hidroklorid solüsyonu 

kullanılmıştır. Kalp atımı ve SPO2 değerlerinde iki grup arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. 

Bizim çalışmamızda kalp atımı ve saturasyon değerlerine baktığımızda, SPO2 

değerleri araştırmacıların bulguları ile uygunluk gösterecek şekilde iki grup arasında 

farklılık göstermezken kalp atım sayısı her iki grupta da anlamlı derecede yükselmiş, 

fakat iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bu bulgular 

ışığında sonuçlarımızın araştırmacıların bulguları ile uygunluk gösterdiği 

görülmektedir. 

Lokal anestezi uygulamalarının lokal komplikasyonları düşünüldüğünde, 

hastalarımızın hiçbirinde iğne ucunda kırılma, enfeksiyonun yayılması, sinir hasarı, 

fasiyal paralizi, amfizem, yumuşak doku yaralanmaları, trismus, ödem, hematom, 
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alveolit (3-5, 82, 88)  gözlenmemiştir. Đğne ucunda kırılma günümüzde üretilen 

geleneksel enjektörlerde başımıza gelen bir komplikasyon değildir. QS’da ise 

perforasyon ya da enjeksiyon sırasında hastanın başını ani bir şekilde hareket ettirmesi 

ya da hekimin aletin el parçasının doğrultusunu değiştirmeye çalışması sonucu 

gerçekleşir. Biz ĐO enjeksiyon uygulaması sırasında üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda işlem gerçekleştirdiğimiz için ve hastalarımızın hiç biri böylesi aşırı bir 

reaksiyonda bulunmadığı için iğne ucunda kırılma komplikasyonu ile karşılaşmadık. 

Çalışma grubumuza dahil ettiğimiz hastalarda, anesteziyi gerçekleştireceğimiz bölgede 

akut enfeksiyon bulunmaması kriterine göre hasta seçimi yaptığımız için enfeksiyonun 

yayılması komplikasyonu ile karşılaşmadık. ĐO enjeksiyon yaptığımız hastalarda iğne 

ucu, trigonum bölgesinden anestezi yapılırken mandibular kanal içine girecek kadar 

uzun olmadığından ve anestezi öncesi radyografik kontrol gerçekleştirdiğimizden, GA 

grubunda ise anatomik noktalar rehber alınarak dikkatli bir şekilde anestezi 

gerçekleştirdiğimizden sinir hasarı komplikasyonu ile karşılaşmadık. ĐO enjeksiyon 

grubunda fasiyal paralizi riski bulunmamaktadır. GA grubunda ise enjeksiyonlar 

esnasında kemik teması almaya dikkat ettiğimiz için hastalarımızın hiçbirinde fasiyal 

paralizi gözlenmemiştir. Hasta grubumuzu 18-40 yaş arası erişkin hastalar 

oluşturduğundan anestezi sonrası uzun süre devam eden dudak uyuşukluğu, GA 

uygulanan hastaların hiçbirinde yumuşak doku yaralanmasına neden olmamıştır. ĐO 

enjeksiyon grubunda ise zaten böyle bir risk bulunmamaktadır.  Çalışmamızda anestezi 

uygulaması sonrası cerrahi çekim gerçekleştirdiğimizden, cerrahi çekim sonrası trismus, 

ödem ve hematom gelişmesi söz konusu olduğu için anesteziye bağlı olarak bu 

komplikasyonların gelişip gelişmediğini değerlendirme olanağımız olmamıştır. ĐO 

enjeksiyon yaptığımız grupta yüksek oranda vazokonstrüktör içeren solüsyon 

kullanılması sonucu alveolit gibi bir komplikasyon görülmesi söz konusu olmasına 

rağmen, çalışmamızda bu tür bir komplikasyonla karşılaşmamış olma nedenimizin 

cerrahi çekim sonrası, normal diş çekimine nazaran daha fazla miktarda hemoraji 

gelişmesine bağlamaktayız. 

 Sistemik komplikasyonlar genellikle anestezinin uygulama yöntemi ile ilgili 

değil, kullanılan anestezik maddenin türü ve miktarı ile ilgili komplikasyonlardır. Biz 

çalışma grubumuza dahil ettiğimiz hastalardan dikkatli bir şekilde anamnez alarak, 

hiçbir sistemik hastalığı olmayan bireyleri seçtiğimiz için, çalışmamızda herhangi bir 

sistemik komplikasyonla karşılaşmadık.  
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Sonuç olarak;  

- Grupların anksiyete düzeyleri arasında fark yoktur. Bu durumu hastaların daha 

önceden her iki anestezi yöntemiyle ilgili tecrübelerinin olmamasına ve her iki 

yöntemin de atravmatik yöntemler olmasına bağlamaktayız.  

- QS’la yapılan ĐO enjeksiyon, geleneksel ĐASB tekniğinden daha az ağrılı bir 

enjeksiyon yöntemidir. Ayrıca QS yöntemiyle çalışırken radyografik kontrol gerekli 

olduğundan, mandibular kanal içine giriş riski en aza inmekte, bu durumda geleneksel 

ĐASB yönteminde karşılaştığımız pozitif aspirasyon sonrası iğnenin geri çekilerek ikinci 

kez iğne penetrasyonu yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmakta, bu da hastanın ikinci 

kez ağrı hissetmesini engellemektedir. 

-  QS’la yapılan ĐO enjeksiyon sonrası gerçekleştirilen mandibular gömük 

üçüncü molar diş çekimi sonrası, hastalar geleneksel ĐASB yöntemiyle yapılan 

anesteziye göre daha fazla ağrı duyduklarını ifade etmişlerdir. Bu durumun dişlerin 

gömüklük durumuyla ve bölgedeki kemik yoğunluğu nedeni ile anestezik solüsyonun 

penetrasyonu ile ilgili olduğunu düşünmekteyiz. 

 -  Gömük mandibular üçüncü molar dişlerin çekimi sonrası yapılan anestezi 

başarı değerlendirmesinde geleneksel ĐASB yöntemiyle yapılan anestezi, QS’la yapılan 

ĐO enjeksiyona göre daha başarılı bulunmuştur. Hastaların % 30’unda ĐO enjeksiyonun 

etkisiz olması nedeni ile geleneksel ĐASB yöntemine dönülmüştür. Bu nedenle ĐO 

enjeksiyon yönteminin gömük dişlerin cerrahi çekimi için uygun bir anestezi yöntemi 

olmadığını düşünmekteyiz. 

- Gömük dişlerin çekiminde ĐO enjeksiyonun kimi hastalarda yetersiz olması 

kemik yoğunluğunun değişkenliğine, operasyonun süresine, kanama miktarına bağlı 

olarak anestezinin etki süresinin kısalmasına bağlanabilir.  

- QS’la yapılan ĐO enjeksiyonda enjeksiyon, geleneksel enjektörle yapılan ĐASB 

tekniğinden daha uzun sürmektedir. Bunun nedeninin QS’da doku direncine bağlı 

olarak sistemin enjeksiyon hızını ayarlamasına ve kalın kortikal kemik varlığında iğne 

ucunda gerçekleşebilecek olası bir tıkanmanın açılabilmesi için ilave süre gerekli 

olmasına bağlamaktayız. 
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- QS’la yapılan ĐO enjeksiyon sonrası hastalara rahatsızlık veren ve 

yaralanmalara neden olan dil-dudak-yanak uyuşukluğu geleneksel ĐASB yöntemine 

göre daha hafif ve azdır. 

- Operasyon süresinin uzaması hastaların ağrı algılarının artmasına neden 

olmaktadır. Bunun nedenini, sürenin uzaması ile anksiyetenin artmasına ve sürenin 

uzaması ile  özellikle ĐO enjeksiyon yapılan grupta anestezi etkinliğinin azalmasına 

bağlamaktayız. 

- Anksiyete ve ağrı parametreleri birbiriyle ilişkili parametrelerdir ve birinin 

artması diğerinin de yükselmesine neden olmaktadır. 

- QS’la yapılan ĐO enjeksiyonlarda retansiyon tipi hastanın ağrı algılamasını 

etkilemiştir. Kemik retansiyonlu dişlerde hastalar daha fazla ağrı algıladıklarını ifade 

etmişlerdir. Bunun nedeni, kemik retansiyonlu dişlerde operasyon süresinin mukoza 

retansiyonlu dişlere göre daha uzun olması ve süre uzadıkça ĐO enjeksiyonun 

etkinliğinin hızlı bir şekilde azalması olduğunu düşünmekteyiz. Geleneksel ĐASB 

anestezisinde ise retansiyon tipi ağrı algılaması üzerine etkili olmamıştır. Bunun 

nedenini geleneksel ĐASB yönteminin etki süresi uzun bir anestezi olmasına 

bağlamaktayız. 

- Dudak uyuşukluğu ile başarılı pulpal anestezi arasında ilişki yoktur. Dudak 

uyuşukluğu olması her zaman anestezinin başarılı olduğu anlamına gelmemektedir. Diş 

dokusunda kesin anesteziden bahsedebilmek için elektrikli pulpa testi sonuçlarına 

dayanmak gerekir.   

- Hem ĐO enjeksiyon yapılan hem de geleneksel ĐASB uygulanan hastalarda 

kalp atım sayısı başlangıç değerlerine göre anlamlı derecede artış göstermiştir. ĐO 

enjeksiyonda direkt kemik içine verilen solüsyonun hızlı bir şekilde sistemik dolaşıma 

geçmesi sonucu epinefrinin etkisi ile kalp atım sayısı artmaktadır. ĐASB yapılan 

hastalarda epinefrine bağlı olarak böylesine hızlı bir artış beklemememize rağmen, 

anksiyete ve ağrının da kalp atım sayısını arttırması nedeni ile ĐASB yapılan hastaların 

kalp atım sayılarında da anlamlı yükselme olduğunu düşünmekteyiz. Anestezi sırasında 

meydana gelen kalp atımındaki artış, anestezik solüsyonun epinefrin konsantrasyonuna, 

enjeksiyonun tipine, enjeksiyon hızına ve çalışma modeline göre farklılık 

göstermektedir. Çalışmamızda kalp atım değerleri ortalama 2 dk. içerisinde normal 

değerlere dönüş göstermiştir. Herhangi bir kardiyovasküler rahatsızlığı bulunmayan 
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genç bireylerde anestezi sonrasında kalp atımında meydana gelen bu tarz bir artış 

önemli kabul edilmezken, kardiyovasküler şikayeti olan yaşlı bireylerde daha düşük 

konsantrasyonlarda epinefrin içeren ya da epinefrin içermeyen saf solüsyonların 

kullanımının daha uygun olduğunu düşünmekteyiz.  

-Her iki anestezi grubunda da hastaların SPO2 parametrelerinde herhangi bir 

değişiklik olmamıştır. 

- QS’la yapılan ĐO enjeksiyon anestezinin ağrısız bir şekilde yapılması, daha az 

dudak-dil uyuşukluğu meydana getirmesi, anestezinin hızlı başlaması, tek noktadan iğne 

penetrasyonu ile lingual ve palatinal yumuşak dokuda da anestezi sağlaması 

avantajlarının yanında; anestezinin uygulama süresinin geleneksel yöntemlerden daha 

uzun olması, kemik yoğunluğu fazla olan hastalarda iğne ucunda tıkanma meydana 

gelebilmesi, etki süresinin özellikle cerrahi işlemlerde kısalması ve genç ve sağlıklı 

bireylerde önemsenmeyecek miktarda kalp atım sayısında artış yapması gibi 

dezavantajları vardır. Sistem restoratif tedavi, endodontik tedavi, diş preperasyonu, diş 

çekimi gibi işlemlerde son derece kullanışlı bir yöntem olmasına rağmen, kemik 

yoğunluğunun oldukça fazla olduğu mandibular  üçüncü molar dişlerin cerrahi 

çekiminde ĐO enjeksiyon yerine geleneksel ĐASB yöntemi uygulamasının daha 

kullanışlı ve doğru bir yöntem olduğu kanaatindeyiz. 
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