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1-GİRİŞ 

                                                                                                                                                                                            

Son yıllarda ağrı mekanizmasında sağlanan gelişmelere ve yeni ajan ve yöntemlerin 

kullanıma sunulmasına karşın; ameliyat sonrası ağrılar halen yetersiz tedavi edilmektedir. 

Yetersiz ağrı tedavisi, hastanın iyileşmesini etkileyen önemli unsurlardan biri olup, hastanın 

hastanede kalış süresini, morbidite ve mortalite oranını olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

Cerrahi bir hastada postoperatif ağrı tedavisinin temel amaçları, yan etkiler olmaksızın 

ağrının giderilmesi ve postoperatif morbiditenin azaltılmasıdır. Bu amaçların tümüne birden tam 

olarak ulaşılması mümkün değildir. Tek bir ajan veya yöntemle yan etkiler olmaksızın normal 

fonksiyona olanak sağlayan yeterli analjeziye, donanım ve/veya bakım sistemleri üzerinde büyük 

harcamalar yapılmadan ulaşılmaz. Bu nedenle postoperatif ağrının tedavisinde anahtar noktaların 

belirlenmesi ve bugün için var olan tekniklerin yürürlüğe konulmasıyla yeni metotların ortaya 

çıkarılması önemlidir. Bunun için analjezinin sağlanabilmesinde multimodal ağrı kontrol 

yöntemlerinin ve yeni analjezik ilaçların kullanılması ve yeni analjezik kullanım tekniklerinin 

uygulamaya konulması önemlidir.  

 

Cerrahi stresin çok ciddi boyutlara ulaşmadığı, nispeten daha kısa ve daha basit olan 

ayaktan (günübirlik) vakalarda, hastanın postoperatuar genel durumunu ve yaşam kalitesini 

belirleyecek unsur olarak ağrı ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden günübirlik vakalarda 

postopertuar dönemde etkin olarak sağlanmış bir analjezi, hem hasta memnuniyetini hem de 

hastane personelinin işgücünü arttırmaktadır. 

 

Ayaktan vakalarda postoperatif tedavide en önemli amaç etkin bir analjeziyi ciddi yan 

etkilere neden olmadan sağlamaktır. Bu nedenle sistemik opioid kullanımından kaçınmayı 

sağlayabilecek tekniklerin (intraartiküler enjeksiyonlar, rejyonal anestezi teknikleri) veya kısa 

etkili ilaçların (örneğin tramadol) ve non-steroid anti inflamatuar ilaçların (NSAİİ) kullanımı 

önem kazanmaktadır.  

 

Non-steroid anti inflamatuar ilaçların esas etkilerini periferde göstermesi nedeni ile yara 

bölgesinde lokal kullanımı etkin bir analjezi sağlarken, sistemik yan etkiler de en aza inmektedir 

(1). 
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Yukarıda sayılan postoperatif analjezi yöntemlerinin uygulanabilirliği ve ayaktan vaka 

olarak sık yapıldığı için diz artroskopileri pek çok araştırıcı tarafından uygun çalışma grubu 

olarak kullanılmaktadır (2). Biz de çalışmamızda günübirlik vaka olarak planlanan diz 

artroskopisi hastalarında intraartiküler yoldan uygulanan levobupivakaine, plasebo ve 

magnezyumun erken (ilk 4 saat) ve geç dönem (4 saatten- 48 saatin sonuna kadar) analjezik 

etkinliklerini karşılaştırmayı amaçladık.  

 

2-GENEL  BİLGİLER 

 

2.1-GÜNÜBİRLİK  OLGU (AYAKTAN OLGU= OUTPATIENT OLGU) 

 

Günübirlik olgu hastanın yatırılmasına gerek duyulmayan cerrahi girişim anlamına gelir. 

Başka bir deyişle belli bir anestezi tekniği kullanılarak opere edilen hastanın tüm cerrahi 

sorunlarının aynı gün içinde tamamlanabileceği cerrahidir. Ayaktan olgu, günübirlik olgu ve 

outpatient cerrahi olarak adlandırılır. 

 

Yatak sayısının yetersizliği, maliyet yüksekliği gibi nedenler ülkeleri günübirlik cerrahi 

uygulamalarını arttırmaya zorlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan tüm ameliyatların 

%70’i günübirlik vaka olarak yapılmaktadır. Günübirlik cerrahinin yaygınlaşabilmesinde daha az 

travmatik cerrahi tekniklerin uygulanması (endoskopik yöntemler) ve hızlı derlenme sağlayan, 

yan etkileri daha az olan güvenli anestezik ajanların ve rejyonel yöntemlerin geliştirilmesi de 

önemli katkılar sağlamıştır. 

 

Günübirlik cerrahinin avantajları:  

• Hastanın aile ortamından ayrı kalma süresini kısaltır.  

• Hastane infeksiyonlarına yakalanma riskini azaltır. 

•  %20-75 oranında maliyeti düşürür. 

•  Postoperatif gereksiz yatak işgalini azaltır.  

 

Günübirlik cerrahide olgu seçiminde yapılacak girişime ve hastaya ait özellikler göz 

önünde bulundurulmalıdır: Hastalar ASA I-II olmalıdır.  
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ASA III hastaların genel durumları iyi, hastalıkları stabil ise ayaktan vaka olarak planlanabilirler. 

6 haftadan küçük, 70 yaşından büyük hastalar seçilmemelidir.  

Ayrıca hastaların eve mutlaka bir refakatçi eşliğinde gönderilmesi ve bu refakatçinin en az bir 

geceyi hastayla beraber geçirmesi önemlidir. Bakacak kimsesi olmayan hastalar pek çok ülkede 

ayaktan vaka olarak kabul edilmez. 

Uygulanacak girişimin de uygun bir sürede bitmesi, aşırı sıvı ve kan kaybına, postoperatif şiddetli 

ağrıya neden olmaması, dren veya kateter kullanmayı gerektirmemesi, postoperatif kanama 

riskinin minimal olması ve hasta hareketini kısıtlayacak bir girişim olmaması gerekmektedir.  

 

Günübirlik cerrahide postoperatif komplikasyonlar: 

• Ağrı 

• Bulantı  

• Kusma 

• Kanama 

• Tıbbi komplikasyon olarak da:  hipotansiyon, hipertansiyon, aritmi, bronkospazm ve 

hipoksi görülebilir. 

 

 
2.2 -AKUT POSTOPERATİF AĞRI VE GÜNÜBİRLİK CERRAHİ 

 

Günübirlik cerrahide 4 önemli taburcu olma kriteri vardır: 

1. Uyanıklık 

2. Erken hareket yeteneği 

3. Analjezi 

4. Beslenme 

 

Postoperatif ağrı hastanın taburcu olmasını geciktiren, veya yatan hasta haline gelmesine 

neden olan en önemli etkenlerden biridir. Yeterli analjezi sağlanması için önlem alınan vakaların 

bile % 5-25 arasında değişen bir kısmı ciddi ağrı nedeniyle hastanede yatırılmış veya ilgili sağlık 

kurumu ile telefonla temas kurup yardım istemişlerdir (3).  
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Postoperatif ağrı tedavisinde hedef etkin bir analjeziyi ciddi herhangi bir yan etkiye neden 

olmadan sağlamaktır. Bu nedenle solunum depresyonu gibi ciddi yan etkileri doza bağlı olarak 

artan opioidlerin kullanımını azaltan ilaçlar (NSAİİ, lokal anestezikler) ve tekniklerin (periferik 

ve santral bloklar, intraartiküler enjeksiyonlar) kullanılması önemlidir (4). Yeni NSAİİ ‘ların 

intravenöz ve intramüsküler kullanımları ve kısa etkili opioidlerin yanında tramadol vb ilaçların 

kullanılması günübirlik vakalarda etkin postoperatif analjezi sağlamayı olanaklı kılmaktadır. 

 

Bizim çalışma vakalarımızı oluşturan diz artroskopileri ameliyatın büyüklüğü, süresi ve 

hastada meydana getirdiği hemodinamik ve solunumsal değişiklikler açısından günübirlik cerrahi 

kriterine uygun olarak değerlendirilmiştir. 

 

Günübirlik cerrahide eve gönderme kriterleri: 

 

Güvenli bir çıkış için 

• Hastada yer zaman oryantasyonu tam olmalıdır. 

• Koruyucu refleksler dönmüş olmalıdır. 

• Yaşı uygunsa ayağa kalkabilmelidir. 

• Kanama olmamalıdır. 

• Vital bulgular ( arteryel tansiyon, kalp hızı, oksijen satürasyonu) en az 30-60 dk süre ile stabil 

olmalıdır. 

• Hastanın yanında yetişkin ve sorumlu bir kişi bulunmalıdır. 

İdrar retansiyonu göreceli bir kriterdir ve cerrahi ve anestetik girişim ışığında değerlendirilir. 

Ayaktan vaka olguların taburcu olma kriterlerinde çeşitli skorlama sistemleri kullanılabilir. 

Modifiye Aldrete Skoru kullanılabilir. 

 

Modifiye Aldrete Skoru: 

 

Bilinç durumu 

• Tamamen uyanık ve oryante (ad, yer, tarih)                                         2 

• Sesli uyarana cevap                                                                               1 

• Uyandırılamıyor                                                                                    0 
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Aktivite 

• Dört ekstremiteyi istemli ya da emirle hareket ettirebiliyor                  2 

• İki ekstremitesini hareket ettiriyor                                                         1 

• Ekstremitelerini hareket ettiremiyor                                                      0 

 

Solunum 

• Derin nefes alıyor ve öksürüyor                                                            2 

• Dispne, kısıtlı nefes alma ya da takipne                                                1 

• Apneik ya da mekanik ventilasyonda                                                    0 

 

Dolaşım 

• Kan basıncında preanestezik döneme göre ± % 20 değişim                   2 

• Kan basıncında preanestezik döneme göre ± % 20-49  değişim             1 

• Kan basıncında preanestezik döneme göre ± % 50 değişim                   0 

 

Oksijen satürasyonu 

• Oda havasında SpO2 > %92                                                                    2 

• SpO2 > %90 tutabilmek için oksijen desteği                                           1 

• Oksijen desteğine rağmen SpO2 < %92                                                  0 

 

 

2.3-AKUT CERRAHİ TRAVMADA OLUŞAN FİZYOPATOLOJİK 

DEĞİŞİKLİKLER (18) 

 

1. Ağrının algılanması sırasında hasar bölgesinde ve komşu bölgelerde oluşan nörohümoral 

değişiklikler. 

2. Medulla spinalisin arka boynuzundaki sinaptik fonksiyonlarda ve nosiseptif olaylardaki 

değişiklikler. 

3. Hiperglisemi ve negatif nitrojen dengesi şeklinde nöroendokrin cevap. 

4. Kalp hızı ve kan basıncında yükselme ve rejyonal kan akımında azalma ile sonuçlanan 

sempatoadrenal aktivasyon. 
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Periferik Sensitizasyon 

 

Akut cerrahi travmadan sonra; ağrının algılanması sırasında hasar bölgesinde ve komşu 

bölgelerde oluşan nörohümoral değişiklikler ve medulla spinalisin arka boynuzundaki sinaptik 

fonksiyonlarda değişiklikler görülür. Bu değişiklikler, akut doku hasarına cevap olarak, ortaya 

çıkan olaylar sırasında ve sonucunda oluşmaktadır. Doku hasarı, Lewis tarafından “üçlü cevap” 

diye isimlendirilen ve bir dizi nörohümoral reaksiyona neden olur. Klasik cevap; artmış kan 

akımı (kızarıklık), doku ödemi (şişlik) ve nosiseptörlerin sensitizasyonu (hiperaljezi) ile 

karakterizedir.  

Cerrahi travmaya intrasellüler potasyum iyonlarının hücre dışına kaçışı bradikinin (bk) ile 

serotoninin (5- Hidroksitriptamin) salınımı eşlik eder. Bradikinin, güçlü bir aljezik peptid olup, 

nosiseptörlerin C- fibrillerinin aktivasyonunu kolaylaştırır. İntradermal ve intraarteryal 

verildiğinde şiddetli ağrıya neden olur. Serotonin ağrı oluşturmasının yanı sıra primer olarak 

hiperemi ve ödemden sorumludur. Bradikinin prostglandin (PG), prostasiklin ve lökotrienler gibi 

maddelerin sentezlediği fosfolipaz A2 siklooksijenaz kaskatının potansiyel aktivatörüdür. 

Bradikinin ve az da olsa potasyum iyonları nosiseptör aktivasyonundan sorumludur. 

Prostaglandin ise devamlı nosiseptör sensitizasyonu oluşturup ağrı eşiğinde azalmaya neden olur. 

Ayrıca primer afferent sinir ucundan P maddesi salınımını sağlar. P maddesi ise mast hücresinden 

salınan serotonin ile birlikte vasküler permiabiliteyi artırıp bradikinin salınımını sağlar. Böylece 

bir kısır döngü oluşmaktadır ve bu döngü primer hiperaljezinin temelini oluşturmaktadır. 

Hiperaljezi ikiye ayrılır: Primer ve sekonder hiperaljezi. Primer hiperaljezi; hasar 

bölgesinde artmış duyarlılıkla karakterize iken, sekonder hiperaljezi; hasar bölgesine komşu, 

travmaya maruz kalmamış bölgelerde oluşan değişiklikleri içerir.  

Primer hiperaljezi, travmadan sonra hemen dakikalar içersinde ortaya çıkar. Isıya ve 

mekanik stimuluslara karşı duyarlılık artışı söz konusudur. Yani basınç ve termal hasar sonrası C 

liflerinde ve A delta mekanotermal nosiseptörlerinde duyarlılık artışı ve ağrı eşiğinde azalma 

oluşur. Sekonder hiperaljezi ise daha geç ortaya çıkar. Sadece termal stimuluslara karşı duyarlılık 

artmıştır. Burada mekanizma karmaşıktır. Hem periferik hem de santral sinir sistemindeki 

değişiklikleri içerir. 
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Santral Sensitizayon 

 

Periferik hasardan sonra yüksek eşik değerli afferentler üzerinden iletilen uyarılar tonik 

inhibitör mekanizmalarını etkileyerek dorsal boynuz reseptif alanlarındaki uzun süreli 

değişiklikleri tetikler. C.J. Woolf tarafından ileri sürülen ve santral sensitizasyon diye 

isimlendirilen bu fenomen, düşük eşik değerli afferent lifler tarafından iletilen ve zararlı olmayan 

sensoriyal uyarının nosiseptör spesifik spinotalamik nöronların aktivasyonunu kolaylaştırması ile 

karakterizedir. Periferik uyarıya cevap olarak nosiseptör spesifik hücrelerin artan aktivasyonu 

önemli klinik sonuçlar oluşturur. Santral sensitizasyon ve sekonder hipersensitivite ile ilişkili 

klinik bulgulara örnek olarak artmış ağrı şiddeti, allodini (aslında zararsız olan hafif dokunma 

gibi bir uyarının ağrılı olarak algılanmasıdır), ipsilateral ve kontralateral fleksiyon reflekslerinin 

uzun süreli artışı ve rejyonal sempatik tonusta değişiklikler gösterebilir. Sonuç olarak ağrı, 

travmanın birkaç dermatom üstünde ve altında algılanır. Bu durum hasar gören bölgenin hareket 

ettirilmesi ile kötüleşir. 

Santral sensitizasyon süresi, yüksek eşik değerli sensoryal uyarıların süresini aşabilir ve 

takip eden depolarizasyon bağımsız olarak devam edebilir. Afferent iletideki değişiklikler 

intrasellüler kalsiyum veya ikincil haberci mediatörler aracılığıyla uzun süreli olarak korunur. 

Daha fazla devamlılık gösteren değişiklikler ise gen düzeyinde modifikasyonları düşündürür. 

Postoperatif ağrının kontrolünde spinal opioidlerin veya lokal anestetiklerin periferik 

nosiseptörlerin aktivasyonundan önce uygulanmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. 

 

2.4-POSTOPERATİF AĞRININ FİZYOPATOLOJİSİ 

 

Postoperatif ağrı, cerrahi travma ile başlayan, giderek azalan ve doku iyileşmesiyle 

sonlanan akut bir ağrıdır (7). Postoperatif ağrının etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için; 

postoperatif ağrı fizyopatolojisinin ve biyokimyasının bilinmesi gerekmektedir. 

Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği  (IASP) tarafından yapılan tanımlamaya göre ağrı; 

vücudun herhangi bir yerinden başlayan, organik bir nedene bağlı olan ya da olmayan, kişinin 

geçmişteki deneyimleriyle ilgili, sensoryal, emosyonel ve hoş olmayan bir duyudur. Ağrıyı; doku 

hasarının bilinçsiz olarak farkına varılması şeklinde  de tanımlayabiliriz. Ağrının algılanması 

periferde bulunan, ağrıya hassas nosiseptörlerin aktivasyonu veya hasar görmüş dokudan salınan 
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mediyatörler tarafından, medulla spinalise afferent transmisyon ve dorsal boynuz üzerinden 

yüksek merkezlere ileti aşamaları ile gerçekleşir. Aslında nosiseptörler periferik terminalleri 

ağrılı uyarana hassas primer afferent sinirlerdir. Doku hasarı ile, ağrının algılanması arasında 

oluşan karmaşık elektrokimyasal olaylar serisinin bütününe nosisepsiyon denir. Nosisepsiyon 

vücudun herhangi bir yerinde oluşan hasarın nosiseptörler yolu ile santral sinir sistemine 

iletilerek algılanması ve buna karşı gereken önlemlerin  harekete geçirilmesidir. Ağrı spesifik bir 

duyu olmasına ve spesifik reseptörler yolu ile iletilmesine rağmen, ağrının ağrı olarak 

algılanmasında nosiseptör ve algılama deneyimi arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır. Burada 

görsel deneyim, lokalizasyon, biçim, fotoseptörler ve somatik reseptörler gibi çeşitli faktörler işe 

karışmaktadır.  

 

Nosisepsiyon 4 aşamada gerçekleşir: 

 

1. Transdüksiyon, sinirlerin sensoryal uçlarında stimulusun elektriksel aktiviteye 

dönüştürüldüğü aşamadır. 

2. Transmisyon, impulsların sensoryal sinir sistemi boyunca yayılmasıdır. İletinin bu aşaması üç 

komponent içerir: 

-Primer sensoryal afferent nöronların oluşan elektriksel aktiviteyi spinal korda iletmesi, 

        -Uyarının spinal korddan asandan ileti sistemi ile beyin sapı ve talamusa ulaştırılması 

      -Talamokortikal projeksiyon 

3. Modülasyon, nosiseptif transmisyonun nöral etkenlerle modifiye olması, 

4. Persepsiyon, diğer aşamaların bireyin psikolojisi ile etkileşimi ve subjektif  emosyonel          

deneyimleri sonucu gelişen son aşamadır. Bu aşamada ağrı algılanmış olur (8).  

 

Ağrılı uyaranlar arka boynuza ulaştıklarında değişikliğe uğrarlar. Bir kısmı aynı segmentten ya da 

komşu segmentlerin anterior ya da anterolateral bölgesinden geçerek refleks cevaplara yol açar. 

Diğer kısmı ise bir veya iki segment içinde karşı tarafa geçerek anterolateral segment boyunca 

ilerleyerek üst merkezlere ulaşır. Medulla spinaliste çeşitli tiplerdeki sinir sonlanmaları kesişirler 

ve nörotransmitterler salınır bu da duyusal sinyalleri baskılar, arttırır ve değiştirir. Arka boynuza 

ulaşan nosiseptif bilgi lateral spinotalamik traktus yolu ile talamusa ve somatosensoryal kortekse 

iletilir. 
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Medial spinotalamik traktus aracılığı ile de beyin sapında retiküler formasyona, medial talamusa, 

periakuaduktal gri maddeye ve hipotalamusa iletilir, oradan kortekse ve limbik sisteme gider (9). 

 

Ağrı; zamana, mekanizmalarına ve kaynaklandığı bölgeye göre üç şekilde sınıflandırılır 

 

a) Ağrı zamana göre; akut ve kronik ağrı. 

b) Ağrı mekanizmalarına göre; nosiseptif ağrı, nöropatik ağrı,deaferentasyon ağrısı, reaktif ağrı, 

psikosomatik ağrı. 

c) Ağrının kaynaklandığı bölgeye göre; somatik ve visseral ağrı diye 

adlandırılır (10,11,12). 

 

Ağrı Yolları 

 

Periferden beyin korteksine ağrı impulslarını taşıyan yollar 

 

Dorsal ganglionlardaki primer afferent nöronlar vertebral foramenlerde yerleşmiştir. 

Dorsal boynuzda primer afferent nöron sekonder nöronla sinaps yapar ve onun aksonu da orta 

çizgiyi geçerek karşı taraftaki spinotalamik yolu oluşturup talamusa ulaşır. İkinci sıra nöronlar 

talamus nükleuslarındaki üçüncü nöronlarla sinaps yapar bunlar da impulsu internal kapsül ve 

korona radiata aracılığıyla postsantral gyrus'a ve serebral kortekse gönderirler (11,13). 

 

 

Birinci sıra nöronlar 

 

Bunların çoğu aksonlarının proksimal uçlarını medulla spinalise dorsal (duyusal) kök 

aracılığıyla her segmente (servikal, torasik, sakral) gönderir. Dorsal boynuza girdikten sonra 

birinci sıra nöronların aksonları internöronlar, sempatik nöronlar ve ventral boynuz nöronlarıyla 

da sinaps yapabilir. 
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İkinci sıra nöronlar 

Afferent lifler medulla spinalise girdikten sonra kalınlıklarına göre demetler oluşturur. Ağrı lifleri 

karşı taraf gri maddesindeki ikinci nöronlarla sinapslarını yapmadan önce bir segment aşağı 

inebilir veya yukarı çıkabilir(10,11,13). 

 

Lamina Önde gelen fonksiyonu Giriş İsim 

 

I Somatik nosisepsiyon, termoresepsiyon Aδ,C Marginal tabaka 

II Somatik nosisepsiyon, termoresepsiyon C, Aδ Substantia gelatinosa 

III Somatik mekanoresepsiyon Aβ,Aδ Nucleus proprius 

IV Mekanoresepsiyon Aβ,Aδ Nucleus proprius 

VVisseral ve somatik nosisepsiyon,ekanoresepsiyon Aβ, Aδ, C Nucleus proprius, WDR nöronları 

VI Mekanoresepsiyon Aβ Nucleus proprius 

VII Sempatik Columna intermediaris 

VIII Aβ Motor boynuz 

IX Motor Aβ Motor boynuz 

X Aδ Santral kanal 

 

Medulla spinalisteki gri madde 10 laminaya ayrılır. İlk altı lamina dorsal boynuzu 

oluşturur bütün afferent nöral aktiviteyi algılar ve prensip olarak assendan ve dessendan nöral 

yolların ağrı modülasyonunu yaptığı yerdir, ikinci sıra nöronlar ya nosiseptif spesifiktir veya 

geniş dinamik spektrumludur (wide dynamic rage=WRR)( 10,11,13,14). Nosiseptif spesifik 

nöronlar sadece noksiyöz uyarıları, WDR nöronları ise noksiyöz ve nonnoksiyoz afferent 

impulsları alırlar. I. lamina primer olarak ciltten ve derin somatik dokulardan gelen nosiseptif 

uyarılara cevap verir. II. laminaya substansia gelatinosa da denir ve çok sayıda internöronları 

içerir, cilt reseptörlerinden gelen uyarıların modülasyonunda rol alır. III. ve IV. laminalar primer 

olarak nosiseptif olmayan uyarıları kabul ederler. VIII-IX. Laminalar ön motor boynuzu 

oluştururlar (10,11,13,14). Morfin spesifik bir laminar etkiye sahiptir. Lamina I ve lamina V 

hücreleri arasındaki iletim üzerinde ve bunların spontan aktivitesinde supresyon oluşturur (bu iki 

etki ağrıya cevap olarak bilinir). Ketamin lamina I ve V hücrelerinin spontan aktivitesini %28–43 

oranında, uyarılmış aktiviteyi de %44–65 oranında süprese eder. Bu ilacın analjezik etkisinin bir 

bölümü olarak kabul edilir(14). 
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Spinotalamik yol 

 

Spinotalamik yol klasik olarak ağrıyı ileten en önemli yol olarak kabul edilir ve medulla 

spinalisin beyaz cevherinin anterolateral bölümünü oluşturur (10,11,13). Lateral spinotalamik yol 

talamusun ventral posterolateral nukleusuna gider ve ağrının diskriminatif özelliklerini 

(lokalizasyon, yoğunluk, süre) iletir. Medial Spinotalamik yol ise medial talamusa gider ve 

ağrının otonomik ve tatsız emosyonel persepsiyonlarından sorumludur (13). 

 

Alternatif ağrı yolları 

 

Spinoretiküler yolun ağrıya karşı otonom reaksiyonlardan sorumlu olduğu 

düşünülmektedir. Spinomezensefalik yol anti-nosiseptif dessendan yolların aktivasyonunda 

önemli rol oynar. Spinohipotalamik ve spinotelensefalik yollar hipotalamusu aktive ederek 

duyusal davranışları oluştururlar. Spinoservikal yol çapraz yapmadan lateral servikal nukleusa 

çıkar ve kontrolateral talamusa lifler gönderir (10,11,13). Somatik ve visseral afferentler medulla 

spinaliste, beyin sapında ve daha yüksek merkezlerde iskelet, motor ve sempatik sistemlerle 

entegredir. Afferent dorsal boynuz hücreleri direkt ve indirekt olarak ön boynuz motor 

nöronlarıyla sinaps yaparlar. Bu sinapslar ağrı ile ilgili normal veya anormal kas aktivitesinden 

sorumludur. Afferent nosiseptif nöronlarla sempatik nöronların inter-medialateral kolonda yer 

alan sinapslarıda sempatikler tarafından sağlanan refleks vazokonstriksiyon, düz kas spazmı, 

lokal ve adrenal katekolamin deşarjından sorumludur. 

 

Üçüncü sıra nöronlar 

 

Talamusta yer alır ve aksonlarını parietal korteksin posterolateral gyrus'unun I. ve II. 

somatosensöriyel alanlarına ve fissura silvii'nin üst duvarına gönderirler. Bu kortikal alanlar 

ağrının persepsiyonundan ve tam lokalizasyonundan sorumludur (10,11,13). 
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Postoperatif ağrının organizmada oluşturduğu fizyopatolojik değişiklikler 

 

Solunum sistemi üzerindeki etkileri 

 

Postoperatif ağrının özellikle toraks ve batın ameliyatlarından sonra solunum 

sistemi/mekaniği üzerinde ciddi olumsuz etkileri olmaktadır. Bunlar sırasıyla tidal volüm, vital 

kapasite, fonksiyonel rezidüel kapasite ve alveolar ventilasyonda azalma olarak sıralanabilir. 

Hipoventilasyon ve öksürük refleksinin kısıtlanması akciğerde sekresyonların atılamaması, 

hipoksi, atelektazi ve pnömoni gelişimi ile sonuçlanmaktadır (12,15,16). 

 

 Kalp-damar sistemi üzerine etkileri 

 

Ağrının oluşturduğu sempatik aktivite artışı sonucu taşikardi, periferik vasküler dirençte 

artma ve bunlara bağlı olarak kalp yükünde artış görülür. Kalp yükünün artması miyokard oksijen 

tüketimini arttırır (12,15) 

 

Gastrointestinal sistem üzerine etkileri 

 

Sempatik aktivite artışı sonucu oluşan sfinkter tonusu ve intestinal sekresyon artışı ve 

barsak hareketlerinde azalma staz ve dilatasyona yol açabilir (12,15) 

 

Kas-iskelet sistemi üzerine etkileri 

Sempatik aktivite artışı periferik nosiseptörlerin duyarlılığını etkileyerek ağrı vebuna 

bağlı kas spazmını arttırır. Uzun süreli postoperatif ağrı ve hareket kısıtlılığı kas 

metabolizmasında yetmezlik, kas atrofisi ve normal kas fonksiyonunda gecikmeye neden olur 

(12,17). 

Endokrin sistem üzerine etkileri 

Nörohumoral stres cevap aktive olur. Bu değişiklikler şunlardır: 

                     a) Prolaktin, GH, ACTH, LH, FSH, β endorfinler, ADH, renin, aldosteron, 

                         kortizol, epinefrin ve norepinefrin üretimi artar. 

                     b) Testosteron ve estradiol yapımı azalır. 
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Üriner sistem üzerine etkileri 

 

Sempatik aktivite artışı sonucu sfinkter tonusu artar ve üriner retansiyon gelişir. 

 

Koagülasyon sistemi üzerine etkileri 

 

Hareketsizliğe bağlı venöz staz ve trombosit agregasyonunda artış sonucunda derin ven 

trombozu ve pulmoner emboli gelişebilir (16). 

 

 

2.5-POSTOPERATİF AĞRI KONTROL YÖNTEMLERİ 

 

Günümüzde çeşitli ilaçlar ve tekniklerle etkin bir postoperatif analjezi sağlanabilmektedir 

(19). Bu amaçla aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçı birlikte kullanılabilir (20). 

 

1. Sistemik yöntemler: 

En sık kullanılan yöntemdir. Opioid ve nonopioid ilaçlar subkutan, intramusküler, intravenöz, 

peroral veya rektal yoldan uygulanabilir. 

Opioidler:  Morfin, fentanil, petidin, tramadol vs. 

Nonopioidler: Parasetamol, nonsteroidantiinflamatuar ilaçlar, metamizol 

En sık kullanılan yöntemdir. Analjezik subkutan, intramusküler, intravenöz, peroral veya 

rektal yoldan uygulanabilir. 

2. Rejyonal yöntemler: 

Lokal anesteziklerle ve bunlara eklenen adjuvan ajanlarla santral ve periferik olmak üzere 

farklı şekillerde analjezi sağlabilir 

• Santral bloklar:  Epidural blok, spinal blok,  kaudal blok 

Santral bloklarda opioidler, lokal anestetikler, opioid ve lokal anestetik kombinasyonları ve bazı 

ilaçlar ( klonidin, somatostatin, ketamin vs.) uygulanabilir. 

• Periferik bloklar: İnterkostal, interplevral, intraartiküler, interskalen, infraklaviküler, aksiller, 

femoral vs. 

3. Transkütan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) 
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4. Preemptif analjezi 

5. Hasta kontrollü analjezi (HKA) 

• Sistemik: intravenöz, subkutan, intramusküler, nazal 

• Santral: epidural, kaudal 

• Periferik: aksilller, interskalen, femoral vb. 

Bu yollardan opioid, lokal anestezik ve her ikisinin kombinasyonu şeklinde ilaç kullanılabilir. 

 

6. Hipnoz ve telkin gibi psikolojik yaklaşımlar 

 

Çalışmamızda ağrı tedavisinde kullanığımız ilaçlardan tramadol, magnezyum, lokal anestezikler 

ve hasta kontrolü analjezi (HKA)’ den bahsedilecektir.   

 

2.6-HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ (HKA) 

 Hasta kontrollü analjezi, kişinin ağrı kontrolünde aktif rol oynadığı kapalı devre ağrı 

kontrol sistemidir. Yöntem; önceden hazırlanan bir analjezik ilacın, belirlenen yoldan, 

hastanın bir düğmeye basmasıyla, önceden programlanan dozda uygulanmasını sağlayan, özel 

bir pompanın kullanıldığı infüzyon şeklindedir.(8) 

 

Hasta kontrollü analjezi çalışmalarını ilk kez 1968’de Philip Sechezer başlatmış, ilk 

prototip cihaz da daha sonra “Cadiff Palliartor” adıyla kullanım alanına sokulmuştur. Günümüzde 

HKA, üstün teknolojik özelliklere sahip cihazlar ile intravenöz, transdermal ve intratekal olarak 

uygulanabilmektedir. Postoperatif ağrı tedavisinde çocukların da yaralanabildiği bir yöntem 

olarak, başarı ile kullanılmaktadır. Bir serum torbasına hazırlanan analjezik solüsyon, cihaza ait 

infüzyon seti aracılığıyla hastaya verilmektedir. Cihazların hasta tarafından yönetilen kumanda 

düğmesi vardır. Ağrıdan rahatsızlık duyduğu zaman hasta bu düğmeye basmakta, cihaz önceden 

ilgili hekim tarafından programlanan miktarda ilacı, hastaya kullanmakta olduğu yoldan 

vermektedir. Cihazlar olası komplikasyonlardan korunmak için, ilk dozun maksimum etkisi 

başlamadan ikinci dozun verilmesini, doz limitinin aşılması ve hava embolisini önleyen 

mekanizmalar ile donatılmıştır.  
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1960’lı yıllarda düşük dozlarda intravenöz opioidlerin etkinliğinin gösterilmesinden 

sonra, analjezik ilaç dozunu hastanın kontrol edebildiği, hasta kontrollü analjezi fikri gündeme 

gelmiş ve 1980’lerin ortalarında teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanımı kolay cihazlara 

dönüşerek postoperatif analjezide yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.(5,47,48)  Postoperatif 

dönemde hastadan hastaya görülen farklılıkları ortadan kaldırabilmek için programlanabilir ve 

hastanın bizzat kendi kontrolünde olan bu sistemlerin hastanın anksiyetesini de azaltıcı rol 

oynadığı bilinen bir gerçektir. 

Hasta kontrollü analjezi uygulamalarının doğru yapılabilmesi HKA cihazlarında 

kullanılan tanımlamaların iyi bilinmesi ve doğru programlanması ile mümkündür. 

 

Yükleme dozu(loading dose): Sistem çalışmaya başladığında hastanın ağrısını hızla azaltmak 

amacıyla verilen analjezik ilaç miktarıdır. Erken postoperatif dönemde ağrı en yüksek 

düzeydedir. Yeterli yükleme dozu hastanın ağrısının hızla azalmasını sağlar. 

 

Bolus doz (Demand dose):  Hastanın kendisine belirli aralıklarla verebildiği dozdur. Küçük 

miktarda ve sık enjekte edilen bolus ilacın amacı, analjezik ilacın kan düzeyinin sedasyon 

oluşturmadan emniyetli bir şekilde idame ettirilebilmesidir. Bolus dozun her hasta için, 

uygulanan ilacın farmakodinamik, farmakokinetik özelliğine uygun olarak optimal miktarda 

ayarlanması önemlidir. Elde edilen analjezi düzeyi, hasta tatmini ve yan etkilere göre sonraki 

dozları ayarlamak mümkündür. 

 

Kilitli kalma süresi (Lockout time): Hastanın daha önce almış olduğu dozun etkisi tam olarak 

ortaya çıkana kadar yeni bir doz almasının engelleyen, devam eden yeni isteklere cevap 

vermeyen, bir emniyet dönemidir. Doz aşımı riskini önler. Bu süre beklenirken, ilacın etki 

başlama süresi ve ilacın etki bölgesinde yeterli konsantrasyonlara ulaşma süresi dikkate 

alınmalıdır. 

 

Limitler: Emniyeti sağlamak amacıyla, bir veya dört saatlik doz sınırına ulaşıldığında devreye 

girerler. Ortalamadan daha fazla HKA kullanımına dikkat çeker. Bu limitler değiştirilebilir. Ama 

önce hastanın ağrısının kaynağı dikkatle değerlendirilmelidir. 
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Bazal infüzyon: Postoperatif ağrı tedavisinde kullanılmaktadır. Sabit hızlı infüzyon hastalar 

arasında görülen analjezik gereksinim farklılıklarına cevap vermez. Bu nedenle infüzyon hızı, 

hastanın analjezik ihtiyacına göre ayarlanmalıdır. Cerrahi insizyon bölgesinden kaynaklanan ağrı 

sabit hızlı infüzyonla kontrol altına alınır. Öksürme, fizyoterapi veya pansuman değişimi 

sırasında oluşan ağrı ataklarının giderilebilmesi için sabit hızlı infüzyona bolus dozun eklenmesi 

önerilmektedir.  

HKA cihazı basit bir pompa olarak epidural ve subkütan infüzyonlarla veya sistemik 

analjezik verilmesinde kullanılabilir. 

HKA için çeşitli doz uygulama seçenekleri vardır. Bunlar; sadece bolus doz, bolus doz + 

bazal infüzyon, sadece bazal infüzyon ve bolus doz + kuyruk dozdur. İnfüzyon protokolleri, 

seçilen ilacın farmakokinetiği esas alınarak, istenilen ilaç konsantrasyonuna ve bunun idamesine 

göre ayarlanır. 

Hastanın uygulama sırasında doğru izlenebilmesi için önceden bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. Postoperatif vizitte, PCA cihazı ile ilgili yeterli bilgi verilmeli, kullanılan 

yöntemin ve ilacın yan etkileri anlatılmalıdır.  

HKA için, ideal analjezik ilacın etkisi çabuk başlamalı ve orta etki süreli olmalıdır. Ayrıca 

analjezik etkinin tavanı olmamalı ve bulantı, kusma, solunum depresyonu veya bağırsak motilite 

bozukluğu yapmamalıdır.   

 

3-TRAMADOL HCL 

Tramadol, (+) cis-2-[[[[(dimetil aminno) metil)]]]]-1-(3-metoksifenil)-sikloheksanol 

hidroklorit, iki enantiyomerin rasemik karışımı olarak kullanıma sunulmuştur. 50mg lık 

kapsül ve tabletleri ile intravenöz ve intramusküler kullanıma uygun 50mg/ml ampul formu 

vardır. 

 

3.1-ETKİ MEKANİZMASI 

 

Tramadolün etki mekanizması tam olarak anlaşılmış değildir. Tramadolün analjezik 

olarak etkinliği kanıtlanmıştır ancak etkileri klinik pratikte sık olarak kullanılan saf opioid 

agonistlerinden farklıdır. Hayvan deneylerinde tramadolün antinosiseptif etkisinin naloksan ile 

antagonize edildiği gösterilmiştir (21). 

 



 21 

  Tramadolün (+)-M1 metaboliti olan 0- desmetiltramadolün opioid reseptörlerine olan 

afinitesi tramadolden fazladır. Tramadolün opioid etkisinin ilacın sitokrom P450 tarafından 

demetilasyona uğratılması sonucu oluşan metabolitten kaynaklandığı düşünülmektedir (22). 

Tramadolün norepinefrinin geri alınımını inhibe ettiği ve seratonin salınımını arttırdığı 

saptanmıştır. Tramadolün antinosiseptif etkileri yohimbin ve ritanserin gibi α2 reseptör blokerleri 

ile antagonize edilebilmektedir. Bu durum tramadolün postsinaptik s-α2 adrenoseptörleri indirekt 

aktive ederek etki ettiğini düşündürmektedir. 

Tramadol rasemik bir karışımdır. Her enantiyomerin opioid resptörlerine bağlanma 

afiniteleri farklı olduğu gibi norepinefrin geri alınımını inhibe edici etkileri de farklıdır (23). 

 

3.2-FARMAKOKİNETİĞİ 

 

Postoperatif analjezik olarak 100 mg iv, ilk dozdan sonra ilk saat içinde 250 mg’a kadar, 

ilk 24 saat içinde ise 600 mg’a kadar verilebilir. 

Oral alınan tek dozun biyoyararlılığı % 68, multipl dozların ise % 90-100 arasıdadır. 

Tramadol tepe plazma konsantrasyonuna 2-4 saat içinde ulaşır. Düzenli kullanımda denge 

durumuna 2 gün içinde ulaşılır. İV yapıldıktan sonra dağılım hacmi 203 lt’dir. Plazma 

proteinlerine bağlanma oranı % 20’dir, eliminasyon yarıömrü 5,1 saattir. Emilen dozun % 86’sı 

sulfatasyon ve glukuronidasyon ile karaciğerde metabolize edilir. Tramadolün (+) – ml metaboliti 

olan o- desmetiltramodolün opioid resptörlerine afinitesi daha fazladır ve yarı ömrü 9 saattir. Oral 

bir dozun % 90’ı böbrek yolu ile atılırken kalan %10 feçesle atılır.(27) 

Kronik böbrek hastalarında 12 saatte bir 100 mg’lık bir dozun üzerine çıkılmamalıdır. 

Karaciğer sirozu olan hastalarda eliminasyon yarı ömrü iki katına çıkacağı için 12 saatte bir 50 

mg’dan fazla tramadol kullanılmamalıdır.(31) 
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3.3-KULLANIM ENDİKASYONLARI ,KONTRAENDİKASYONLARI VE YAN 

ETKİLERİ 

 

Tramadolün analjezik potansiyeli petidine eşittir; nalbufinin 1/5’i, fentanilin 1/1000’i, ve 

morfinin 1/10’u kadardır. (24) 

Dünya Sağlık Örgütü tramadolün kanser ağrısına yönelik tedavi planında 2. basamakta 

kullanılabileceğini belirtmiştir. 

Tramadol, monoamino oksidaz inhibitörü kullanan hastalarda kontrendikedir. (25) 

Çocuklarda ve epileptik hastalarda kullanılmamalıdır.(26) 

Baş dönmesi, bulantı, sedasyon, ağız kuruluğu ve terleme yan etki olarak bildirilmiştir. 

Klinik pratikte kullanılan dozlarda solunum depresyonu nadirdir.; annelerine tramadol verilmiş 

yeni doğanlarda solunum depresyonu görülmez.(27)  Ancak şiddetli ağrının tedavisinde tramadol 

opioidler kadar etkili değildir. NSAİİ’ların aksine tramadol prostaglandin sentezini inhibe etmez. 

Peptik ülseri olan hastalar, böbrek sorunu olanlar ve astımlılar tarafından güvenle kullanılabilir. 

(28) 

Tramadolün hemodinamik ciddi yan etkileri olmaz. Postoperatif dönemde intravenöz 

olarak yapılan 1,5 mg/kg dozdan sonra kan basıncında 6-9 mmHg artış olur; kalp hızında ise bir 

artış olmaz.(29) 

Bulantı, kusma ve kabızlık gibi yan etkiler opioidlerden daha az sıklıkta görülür. Safra 

yollarına ait sfinkterlerde kasılmaya yol açmaz.(30) 

Tramadolün klinik dozlarında bağımlılık yapıcı potansiyeli düşüktür. 
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4- LOKAL ANESTEZİKLER 

  

4.1 - GENEL BİLGİLER 

 

Lokal anestetikler, sinir lifleri ile uygun konsantrasyonda temasa geçtiklerinde bu 

liflerdeki uyarı iletimini geriye dönüşümlü olarak bloke eden ilaçlardır. Esas olarak, ağrılı 

uyaranların periferden santral sinir sistemine ulaşmalarını kesmek için kullanılırlar. Lokal 

anestetikler, membranda Na kanallarının açılmasını engelleyerek içe yönelik hızlı Na 

konsantrasyona bağımlı bir şekilde azaltırlar. (32,33) 

 

  Lokal anestetik ilaç molekülleri üç kısımdan oluşmuşlardır: 

• Hidrofilik grup: Genellikle tersiyer veya bazen sekonder bir amin grubudur ve substitüe 

edilmiştir. 

• Lipofilik grup: Molekülün öbür ucunu oluşturan aromatik bir gruptur. (paraaminobenzoik 

asid, benzoik asid, meta-amino benzoik asid veya substitüe anilin) 

• Ara zincir: Genellikle iki veya üç karbonlu bir alkol ya da karboksilik asid grubudur. Ara 

zincirin aromatik grup tarafındaki ucunda bulunan bağ, bir ester bağı veya amid bağıdır. 

Lokal anestetikler bu bağın yapısına göre ester ve amid yapılı olarak ikiye ayrılır.(32) 

 

Ester yapılı lokal anestetikler: kokain, prokain, klorprokain, ve tetrakaindir. 

 

Amid yapılı lokal anestezikler: lidokain, mepivakain, bupivakain, ropivakain, prilokain 

hidroklorür, etidokain ve dibukaindir. 

 

Ester yapılı olanlar plazma psödokolin esterazı ve ayrıca karaciğer esterazları tarafından 

parçalandıklarından kısa etki sürelidirler. Amid yapılı olanlar ise karaciğerde mikrozomal 

enzimler tarafından parçalanırlar. Dolayısıyla sistemik etkileri ester yapılılardan daha uzundur.  

 

Lokal anestetiklerin güçleri lipit çözünürlükleri ve bu anlamda lokal anestetiğin hidrofobik 

ortama penetrasyon yeteneği ile ilgilidir. Genel olarak lokal anestetiklerin gücü ve hidrofobik 

karakterleri moleküldeki karbon atomlarının sayısının artması ile fazlalaşmaktadır. Cm sinirde 

iletimi durduracak minimum lokal anestetik konsantrasyonudur. Göreceli tekilik olarak kabul 
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edilen bu ölçüme; lif kalınlığı, tipi ve miyelinizasyon ile pH, sinir stimülasyonu frekansı ve 

elektrolit konsantrasyonları gibi bazı faktörler etki etmektedir. 

 

Bir ilacın pKa değeri iyonize ve iyonize olmayan formlarının eşit olduğu pH değeridir. Lokal 

anestetiklerin etki başlangıç zamanı pKa değeri ile ilgilidir. pKa ları fizyolojik pH’ya daha yakın 

olan lokal anestetikler daha yüksek konsantrasyonda sinir hücre membranını geçebilen 

noniyonize baz formuna sahip olacaktır ve bu nedenle etkilerinin başlaması daha hızlı olacaktır. 

Lokal anestetiklerin pKa’sı 7,8-9,1 arasındadır ve fizyolojik pH’da (pH 7,4) ilacın büyük kısmı 

iyonize formdadır. 

 

Etki süreleri, plazma proteinine (α1 asit glikoprotein) bağlanmaları ve dokudan absorbsiyonu 

belirleyen famakokinetik faktörler ile belirlenir. Amid yapılı lokal anestetikler, plazmada 

proteinlere fazla bağlanırlar. Plazma protein düzeyinin değiştiği durumlar, ilacın karaciğere 

inaktive edilmek üzere sunulma hızını etkiler. Lokal anestetik solüsyonlarına, uygulama 

yerlerinden absorpsiyonlarını azaltmak için, vazokonstriktör ilave edilir. Absorpsiyonun azalması 

ilacın uygulama yerinde daha yüksek konsantrasyonda ve daha uzun süre kalmasını sağlayarak 

lokal anestezinin şiddet ve süresini arttırır, sistemik yan etkileri azaltır. Lokal anestezik 

solüsyonlarına vazokonstriktör olarak, genellikle 5-20 µg/ml konsantrasyonunda adrenalin 

katılır.(33) 

 

Lokal anesteziklerin kardiovasküler sisteme etkileri vardır. Miyokardın kontraktilite, 

eksitabilite ve iletim hıznı azaltırlar. İntrakardiyak bloklar yapabilirler. Bazıları düşük 

konsantrasyonda antiaritmik etkinlik gösterirler.(33) 

 

4.2-LEVOBUPİVAKAİN 

 

Levobupivakain bupivakain rasematın S(-) izomeri olan uzun etkili amid tipinde 

bir lokal anesteziktir (34). Bütün lokal anestezik ajanlarla olduğu gibi levobupivakain nöron 

membranlarında voltaja duyarlı Na+ iyon kanallarının blokajıyla etki göstererek sinir 

impulslarının iletilmesine engel olmaktadır. 

Klinik çalışmalar levobupivakainin anestetik ve/veya analjezik etkilerinin aynı dozda 

bupivakaine büyük ölçüde benzer olduğunu göstermiştir. Ancak mevcut preklinik güvenlik ve 
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toksisite verileri bupivakain karşısında levobupivakain için bir avantajın olduğunu göstermektedir 

(34).Levobupivakainin kardiovasküler ve MSS toksisitesi riski hayvan çalışmalarında 

bupivakainden daha düşüktür.  

 

İnsan gönüllülerde levobupivakainin negatif inotropik etkisi daha azdır ve >75mg 

intravenöz dozlarda bupivakaine göre QT aralığında daha az uzamaya neden olmaktadır. 

Levobupivakainle EEG’de MSS depresyonunu gösteren daha az değişim vardır. Levobupivakain 

doza bağımlı bir anestezi süresiyle daha uzun tkilidir. 

 

Genel olarak mevcut veriler levobupivakainin erişkinlerde çeşitli cerrahi 

anestezi tiplerinde ve ağrı tedavisinde benzer dozlarda bupivakain yerine 

kullanılabileceğini göstermektedir (34). Levobupivakain endikasyonları erişkinlerde cerrahi 

anestezi için epidural,intratekal, periferik sinir bloku, peribulber uygulama ve lokal 

infiltrasyondur. Ayrıca doğum ve erişkinlerde postoperatif ağrıda epidural kullanım için 

endikedir. Çocuklarda levobupivakain ilioinguinal/iliohipogastrik sinir bloku için endikedir. 

Erişkinlerde cerrahi anestezi için önerilen bir defalık maksimum doz (intratekal uygulama 

dışında) genel olarak 150 mg’dır. Uzamış bir prosedür için ilave dozlar gerekebilir. İntratekal 

uygulama için önerilen bir defalık maksimum doz 15 mg’dır. Sezeryan için kullanılan 

konsantrasyon %0,5’i (15 mg) geçmemelidir. Erişkinlerde postoperatif ağrı tedavisi için doz 

18.75 mg/saati geçmemelidir. Çocuklarda ilioinguinal/iliohipogastrik blok için 

maksimum doz her bir yan için 1.25 mg/kg’dır. 

 

Levobupivakain sitokrom P450 sistemi tarafından geniş biçimde metabolize 

edilir. Bu nedenle hepatik disfonksiyonun ilacın eliminasyonu üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olması mümkündür. Levobupivakainin majör metaboliti  (3-hidroksilevobupivakain) idrarla 

atılan glukuronik asit ve sulfat esteri konjugatlarına dönüşmektedir. Renal hastalığı olanlarda 

idrarla atılan metobolitler birikebilir. 
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5-MAGNEZYUM 

 

5.1-MAGNEZYUMUN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

Magnezyum; enerji metabolizmasındaki glikoliz ve oksidatif fosforilasyon gibi 

reaksiyonların yanı sıra DNA transkripsiyonu, RNA agregasyonu ve protein sentezi gibi hücresel 

olarak hayati önem tasıyan 300’den fazla enzimatik reaksiyonda kofaktör olarak rol oynayan bir 

elementtir. _ntrasellüler alanda potasyumdan sonra en sık bulunan ikinci, vücutta en sık bulunan 

dördüncü katyondur. Magnezyum kalsiyumun fizyolojik antagonisti olarak kabul edilir. 

Kalsiyum kanal kapılarında, transmembranal iyon degisimi ve adenilat siklazın regülasyonunda, 

nörotransmitter salınımında, hormonların reseptörlere baglanmalarında, kas kasılmasında, 

nöroaktivitede, vazomotor tonusun kontrolünde ve kardiyak eksitabilitede rol alır (35). 

Magnezyum, kalsiyum gibi iki degerlikli bir iyondur. Normal serumda 1,6 –2,1 mEq/L, beyin 

omurilik sıvısında (BOS) 2,4 mEq/L konsantrasyonda bulunur. Total vücut magnezyumunun 

%53’ü kemiklerde, %27’si kasların intrasellüler komponentlerinde ve %19 kadarı da yumusak 

dokulardadır. Serum magnezyumu total vücut magnezyumunun yaklaşık %0.3’ünü içerir ve 3 

durumda bulunur. %62’si iyonize, %33’ü proteine; özellikle albumine baglı ve %5’i sitrat ve 

fosfat gibi anyonlarla kompleks haldedir. Magnezyum sülfatın 1 gr’ı 8 mEq (4 mmol veya 98 

mg olarak da ifade edilir) elemental magnezyuma esittir (35). İnsan vücudu 1 mol (24 gr) 

magnezyum içerir. Eriskinlerde magnezyum gereksinimi günlük 250-350 mg’dır. Çocuklarda, 

hamilelerde ve emziren bayanlarda 100-150 mg eklenmelidir (35). Magnezyum özellikle ileum 

ve kolondan absorbe olur, atılımı ve serum magnezyumunun kontrolü ise böbrekler iledir. 

Magnezyum metabolizmasının hormonal kontrolü tam bilinmemektedir. Paratiroid hormon 

(PTH), ve D vitamini intestinal absorpsiyonu üzerine etkili iken, PTH aynı zamanda böbrekten 

geri emilimi ve kemiğe geri alımı kolaylastırır.İnsülin magnezyumun hücre içine alınımını 

arttırır, glukagon böbrekten geri emilime yardım eder (36). 
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5.2-MAGNEZYUMUN HÜCRE DÜZEYİNDEKİ FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

 

Membran ve membran pompasındaki hareketi 

 

 Magnezyum hücre membranın Ca ATPaz ve Na-K ATPaz aktivasyonuna katılarak 

depolarizasyon ve repolarizasyon fazlarında transmembranal iyon degisimine katılır. Magnezyum 

eksikligi ATPaz pompasının aktivitesinin bozulmasına neden olarak intrasellüler ATP nin 

azalmasını ve hücre içinde Na ve Ca un yükselmesini ve potasyumun da düsmesini saglar. Hücre 

organellerinin ve hücre membranın stabilizasyonda rol alır  (36). 

 

İyon kanallarındaki rolü 

 

Çesitli iyon kanallarında düzenleyici rol oynar. Düşük intraselüler magnezyum 

konsantrasyonları potasyumun hücre dışına çıkmasına izin verip, kondüksiyon ve hücresel 

metabolizmayı degistirir. Bunun yanında sarkoplazmik retikulum ve kalsiyum kanallarını etkiler. 

Sarkoplazmik retikulum kalsiyumun esas intraselüler depo yeridir Kompetetif antagonist hareket, 

kalsiyum çıkışına karsı gerçeklesir. Magnezyum kalsiyum kanal blokeridir, kalsiyum kanal 

aktivitesi düzenleyicisi ve modülatörüdür. Bu özellikleri hipomagnezemi sırasında hücre içi 

kalsiyumunda tesbit edilen yükselme açıklar (37). 

 

Enzimatik aktivasyon 

 

Hücre içi serbest magnezyum, fosforilizasyon ve ATP yi içeren yüzlerce enzimatik 

reaksiyon için gerekli bir mineraldir. Hücre içindeki inorganik fosfat ve ATP, serbest 

magnezyumu azaltır, ATP’nin ADP’ye dönüşmesini ise arttırır. Aslında magnezyum ATP’nin 

dıstaki iki fosfat grubuyla etkileşip, enzimatik substrat olusturur. Hücre içi magnezyum eksikliği, 

yüksek enerjili fosfat baglarını ve glukoz metabolizmasını ilgilendiren pek çok enzimin 

fonksiyonunun bozulmasına neden olur (36). 
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5.3-MAGNEZYUMUN SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Santral sinir sistemi 

 

Magnezyumun sinir sistemi iletiminde önemli rol oynadığı; bunu da esas olarak NMDA 

reseptörlerindeki voltaja bağımlı kapılarda antagonist etki ile yaptığı düşünülmektedir. Son 

zamanlarda NMDA reseptör antagonizmasının santral sinir sistemini iskemik hasardan koruduğu 

üzerinde durulmaktadır. Birçok hayvan çalışmasında, iskemik hasarın hasarlanmaya yakın 

zamanda verilen magnezyum ile azaldığını gösterilmiştir. Hayvan modellerindeki 

magnezyumunun koruyucu rolünü insanlarda tam olarak göstermek zordur. İnsan 

araştırmalarındaki asıl sorun dönüşümsüz hasar oluşmadan önce verilebilecek en uygun tedavinin 

uygulanmış olmasıdır. Çok düşük doğum ağırlıklı infantlarda yapılan gözlemsel çalışmalarda 

anneleri gebelik döneminde magnezyum sülfat tedavisi alanlarda serebral palsi riskinin azaldığı 

gösterilmiştir. Şüpheli inmede 12 saat içinde magnezyum  verilmesi ile belirgin bir yarar 

izlenmemiştir. Benzer olarak magnezyum sülfatın kardiak arrest sonrası nörolojik sonuçlar ve 

yaşam süresini değiştirmediği gösterilmiştir. Son çalışmalarda NMDA reseptör antagonistlerinin 

postoperatif ağrı tedavisinde rolü olduğu, NMDA reseptör antagonizmasının nosiseptif uyarı 

sonrası santral sensitizasyonu inhibe ettiği üzerinde durulmaktadır (38). 

 

Periferik sinir sistemi  

Magnezyum primer olarak periferik sinirlerde sinaptik alanda nörotransmitter 

substantların salınımını etkiler; böylece lokal anesteziklerin etkisini potansiyelize ettiği 

düşünülmektedir (37). 

 

Motor son plak 

 

Magnezyumun 2.5 mmol/L’den yüksek seviyelerinde doza bağlı olarak periferik sinir 

sisteminde nörotransmitter salınımının presinaptik inhibisyonu gelişir. Bu etkinlik presinaptik 

uçta memran kanallarında kalsiyum ile yarışmasına bağlıdır. Nöromuskuler kavşakta magnezyum 

konsantrasyonunun 5 mmol/L ve üzerinde olması ile önemli derecede presinaptik nöromuskuler 

blokaj ortaya çıkar. Sonuçta, magnezyum nondepolarizan kas gevşeticilerin etkisini arttırmaktadır 

ve Lambert –Eaton Sendromu ya da myastenia gravis gibi hastalıklarda ağır kas güçsüzlüğünün 
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gelişimine neden olabilmektedir. Bununla beraber magnezyum nondepolarizan kas gevşeticilerin 

etki başlama sürelerinde belirgin bir azalmaya neden olmamaktadır. Magnezyum ve depolarizan 

kas gevşeticiler arasındaki etkileşim ise daha az nettir. Magnezyum sülfat ile tedavi edilen 

hastalarda fasikülasyon gelişmemiş ve genellikle magnezyum nondepolarizan grupta olduğu gibi 

depolarizan kas gevşeticilerin de aktivitesinin artışına neden olmuştur. Magnezyum ile uzun 

süreli tedavi görenlerde süksinil kolin blokajında artma izlenebilmekle beraber, akut 

hipermagnezemi durumlarında aynı durum sözkonusu değildir (37). Baraka ve Yazigi 

magnezyum ile tedavi edilen preekilamptik bayanlarda tek doz süksinil kolin ile süksinil kolinin 

aktivitesinde uzama izlememişlerdir (39). Preeklamptik hastalarda kolinesteraz seviyelerinde 

azalma süksinil kolin aktivitesinin artışına yol açabilir ancak magnezyumun bu fenomen üzerinde 

etkisi bulunmamaktadır. Magnezyum süksinilkoline bağlı kas ağrılarının insidansında ve 

ağırlığında azalma sağlayabilir (37). 

 

Otonom sinir uçları 

 

Magnezyumun vagal sinir uç ve otonomik ganglionlardaki etkileri tam bilinmemektedir. 

Magnezyum konsantrasyonu 2.5 mmol/L nin üzerine çıktığında adrenerjik sinir uçlarından ve 

adrenal medulladan katekolaminlerin salınımında progresif bir inhibisyon ortaya çıkar. Daha 

yüksek seviyelerde de ganglionik blokaj gelişir (37). 

 

Kardiyovasküler sistem 

 

Magnezyum damarlarda direkt olarak ve vazokonstriktör maddeleri etkileyerek 

vazodilatasyona neden olur. Ayrıca periferik vasküler direncin,sempatik blokaj ve katekolamin 

salımının azalması gibi mekanizmalarla düşmesi de etkilidir. 

Magnezyum kalsiyum antagonizması ile myokardiyal kasılma gücünün azalmasına 

neden olur. İzole edilmiş kalplerde ekstraselüler magnezyum konsantrasyonunun artması kasılma 

gücünde azalmaya neden olurken; hayvan ve insanlarda hipermagnesemi ve kardiyak 

depresyonun kliniği arasındaki ilişki daha az nettir. İzole kalplerde magnezyum bradikardiye 

sebep olur. Bununla beraber, invivo ortamda magnezyum ile vagal asetilkolin salınımının 

inhibisyonu ile sıklıkla hafif bir taşikardi ortaya çıkabilir. Magnezyum antiaritmik ajanlara 
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dirençli ventriküler aritmileri içeren ciddi aritmilerde etkilidir. Magnezyum adrenalin 

uygulanması ile ilişkili aritmilerin kontrolünde propranolol ile eşdeğer, verapamilden ise daha 

güçlü etkilidir. Bupivakaine bağlı gelişen aritmilerde de etkili olabilmektedir (37). 

 

Solunum sistemi 

 

Magnezyumun santral respiratuar etkinliği bulunmamakta, solunumu deprese edici 

özelliği nöromuskuler bloğa neden olması ile ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber bronkodilatör 

etkinliği ile ağır astımlı olgularda yararlı olabileceği bildirilmektedir. Ancak bu konuda yeterli 

çalışma bulunmamaktadır (37). 

 

Genitoüriner sistem 

 

Magnezyumun gestasyonel proteinürik hipertansiyon tedavisindeki rolü iyi bilinir. Ayrıca 

güçlü bir tokolitik ajandır ve prematür doğumun tedavisinde kullanılmaktadır. Böbreklerde 

vazodilatör etkilidir ve diüretik etkinliği mevcut olmakla beraber bu amaçlarla klinikte 

kullanılmamaktadır (37). 

 

İskelet kas sistemi 

Magnezyum majör etkisini motor son plakta gösterir, bununla beraber kasın kendisinde 

minör kalsiyum antagonist özellikler ortaya çıkar. Malign hiperterminin tedavisinde bir miktar 

faydası olabilse de bu etkisi azdır ve klinik olarak büyük bir anlamı yoktur (37). 

 

Magnezyumun pıhtılaşma mekanizması üzerine etkileri 

 

Magnezyum trombosit adezyonu, agregasyonu ve tromboksan salınımını azaltır. 

Vasküler endotelde antiagregan etki gösterir. Trombin olusumunu geciktirir ve pıhtılaşma 

zamanını uzatır (40,41). 

Normalin üzerindeki (3-4 mmol/L üzerinde) magnezyum konsantrasyonlarinin trombosit 

agregasyonunu inhibe ettiği bulunmuştur. Yapılan çalısmalarda serum düzeyi 3 mmol/L ise 

tromboelastograma yansıyan bir etkinin olmadığı, 3-7 mmol/L arasi minimal bir etki 

görüldüğü, 7 mmol/L üzerinde ise kanama diyatezine yol açabileceği gösterilmiştir (42). 
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Peroperatif analjezik amaçlı magnezyum adjuvan olarak kullanılmaktadır. Analjezik 

etkinin temeli magnezyum tarafından kalsiyum kanallarının bloke edilmesi ve NMDA 

reseptörlerinin inhibisyonu ile olmaktadır. Kalsiyum kanal blokerlerinin hayvanlarda 

antinosiseptif etkileri olduğu tespit edilmiştir. NMDA reseptör antagonistleri de periferal 

nosiseptif stimülasyona bağlı santral sensitizasyonun indüksiyonunu önleyebilirler (43). 

Tramer ve ark. (44), postoperatif analjezide magnezyumun bir adjuvan olarak değerli olduğunu 

göstermişlerdir. Çalışmada hastaları rastgele iki gruba ayırıp, bir gruba morfin ile birlikte 

magnezyum, diğer gruba ise sadece morfin vermişler. Magnezyum alan hastalar daha az morfine 

ihtiyaç duymuşlar ve ilk 48 saat daha rahat uyumuşlardır. Çalışmada yan etki olarak üç hastada 

solunum depresyonu görülmüş, bu hastalar da yalnız morfin alan hasta grubundanmış. 

Diğer bir çalışmada ise anestezi indüksiyonundan sonra magnezyum infüzyonunun, 

remifentanil kullanımını azalttığı görülmüştür (45). Sonuç olarak magnezyum opioid türü 

analjeziklerin kullanım miktarlarını ve yan etkilerini azaltmaktadır (43). 

 

 

5.4-MAGNEZYUMUN ANESTEZİDE KULLANIMI 

 

Anestezi indüksiyonunda kullanımı 

 

İndüksiyonda magnezyum uygulanmasının entübasyon sırasındaki adrenerjik cevabın 

kontrolünü olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir (46). 

 

Obstetrik anestezide kullanımı 

 

Preeklampside ve eklampside magnezyumun tokolitik, antikonvülzan ve hipotansif 

özelliklerinden faydalanılır. Magnezyum motor sinir uçlarından asetilkolin salınımını inhibe eder, 

daha az olarak da kavşak sonrası membranda sensivite azalmasına yol açarak kas liflerinin 

eksitabilitesini azaltır. Bu şekilde nondepolarizan kas gevşeticilerin etkinliği artabilir ve bu 

vakalarda nöromuskuler monitorizasyon yapılmalıdır (37). Magnezyumun NMDA reseptörleri 

üzerindeki inhibitör etkisi ve vazodilatör prostoglandinlerin üretimini arttırması serebral 

vazodilatasyon sağlar ve bu şekilde hastalarda antikonvülzan etkinlik gelişir (46). 
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Feokromastoma cerrahisi 

 

Magnezyumun katekolamin salınımını inhibe etmesi, antiadrenerjik aktivitesi 

feokromastoma cerrahisinde giderek daha fazla kullanımına yol açmaktadır. (37). 

 

Kardiyovasküler anestezi 

 

Kardiyak cerrahi sonrasında hipomagnezemi oranı yüksektir ve düşük serum magnezyum 

seviyeleri artmış atriyel fibrilasyon ile ilişkilidir.Magnezyumun membranlar üzerindeki stabilizan 

etkisi kardiyak ritm bozukluklarında kullanılabilirliğini sağlar. En önemli endikasyonu torsades 

de pointestir. Fakat digital toksisitesine bağlı ventriküler aritmilerde de endikedir. (46). 

 

Yoğun bakım 

Kardiyak aritmiler, solunumsal yetmezlik, neonatal pulmoner hipertansiyon ve tetanoz 

tedavisinde yeri bulunmaktadır (38).  

 

5.5-MAGNEZYUMUN AĞRI TEDAVİSİNDE KULLANIMI  

 

 Genel anestezi uygulamalarında, operasyon sırasında hastaların hemodinamik stabilite 

ve analjezilerinin sağlanmasının yanı sıra postoperatif dönemdeki ağrılarının en aza indirilmesi 

de büyük önem taşır. Operasyon öncesi uygulanan çeşitli ilaç ve yöntemlerle stres yanıtın 

engellenerek postoperatif ağrının kontrol altına alınması ‘‘preemptif analjezi’’ kavramını 

gündeme getirmiştir. Preemptif analjezi, spinal duyarlılığı cerrahi insizyondan önce inhibe ederek 

postoperatif ağrıyı azaltma yöntemi olarak tanımlanabilir. Deneysel çalışmalar, cerrahi insizyon 

öncesi uygulanacak nöral bloğun ya da opioid kullanımının nöroplastisiteyi azalttığını 

göstermiştir. Ancak opioidlerin, solunum depresyonu, bulantı, kusma, hipotansiyon, taşikardi, 

terleme, kaşıntı vb. yan etkileri vardır (66-67). Bu nedenle, spinal korda etkili, ancak opioidlerde  

görülen yan etkilerin daha az olduğu N-metil D-Aspartat (NMDA) reseptör antagonisti ilaçların 

peroperatif ve postoperatif dönemdeki ağrının önlenmesi ve tedavisinde rol oynayabilece 

ği üzerinde durulmaktadır (66-68). İnvitro çalışmalar, NMDA reseptör aktivasyonunun spinal 

kord nöronlarındaki stoplazmik kalsiyum konsantrasyonunu arttırdığını ve dorsal kök 
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hücrelerinin uyarılabilirliğinde değişikliklere yol açarak ağrı algılamasında önemli bir rol 

oynadığını göstermiştir (67-69). 

Bir NMDA reseptör antagonisti olarak Magnezyumun preemptif analjezik etki, hemodinamik 

stabilite, intraoperatif analjezik tüketimi, postoperatif dönemde ağrı, yan etkiler ve hasta 

memnuniyeti açısından opioidlere alternatif olarak kullanabileceğini gösteren çalışmalar 

mevcuttur. 

 

7-MATERYAL  METOD 

 

Çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD 

ve Ortopedi ve Travmatoloji ABD tarafından ortak olarak planlandı. Daha önce düzenli analjezik 

kullanma öyküsü olmayan DA yapılacak ASA I-II olan 90 hasta 3 grup halinde çalışmaya alındı. 

Hastalara standart monitörizasyon yapıldıktan sonra 1-2 mcg/kg fentanil 2-2.5 mg/kg propofol ile 

indüksiyon yapıldı. LMA yerleştirilmesini kolaylaştırmak için atrakuryum eklendi. Anestezi 

idamesinde % 40 O2 - % 60 N2O karışımı içinde sevofluran uygulandı. Tüm hastalara pnömotik 

turnike uygulandı (yaklaşık 250 mmHg). Hastalara preoperatif dönemde sayısal ağrı skalası   

(SAS) öğretildi. Preoperatif ağrı sorgulamaları yapıldı. HKA cihazını nasıl kullanacakları 

anlatıldı. 

İntraartiküler enjeksionlar cerrahiyi yapan ortopedist tarafından uygulandı. 

Grup I: Turnike indirilmeden 10 dk önce 500 mg magnezyum intraartiküler 20 ml 

SF içinde 

Grup II: Turnike indirilmeden 10 dk önce 20 ml SF intraartiküler 

Grup III: Turnike indirilmeden 10 dk önce 20 ml levobupivakain %0.5 

intraartiküler verilip hastaların postoperatuvar analjezi açısından durumları istirahat 

halinde ve ağırlık verildiğinde VAS ve VRS ile değerlendirildi. İlk 4 saat boyunca HKA 

cihazı ile tramadol (yükleme dozu ve bazal infüzyon olmaksızın) bolus doz 0.3 mg/kg ve 

kilitli kalma süresi 5 dakika olacak şekilde verildi. Geç dönemde (ilk 4 saatten sonra) 

hastalar postanestezi çıkış skorları 9 ve üzerinde olunca taburcu edildi ve hastalar 

evlerinde oral yolla postoperatif analjezik olarak parasetamol 500 mg kullandı (günde 

maksimum 6 tablet). Hastalara 24. ve 48. saatlerde yine hastaya hangi analjeziğin 

uygulandığını bilmeyen bir anestezi asistanı tarafından telefon edildi; ilk analjezik 

alımları, toplam analjezik tüketimleri,  24. ve 48. saatlerdeki istirahat halindeki, aktif  



 34 

hareket sırasında vizuel analog skala (VAS) değerleri (0-10cm arasında) ve verbal rating 

skala (VRS) değerleri (1-4 arasında; 1: ağrı yok, 2: hafif şiddette, 3: orta şiddette, 4: 

şiddetli ağrı olarak)  değerlerine bakıldı.  

Gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalar ANOVA ile yapıldı. Posttest olarak 

TUKEY kullanıldı. p< 0.05 anlamlı kabul edildi. 

 

8-BULGULAR 

 

Ocak 2007– Ekim 2007 tarihleri arasında cerrahi artroskopi uygulanan ve çalışmaya dahil 

olma kriterlerine uyan ardışık 90 hasta kurayla randomize olarak üç gruba ayrılarak çalışmamıza 

dahil edildi. 90 hastanın tamamı çalışmayı tamamladı. Gruplar arasında yaş, cins vücut ağırlığı, 

anestezi süresi ve turnike süresi açısından anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1). 

Hastaların ilk 4 saat boyunca kullandıkları tramadol miktarı (miligram), ilk analjezik alma 

zamanları, postoperatif ilk 24 ve 48 saatler içinde aldıkları toplam analjezik miktarları  (adet 

olarak) kaydedildi. 

Erken dönem tramadol alımı açısından Grup I ile Grup II arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark olduğu (p<0.001) ve Grup I’de daha az tramadol tüketimi olduğu görüldü. Grup III 

ile Grup II karşılaştırıldığında da anlamlı bir fark olduğu (p<0.001) ve Grup III’de tramadol 

tüketiminin daha az olduğu görüldü. Grup I ile Grup III arasında anlamlı bir fark bulunamadı 

(Tablo 2). 

İlk analjezik alım sürelerine bakıldığında Grup III  ile Grup II arasında anlamlı fark 

olduğu görüldü (p<0.05). Grup III’de ilk analjezik alımı Grup II’ye göre istatistiksel anlamlı 

olarak daha geçti. Diğer gruplar arasında ilk analjezik alım süresi açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktu  (Tablo 2). 

24 saatteki analjezik alımı açısından gruplar arası karşılaştırma yapıldığında en yüksek 

analjezik tüketiminin Grup II’de olduğu ve en düşük analjezik tüketiminin de Grup III’de olduğu 

görüldü. Ancak gruplar arasında 24 saatlik analjezik tüketimi açısında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmadı (Tablo 2).   

48 saatteki analjezik alımı açısından gruplar arası karşılaştırma yapıldığında en yüksek 

analjezik tüketiminin Grup II’de olduğu ve en düşük analjezik tüketiminin de Grup III’de olduğu 

görüldü. Ancak gruplar arasında 48 saatlik analjezik tüketimi açısında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmadı (Tablo 2).   
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8.1-İSTİRAHAT HALİNDEKİ VAS VE VRS DEĞERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 VAS  Değerleri 

 

İstirahat halindeki VAS değerlerine bakıldığında preoperatif ve postoperatif 1. saatte 

gruplar arası anlamlı fark bulunamadı. Postoperatif 2. saate bakıldığında Grup III ile Grup II 

arasında anlamlı fark görüldü (p<0.05).  Grup III’ün postoperatif 2. saatteki VAS değeri Grup II 

den istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olarak bulundu.  Grup III’ nin postoperatif 2. saatteki 

VAS değeri Grup I’ den düşüktür ancak anlamlı bir fark yoktur. Postoperatif 4. saatteki VAS 

değerlerine bakıldığında Grup III ile Grup II arasında anlamlı fark görüldü (p<0.001). Grup III’ün 

postoperatif 4. saatteki VAS değeri Grup II’ den istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olarak 

bulundu. Postoperatif 4. saatteki VAS değerlerine bakıldığında Grup I ile Grup II arasında 

anlamlı fark görüldü (p<0.001). Grup I’in postoperatif 4. saatteki VAS değeri Grup II’ den 

istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olarak bulundu. Postoperatif 4. saatte Grup III ile Grup I 

karşılaştırıldığında Grup III’ ün VAS değeri Grup I’ den düşüktür ancak anlamlı bir fark yoktur. 

Postoperatif 12. saatte Grup I ile Grup II arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Grup I’in 

postoperatif 12. saatteki VAS değeri Grup II’ den istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olarak 

bulundu. Postoperatif 12. saatte Grup I’ in VAS değeri Grup III’ten düşük olmasına rağmen 

aralarında anlamlı bir fark yoktur. 24 ve 48. saatlerde Grup I’in VAS değeri Grup II ve Grup III’e 

göre düşük olmakla birlikte, gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.(Tablo3) 

 

 Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında: 

Grup I’de istirahat VAS değerlerinde grup içi anlamlı bir fark bulunmadı. 

Grup II’ de postoperatif 1., 2. ve 4. saat VAS değerlerinin postoperatif 48 saate göre anlamlı 

olarak yüksek olduğu saptandı (Tablo 3). 

Grup III’ te istirahat VAS değerlerinde grup içi anlamlı bir fark bulunmadı. 
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VRS Değerleri 

 

İstirahat halindeki VRS değerlerine bakıldığında preoperatif dönem, postoperatif 1. ve 2. 

saatlerde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Postoperatif 4. saatteki VRS 

değerlerine bakıldığında Grup I ile Grup II arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p<0.001). 

Grup I’in postoperatif 4. saatteki VRS değeri Grup II’ den istatistiksel anlamlı olarak daha 

düşüktü. Grup III ile Grup II’nin istirahat VRS değerleri arasında da istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptandı (p<0.001). Grup III’ün postoperatif 4. saatteki VRS değeri Grup II’ den 

istatistiksel anlamlı olarak daha düşüktü. 

  Postoperatif  12, 24 ve 48. saatlerdeki VRS değerleri karşılaştırıldığında gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. (Tablo 4) 

 

 Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında: 

 

• Grup I’ de VRS değerlerinde grup içi anlamlı bir fark bulunmadı. 

• Grup II’de ise postoperatif 1. ve 48. saat VRS’leri arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05).          

Postoperatif 48. saatin VRS değerinin istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olduğu 

bulundu. Postoperatif 48. satteki VRS değerinin postoperatif  2. Saat VRS değerinden 

istatistiksel      anlamlı olarak düşük olduğu saptandı (p<0.05). 

• Grup III’ de VRS değerlerinde grup içi anlamlı bir fark bulunmadı. 

 

8.2-AKTİF HAREKET SIRASINDAKİ VAS ve VRS DEĞERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

VAS Değerleri 

 

Preoperatif dönem ve postoperatif 1. saatlerdeki VAS değerlerinde gruplar arasında 

anlamlı fark saptanmadı. Postoperatif 2. saat VAS değerleri karşılaştırıldığında Grup I’in 

VAS değerinin Grup II’den anlamlı derecede daha düşük olduğu saptandı (p<0.05) ve Grup 
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III’ün VAS değerinin Grup II’den anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (p<0.05).  

Postoperatif 4. saat VAS değerleri karşılaştırıldığında Grup I’in VAS değerinin Grup II’den 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu saptandı (p<0.001) ve Grup III ile Grup II 

arasında da istatistiksel açıdan anlamlı fark bulundu (p<0.001).   Postoperatif 12, 24 ve 48. 

saatlerdeki VAS değerleri karşılaştırıldığında Grup I’in VAS değerlerinin  Grup II ve Grup 

III’ün VAS değerlerinden daha düşük olduğu ancak 3 grup arasında anlamlı bir fark 

bulunmadığı görüldü. (Tablo 5) 

 

Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında: 

 

• Grup I’in VAS değerlerine bakıldığında preoperatif dönemle 2, 4, 12, 24 ve 48. 

saatlerin VAS değerleri arasında anlamlı fark bulundu (postoperatif  2. saatle 

karşılaştırıldığında p<0.05 ve  diğer saatlerde karşılaştırıldığında p<0.01).  

• Grup II’ de aktif hareket VAS değerlerinde grup içi anlamlı bir fark bulunmadı. 

• Grup III’de ise preoperatif dönem ile postoperatif  4. saat VAS değerleri arasında 

anlamlı fark bulundu (p<0.01). Postoperatif 48. saatin VAS değeri istatistiksel anlamlı 

olarak daha düşük bulundu. 

 

VRS  Değerleri 

 

Aktif hareketteki VRS değerlerine bakıldığında preoperatif dönem ve postoperatif 1. 

saatte gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. 

Postoperatif  2. ve 4. saatlere gelindiğinde Grup I’in VRS değerlerinin Grup II’ den 

istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (p<0.05 ve p< 0.001). Postoperatif 

2. ve 4.  saatlerde Grup III’ ün VRS değerinin Grup I’ den daha düşük olduğu ve bunların 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05 ve p< 0.001). (Tablo 6). 12, 24 ve 48. 

saatlerde aktif hareket sırasındaki VRS değerleri açısından gruplar arası fark bulunmadı. 
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Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında: 

 

• Grup I’e bakıldığında postoperatif  4. saat (p<0.05) ve  48. saat (p<0.01) VRS 

değerleri preopatif VRS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

düşük bulundu. 

 

• Grup II’de ise postoperatif 4. saat ile postoperatif 48. saat VRS değerleri arasında 

anlamlı fark saptandı (p<0.05). Postoperatif 48. saat VRS değeri istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha düşüktü. 

 

• Grup III’ de ise postoperatif  4. saat (p<0.05) VRS değerleri preopatif VRS 

değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük bulundu. 

 

 

8.3-PASİF HAREKET SIRASINDAKİ VAS ve VRS DEĞERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 

 VAS Değerleri 

 

Preoperatif dönem ve postoperatif 1. saatlerde pasif hareket esnasındaki VAS 

değerlerinde gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Postoperatif 2. ve 4. saatlere bakıldığında 

Grup III’nin VAS değerinin Grup I’den istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu 

bulundu (p<0.05 ve p<0.01). Postoperatif 12, 24 ve 48. saatlerde gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmadı. (Tablo 7) 
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Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında: 

 

• Grup I  kendi içinde incelendiğinde preoperatif pasif hareket VAS değerine göre 

postoperatif 2. saat (p<0.05), 4 . saat (p<0.01), 12. saat (p<0.01), 24. saat 

(p<0.001), 48. saat (p<0.001) VAS değerleri istatistiksel anlamlı olarak daha 

düşük bulundu. Postoperatif 1, 24  ve 48. saat VAS değerleri karşılaştırıldığında, 

postoperatif 24 ve 48. saatin VAS değerinin istatistiksel anlamlı olarak düşük 

olduğu saptandı (p<0.05 ve p<0.01). 

 

• Grup II kendi içinde incelendiğinde postoperatif 48. saattin VAS değeri 

postoperatif 4. saat (p<0.05) VAS değerlerinden istatistiksel anlamlı olarak düşük 

bulundu. 

 

• Grup III’ ye bakıldığında ise grup içi fark bulunamadı. 

 

VRS Değerleri 

 

Preoperatif dönem ve postoperatif 1.saatte grupların VRS değerlerinde anlamlı bir 

fark saptanmadı. Postoperatif  2 ve 4. saatlerde Grup III’ün VRS değeri Grup II’nin VRS 

değerinden istatistiksel anlamlı düşük saptandı(p<0.05 ve p<0.01). Ayrıca postoperatif  4. 

saate bakıldığında Grup I’in VRS değeri Grup II’nin VRS değerinden istatistiksel anlamlı 

düşük olduğu  saptandı(p<0.05). Postoperatif 12, 24, 48. saatlerde ise gruplar arasında 

anlamlı bir fark bulunmadı. (Tablo 8) 

 

Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında: 

 

• Grup I kendi içinde incelendiğinde preoperatif VRS değerine göre postoperatif  4. saat 

(p<0.05), 12. saat (p<0.05), 24. saat (p<0.05) ve 48.saat (p<0.01) VRS değerleri 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük saptandı. 

• Grup III ve Grup II kendi içlerinde anlamlı değişiklik göstermediler. 
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9-TARTIŞMA 

 

Maliyetleri azaltmak için diz artroskopisi gibi pek çok invazif olmayan girişim günübirlik 

operasyon olarak yapılmaktadır; ancak ciddi postoperatif ağrı hastaneden taburcu olmayı 

güçleştiren veya hastanın yatan hasta haline dönmesine veya hastaneye tekrar başvurmasına 

neden olan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkin bir ağrı tedavisi hastanede kalış süresini 

kısalttığı gibi cerrahiden derlenmeyi de kısaltır ve erken rehabilitasyona olanak sağlar. 

 

Santral sinir blokları, periferik sinir blokları, preemptif analjezi, intravenöz ve 

intraartiküler ilaç uygulamalarının aralarında bulunduğu pek çok yöntem artroskopik diz 

operasyonlarından sonra kullanılmıştır, bu yöntemlerin başarı oranları değişken olup ideal bir 

yöntem halen tanımlanmamıştır. Artroskopik diz operasyonlarında intraartiküler ilaç uygulaması 

en basit tekniklerden biri olup ek cihaz gerektirmez. Morfin, bupivakain, lidokain, klonidin ve 

nonsteroid analjeziklerin (NSAİİ) de aralarında bulunduğu pek çok ilaç intraartiküler olarak 

kullanılmıştır; ancak bu konuda yapılmış plasebo kontrollü ve kör olarak yapılan çalışmaların 

sayısı fazla değildir ve yapılan çalışmalardaki detaylardaki ufak farklılıklar sonuçların 

yorumlanmasını son derecede zorlaştırmaktadır. 

 

Hastaların günübirlik olgu olarak planlanması nedeni ile zayıf opioid özellikleri olan, 

solunum depresyonuna nadir olarak neden olan, ciddi hemodinamik yan etkileri olmayan, 

bulantı-kusma ve sedasyon gibi yan etkileri diğer opioidlerden daha az olan tramadol erken 

postoperatif dönemde kullanılan analjezik ajan olarak seçildi. Hasta kontrollü analjezi yöntemi 

pahalı olmakla birlikte HKA parametrelerini kaydetme ve toplam dozu daha güvenilir ve objektif 

olarak sağlama düşüncesi ve günübirlik olgu izleme ünitesinin ameliyathane dışında olması 

nedeni ile seçildi. 

 

Bupivakain ile yapılan pek çok çalışmada bupivakainin plasebodan farklı bir etkiye sahip 

olmadığı gösterilmiş veya çok kısa bir analjezik etkisinin olduğu saptanmıştır (49,50,51). Ancak 

yapılan başka plasebo kontrollü bazı çalışmalarda ve kliniğimizde yapılan bir çalışmada bizim de 

kullandığımız dozlara benzer dozlarda kullanılan intraartiküler bupivakainin erken postoperatif 

dönemde etkili bir analjezik olduğu gösterilmiştir (1,52,53,54).  
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Levobupivakain rasemik bupivakainin levo formu olup klinik özellikleri açısından 

bupivakiane çok benzer; ancak kardiyotoksik özellikleri açısından bupivakainden çok daha 

güvenlidir (55,56). Genel olarak levobupivakainin bupivakain ile denk etkinliğe sahip olduğu 

kabul edilmektedir ve bu konuda çeşitli yayınlar da vardır (57,58) Levobupivakainin diz 

artroskopisinde intraartiküler ajan olarak kullanıldığı az sayıda yayın mevcuttur ve diz 

artroskopisinde kullanımının plasebo ve magnezyum ile karşılaştırılması hiç yapılmamıştır.  

%0.5 20 ml levobupivakinin intraartiküler olarak uygulanmasının diz artroskopisinde plasebodan 

etkili (tramadol tüketimi daha düşük, ilk oral analjezik alımı daha geç ve postoperatif ilk 4 saat 

VAS ve VRS değerleri her zaman plasebodan daha düşük) olduğu ancak bu etkinin ilk 4 saatten 

sonra ortadan kalktığı saptanmıştır. Bu bulgu Moiniche’nin yaptığı derleme çalışmasının 

sonuçları ile birebir uyumludur. 

 

N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörleri akut ağrının mevcut olduğu durumlarda santral 

nosiseptif transmisyon, modulasyon ve sensitizasyonda majör rol oynar. NMDA reseptörlerinin 

periferde de mevcut olduğu gösterilmiştir: ciltte, kaslarda ve diz ekleminde de NMDA 

reseptörleri gösterilmiştir (59,60,61). Magnezyum fizyolojik NMDA reseptör blokeri olarak 

kabul edilebilir (62). Ayrıca magnezyumun postoperatif analjezik gereksinimini azalttığı da 

gösterilmiştir (63,64). 

 

Bu çalışmada diz artroskopisinde intraartiküler uygulanan magnezyumun (500 mg) 

plasebodan etkili olduğu (tramadol tüketimi daha düşük, ilk oral analjezik alımı daha geç ve 

postoperatif tüm ölçüm değerlendirme zamanlarında VAS ve VRS değerleri her zaman 

plasebodan daha düşük)  saptanmıştır. Ancak VAS ve VRS değerlerindeki bu düşüklüklerin ilk 4 

saatten sonra istatistiksel açıdan bir anlam ifade etmediği saptanmıştır. 

 

Diz artroskopisinde intraartiküler uygulanan magnezyumun (500 mg) önceden de 

kanıtlanmıştır (65). Bu analjezik etkinin kısmen de olsa bölgesel olduğu düşünülmektedir ve 

sistemik magnezyum uygulanmasından sonra meydana gelebilen etkilere rastlamamamız bu 

düşünceyi desteklemektedir. Yine de magnezyumun sistemik emiliminden kaynaklanan analjezik 

etkinin hiç olmadığı kesin olarak söylenemez. Magnezyum esas olarak intravenöz yoldan 

kullanılan bir ajandır. Ancak bu çalışmamızda düşük konsantrasyonda bile olsa intraartiküler 

uygulanan magnezyumun yeterli ağrı kesici etki gösterdiğini saptadık. Daha yüksek 
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konsantrasyonların intraartiküler yoldan uygulanmasının ciddi sistemik sorunlara neden olmadan 

analjezik etkiyi arttırıp arttırmayacağı araştırmaya değer bir konudur. 

 

Çalışmamızda intraartüküler yoldan uygulanan levobupivakain ve magnezyum diz 

artroskopilerinde postoperatif analjezik etkinlik açısından birbirine denk olarak bulunmuştur. 

Tramadol tüketimi, ilk oral analjezik alım saati, 24 ve 48 saatlerdeki toplam oral analjezik 

tüketimi, tüm takip dönemlerindeki VAS ve VRS değerleri birbirlerini çok benzer bulunmuştur. 

Ancak literatürde bu konu ile ilgili veri olmadığı için sonuçlarımızı başka araştırmacıların 

bulguları ile karşılaştırma olanağını bulamadık. 

 

Sonuç olarak diz artroskopilerinde intraartiküler yoldan uygulanan %0.5 levobupivakain 

20 ml ve 20 ml SF içinde 500 mg magnezyum plasebodan daha etkili bir analjezi sağlamışlardır; 

ancak bu durum kısa süreli olmuştur (ilk 4 saat). Sonraki takiplerde gruplar arasında VAS ve 

VRS değerleri açısından bir fark olsa da bu fark istatistiksel olarak bir anlam ifade etmediği gibi 

ciddi klinik bir anlam da ifade etmemektedir. Ancak %0.5 levobupivakain 20 ml ve 20 ml SF 

içinde 500 mg magnezyum diz artroskopilerinde postoperatif analjezi sağlanmasında yeni 

alternatifler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

    

  

    

    

     

 

 

 

 

 



 43 

10-SONUÇ 

 

Postoperatif ağrı kontrolünde bir çok ilaç tek başına veya kombine olarak çeşitli yollardan 

uygulanmıştır. Cerrahi diz artroskopilerinde postoperatif  analjezi amacı ile intraartiküler morfin, 

bupivakain, lidokain, klonidin ve NSAİİ’lar tek başlarına veya kombine olarak uygulaması çeşitli 

araştırmacılar tarafından denenmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Biz de çalışmamızda 

intraartiküler levobupivakainin erken postoperatif dönemde plasebodan daha iyi analjezi 

sağladığını tespit ettik. 

 

İntraartikuler olarak uyguladığımız magnezyum ile postoperatif erken dönemde (ilk 4 

saat)  levobupivakain ile denk, plasebodan ise daha iyi analjezi elde edilmiştir. Postoperatif geç 

dönemde(4-48 saat )  ise analjezik etki bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptanmamıştır.  

 

Sonuç olarak cerrahi diz artroskopilerinde postoperatif analjezi amacı ile levobupivakain 

ve magnezyumun intraartikuler olarak uygulanmasında sadece postoperatif erken dönemde 

plasebonun intraartikuler uygulanmasından daha iyi bir analjezi sağladığı sonucuna varılmıştır. 
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11-TABLOLAR 

 

Tablo 1: Gruplar arası yaş, cins, vücut ağırlığı, işlem süresi, turnike süresi 

karşılaştırılması 

 

 GRUP  I 

 

GRUP  II GRUP  III 

Yaş (yıl) 48.4  ± 11       

 

46  ±   15.6                 50.6 ± 12  

Vücut Ağırlığı (kg)  77.7 ± 11.1 

 

76.9 ± 11.1     80.9 ± 12.8 

Cinsiyet (E/K) 9/21 

 

11/19 10/20 

Anestezi Süresi 

(dk) 

60 ± 21 59.5 ± 15.3      69 ± 19  

Turnike Süresi (dk) 48.5 ± 19  

 

49.7 ± 14.9       57 ± 23  

 

Tablo 2: Grupların analjezik alımları 

 

 GRUP  I 

 

GRUP  II GRUP  III 

Tramadol tüketimi 

(mg) 

113.7  ±  92.7** 300 ± 127.5 **     

 

104.4 ± 87.3** 

İlk analjezik alımı 

(saat) 

7.9 ± 2 

 

6.5 ± 1.8*    9.7 ± 3.8*  

24 saatte analjezik 

alımı (adet) 

2.3 ±  0.67          

 

2.8 ± 1.2          2 ± 1.2         

48 saatte analjezik 

alımı (adet) 

3.2 ± 1.2               

 

4.4  ±  2.1        3 ± 2.1        
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*: p<0.05  

* *: p < 0.001                             

 

Tablo 3: İstirahat VAS değerleri 

 

 Preop 

VAS 

Postop 

1.s VAS 

Postop 

2.s VAS 

Postop 

4.s VAS 

Postop 

12.s VAS 

Postop 

24.s VAS 

Postop 

48.s VAS 

G  I 1.7 ± 2.5 2 ± 1.8 1.7±  2  0.7 ± 

1.2** 

0.9 ± 0.9   1.1 ± 0.9 0.8 ± 1.3 

G  II 2.1 ± 2.5 3.3 ± 2 3.3 ± 2 *  3.3 ± 

1.5**   

2.2 ± 1.1 1.2 ± 1.2 1.0 ± 1.1 

G  III 0.9±1.5 2 ± 2 1.4 ±1.3* 0.6 ± 1** 1.2 ± 1.9   1.2±1.6 0.9±1.7 

 

*: p<0.05 

** : p<0.001 

 

Tablo 4: İstirahat VRS değerleri 

 

 Preop 

VRS 

Postop 

1.s VRS 

Postop 

2.s VRS 

Postop 4.s 

VRS 

Postop 

12.s VRS 

Postop 24.s 

VRS 

Postop 48.s 

VRS 

G  I 1.5 ±0.8 

 

1.6±0.67 1.5±0.5   1.1±0.3* 1.2±0.46 1.1±0.4 1.3±0.67 

G  II 1.5 ±0.8 

 

2.1±0.7 2.1±0.7     2 ± 0.44* 1.7 ±0.46 1.3 ± 0.5 1.2±0.46 

G  III 1.4 ±0.6 

 

1.6 ±0.7 1.5±0.5 1.26±0.45* 1.46 ±0.74 1.6 ±0.72 1.45±0.74 

 

*: p<0.001 
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Tablo 5: Aktif hareket sırasındaki VAS değerleri 

 

 Preop 

VAS 

Postop 

1.s VAS 

Postop. 

2.s VAS 

Postop 

4.s VAS 

Postop 

12.s VAS 

Postop 24.s 

VAS 

 Postop 

48.s VAS 

G  I 4.7 ± 2.2 

 

3.9 ± 1.6 2.6 

±1.3* 

2.1 

±1,3**   

2.3 ±0.9 2.3±1.4 2.1±1.4 

G  II 4.1 ± 2.6 

 

4.7±2 4.5±1.8* 4.8 

±1.1**   

3.8±1.4 3.7±1.5 2.5±1.3 

G  III 4.6 ±2 

 

3.4  ± 2 2.5 ± 

1.8* 

1.9  

±1.3** 

3.2 ± 2 3.5 ±2.3 2.7 ±2.1 

 

*: p<0,05   

**: p<0.001 

 

Tablo 6: Aktif hareket sırasındaki VRS değerleri 

 

 

 Preop 

VRS 

Postop 

1.s VRS 

Postop 

2.s VRS 

Postop 

4.s VRS 

Postop 12.s 

VRS 

Postop 

24.s VRS 

Postop 48.s 

VRS 

G  I 2.6±0.9 

 

2.2 ±0.6 2 ±0.47*  1.7 ± 

0.64**      

1.8 ±0.4 1.8± 0.6 1.6 ±0.67 

G  II 2.2±0.9 

 

2.6 ± 0.7 2.6 ±0.7 

*   

2.7 

±0.5**   

2.2±0.6 2.1±0.7 1.8±0.6 

G  III 2.5±0.9 

 

2.2 ±0.6 2±0.5* 1.7 

±0.45** 

2.1 ±0.63 2.5 ±0.8 2.1 ±0.8 

*: p<0.05 

**: p<0.001 
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Tablo 7: Pasif hareket sırasındaki VAS değerleri 

 

 Preop 

VAS 

Postop 

1.s VAS 

Postop 

2.s VAS 

Postop 

4.s VAS 

Postop 

12.s VAS 

Postop 

24.s VAS 

Postop 

48.s VAS 

G  I 5.6 ±2.4 

 

4.6 ±1.8 3.3 ±1.4 2.8 

±1.25       

2.8 ±1.2   2.4±1.2   1.9 ±1.3 

G  II  3.9 ±2.7 

 

4.8 ±2 4.6 

±1.9* 

4.9 ± 

1.3** 

4.1±1.6 3.7±1.4 2.45 ±1.3 

G  III 3.7 ± 3 

 

3.6 ±2.1 2.8 ± 

1.8* 

2.1 

±1.5**   

3 ± 1.9   3.4 ±2,6   2.4 ± 2.2 

 

*: p<0.05                            

**: p<0.01                         

 

Tablo 8:  Pasif hareket sırasındaki VRS değerleri 

 

 Preop 

VRS 

Postop 

1.s VRS 

Postop 

2.s VRS 

Postop 

4.s VRS 

Postop 

12.s VRS 

Postop 

24.s VRS 

Postop 48.s 

VRS 

G  I 2.8±0.9 

 

2.3±0.67 2.1±0.53 1.9 

±0.53**   

1.9 ±0.53   1.9 ±0.53   1.7 ±0.64 

G  II 2.1 ±0.9 

 

2.6±0.67 2.6±0.67

* 

2.7 ±0.5 

**  

2.2 ±0.64 2.1±0.7 1.8 ±0.6 

G  III 2.2 ±1 

 

2.2 ±0.6 2 ±0.5* 1.8 

±0.4** 

2 ±0.7 2.2 ± 1 1.9 ±0.8 

 

*: p<0.05 

**: p<0.001 

 

 



 48 

12-KAYNAKLAR 

 

 

1. Geutjens G, Hambidge JE. Analgesic effects of intraarticular bupivacaine after day-

case arthroscopy. Arthroscopy. 1994 Jun;10(3):299-300. 

2. Haddox JD, et all Analgesic effect of intraarticular morphine  after knee surgery New 

England Journal of Medicine 1992;326:895 

3. Laurent SC, Nolan JP, Pozo JL,… Addition of morphine to intraarticular 

bupivacaine… British Journal of Anaesthesia 1994; 72: 170-173 

4. Yarmush J et all… A comparison of remifentanil and morphine sulfate for acute 

postoperative analgesia after total… Anesthesiology 1997;87:235-243 

5. McKenzie R. Patient controlled analgesia (PCA). Anesthesiology, 1988; 69: 1027 

6. Erdine S. Ağrı Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul 2000 

7. Erdine S. Sinir blokları. Emre Matbaacılık, İstanbul. 1993 

8. Yücel A, Hasta Kontrollü Analjezi MER Matbaacılık İst. 1997 

9. BarışS,Sarıhasan B,Tür A. Premetif Analjezi Sendrom,1999.Ocak:110–113 

10. Özcengiz D, Özbek H. Anestezi El Kitabı, 1.Baskı, Adana: Nobel Tıp Kitabevi Ltd. 

Şti, 1998. 

11. Esener Z. Klinik Anestezi. 3.Baskı, Ankara: Logos yayıncılık, 2004. 

12. Lubemm TR, Ivankovich AD, McCarthy RJ: Management of Acute Postoperative 

Pain. Barash PC: Culler BF, Stoelting RK, Clinical Anesthesia, 3th Ed, Philadelphia: 

JB Lippincott company: 1995. 

13. Morgan EG, Mikhail SM. Clinical Anaesthesiology. Second Edition. Appleton and 

Lange. 1996 

14. lşık G. http://.lokman.cu.edu.tr/anestezi/anestezinot/agri.htm. 

15. Yücel A. Hasta Kontrollü Analjezi. 2.Baskı, İstanbul: Ufuk Reklamcılık & 

Matbaacılık, 1998. 

16. Collier CE. Pain Management in the Pacu. Jacobsen WK. Manuel of post Anesthesia 

Care. 

17. Lök V: Meniskal patolojilerin tedavisinde tarihsel gelişim ve güncel durum. Acta 

Orthop Traum Turc. 1997; 5:389. 

18. Woolf C.J. Recent advances in the pathophysiology of acute pain. Br J Anaesth, 1989 



 49 

19. Mitchell R.W.D. et all The control of acute postoperative pain. Br J Anaesth, 1989 

20. Göksan G.Ü. Postoperatif analjezide intravenöz ve epidural morfin: PCA ve PRN 

uygulamalarının karşılaştırılması. Uzmanlık tezi, İstanbul 1997 

21. Raffa RB, Friderichs E, Reimann W, Shank RP, Codd EE, Vaught JL. Opioid and 

nonopioid components indpendently contribute to the mechanism of action of 

tramadol, and atypical opiod analgesic. Jounal of Pharmacology and Experimental 

Therapeutics 1992; 260 :275-285 

22. Poulsen L, Arendt- Nielsen L, Brosen K, Sindrup SH. The hipoalgesic effect of 

tramadol in relation to CYP2D6. Clinical Pharmacology and Therapeutics 1996; 60: 

636-644 

23. Raffa RB, Friderichs E, Reimann W, Shank RP, Codd EE, Vaught JL. Opioid and 

nonopioid components indpendently contribute to the mechanism of action of 

tramadol, and atypical opiod analgesic. Jounal of Pharmacology and Experimental 

Therapeutics 1993; 267: 331-340 

24. Muller H, Stoyanov M, Brahler A, HempelmannG. Heamodynamic and respiratory 

effects of tramadol during nitros oxide-oxygen artificial respration and in the 

postoperative period. Anaesthesist 1982;31: 604-610 

25. Hennies HH, Friedrichs E, Wilsmann K, Flohe L. Effect of the opioid analgesic 

tramadol on inactivation of norepinephrine and serotonin Biochemical Pharmacology 

1982;31 :1654-1655 

26. Tramadol hydrochloride. British National Formulary 1997; 33 (March):201 

27. Dayer P, Desmaules J, Collart L. The pharmacology of tramadol. Drugs 1997; 53: 18-

24 

28. Barth H, Giertz H, Schmal A, Lorenz W. Anapylactoid reactions and histamine 

release do not occur after application of the opioid tramadol. Agents and Actions 

1987; 20: 310-313 

29. Chrubasik J, Buzina Mi Shulte-Monting J, Atanassoff  P, Alon E. Intravenous 

tramadol for post-operative-pain- comparison infusion. European Journal of 

Anaesthesiology 1992; 9: 23-28 

30. Staritz M, Poralla T, Manns M, Meyer Zum Buschenfelde KH. Effect ofmodern 

analgesic drugs (tramadol, pentazocine, and buprenorphine) on the bile duct sphinter 

in man. Gut 1986; 27: 567-569 



 50 

31. Lehmann KA, Kratzenberg U, Schroeder-Bar4k B, Herrichs-Haermeyer G. 

Postoperative patient-controlled analgesia with tramadol: analgesic efficachy and 

minimum effective concentrations. Clinical Journal of  Pain 1996; 6: 212-220  

32. Colvin L.A. et all. Local anaesthetics: Structure-activity relationships and their role in 

pain treatment. Pain Reviews, 1997; 4: 59-77 

33. Kayaalp S.O. Lokal  anestezikler. Rasyonel tedavi yönünden tıbbi farmakoloji 1992, 

Cilt: 2: 1759-1781 

34. Ivani G, Borghi B, Van Oven H. Levobupivacaine. Minerva Anestesiol, 2001; 67:20-3 

35. Fawcet WJ, Haxby EJ, Male DA. Magnesium: physiology and pharmacology. Br J 

      Anaesth 1999;83:302-320. 

36. Dube L, Granry JC. The therapeutic use of magnesium in anesthesiology, intesive 

care and emergency medicine: a rewiew. Can J Anesth 2003; 50(7): 732-746. 

37. James MFM. Clinical use of magnesium infusions in anesthesia. Anesth Analg 

1992;74:129-36. 

38. Fawcet WJ, Haxby EJ, Male DA. Magnesium: physiology and pharmacology.  Br J 

Anaesth 1999;83:302-20. 

39. Baraka A, Yazigi A. Neuromuscular interaction of magnesium with 

succinylcholinevecuronium sequence in the eclamptic parturient. Anesthesiology 

1987;67:806-8. 

40. Gertz S.D. Wajnberg R.S. Kurgan A., Uretzky G., Effect of magnesium sulfate on 

thrombus formation following partial arterial constriction: implications for coronary 

vasopasm, Magnesium: 6(5) 225-235, 1987  

41. Nadler J.L., Goodson S., Rude R.K.: Evidence that prostacyclin mediates the vascular 

action of magnesium in humans, Hypertension; 9(4): 379-383, 1987. 

42.  James M.F., Neil G.: Effect of magnesium on coagulation as measured by   

thrombelastography, Br J of Anaesthesia; 74(1): 92–94, 1995.  

43. Dube L., Granry J.C.: The therapeutic use of magnesium in anesthesiology, intensive 

care and emergency medicine: a review, Can J Anaesth. ; 50(7): 732-46, 2003. 

44. Koinig H., Wallner T., Marhofer P., Andel H., Horauf K., Mayer N.: Magnesium 

sulfate reduces intra- and postoperative analgesic requirements, Anesth Analg.; 87(1): 

206-10, 1998. 



 51 

45. Schulz-Stubner S., Wettmann G., Reyle-Hahn S.M., Rossaint R.: Magnesium as part 

of balanced general anaesthesia with propofol, remifentanil and mivacurium: a 

doubleblind, randomized prospective study in 50 patients, Eur J Anaesthesiol.; 18(11): 

723-9 2001 

46. Dube L, Granry JC. The therapeutic use of magnesium in anesthesiology, intensive 

care and emergency medicine : a rewiew. Can J Anesth 2003;50(7):732-46. 

47. Bedder M:D: et al. A comparison of patient-controlled analgesia and bolus prn 

intravenous morphine in the intensive care envirnment. The Clinical Journal of Pain, 

1991; 7: 205-208 

48. Colwell Jr C:W: et al. Patient-controled analgesia compared with intramuscular 

injection of analgesics for the management of pain after an orthopedic procedure. J 

Bone Joint Surg, 1995;77-A: 726-733 

49. Milligan KA, Mowbray MJ, Mulrooney L, Standen PJ Intra-articular bupivacaine for 

pain relief after arthroscopic surgery of the knee joint in daycase patients. 

Anaesthesia. 1988 Jul;43(7):563-4.  

50.  Henderson RC, Postarthroscopy analgesia with bupivacaine. A prospective, 

randomized, blinded evaluation. Am J Sports Med. 1990 Nov-Dec;18(6):614-7 

51. Khoury GF, Chen AC, Garland DE, Stein C. Intraarticular morphine, bupivacaine, and 

morphine/bupivacaine for pain control after knee videoarthroscopy. Anesthesiology. 

1992 Aug;77(2):263-6. 

52. Smith I, Van Hemelrijck J, White PF, Shively R. Effects of local anesthesia on 

recovery after outpatient arthroscopy. Anesth Analg. 1991 Nov;73(5):536-9. 

53. Chirwa SS . Intraarticular bupivacaine (Marcaine) after arthroscopic meniscectomy: 

arandomized double-blind controlled study. Arthroscopy. 1989;5(1):33-5. 

54. Küçükay S ve ark: İntraartiküler bupivakain, morfin ve bupivakain + morfin’in 

artroskopik diz cerrahisinde postoperatif ağrı üzerine etkileri. Acta Orthop Traumatol 

Turc 28; 283-285 1994 

55. Foster RH, Markham A (2000) Levobupivacaine:a review of its pharmacology and 

use as a local anesthetic. Drugs 59:551–579 

56. Gristwood RW (2002). Cardiac and CNS toxicity of levobupivacaine: strengths of 

evidence for advantage over bupivacaine. Drug Saf 25:153–163 



 52 

57. Ivani G, DeNegri P, Conio A et al(2002) Comparison of racemic bupivacaine, 

ropivacaine and levo-bupivacaine for pediatric caudal anesthesia: Effects on 

postoperative analgesia and motor block. Reg Anesth Pain Med 27:157–161 

58. Sinardi D, Chillemi S, Marino A,Trimarchi G (2002) 0.25% levo-bupivacaine for 

interscalene block during shoulder surgery: a survey on 20 patients. Minerva 

Anestesiol 68:589–592 

59. Iwatsu O, Ushida T, Tani T, Lawand NB, Yamaoto H. Peripheral administration of 

magnesium sulfate and ketamine hydrochloride produces hypethesia to mechanical 

stimuli in humans. J Health Sci 2002; 48: 69–72 

60. Cairns BE, Svensson P, Wang K, et al. Activation of peripheral NMDA receptors 

contributes to human pain and rat afferent discharges evoked by injection of glutamate 

into the masseter muscle. J Neurophysiol 2003; 90: 2098–105 

61. Lawand NB, Willis WD, Westlund KN. Excitatory amino acid receptor involvement 

in peripheral nociceptive transmission in rats. Eur J Pharmacol 1997; 324: 169–77 

62. Fawcet WJ, Haxby EJ, Male DA. Magnesium: physiology and pharmacology. Br J 

Anaesth 1999; 83: 302–20 

63. Levaux Ch, Bonhomme V, Dewandre PY, Brichant JF, Hans P. Effect of 

intraoperative magnesium sulphate on pain relief and patient comfort after major 

lumbar orthopaedic surgery. Anaesthesia 2003; 68: 131–5 

64. Koinig H, Wallner T, Marhofer P, Andel H, Hoerauf K, Mayer N.Magnesium sulfate 

reduces intra- andpostoperative analgesic requirements. Anesth Analg1998; 87:206-10 

65. R. S. Bondok , A. M. Abd El-Hady Intra-articular magnesium is effective for 

postoperative analgesia in arthroscopic knee surgery British Journal of Anaesthesia 97 

(3): 389–92 (2006) 

66. Kehlet H. Postoperative pain relief-what is the issue?. Br J Anaesth 1994; 72:375. 
 
67. Coderre TJ, Katz J, Vaccarino AL, Melzack R. Contribution of central neuroplasticity 

to pathological pain: Review of clinical and experimental evidence. Pain 1993; 

52:259-285. 

68. Koinig H, Wallner T, Marhofer P, et al. Magnesium sulfate reduces intra and 

postoperative analgesic requirements. Anesth Analg 1998; 87:206-210. 



 53 

69. Woolf CJ, Thompson WN. The induction and maintenance of central sensitization is 

dependent on NMDA receptor activation: implications for the treatment of post-injury 

pain hypersensitivity states. Pain 1991; 44:293-299. 

 


