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madde tüketimleri ve anestezi maliyetleri karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Çal›ﬂmam›zda tüketilen ortalama propofol miktar› T‹VA grubunda anlaml› olarak yüksek bulunmuﬂtur (p<0.05). Gruplar aras›nda
OAB ve KAH de¤iﬂiklikleri aç›s›ndan anlaml›
farkl›l›k bulunmamaktad›r.
Sonuç: Major abdominal cerrahi uygulanan hastalarda, genel anestezi uygulamalar›na ek olarak
hem ilaç tüketimini azaltmak hem hemodinamik
stabiliteye katk›da bulunmak amac›yla epidural
anestezi uygulamalar›n›n eklenmesinin faydal›
olaca¤› düﬂünüldü.
Anahtar Kelimeler: Propofol, bupivakain, fentanil,
epidural anestezi, hemodinamik stabilite

ÖZET
Amaç: Çal›ﬂmam›zda abdominal cerrahi uygulanan hastalarda propofol ile sa¤lanan total intravenöz anesteziye (T‹VA) epidural yoldan perfüzyon ﬂeklinde % 0.5 bupivakain-fentanil kombinasyonu eklenmesinin hemodinamik stabilite ve
propofol tüketimi üzerine etkilerini karﬂ›laﬂt›rd›k.
Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmaya alt ve üst bat›n
cerrahisi planlanan 40 olgu kabul edildi. Hastalar
sadece T‹VA uygulanacak olanlar (Grup T‹VA) ve
T‹VA ile birlikte lumbal epidural anestezi uygulanacak (Grup T‹VA+LE) olanlar olmak üzere rastgele 20’ﬂerli 2 gruba ayr›ld›. Monitörizasyon sonras› Grup T‹VA+LE hastalar›na epidural kateter
yerleﬂtirilerek % 0.5 bupivakain 6 cc bolus olarak
epidural kateterden yap›ld›. Tüm hastalara anestezi indüksiyonu için 1 Ìg.kg-1 fentanil, 2 mg.kg-1
propofol ve 0.1 mg.kg-1 veküronyum ‹V uyguland›. Her iki gruba anestezi idamesi için 6 mg.kg1.st-1 propofol infüzyonu ile T‹VA yap›l›rken;
Grup T‹VA+LE’deki olgulara ek olarak epidural
kateterden 6 ml.st-1 bupivakain-fentanil kombinasyonu (% 0.5 bupivakain 62.5 mg, fentanil 100
μg ile % 0.9 NaCl 35.5 ml) infüzyon ﬂeklinde baﬂland›. Hastalar›n hemodinamik verileri, anestezik
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yan etkilerinin fazla ve nonspesifik olmas›na neden olurken; intravenöz ajanlar daha selektif etkili olduklar›ndan yan etkileri daha spesifik, daha
az ve daha kolay kontrol alt›na al›n›r niteliktedir.
‹ntravenöz anestezikler, hastalar için konforlu bir
anestezi sa¤lamalar›n›n yan›nda, ameliyathane
ve uyanma odas›n›n kirlenmesine yol açmamalar› sebebiyle de tercih sebebi olmaktad›rlar2,3.
Epidural ve genel anestezinin birlikte uygulanmas› ile analjezik ve anestezik ajan gereksiniminin azald›¤› bildirilmektedir. ‹ntraoperatif hemodinamik stabilite daha iyi sa¤lanabilmekte, cerrahiye karﬂ› oluﬂan metabolik, endokrin ve immunolojik yan›tlar daha iyi bask›lanabilmektedir. Bu
yan›tlar›n kontrol edilmesi, postoperatif morbidite
ve mortaliteyi azaltmada önem taﬂ›maktad›r. Epidural ve genel anestezi kombinasyonu ile derlenme daha h›zl› olmakta, postoperatif dönemde daha kaliteli analjezi sa¤lanmakta ve hastalar daha
erken mobilize edilebilmektedir4,5. Yap›lan güncel çal›ﬂmalarda rejyonel anestezi tekniklerinin
özellikle prostat, meme ve kolorektal malignensisi olan olgularda tümör rekürrensini engelleyici
etkileri oldu¤u vurgulanmaktad›r6,7,8,9. Tüm bu
nedenlerden ötürü epidural ve genel anestezi
kombinasyonu popüleritesi artan bir uygulama
haline gelmektedir.
Çal›ﬂmam›zda alt ve üst abdominal cerrahi uygulanan hastalarda propofol ile sa¤lanan total intravenöz anesteziye (T‹VA) epidural yoldan perfüzyon ﬂeklinde % 0.5 bupivakain-fentanil kombinasyonu eklenmesinin hemodinamik stabilite,
anestezik madde ve propofol tüketimi üzerine etkilerini karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k.

and propofol consumption in inferior and superior abdominal surgery
Material and methods: 40 inferior or superior abdominal surgery planned patients were randomized in the study. The patients were randomized
into 2 arms of both 20 patients, only TIVA applied group (Group TIVA) and TIVA with lumbal epidural anestesia applied group (Group TIVA+LE).
After the monitorization a bolus of 6 cc 0.5 % bupivacain was infused through epidural catheter
placed in the sitting position in the Group TIVA+LE. All patients received 1 μg.kg-1 fentanyl,
2 mg.kg-1 propofol and 0.1 mg.kg-1 veküronium
‹V as anestesia induction. While the maintanance of anestesia was achieved with 6mg.kg-1.h-1
propofol infusion and TIVA in both groups, 6
ml.h-1 bupivacain-fentanyl combination (0.5 %
bupivakain 62.5 mg, fentanyl 100 μg ile 0.9 %
NaCl 35.5 ml) was also induced through epidural
catheter in Group TIVA+LE. Hemodynamic data
of patients (heart rate [HR] and mean arterial
pressure [MAP]), anesthetic drug consumption
and costs of anesthesia were compared.
Results: In our study, the mean propofol amounts were statistically significantly higher in TIVA
group (p<0.05). For both groups there was no
significant difference between the control HR
and the MAP.
Conclusion: We believe that in major abdominal
surgeries, it is efficacious to add epidural anaesthesia to general anaesthesia to reduce drug consumption as well as to asist in hemodinamic stability also considering its positive additions to the
post operative analgesia.
Key words: Propofol, fentanyl, bupivacaine, epidural anesthesia, hemodynamic stabilation

GEREÇ ve YÖNTEM
Çal›ﬂmam›z Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini¤inde, etik kurul onay› al›nd›ktan
sonra, Mart 2009 - Haziran 2009 tarihleri aras›nda alt ve üst bat›n cerrahisi planlanan 28-75 yaﬂlar› aras›nda, ASA I-II fiziki statusta toplam 40
hastada uyguland›.
Preoperatif vizit esnas›nda bütün hastalara çal›ﬂma ile ilgili bilgi verildi, yaz›l› onaylar› al›nd›. Rejyonal anestezi uygulamas›na kontrendikasyon

G‹R‹ﬁ
‹nhalasyon anesteziklerinin birçok istenmeyen
etkilerinin oldu¤unun anlaﬂ›lmas› yeni tekniklerin
araﬂt›r›lmas›n› teﬂvik etmektedir. Son zamanlarda inhalasyon anestezisine alternatif olarak intravenöz anestezi ve rejiyonal anestezi yöntemleri
güncellik kazanm›ﬂ ve bu konuda de¤iﬂik teknik
ve ajanlar uygulamaya girmiﬂtir1.
Dengeli volatil anestezide, polifarmasi olmas›,
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olacak ﬂekilde ventile edilmeye baﬂland›. CO2
absorban› olarak soda-lime kullan›ld›. Her iki gruba 6 mg.kg-1.st-1 propofol infüzyonu ile T‹VA yap›l›rken; Grup T‹VA+LE’deki olgulara ek olarak
epidural kateterden 6 ml.st-1 bupivakain-fentanil
kombinasyonu (% 0.5 bupivakain 62.5 mg, fentanil 100 μg ile % 0.9 NaCl 35.5 ml) infüzyon ﬂeklinde baﬂland›.
Gerekti¤inde 0.03 mg.kg-1 vekuronyum ile kas
gevﬂemesi sa¤land›. Anestezi öncesi ölçülen ortalama arter bas›nc›nda % 25 ve üzerinde düﬂme hipotansiyon; % 25 ve üzerinde artma hipertansiyon olarak kabul edildi. Hipotansiyonun en
az 1 dk devam etmesi halinde propofol infüzyonu
2 mg.kg-1.st-1 azalt›ld›. Hipertansiyonun en az 1
dk devam etmesi halinde ise propofol infüzyonu
2 mg.kg-1.st-1 artt›r›ld›. Operasyon bitmeden 10
dk önce propofol ve bupivakain infüzyonlar› sonland›r›ld›. Cerrahi sonunda ‹V 0.01 mg.kg-1 atropin ve 0.03 mg.kg-1 neostigmin kullan›larak nöromusküler blok antagonize edildi.
Tüm olgular›n kontrol ve entübasyon sonras› 1.
dk, 5. dk, 10. dk, 15. dk, 20. dk, 30. dk, 45. dk,
60. dk, 75. dk, 90. dk, 120. dk, 150. dk operasyon bitimi 0. Dk, 10. dk ve 30. dk’lardaki ortalama arteriyel bas›nç (OAB), kalp at›m h›z› (KAH),
ve periferik oksijen satürasyonu (SpO2) de¤erleri kaydedildi.
Çal›ﬂmam›zda elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) for Windows 10.0
program› kullan›ld›. Ba¤›ms›z ve eﬂleﬂtirilmiﬂ
gruplar aras› verileri de¤erlendirmek için T-testi,
grup içi de¤erlerini karﬂ›laﬂt›rmak için Ki-Kare
testi kullan›ld›. Sonuçlar % 95’lik güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

teﬂkil edebilecek durumu olanlar (sistemik enfeksiyon, lokal enfeksiyon, kanama veya ﬂok, kanama diatezi, antikoagülan tedavi, santral sinir sistemi hastal›klar› ve lokal anestezik maddeye duyarl›l›k) ve uygulamay› kabul etmeyen hastalar
çal›ﬂmaya dahil edilmedi.
Hastalara premedikasyon olarak operasyonun
baﬂlamas›ndan 45 dk önce atropin 0.5 mg ve diazem 10 mg intramüsküler (‹M) yolla uyguland›.
Bütün hastalara 20 gauge kanül kullan›larak el s›rt›ndan damar yolu aç›ld›. Hastalar ameliyathaneye
al›narak standart DII derivasyonunda elektrokardiyografi (EKG), ortalama arter bas›nc› (OAB), kalp
at›m h›z› (KAH) ve periferik oksijen satürasyonu
(SpO2) monitörizasyonu yap›ld›.
Tüm olgulara anestezi öncesi 30 dakikada gidecek ﬂekilde 10 ml.kg-1 % 0.9 NaCl infüzyonu verildi. Tüm olgulara epidural katater tak›ld›. Olgulara oturur pozisyon verildi. Ponksiyon bölgesi % 10
povidon iyot antiseptik çözeltici ile dezenfekte edilerek steril delikli kompres ile örtüldü. Uygun pozisyonda L3-4 aral›¤›ndan girilerek 3 ml (60 mg)
%2’lik lidokain ile cilt ve cilt alt›na infiltrasyon anestezisi uyguland›. Epidural aral›k 18 gauge Tuohy
i¤nesi ile serum fizyolojik kullan›larak direnç kayb›
yöntemi ile tesbit edilerek, kateter kranial yönde
epidural boﬂlukta 2-3 cm ilerletildi. Test dozu olarak 3 ml %2’lik lidokain uyguland›. Beﬂ dakika
beklendikten sonra intravenöz ve intratekal enjeksiyon semptomlar› saptanmad›¤›nda kateterin kalan k›sm› uygun ﬂekilde cilde tespit edildi.
Hastalar sadece T‹VA uygulanacak olanlar (Grup
T‹VA) ve T‹VA ile birlikte lumbal epidural anestezi uygulanacak (Grup T‹VA+LE) olanlar olmak
üzere rastgele say›lar tablosu kullan›larak
20’ﬂerli 2 gruba ayr›ld›.
Grup T‹VA+LE’ye al›nan olgulara % 0.5 bupivakain 6 cc bolus olarak epidural kateterden yap›ld›.
Tüm hastalara 3 dakika maske ile % 100 O2 ve
preoksijenasyon yap›ld›ktan sonra anestezi indüksiyonu için 1 Ìg.kg-1 fentanil, 2 mg.kg-1 propofol ve 0.1 mg.kg-1 veküronyum intravenöz (‹V)
olarak uyguland›. Kas gevﬂemesi görüldü¤ünde
orotrakeal entübasyon yap›ld› ve hastalar Dräger
Primus anestezi cihaz› ile tidal volüm 7–10
ml.kg-1, solunum frekans› 12 dk-1, ‹:E oran› 1:2

BULGULAR
Hastalar yaﬂ, a¤›rl›k, boy ve cinsiyet, aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda gruplar aras›nda fark gözlenmedi (p>0.05) (Tablo 1).
Guplar aras›nda operasyon süreleri aras›nda
farkl›l›k gözlenmezken (p>0.05), tüketilen ortalama propofol miktar› T‹VA grubunda istatistiksel
olarak anlaml› derecede yüksek bulundu
(p<0.05) (Tablo 2).
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Tablo 1: Gruplar›n demografik verileri

Tablo 2: ‹laç tüketimi ve operasyon süresi

Tablo 3: Gruplar›n OAB de¤erleri karﬂ›laﬂt›rmas› (mmHg)
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Gruplar OAB de¤erleri aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda gruplar aras›nda entübasyon sonras› 20. ve entübasyon sonras› 30. dakikalarda ölçülen OAB de¤erleri aras›nda anlaml› farkl›l›k bulundu (p<0.05) Bu ölçümler d›ﬂ›nda kalan
tüm ölçüm zamanlar›nda ise gruplar
aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmamaktayd› (p>0.05). Bununla birlikte grup içi
karﬂ›laﬂt›rmalarda, Grup T‹VA’da kontrol de¤erlere göre entübasyon sonras›
1, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 120,
150. dakika OAB de¤erlerinde istatistiksel olarak anlaml› düﬂüﬂler gözlenmiﬂ
iken (p<0.05), postop dönemde yap›lan
ölçümlerde kontrol de¤erlere göre istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›klar saptanamam›ﬂt›r (p>0.05). Grup T‹VA+LE’deki hastalarda kontrol OAB de¤eri ile entübasyon sonu 1 ve 5. dk ile
post-op dönemde ölçülen OAB de¤erleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
bir farkl›l›k olmad›¤› bulunmuﬂtur
(p>0.05). Entübasyon sonu 10, 15, 20,
30, 45, 60, 75, 90, 120, ve 150. dk OAB
de¤erlerinin ise kontrol OAB de¤erlerinden istatistiksel olarak anlaml› düzeyde
düﬂük oldu¤u görülmüﬂtür (p<0.05)
(Tablo3).
Gruplar KAH de¤erleri aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, gruplar aras›nda anlaml›
farkl›l›k bulunamam›ﬂt›r (p>0.05). Grup
içi yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalarda, Grup T‹VA’da kontrol de¤erlere göre entübasyon sonras› 10 ve 90. dakika KAH de¤erlerinde istatistiksel olarak anlaml›
düﬂüﬂler gözlenmiﬂ iken (p<0.05), postop dönemde yap›lan ölçümlerde kontrol de¤erlere göre istatistiksel olarak
anlaml› farkl›l›klar saptanamam›ﬂt›r
(p>0.05). Grup T‹VA+LE’ deki hastalarda kontrol KAH de¤eri ile entübasyon
sonu 1. dakika ve post-op KAH de¤erleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤› (p>0.05), entübasyon sonu 5, 10, 15,
20, 30, 45, 60, 75, 90, 120, ve 150. da-
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kika KAH de¤erlerinin ise kontrol KAH de- Tablo 4: Gruplara göre ortalama KAH de¤erleri (At›m Dk-1)
¤erinden anlaml› düzeyde düﬂük oldu¤u
gözlenmiﬂtir (p<0.05) (Tablo 4).
Gruplar aras›nda yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalarda SpO2 de¤erleri aras›nda farkl›l›k
bulunamam›ﬂt›r (p>0.05).
TARTIﬁMA
Adominal cerrahi uygulanan hastalarda
propofol ile sa¤lanan total intravenöz
anesteziye (T‹VA) epidural yoldan perfüzyon ﬂeklinde % 0.5 bupivakain-fentanil kombinasyonu eklenmesinin hemodinamik stabilite ve propofol tüketimi
üzerine etkilerini karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›¤›m›z çal›ﬂmam›zda, guplar aras›nda OAB ve KAH de¤iﬂiklikleri aç›s›ndan
anlaml› farkl›l›k bulunmad›¤›n›, tüketilen ortalama propofol miktar› T‹VA grubunda anlaml› olarak yüksek oldu¤unu
belirledik.
Epidural ve genel anestezinin birlikte
uygulanmas›n›n etkileri pek çok farkl›
cerrahi uygulamas›nda araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Ancak epidural ve genel anestezi kombinasyonunun hemodinamik etkileri ile
iliﬂkili çal›ﬂmalar›n sonuçlar› çeliﬂkilidir.
Yap›lan çal›ﬂmalar›n bir k›sm›nda genel
anesteziye epidural anestezi eklenmesinin OAB’da düﬂüﬂlere ve efedrin kullan›m›nda art›ﬂa neden olabilece¤i bildirilmektedir10,11,12. Bonica ve ark.12 90 ayr› hasta üzerinde
T5 seviyesindeki epidural bloklar›n dolaﬂ›m sistemine olan etkisini araﬂt›rm›ﬂlar; kalp at›m h›z›n›n % 11 artt›¤›n›, at›m hacminin %5, total periferik vasküler rezistans›n %10, OAB’›n % 5 azald›¤›n› tespit etmiﬂlerdir. Çal›ﬂmac›lar blo¤un yerleﬂmesi için geçen sürede oluﬂan geniﬂ vazomotor blokaj›n efektif hemostatik mekanizmalarla
kompanse edilebilece¤ini belirtmiﬂlerdir. Alagöz
ve ark.10 pulmoner rezeksiyon operasyonu planlanan hastalar› 6 mg.kg-1.st-1 propofol infüzyonu
(TIVA) ve TIVA uygulamas›na ek olarak epidural
kateterden 6-10 ml % 0.5 bupivakain bolus ve
bunu takiben 6 ml.st-1 % 0.375 bupivakain infüzyonu uygulad›klar› iki gruba ay›rm›ﬂlard›r. Çal›ﬂ-

mac›lar epidural ilaç infüzyonu uygulad›klar› hastalar›n OAB ve KAH de¤erlerini tüm ölçüm zamanlar›nda di¤er gruba göre istatistiksel olarak
anlaml› düzeyde düﬂük olarak bulmuﬂlard›r. Çal›ml› ve ark.11 ise TAH+BSO operasyonu uygulanan olgular› 3 gruba ay›rm›ﬂlar, Grup I ve Grup
II’deki hastalara L3-4 aral›¤›ndan epidural kateter takm›ﬂlard›r. Çal›ﬂmac›lar Grup I’deki hastalara epidural kateterden 5 ml % 0.25 bupivakain,
Grup II’deki hastalara 5 ml % 0.25 levobupivakain vermiﬂler, 5 dk sonra Grup I’deki hastalara 10
ml % 0.25 bupivakain, Grup II’deki hastalara ise
10 ml % 0.25 levobupivakain eklemiﬂlerdir. Her
üç gruba da anestezi idamesi için % 50 O2-hava
kar›ﬂ›m› içinde % 1 sevofluran ve 0.1 μ.kg-1.dk1 remifentanil infüzyonu vermiﬂlerdir. Grup I’de 1
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ber 0.05-0.1 ml.kg-1.st-1 % 0.5 ropivakain infüzyonuna baﬂlam›ﬂlard›r. Çal›ﬂma sonunda Grup I
ve Grup II’deki hastalar aras›nda, hemodinamik
paremetreler aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulamad›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
Bizim çal›ﬂmam›zda da OAB de¤erleri klinik izlem bak›m›ndan epidural infüzyon uygulad›¤›m›z
Grup T‹VA+LE’deki hastalarda, Grup T‹VA’daki
hastalara oranla daha düﬂük de¤erlerdeydi. Ancak aralar›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k
yoktu. Bunun nedeni çal›ﬂmam›zda hipotansiyonun en az 1 dk devam etmesi halinde propofol infüzyonunun 2 mg.kg-1.st-1 azaltmam›z yine hipertansiyonun en az 1 dk devam etmesi halinde
ise propofol infüzyonunun 2 mg.kg-1.st-1 artt›rmam›z oldu¤unu düﬂündük. Ayr›ca çal›ﬂmam›zda hiçbir hastada efedrin kullan›m›na ihtiyaç gösterecek derecede hipotansiyon gözlenmedi. Çal›ﬂmam›zda da oluﬂturulacak sempatik blokaj›n
büyüklü¤ü göz önüne al›narak bütün hastalara
epidural blok öncesi 30 dakikada gidecek ﬂekilde
10 ml.kg-1 % 0.9 NaCl infüzyonu replasman›
yapmam›z›n da gruplarda OAB aras›nda farkl›l›k
olmamas› üzerine etkisi oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Geçmiﬂ çal›ﬂmalarda Genel anesteziye epidural
anetezi eklenmesinin, genel anestezik madde tüketimini azalt›c› etkisi oldu¤u bildirilmektedir
(11,14,16,17,18). Çal›ml› ve ark.11 intraoperatif
olarak kullan›lan remifentanil ve sevofluran ortalama dozlar›n›n epidural anestezi kulland›klar›
gruplarda, epidural anestezi kullan›lmayan gruba
göre statistiksel olarak anlaml› ﬂekilde düﬂük oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Casati ve ark.16 major abdominal cerrahi için kombine genel ve epidural
anestezi uygulad›klar› 60 hastadaki izofluran tüketimini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r. Tüm hastalara tiyopental ile uygulanan genel anestezi indüksiyonu
yan›nda T9-10 aral›¤›ndan epidural kateter yerleﬂtirmiﬂler, Grup I’e 8 ml bolus ve takibinde 8
ml.st-1 infüzyon olarak serum fizyolojik, Grup
II’ye %0.0625 bupivakain + 2 μg.ml-1 fentanil kar›ﬂ›m›ndan 8 ml bolus ve takibinde 8 ml.st-1 infüzyon olarak ve Grup III’e %0.125 bupivakain +

ve Grup II’de 4 hastada intraoperatif efedrin gereksinimine neden olan hipotansiyona rastlam›ﬂlar ancak hipotansiyon s›kl›¤› aras›nda istatistiksel olarak fark bulamad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Bununla birlikte genel anesteziye epidural anestezi
eklenmesinin OAB ve KAH üzerine anlaml› etkisinin olmad›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar da vard›r. Örne¤in, Özdilmaç ve ark.13 30 ayr› alt bat›n cerrahisi operasyonunda hastalar› rastgele 2 gruba
ay›rm›ﬂlard›r. Grup genel anestezi+epidural
anestezi (Grup GA+EA)’deki hastalara L3-4 aral›¤›ndan epidural kateter takm›ﬂlard›r. Grup
GA+EA’daki hastalara entübasyondan hemen
sonra cerrahi insizyondan önce epidural kateterden 10 ml % 0.25 bupivakain vermiﬂlerdir. Her iki
grupta da anestezi idamesini % 6 desfluran ve %
50 O2-hava kar›ﬂ›m›ndan sa¤lam›ﬂlard›r. Çal›ﬂmac›lar grup aras›nda OAB ve KAH de¤erleri
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› farkl›l›k bulamad›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
Shono ve ark.14 kombine genel ve epidural anestezi uygulad›klar› 33 ayr› alt bat›n cerrahisi operasyonunda hastalar› rastgele 2 gruba ay›rm›ﬂlard›r. Tüm hastalara L3-4 aral›¤›ndan epidural
kateter takm›ﬂlar ve anestezi idamesini BIS 4050 aras›nda olacak ﬂekilde sevofluran ile sa¤lam›ﬂlard›r. 1. Gruba epidural kateterden 10 ml %
1 lidokain bolus, 2. Gruba epidural kateterden 10
ml % 2 lidokain bolus olarak uygulam›ﬂlard›r.
Sonras›nda her iki gruba da epidural kateterden
10 ml.st-1 h›z›nda infüzyon baﬂlam›ﬂlard›r. Her
iki grupta OAB, KAH ve BIS de¤erleri aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Kabon ve ark. 15 major abdominal
cerrahi uygulanan 30 ayr› hastada, genel anestezi ile kombine yap›lan epidural anestezi ile sadece genel anestezinin uyguland›¤› hastalar› hemodinamik parametrelerini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r.
Çal›ﬂmalar›nda hastalar› rastgele 2 gruba ay›rm›ﬂlar, Grup I’deki hastalara sadece genel anestezi uygularlarken, kombine genel ve epidural
anestezi uygulad›klar› Grup II’deki hastalarda torakal epidural kateterden 6-10 ml % 0.5 ropivakain verilmesini takiben cerrahi insizyonla bera-
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satürasyonunu karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r. Çal›ﬂma sonunda gruplar aras›nda doku oksijen satürasyon
yüzdeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
farkl›l›k bulamam›ﬂlard›r. Benzer ﬂekilde bizim
yapt›¤›m›z çal›ﬂmada da pulsoksimetreyle bakt›¤›m›z intraoperatif ve postoperatif doku oksijen
satürasyon yüzdelerinde iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptayamad›k.
Sonuç olarak major abdominal cerrahi uygulanan hastalarda, genel anestezi uygulamalar›na
ek olarak epidural anestezi uygulamas›n›n benzer hemodinamik profile sahip oldu¤u, propofol
kullan›m›nda azalma sa¤lad›¤› ancak toplam
maliyet analizini yapt›¤›m›z zaman T‹VA+LE grubunda epidural kateter ve infüzyon seti birim fiyat›ndan dolay› maliyetin daha fazla oldu¤u sonucuna var›ld›.

2 μg.ml-1 fentanil kar›ﬂ›m›ndan 8 ml bolus ve takibinde 8 ml.st-1 infüzyon olarak uygulam›ﬂlard›r.
Grup II ve Grup III’deki hastalar›n izofluran tüketimini her 2 grupta benzer ve Grup I’deki hastalara göre % 35 oran›nda azalm›ﬂ olarak bulmuﬂlard›r. Lu ve ark.17 kolorektal cerrahi için kombine
genel ve epidural anestezi uygulad›klar› 30 hastadaki desfluran tüketimini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar. Grup
I’deki hastalara epidural kateterden 15 ml % 2 lidokain ve Grup II’deki hastalara ise 15 ml serum
vermiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada da di¤er çal›ﬂmalara
benzer ﬂekilde, epidural kateterden lokal anestezik uygulanan grupta, gerekli klinik anestezik etkiyi sa¤layabilmek için daha az desfluran tüketildi¤ini saptam›ﬂlard›r. Hudgson ve ark.18 30 ayr›
hastay› alt bat›n cerrahisi operasyonlar›nda rastgele 2 gruba ay›rm›ﬂlard›r. Tüm hastalara L3-4
aral›¤›ndan epidural kateter tak›p, Grup I’deki
hastalara epidural kateterden 15 ml serum fizyolojik, Grup II’deki hastalara ise epidural kateterden 15 ml % 2 lidokain vermiﬂlerdir. Anestezi idamesinde BIS 35-50 aras›nda sabit tutulacak ﬂekilde, sevofluran kullanm›ﬂ ve epidural lidokain
uygulamas›n›n sevofluran›n MAC de¤erini % 34
oran›nda azaltt›¤› sonucuna varm›ﬂlard›r. Bu etkiyi lokal anestezik solüsyonun epidural aral›k
içerisinde yay›l›m›na ba¤larken, epidural lidokain
uygulamas›n›n anestezik gereksinimini azalt›¤›n›
bildirmiﬂlerdir. Shono ve ark.14 çal›ﬂmalar›nda,
epidural yolla % 1 lidokain uygulanan gruptaki
hastalar›n ekspirasyon havas›ndaki sevofluran
konsantrasyonun, epidural yolla %2 lidokain uygulanan gruptaki hastalara göre daha yüksek de¤erlerde oldu¤unu belirlemiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda da geçmiﬂ çal›ﬂmalara benzer ﬂekilde kombine genel ve epidural anestezi uygulad›¤›m›z
Grup T‹VA+LE’de ortalama propofol tüketimi istatistiksel olarak anlaml› derecede düﬂük bulundu.
Genel anestezi ve epidural anestezinin oksijen
satürasyonuna etkileri de geçmiﬂ çal›ﬂmalarda
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Kabon ve ark.15 major abdominal
cerrahi uygulanan 30 ayr› hastada, genel anestezi ile kombine yap›lan epidural anestezideki periferik oksijen satürasyonu ile sadece genel anestezinin uyguland›¤› hastalardaki periferik oksijen
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