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Different Intravenous Sedation Techniques During
Sinonasal Surgery with Local Anaesthesia

Özet

Objectives: To compare the haemodynamic and adverse

Amaç: Lokal anestezi alt›nda uygulanan sinonazal cerrahide,

effects of different intravenous sedation techniques during
sinonasal surgery with local anaesthesia.

intravenöz sedasyon için kullan›lan dört farkl› anestezik medikasyonun hemodinamiye etkileri ve yan etkileri karﬂ›laﬂt›r›ld›.

Materials and Methods: Eighty patients undergoing septo-

Gereç ve Yöntem: Septoplasti veya fonksiyonel endoskopik si-

plasty or functional endoscopic sinus surgery were studied.
Patients were randomly assigned into one of four groups
(n=20/group). Group I received midazolam (0.07 mg/kg) and
fentanyl (1 µg/kg), group II received fentanyl (1 µg/kg) and
propofol (2 mg/kg/h), group III received midazolam (0.07
mg/kg) and remifentanil (0.05 µg/kg/min), and group IV
received propofol (2mg/kg/h) and remifentanil (0.05
µg/kg/min).

nüs cerrahisi geçiren seksen hasta, rastgele dört gruba ayr›ld›.
Birinci gruptaki hastalara midazolam (0,07 mg/kg) ve fentanyl
(1 µg/kg/dk), intravenöz (‹V), ikinci gruptaki hastalara fentanyl
(1 µg/kg), ‹V ve propofol infüzyonu (2 mg/kg/sa), üçüncü
gruptaki hastalara midazolam (0,07 mg/kg), ‹V ve remifentanil
infüzyonu (0.05 µg/kg/dk), dördüncü gruptaki hastalara ise
propofol (2 mg/kg/sa) ve remifentanil (0.05 µg/kg/dk) infüzyonu uyguland›. Bütün hastalarda elektrokardiyografi, kan bas›nc› ve satürasyon ﬂeklinde standart monitörizasyon yap›ld›. Sekiz
ölçüm periyodunda al›nan veriler istatiksel olarak analiz edildi:
1: ameliyat öncesi (bazal), 2: intravenöz medikasyon sonras›, 3:
lokal anestezi sonras›, 4: ameliyat baﬂlang›c›ndan hemen sonra,
5, 6, 7: ameliyat süresince ve 8: ameliyat bitiminde.

Cardiovascular monitoring including electrocardiography,
mean arterial pressure and oxygen saturation was applied to
all patients. The readings; baseline (1), after intravenous medication (2), after local anesthesia (3), at the beginning of the
operation (4), during the operation (5, 6, 7) and at the end of
the operation (8), were analyzed.
Results: There were statistically significant differences among

the groups in saturation after sedation (p<0.01).
Haemodynamic parameters remained more stable in group-I.
In group-IV, no side effect occurred, except a decrease in saturation, at the second part of the operation.
Conclusion: The combination of midazolam and remifentanil

provided more stable haemodynamic parameters during
sinonasal surgery. Propofol and remifentanil may be an alternative technique in respect to less side effects except hypoventilation.
Key Words: Sinonasal surgery, functional endoscopic sinus
surgery, septoplasty, intravenous sedation, midazolam, propofol, fentanyl, remifentanil.

Bulgular: Kalp h›z› ve kan bas›nc› seyrinde gruplar aras›nda an-

laml› fark gözlenmedi. Sedasyon sonras› satürasyon de¤erleri
gruplar aras›nda farkl› bulundu (p<0.01). Hemodinamik parametreler, midazolam ve remifentanil alan hasta grubunda stabil seyretti. Propofol ve remifentanil alan hastalarda ameliyat›n
ikinci yar›s›nda görülen hipoventilasyon d›ﬂ›nda yan etki gözlenmedi.
Sonuç: Sinonazal cerrahide lokal anestezi ile birlikte uygulanan

sedasyon tekniklerinden, midazolam-remifentanil kombinasyonu oldukça stabil hemodinami sa¤lamaktad›r. Yan etkilerinin
azl›¤› bak›m›ndan propofol-remifentanil kombinasyonu midazolam-remifentanile alternatif olabilir.
Anahtar Sözcükler: Sinonazal cerrahi, septoplasti, fonksiyonel
endoskopik sinüs cerrahisi, intravenöz sedasyon, midazolam,
propofol, fentanyl, remifentanil.
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Giriﬂ
Sinonazal cerrahi genel anestezi ya da intravenöz sedasyon ile birlikte lokal anestezi alt›nda uygulanabilir. Genel anestezinin tercih edilme nedenleri; hastan›n anksiyetesinin, a¤r›s›n›n ve vücut hareketlerinin önlenmesi, entübasyon ile sa¤lanan havayolu kontrolünün aspirasyon riskini azaltmas›d›r.
Fakat genel anestezi ile daha kanl› ameliyat sahas›
ve uzam›ﬂ operasyon süresi söz konusudur. Lokal
teknikte oküler a¤r› cerrah için uyar›c› olabilir, ayr›ca operasyon sonras› bulant›, kusma, baﬂa¤r›s› gibi yan etkiler daha az görülür.1-5
Sedatif hipnotik ve opioid analjezik kombinasyonu; sedasyon, anksiyolizis ve ek analjezi sa¤lamak için, lokal anestezi alt›nda uygulanan cerrahi
iﬂlemlerde s›kl›kla kullan›l›r. Midazolam ve fentanyl, yayg›n olarak kullan›lsa da güçlü sinerjistik
etkileﬂim solunum depresyonu ile sonuçlanabilir.6
Benzodiazepinler, anksiyeteye ba¤l› artan a¤r› seviyesini azaltabilir. Propofol gibi hipnotikler, midazolamdan daha iyi sedasyon sa¤lar, fakat her iki ilaç
da hemodinami ve solunum üzerine depresif etki
gösterir.7 Remifentanil, yeni, potent, sedatif etkisi
olan µ-opioiddir. Solunum depresyonu etkisi daha
azd›r. Metabolizmas› plazma ve doku esterazlar› ile
oldu¤u için yar› ömrü çok k›sad›r.6-12
Bu çal›ﬂmada; lokal anestezi ile yap›lan sinonazal cerrahi olgular›nda uygulanan farkl› intravenöz
sedasyon kombinasyonlar›n›n, hemodinamik ve
yan etkileri karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Gereç ve Yöntem
Çal›ﬂma, septoplasti veya fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESS) uygulanan seksen hastada gerçekleﬂtirildi. Çal›ﬂmaya preoperatif de¤erlendirmeye göre ASA I-II (American Society of Anesthesiology) s›n›f›nda olan hastalar dahil edildi. Operasyon öncesi sedatif, hipnotik veya santral etkili
ilaç kullanan, psikiyatrik veya nörolojik hastal›¤›
olanlar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Lokal Etik Komite
onay› ve hasta onay› al›nd›ktan sonra hastalar rasgele dört gruba ayr›ld›.
Gece aç b›rak›lan hastalar, intramusküler atropin
0.5 mg ve meperidin 1 mg/kg ile premedike edildi.
Vazokonstriksiyon sa¤lamak ve sonra uygulanacak
26

olan topikal pantokain ve epinefrin emilimini azaltmak için ameliyattan yaklaﬂ›k 1 saat önce nazal kaviteye oxymetazoline spreyi (Xylo-COMOD®, Biem)
s›k›ld›.
Hastalar ameliyat masas›na al›nd›ktan sonra
elektrokardiografi (DII ve V5), oksijen satürasyonu
(SpO2) için pulse oksimetre ve noninvaziv kan bas›nc› ﬂeklinde standart monitörizasyon uyguland›
(Datex Ohmeda, Cardiocap/5, Louisville, CO, USA).
Birinci gruptaki hastalara (Grup-I) midazolam
(0.07 mg/kg) ve fentanyl (1 µg/kg/dk), intravenöz
(‹V), ikinci gruptaki hastalara (Grup-II) fentanyl (1
µg/kg), ‹V ve propofol infüzyonu (2 mg/kg/sa),
üçüncü gruptaki (Grup-III) hastalara midazolam
(0.07 mg/kg), ‹V ve remifentanil infüzyonu (0.05
µg/kg/dk), dördüncü gruptaki hastalara (Grup-IV)
ise propofol (2 mg/kg/sa) ve remifentanil (0.05
µg/kg/dk) infüzyonu yap›ld›.
Ameliyat öncesi kalp h›z› (KH), ortalama arter
bas›nc› (OAB) ve SpO2’yi içeren bazal de¤erler al›nd›ktan sonra, tüm de¤erler 5 dakika ara ile operasyon süresince kaydedildi.
‹V anestezik medikasyon sonras›, lokal anestezi
için %4 pantokain (2 birim) ve 1/1 000 epinefrin (1
birim) solüsyonu içinde s›k›lan pamuk tamponlar
nazal kaviteye usulüne uygun olarak yerleﬂtirildi.
Tamponlar nazal kavitede mukoza temas› için 5-10
dakika bekletildikten sonra çekildi. Orta konka ve
lateral nazal duvar üzerindeki belirli noktalara aç›l›
tonsil i¤nesi ile %1 lidokain ve 1/200.000 epinefrin
enjekte edildi. Posterior etmoid kavite veya sfenoid
sinüs ameliyat sahas›na dahil ise sfenopalatin nörovasküler dala da enjeksiyon yap›ld›. Tüm FESS vakalar›nda Messerklinger tekni¤i kullan›ld›. Septoplasti veya submukozal rezeksiyon planlanan hastalarda, nazal septal mukozaya da infiltrasyon anestezisi uyguland›.
Bulant›, kusma, hipotansiyon (OAB<60 mmHg),
bradikardi (hipotansiyonla birlikte, KH<60), hipertansiyon (diastolik kan bas›nc›>100 mmHg) ve hipoventilasyon (SpO2<90) gibi yan etkiler kaydedildi. Hipotansiyon s›v› replasman›, bu yetersiz ise vazopressör ilaç ile tedavi edildi. Solunum depresyonunda hastaya derin solumas› söylendi, gerekti¤inde O2 uyguland›.
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Bulgular

Sekiz ölçüm peryodunda al›nan veriler "SPSS 8.0
for Windows" istatistik program› ile analiz edildi.
Sonuçlar ortalama ± SD olarak ifade edildi.

Hastalar›n demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Cinsiyet, yaﬂ, kilo, operasyon tipi ve süresi gibi özellikler bak›m›ndan gruplar aras›nda anlaml› fark bulunmad›.

Ölçüm periyotlar›; 1: ameliyat öncesi (bazal), 2:
intravenöz medikasyon sonras›, 3: lokal anestezi
sonras›, 4: ameliyat baﬂlang›c›ndan hemen sonra, 5,
6, 7: ameliyat süresince, 8: ameliyat bitiminden hemen sonra, ﬂeklinde idi.

Tablo 1. Olgulara ait demografik veriler.

Yaﬂ, kilo, operasyon süresi, KH, OAB, SpO2 parametrelerinin gruplar aras› karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda
ANOVA kullan›ld›. p<0.01 de¤erleri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi. Gruplar aras›nda anlaml›
fark olan SpO2 2’nin (intravenöz medikasyon sonras›) ikili karﬂ›laﬂt›r›lmalar›nda student t testi kullan›ld›. Bonferroni düzeltmesi ile p<0.017 anlaml› kabul edildi. Grup içi karﬂ›laﬂt›rmalarda "repeated measures ANOVA" kullan›ld› (p<0.01: anlaml› olarak
de¤erlendirildi). Anlaml› sonuçlar›n ikili karﬂ›laﬂt›rmalar›nda "paired samples test" kullan›ld›. Bonferroni düzeltmesi ile p<0.0036 anlaml› kabul edildi.

Grup-I (MF)

Grup-II (FP)

Grup-III (MR)

Grup-IV (PR)

(n=20)

(n=20)

(n=20)

(n=20)

13/7

15/5

10/10

13/7

Yaﬂ

30,5 ± 9.7

29.7 ± 9.1

29.9 ± 9.3

31.1 ± 9.5

A¤›rl›k (kg)

71.4 ± 13.2

73.6 ± 10.6

66.2 ± 12.8

69.2 ± 11.8

10/9/1

9/10/1

7/11/2

6/11/3

44.8±15.2

56.0 ± 21.2

51.3 ± 19.5

51.5 ± 16.2

Cinsiyet (E/K)

FESS/S/FESS+S
Ameliyat
süresi (dk.)

De¤erler: Ortalama ± SD; FESS: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi; S: Septoplasti

Hemodinamik parametreler, hastalar›n hepsinde, operasyon süresince de¤iﬂiklik gösterdi (ﬁekil 13). Kalp h›z› ve ortalama arter bas›nçlar›n›n seyrin-
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Ölçüm periyodu
a: 1, 5, 6 ve 7. de¤erden anlaml› yüksek (p<0.0036) (Grup-II için); b: 3, 4 ve 5. de¤erden anlaml› düﬂük (p<0.0036) (Grup-I için)

ﬁekil 1.

Kalp h›z›.
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Ölçüm periyodu
a: 1 ve 2. de¤erlerden anlaml› yüksek (p<0.0036) (Grup-II için); b: 3. de¤erden anlaml› düﬂük (p<0.0036) (Grup-II için)

ﬁekil 2.

Ortalama arter bas›nc›.

de gruplar aras›ndaki fark anlaml› de¤ildi. Ancak
intravenöz medikasyon sonras› satürasyon de¤erleri (SpO2 2), midazolam ve fentanyl alan hastalarda,
fentanyl-propofol ve propofol-remifentanil alan
hasta gruplar›ndan düﬂük bulundu (p=0.003 ve
p=0.001).
Grup-I (MF)’ de OAB’ da anlaml› de¤iﬂiklik olmad›. Sedasyon sonras› SpO2’de azalma, lokal anestezi sonras›nda KH’da artma anlaml› idi (p<0.0036).
Grup-II (FP)’de KH 3 (lokal anestezi sonras›) de¤erlerinde önemli art›ﬂ gözlendi (p<0.0036). OAB sedasyon sonras› hafif azalma oldu, fakat lokal anestezi sonras› tekrar yükseldi ve operasyon süresince
bazal de¤erlerin üzerinde seyretti. Bu yükseklik
ameliyat sonunda anlaml› düzeye ulaﬂt› (p<0.0036).
Satürasyon de¤erleri ameliyat süresince stabildi.
Grup-III (MR)'de hemodinamik parametrelerde anlaml› de¤iﬂiklik olmad›. Grup-IV (PR)'de KH ve
OAB de¤erleri stabil seyrederken, satürasyon de¤erleri ameliyat›n ikinci yar›s›nda anlaml› düﬂme
gösterdi (p<0.0036).
28

Midazolam-fentanyl ile 4 hastada, fentanyl-propofol ile 1 hastada, midazolam-remifentanil ile 5
hastada, bulant› görüldü ve antiemetik ilaç verildi.
Hiçbir hastada kusma olmad›. Hipertansiyon birinci
gruptan 4 hastada, ikinci gruptan 3 hastada, üçüncü gruptan 2 hastada, dördüncü gruptan 4 hastada
gözlendi. Fentanyl ve propofol alanlarda hipotansiyon daha fazla idi. Bu gruptan 3 hastaya efedrin ‹V
uyguland›. Bradikardi sadece 1 hastada (Grup-I)
görüldü. Tüm gruplarda hipoventilasyon gözlendi.
SpO2, Grup-I (MF)’de 7, Grup-II (FP)’de 1, Grup-III
(MR)’de 2 ve Grup-IV (PR)' de 4 hastada 90’›n alt›na düﬂtü. Hastalar›n hiçbirinde kaﬂ›nt› ve kas sertli¤i olmad›.

Tart›ﬂma
Sinonazal cerrahi gibi "monitored ansthesia care
(MAC)" alt›nda uygulanan ameliyatlar için ideal opioidin; hemodinamik stabilite ile birlikte sa¤lad›¤›
anestezi derinli¤i titre edilebilmeli, baﬂlang›c› ve
derlenmesi h›zl›, yan etkileri az olmal›d›r. Remifentanil bu farmakokinetik özelliklere sahip, MAC’da
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Ölçüm periyodu
a: 2, 3, 4, 5 ve 7. de¤erlerden anlaml› yüksek (p<0.0036) (Grup-I için); b: 7. de¤erden anlaml› düﬂük (p<0.0036) (Grup-I için); c: 7 ve 8. de¤erden anlaml› düﬂük (p<0.0036) (Grup-I için);
d: 8. de¤erden anlaml› düﬂük (p<0.0036) (Grup-I için); e: 5 ve 8. de¤erden anlaml› yüksek (p<0.0036) (Grup-IV için)

ﬁekil 3.

Oksijen satürasyonu.

rejyonel ve lokal anesteziye ek verilebilen efektif
bir ilaçt›r.10,13-16 µ-opioidler için sedasyon karekteristiktir ve MAC s›ras›nda solunum depresyonu olmamas› için, bolus yerine infüzyon ﬂeklinde uygulama
tercih edilir.6,7,14
Çal›ﬂmam›zda; kalp h›z›, kan bas›nc› ve satürasyon parametrelerinde di¤er kombinasyonlara göre
en fazla stabilite, midazolam ile kombine edilmiﬂ
remifentanil infüzyonu ile gözlendi. Litman8 taraf›ndan çocuklarda yap›lan bir çal›ﬂmada, midazolam
ve remifentanil kombinasyonu ile yüksek oranda
solunum depresyonu görülmüﬂ ve bu kombinasyonun a¤r›l› iﬂlemlerde bilinçli sedasyon için uygun
olmad›¤› belirtilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda solunum depresyonununun az görülme nedeni; cerrahi sahaya
uygulanan lokal ve infiltratif anestezi nedeni ile daha düﬂük doz remifentanil kullanmam›z olabilir.
En fazla satürasyon düﬂüklü¤ü, midazolam ve
fentanyl alan hastalarda görüldü. Hipoventilasyonun
nedeni daha önceden yay›nland›¤› gibi6,7 midazolam
ve fentanylin sinerjistik etkileﬂimine ba¤land›.

‹ntrakranial kitle nedeni ile opere edilen hastalarda yap›lan bir çal›ﬂmada, fentanyle göre, remifentanil ile daha stabil bir anestezi sa¤lanm›ﬂ, fakat
yan etki insidans› iki opioid için de ayn› bulunmuﬂtur.17 Jellish ve arkadaﬂlar›,9 otolojik cerrahi iﬂlemler
için uygulanan intravenöz anestezide, remifentanil/propofol ve propofol/fentanyl kullanm›ﬂlar ve
remifentanil ile daha iyi hemodinamik stabilite gözlemiﬂlerdir. Remifentanil ile OAB’n›n düﬂük olmas›n›n, cerrahi sahada kanamay› azaltan yararl› bir etki olabilece¤ini bildirmiﬂlerdir.
Otolaringeal cerrahi uygulanan hastalarda yap›lan bir çal›ﬂmada, indüksiyonda kullan›lan propofol
ve remifentanil, kalp h›z› ve kan bas›nc›nda düﬂmeye neden olmuﬂ, fakat bulant› daha az görülmüﬂtür.
Çal›ﬂmam›zda propofol ve remifentanil ile satürasyon düﬂüklü¤ü d›ﬂ›nda, kalp h›z› ve kan bas›nc›nda
anlaml› de¤iﬂiklik olmad›. Daha önceden yay›nland›¤› gibi,4,5,9,18 bu çal›ﬂmada da emetik semptomlar
en az propofol alan hastalarda gözlendi. Propofol
antiemetik özelliklere sahip, daha az bulant› yapan
bir intravenöz anesteziktir.
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Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda; lokal anestezi alt›nda uygulanan endoskopik sinüs cerrahisi ve septoplasti olgular›nda, intravenöz sedasyon tekniklerinden midazolam ve remifentanil kombinasyonu kalp
h›z›, kan bas›nc› ve oksijen satürasyonu parametrelerinde anlaml› de¤iﬂiklik yapmadan daha stabil hemodinami sa¤lam›ﬂt›r. Propofol ve remifentanilin ise
hipoventilasyon d›ﬂ›nda yan etkilerin daha az görüldü¤ü kombinasyon olarak, midazolam ve remifentanile alternatif olabilece¤i kan›s›na var›lm›ﬂt›r.
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