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ÖZET
L o k a l anesteziklerin 1860 dan bu yana kullan?,imaya 
baylanm ası, cerrahiye büyük ko lay lık , güven lik  ve 
ekonom ik fayda sağlam ıştır. Özellikle p lastik  cerrahide 
birçok operasyon lokal anestezi a ltında yapılm aktadır. 
L o k a l anestezinin enjeksion ile uygulanması hastalan  
sıkıntıya sokabilm ekte ve bunu, önlemek amacıyla lokal 
anesteziye s ed a tif ve anksiyolitiklerin  ilave edilmesi 
önerilmektedir. E ğer iyi uygulanırsa bu hem hastaya hem  
de cerraha büyük rahatlık  sağlam aktadır. L oka l anestezi 
altında öpere ettiğimiz vakalarda sedasyon ve anksiyoliz 
amacıyla benzodiazepin grubu ilaçlardan midazolam ve 
diazepam ı solunum sal, hem odinam ik, oksihemoglobin  
satürasyonu ve amnezi üzerine etkileri ile gelişebilecek 
kom plikasyonları karşılaştırm alı olarak İnceledik. L oka l 
anesteziyi h asta la r  ve kek im  İçin sıkın tılı bir işlem  
olm aktan çıkarıp  daha güvenli ve rahat hale getirmesi 
açısından  lo ka l anestezi ile öpere edilen vaka larda  
midazolam  kullanılm ası diazepam a göre daha uygun ve 
efektif olmaktadır.
A nahtar K elim eler: L o k a l  anestezi, M idazolam , 
Diazepam, Sedo-analgezİ

SUMMARY
Introduction o f  local anesthetics into clinical practice since 
1860 has provided great ease, safety and  econom ical 
advantages. Today, many opera.ti.ons are perform ed‘ under 
lo ca l an esthesia , esp ec ia lly  in  p la s t ic  surgery. 
A dm inistration o f  local anesthetics by injection  may 
arouse anxiety in patien ts; in order to prevent this, 
addüion o f  sedative and anxiolytic agents is suggested. 
Wken performed, adequately, it provides great comfort hoth 

f o r  the p a tien t an d  the surgeon. We com pared  
benzodiazepines, midazolam and diazepam administered 

f o r  sedation and anxiolysis; their effects on respiratory, 
hemodynamic param eters and oxyhemoglobin saturation, 
amnesia and possible comptications in patients operaied  
under local anesthesia. W  e hav e seen that midazolam, 
adm inistration is mor e convenient and, effective than  
diazepam in patients operaied under local anesthesia.
Key Words: L oca l anesthesia, M idazolam , Diazepam,, 
Seda-a n a Igesia.

GİRİŞ
Birçok cerrahi girişimde rejyonal anestezi, 

genel anesteziye tercih edilmektedir. 1860 da 
kullanıma giren lokal anestezikler; cerrahiye 
büyük kolaylık, güvenirlik ve ekonomik fayda 
sağlamıştır. Rejyonel anestezide hasta cerrahi 
müdahale sırasında ağrı duymaz. Fakat hasta 
aııksiyetesini azaltmak amnezi oluşturmak 
hastanın daha rahat olmasını sağlar. Bu da 
cerrahi müdahale için gerekli şartları daha 
uygun hale getirir. Böylece hem hastanın 
hem de cerrahın konforu sağlanmış olur. Bu 
amaçla rejyonel anestezi ile ameliyat edilecek

hastaların sedatize edilmesi uygun olur. 
Özellikle plastik cerrahide bir çok ameliyat lokal 
anestezi ile yapılabilmektedir. Bu yüzden lokal 
anesteziklerin fizyolojik ve farmakolojik etkileri 
iyi bilinmelidir. Bugün kullanılan her ilaç gibi 
lokal veya genel anestezik ajanların da yan 
etkileri, hatta toksik etkilerinin olabileceği 
unutulrn amalidir.

Ameliyat öncesi lokal anestezik ajanın 
enjektabl uygulaması hastaları sıkıntıya 
sokabilmektedir. Birçok araştırmada bilincin 
tam açık hali ile genel anestezide ulaşılan 
bilinçsizlik hali arasında bir ara dönem olan ve
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bilinçli sedasyon olarak tarif edilen tablonun 
oluşturulması Önerilmektedir lj2AÇ Bilinçli 
sedasyon genel anestezi için gerekenden daha 
düşük dozdaki anestezik ile sağlanabilir ve 
sürdürülebilir. Lokal anestezik ve bilinçli 
sedasyon kompleksi ile oluşturulan tabloya da 
sedo-analjezı denir. Çalışmamızda lokal anestezi 
altında ameliyat edilecek vakalarda bilinçli 
sedasyon amacı ile benzodiazepİn grubu 
ilaçlardan midazolam ve diazepam'ı kullandık. 
Benzodiazepinler doza bağlı olarak Öncelikle 
anksiyolitİk sonra da sedatif ve hipnotik 
ajanlardır ve aşırı dozlarda santral sinir sistem 
depresyonu yapabilirler. Biz de bu iki ilacın 
solunumsal, hemodinamik, oksilıemoglobin 
satürasyonu (SpOg), ve amnezi üzerine etkileri 
ile gelişebilecek komplikasyonları gözleyerek 
karşılaştırmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma, lokal anestezi ile öpere edilecek 17 

si kadın, 13 ü erkek toplam 30 vakada yapıldı. 
Vakaların yaş ve ağırlık ortalamaları istatistiki 
olarak tespit edildi. (Tablo I). Önkoldan ven 
boyutlarına uygun kateterle % 5 dekstroz 
infüzyonuna başlandı. Tüm hastalar 1/2 mg. 
atropin ile IM premedike edildi. 45 dakika 
sonra 1. gruba 0,15 nıg/Kg midazolam, 2 . 
guruba 0,15 mg/Kg diazepam bilinçli sedasyon 
oluşturmak amacıyla IV verildi. 5 dakika sonra 
lokal anestezik (% 2 Citanest-adrenalinsiz) 
inlıltrasyonuna başlandı. Uygulama esnasında 
hastanın tepkisi, ağrı, allerjik reaksiyon,apne ve 
respiratuar zorluklar takip edilerek sübjektif 
olarak değerlendirildi. Postoperatif 2. ve 5. 
saatte derlenme ve amnezi durumu tespit 
edildi, sonuçlar istatistiki olarak değerlendirildi. 
Hastalar noninvazif yöntemlerle puls 
oksimetreden oksilıemoglobin satürasyonu 
(SpOs), kalp atım hızı (KAH) ve EKG takibi için 
ıııonitörize edilm işti. Lokal anestezi 
uygulamasından önceki değerler kontrol 
değerleri olarak alındı ve daha sonra 5, 10, 20, 
30, 40, 50. dakikadaki değerler kaydedildi.

Tablo 1: Vakaların yaş ve ağırlık ortalamaları ve istatistiki sonuçları

I.Grup II.Grup Student t

Yaş (YıiiSD) 28.53i9,43 28.93±8.65 1:0,116 p>0.05

Ağırlık (Kg±SD) 61.46±10.34 64.86i9.47 t:0.906 p>0.05

BULGULAR
Lokal anestezi infiltrasyonu esnasında hasta 

tepkisi 1. grupta 4 vakada (% 26,6), 2. grupta ise 
11 vakada (% 73.3) gözlendi. Uygulama yerinde 
ağrı 1. grupta hiçbir vakada olmazken 2. grupta
9 vakada (% 60) kaydedildi. Klinik gözlemlerde 
her iki grupta da allerjik reaksiyona 
rastlanmadı. Apne 1. grupta hiç olmadı, 2- 
grupta ise 3 vakada (% 20) gözlendi. Respiratuar 
zorluk (hıçkırık, öksürük, laringospazm) her iki 
grupta da gözlenmedi. SpCU % değerlerinde her 
iki grupta da istatistiki olarak çok anlamlı 
düşme meydana geldi; fakat 1. gurupta hiçbir 
vakada %94'ütı altına düşmedi. 2- gurupta ise 
bazı vakalarda %85'e kadar düştü. KAH 
değerleri normal klinik sınırlar İçinde seyretti. 
EKG takibinde heriki gurup tada hiçbir vakada 
disıitmiye rastlanmadı. (Tablo 2,3). Postoperatif 
2. saatte 1. gruptaki vakaların genel 
durumlarının iyi olduğu, sorulara mantıklı 
cevap verdikleri tespit edildi. Bu grupta 12 
vakanın (% 80) lokal anestezi infiltrasyonunu ve 
operasyonu hazırlamadıkları, 3 vakanın (% 20) 
ise bazı anları hatırladıkları tespit edildi. 5. 
saatte ise tüm hastaların genel durumlarının iyi 
olduğu ve hareket kabiliyetlerinin tam olduğu 
tesbit edildi. 2. grupta 2. saatte tüm hastalarda 
sedatif etkinin devam ettiği gözlendi. Bu grupta
10 vakanın (% 65) lokal anestezi infiltrasyonunu 
ve operasyonu hatırladıkları, 5 vakanın (% 35) 
ise hatırlamadıkları tespit edildi. 5. saatte ise 
vakaların genel durumlarının iyi olduğu fakat 
hareket kabiliyetlerinin halen sınırlı olduğu 
gözlendi.

Tablo 2: Vakaların KAH ve SpCh ortalama değerleri

KAH Sp02

I.Grup II.Grup I.Grup II.Grup

Kontrol 8 5 .7 3 i1 0 .2 7 8 3 .8 6 + 1 1 .6 2 9 7 .8 6 + 0 .9 1 9 8 .0 0 + 1 .0 0

5' 9 2 .4 0 ± 1 1 .4 4 8 8 .1 3 + 1 2 .3 1 9 6 .6 6 + 1 .2 3 9 3 .3 3 + 3 .9 0

10' 9 4 .5 3 ± 8 .7 9 8 7 .1 3 + 9 .0 6 9 5 .5 3 ± 1 .1 8 9 4 .2 6 ± 1 .9 4

2 0 ‘ 8 8 .4 0 + 6 .3 3 8 1 .4 6 + 7 .7 2 9 5 .5 3 Ü  .35 95 .4Q ±0 .91

3 0 8 4 .0 0 + 8 .0 7 8 1 .3 3 + 8 .8 0 95 .8 0 + 0 .0 1 9 6 .0 6 + 1 ,0 3

4 0 8 3 .9 3 + 8 .8 6 8 0 .1 3 + 8 .7 9 9 6 .1 3 + 0 .9 9 9 5 .8 6 + 0 .9 1

ser 8 4 .0 0 i8 .7 B 8 0 .5 3 + 8 .6 3 9 6 .2 C iO .7 7 9 6 .4 6 ± 0 .9 9
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Tablo 3: Vakaların KAH ve SpCf değerleri istatistiki sonuçları

Grup K-5' K-10' K-20’ K-30’ K-40’ K-50’

t:6 .2 71 t:9 .8 8 5 t :1 .467 t:1 .682 t:1 .8 4 2 t:2 .2 29

K AH
p<O.OQ.1 p<0.001 p>0.05 p>0.05 p>Ü.05 p<0.05

11
t:4 .5 71 t:2 .5 0 5 t :1 .332 t:1 .182 t; 2 .8 2  4 t :1 .913

p<0.05 p<0.05 p>0.05 p>Q.Ö5 p<0.05 p>0.05

t:4 .5 8 2 t:7 .6 9 0 t:6.Û 40 1:5.760 i:6 .9 8 4 1X8.918

SpÛ2
p<0,05 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001

II
t:4 .8 8 9 t:7 .7 3 3 t:8 .1 0 6 t:6 .4 3 8 t:7 .7 9 3 1:4.219

p<0.001 p<0.001 p<0.001 O o o p<0.001 p<0,05

T A R T I Ş M A
I,okal anestezi altında ameliyat edilecek 

hastaya özen göstermek ve onun rahatını 
sağlamak cerrahın kendine yapacağı en büyük 
yardımdır. Bu amaçla lokal anestezide sedatif 
preparaüarın kullanılması özellikle de çok genç 
ve yaşlı hastalarda oldukça yaygındır. 
Benzodİazepinlerin anksiyolitik ve sedatif 
özellikleri, bu ilaçları farklı düzeylerde anestezi 
gerektiren klinik tablolarda kullanmak için 
uygun kılmaktadır3’5. Sedo-analjezide kullanılan 
lokal anesteziklerinde farmakolojik özellikleri 
ile maksimum dozları iyi bilinmeli ve aşırı doz 
kullanımından kaçınılmalıdır 3. Jullien ve 
arkadaşları enjeksiyon yerinde ağrı iıısidansını 
midazolam grubunda % 6, diazepam grubunda 
ise % 32 oranında tespit etmişlerdir6. Jensen ve 
arkadaşları da rnidazolamm lokal olarak iyi 
tolere edildiğini, uygulama yerinde ağrının 
midazolam grubunda % 6, diazepam grubunda 
% 8 olduğunu ve diğer lokal komplikasyonların 
sıklığının midazolam grubunda düşük 
olduğunu bildirm işlerdir 7. Midazolam 
grubunda ağn insidansının, diğer lokal ve 
allerjik reaksiyonların az görülmesi bizim 
bulgularımızla da paralellik göstermektedir. 
Birçok araştırmacı rnidazolamm klinik 
dozlarda kullanılması halinde ne respiratuar 
fonksiyonlar ne de kardiovasküler sistem 
üzerine önemli bir etkisinin olmadığını 
bildirmektedirler 8-9)10’n . Bailey ve arkadaşları, 
midazolam tek başına kullanıldığında önemli 
bir respiratuar etki oluşturmadığını fakat 
midazolam ve opioidlerin kombinasyonu ile 
additif veya sinerjik etki meydana geldiğini, 
bununda respiratuar depresyonu ve

lıipoksemiyi artırdığını bildirmişlerdir 12. 
Çalışmamızda, heriki grupta da SpC>2 % 
değerlerinde istatistiki olarak çok anlamlı 
düşme meydana geldi, fakat diazepam 
kullanılan 2. gruptaki düşme 1. gruba göre çok 
daha fazlaydı. Solunum depresyonunun erken 
belirtilerinin klinik gözlemi güvenilir değildir. 
Siyanoz bulunmaksızın belirgin hipokseıni 
gelişebilir. SpO^ % değerinin % 90’ın altına 
düşmesi acil dikkat ve müdahale gerektiren 
belirgin düzeyde hipoksemiye işaret eder. 
Bilinçli sedasyoıı uygulanan tüm hastalarda 
puls oksimetre standart uygulanmalıdır. Bazı 
araştnmıacilam göre ise, işlem süresince sürekli 
0 2  desteğinin hıpoksemi epizodlarım ortadan 
kaldırdığını veya önlediğini bildirmektedirler 13. 
Bu yüzden ciddi solunum depresyonunu 
önlemek için hastanın monitöre bağlanmasının 
önemli olduğu unutulmamalıdır. Laııglois ve 
arkadaşları 0,15 mg/Kg IV midazolam 
uygulamasından sonraki İlk dakikalar içinde 
arter basıncında hafif düşme meydana geldiğini, 
kalp atım hızının ise enjeksiyondan bir dakika 
sonra 13 atım/dak. arttığım, 5 dakika süreyle bu 
hızda kaldığını ve klinik olarak önemli etkisinin 
olmadığını benzer başka çalışmalarda da 
olduğu gibi bildirmişlerdir 8>9'10.Midazolamm 
hemodinamik parametreler üzerine olan 
istenmeyen etkilerinin az olması özellikle 
kardiak hastalar için önemlidir 14. Çalışmamızda 
EKG takibinde her iki grupta da disritmiye 
rastlanmadı, fakat EKG takibi dolaşımın 
yeterliliğ i iç in  sağlam b ir kanıt 
sayılanı anlaktadır, hekimi yanlış bir güven 
duygusu içine düşürebilir. Bu nedenle 
kardiovasküler risk faktörü taşıyan hastalarda 
EKG takibi puls oksimetriye ek olarak 
kullanılmalıdır.

Çalışmamızda vakaların sedasyonu her iki 
grupta da yeterli bulunmuştur. Coughlin ve 
arkadaşları rnidezolam ve diazepamın yeterli 
sedasyon oluşturduğunu, kendine gelme hızının 
da birbirine benzer olduğunu, Hedrix ve 
arkad aşları ise b ilin ç li sedasyon 
oluşturulmasında rnidazolamm daha üstün 
olduğunu ve sedasyonun hasta ve hekim 
tarafın d an  diazepam dan daha iyi 
değerlendirildiğini bildirm ektedirler n ’15. 
Hayvan deneylerinde de rnidazolamm sedatif 
etkisinin diazepamdan daha güçlü olduğu,
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anksiyolitik, antikonvulsif ye kas gevşetici 
özelliklerinin olduğu, etki süresinin 
diazepamdan daha kısa olduğu bildirilmektedir 
5. Kullanılan ilacın metabolizması ve 
eliminasyon hızı ilacın etki süresini belirler, 
luıidazobenzodiazepin olan midazolamm 
metabolizması ve eliminasyonu hızlı, yarılanma 
ömrü 1-3 saat olup, etki süreside 1,5-2,5 saattir. 
Diazepamm ise metabolizması, eliminasyonu 
yavaş, yarılanma ömrü ise uzundur. 
Metabolitleride aktif olan diazepamm etki süresi 
oldukça uzundur16 (Şekil 1).

Zaman (Saat)

• : Diazepam 

0 :  Midazolam

Şekil 1: Diazepam ve midazolamm farmakokinetik profilinin karşılaştırılması

Miller ve arkadaşları güvenilir bir amnezi 
.oluşturmak için yaptıkları çalışmada, 
midazolam uygulananlarda % 90 vakada amnezi 
oluştuğunu ve hastaların lokal anestezi 
e n j e k s i y o n u n u  h a z ı r l a m a d ı k l a r ı n ı  
bildirm işlerdir 17. Yapılan araştırmalarda, 
birçok hastanın dental girişimlerden habersiz 
olmayı tercih ettiğini ve 5 mg. midazolam ile 
görsel, işitsel ve ağrılı uyaranlara karşı enaz 20 
dakika süren amnezi oluştuğu bildirilmektedir 
18>19. Jullien ve grubu da, bilinçli sedasyonun 
midazolam verilenlerde % 48, diazepam 
verilenlerde % 23 olduğunu tespit etmişlerdir 6. 
Lokal anestezi kullanılan hastalarda bilinçli 
sedasyon yapılınca işlem sonrası hastaların 
çabuk derlenmesi de önemlidir. Çalışmamızda 
midazolam kullanılan hastalarda sedaüf etkinin

ortadan kalkması ve derlenme midazolam 
kullananlardan daha çabuk ve iyi olmuştur. 
Özellikle out-patient hasta grubu olan vakalarda 
derlenmenin çabuk ve kaliteli olması çok 
önemlidir 20.

Çalışmamız sonucunda midazolamm 
regionel veya lokal anestezi altında sürdürülen 
ameliyatlarda veya hoşa gitmeyen diagnostik, 
terapötik prosedürlerde sedatif olarak 
kullanılmasının diazepama üstün bir alternatif 
olacağı kanaatine varılmıştır.
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