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ÖZET

SUM M ARY

Bu çalışmada, lokal anestezi ile yapılan nazoplasti operasyonu
sırasında düşük dozpropofol sedasyonu ile tek doz midazolam
uygulam aları, etkin likleri ve yan etkileri açısından
karşılaştırıldı.
Nazoplasti uygulanacak ASA I-II, 18-40 yaşlarında 29 hasta
rastgele midazolam (Grup M) ve propofol (Grup P) grupları
olarak ayrıldı. Lokal anestezik İnfiltrasyonundan 5-7 dk. önce
Grup M (ye 0.08 mg/kg midazolam İv holus, Grup Peye 1
mg/kg iv holus ve operasyon boyunca 3 mg/kg/saat propofol
infuzyonu uygulandı ve her iki gruba başlangıçta 5 mg/kg
alfentanil verildi ve analjezik ihtiyacı oldukça 3-5 mg/kg tekrar
edildi.
Sedasyon skorları, nazal kaviteye tampon konulmasına ve
lokal anestezik infıltrasyonuna tepki, derlenme odasından
ayrılma süresi, amnezi, perioperatifkomplikasyonlar ve yan
etkiler kaydedildi.
Nazal kaviteye tampon konulması Grup Pçde daha kolay kabul
edildi (p< 0.05). Grup M (de 2 hastada (%14.3) belirgin
huzursuzluk ve kooperasyon bozukluğu görüldü. Grup M (de
6 hastada (%42.9), Grup P (de 1 hastada (%6.6) amnezi
görüldü (p< 0.05).
Nazoplasti operasyonlarında bilinçli sedasyon için; alfentanil
ile kom bine düşük doz p ropofol infuzyonu ve tek doz
midazolam uygulaması ile benzer başarı sağlandığı, ancak
midazolamın huzursuzluk ve kooperasyon bozukluğuna yol
açabileceği göz önünde bulundurularak dozunun dikkatle ti
tre edilmesinin uygun olacağı kanısına varıldı.
A n ahtar K elim eler: N azoplasti, sedasyon, propofol,
midazolam.

A Comparison o f Midazolam with Propofol Sedation for
Nasoplasty Under Local Anaesthesia
The aim o f this study was to compare the gııality and charaçterisücs o f sedation with single dose midazolam and propofol
in patients undergoing nasoplasty under local anaesthesia.
Tvventynine patients, ASA I-II, aged between 18-40 who will
have nasoplasty were randomly assigned to midazolam (Grup
M) and propofol (Grup P) groups. In group M a single intravenous bolus dose o f 0.08 mg/kg midazolam + 5 mg/kg
alfentanyl and in Group P a intravenous bolus dose o f 1 mg/
kg o f propofol + 5 mg/kg alfentanyl was administered.
Sedation scores, reactions to local anaesthetic injection and
the placement o f nasal cavity pack, mean duration o f recove/y room, perioperative complications and adverse effects were
recorded.
The placement o f nasal cavity pack was accepted easier by
the patients in propofol groups (p< 0.05). Discomfort and
cooperation impairment was detennined İn 2 patients o f Group
M. Amnesia was seen in 6.6 % o f patients in Group P and
42.9 % o f patients in Group M (p< 0.05).
Combination oflovv dose propofol infusion and alfentanyl has
sİmilar success with one dose midazolam administration fo r
concious sedation o f nasoplasty operations. However, we conclude that midazolam dose shoıdd be titrated carefully because midazolam may cause discomfort and cooperation im
pairment.
Key U'ords: Nasoplasty, sedation, propofol, midazolam.

GİRİŞ
Cerrahi girişimlerde lokal anestezi uygulaması
m aliyetinin az olması, hızlı derlenme sağlanarak
hastaneden ayrılış süresini kısaltması nedeniyle tercih
edilmektedir1. Lokal anestezi ile yapılan girişimlerde
hastanın anksiyetesini azaltmak amacıyla bilinçli
sedasyon önerilmektedir. İdeal sedatif ajanın anksiyolitik

özelliği olması, güvenlik sınırının genişliği ve yan
etkilerinin minimal olması en önemli koşullardır M.
Bilinçli sedasyonda çeşitli ajanlar kullanılarak
hastanın bilinç düzeyinde minimal oranda depresyon
oluşturulur ancak hasta hava yolu açıklığını sağlayabilir
ve sözlü emir ve/veya hatif fiziksel uyaranlara uygun
yanıt v ereb ilir5. B ilin çli sedasyonda propofol
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farmakokinetik yapısının uygun olması ve kısa etkili
olması nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir ajandır6.
Midazolam ise bir imidazobenzodiazepin türevidir ve
invivo hızla metabolize olması, aktif metabolitlerinin
bulunmaması ve güçlü amnezik etkisi nedeniyle bilinçli
sedasyonda sık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sedatif
etkisinin spesifik antidotu flumazenil ile kolaylıkla geri
döndürülmesi güven marjını artırmaktadır 7*f
Nazoplasti operasyonları; burun mukozasından
topikal ilaçların absorbsiyonunun yüksek olması, lokal
anestezik ilaçlara vazokonstrüktif ajanların ilave
edilmesi ile kanamanın az olması, günübirlik cerrahi
olması ve hastaların genellikle genç, sağlıklı olması
nedeniyle bilinçli sedasyonla birlikte lokal anestezi
altında yapılabilmektedir7Y
Daha önceki çalışmalarda lokal anestezi ile yapılan
nazoplasti ameliyatlarında hasta konforunu artırabilmek
için birçok sedasyon teknikleri uygulanmıştır. Bu
çalışmada da lokal anestezi ile yapılan nazoplasti
am eliyatlarında düşük doz propofol ile tek doz
midazolam uygulamaları, etkinlikleri ve yan etkileri
açısından karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM
Elektif, lokal anestezi ile nazoplasti uygulanacak
ASA I risk grubundaki 29 poliklinik hastası etik kurul
izniyle çalışma hakkında bilgilendirilerek çalışma
kapsamına alındı.
Yeterli kooperasyon kurulam ayan, çalışm a
ilaçlarının kullanım ı kontendike olan, alkol, ilaç
alışkanlığı olan, hikayesinde konfüzyon ile demans
hikayesi olan hastalar çalışmaya alınmadı.
Premedikasyon verilmeden operasyon odasına
alman hastalara sol el sırtından 20 G intraket ile venöz
kanülasyon yapıldı ve noninvaziv kan basıncı, kalp hızı,
periferik 0 2 saturasyonu devamlı monitorize edildi. Tüm
hastalarda %2 pantokain + 1/10000 epinefrin emdirilmiş
tamponlar buruna yerleştirilerek ve 30 dk bekletildi.
Hastalar rastgele 2 gruba ayrıldılar. Lokal anestezik
infıltrasyonundan 5-7 dk önce Grup M (n= 15) hastalarına
midazolam 0,08 mg/kg+alfentanil 5 pg/kg intravenöz
yavaş bolus, Grup P hastalarına (n=14) propofol 1 mg/
kg+ alfentanil 5 pg/kg intravenöz bolus verildi ve bu
gruba operasyon sonuna kadar 3 mg/kg/saat propofol
infüzyonu uygulandı. Tüm hastalara cerrahiden 15 dk
önce %2 lidokain +1/200000 epinefrin ile lokal anestezik
infıltrasyonu yapıldı.
Her iki hasta grubuna da bilinçli sedasyon
yapılmadan önce VAS (Visüel analog scala 0-10 cm)
öğretildi ve hasta operasyon sırasında ağrı duyduğunda
VAS derecesi 4 ve üzerinde olduğunda 3.5- 5 pg/kg
alfentanil verildi.
Tampon yerleştirilm esine ve lokal anestezik
infiltrasyona tepki 0-3 arasında değerlendirildi (0—hiç
tepki yok, 1—yalnız memnuniyetsiz yüz ifadesi ve

söyleme, 2—enjeksiyon sırasında ekstremitelenn hareketi
ve/veya ağrıdan sözel olarak belirgin şikayet etme, 3=
tam pon yada lokal anestezik infiltrasyona izin
vermeyecek kadar rahatsızlık hali).
Hastaların sedasyon yapılmadan ve yapıldıktan 2
dk sonraki anksiyete ölçüm ü 0-100 mm arası
(0=tamamen sakin, 100=olab ilecek en şiddetli anksiyete)
bir cetvelden oluşan LAS testi ile, sedasyon skorlan ise
5 nokta skala ile; l=tam oryante, uyanık 2==sakin,
3=g özler kapalı, fakat sözlü uyarana cevap var 4=gözler
kapalı, fakat fiziksel uyarana cevap var 5—uyuyor, sözlü
ve ağrılı uyarana cevap yok olarak değerlendirildi.
Amnezi derecesi, görsel bellek testi ve sübjektif som
formu kullanılarak değerlendirildi. Erken postoperatif
dönemde hastalara sedasyon öncesi sorulan soruları,
doğum tarihini, adresini ve görsel gösterilen nesneyi
hatırlaması istendi ve rüya görüp görmediği (0= hayır,
1= güzel rüya, 2= kötü rüya) soruldu.
İstatistiksel analizlerde studenfs t testi, x2 analizi
ve Fisher’s kesin olasılık testleri kullanıldı ve p < 0.05
anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
Gruplar arasında yaş, ağırlık, cinsiyet ve operasyon
süresi açısından fark bulunmadı (p> 0.05) (Tablo 1). Gmp
P ’de ortalama 282 ± 27 mg propofol kullanıldı.
Tablo 1: Propofol ve Midazolam gruplarının demoŞekil
verilerinin ve operasyon sürelerinin karşılaştırılması (p>0.05)

Yaş (yıl)
Ağırlık {kg}
Cinsiyet ( K/E )
Operasyon süresi (dk)

Grup P

Grup M

23.4±2.9
57.2 ± 11.1
11/3
62.50 ± 7.27

24.9±3.5
58.1 ±8.9
10/5
65.93 ± 7.57

Her İki grupta anlamlı bir peri operatif komplikasyon
görülmedi. Kan basınçları her iki grupta da sedasyonu
takiben tedaviyi gerektirmeyecek kadar düşüş gösterdi,
ancak gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05) (Şekil 1).

Zaman (dk)

Şekil 1: Propofol ve Midazolam gruplarının ortalama arter
basınçları {OAB}.
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Propofol grubunda 1 hastada ( %6,6) ıntravenöz bolus
uygulamadan sonra kısa süre derin uyku oldu ancak O,
saturasyonundabelirgin düşme gözlenmedi. Postoperatif
bulantı ve kusma her iki gruptada birer hastada görüldü.
Lokal anestezik enjeksiyonuna gösterilen tepki
skorları tüm gruplarda benzer olmakla beraber propofol
grubunda nazal kaviteye tampon konulması daha kolay
tolere edildi (p<0.05) (Şekil 2).
Her iki grupta da anksiyete ve sedasyon skorları
başlangıç değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı
şekilde düşük saptandı (p<0.001). Gruplar arasındaki
fark ise istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p>0.05).
Operasyon boyunca kullanılan total alfentanil dozu
gruplar arasında anlamlı fark gösterdi (Grup M : 772 ±
136 mg, Grup P 750 ± 65 mg). Cerrahi sırasında şiddetli
ağrı hisseden hasta sayısı Grup P ‘de 1 ilçen (%6), Grup
M ‘de 3 (% 21.4) idi (p<0.05) (Şekil 3).
Tüm hastalar ameliyat sırasında verbal uyaranlara
yanıt verdi. Grup M 7de 2 hasta hariç (% 14.3) belirgin
huzursuzluk ve kooperasyon bozukluğu görülmedi.
Grup P ‘ de 1 hastada (% 6.6) amnezi görülürken
Grup M ‘ de 6 hastada (% 42.9) amnezi oluştu (p <0.05)
(Şekil 4).
IIDGrup P !
3-ı
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NazaJ kaviteye tampon koymaya

Lokal anestezice tepki

tepki

Şekil 2: Propofol ve Midazolam gruplarının nazal kaviteye
tampon konmasına ve lokal anesteziğe tepkisi (0-3 arasında)
(p<0,05 nazal kaviteye tam pon konm ası Grup M ile
karşılaştırıldığında)

Total alfentani miktarı (jjg)

Grup P

Grup M

Şekil 3: Propofol ve Midazolam grupları arasında total
alfentanil miktarının (/ıg) karşılaştırılması (*p<0.05 Grup M'ye
göre)
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Grup P

G rup M

Şekil 4: G rupîar arasında derlenm e odasından ayrılış
süresinin (dk) karşılaştırılması

Gruplar arasında uyanma odasından ayrılış süreleri
açısından fark görülmedi (Grup P ‘de 60.7 ± 12 .8 dk,
Grup M ‘de 60.1 ± 8.4) (p>0.05).
TARTIŞMA
Lokal veya regional anestezi yapılırken girişime
bağlı ağrı ve anksiyeteyi azaltmak ve amnezi oluşturmak
önemlidir6. Lokal veya regional anestezi sırasında
anksiyeteyi gidermek, sedasyon oluşturmak amacıyla
benzodiazepinler ve propofol kullanılmaktadır. Ayrıca;
özellikle benzodiazepinlerin amnezik etkilerinden de
yararlanılmaktadır8.
Lokal anestezi altında yapılan girişimlerde lokal
anestezik ajanın enjeksiyonuna bağlı ağrının yanı sıra
derin dokuların çekilmesine bağlı ağrının da ortadan
kaldırılması amacıyla opioid analjezikler kullanılır10.
Dalıa önce yapılan çalışmalarda propofol ve midazolam
ile kullanılan opioidler arasında additif ve sinerjik
etkileşim ler olduğu, özellikle m idazolam dozunu
alfentanilin%30 azalttığı gösterilmiştir11,12. Midazolam
ile opioidler arasındaki bu sinerjizmde en önemli yan
etki solunum d ep resy o n u d u r13. Bu yan etkiden
kaçınabilm ek am acıyla çalışm am ızda midazolam
grubundaki hastalara 0.08 mg/kg tek doz yavaş bolus
m idazolam verilm iştir. Çalışm am ızda uygulanan
dozlarda, propofol ve m idazolam m oksijen
saturasyonunda anlamlı bir düşme oluşturm adığı
(p>0,05) ancak m idazolam grubunda analjezik
ihtiyacının daha yüksek olduğunu tespit ettik (p<0.05).
Propofol sedasyon am acıyla kullanıldığında
psikomotor fonksiyonların ilaç kesildikten sonra kısa
sürede normale dönmesi ve postoperatif bulantı kusma
insi dansının düşük olması nedeniyle sıklıkla tercih
edilmektedir fi,s. Daha önceki çalışmalarda propofolun
regional anestezi, endoskopi, bronkoskopi, litotripsi gibi
girişimlerde kullanıldığında iyi sedasyon sağladığı ve
sedasyon derinliğinin infizyon dozunu ayarlayarak
kolaylıkla d eğ iştirileb ild iğ i ve kardiovasküler
stabilitesinin yüksek olduğu gösterilmiştir
Baile
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ve ark.Tannm yaptığı çalışmada 24 saatten daha uzun
süre devamlı propofol infızyonunun kesilmesini takiben
ilk 10 dk. içinde kan konsantrasyonunun % 50 azaldığı
gösterilmiştir6’17.
Bizim çalışmamızda da her iki ilacın farmakolojik
ö zelliğinden bek lenildiği gibi tüm h astalarda
oryantasyon, uyanma ve ayılma odasından ayrılma süresi
kısa ve gruplar arasında fark bulunmamıştır. Midazolam
grubunda am nezi daha yüksek bulunm uştur.
Midazolamm yarattığı daha uzun süreli amnezi nedeniyle
günübirlik hastalarda tedaviden sonra hastaneden hemen
çıkarılm am asına neden olabileceği ve refakatçisi
olmayan hastalar açısından sorun yaratabileceği göz
önünde bulundurulmalıdırs’17.
SONUÇ
Nazoplasti operasyonlarında alfentanil ile kombine
düşük doz propofol infuzyonu ve tek doz midazolam
uygulamasının yeterli ve kontrollü bir sedasyon sağladığı
ancak midazolam tek doz kullanıldığında daha yüksek
doz narkotik analjezik ihtiyacının olduğu kanısına
vanlmıştn.
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