
PLASTİK REKONSTRÜKTİFEDİTÖRE MEKTUP
LETTER TO THE EDITOR ve ESTETİK CERRAHİ

DERGİSİ Cilt 18/ Sayı 3

TÜRK

149www.turkplastsurg.org 
Geliş Tarihi   : 22-06-2010 
Kabul Tarihi : 22-03-2011 

* Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD 
*** Gümüşhane Devlet Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
**** Çorum Devlet Devlet Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
***** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD
****** İstanbul Bilim Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD,

Volkan Hancı,* Kadir Özyılmaz,* Ozan Aslan,** Oğuz Kılıç,*** Murat Onyedi,**** Lütfi Eroğlu,***** Deniz İşcen.******

PEDIATRIC LOW-FLOW ANESTHESIA: INTERPLAST NUKUS-UZBEKISTAN 
EXPERIENCE 

PEDİYATRİK DÜŞÜK AKIMLI ANESTEZİ: İNTERPLAST NUKUS-ÖZBEKİSTAN 
DENEYİMİ 

Sayın Editör;

Nukus, Özbekistan’ın Karakalpakistan özerk 
bölgesinin başkentidir.1 Mayıs 2009’da Türk İnterp-
last ekibi, bu bölgede 40 pediyatrik olguyu opere 
etmiştir. Opere edilen olgular 1 yaş ile 16 yaş ara-
sındaydı ve ortalama yaşları 5.48 ± 4.36 olarak 
belirlendi (Tablo 1). Olguların 25’i yarık damak, 4’ü 
yarık damak ve dudak yarığı, 6’sı dudak yarığı, 2’si 
palatar fistül, 2’si yanık kontraktürü nedeniyle z plas-
ti ve greft onarımı, 1’i ise tortikollis nedeniyle opere 
edildi. Tüm olgulara genel anestezi uygulandı. Tüm 
olgularda elektrokardiografi (EKG), non-invaziv kan 
basıncı, soluk sonu karbondioksit (ETCO2), pulsok-
simetre (SpO2), inspire ve ekspire edilen gaz monitö-
rizasyonu uygulandı. Anestezi indüksiyonu 2.5 mg/
kg propofol, 1 µg/kg fentanil ve kas gevşetici ajan 
olarak 0.6 mg.kg-1 rokuronyum kullanılarak yapıldı. 
Tüm olgular oral olarak, 37’si flexible, 3’ü normal 
endotrakeal intübasyon tüpü ile intübe edildi. Hiçbir 
olguda intübasyon güçlüğü ile karşılaşılmadı. Bir 
olgu dışında tüm olgular, ilk denemede intübe edildi. 
Anestezi idamesi 1-1.5 MAC izofluran ile sağlandı. 
Taze gaz akımı tüm olgularda, entübasyon sonrası 
ve ekstübasyon öncesi 10 dk’lık dönemler dışında, 
tüm operasyon süresince 1 L/dk olarak kullanıldı. 
Kuru hava ve azotprotoksitin (N2O) bulunmaması 
nedeniyle, taşıyıcı gaz olarak tüm olgularda %100 
oksijen (O2) kullanıldı. Analjezi ihtiyacı intravenöz 
(iv) bolus yolla ve 1 µg/kg dozunda fentanil ile sağ-
landı. Anestezi süreleri ortalaması 143.2 ± 38.1 dk 
olarak belirlendi. İntraoperatif dönemde hiçbir has-

tada hipoksi, hiperkapni ve hemodinamik sorun ya-
şanmadı. Olguların O2 satürasyonu %98-100, ET-
CO2 değerleri 35-40 mmHg arasında seyretti. Tüm 
olgular ameliyathanede ekstübe edildi. Postoperatif 
analjezi için 20 mg/kg dozunda parasetamol fitil kul-
lanıldı. Parasetamol verilmesine rağmen 45 dakika 
sonra yüz ağrı skoru 4 ve üzerinede olan olgulara 
0.01 mg/kg dozunda morfin i.v. olarak uygulandı. 
Hiçbir olguda peroperatif ve postoperatif dönemde 
anestezik komplikasyon görülmedi. 

Özbekistan özellikle tıbbi malzeme açısından 
önemli derecede kısıtlı bir bölgedir. Özbekistan özel-
likle tıbbi malzeme sağlanmasında ciddi eksikleri 
olan bir bölgedir. Anestezik ilaçlar zor bulunan tıbbi 
malzemeler içinde yer almaktadır.2 Ameliyatların ya-
pıldığı hastanede, çeşitli ülkelerden hibe yoluyla ge-
len, düşük akım anestezi uygulamaları ile uyumlu, 
modern ve kapsamlı monütörizyon olanaklarına sa-
hip anestezi cihazları bulunmasına karşın (Drager®, 
Fabius GS), tıbbi malzemeler, anestezik ilaç inha-
lasyon anesteziği, azotprotoksit ve tıbbi oksijende 
kısıtlılıklar göze çarpmaktaydı. Ülkede inhalasyon 
anesteziği olarak sadece kısıtlı miktarda halotan te-
min edilebilirken, kas gevşetici ajan olarak sadece 
pankuronyum bulunmaktaydı. İndüksiyon ajanı ola-
rak tiyopental ve ketaminin bulunduğu ülkede, opi-
oid ajan olarak çok yoğun denetim altında ve has-
ta başına belli dozlarda kullanılmasına izin verilen 
morfin bulunmaktaydı. Sevofluran vaporizatörünün 
bulunmaması ve ülkede az miktarda temin edilebi-
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len halotanın daha yüksek yan etki profiline sahip 
olması nedeniyle3, anestezi uygulamalarımızda, 
geçmiş çalışmalarda pediatrik olgularda da güvenle 
kullanıldığı gösterilmiş izofluran tercih edilmiştir.4-7 
Operasyonların yapıldığı bölge ve hastanede azotp-
rotoksitin olmaması inhalasyon anestezikleri ve oksi-
jen kaynaklarının kısıtlı olması geçmiş çalışmalarda 
her yaş grubunda güvenle uygulanabileceği göste-
rilmiş olan düşük akımlı anestezi uygulamalarını7-10, 
N2O kullanmadan8 tercih etmemizi sağlamıştır. Geri 
solumalı bir anestezi sistemi yardımıyla hastadan 
ekshale edilen gaz karışımı karbondioksit eleminas-
yonu ardından, vücudun metabolik gereksinimini 
sağlayacak miktarda taze oksijen akımı ve volatil 
anestezikler ile birlikte tekrar kullanılabilir. Bu amaç-
la geliştirilen düşük akımlı anestezi; karbondioksit 
eleminasyonundan sonra, ekshale edilen gazların 
en az %50’sinin geri solumalı sistem ile hastaya 
verilmesi olarak tanımlanmaktadır.8-15 Olgularımız-
da da 1 L/dk taze gaz akımı kullanılmıştır. Pediat-
rik hastalarda azotprotoksitsiz düşük akım aneste-
zi uygulamalarının kullanılabilir ve güvenli olduğu 
vurgulanmaktadır.8 Olgularımızda da azotprotoksit 
yerine analjezik ihtiyaç fentanil ile sağlanmıştır. De-
ğişik çalışmalarda, düşük akımlı teknikleri ile inha-
lasyon ajanlarının tüketiminde, %25’den %65’e va-
ran oranlarda azalma olabileceğine değinilmiştir.16,17 
Minimal akım anestezisinin rutin olarak kullanılabi-
lirliğini araştırdığı bir çalışmada, yaşları 4-85 arasın-
da değişen hasta minimal akım anestezisi başarı ile 
uygulandığı ve O2, N2O ve izofluran tüketimleri yük-
sek akım anestezisine göre sırasıyla % 84, % 95, 
ve % 90 oranında düştüğü bildirilmiştir. İzofluranın 
kan-gaz çözünürlük katsayısının düşük olması ve 
vücutta daha az metabolize edilmesi, düşük akımlı 
sistemlerde tasarruf oranını artırmaktadır.7  Yıldırım 
ve ark., yaptıkları çalışmada taze gaz akımın 4 L/
dk’dan, 1 L/dk’ya düşürülmesi ile anestezik gazla-
rın tüketiminde izofluran için %65 azalma olduğunu 
belirlemişlerdir.18 Bilgisayar programı aracılığıyla 
yapılan hesaplamalarda da, 2 saatlik izofluran anes-

Demografik Özellik Veriler (n=40)

Yaş (yıl) 5.48 ± 4.36

Cinsiyet (K/E; n, %) 14 (%35) / 26 (%65)

Ağırlık (kg) 18.52 ± 11.84

Anestezi süreleri (dk) 143.2 ± 38.1

Olguların Dağılımları (n, %)

     Damak Yarığı 25 (%62.5)

     Dudak Yarığı 6 (%15)

     Damak Yarığı + Dudak Yarığı 4 (%10)

     Palatar fistül 2 (%5)

    Z plasti ve greft onarımı 2 (%5)
    Tortikolis 1 (%2.5)

Tablo-1. Olguların Demografik Özellikleri ve Ameliyat Süreleri (Ort ± SD).

tezisi sırasında, taze gaz akımının 4.4 L/dk’dan 0.5 
L/dk’ya düşürülmesi halinde N2O tüketiminin 294 L, 
O2 tüketiminin 115,5 L ve izofluran tüketiminin 5,6 
L azalacağı bildirilmektedir.19 Olgularımızda da, 40 
olgunun toplam 97 saat süren tüm anestezi uygu-
lamaları toplam 600 ml izofluran ve 8870 L oksijen 
kullanılarak yapılmıştır. Düşük akım anestezi teknik-
leri ekonomik ve ekolojik avantajları nedeniyle gi-
derek yaygın olarak kullanılmaktadır.15,21 Pediyatrik 
hastalardan oluşan olgularımızda da, izofluran ile 
N2O olmaksızın düşük akım tekniklerini güvenli ve 
etkin bir şekilde kullandık. Kısıtlı kaynakların olduğu 
bölgelerde, uygun anestezi cihazlarının olması duru-
munda düşük akımlı anestezi yöntemlerinin tüm yaş 
gruplarında güvenli etkin şekilde kullanılabileceğini 
ve genel anestezi yönetiminde tercih edilebileceğini 
vurgulamak isteriz. 
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