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Laparoskopik kolesistektomide iki farklý anestezi yöntemi
Cemalettin Aydýn
Büyük Anadolu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniði

Özet
Amaç: Bu çalýþmanýn amacý elektif laparoskopik kolesistektomi planlanan 60 olguda iki farklý anestezi
yönteminin etkinliðini araþtýrmaktýr. Hastalarýn hepsinin Sistolik ve Diyastolik Arter Basýncý (SAB, DAB);
Kalp Atým Hýzý (KAH), periferik oksijen satürasyonu (SpO2), End-Tidal CO2 (ETCO2) monitörize edildi. Kan
gazý analizleri yapýlarak gruplar arasýnda karþýlaþtýrýldý. Grup P olgulara (n: 30) Total Ýntravenöz Anestezi
(TÝVA) uygulandý; anestezi indüksiyonu propofol + fentanil + atrakuryum ile, idame propofol infüzyonu
ile saðlandý. Grup S olgulara (n: 30) inhalasyon anestezisi uygulandý; anestezi indüksiyonu tiyopenton +
fentanil + atrakuryum ile, idame sevofluran ile saðlandý. Tüm olgulara anestezi süresince 1 mg/kg fentanil
infüzyonu yapýldý. Hemodinamik bulgular tüm olgularda kabul edilebilir klinik sýnýrlarda gerçekleþti.
Derlenme grup Sde anlamlý derecede daha iyi saptandý (p<0.05). Laparoskopik kolesistektomide uyguladýðýmýz
anestezi protokollerinin baþarýlý olduðunu, ancak sevofluran kullanýlan olgularda derlenmenin daha hýzlý
olmasý nedeniyle avantaj oluþturduðunu düþünüyoruz.
Anahtar kelimeler: laparoskopik kolesistektomi, TÝVA, inhalasyon anestezisi, propofol, sevofluran.
Abstract
Two Dýfferent anesthetýc technýques on laparoscopýc cholecystectomy
The aim of our study was to evaluate two different anesthetic techniques in 60 patients, who had undergone
elective laparoscopic cholecystectomy. Systolic and diastolic arterial pressures (SAP, DAP), heart rate (HR),
peripheral oxygen saturation (SpO2), end-tidal carbondioxide (ETCO2) were monitored in all patients. Blood
gas analysis was also performed and comparisons were made between the groups. Patients in group P (n:
30) were given total intraveonous anesthesia (TIVA), and anesthesia was induced with propofol + fentanyl
+ iv atracurium and maintained with propofol infusion. Patients in group S (n: 30) were given inhalation
anesthesia, induced with thiopentone + fentanyl + iv atracurium, maintained with sevoflurane. All patients
received fentanyl infusion 1 mg/kg during anesthesia. Hemodynamic parameters were in acceptable clinical
ranges in all patients. Recovery was significantly better in group S (p<0.05). In conclusion, we consider that
anesthesia protocols we used were both successful, and sevoflurane had more advantages considering
recovery in laparoscopic cholecystectomy.
Key words: laparoscopic cholecystectomy, TIVA, inhalation anesthesia, propofol, sevoflurane.

Giriþ
Laparoskopik kolesistektomide kesi yerinin küçük
olmasý nedeniyle postoperatif aðrýnýn azlýðý ve erken
mobilizasyon sonucunda hastanede kalma süresi
azalmaktadýr. Bu nedenle hastalar ve doktorlar
tarafýndan tercih edilmektedir. Laparoskopik cerrahide
net görünüm ve kolay bir çalýþma ortamý saðlamak
için periton içerisine CO2 insüflasyonu yapýlmaktadýr.
Laparoskopik giriþimlerde abdominal kaviteye CO2
insüflasyonunun olasý komplikasyonlarý açýsýndan
yeterli bilgiye sahip olunmalýdýr (1). CO2 insüflasyonu
ile oluþan pnömoperitoneum sonucu karýn içi
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basýncýnýn artmasý, giriþim sýrasýnda hastaya verilen
pozisyonlar ve CO 2 emilimine baðlý solunum
sisteminde, kardiyovasküler sistemde ciddi
komplikasyonlar geliþebilir (2-6). Laparoskopik
giriþimlerde olasý komplikasyonlarýn; dengeli genel
anestezi, kontrollü solunum, dikkatli pozisyon verme,
peroperatif monitörizasyon ve özellikle CO 2
insüflasyonu süresince dikkatli gözlem ile
önlenebileceði bildirilmektedir (1,6). Bu amaçla
güvenli, kardiyovasküler ve solunum sistemine en az
depresan etkili, derlenme profili üstün, postoperatif
yan etkileri az olan anestetik ajanlar tercih edilmelidir
(1,6,7). Çalýþmamýzda; elektif laparoskopik
kolesistektomi planlanan olgularda TÝVA ve
sevofluran ile genel anestezinin hemodinami ve
derlenme üzerindeki etkilerini araþtýrmayý amaçladýk.
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Gereç ve Yöntem

Bulgular

Çalýþma hastane etik komitesinin izni alýnarak elektif
laparoskopik kolesistektomi planlanan, ASA I-IIye
giren, toplam 60 olgu randomize iki gruba ayrýlarak
yapýldý. Olgulara premedikasyon yapýlmadý. Grup
Pde (n: 30) TÝVA için anestezi indüksiyonu 2 mg/kg
propofol + 1 mg/kg fentanil + 0.5 mg/kg atrakuryum
ile saðlandý. Anestezi idamesi ilk 10 dk. da 10
mg/kg/saat, ikinci 10 dk. da 8 mg/kg/saat, giriþim
sonuna kadar da 6 mg/kg/saat propofol infüzyonu ile
saðlandý. Grup Sde (n: 30) genel anestezi için,
indüksiyon 5 mg/kg tiyopenton + 1 mg/kg fentanil +
0.5 mg/kg atrakuryum ile saðlandý. Anestezi idamesi
% 2-2.5 volüm/dk sevofluran ile saðlandý. Ýki grupta
da anestezi süresince 1 mg/kg/saat fentanil infüzyonu
uygulandý.
Operasyon odasýna alýnan olgularýn operasyon
süresince SAB, DAB, KAH, SpO2, ETCO2 verileri
ve EKG monitörize edildi. SAB, DAB, KAH, SpO2
deðerleri indüksiyondan hemen önce, ETCO 2
deðerleri indüksiyondan hemen sonra kaydedilerek
kontrol deðeri olarak kullanýldý. Bu parametreler
indüksiyon sonrasý, CO2 insüflasyonu öncesi, CO2
insüflasyonu sonrasý 10 dakikalýk aralarla ve
laparoskopi sonrasý kaydedildi.
Anestezi indüksiyonu öncesi radial arter kanülize
edildi. Kan gazý analizi (pH, pCO 2 , pO 2 )
indüksiyondan sonra yapýldý, elde edilen veriler
kontrol deðeri olarak kullanýldý. Kan gazý analizleri
CO 2 insüflasyonunun 10. ve 40. dakikalarýnda
tekrarlandý.
Cerrahi giriþim süresince intraabdominal basýnç 1115 mmHg düzeyinde tutuldu. Tüm olgularda 10 ml/kg
tidal volüm, 12-14 /dk solunum sayýsý, 1:2 Ý/E oraný
korunarak mekanik ventilasyon uygulandý.
Fentanil infüzyonu iki grupta da operasyon
bitiminden yaklaþýk 10 dk önce sonlandýrýldý.
Laparoskopik giriþim bitiminde grup P olgularda
propofol infüzyonu, grup S olgularda sevofluran
inhalasyonu sonlandýrýldý. Olgular yeterli spontan
solunum saðlandýktan sonra ekstübe edildi. Anestezi,
ameliyat, insüflasyon süreleri kaydedildi. Göz
açma/kapama, aðýz açma/kapama gibi komutlara
uyma uyanma kriteri olarak kabul edilerek uyanma
süreleri kaydedildi.
Demografik verilerin karþýlaþtýrýlmasý, anestezi,
insüflasyon ve uyanma süreleri independent samples
t test, hemodinamik verilerin karþýlaþtýrýlmasý
independent samples t test ve paired samples t test
ile deðerlendirildi.

Olgularýn demografik özellikleri arasýnda fark
gözlenmedi (Tablo 1). Gruplarýn anestezi, insüflasyon
ve uyanma süreleri karþýlaþtýrýldý; grup Ste uyanma
süresi anlamlý oranda kýsa bulundu (p<0.001) (Tablo
2).
Tablo 1:Olgularýn demografik özellikleri.
Cinsiyet (E/K)
Yaþ (yýl±SS)
Aðýrlýk (kg ±SS)

Grup P
8/22
43.06 ±10.05
75.30 ±12.06

Grup S
10/20
47.23 ±7.84
78.26 ±12.33

Olgularýn hemodinamik ölçüm ortalamalarý
istatistiksel olarak karþýlaþtýrýldý. SAB ölçümlerinde
her iki grupta kontrol deðerine oranla indüksiyondan
sonra ve insüflasyondan önce düþme gözlendi. Bu
düþüþ grup Pde anlamlý (p<0.05), grup S te
anlamsýzdý (p>0.05). SAB deðerlerinde iki grupta da
insüflasyonun 10. ve 20. dakikalarýnda artýþ gözlendi.
Bu artýþlar grup Pde anlamsýz (p>0.05), grup Ste
10. dakikada anlamlý bulundu (p<0.05). Ýnsüflasyonun
30. dakikasýndan itibaren SAB deðerlerinde düþme
gözlendi. Bu düþüþ, grup Pde 40., 50., 70., 80.
dakikalarda ve laparoskopi sonrasýnda, grup Ste 50.,
60., 70., 80. dakikalarda anlamlý bulundu (p<0.05)
(Grafik 1). DAB ölçümlerinin kontrol deðeri ile
karþýlaþtýrýlmasýnda iki grupta da istatistiksel olarak
anlamsýz deðiþiklikler gözlendi (p>0.05). KAH
deðerleri grup Pde indüksiyon sonrasý, insüflasyon
öncesi, insüflasyonun 10., 20., 30. dakikalarda çok
anlamlý (p<0.0001), 40. dakikada anlamlý (p<0.05)
artýþ gösterdi. Grup Ste indüksiyon sonrasý,
insüflasyon öncesi, insüflasyonun 10. dakikasýnda
çok anlamlý (p<0.0001), insüflasyonun 20., 30.
dakikalarýnda anlamlý (p<0.05) artýþ gösterdi. KAH
deðerlerinde diðer zamanlarda ise normal klinik
sýnýrlarda olan düþme gözlendi (Grafik 2).
Tablo 2: Anestezi, insüflasyon ve uyanma sürelerinin daðýlýmý
Anestezi süresi (dk ±SS)
Ýnsüflasyon süresi (dk±SS)
Uyanma süresi (dk±SS)

Grup P
58.66±8.99
48.66 ±8.99
11.06 ±1.76

Grup S
63.66 ±8.50
53.66±8.50
9.66 ±1.44*

* p<0.05

Çalýþmamýzda SpO2 deðerleri kontrol deðeri ile
karþýlaþtýrýldýðýnda; grup Pde klinik olarak normal
sýnýrlarda olan ancak istatistiksel olarak anlamlý
deðiþimler gözlendi (p<0.05) (Grafik 3).
ETCO2 ölçümlerinde CO2 insüflasyonu süresince
artýþ gözlendi. Bu artýþlar grup Pde insüflasyonun
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* p<0.05 ** p<0.0001
Grafik 1: SAB deðer daðýlýmý ve kontrol deðeriyle istatistiksel
karþýlaþtýrýmý.

20., 30., 40., 50., 60., 70. dakikalarýnda çok anlamlý
(p<0.0001), 80. dakikada ve laparoskopi sonrasýnda
anlamlý bulundu (p<0.05). Grup Ste ise insüflasyonun
10., 20., 30., 40., 60., 70., 80. dakikalarýnda ve laparoskopi
sonrasýnda anlamlý (p<0.05), 50. dakikada ise çok
anlamlý (p<0.0001) bulundu (Grafik 4).
pH, pCO2, pO2 ölçüm ortalamalarý karþýlaþtýrýldý.
Ýnsüflasyonun 40. dakikasýnda grup P ve grup Ste pH
deðerlerinde anlamlý düþme gözlenmiþtir (p<0.0001).
pCO 2 deðerleri insüflasyonun 10. dakikasýnda
deðiþmezken, 40. dakikasýnda grup P ve grup Ste
anlamlý artýþ göstermiþtir (p<0.0001) (Grafik 5).

seviyesinde tutulduðu halde, büyük hemodinamik
deðiþikliklerin olabileceði ve bu deðiþikliklerin
intraabdominal basýnca, kullanýlan CO2 volümüne,
intravasküler volüme, ventilasyon tekniðine, kullanýlan
anestetik ajanlara ve cerrahi þartlara baðlý olabileceði
bildirilmektedir (2,9,10). CO2 insüflasyonu sonucunda
intraabdominal basýnç artar ve venöz dönüþ
engellenerek kalp debisi düþer. Bu giriþimlerde
uygulanan ters trendelenburg pozisyonu kalp debisini
daha da düþürür. Ayrýca periton gerilmesine baðlý
artmýþ vagal tonüs ve hiperkarbiye baðlý ventriküler
aritmiler sýk görülen komplikasyonlardýr (5).
Çalýþmamýzda intraabdominal basýnç tüm olgularda
11-15 mmHg da tutuldu. Ýki grup olgularda da
operasyon süresince ventriküler aritmi, ekstrasistol
gibi deðiþiklikler gözlenmedi.

* p<0.05
Grafik 3: SpO2 deðerlerinin daðýlýmý kontrol deðerine göre istatistiksel
karþýlaþtýrýmý

* p<0.05 ** p<0.0001
Grafik 2: KAH deðer daðýlýmý ve kontrol deðerine göre istatistiksel
karþýlaþtýrýmý.

SAB deðerlerinde indüksiyondan sonra düþme,
insüflasyondan sonra ise artma gözlenebilmektedir.
Joris ve ark. (9) CO2 insüflasyonu süresince arter
basýncýnýn % 35, Diamond ve ark. (15) % 20 arttýðýný
bildirmiþledir. Bazý araþtýrmacýlar ise CO 2
insüflasyonu süresince ortalama arter basýncýnda %
22-24 düþme olduðunu bildirmiþlerdir (11,12).

Tartýþma ve Sonuç
Laparoskopik kolesistektomi; hastanede kalýþ süresinin
kýsa olmasý, erken mobilizasyon, küçük insizyon,
postoperatif aðrý insidansý ve analjezik gereksinim
azlýðý nedeni ile laparotominin alternatifi olarak yerini
almýþtýr (1,8). CO 2 insüflasyonu ile oluþan
pnömoperitoneumun ve hastada uygulanan
pozisyonlarýn hemodinami ve solunum sistemine
olumsuz etkileri bilinmektedir (2,4,9). Ýntraabdominal
basýnç hemodinamik parametreleri minimal
etkileyecek seviyede (~14 mmHg) tutulmalýdýr (2,9).
Saðlýklý olgularda intraabdominal basýnç 14 mmHg

* p<0.05 ** p<0.0001
Grafik 4: ETCO2 daðýlýmý ve indüksiyon sonrasý ölçülen deðerlere göre
istatistiksel deðerlendirilmesi.
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Çalýþmamýzdaki bulgularýmýz bunu desteklemektedir.
Propofol kardiyak output ve sistemik vasküler direnci
azaltarak arter basýncýnda düþmeye neden olur (13).
Sevofluran sistemik vasküler direnci azaltan,
kardiyovasküler yan etkileri en az olan inhalasyon
anestetik ajanýdýr (14).
Olgularýmýzda KAH deðerleri indüksiyon ve
inhalasyon sonrasýndaki istatistiksel anlamlý artýþ,
insüflasyondan sonraki 50. dakikaya kadar devam
etti. Bizim bulgularýmýza benzer olarak, Wittgen ve
ark. (3) laparoskopik kolesistektomi olgularýnda KAH
deðerlerinde anlamsýz, Joris ve ark. (9) ise anlamlý
artýþ olduðunu bildirmiþlerdir.
CO2 insüflasyonu sonucu intraabdominal basýnç artar,
diyafragma hareketi kýsýtlanarak Fonksiyonel Rezidüel
Kapasite (FRK) azalýr. FRKnýn azalmasý ve CO2
absorbsiyonu ile hiperkarbi oluþur (2,3,15). Bu nedenle
CO2 insüflasyonu uygulanan olgularda peroperatif
solunum parametrelerinin sýk takibinin gerektiði
bildirilmiþtir (1-4). Wittgen ve ark. hiperkarbinin
gerçek düzeyinin takibinde yalnýz ETCO 2
ölçümlerinin yetersiz kalacaðýný, birlikte pCO2
takibinin de gerekli olduðunu vurgulamýþlardýr (3).
Baraka ve ark. laparoskopik giriþimlerde ventilasyon
parametreleri sabit tutularak ETCO2in indüksiyonu
takiben ilerleyici bir artýþ gösterdiðini bildirmiþlerdir
(16). Bizim olgularýmýzda da ETCO2 deðerleri CO2
insüflasyonu süresince artýþ gözlendi. ETCO2in CO2
insüflasyonundan sonra ilerleyici bir artýþ gösterdiðini
bildiren baþka çalýþmalarda vardýr (3,17).
Laparoskopik cerrahide organizmada geliþen
fizyopatolojik olaylarýn baþýnda arter kan gazý
deðiþiklikleri gelir (18). Olgularýmýzýn pH deðerlerinde
insüflasyonun 40. dakikasýnda grup Pde anlamlý
(p<0.05), grup Ste çok anlamlý (p<0.0001) düþme
gözlenmiþtir. Sonuçlarýmýz laparoskopik
kolesistektomide pHýn düþtüðünü bildiren
çalýþmalarla paraleldir (3,17). pCO2 deðerlerimiz
grup P ve grup Ste çok anlamlý artýþ göstermiþtir
(p<0.0001). Laparoskopik kolesistektomide
insüflasyon süresi uzadýkça pHnýn düþtüðü, pCO2nin
yükseldiði bildirilmektedir (1,19). Putensen ve ark.
pCO2 deðerlerinin açýk kolesistektomilere oranla
laparoskopik kolesistektomilerde daha yüksek
o l d u ð u n u , f a k a t p O 2 n i n d e ð i þ m e d i ð i n i
bildirmektedirler (20). pCO 2 nin laparoskopik
kolesistektomide arttýðýný bildiren baþka çalýþmalar
da vardýr (3,9,11,17,21,22). Çalýþmamýzda elde
ettiðimiz kan gazý sonuçlarý literatürdeki kan gazý
sonuçlarý ile benzerdir.
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Grafik 5: Kan gazý deðerlerinin daðýlýmý ve kontrol deðerlerine göre
istatistiksel karþýlaþtýrýlmasý.

Araþtýrmamýzda sevofluran uyguladýðýmýz grup S
olgularda uyanma süresi anlamlý oranda kýsa bulundu
(p<0.001). Dubin ve ark. yetiþkin günübirlik hastalarda
sevofluranýn propofola benzer veya daha hýzlý
derlenme saðladýðýný bildirmiþlerdir (23). Jellish ve
ark. ise uyanma süresini sevofluran grubunda 8.8 ±
1.21 dakika, propofol grubunda 13.2 ± 1.21 dakika
bulmuþlardýr (24). Sevofluran ile propofoldan daha
hýzlý bir uyanma ve derlenme saðlandýðýný bildiren
baþka çalýþmalar da vardýr (25,26).
Sonuç olarak laparoskopik kolesistektomide
çalýþmamýzda uyguladýðýmýz anestezi protokollerinin
baþarýlý olduðunu, sevofluran kullanýmýnýn uyanma
ve derlenmenin daha hýzlý olmasý açýsýndan avantaj
saðladýðýný düþünüyoruz.
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