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HEMODYNAMIC CHANGES INDUCED BY
LOCAL ANESTHETICS WITHOUT
VASOCONSTRICTOR IN THE SURGICAL
REMOVAL OF IMPACTED LOWER THIRD
MOLARS

ÖZET
Bu çal$ mada, vazokonstriktör içermeyen

SUMMARY

dört farkl$ lokal anestezik maddeye ba8l$ olu an
hemodinamik de8i ikliklerin incelenmesi amaçlanm$ t$r.

Cumhuriyet

Üniversitesi

Di

The aim of the study was to observe the
hemodynamic changes induced by four local
anesthetic solutions without vasoconstrictor. Fifty-two
healthy adult patients were included in the study and
were subjected to surgical removal of an impacted
lower third molar under local anesthesia at
Cumhuriyet University Faculty of Dentistry,
Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Four
groups were established (n = 13) according to the
anesthetic solution administered (2% articaine, 0.5%
bupivacaine, 2% lidocaine and 2% prilocaine).
Systolic and diastolic blood pressures, respiration
rate, heart rate, and oxygen saturation were recorded
at different times; before, during and at the end of
surgery. The study variables were found to be stable
with all solutions and the four studied solutions
caused no significant hemodynamic changes with
respect to the basal values.
Key words: Local anesthetics, articaine,
bupivacaine, lidocaine, prilocaine, hemodynamic
changes.

Hekimli8i

Fakültesi, A8$z Di Çene Hastal$klar$ ve Cerrahisi
AD. klini8inde alt çene gömülü 3. molar di çekim
endikasyonu bulunan 52 sa8l$kl$ eri kin hastaya lokal
anestezi alt$nda cerrahi operasyon uygulanm$ t$r.
13’er ki ilik 4 gruba ayr$lan hastalara %2'lik artikain,
%0,5'lik bupivakain, %2'lik lidokain ve %2'lik
prilokain içeren lokal anestezik maddeler verilmi tir.
Hastalar$n sistolik ve diastolik tansiyonlar$, solunum,
nab$z ve oksijen saturasyonu de8erleri operasyon
öncesinde,

operasyon

s$ras$nda

ve

sonras$nda

monitörize edilerek kaydedilmi tir. Hemodinamik
de8i iklikler aç$s$ndan incelenen dört farkl$ solüsyon
için bazal de8erlere göre önemli bir de8i iklik
olmad$8$

ve

bu

de8i kenlerin

stabil

kald$8$

görülmü tür.
Anahtar kelimeler: Lokal anestezik maddeler,
artikain,

bupivakain,

lidokain,

prilokain,

hemodinamik de8i iklikler.

¶

Bu çal86ma Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derne9i’nin 10. Uluslararas8 Bilimsel Kongresinde
(5-9 Haziran 2002, Antalya) poster olarak sunulmu6tur.
* Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi, ADÇ. Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD.
** Gazi Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi, ADÇ. Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD.
*** Ankara Numune Hastanesi, Gastroentroloji Klini8i.
INTRODUCTION
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çekim endikasyonu ile ba vuran 23'ü erkek, 29'u

G.R./

kad$n toplam 52 hastada gerçekle tirildi. S$n$f

Gömülü di operasyonlar$nda en s$k tercih

III, kron-kole ili kili, mezioanguler pozisyonlu

edilen yöntem olan lokal anestezi; uygu-

gömülü di i bulunan, cerrahi i lemler için

lamadaki kolayl$k, hastan$n hekimle kooperas-

kontrendikasyon te kil edecek herhangi bir

yonu ve uur kayb$ olmamas$ gibi özellikleri

sistemik

1-4

nedeniyle genel anesteziye tercih edilmektedir.

normotansif

Lokal anestezi elde edilmesi amac$yla, di

hastalar

4 gruba ayr$ld$. Her gruba farkl$ olmak üzere, 4

n$lmaktad$r.5-10

tip lokal anestezik madde uyguland$:

Vazokonstriktör maddeler daha derin bir

Grup 1: Artikain hidroklorür 20 mg/ml

anestezi ve iyi bir hemostaz sa8lanmas$ yan$nda

(Ultracain %2 50 ml flakon, Türk Hoechst),

anestezik maddelerin emilim h$zlar$n$ azaltarak

Grup 2: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml

toksik etkilerinin en aza indirilmesi amac$ ile

(Marcaine %0.5 20 ml flakon, Eczac$ba $),

lokal anestezik maddelerin içine ilave edilmek-

Grup 3: Lidokain hidroklorür 20 mg/ml

tedirler. Vazokonstriktör madde içeren lokal

(Jetokain Simplex 2 cc ampül, Adeka),

anesteziklere ba8l$ olarak geli ebilen santral sinir

Grup 4: Prilokain hidroklorür 20 mg/ml

sistemi stimulasyonu, sistolik ve diastolik bas$n-

(Citanest %2 20 ml flakon, Eczac$ba $).

c$n artmas$, ta ikardi, kalp yetmezli8i, tirotok-

Gömülü di operasyonu, lokal anestezi ile

sikoz gibi yan etkilerin tolere edilemeyece8i

ve cerrahi disiplinler alt$nda, ayn$ hekim

durumlarda en önemli alternatiflerden birisi

taraf$ndan gerçekle tirildi. Tüm hastalara N.

anestezik

Alveolaris inferior (1.5 ml lokal anestezik madde

maddelerdir.11-14
Bu çal$ mada; t$p ve di

kullanmayan

hastalar klini8e geli s$ralar$na göre 13'er ki ilik

vakain gibi birçok lokal anestezik madde kulla-

lokal

ilaç

I)15,

(ASA

Bu özellikleri ta $yan erkek ve kad$n

farkl$ olan lidokain, prilokain, artikain, bupi-

içermeyen

ve

olmayan

çal$ maya dahil edildi.

hekimli8inde etken maddeleri veya özellikleri

vazokonstriktör

hastal$8$

ile) ve N. Bukkalis anestezileri (0.5 ml lokal

hekimli8inde

anestezik madde ile) uyguland$. Anestezinin

yayg$n olarak kullan$lan lokal anestezik madde-

tekrar$ gerekti8i durumlarda ilgili hasta çal$ ma

lerin vazokonstriktör içermeyen formlar$n$n,

kapsam$ndan ç$kar$ld$.

sa8l$kl$ bireylerde neden oldu8u hemodinamik

Hastalar ameliyathane ortam$nda s$rtüstü

de8i ikliklerin kar $la t$r$lmas$ amaçlanm$ t$r.

yatar

pozisyondayken

monitörize

(Datex

Ohmeda S/5, Helsinki, Finlandiya) edilerek;

GEREÇ VE YÖNTEM

sistolik ve diastolik tansiyonlar, nab$z, solunum
ve oksijen saturasyon de8erleri 5'er dakika arayla

Bu çal$ ma, Cumhuriyet Üniversitesi Di

ölçülerek 60 dakika boyunca kaydedildi.

Hekimli8i Fakültesi A8$z Di Çene Hastal$klar$

Hastalar$n

ve Cerrahisi AD.’na alt çene gömülü 3. molar di
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uygulamas$ndan önce ölçülerek bazal de8erler

Tablo II. Anestezi gruplar$na göre hastalar$n cinsiyet
da8$l$mlar$ ve ya (y$l), a8$rl$k (kg), operasyon
süreleri (dk) ortalamalar$ (X±Se).

elde edildi. Anestezi uyguland$ktan sonra 5. ve
10. dakikalarda bu parametreler tekrar ölçülerek,

Cinsiyet

anestezinin erken dönem etkileri (i lem öncesi
dönem)

incelendi.

Snsizyona

E K

anestezi

yap$lmas$ndan sonraki 10. dakikada ba land$.
Cerrahi müdahaleler (insizyon ba lang$c$ndan

Ya6

A98rl8k

Op. Süresi

Artikain

8 5

23,46 ± 1,25 66,92 ± 3,00

16,27 ± 0,53

Bupivakain

5 8

23,38 ± 0,87 60,54 ± 3,84

15,24 ± 1,08

Lidokain

7 6

22,72 ± 0,93 67,92 ± 2,94

16,14 ± 0,50

Prilokain

3 10

24,23 ± 1,44 59,00 ± 2,94

15,20 ± 0,56

son sütura kadar olan süre) 20 dakikadan k$sa
sürdü. Anestezi ba lang$c$ndan sonraki 30.
dakikadan 60. dakikaya kadar olan dönemde ise
Hastalar$n cinsiyet, ya , a8$rl$k ve operas-

lokal anestezik maddelerin geç dönem etkileri

yon süreleri yönünden anestezi gruplar$ kar $la -

gözlendi.

t$r$ld$8$nda, gruplar aras$nda istatistiksel anlam

Çal$ madan elde edilen veriler istatistiksel

ta $yan farkl$l$k bulunmad$.

analiz için bilgisayar ortam$nda SPSS (Ver 10.0)
program$na yüklendi. Verilerin de8erlendiril-

Hastalar$n sistolik ve diastolik tansiyonlar,

mesinde Kruskall Wallis testi, Tukey testi,

nab$z, solunum ve saturasyon de8erlerindeki

Tekrarl$ Ölçümler Varyans Analizi ve Ki Kare

de8i iklikler

testi uyguland$. Tüm testler için güven aral$8$ %

görülmektedir.

ekil

1,

2,

3,

4

ve

5’de

95 (p<0.05) olarak kabul edildi.
BULGULAR
Çal$ maya

al$nan

hastalar$n

cinsiyet

da8$l$mlar$, ya , a8$rl$k ve operasyon sürelerine
ait veriler Tablo I ve II’de görülmektedir.
Tablo I. Çal$ maya al$nan hastalar$n ya (y$l),
a8$rl$k (kg) ve operasyon süreleri (dk).
Minimum

Maksimum

Ortalama±SD

Ya

18

36

23,44±4,07

A8$rl$k

40

86

63,73±12,02

9,30

20,00

15,51±3,24

Op. süresi

ekil 1. Sistolik tansiyonun zamana göre de8i imi.
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ekil 5. Nab$z say$s$n$n zamana göre de8i imi.

ekil 2. Diastolik tansiyonun zamana göre de8i imi.

Bazal (0), 5. dakika, 10. dakika ve 60. dakikalardaki sistolik ve diastolik tansiyon, nab$z,
solunum say$s$ ve oksijen saturasyonu de8erleri
aç$s$ndan dört grup aras$ndaki fark istatistiksel
olarak anlaml$ bulunmad$.
Tüm anestezi gruplar$nda, 60. dakikadaki
nab$z say$s$nda bazal, 5. dakika ve 10. dakikadaki nab$z say$s$na göre istatistiksel olarak
anlaml$ dü me saptand$ (p<0.05).
Lidokain uygulanan grupta, 60. dakikadaki
ekil 3. Solunum say$s$n$n zamana göre de8i imi.

solunum say$s$nda bazal ve 5. dakikadaki solunum say$s$na göre istatistiksel olarak anlaml$
azalma saptand$ (p<0.05).
Prilokain uygulanan grupta, 60. dakikadaki
oksijen saturasyonunda bazal ve 5. dakikadaki
oksijen saturasyonuna göre istatistiksel olarak
anlaml$ dü me saptand$ (p<0.05). Di8er parametreler için tüm gruplarda grup içi farkl$l$k
istatistiksel olarak anlaml$ bulunmad$.
TARTI/MA
Tedavi için di hekimine ba vuran hasta-

ekil 4. Oksijen saturasyonunun zamana göre
de8i imi.

larda strese ba8l$ olarak veya vazokonstriktör
içeren lokal anestezik ajanlar$n uygulanmas$ndan
sonra hemodinamik ve kardiyak de8i ikliklerin
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olu tu8u uzun y$llard$r bilinmekle birlikte; bu

hastalar$nda elektrokardiyografik de8i iklikleri

kardiyovasküler de8i ikliklerin boyutlar$ ve di

incelemi ler ve vazokonstriktör içeren lokal

hekimli8i aç$s$ndan önemi hala tart$ $lmak-

anesteziklerin kalp hastalar$nda kontrendike

tad$r.16-20

olmad$8$n$ ileri sürmü lerdir. Matsumura ve

Yagiela21 adrenerjik vazokonstriktörlerin

ark.23 normotansif ve hipertansif hastalar aras$n-

adrenerjik

da di çekimi s$ras$nda kan bas$nc$ ve nab$z

blokörler, baz$ genel anestezik ajanlar gibi birçok

say$s$ de8i iminde fark olmad$8$n$; di çekiminin

ilaçla etkile ime girebilece8ini kaydederek; ilgili

sebep oldu8u sistolik kan bas$nc$ art$ $n$n

hasta gruplar$nda uygun vazokonstriktör seçimi-

hastan$n ya $yla önemli olarak ili kili oldu8unu

ne, vazokonstriktörün dozuna dikkat edilmesine,

bildirmi lerdir.

trisiklik antidepresanlar, nonselektif

ilac$n dikkatli uygulanmas$na ve hastalar$n iyi bir

Meyer18 epinefrinli, norepinefrinli veya

ekilde monitörize edilmesinin önemine dikkat

vazokonstriktör içermeyen lidokain uygulanan

çekmi tir. Bu nedenle çal$ mam$zda vazokonst-

hastalarda nab$z de8i imini normotansif ve

riktör içermeyen lokal anesteziklere ba8l$ olu a-

hipertansif grupta benzer buldu8unu bildirmi tir.

cak hemodinamik de8i iklikleri de8erlendirmek

Normotansif

hastalar$n

için hastalar monitörize edilerek i lemler boyun-

hipertansif

hastalar$n

ca 5’er dakika aral$klar ile ölçümler yap$lm$ t$r.

kar $la t$r$ld$8$nda, sadece epinefrinli lidokain

nab$z

de8erleri

nab$z

ile

de8erleri

Amerikan Kalp Birli8i (AHA) dental lokal

enjeksiyonundan sonraki ölçümlerde önemli fark

anestezikler içinde normal olarak kullan$lan

bulundu8u, vazokonstriktör içermeyen lidokain

vazokonstriktör konsantrasyonunun, aspirasyon

veya norepinefrinli lidokain enjeksiyonu yap$lan

yap$larak ve dikkatli kullan$ld$8$nda kardiyovas-

gruplar aras$nda önemli fark gözlenmedi8i

küler problemli hastalarda kontrendike olmad$-

bildirilmi tir.
Salonen ve ark.24 adrenalinli lidokain

8$n$ aç$klam$ t$r. Ancak kalp hastalar$nda vazokonstriktör kullan$m$n$n özellikle unstable angi-

enjeksiyonundan sonra nab$zda önemli art$

nal$ olanlarda, yeni miyokard enfarktüsü geçiren-

gözlendi8ini, ancak vazokonstriktör içermeyen

lerde, yeni koroner arter by-pass operasyonu

lidokainden sonra de8i im olmad$8$n$ ve

geçirenlerde, refraktör aritmisi, kontrol edilme-

bas$nçlar$n$n

mi hipertansiyonu ve kontrol alt$nda olmayan

Benzer

konjestif kalp yetmezli8i olanlarda kontrendike

vazokonstriktör içeren ve içermeyen lidokainin

oldu8u belirtilmi tir.

22

etkilenmedi8ini

ekilde

Katibo8lu

kan

bildirmi lerdir.
ve

ark.25

da

kan bas$nc$ ve nab$z üzerine etkilerini ara t$r-

Niwa ve ark.19 kardiyovasküler hastal$8$

d$klar$ çal$ mada, anestezi uygulanmas$ s$ras$nda

bulunan ki ilerin dü ük dozda epinefrin içeren

ve anesteziden birkaç dakika sonra vazokons-

lokal anestezik solüsyonu iyi tolere ettiklerini

triktör içeren anestezik kullan$lan grupta kan

22

bildirmi lerdir. Blinder ve ark. vazokonstriktör

bas$nc$nda ve nab$z say$s$nda art$ görüldü8ünü

içeren lokal anestezi ile di

bildirmi lerdir.

çektiren kalp
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Delilba $ ve Keskin7 adrenalin içeren lidokain ve içermeyen bupivakainin

yap$lan ölçümlerde sistolik tansiyon ve diastolik

sistolik ve

tansiyonda anlaml$ bir de8i ikli8e neden olmad$.

diastolik kan bas$nc$ ile nab$z üzerindeki etki-

Nab$z say$s$ aç$s$ndan bakt$8$m$zda; bu dört

lerinin farkl$ olmad$8$n$, ancak adrenalin içeren

maddenin 5. ve 10. dakikadaki ölçümleri bazal

solüsyonlarda diastolik kan bas$nc$nda bir azal-

ölçümlerden farkl$ de8ildi, ancak 60. dakikada

26

da

tüm gruplarda nab$z say$s$n$n bazal, 5. dakika ve

vazokonstriktör içeren ve içermeyen be farkl$

10. dakikadaki nab$z say$s$na göre dü ük oldu8u

dental lokal anestezik maddenin nab$z üzerine

görüldü. Bu dü me; lokal anesteziklerin erken

olan etkileri k$yasland$8$nda aralar$nda önemli

dönemde

fark bulunmad$8$n$ bildirmi lerdir.

dakikadaki dü menin nedeni ise cerrahi giri imin

ma görülebildi8ini, Mollao8lu ve ark.

Saysel ve ark.27 epinefrin içeren artikain ve
ve

oksijen

saturasyonlar$

say$s$n$

etkilememesi,

60.

olu turdu8u stresin ortadan kalkmas$ olarak

lidokain için sistolik ve diastolik kan bas$nçlar$,
nab$z

nab$z

dü ünüldü.

yönünden

Prilokain uygulanan grupta, 60. dakikada

aralar$nda fark bulunmad$8$n$ bildirmi lerdir.

oksijen saturasyonunda bazal ve 5. dakikadakine

Güngörmü ve ark.28 adrenalinli (Ultracain DS

göre anlaml$ bir dü me saptansa da, bu ya amsal

forte) ve octapressinli (Citanest Octapressin)

anlamda öneme sahip de8ildi. Bu dü ü prilo-

lokal anestezi uygulanan hem normal hem de

kainin

hipertansiyonlu hasta gruplar$nda, lokal anestezi

olumsuz etkiyle aç$klanabilir. Lidokain uygula-

öncesinden postoperatif döneme kadar, hastalar$n

nan grupta, 60. dakikada solunum say$s$nda

kan bas$nc$ ve nab$z de8erlerinde istatistiksel

bazal ve 5. dakikadakine göre anlaml$ bir dü me

olarak önemli de8i ikliklerin görülmedi8ini ve

saptansa da normal s$n$rlar içerisinde kalm$ t$r.

oksijen

transportasyonunda

yapt$8$

adrenalinli ve octapressinli iki lokal anestezik

Tüm bu bulgular $ $8$nda vazokonstriktör

aras$nda önemli bir fark olmad$8$n$ rapor

içermeyen bu dört lokal anestezik maddenin

etmi lerdir.

önemli hemodinamik de8i ikliklere yol açmad$8$

Bu çal$ mada uygulanan dört anestezik

söylenebilir. Bu nedenle de söz konusu ilaçlar$n

maddenin sistolik tansiyon, diastolik tansiyon,

gerek hipertansif, gerekse de kardiyovasküler

solunum

oksijen

sistem patolojileri olan, ancak tedavi ile stabil

saturasyonu üzerine olan etkilerinin erken ve geç

durumda bulunan hastalarda rahatl$kla kullan$la-

dönemde benzer oldu8u, aralar$nda anlaml$ bir

bilece8ini dü ünmekteyiz. Bununla beraber daha

fark olmad$8$ görüldü. Bu bulgular Mollao8lu ve

büyük hasta gruplar$nda vazokonstriktör içeren

ark.26, Delilba $ ve Keskin7, Katibo8lu ve ark.25,

ve içermeyen lokal anestezik maddelerin birlikte

Salonen ve ark.24 ile Meyer ’in18

kullan$laca8$;

say$s$,

nab$z

say$s$

ve

bulgular$n$

hem

normotansif

hem

de

hipertansif bireylerin birlikte oldu8u çal$ malarla

desteklemektedir.

verilerin

Artikain, bupivakain, lidokain ve prilokain;

güçlendirilmesinin

kanaatindeyiz.

bazal, 5. dakika, 10. dakika ve 60. dakikada
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