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                                                                ÖZET 

 

Peroperatif daha iyi hasta bakımı sağlanması, epidemiyolojik araştırmalar 

yapılabilmesi ve sonuçların sağlıklı olabilmesi için anestezi kayıtlarının düzgün ve 

güvenilir olması gerekmektedir. Anestezi kayıt formuna hastanın anestezi öncesi 

durumu, anestezi sırasında yapılan işlemler, uygulanan ilaçlar ve vital bulgular 

kaydedilir. Anestezi kayıt formu  hastanın operasyondaki durumunun değerlendirilmesi 

yanında, daha sonraki uygulamalarda da gerektiğinde danışılabilecek bir belge 

olduğundan tıbbi ve adli açıdan önemlidir. 

Cerrahi anestezide düşünülmesi gerekenler hastanın rahatı, güvenliği ve elverişli 

ameliyat koşulları sağlamak iken, obstetrik anestezide bunlara ek olarak anne ile 

fetus/yenidoğan açısından önemli diğer etkenler de söz konusudur. Bunlar obstetrik 

anesteziye kendine has özellikler kazandırır. 

Gebelik ve eylemin yaptığı fizyolojik değişiklikler, ilaçlara yanıttaki farklılıklar, 

girişimlerin çoğunun acil nitelikte oluşu, midenin dolu olabilmesi, psikolojik durum, 

SSS depresyonu veya sempatik blokaj etkisi ile uteroplasental kan akımının değişmesi, 

aortokaval bası gibi anne ilgili nedenler ve bütün ilaçların fetusta direkt veya dolaylı 

etkisinin söz konusu olabilmesi, annenin kardiorespiratuar ve metabolik durumundaki 

değişikliklerin fetusa yansıması, intrauterin resüsitasyonun olanaksızlığı gibi fetusla 

ilgili etkenler nedeniyle obstetrik anestezi diğer anestezilerden farklıdır. Obstetrik 

anestezi sırasında anestezistten hem annenin ve fetusun güvenliğini hem de yeterli 

cerrahi koşulları sağlayabilmesi için yeterli bilgi ve beceri beklenir. 

Araştırmamızda elde edilen verilere ağırlıklı olarak preoperatif ve intraoperatif 

anestezi kayıt formlarında bulunan bilgilerden ulaşıldı. Bazı verilere ulaşmak için ise 

hasta dosyalarındaki kayıtlar ve “Nukleus Medikal Bilgi Sistemi” olarak adlandırılan 

hasta kayıtlarının ve bilgilerinin tutulduğu hastane bilgisayar sistemi kullanıldı. 

2006-2012 yılları arasından merkezimizde obstetrik ve jinekolojik hastalıklar 

nedeniyle opere edilen 14361 hastanın verilerine sağlıklı bir şekilde ulaşıldı ve bu 

verilerin anesteziyolojik açıdan retrospektif analizi yapıldı. 

Çalışmamızda kliniğimizde en sık gerçekleştirilen üç operasyonun; %43,3 

oranında   sezaryen, %16,1 oranında TAH+BSO, %5,3 oranında da  tanısal laparoskopi 

olduğu bulundu. 
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Çalışmamızda hastaların %58,4’ünün ASA I, %37’sinin ASA II, %4,3’ünün 

ASA III, %0,2’sinin ASA IV olduğu belirlendi. 

 Çalışmamızda hastaların %60,3’ünün elektif,  %39,7’sinin acil olarak cerrahiye 

alındığı bulundu.  

Kliniğimizde uygulanan anestezi yöntemleri incelendiğinde hastaların %87,1’ine 

genel anestezi, %12,6’sına spinal anestezi, %0,2’sine KSE, %0,1’ine lokal anestezi 

uygulandığı belirlendi. 

Opere edilen hastalar ek sistemik hastalık açısından değerlendirildiğinde en sık 

görülen ek sistemik hastalığın %17,7 oranında kardiovasküler sistem hastalıkları olduğu 

bulundu.  

 Yaşa göre ek sistemik hastalık açısından değerlendirildiğinde 46 yaş üstü 

hastalarda ek sistemik hastalık oranlarının diğer yaş gruplarından anlamlı oranda yüksek 

olduğu bulundu (p<0,01). 

Hastalar Mallampati Skoru açısından değerlendirildiğinde obstetrik  ve 

jinekolojik cerrahide  Mallampati Skoru I, jinekoonkolojik cerrahide ise Mallampati 

Skoru II olan hasta sayısının diğer gruplardan anlamlı oranda yüksek olduğu bulundu 

(p<0,01).  

Çalışmamızda genel anestezi alanlarda entübasyon güçlüğü oranları 

incelendiğinde; %0,9 hasta da entübasyon güçlüğü geliştiği bulundu. Entübasyon 

güçlüğünün en sık nedeni ise %96,0 oranla yüksek larinks olarak bulundu. Entübasyon 

güçlüğü gelişen hastaların %81,1 tüp içine stile yerleştirilerek entübe edilirken, %9,4’ü 

McCoy laringoskop, %6,3’ü de fiberoptik kullanılarak entübe edildi. 

Hastalara yapılan invazif monitörizasyon (arteriyel ve santral venöz basınç) 

oranları incelendiğinde 61 yaş üstünde ve jinekoonkolojik cerrahi geçiren hastalarda 

diğer gruplara göre anlamlı oranda yüksekti (p<0,05). 

Kan ve kan ürünü transfüzyonu açısından değerlendirildiğinde jinekoonkolojik 

cerrahide transfüzyon oranları diğer gruplardan anlamlı oranda yüksek bulundu 

(p<0.05).  

Yapılacak operasyon türüne göre uygulanan anestezi yöntemi incelendiğinde; 

obstetrik cerrahide %76,7 genel anestezi, %23,1 spinal anestezi uygulandığı, jinekolojik 

cerrahide en sık kullanılan anestezi şeklinin %96,8 ile genel anestezi olduğu, 
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jinekoonkolojik cerrahide de yine %99,4  oranla en fazla genel anestezinin tercih 

edildiği belirlendi. 

Çalışmamızda sezaryen yapılan hastalarda cerrahiye kabul şekline göre 

uygulanan anestezi yöntemi incelendiğinde elektif hastalarda %69,4 oranında genel 

anestezi, % 30,4 oranında da spinal anestezi uygulandığı belirlendi. Acil sezaryen 

operasyonlarında uygulanan anestezi oranları ise %75,1 ile genel anestezi ve  %24,9 ile 

spinal anestezi idi. 

Çalışmamızda gebe hastalar obstetrik haftaya göre sınıflandırıldığında 

%54,6’sının 37 hafta ve üstünde olduğu bulundu. Ayrıca sezaryen operasyonu geçiren 

hastalarda ortalama obstetrik hafta 35,37 ± 4,36 olarak hesaplandı. Gebe hastaları 

sezaryen endikasyonu açısından incelendiğimizde %30,1’inin preeklampsi, %10,3’ünün 

sefalopelvik uyumsuzluk, %9,1’inin ise mükerrer sezaryen endikasyonuyla sezaryene 

alındığı belirlendi. 

Çalışmamızda sezaryenle doğan bebeklerin 1.dk ortalama Apgar skoru 6,83 ± 

1,79, 5.dk ortalama apgar skoru 7,89 ± 1,71 olarak bulundu. Bebeklerin ortalama 

ağırlığı 2571,44 ± 1006,76 olarak hesaplandı. Bebeklerin %53’ünün neonatal YBÜ 

gereksinimi olduğu bulundu. Bebeklerin YBÜ’sinde ortalama kalış süreleri 14,7 ± 17,30 

olarak hesaplandı. YBÜ’sine alınan bebeklerin ortalama ventilatöre bağlı kalış süreleri 

14,58 ± 15,15 gündü. Sezaryenle doğan bebeklerin %84,5 şifayla taburcu edilirken 

%13,4’ü eksitus oldu. İntrauterin eksitus oranları %2,1 olarak bulundu. Sezaryenle 

doğan bebeklerin ortalama taburcu zamanı   4,2 ± 2,55 gün olarak hesaplandı. Eks olan 

bebeklerin ortalama eksitus zamanları ise 13,5 ± 13,56 gün olarak bulundu.  

Çalışmamızda en sık karşılan intraoperatif komplikasyon grubunun %16,8 ile  

kardiak komplikasyonlar olduğu, bunları %1.1 ile alerjik komplikasyonların izlediği 

bulundu. İntraoperatif arrest oranlarını incelendiğimizde hastaların % 0,06’inde 

intraoperatif arrest geliştiği bulundu.  

Çalışmamızda hastaların %1,9’unda postoperatif yoğun bakım ünitesi 

gereksinimi olduğu belirlendi. Cerrahiye kabul şekline göre YBÜ gereksinimi 

incelendiğinde; elektif hastaların %1,8’inin, acil hastaların %2,1’inin YBÜ gereksinimi 

olduğu bulundu ve iki grup arasında istatistiksel olarak fark olmadığı belirlendi 

(p>0,05). Opere edilen toplam hastaların mortalite oranlarının ise %0,2 olduğu bulundu.  
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Çalışmamızda sezaryen yapılan hastalarda hipotansiyon oranları 

değerlendirildiğinde, spinal anestezide hipotansiyon oranı (%32,5) genel anesteziden 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,01). Ayrıca sezaryen yapılan 

hastalarda hipotansiyon tedavisi için vazopressör ajan kullanım oranları 

karşılaştırıldığında, spinal anestezide vazopressör ajan kullanım oranı (%32,5) 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,01).  

Çalışmamızda spinal anestezi ve genel anestezi uygulanan sezaryenlerin 

bebeklerinin 1.dk ve 5.dk Apgar skorları açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında 

istatistiksel fark olmadığı belirlendi (p>0,05). Sezaryen olan hastalara uygulanan 

anestezi yöntemine göre bebeklerin mortalite oranları incelendiğinde, genel anestezi ve 

spinal anestezi arasında bebek mortalite oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadı (p>0,05). 

Sonuç olarak; düzenli ve sistematik bir şekilde tutulan anestezi kayıtlarından 

geniş hasta serilerini kapsayan bir çok çalışmanın sağlıklı bir biçimde  yapılabileceği, 

OMÜ’nde kullanılan Nükleus Medikal Bilgi Sistemi ve kliniğimiz anestezi kayıt 

formlarının hastalarla ilgili bilgilerin birçoğunu içerdiği ve bu tarz retrospektif 

çalışmaların belli aralıklarla tekrarlanmasının hem aynı klinikteki uygulamaların sürekli 

olarak değerlendirilmesine, hem kayıtlardaki eksikliklerin saptanmasına, hem de 

klinikler arası karşılaştırma yapılmasına olanak vererek anesteziyolojinin gelişimine 

katkı sağlayacağı kanısına varıldı. 

Anahtar kelimeler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Obstetrik, Jinekolojik, 

Anesteziyoloji, Retrospektif Analiz 
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                                         SUMMARY  

 

           Anesthesia records should be correct and reliable for  better perioperative patient 

care, better outcomes and further epidemiologic studies. Physical status of patient 

before the procedure, vital signs, medications and interventions  during anesthesia are 

recorded to the anesthesia record form. Anesthesia record form is important not only for 

assessment of the intraoperative condition but also for medical and legal issues as a 

document which may be referred for further procedures. 

          While comfort, safety of the patient and suitable surgical conditions are targets of   

surgical anesthesia, some  other important factors for the mother and the baby should 

also be  considered in obstetric anesthesia. These factors make obstetric anesthesia 

unique. 

          Due to maternal factors like physiologic changes associated with pregnancy and 

labor, most of the interventions being urgent, high gastric residual volume, 

psychological status, altered uterine tonus due to CNS  depression or sympathetic 

blockade, aortocaval compression,  direct or indirect effects of all medications on  fetus, 

influence of maternal hemodynamic and respiratory alterations on fetus and 

impossibility of intrauterine resusicitation,  obstetric anesthesia is different from other 

anesthesia types. Sufficient knowledge and skills are expected from  the 

anesthesiologist for  safety of both mother and fetus as well as to provide suitable 

surgical conditions. 

          In our study data were generally obtained from preoperative and intraoperative 

anesthesia record forms. For access some information,  we made search   at patient  files 

and   computarised data system of our instutition (Nucleus Medical Data System) . 

          We accessed  and analysed the data of 14361 patients who  underwent surgical 

procedure in our hospital because of obstetric and gynecologic diseases between 2006 

and 2012 in terms of anesthesiologic  factors . 

           In our study, the  most common surgical procedures  were caesarean section 

(43,3%), total abdominal hysterectomy+bilateral salpyngo oophorectomy (TAH+BSO) 

(16,1%) and diagnostic laparoscopy (5,3%). 
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           58,4% of the patients were ASA I, 37% were ASA II, 4,3% were ASA III and 

0,2% were ASA IV physical status. 

           60,3% of the cases were operated under elective conditions and 39,7% were 

operated under urgent conditions. 

           When we evaluated the anesthetic techniques performed in our clinic, 87,1% of 

the patients has been performed  general anesthesia, 12,6% spinal anesthesia, 0,2% 

CSE,  0,1% local anesthesia. 

            In terms of the most common systemic disease, 17.7% of patients had 

cardiovasculary problems. 

            In terms of systemic disease by age, for patients who were older than 46 years 

old , systemic disease rates than other age groups were found to be significantly higher 

(p<0.01). 

            For Mallampati Score, at  obstetrical and gynecological surgery Mallampaty 

Score I, at gyneco-oncologic surgery  Mallampaty Score II rates was significantly 

higher than other groups (p<0,01). 

           0,9% of the patients had difficult endotracheal intubation. The most common 

cause of difficult intubation was anterior larynx (96,0%). While 81,1% of these patients 

were intubated by inserting a tube stylet, 9,4% were intubated with McCoy 

laryngoscopy and 6,3% with fiberoptic bronchoscopy. 

           When requirement  rate for invasive monitoring   was analysed  (arterial and 

central venous pressure),   we saw that requirement for invasive monitoring rates were 

significiantly higher  for patients older than 61 years old and undergoing gyneco-

oncologic surgery (p<0.05). 

           Transfusion rates were significantly higher at gyneco-oncologic surgery 

.(p<0.05). 

           When anesthesia procedure according to operation type was analysed, it has seen 

that general anesthesia was applied in the ratio of 76,7%, spinal anesthesia 23,1%  for 

obstetric surgery and general anesthesia was seen to be the most commonly used 
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anesthesia type (96,8%) for gynecologic surgery and in also gyneco-oncologic surgery 

(99,4%). 

           General anesthesia was  applied in the ratio of 69,4% in elective patients, the 

ratio of spinal anesthesia was 30,4%. In urgent caesarean section operations, ratio of 

general anesthesia was 75,1%  and ratio of spinal anesthesia was 24,9%. 

           54,6% of the patients were >37 weeks gestational age .In addition, mean 

obstetric age was found  35,37 ± 4,36 weeks for the patients who underwent caesarean 

section. When we analysed pregnants in terms of caesarean section indications, we 

determined common  indications as preeclampsia (30,1%), cephalopelvic disproportion 

(10,3%) and repeated caesarean section (9,1%). 

           For C/S group, 1st min mean Apgar scores were 6,83  ± 1.79,  5th min mean 

Apgar scores were  7,89 ± 1,71. Mean weight of C/S babies was 2571,44 ± 1006,76 

gram. 53% of the babies   had  neonatal  ICU care requirement. Mean duration of  ICU 

stay was 14,7 ± 17,30 days. Infants’ who received ICU mean duration of mechanical 

ventilation  was 14,58 ± 15,15 days. While 84,5 % of the C/S babies discharged from 

hospital with cure, 13,4% has died.Intrauterine exitus ratio was  2,1%. Mean duration of 

discharge from hospital was 4,2 ± 2,55 days. Mean exitus time was 13,5 ± 13,56 days. 

           The most common types of intraoperative complications were cardiac 

complications (16,8%) followed by allergic complications (1,1%). We found the ratio of 

intraoperative cardiopulmonary arrest was 0,06%. 

           1,9% of the pregnants had postoperative ICU requirement. When ICU 

requirement according  to surgery condition was analysed, 1,8% of the elective patients 

and 2,1% of the urgent patients were found to require ICU care  and there was no 

significiant difference between groups(p>0,05). Mortality rate was found as 0,2% 

among the total operated patients. 

           When we evaluated   rates of hypotension in patients undergoing cesarean 

section, we saw that hypotension during spinal anesthesia(32,5%) was  significantly 

higher than general anesthesia (p<0.01). 

           At cesarean sectio procedures,vasopressor agent consumption rates  for the 

treatment of low arterial blood pressure at patients undergoing cesarean sectio was 
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statistically significantly greater in spinal anesthesia than general anesthesia. (32.5%) 

(p<0.01). 

           1st and 5th minutes Apgar scores were similar between general anestesia 

population and spinal anestesia population (p>0.05). There was no statistically 

significant difference between general anesthesia and spinal anesthesia populations for 

mortality rates (p>0.05).  

           We conclude that regular and systematic anesthesia records could help for new 

studies including large patients series.Nucleus Medical Data System used in OMU and 

anesthesia record forms of our clinic included most of these data. We suggest 

performing this type of retrospective studies with regular intervals  enables to evaluate 

the clinical practices regularly for the detection of record errors and to compare the 

clinics, thereby improve  the development of anesthesiology. 

Keywords: Ondokuz Mayıs Üniversity, Obstetric, Gynecological, Anesthesiology, A 

Retrospective Analysis 
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                                                      1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 

            İlk modern anestezi uygulaması 1846 yılında William Morton tarafından eterle 

gerçekleştirilmiştir. Anestezi uygulamasına ait ilk kayıt ise Ernest Amory Codman 

tarafından 1894 yılında tutulmuştur
1
. 

           Anestezi kayıt formuna hastanın anestezi öncesi durumu, anestezi sırasında ve 

sonrasında hastaya yapılan işlemeler, uygulanan ilaçlar ve vital bulgular kaydedilir. Bu 

şekilde anestezi kayıt formu hastanın operasyonundaki durumunun değerlendirilmesi 

yanında daha sonraki uygulamalarda da başvurulacak bir kaynak oluşturur. 

           Düzenli bir şekilde tutulmuş anestezi kayıtlarından aylık, yıllık faaliyet raporları 

çıkarılabilir, veri analizleri ile retrospektif epidemiyolojik çalışmalar yapılmasında 

yararlanılabilir. Bu çalışmalar anestezi uygulamalarının kalitesini artırır ve 

anesteziyolojinin gelişmesine katkı sağlar
2
. Düzenli anestezi kayıtları  bilgisayar desteği 

ile kolaylıkla tutulabilir. Bilgisayarlar günümüzde Anesteziyoloji ve Reanimasyon’da 

birçok değişik amaç için kullanılmaktadır
3
. 

           Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon AD’da 2006 ile 2012 yılları arasında Obstetrik ve Jinekolojik cerrahi 

geçiren 14361 hastanın  preoperatif/intraoperatif anestezi kayıt formları, hasta dosyaları 

ve Nukleus Medikal Bilgi sisteminden elde edilen veriler kullanılarak retrospektif 

analizi hedeflenmiştir. Bu çalışma sayesinde Obstetrik ve Jinekolojik cerrahi sırasında 

uygulanan anestezi sürecini değerlendirmemiz mümkün olacaktır. Amacımız Obstetrik 

ve Jinekolojik cerrahi uygulanacak hastalarda anestezi etkinliğini belirleyerek yol 

gösterici olabilecek bir veri kaynağı hazırlamaktır. 
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                                              2. GENEL BİLGİLER 

           2.1. TARİHÇE 

           2.1.1. ANESTEZİ KAYITLARININ TUTULMASI 

            

           Peroperatif daha iyi hasta bakımı sağlanması ve epidemiyoloji araştırmalar 

yapılabilmesi için anestezi kayıt formu tutulmasının önemi bir çok otör tarafından 

vurgulanmıştır. Anestezi kayıt formu hastanın operasyondaki durumunun 

değerlendirilmesi yanında daha sonraki uygulamalarda gerektiğinde başvurulabilecek 

önemli bir kaynaktır. Bu nedenle tıbbi ve adli bakımdan önemlidir. 

          N2O ilk defa 1772 yılında Joseph Priestley tarafından bulunmuştur ve Sir 

Humprey Davy  çürük 20 yaş dişinin ağrısını dindirdiğini keşfetmiştir. Bundan 24 yıl 

sonra Diş Tabibi Horace Wells tarafından diş çekiminde ağrının dindirilmesi amacıyla 

kullanılmıştır
4
. 

          İlk modern anestezi 1846 yılında William Morton tarafından Eter kullanılarak 

yapılmıştır. Bundan bir yıl sonra Londralı John Snow ilk anestezi uzmanı olarak 

kayıtlara geçmiş ve ilk anestezi kitabı da bu kişi tarafından yayınlanmıştır. Aynı yıl 

İskoçyalı James Young Simpson’un pelvik kontraksiyonu olan bir kadına eter 

uygulaması ilk modern obstetrik anestezi uygulaması kabul edilir
5
. Eterin hoş olmayan 

kokusu ve uygulama zorluğu nedeniyle Simpson yeni anestezik madde arayışına 

başlamış ve 1847’de kloroformun anestezik özelliğini bulmuştur. Bu sıralarda Kraliçe 

Victoria 4. doğumunu yaparken kloroform uygulanması teklifini kabul etmiştir. Bu 

sayede İngiltere ve Amerika’da doğumda anestezi uygulaması benimsenmiştir
4
. 

          Hakkındaki ilk yazılı bilgi M.Ö. 300 yılında Theochratus tarafından verilmiş olan 

morfin ilk kez 1850’de Turinli Lorenzo Bruno tarafından anesteziden önce anksiyeteyi 

önlemek için, 1864’de de Münihli cerrah J.N. von Nusbaum tarafından kullanılan 

anestezik ihtiyacını azaltmak amacıyla uygulanmıştır. 

          1872’de İtalyan Spesser fistül kanalı içine morfin enjekte ederek ağrısız bir 

ameliyat gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu işlem belki de ilk  lokal anestezik girişimdir. 
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          Aynı yüzyılda Schraff, kokainin lokal anestezik etkisini göstermiştir. 1884’de 

Sigmund Freud ve Karl Köller kokaini lokal anestezik olarak kullanmıştır. 1885’de 

Corning ilk kez spinal anestezide uygulamıştır. 

           1891’de Quincke spinal ponksiyonun faydaları ve tanı koymadaki yararlarını 

belirtmiştir. 

           1898’de August Bier bugünkü anlamda spinal anesteziyi ilk kez uygulamıştır. 

           Sonraki yıllarda intravenöz anestezik ajanlar bulunmuş, 1942 yılında ilk kas 

gevşeticiler keşfedilerek klinik kullanıma girmiştir. 1956 yılında halotanın devreye 

girmesi ile yeni bir dönem başlamıştır. 

            Direkt laringoskopi ilk kez 1895’de Kirstein tarafından yapılmıştır. 1907’de 

Chevalier Jackson laringoskop uygulamasını yaygınlaştırmıştır. 1878’de Glasgowlu 

cerrah Mac Evan ilk kez metal esnek bir tüp yaparak bunu trakeaya yerleştirmiştir. 

1893’de Karl Maydl aparatı daha da geliştirdi ve 1895’de Eisenmenger ilk balonlu tüpü 

yaptı. Magill 1920’de endotrakeal anesteziyi 1928’de de nazal entübasyonu 

uygulayarak devreye soktu. 1943 yılında Macintosh eğri bleyti bulmuştur
4
. Fleksibl 

fiberoptik laringoskopi 1967 yılında tanımlanmıştır ve zor entübasyonlarda 

kullanılmaktadır
6
. 

           Anestezi uygulamasına ait ilk kayıtlar 1894 yılında Ernest Amory Codman 

tarafından ilk kez tutulmuştur
1
. Kayıt formunda verilen anestezik maddenin miktarı, 

operasyon süresi tespit edilmiş, kalp atım hızı ve solunum ise grafik halinde 

kaydedilmiştir
1,7

. 

           Zamanla kayıt formundaki bilgiler çeşitlenmiş ve artmıştır. 1930 yılında 

Mckesson Nargraf adlı bir aletle otomatik anestezi kaydı tutmuştur. 1931 yılında Towell 

Hollorith delikli kartları geliştirmiştir ve bu kartlar 1940’lardan itibaren yaygın olarak 

kullanılmıştır. Daha sonra Mc Bee Kesart tarafından geliştirilen farklı bir kayıt kartı 

kullanımı yaygınlaşmıştır
7
. 

           Ülkemizde ilk endotrakeal entübasyonlu anestezi uygulamasına ait kayıt formu 

Dr. Sadi Sun tarafından 3 Ağustos 1949’da tutulmuştur, Türk Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Cemiyeti Dergisinde de yayınlanmıştır
8
. 
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           Dokümantasyon hem kalite güvencesi ve hem de medikolegal amaçlar ile 

önemlidir. Malpraktis nedeni ile suçlanmaya karşı savunma için yeterli dokümantasyon 

gerekir
9
. 

           Preoperatif not hastanın çizelgesine yazılmalı ve ayrıca hastanın medikal, 

anestezi ve medikasyon hikayesi, fizik muayene bulguları, laboratuvar sonuçları, ASA 

klasifikasyonu ve konsültanın tavsiyelerini de kapsayan preoperatif değerlendirmeyi 

tüm yönleri ile tanımlamalıdır. Bu not aynı zamanda anestezik planı anlatır ve 

bilgilendirilmiş onayı da içerir. Bilgilendirilerek alınan onayın dokümantasyonu, 

hastaya yapılan plan, alternatif plan, bunların avantajları ve dezavantajlarının 

anlatıldığını, hastanın bunu anladığını ve kabul ettiğini gösteren karttaki bir hikaye 

formuna dayanır
9
. 

            İntraoperatif anestezi kaydı faydalı bir intraoperatif monitörizasyon, hastanın 

gelecekteki anestezisi için bir kaynak ve bir kalite sigortası olarak işe yarar. Bu kayıt 

mümkün olduğunca uygun ve doğru olmalıdır. Operasyon odasındaki anestezi bakımını 

her yönü ile dökümante etmeli ve aşağıdakileri kapsamalıdır: 

                     -Anestezi makinasının ve diğer ekipmanların preoperatif kontrolü. 

                     -Anestezi indüksiyonundan hemen önce hastanın tekrar değerlendirilmesi 

veya yeniden gözden geçirilmesi. 

                     -Yeni laboratuvar sonuçları veya konsültasyonlar bakımından kartın 

yeniden gözden geçirilmesi. 

                    -Anesteziye ve cerrahiye onayların gözden geçirilmesi. 

                    -İntraoperatif   ilaçların uygulama zamanı, dozajı ve yolu. 

                    -Tüm intraoperatif monitörizasyon. 

                    -İntravenöz sıvı uygulaması ve kan ürünlerinin transfüzyonları. 

                    -Tüm işlemler (örneğin; endotrakeal entübasyon, nazogastrik tüp takılması 

veya invaziv monitörlerin yerleştirilmesi) 
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                     -Mekanik ventilasyon, hipotansif anestezi, tek akciğer ventilasyonu, 

yüksek frekanslı jet ventilasyon veya kardiopulmoner bypass gibi rutin ve özel 

yöntemler. 

                      -İndüksiyon, pozisyon verme, cerrahi insizyon ve ekstübasyon gibi önemli 

olayların zamanı ve seyri. 

                      -Beklenmeyen olaylar ve komplikasyonlar. 

                      -İşlem sonunda hastanın durumu 

          Vital bulgular en az her 5 dakikada bir grafik olarak kayıt edilir. Yöntemlerin 

tanımları veya komplikasyonlar elle yazılırken, diğer monitörizasyon verileri de 

genellikle grafiksel olarak girilir. 

           Anestezistlerin hastaya karşı sorumluluğu hasta anestezik etkilerden  tam 

anlamıyla kurtuluncaya kadar devam eder. Hastaya postanestezi bakım ünitesine kadar 

eşlik ettikten sonra, anestezist normal vital bulgular sağlanıncaya ve hastanın durumu 

stabil oluncaya kadar hastanın yanında kalmalıdır. Hastanın postanestezi bakım 

ünitesinden çıkmadan hemen önce, hastanın anesteziden uyanması, anestezi kaynaklı 

komplikasyonlar, hastanın operasyondan hemen sonraki durumu ve hastanın verileceği 

yerin dökümante edilmesi için bir çıkış notu yazılmalıdır
9
. 

           Adli ve mesleki açıdan değerli olan düzgün ve doğru tutulmuş anestezi kayıtları 

iki nüsha şeklinde doldurulmalı, bir nüshası hasta dosyasına konurken, diğer nüshası da 

anestezi kliniklerinde biriktirilip güvenli bir yerde, gerektiğinde bulunabilecek şekilde 

arşivlenmeli ve saklanmalıdır. İleriki yıllarda hasta ve cerrahi hakkında bilgi almak 

isteyen hekim ve araştırmacılar rahatlıkla bu anestezi kayıtlarına erişip gerekli bilgileri 

toparlayabilmeli. 

           Önceleri dosyalama işleri arşivlerde çok yer işgal edecek şekilde yapılmakta ve 

anestezi kayıt forumları üst üste yığılarak bırakılmaktaydı. Retrospektif araştırma 

yapacak araştırmacılar uzun bir süre arşiv taraması ile meşgul olurlardı. Buna rağmen 

aranan dosya veya kayıtların tamamı bulunamaz, eksik ve yetersiz sayıda dosya ile 

araştırma tamamlanmaya çalışılırdı. Çoğu zaman kayıtlardaki bilgiler standart olmadığı 

için araştırmacı standardizasyon ile de uğraşırdı. Şimdilerde ise anestezi kayıt 



6 
 

formundaki veriler bilgisayara yüklenerek daha kolay depolama ve bilgilere ulaşım 

imkânına kavuşulmuştur
1
. 

           Anestezi kayıt forumlarının tutulması genellikle aşağıdaki yöntemlerle 

yapılmaktadır. 

1. Çift nüsha olarak elle kaydetme ve dosyalama 

2. Elle kaydedilen raporların düzenli olarak bilgisayara aktarılması 

3. Klavye veya dokunmatik ekran aracılığı ile verilerin bilgisayara 

kaydedilmesi 

4. Otomatik kayıt cihazlarıyla verilerin doğrudan bilgisayara aktarılması 

Kliniğimizde ise çift nüshalı elle kaydedilen anestezi kayıt formu kullanılmakta, 

bir nüshası hasta dosyasına konurken, öbür nüshada departmanımızda saklanıp 

arşivlenmektedir. 1990 yılından itibaren anestezi kayıt formundaki bilgiler günlük 

olarak bilgisayara yüklenmektedir. 

 

            2.2. EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR 

 

      Anestezi kayıt forumlarının düzenli olarak tutulmasının en önemli faydalarından 

biriside retrospektif araştırmalar yapılabilmesine imkan sağlamasıdır. 

      Anestezide değişik konularda retrospektif ilk çalışmalar ilk anestezi kayıt 

formunun doldurulduğu 1894 yılının öncesine dayanır. 1858’de John Snow “Kloroform 

ve Diğer Anestezikler’’ adlı kitabında anestezi ölümleri ile ilgili çalışma raporunu 

yayınlamıştır. 1875 yılında İngiliz fizyologlar Kloroform, Eter, Azotprotoksit ve diğer 

ajanların birbirlerine göreceli üstünlüklerini araştırmak için Hindistan’da Haydarabad 

Komisyonu kurmuşlardır.  Bu komite İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan 

ve Avrupa’da çeşitli hastanelerde araştırmalar yapmış ve yaptıkları araştırmanın 

sonuçlarını Lancet’te 1933 yılında yayınlamıştır. Trent ve Gaster de 1930 ile 1943 

yılları arasında ameliyathanede ölen vakaları retrospektif olarak incelemişler ve 

sonuçlarını 1944 yılında yayınlamışlardır
10

. 

       Ülkemizde ise çok sayıda vaka analizi ile ilgili ilk yayın Müttefik Fransız 

Orduları Sağlık Hizmetleri Başmüfettişi Prof. Dr. G Scrive tarafından 1857 yılında 

yayınlanan rapordur. Bu raporda Kırım harbinde 1000 vakada kloroform uygulamasına 

değinilmektedir
8
. Bunu 1936 yılında Esad Birol’un “210 Kadın Doğum Vakasında 
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Evipan Uygulaması” adlı, 1945 yılında M. Ahmet Sarpyener’in “775 Hastaya Rektal 

Yolla Avertin Uygulaması” adlı yayınları izlemiştir
1
. Daha sonraki retrospektif 

epidemiyolojik çalışmalara örnek olarak 1983 yılında Hale Akoğuz’un “Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Faaliyet Raporu”, 1984 

yılında Raife Torun ve Oya Hergünsel’in “Şişli Etfel Hastanesi Acil Olgu 

Anestezilerinin Değerlendirilmesi” adlı yayınları sayılabilir
11,12

. 

        Anesteziyoloji ve Reanimasyon’da bu çeşit çalışmalarda bilgisayarlardan 

faydalanma ise 1950’lerden sonra başlamıştır. 1980 yılından sonra kişisel 

bilgisayarların geliştirilmesi ile günümüzde bütün büyük merkezlerde anestezi kayıtları 

ile ilgili bilgilerin toplanması ve epidemiyolojik araştırmalar bilgisayar desteği ile 

yapılmaktadır
13,14

. 

 

           2.3. ANESTEZİDE BİLGİSAYAR KULLANIMI 

 

          Bilgisayarlar yüzyılımızın başında matematik işlemci aletlerden yola çıkılarak 

geliştirilen, çeşitli bilgilerin yüklenip depolanabildiği, istenildiğinde geri alınabildiği, 

değişik bilgi işlem ve analizlerin yapılabildiği aletlerdir
15

. 

          Bilgisayarlar günlük hayatımıza hızla girdiği gibi teknik alanda da yaygın şekilde 

kullanılmaya başlanılmıştır. Minibilgisayar veya kişisel bilgisayarların devri 1980’lerde 

başlamıştır. O dönemden beri, hekimlerin kişisel bilgisayarlara ulaşımı ile güç artarken 

maliyetin azalması sağlanmıştır. 

             Bilgisayar bazlı bilgi sistemlerinin tıpta kullanımı için en zorlayıcı nedenlerden 

biri şimdiden çok geniş olan ve giderek artmakta olan bilginin etkili kullanımı ve 

yönetiminin tek yolunun bu olmasıdır. Verilerin düzenlenmesinin ve sağlık hizmetleri 

takımının üyeleri arasında güvenle aktarılmasının tek yolu elektronik ortam 

kullanılmasıdır. Hafızaya ve kağıt üzerindeki kayıtlara güvenmek geçmişte kalmıştır
16

. 

Bu gelişmeden Anesteziyoloji ve Reanimasyon da payına düşeni almıştır. 

Anesteziyolojide bilgisayarlar şu alanlarda kullanılmaktadır: 

1. Eğitimde: Temel bilgilerin edinilmesinde, eğitimin değerlendirilmesinde ve  

sınav amacı ile kullanılabilir. Ayrıca hem bilgi ölçen hem de mevcut durum ve 

vaka için en uygun seçenekleri içeren hazır programların kullanılmasıdır. 

            2. Araştırmada: Verilerin toplanması, analizi ve istatistiksel hesaplar 

     yapılmasında kullanılabilir.  
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           3. Bilgi çağırma sistemlerinde: Bilgilerin güncelleştirilmesinde ve kaynak 

     taramasında kullanılabilir. 

           4.Hastalarla ilgili bilgi bankası oluşturmada: Hasta sirkülasyonu hızlı olan       

               kliniklerde hasta ile ilgili bilgiler tutulup gerektiğinde bu bilgiler hemen  

                çağrılabilir. 

           5.Hastadan hikâye almada: Hastalardan doktor veya anketör olmadan  

bilgisayar  tarafından sorulan sorulara daha açık yanıtlar alınabilir 

           6.Çeşitli parametrelerin hesaplanmasında, tanı ve prognoz belirlemede,  

hasta takibinde kullanılabilir. 

           7.Kelime işlem aracı olarak: Zaman ve emekten ekonomi sağlanarak her    

türlü yazı ve makaleler yazılabilir 

8.Ameliyat listeleri, çalışma programları ve nöbet çizelgeleri hazırlanmasında 

kullanılabilir. 

9.Muhasebe kayıtlarının tutulmasında kullanılabilir. 

           10.Demirbaş, sarf malzemeleri ve ilaç stoklarının takip ve kaydında   

kullanılabilir. 

           11. Trend analizinde: Osiloskopik ölçüm cihazları, EKG ve kan basıncı 

      monitörleri, infüzyon pompaları ve ventilatörlerdeki parametrelerin  

      seyri  bilgisayar desteği ile izlenebilir 

           12. Servo anestezi: Hastanın kan basıncı, nabız sayısı, EEG dalga  

              değişiklikler ve kandaki anestezik madde düzeyi gibi verilerin                        

               bilgisayarlar aracılığı ile  analizi sağlanabilir. 

           13.Mesleki bilimsel iletişimde: Hekimler kendi alanlarındaki bilgi ve 

     deneyimlerini bilgisayar kullanarak birbirlerine aktarabilirler
1
.  

 

           2.4. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK CERRAHİDE ANESTEZİ 

            2.4.1. GEBELİKTE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 

 

            Doğum sırasında anestezi sağlamak için, gebelikteki fizyolojik değişimlerin, 

anestetiklerin fetüs ve yeni doğan üzerine etkilerinin, analjezi ve anestezi sağlamak için 

kullanılan çeşitli tekniklerin yararlarının ve risklerinin anlaşılması gerekir. Bunlara ek 
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olarak, doğum eylemi ve doğum konusunu anlamayı, acil obstetrik müdahale gerektiren 

obstetrik acilleri ve komplikasyonları, fetal distres, maternal hemoraji ve kord 

prolapsusu gibi özellikli durumlarda anestezi seçimi konusunda bilgi sahibi olmayı 

gerektirir
17

. 

              Gebelik, doğum eylemi ve nihayet doğum sırasında kadınlarda, değişen 

hormonal aktiviteye, büyüyen fetüs, plasenta ve uterusun artmış metabolik ihtiyaçlarına 

bağlı biyokimyasal değişimlere ve genişleyen uterusun mekanik olarak yer 

değiştirmesine bağlı olarak bazı temel anatomik ve fizyolojik değişimlere neden olur. 

Midgestasyon sonrası kadınlarda pulmoner aspirasyon riski artmıştır. Bu artış, alt 

özefagus sfinkterinin azalmış tonusuna bağlıdır. Aynı zamanda doğum eyleminin 

başlaması veya opioid verilmesine bağlı gastrik boşalmada gecikmeye de bağlı olabilir. 

Bu durum, anestezist tarafından genel anestezi için seçilen indüksiyon yöntemi ve 

havayolu yönetiminin planlamasında önemli bir etkendir
17

.  

           2.4.1.1. Hematolojik Değişiklikler           

           Hamilelikte artan mineralokortikoid aktivite, sodyum retansiyonu ve vücut su 

içeriğinde artışa neden olur. Böylece gestasyonun erken döneminde artmaya başlayan 

plazma volümü ve total kan volümü, term gebede sırasıyla %40-50 ve %25-40 oranında 

bir artışla sonuçlanır. Eritrosit hücre volümündeki göreceli olarak daha az olan artış, 

hemoglobin (11-12gr/dL’ye) ve hematokritte (%35’e) azalmaya neden olur. Hamilelik 

boyunca lökosit sayısı 8000-10000 /mm arasında değişirken, trombosit sayısı değişmez. 

Plazma fibrinojen konsantrasyonu normal bir gebelik sırasında yaklaşık olarak %50 

artarken, pıhtılaşma faktörlerinin aktivitesi değişkenlik gösterir. Miyadında gebede, 

serum kolinesteraz aktivitesi normalin %25 altına iner. Bu durum gestasyonun onuncu 

haftasından sonra başlar postpartum altıncı haftaya kadar devam eder. Ancak ılımlı 

dozlarda kullanılan süksinilkolin, uzun süren apneye neden olmaz. Total plazma protein 

konsantrasyonu miyadında 6 gr/dl’nin  altına iner, oysa dolaşımdaki total miktar artar. 

Albümin konsantrasyonundaki bu göreceli azalma, albümin globülin oranını azaltır. 

Serum protein konsantrasyonundaki azalma, proteine bağlanan ilaçların serbest 

fraksiyonlarında artışla sonuçlanabileceğinden klinik olarak önemli olabilir
18

. 
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           2.4.1.2. Kardiovasküler Sistemdeki değişiklikler 

          Gebelikte meydana gelen kardiovasküler sistem değişiklikleri: 

                        1. İntravasküler sıvı hacmi artışı 

                        2. Kardiyak debi artışı 

                        3. Sistemik vasküler dirençte azalma şeklinde özetlenebilir. 

           2.4.1.2.1 İntravasküler Sıvı Hacmi Artışı  

           İlk trimestırda maternal intravasküler sıvı hacmi artar ve termde plazma hacmi 

%45, eritrosit hacmi %20 oranında artmış olur. Plazma hacmindeki bu orantısız artış 

gebelikteki rölatif anemi nedenidir. Bu artmış intravasküler sıvı hacmi sayesinde vajinal 

doğumda 300-500 ml, sezaryen seksiyo ile 800-1000 ml civarında beklenen kan kaybı 

dengelenmiş olur. İntravasküler sıvı hacminin artışına bağlı oluşan dilüsyonel etkiyle 

total plazma protein konsantrasyonu azalır. 

           2.4.1.2.2. Kalp Debisi  

           Gestasyonun 10.haftasında kalp debisi %10 oranında, üçüncü trimestırda %40-50 

oranında artar. Kalp debisinde bu artış, artmış atım hacmi (%25-30) ve kalp hızına 

(%15-25) bağlıdır.  Doğum eyleminin başlaması kalp debisinin daha da artmasına neden 

olur. Bu artışın en yüksek olduğu dönem doğumun hemen sonrasıdır. Bu durum doğum 

sonrasında, özellikle kapak darlığı gibi kardiyak hastalığı olan gebeler için risk 

oluşturur. Rejyonel anestezi, ağrılı doğum süreci sonucu oluşan katekolamin deşarjını 

azaltarak buna bağlı olarak gelişen maternal taşikardi ve sistemik hipertansiyonu 

hafifletir. Kardiyak debi değerleri doğumdan iki hafta sonra gebelik öncesi değerlere 

döner. 

           2.4.1.2.3. Sistemik Vasküler Direnç  

          Sistemik kan basıncı normal bir gebelikte %15 oranında azalır. Venöz kapasitans 

artışına bağlı olarak, artmış plazma hacmine rağmen  santral venöz basınç artmaz. 
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           2.4.1.2.3.1. Aorta kaval Bası (Supine Hipotansiyon Sendromu)  

           Supin pozisyonda, maternal kan basıncının düşmesi, uterusun aortokaval basısına 

bağlıdır.  Gebelerin %15-20’sinde belirgin aortoilyak arter basısı ve bütün gebelerde 

vena kava basısı mevcuttur. Aortokaval basıya bağlı gelişen hipotansiyona terleme, 

bulantı, kusma ve bilinç durumunda değişimler eşlik edebilir. Bu semptomlar supin 

hipotansiyon sendromu olarak tanımlanır. Supin hipotansiyon sendromunun 

mekanizması, gebe kadınlarda supin pozisyondayken uterusun inferior vena kavaya 

basısı sonucu venöz azalması ile açıklanabilir. Bunun sonucunda kalp debisi azalır ve 

sistemik kan basıncı düşer. Gebe kadınların çoğunda bu duruma karşı tansiyon 

düşüşünü engellemek için kompansatuar mekanizmalar vardır. Bunlardan  biri inferior 

vena kavaya bası seviyesinin altında venöz basıncın artışıdır. Bu sayede vücudun aşağı 

yarısının venöz kanı paravertebral venöz pleksuslardan azigos vene yönlendirilir. 

Dolaşım azigos venlerden superior vena kavaya devam eder ve venöz dönüş sağlanır. 

Epidural venlerin genişlemesi, lumbar epidural anestezi sırasında damar yaralanması ve 

lokal anestetiğin yanlışlıkla damar içine verilme olasılığını artırır. 

              Aortokaval basıya bağlı hipotansiyonu önlemek için diğer bir mekanizma 

refleks olarak periferik sempatik sinir sistemi aktivitesindeki artıştır. Bu artışın 

sonucunda sistemik vasküler direnç artar ve azalmış kalp debisine rağmen sistemik kan 

basıncı devam ettirilir. Ancak rejyonel anestezi ile sistemik vasküler dirençteki bu 

kompansatuar artışın azalacağı unutulmamalıdır.  Rejyonel anestezi ile olan arteriyel 

hipotansiyon bu nedenle gebe kadınlarda  daha  şiddetlidir. 

            Gebe uterus, inferior vena kava basısına ek olarak alt abdominal aortaya da bası 

yapabilir. Bu basıyla alt ekstremitelerde arteriyel hipotansiyona neden olur ancak 

koldan ölçülen sistemik kan basıncında azalma görülmez. 

           Aortokaval basının şiddeti uterin ve plasental kan dolaşımındaki azalmayla 

ilişkilidir. Sağlıklı bir uteroplasental birimde bile 10-15 dakika süren maternal 

hipotansiyon uterin kan akımını azaltarak progresif  fetal asidoza neden olur. Gebe 

kadınlara ikinci ve üçüncü trimestırda supin pozisyonda anestezi verilmesine izin 

verilmemelidir. Gebe kadınların lateral pozisyona getirilmeleri veya gebe uterusun vena 

kava inferior veya aortanın soluna alınmasıyla gebe uterusun yeri değiştirilebilir. Bu sağ 

kalçanın bir battaniye veya bir yükseklikle 10-15 cm kaldırılmasıyla sağlanabilir
17

. 
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           2.4.1.3. Solunum Sistemi Değişiklikleri  

           Gebelikte meydana gelen solunum sistemi değişikliklerinden en belirgin olanları 

üst havayolu, dakika ventilasyonu, akciğer volümleri ve arteriyel oksijenizasyondaki 

değişimlerdir. 

           2.4.1.3.1. Üst Havayolu  

            Gebelikte, üst havayolu mukozasının kapiller konjesyonu görülür. Üst 

havayolunun aspirasyonu, airway yerleştirme ve direkt laringoskopi sırasında dikkatli 

olunmalıdır. Çoğunlukla vokal kordlar ve aritenoidlerin ödemli olması nedeniyle önlem 

olarak daha küçük kaflı endotrakeal tüpler seçilmelidir. Gebeliğe bağlı kilo alınması 

veya gebelikten önce de obez olunması laringoskopun yerleştirilmesinde büyük 

memeler ve kısa boyun nedeniyle zorluklara neden olur
17

. 

           2.4.1.3.2. Dakika Ventilasyonu  

           Dakika ventilasyonu, ilk trimestırda gebelik öncesinin %50’si kadar artar ve 

gebelik boyunca bu seviyede kalır. Dakika ventilasyonunun artışı, tidal volümde ve 

solunum sayısındaki küçük artışlarla sağlanır. Dolaşımdaki artmış progesteron 

düzeylerinin, dakika ventilasyonunun artmasına neden olan uyarıyı sağladığı kabul 

edilmektedir. 

           İlk trimestırda dinlenme sırasında annenin PaCO2 değerleri 40 mmHg’dan 32 

mmHg’ya düşer. Bu durum artmış dakika ventilasyonunun yansımasıdır. Böbrekten 

bikarbonat iyonları atılımı arttığı için arteriyel pH normal kalır. Doğum sırasında  ağrı 

nedeniyle hiperventilasyon şiddetlenir. Bu durum yeterli analjezi sağlanarak 

hafifletilebilir
17

. 

           2.4.1.3.3. Akciğer Volümleri  

           Akciğer volümleri gebeliğin üçüncü ayına kadar değişmez. Uterusun artan hacmi 

nedeniyle diyafram, vücudun baş kısmına doğru yer değiştirmeye zorlanır
17

. Ayrıca 

toraks kafesinin ön-arka ve transvers çaplarında artış meydana gelir. Beşinci aydan 

sonra fonksiyonel rezidüel kapasite, ekspiratuar rezerv volüm ve rezidüel volüm %20 

azalır. Beraberinde inspiratuar yedek volümü de arttığından total akciğer kapasitesi 

değişmez. Birçok gebede fonksiyonel rezidüel kapasite azalması problem yaratmaz. 
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Ancak sigara, obezite ya da skolyoz nedeniyle kapanma volümü önceden bozuk 

olanlarda gebeliğin ilerlemesi, hipoksiye neden olan havayolunda erken kapanmaya 

neden olabilir. Trendelenburg ve supin pozisyonlarda  da kapanma volümü ve FRK 

arasında anormal bir ilişki olabilir. Doğumdan kısa süre sonra rezidüel volüm ve FRK 

normale döner
18

. 

          Dakika ventilasyonundaki artış ve fonksiyonel rezidüel kapasitedeki azalmanın 

sonucu olarak inhalasyon anestetiklerinin alveoler konsantrasyonlarının değişim hızında 

artış görülür. Bu durum anestezi indüksiyonunu, anesteziden derlenmeyi ve anestezi 

derinliğini etkiler
17

. 

           2.4.1.3.4. Arteriyel Oksijenizasyon  

          Gebeliğin erken dönemlerinde hiperventilasyona bağlı olarak maternal PaO2 

değeri oda havasında 100 mmHg nın üzerindedir. Zamanla PaO2 normale döner veya 

hafif azalabilir, bu durum hava yolu kapanmasını yansıtır. Gebelerde genel anestezi 

indüksiyonu sırasında gebe olmayanlara göre PaO2 değeri daha çabuk düşer. Bunun 

nedeni azalmış oksijen rezervi ve artmış oksijen alımıdır. Bu nedenle rejyonel anestezi 

sırasında oksijen uygulaması ve beklenen bir apne periyodundan önce 

preoksijenizasyon üç dakika oksijen solunması, dört beş derin soluk veya bir dakika 

boyunca sekiz maksimal soluk) önerilir
17

. 

           2.4.1.4. Sinir Sistemi Değişiklikleri  

         Gebelikte bütün genel anesteziklerin minimal alveoler konsantrasyonu progresif 

olarak azalır. MAK gebelikten sonra üçüncü günde normale döner. Bu etkiden 

progesteronun sedatif etkisi kısmen sorumludur. Santral sinir sisteminin bu şekilde 

depresyonu koruyucu üst havayolu reflekslerini zayıflatarak gebelerde pulmoner 

aspirasyon için risk oluşturur. 

          Uterusun büyümesi nedeniyle intraabdominal basınç artışına bağlı olarak epidural 

venlerin genişlemesi sonucu epidural aralık daralır ve subaraknoid aralıkta serebrospinal 

sıvı miktarı azalır. Bu sayede lokal anesteziklerin yayılımı kolaylaşır
17

. Ayrıca bu 

durum epidural anestezide dural ponksiyona yatkınlık yaratır. Epidural venlerin 

dolgunlaşması epidural kateterin bir ven içine yerleşme olasılığını artırarak istemsiz 

intravasküler enjeksiyona neden olabilir
19

. 
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           2.4.1.5. Renal Değişiklikler  

          Gebeliğin üçüncü ayında renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon hızı %50-60 

artar. Glomerüler filtrasyon üçüncü trimestırda normale yaklaşır. Kan üre azotu ve 

serum kreatinin konsantrasyonu için normal kabul edilen değerler %50 oranında 

azaltılmalıdır
17

. Glikoz ve aminoasitlerin renal tübüler eşiğinin azalması sıktır ve hafif 

glikozüri (1-10g/gün) veya proteinüriye (<300mg/gün) yol açabilir. Plazma ozmolalitesi 

8-10 mOsm/kg azalabilir
19

. 

           2.4.1.6. Gastrointestinal Değişiklikler  

           Gebelik sırasında gastroözefageal reflü ve özefajit daha sıktır. Uterus tarafından 

midenin yukarı ve öne yer değiştirmesi gastroözefageal sfinkter yetmezliğine neden 

olur. Artan progesteron düzeyleri gastroözefageal sfinkterinin tonusunu ve 

gastrointestinal motiliteyi azaltırken, plasental gastrin sekresyonu gastrik asit 

hipersekresyonuna neden olur. Bu faktörler yüzünden gebede regürjitasyon ve pulmoner 

aspirasyon riski yüksektir
19

. Mide içeriğinin pulmoner aspirasyonu insidansı gebelerde 

1:400-500 iken bu oran tüm hastalarda 1:2000’dir
20

. İntragastrik basınç değişmez
19

. 

            Beslenmeden sonra geçen süreden bağımsız olarak doğum eylemindeki 

kadınlara tok hasta muamelesi yapılmalıdır. Ağrı, endişe ve eylem sırasında verilen 

ilaçlar mide boşalmasını yavaşlatır.  

           Pulmoner aspirasyon riski arttığından genel anestezi verilerek bilinci kaybolan 

hastalarda trakeaya kaflı tüp yerleştirilmelidir. Mide sıvı pH’sı önemli olduğundan 

anestezi indüksiyonundan önce antiasit verilmelidir. Partiküllü antiasitler de aspirasyon 

riski taşıdığından partikülsüz antiasitler tercih edilebilir. H2 reseptör antagonistleri ve 

partikülsüz bir antiasit olan sodyum sitrat kombinasyonu yaralı olabilir. Metoklopramid 

gebe kadınlarda genel anestezi gerekiyorsa ve hasta aspirasyon açısından yüksek riskli 

ise (tok hasta) mide sıvı hacmini azaltacağından yaralı olabilir
17

. 

           2.4.1.7. Hepatik Değişiklikler  

          Hepatik fonksiyon ve kan akımı değişmez. Üçüncü trimestırda serum 

transaminazları ve laktik dehidrogenaz seviyeleri çok az yükselebilir. Serum alkalen 

fosfatazın yükselmesi plasentadan salınmasına bağlıdır. Plazma volümünün 

genişlemesine bağlı olarak serum albümin düzeyi bir miktar azalır.  
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           2.4.1.8. Metabolik Değişiklikler  

           Gebelikte glikoz ve aminoasit düzeyleri düşük, serbest yağ asitleri, keton ve 

trigliserid düzeyleri yüksektir. Gebelik diabetojenik bir durumdur; gebelik sırasında 

insülin düzeyleri yüksektir. Plasentadan salınan insan plasental laktojeni kısmi insülin 

direncinden sorumludur. 

           Human karyonik gonadotropin sekresyonu ve östrojen düzeylerinin artması tiroid 

bezinde hipertrofiye ve tiroid bağlı globülinin artmasına neden olur. Bu nedenle T3 ve 

T4 düzeylerinin artmasına rağmen serbest fraksiyonları ve TSH normal kalır. Serum 

kalsiyumu azalır ancak iyonize kalsiyum normaldir. 

           2.4.1.9. İskelet Kas Etkileri 

          Gebelikte artmış relaksin seviyeleri serviksi yumuşatarak, uterin kontraksiyonları 

inhibe ederek, simfisiz pubis  ve  pelvik eklemleri gevşeterek doğuma hazırlığa yardım 

eder. Omurganın ligamentöz gevşekliği sırt hasarı riskini artırır. Bu nedenle gebelikte 

sırt ağrısı insidansı artar
19

. 

 

             2.4.2. UTEROPLASENTAL DOLAŞIM 

 

       Normal uteroplasental dolaşım sağlıklı fetusun gelişimi için gereklidir. 

Uteroplasental yetmezlik fötal gelişme geriliğinin önemli bir nedenidir ve ciddiyse fötal 

ölümle sonuçlanabilir. Bu dolaşımın bütünlüğü yeterli uterin kan akımına ve normal 

plasental fonksiyona bağımlıdır.  

           2.4.2.1. Uterin Kan Akımı  

      Gebelik sonunda uterin kan akımı kalp debisinin %10’u veya  600-700 mililitre 

dakikadır. Normalde uterus kan akımının yüzde sekseni plasentaya, geri kalanı 

miyometriuma gider. Gebelik uterus damarlarını maksimal dilate eder, yani 

otoregülasyon yoktur, fakat alfa adrenerjik agonistlere duyarlı kalırlar. 

           Kan akımı uterin arteriyel ve venöz basınçlar arasındaki farkla direkt olarak 

orantılı fakat uterin vasküler dirençle ters orantılıdır. Uterin damarlar belirgin nöral 
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kontrol altında olmasına rağmen, zengin alfa adrenerjik reseptör ve biraz beta adrenerjik 

reseptörlere sahiptir. 

           Gebelikte uterin kan akımını azaltan başlıca üç faktör: sistemik hipotansiyon, 

uterin vazokonstriksiyon ve uterin kontraksiyonlardır. Gebelik hipotansiyonunun sık 

nedenleri aortokaval kompresyon, hipovolemi ve rejyonel anestezi sonrasında sempatik 

blokajdır. Doğum sırasında stresin indüklediği endojen katekolamin salınımı uterin 

arterin vazokonstrüksiyonuna neden olur. Alfa adrenerjik etkili herhangi bir ilaçta 

vazokonstriksiyon neden olarak uterin kan akımını azaltabilir. Bu nedenle gebelikte 

oluşan hipotansiyonda beta adrenerjik aktivitesi olan efedrin tercih edilir.  

            Ayrıca hipertansif hastalıklar çoğunlukla genel vazokonstriksiyona bağlı olarak 

azalan uterin kan akımı ile birliktedir. Uterus kontraksiyonları uterin venöz basıncı 

artırarak kan akımını azaltırlar, şiddetli olduğu dönemlerde miyometriumu geçen 

arteriyel damarları sıkıştırarak kan akımını azaltırlar. Doğum sırasında hipertonik 

kontraksiyonlar ve oksitosin infüzyonları uterin kan akımını çok azaltırlar. 

           2.4.2.2. Plasenta Fonksiyonu 

          Fetüs respiratuar gaz değişimi, beslenme ve atık eliminasyonu için plasentaya 

bağımlıdır. Plasenta maternal ve fötal dokulardan oluşur ve her ikisinden kan alır. 

2.4.2.2.1. Fizyolojik Anatomi 

          Plasenta maternal vasküler boşluklarda yayılan fötal dokudan oluşur. Bu oluşum 

sonucunda villiler içindeki fötal kapillerlerle, onları kaplayan maternal kan akımı 

arasında madde değişimi kolaylıkla oluşur. İntervillöz boşluklardaki maternal kan uterin 

spiral arter dallarından kaynaklanır ve uterin venlere direne olur. Villi içindeki fötal kan 

göbek kordonundan iki umblikal arterle gelir ve fetusa tek umblikal venle döner. 

           2.4.2.2.2. Plasental Değişim  

          Plasental değişim beş mekanizmadan biriyle gerçekleşir. Bu mekanizmalar: 

1.Diffüzyon: Solunum gazları ve küçük iyonlar diffüzyonla taşınırlar. Anestezide 

kullanılan ilaçların çoğunun moleküler ağırlığı 1000’in altındadır ve plasentayı 

diffüzyonla geçerler. 
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2.Kütle akımı: Su kütle akımı ile hareket eder. 

3.Aktif  transport: Aminoasitler, vitaminler ve bazı iyonlar bu mekanizmayı kullanır. 

4.Pinositoz: İmmünglobülinler gibi büyük moleküller pinositozla taşınırlar. 

5.Membran bozuklukları: Plasental membrandaki yırtıklardan maternal ve fötal kanın 

birbirine karışması olasılığı Rh duyarlılığından sorumludur. 

           2.4.2.2.3. Solunumsal Gaz Değişimi 

         Plasentadan geçen maddeler içinde kullanıma oranla en az depolanan oksijendir. 

Neyse ki, birçok adaptasyon mekanizması sayesinde total oksijen yokluğu iki dakika 

olarak hesaplanmasına rağmen fetüs on dakika veya daha uzun yaşayabilmektedir. 

Parsiyel veya komplet oksijen yetersizliği umblikal kordon basısı, kordon sarkması, 

plasenta dekolmanı, ileri maternal hipoksemi veya hipotansiyondan kaynaklanabilir. 

Kompansatuar mekanizmalar kanın primer beyin, kalp, plasenta ve adrenal beze 

dağılımı; oksijen tüketiminin azalması ve anaerobik metabolizmadır. 

           Oksijenin plasenta ile transferi maternal uterin kan akımının fötal umblikal kan 

akımına oranına bağımlıdır. Plasentada iyi oksijenlenen fötal kanın PaO2’si sadece 40 

mmHg’dır. Oksijen transferi için fötal hemoglobin oksijen dissosiasyon eğrisi sola 

kaymıştır. Ayrıca fötal hemoglobin konsantrasyonu genellikle 15 g/dL’dir. 

           Karbondioksit plasentadan kolayca geçer. Maternal hiperventilasyon fetüsten 

maternal dolaşıma karbondioksit transferi için gradienti artırır. Fötal hemoglobinin 

karbondioksite affinitesi maternal hemoglobinden daha azdır. 

           2.4.2.2.4. Anestezik Ajanların Plasental Transferi  

            Bir ilacın plasentadan transferi fötal umblikal vendeki konsantrasyonunun 

maternal venöz konsantrasyonuna oranı ile ifade edilir. Fötal dokulara alınımı ise fötal 

umblikal arter konsantrasyonunun umblikal ven konsantrasyonuna oranıyla koreledir. 

Gebeye verilen ilaçların fetal etkileri verilim yolu, doz, verilim zamanlaması ve fötal 

organların gelişimi gibi birçok faktöre bağlıdır. Böylece, doğumdan saatlerce önce veya 

doğumdan hemen önce uterin kontraksiyon sırasında tek intravenöz bolus halinde 

verilen bir ilacın yüksek fötal düzeylere neden olma olasılığı en azdır. Fetüsteki etkiler 

intrapartum olarak fetal kalp hızı paterninden veya asit-baz durumundan, postpartum 
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olarak da Apgar skorlarından anlaşılır veya nörolojik muayene ile değerlendirilebilir. 

Neyse ki anestezik ajanlar  ve ek ilaçların plasental transferi belirgin olmasına rağmen 

doğumda kullanılan anestezik tekniklerin fetüs üzerine etkileri genellikle minimaldir. 

            Bütün inhalasyon ajanları ve intravenöz ajanların çoğu plasentayı geçer. 

İnhalasyon ajanları düşük dozlarda uygulandığında (<1 MAK) ve doğum indüksiyondan 

sonraki on dakika içinde olursa çok az fötal depresyona neden olurlar. Tiyopental, 

ketamin, propofol ve benzodiazepinler plasentayı kolayca geçerler ve fötal dolaşımda 

saptanabilirler.  Neyse ki, benzodiazepinler hariç  bu ajanlar indüksiyon dozlarında 

kullanıldığında, ilaç dağılımı, metabolizması ve olası plasental alım fötal etkileri 

sınırlar. Çoğu opioid plasentayı geçse de, yeni doğan üzerindeki oldukça değişiktir. 

Yenidoğanlar morfinin respiratuar depresan etkilerine diğer opioidlere göre daha 

duyarlıdır. Fentanil plasentayı geçmesine rağmen, doğumdan hemen önce yüksek 

intravenöz dozlarda (>1mikrogram/kg) verilmedikçe, minimal neonatal etkilere sahiptir. 

Epidural veya intratekal fentanil, sufentanili ve daha az  oranda morfin minimal 

neonatal etkiler oluşturur. Alfentanil neonatal depresyon oluşturabilir. Remifentanil de 

plasentayı kolayca geçer ve yeni doğanlarda solunum solunum depresyonu yapma 

potansiyeli vardır. Ancak yenidoğanların remifentanil metabolizması oldukça hızlıdır. 

Kas gevşeticilerin yüksek iyonizasyon özelliği plasental transferi engeller ve fetüs 

üzerine minimal etkilere neden olur.  

           Lokal anestezikler zayıf bazik ilaçlar olup esas olarak alfa bir asit glikoproteine 

bağlıdırlar. Plasental transferleri pKa, maternal ve fetal pH ve proteine bağlanma 

derecesine bağlıdır. Klorprokain hariç, fötal asidoz fötal ilaç/maternal ilaç oranının daha 

yüksek olmasına neden olur. Yüksek oranda proteine bağlanan ajanlar plasentayı zor 

geçerler;  böylece bupivakain ve ropivakainin lidokaine göre daha fazla proteine 

bağlanması, bu ajanların düşük fetal kan düzeylerini açıklar. Klorprokainin plasental 

transferi en düşüktür çünkü maternal dolaşımda plazma kolinesterazıyla süratle yıkılır.  

            Sık kullanılan anestezik ek ajanlarda plasentayı kolayca geçer. Bu nedenle, 

maternal uygulanan efedrin, beta adrenerjik blokerler, vazodilatatörler, fenotiazinler, 

antihistaminikler ve metoklopramid fetusa geçer. Atropin, skopolamin ve glikopirolat 

da plasentayı geçer. 
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            2.4.2.2.5. Anestezik Ajanların Uteroplasental Kan Akımına Etkileri 

            Barbitürat ve propofol maternal kan basıncını düşürmek suretiyle uterus kan 

akımında küçük azalmalara neden olurlar. Bununla birlikte düşük indüksiyon dozları 

sempatoadrenal aktivasyon nedeniyle kan akımında daha fazla düşmeye neden olur. 

Ketamin < 1.5 mg/kg dozlarda uteroplasental akımı değiştirmez. 

            Uterin hipertonus >2mg/kg ketamin dozlarında oluşabilir. Midazolam 

indüksiyon ajanı olarak kullanıldığında tiyopental ve propofole göre daha fazla sistemik 

hipotansiyon yapar. Etomidatın olası etkileri minimaldir, fakat uteroplasental dolaşım 

üzerine etkileri iyi bilinmemektedir. 

             Volatil inhalasyon anestezikleri kan basıncını ve potansiyel olarak 

uteroplasental kan akımını düşürürler. Fakat 1 MAK’dan düşük konsantrasyonlarda, doz 

bağımlı uterin relaksasyon ve uterus kan akımındaki küçük azalmalardan oluşan etkileri 

genellikle çok küçüktür. Nitröz oksit volatil bir anestezik ile birlikte uygulandığında 

minimal etkilere sahiptir.  

              Lokal anesteziklerin yüksek kan düzeyleri uterin arteriyel vazokonstrüksiyona 

neden olabilirler. Bu düzeyler sadece istemsiz intravasküler enjeksiyonlarda görülür ve 

bazen paraservikal bloklardan sonra ortaya çıkar. Arteriyel hipotansiyondan kaçınmak 

koşuluyla, spinal ve epidural anestezi uterin kan akımını azaltmaz. Ayrıca doğum 

sırasında uterin kan akımı epidural anesteziyi takiben preeklamptik hastalarda 

düzelebilir; çünkü dolaşımdaki endojen katekolaminlerin azalması uterin 

vazokonstrüksiyonu azaltır. Lokal anestezik solüsyonlara dilüe konsantrasyonlarda 

epinefrin ilavesi uterin kan akımını önemli ölçüde değiştirmez
19

. 

 

           2.4.3. OBSTETRİK ANESTEZİ 

 

        Obstetrik hastalarda anestezi riskini anlamak için önce genel obstetrik riski tam 

olarak değerlendirmek gerekir.  
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           2.4.3.1. Gebelikle İlişkili Mortalite  

         Gebelikle ilişkili mortalite genellikle, gebelik ilişkili ölümlerin canlı doğum 

sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Canlı doğumla birlikte olan ölüm nedenleri pulmoner 

embolizm, gebelik hipertansiyonu ve diğer tıbbi koşullardır. Ölü doğumla birlikte olan 

ana sebepler kanama, gebelik hipertansiyonu ve sepsistir. Ayrıca amniotik sıvı 

embolizmi ve intrakranial kanama ölümün önemli ek sebeplerindendir.  

           Bazı araştırmacılar, ciddi obstetrik morbidite insidansını ve bunun mortalite ile 

ilişkisini, sonucun daha duyarlı bir ölçütü olarak sorgularla. Risk faktörleri >34 yaş, 

beyaz olmayan etnik grup, çoğul gebelik, hipertansiyon hikayesi, önceki doğum sonrası 

kanama ve acil sezaryen doğumu içerir. Obstetride en sık rastlanan mortalite sebepleri 

açık farkla, şiddetli kanama ve preeklampsidir. 

           2.4.3.2. Anestezi Mortalitesi  

           Anne ölümlerinin yaklaşık %2-3’ünde anestezi sorumludur. 1985 ile 1990 

arasında toplanan veriler 1000000 canlı doğumda 32 anne ölümünün genel anestezi ve 

her 1000000 canlı doğumda 1,9 anne ölümün rejyonel anestezi nedeniyle olduğu fikrini 

vermiştir. 1991 ve 1999 arasındaki daha yeni verilerde, muhtemelen sezaryende 

rejyonel anestezi kullanımının artması yüzünden, anesteziye bağlı toplam anne 

ölümlerinde azalma görülmüştür. Çoğu ölüm sezaryen sırasında veya sonrasında oluşur. 

Ayrıca kötü sonuç ihtimali acil sezaryenlerde elektiflerden daha fazladır
20

. 

           2.4.3.3. Sezaryen İçin Anestezi  

         Sezaryen için anestezi seçimini, operasyonun endikasyonunu, aciliyetini, hasta ve 

doğum uzmanının tercihlerini ve anestezistin yeteneklerini içeren birçok faktör belirler. 

Genel anesteziye bağlı ölümler genellikle entübasyon başarısızlıkları gibi havayolu 

problemleri, ventile etme başarısızlığı veya aspirasyon pnömonisi ile ilişkiliyken, 

rejyonel anesteziye bağlı ölümler aşırı yüksek nöral blokaj veya lokal anestezik 

toksisitesiyle ilişkilidir. 

           Rejyonel anestezinin diğer avantajları: düşük maternal aspirasyon riski, bebeğin 

potansiyel olarak depresan ilaca daha az maruz kalması, çocuğun doğumunda uyanık bir 

anne ve istenirse babanın da bulunması ve postoperatif ağrı tedavisi için spinal opioid 

kullanımına olanak sağlamasıdır. Kan basıncı epidural anestezi ile daha yavaş 
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düştüğünden birçok anestezist epidural anesteziyi tercih eder. Devamlı epidural anestezi 

duyusal seviyenin sürekli kontrolüne de olanak sağlar. Aksine spinal anestezi daha 

kolay uygulanır, daha hızlı bir başlangıç süresi vardır, daha güçlü blok oluşturabilir ve 

ciddi sistemik ilaç toksisitesi riski düşüktür. Hangi rejyonel teknik seçilirse seçilsin 

işlem sırasında her hangi bir zamanda genel anesteziye geçilebileceği unutulmamalıdır 

ve genel anestezi hazırlığı mutlaka olmalıdır. Ayrıca cerrahiden 1 saat önce partikülsüz 

bir antiasit verilmesi de düşünülmelidir. 

             Genel anestezi çok hızlı ve güvenilir başlangıç, hava yolu ve ventilasyon 

kontrolü ve rejyonel anesteziden daha az hipotansiyon  olanakları sağlar. Genel anestezi 

ayrıca plasenta akreata gibi hemorajik komplikasyonların tedavisini kolaylaştırır. 

Başlıca dezavantajları pulmoner aspirasyon, hastanın entübe veya ventile edilememesi 

ve ilaçların fetal depresyon yapmasıdır. Doğum anestezi indüksiyonundan sonra on 

dakika içinde olursa, genel anestezi ile fetal depresyon klinik olarak önemsizdir.  

              Anestezi tipinden bağımsız olarak, uterus insizyonundan sonra bebeklerin 

çıkması 3 dk’dan uzun sürerse Apgar skorları düşük olur ve kan gazları da asidotiktir
20

. 

En önemli sezaryen endikasyonları Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo I. En önemli sezaryen endikasyonları 

Anne ve fetüs için 

doğal olmayan doğum 

süreci 

 

 

 

 

Distozi 

 

 

 

 

 

Derhal veya acil 

doğum gereksinimi 

Yüksek uterus rüptürü riski 

         Önceki klasik sezaryen seksiyo 

         Önceki geniş miyomektomi veya uterin  rekonstrüksiyon 

Yüksek maternal kanama riski 

          Santral veya parsiyel plasenta previa 

          Plasenta dekolmanı 

          Önceki vajinal rekonstrüksiyon 

Anormal fetopelvik ilişkiler 

           Fetopelvik uygunsuzluk 

           Anormal fetal geliş 

                  Transvers veya oblik duruş 

                  Makat geliş 

           Disfonksiyonel uterus aktivitesi 

Fetal distres 

Kordon sarkması 

Maternal kanama 

Amnionitis 

Rüptüre membranlarla birlikte genital herpes 

Maternal ölümün yakın olması
20
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           2.4.3.3.1. Rejyonel Anestezi  

           Elektif sezaryenlerde spinal, epidural ve kombine spinal epidural anestezi 

yöntemleri uygulanabilir. Rejyonel tekniklerin birçok avantajı vardır: mide riskini 

azaltırlar, depresan anestezik ajanların kullanımını önlerler ve annenin uyanık 

kalmasına olanak verirler. Ayrıca operatif kan kaybı, rejyonel anestezide genel 

anesteziden daha azdır. Hipotansiyon riski vajinal doğumdan fazladır çünkü blok en az 

T4 dermatomuna kadar yükseltilmelidir. Uygun pozisyon ve 20 ml/kg kristaloid 

infüzyonu önerilmektedir. Kristaloid bolusları hipotansiyonu sürekli olarak önlemez 

fakat bazı hastalarda yardımcı olabilir
18

. Daha az volümlerde (250-500 ml) albümin ve 

hetastarç gibi kolloid solüsyonlar daha etkindirler. Anesteziğin enjeksiyonundan sonra 

uterus sola çevrilerek hasta supin pozisyona alınır; ilave oksijen verilir (% 40-50); ilk 20 

dakika kan basıncı stabilize olana kadar her 1 dakikada bir ölçülür
20

. Eğer verilen sıvıya 

rağmen hipotansiyon önlenemezse, uterusun sola deviasyonu artırılmalı, intravenöz 

infüzyon hızı artırılmalıdır ve aralıklı olarak 10-15 mg efedrin ya da 20-50 mcg 

fenilefrin kullanılabilir. Bugüne kadar sezaryenlerde spinal anesteziye bağlı 

hipotansiyonu önlemek için % 100 başarı sağlanamamıştır
18

.  

           2.4.3.3.2. Spinal Anestezi  

           Sezaryenle doğumda en sık uygulanan rejyonel anestezi büyük ölçüde 

subaraknoid bloktur. Acil sezaryenlerde bile genel anesteziye alternatif olmuştur. 

Hiperbarik bupivakain, genellikle en sık kullanılan lokal anesteziktir.  

           Spinal anestezide genellikle bupivakain kullanılmasına rağmen yerine göre 

ropivakain veya levobupivakainde kullanılabilir. Hiperbarik bupivakain için önerilen 

ED50 ve ED95 dozları sırasıyla 7.6 mg ve 11.2 mg iken izobarik bupivakain için 

önerilen ED50 ve ED95 dozları sırasıyla 7.25 mg ve 13 mg dır.  

          Sezaryen sırasındaki hemodinamik monitörizasyon diğer cerrahilerde 

kullanılanlara benzer olmalıdır. Bunlar EKG, kalp hızı, noninvazif kan basıncı ve pulse 

oksimetreyi kapsar. 

           Cerrahi için dermatomal seviye yeterli olmasına rağmen kadınlar özellikle uterus 

dışarı çıkarılırken ve abdominal traksiyon sırasında viseral rahatsızlık duyabilirler. İyi 

bir intraoperatif analjezi, lokal anesteziye 15-25 mcg fentanil ya da 0.1 mg koruyucu 
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içermeyen morfin ekleyerek sağlanabilir. Kısa etkili fentanil çok az ekstra postoperatif 

analjezi sağlar. Ancak 0.1 mg morfin intraoperatif anesteziye ek olarak postoperatif 

dönemde de analjezi sağlayacaktır
18

. Ancak postoperatif solunum depresyonu için özel 

monitörizasyon gerekir. 

            Postdural delinmeye bağlı başağrısı insidansı, kesmeyen pencil-point iğnelerin 

bulunmasıyla oldukça azalmıştır
17

. 

            Bulantı ve kusma metoklopramid uygulamasıyla azaltılabilir. Maternal 

sedasyondan mümkünse kaçınılmalıdır
18

. 

           2.4.3.3.3. Epidural Anestezi  

           Spinal anestezinin aksine epidural anestezinin etki başlangıcı yavaş ve yeterli 

blok için büyük dozlar gerekir. Avantajları; postdural ponksiyon başağrısı riskinin az ve 

epidural kateter aracılığıyla lokal anestezik titre edebilme olanağının olmasıdır. 

Uygunsuz intratekal ya da intravasküler enjeksiyondan kaçınmak için epidural kateter 

doğru yerleştirilmelidir. Bu özellikle sezaryenler için yüksek doz anestezik gereksinimi 

olduğunda önemlidir. 

           Epidural kateterden kan ya da beyin omurilik sıvısı aspirasyonu yanlış kateter 

yerleşiminin belirlenmesinde her zaman güvenilir değildir. Bu nedenle test doz olarak 

lidokain 45 mg veya bupivakain 5 mg verilir. Eğer intratekalse duyusal ya da motor 

blok oluşur. Epinefrin (15 mcg) ile birlikte verilirse, hemodinamik monitörizasyonda 

kalp hızında geçici bir artış olması intravasküler enjeksiyona işaret edebilir. Buna 

rağmen epinefrinli test dozunun kullanılması tartışmalıdır, çünkü uterus 

kontraksiyonları sırasında yalancı pozitif sonuçlar verebilir veya uteroplasental 

perfüzyonu azaltabilir. 

          En sık kullanılan ilaçlar % 3’lük 2-kloroprokain ve 1/200.000’lik epinefrinli % 

2’lik lidokaindir. Yeterli anestezi genellikle bölünmüş dozlarda verilen 15-25 ml 

solüsyonla sağlanır. Eğer uzun süreli blok isteniyorsa % 0,05 lik bupivakain, ropivakain 

ya da levobupivakain kullanılabilir. Spinal anestezide olduğu gibi hasta monitörize 

edilmelidir. Bupivakain %0.5 sezaryenlerde, yavaş etki başlangıcı olan fakat uzun süreli 

derin anestezi sağlar. Kazara intravasküler enjeksiyon, sadece konvülziyonlar değil 
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beraberinde resüsitasyona refrakter kardiyak arrestle sonuçlanır. Diğer amid lokal 

anesteziklerle kıyaslandığında bupivakainin daha fazla kardiyotoksiktir. 

          Uzun süreli postoperatif ağrı tedavisi epiduralden 0.3-0.5 mg koruyucu içermeyen 

morfin gibi bir opioid eklenmesiyle sağlanabilir. Hasta kontrollü epidural anestezi de 

başka bir seçenektir.  

           2.4.3.3.4. Kombine Spinal Epidural Anestezi  

           Epidural kateter ve spinal anestezinin avantajlarını birleştirir. Kateter anestezik 

maddenin eklenmesine imkan verir ve postoperatif analjezi için kullanılabilir. Epidural 

olarak verilen ilaçlar dikkatle ve titre edilerek uygulanmalıdır, çünkü spinal iğne 

tarafından açılan dural delik epidural ilaçların BOS’a girişini arttırır ve etkilerini 

çoğaltır
20

. 

           2.4.3.3.5. Genel Anestezi 

          Genel anestezi sezaryenlerde rejyonel anestezi kontrendike ise veya acil 

durumlarda hızlı olması nedeniyle uygulanır
17

. Genel anestezi astım, üst solunum yolu 

enfeksiyonu, obezite ya da zor entübasyon öyküsü olanlarda dikkatli uygulanmalıdır. 

Preoperatif havayolu değerlendirmesi hamilelerde özellikle önemlidir çünkü entübe 

edememe ve efektif ventilasyonun sağlanamaması anesteziyle ilgili maternal ölümlerin 

başlıca nedenidir. Başarısız endotrakeal entübasyon insidansı gebelerde 1:300 iken tüm 

hastalarda bu oran 1:2000’dir
20

. Eğer havayolu güçlüğü bekleniyorsa rejyonel anestezi 

tekniği düşünülmeli ya da uyanık trakeal entübasyon yapılmalıdır. Anestezi 

indüksiyonundan 30 dk önce peroral partikülsüz 15-30 ml antiasit ve intravenöz H2 

reseptör antagonisti uygulaması dışında premedikasyon genellikle gerekmez. Hastaya 

rutin monitörizasyon yapılmalıdır.                     

           İndüksiyonda hipoksemi riskini minimale indirmek için sıkı bir maske ile 3-5 dk 

oksijenizasyon sağlanması esastır. Acilse %100 oksijenle 4 derin soluk aldırılır. Hızlı  

seri indüksiyon; tiyopental, propofol, ketamin ya da tiyopental ile ketamin  

kombinasyonu ve entübasyon için 1-1,5 mg/kg süksinilkolinle entübasyonun 

kolaylaştırılması ile sağlanır. Ayrıca rokuronyum da iyi bir alternatiftir. Kaflı bir 

endotrakeal entübasyon tüpüyle havayolu güvence altına alınıncaya kadar deneyimli bir 

asistan tarafından krikoid bası uygulanır. Kapnograf ve oskültasyonla bir kez 
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endotrakeal tüpün yeri doğrulandıktan sonra cerrahiye izin verilir. Eğer havayolu 

güvence altına alınırken zorluk olursa, bir yandan maske ventilasyonu ile 

ventilasyon/oksijenizasyon ve krikoid bası devam ettirilirken, diğer yandan laringeal 

maske ile havayolu sağlanmalıdır. Bebek doğmadan önce oksijen içinde %50 nitröz 

oksit ve 0.5 MAK potent inhalasyon anesteziğiyle anestezi idame ettirilir. Maternal 

hiperventilasyondan kaçınılmalıdır, çünkü uterin kan akımını azaltabilir
18

. 

         Genel anesteziyle sezaryen sonrası yenidoğan durumu rejyonel tekniklerde 

gözlenenle benzerdir. Uterus insizyonundan doğuma kadar geçen zaman, neonatal 

sonuçlar açısından anestezi indüksiyonundan doğuma kadar geçen zamandan daha 

önemlidir. Uterus insizyonundan doğuma kadar geçen zaman 180 saniyeyi geçtiğinde 

1.dk Apgar’ı düşük ve asidoz olduğu bildirilmiştir, oysa doğum öncesi verilen 30 dk 

süreli anesteziden sonra yenidoğanda olumsuz etki gözlenmemiştir.  

          Bebeğin doğumundan sonra oksitosin infüzyonu başlanmalı ve anestezi gerekirse 

opioid ve benzodiazepinle derinleştirilmelidir. İşlemin sonunda uyanıkken ekstübasyon 

kriterleri sağlandığında anne ekstübe edilir. Sezaryenle genel olarak kan kaybı 750-1000 

ml kabul edilir ve transfüzyon nadiren gerekir
18

. 

           2.4.3.3.5.1. İndüksiyon İlaçları  

          Hızlı bilinç kaybı sağlamak için anestezistler tarafından çok sayıda ilaç 

kullanılmaktadır. 

           Tiyopental 

           Tiyopental (4-5 mg/kg iv.) obstetrikte hızlı genel anestezi indüksiyonu sağlamak 

için en sık kullanılan ilaçtır. Bu dozun neonatalin genel durumu üzerinde hiçbir belirgin 

etkisi yoktur. Daha yüksek dozlarda neonatal depresyon görülebilir ve neonatal ilacı 

vücudundan atana kadar kardiyorespiratuar destek teknikleri gerekebilir. (Bu durum 48 

saate kadar uzayabilir).  

           Ketamin 

            Ketamin hızlı anestezi indüksiyonu sağlarken tiyopentalden farklı olarak 

sistemik kan basıncını, kalp hızını ve kardiak atımı sempatik sinir sisteminin santral 

uyarımı ile artırır. Yüksek dozda ketamin verildiğinde artmış uterin kontraksiyonlar ve 
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azalmış kan akımı görülebilir. Tiyopentalden farklı olarak düşük doz ketaminin (0.25 

mg/kg iv) belirgin analjezik etkisi vardır. Ketaminin halüsinasyon, kötü rüya görme gibi 

istenmeyen psikomimetik yan etkileri benzodiazepin alımıyla azaltılabilir. 

           Etomidat 

          Aynen tiyopental gibi etomidatda yüksek yağ çözünürlüğü sebebiyle hızlı 

başlangıç etkisine sahiptir ve redistribüsyon sonucunda etkisi daha kısa sürer. Her ne 

kadar etomidat kardiovasküler sistem üzerine minimal etkili olsa da, tiyopental ve 

ketaminden farklı olarak, enjeksiyonu ağrılıdır, ekstrapiramidal motor aktiviteye neden 

olur ve bu yüzden obstetride nadiren kullanılır. 

           Propofol 

           Fetal distres gibi hızlı başlangıçlı genel anestezi gerektiren durumlar için 

enjektörler içerisinde hazır çekili ilaç gereksinimi olabilir. Bu durum, propofollerin 

koruyucusu olmadığı için obstetrideki değerini düşürmektedir. Elektif sezaryen 

ameliyatlarında, yağ çözünürlüğü oldukça yüksek olan bu ilacın hızlı başlangıç etkisi 

tiyopentale benzerdir. Ayrıca derlenmede tiyopentale göre daha az rezidüel sedatif etki 

ve POBK görülür. Buna rağmen propofolün maternal ve neonatal açıdan tiyopentalden 

daha üstün olduğu gösterilememiştir. Üstelik propofol süksinilkolinle birlikte 

kullanıldığında maternal bradikardiye sebep olabilmektedir. 

           2.4.3.3.5.2. Anestezi İdamesi  

           Sezaryen ameliyatlarında genel anestezi idamesi çoğunlukla oksijen içerisinde 

%50 nitröz oksit ve düşük konsantrasyonlu volatil anestetikle sağlanır. Tipik bir 

sezaryen ameliyatında opioidler, neonatale plasental geçişi engellemek amacıyla bebek 

doğduktan sonra eklenir. 

         Volatil anesteziklerin plasentaya geçişi noniyonize olmaları, yüksek yağ 

çözünürlükleri ve düşük molekül ağırlıkları sebebiyle oldukça hızlıdır. Fetal 

konsantrasyon düzeyi, anestetiğin anneye verilme konsantrasyonuna ve süresine 

bağlıdır. Eğer yüksek dozlarda volatil anestezikler uzun süreli verilirse, neonataller 

üzerinde kardiyorespiratuar depresyon ve azalmış tonus görülebilir. Eğer neonatal, 

anestetik ilaçların transferine bağlı depresyonla doğarsa çok hafif bir anestezi etkisi 

altında olmalıdır ve inhale anesteziklerin atılımını kolaylaştıran asiste ventilasyon gibi 
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destekleyici tedavilere kolayca yanıt vermelidir. Neonatal hızlıca derlenmelidir, aksi 

durumda mutlaka altta yatan başka bir sebep araştırılmalıdır. 

         Deprese bir fetüs, deprese bir neonatalle bağlantılıdır ve bu durumda sezaryen 

ameliyatının en hızlı şekilde yapılabilmesi için genel anestezi seçilir. Sağlıklı bir fetüs 

için uterin insizyon ve doğum arasında süre indüksiyon ve doğum arasında geçen 

süreden daha önemlidir ve bu durumda uterin kan akımı bozulabilir ve fetal asfiksi 

görülebilir. İndüksiyon ve doğum arasında uzun süre geçtiğinde ise neonataller hafif 

anestezi etkisi altında olabilir ancak fetal asfiksi görülmez.  

           2.4.3.3.5.3. Kas Gevşetici İlaçlar  

           Süksinilkolin etkisinin hızlı başlaması ve etki süresinin kısa olması sebepleriyle 

hala obstetride tercih edilen kas gevşeticidir. Depolarizan bir kas gevşetici olan 

süksinilkolin normalde maternal kanda psödokolinesteraz enzimiyle yıkılır ve fetal 

nöromusküler aktiviteye etki etmez. Eğer hidrolik enzim düşük konsantrasyondaysa 

veya atipik bir formdaysa, o zaman kas paralizisine bağlı uzamış maternal veya neonatal 

respiratuar depresyon görülür. 

           Nondepolarizan kas gevşetici ilaçlar periferal sinir stimülatörü cevabı bakılarak 

titre edilirler. Normal şartlarda düşük yağ çözünürlüklü, yüksek iyonizasyonlu 

nondepolarizan kas gevşeticiler plasentayı geçmez ve belirgin bir neonatal iskelet kas 

gevşekliğine sebep olmazlar. Ancak bu nondepolarizan kas gevşeticiler herhangi bir 

sebep nedeniyle uzun süre tekrarlanan ve yüksek dozda kullanılırlarsa neonatal 

nöromusküler blok oluşabilir.  

           2.4.3.3.5.4. Yardımcı Tedaviler 

           Anestezistler opioidlerin yanında benzodiazepinler ve antiemetikler gibi başka 

ilaçlarda kullanabilirler. Ancak bunların çoğu bebek çıktıktan ve kordon klempi 

konulduktan sonra verilir
17

. 

           2.4.3.4. Acil Sezaryen İçin Anestezi 

           Anestezi seçimi anne ve fetusun durumuna ek olarak işlemin aciliyetine bağlı 

olarak değişmektedir. Operasyon kararı alınması sırasında tüm sezaryenleri kapsayan 

genel bir sınıflamaya göre tüm sezaryenler 4 kategori altında toplanmıştır
18

 (Tablo 2). 
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Tablo II. Operasyon kararına göre sezaryen sınıflaması 

   Kategori                  Operasyon kararı alınması sırasında 

  Kategori 1 

 

Anne ve fetüs için acil tehdit oluşturan durum (fetal bradikardi, 

kordon sarkması, uterus rüptürü vs.) 

  Kategori 2 

 

Anne veya fetüs için tehlike oluşturan ancak acilen hayatı tehdit 

etmeyen (antenatal hemoraji) 

  Kategori 3 

 

Erken doğum gerektiren ancak anne ve fetüs için tehlike 

oluşturmayan  

  Kategori 4 

 

Anne ve cerrahi ekibin hazırlanacak kadar zamanı var 

 

            2.4.3.4.1. Genel Anestezi Uygulaması 

            Kategori 1’e giren çok acil kabul ettiğimiz hastaları operasyon masasına alır 

almaz, aortokaval basıya bağlı hipotansiyonu önlemek için ya operasyon masası 15 

derece sola deviye edilir ya da gebenin sağ kalçasının altına küçük bir yastık 

yerleştirilir. İntravenöz dekstroz içermeyen kristaloid verilen gebeye iv aspirasyon 

profilaksisi yapılır (50 mg ranitidin ve 10 mg metoklopramid). Cerrahi ekip hastayı 

boyayıp örterken anestezistte hastayı monitörize edip preoksijenizasyon uygular (en az 

3 dk %100 oksijen veya %100 oksijenle en az 4 defa maksimum derin soluk). Anestezi 

indüksiyonu krikoid bası eşliğinde iv 1 mg/kg ketamin, 4mg/kg tiyopental veya 2-3 

mg/kg tiyopental +0.5 mg/kg ketamin ile yapılır. Kas gevşetici olarak genellikle 1-1.5 

mg/kg süksinilkolin eğer kontrendike ise 0.9 mg/kg roküronyum alternatif olarak 

kullanılabilir. Bir anesteziyoloğun dominant olmayan eliyle uyguladığı krikoid bası 

sırasında diğer anesteziyolog iç çapı ortalama 7.0 mm olan kaflı tüple endotrakeal 

entübasyon yapıp, kaf şişirdikten sonra tüpün trakeada olduğunu doğrular. Bebek 

doğana kadar yaklaşık %50 azot protoksit oksijen içinde 0.5 minimum alveoler 

konsantrasyon volatil anestezik uygulanır. Doğumu takiben azot protoksit yüzdesi 

artırılıp, gerekiyorsa opioid, hipnotik veya kas gevşetici eklenebilir. Uterotonik olarak 

10-20 İU oksitosin iv infüzyonla verilir. Havayolu refleksleri döndükten sonra uyanık 

ekstübasyon yapılır. 

           2.4.3.4.2. Spinal Anestezi Uygulaması  

          Birçok elektif sezaryen için uygun bir seçim olan spinal anestezi, önceden 

takılmış epidural kateteri olmayan kategori 2 acil sezaryenler için de uygun kabul 

edilmektedir. Ancak spinal anestezi cerrahiyi geciktirmeden hızla yapılmalı, ciddi 
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hipotansiyondan kaçınılmalıdır ve ayrıca hipotansiyondan kaçınılamıyorsa kadın 

doğumcu hızla sezaryene geçmelidir. 

          Geniş bir iv kanülle hızla kolloid infüzyonu yapılırken aspirasyon profilaksisi 

uygulanan gebeye rutin monitörizasyonu takiben tercihen oturur pozisyonda L3-4. veya 

L4-5. intervertebral aralıktan 25 gauge atravmatik spinal iğneyle ortalama 12 mg 

hiperbarik bupivakain + opioidle spinal anestezi yapılır. Hasta sırtüstü yatırılır 

yatırılmaz aortokaval dekompresyon sağlanır ve yüz maskesi/nazal kanülle oksijen 

uygulanır. Sistolik kan basıncı düşük hastalarda vazopressör olarak efedrin 

uygulanabilir. 

          2.4.3.4.3. Epidural Anestezi Uygulaması  

         Eğer hastada önceden takılmış bir epidural kateter varsa, parsiyel bir anestezi 

seviyesi ve hemodinamik stabiliteden söz edilebilir. Sezaryen anestezisi için gerekli 

olan T4 seviyesinde duyusal blok elde etmek için hastaya bloke olmayan segment 

başına 1-1.5 ml lokal anestezik kateterden verilir.  

           2.4.3.4.4. Oksitosin 

           Sezaryenle doğum ister elektif ister acil olsun, umblikal kord klemplenmesini ve 

yenidoğanın doğumunu takiben uterus tonusunun restorasyonu ve postpartum kan 

kaybının minimale indirilmesi için anneye intravenöz olarak oksitosin başlanır. 

Oksitosin uygulamasının birçok maternal, fetal ve neonatal advers etkileri vardır. 

Annede aritmiler, hipotansiyon, uterus hiperstimülasyonu ve hiponatremi; fetusta 

oksijen satürasyonunda düşme ve yenidoğanda nöbet, hiperbilirübinemi ya da retinada 

kanamaya neden olabilir. Uygun infüzyon hızları kullanılmalıdır. 

 

           2.4.4. ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI 

 

           2.4.4.1. Maternal Mortalite  

         Anesteziyle ilgili ölümlerin çoğu havayolu sağlanmasında zorluk olduğu zaman 

gelişen hipoksemiye bağlı kardiak arrest sonucudur. Azalmış fonksiyonel rezidüel 
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kapasite, azalmış oksijen tüketimi ve orofaringeal ödem gibi hamileliğin indüklendiği 

anatomik ve fizyolojik değişiklikler, apne ve hipoventilasyon sırasında hastayı ciddi 

desatürasyon riskine maruz bırakabilir. 

           2.4.4.2. Aspirasyon  

           Mide içeriğinin aspirasyon riski özellikle havayolu sağlanmasında güçlük 

olduğunda artar. Aspirasyon riskini azaltmak için etraflı bir  havayolu değerlendirmesi, 

profilaktik partikülsüz antiasit uygulaması ve rejyonel anestezi tercih edilir. Obstetrik 

anestezi uygulamasında duruma göre genel anestezi kaçınılmaz olabilir ve bu nedenle 

zor havayolu beklenen gebelerde uyanık entübasyon endike olabilir. 

            2.4.4.3. Hipotansiyon  

            Travaydaki gebelerde hipotansiyon riski travayda olmayanlara göre daha 

düşüktür. Rejyonel anestezi indüksiyonundan sonra 20 ml/kg’a kadar ringer laktat 

solüsyonu ile anneye kohidrasyon ve indüksiyondan sonra aortakaval kompresyondan 

kaçınılarak hipotansiyon insidansı azaltılabilir. Efektif olarak hipotansiyonun önlenmesi 

için hidrasyon sonucu artan kan volümünün kardiyak debide önemli bir artış 

oluşturması beklenir. Bu her zaman mümkün olmadığından hipotansiyonun 

önlenmesinde volüm yüklemesinin etkinliği ile ilgili tartışmalar halen sürmektedir. 

Hidrasyona rağmen eğer hipotansiyon varsa, terapötik olarak uterusun sola deviasyonu 

artırılır, hızlı intravenöz sıvı infüze edilir, intravenöz vazopressör (efedrin veya 

fenilefrin) verilir ve oksijen uygulanır.  

           2.4.4.4. Total Spinal Anestezi  

           Lokal anesteziğin subaraknoid aralıkta aşırı sefale yayılımından sonra oluşan 

yüksek ya da total spinal anestezi intratekal anestezinin nadir bir komplikasyonudur. 

Dura ponksiyonu veya kateter migrasyonu sonucu epidural büyük volümde ilacın 

kazara intratekal olarak uygulanması da bu komplikasyonla sonuçlanabilir. 

Hemodinamik stabiliteyi sağlayabilmek için uterusun sola deviasyonu, Trendelenburg 

pozisyona alma ve sürekli sıvı infüzyonu ile vazopressör yüklemesi gerekebilir. Hızlı 

havayolu kontrolü şarttır ve aspirasyon olmadan oksijenizasyon sağlamak için 

endotrakeal entübasyon yapılabilir.  
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           2.4.4.5.  Lokal Anesteziklere Bağlı Nöbetler  

           Kazara intravasküler enjeksiyon ya da tekrarlanan epidural enjeksiyonlardan 

sonra biriken ilaç, yüksek serum lokal anestezik seviyeleriyle sonuçlanabilir. 

Paraservikal ya da pudental blok sonrasında da lokal anestezikler, aşırı vasküler 

bölgelerden hızla absorbe olabilir.  

           Herhangi bir majör sinir bloğu uygulandığı zaman resüsitasyon malzemesi hazır 

bulundurulmalıdır. Damaryolu ve havayolu gereçleri, acil ilaçlar ve aspirasyon cihazı 

ulaşılabilir bir yerde olmalıdır. Lokal anesteziklerin sistemik toksisitesinden kaçınmak 

için önerilen dozlara uyulmalı, uygunsuz iğne ya da kateter yerleşimi test edilmesi ve 

indüksiyon dozlarının fraksiyone uygulanması şarttır. 

          Bu önlemlere karşın hayatı tehdit eden konvülziyonlar ve daha nadiren olmak 

üzere kardiyak arrest gelişebilir. Ciddi lokal anestezik toksisitesi fark edildiğinde ilk 

olarak acil yardım çağırılmalı ve lokal anestezik infüzyonu durdurulmalıdır. Annenin 

havayolu gerekirse endotrakeal entübasyonla güvence altına alınmalı ve %100 oksijen 

verilerek ventilasyon–oksijenizasyon idame ettirilmelidir. Nöbetler intravenöz 

tiyopental 50-100 mg ya da diazepam 5-10 mg ile tedavi edilmelidir. Kardiovasküler 

durum değerlendirilmelidir, kollaps oluşursa, aortokaval dekompresyon ve efektif 

kardiak masaj için sezaryenle doğum gerekebilir. Standart protokoller kullanılarak 

kardiyopulmoner resüsitasyon yapılmalı ve lipid emülsiyon tedavisi düşünülmelidir. 

           2.4.4.6. Postdural Ponksiyon Başağrısı  

          Hamilelerde postdural ponksiyon başağrısı rejyonel anestezi ve analjezinin en sık 

rastlanan komplikasyonlarından biridir. Belli bir oranda iğne çapıyla da ilgili olan 

PDPB sıklığı, çapı 16 gauge (G) iğneler kullanıldığında  >%70 iken, 25-26 G iğnelerle 

%1’lere inmiştir. Kalem uçlu iğnelerle, keskin uçlu iğnelerden daha az PDPB 

bildirilmiştir. Sefalji insidansı, dura liflerini kesen elmas şekilli (Quincke) iğnelerin 

açıklığı dura liflerine paralel kullanıldığında PDPB riskini azalttığı gösterilmiştir. 

Zamanla atravmatik-kalem uçlu iğnelerin (Whitacre ya da Sprotte) yaygın 

kullanılmasıyla PDPB insidansı azalmıştır. Hafif-orta şiddette PDPB, yatak istirahati, 

hidrasyon, basit analjeziklerle konservatif olarak tedavi edilir. PDPB tedavisinde kafein 

ya da teofilin kullanılabilir. Ayırıcı tanı yapıldıktan sonra konservatif tedaviye yanıt 

vermeyen olgularda en iyisi otolog  epidural kan yamasıyla tedavidir.  
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            2.4.4.7. Sinir Hasarı  

            Nadir olmasına rağmen santral nöroaksiyel blokların nörolojik sonuçları 

bildirilmiştir. İğne ile ya da kateterle spinal sinir köklerine uygulanan basınç ani ağrıya 

neden olur ve yeniden yerleştirilmesi gerekir. Epidural apse ya da menenjit gibi 

enfeksiyonlar nadirdir. Genellikle koagülasyon bozukluğu olanlarda epidural hematom 

olabilir. Sinir kökü irritasyonunun geçmesi haftalar ya da aylarca uzun sürebilir. 

Enstrümantasyon, litotomi pozisyonu ya da fetüs başının kompresyonu sonucu periferik 

sinir hasarı nöroaksiyel teknik uygulanmasa da oluşabilir
18

. 

 

           2.4.5. YÜKSEK RİSKLİ GEBELERİN YÖNETİMİ 

 

           Anne ve/veya fetusun iyiliğini tehlikeye atan durumlar gebeliğe eşlik ettiği 

zaman hamilelik yüksek riskli kabul edilir. Preeklampsi-eklampsi, hamileliğin 

hipertansif diğer hastalıkları ya da plasenta previa veya ablasyo plasentadan 

kaynaklanan antepartum hemoraji gibi maternal sorunlar hamilelikle ilgili olabilir. 

Diabetes mellitus, kardiyak, kronik böbrek, nörolojik ya da orak hücre hastalığı, astım, 

obezite, ilaç kullanımı hamilelikle ilgili olmamasına rağmen gebelikle etkileşir. 

Prematürite (37 haftadan küçük gebelik haftası), postmatürite (40 haftadan büyük 

gebelik haftası), intrauterin gelişme geriliği ya da çoklu gebelikle fetal risk oluşturan 

durumlardır. Travay ve doğumda fötal malprezentasyon (makat, transvers geliş), 

ablasyo plasenta, umblikal kord kompresyonu veya prolapsusu, hızlı travay ya da 

intrauterin enfeksiyon (uzun süren membran rüptürü) anne ya da fetus için riski 

artırabilir. 

           Genelde yüksek riskli gebenin anestezi yönetimi aynen diğer maternal ve fetal 

durumlarda olduğu gibi, maternal kardiovasküler fonksiyonun ve oksijenizasyonun 

idamesi, uteroplasental kan akımının iyileştirilmesi ve idamesi, ağrısız ve ilaç etkisi 

olmayan atravmatik bir doğum için optimal şartların yaratılmasını kapsar. Spinal 

anesteziyle sezaryen olan diabetik annelerde çok kısa süreli bile hipotansiyon olması 

fetusta ciddi asidoza eğilim yaratır. Yüksek riskli gebe çok çeşitli ilaçlar 
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alabileceğinden anesteziyologlar kullanmayı planladıkları anestezik ilaçlarla bu ilaçlar 

arasında olası bir etkileşme açısından dikkatli olmalıdır. 

           2.4.5.1. Preeklampsi ve Eklampsi 

           İleri yaş hamileliklerin %70’inde gözlenen hipertansif bozukluklar, maternal 

mortalitenin majör nedenleri arasındadır. Preeklampsi proteinüriyle birlikte 

hipertansiyon gelişimiyle tanı alır. Konvülziyonların eklenmesiyle eklampsi teşhisini 

koydurur. Sıklıkla genç nulliparlarda oluşan peeklampsi-eklampsi hastalığı sadece 

insanlarda gözlenir. Semptomlar genellikle 20. haftadan sonra başlar, duruma göre mol 

hidatiform varlığında daha erken olabilir. Bu durum için fetüs değil, trofoblast varlığı 

gerekir. 

           Preeklampsi–eklampsinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte plasental iskemi, 

sistemik vazokonstriksiyon, artmış trombosit agregasyonu, plasental prostasiklin ve 

tromboksan yapımı arasındaki dengesizlikten kaynaklandığı düşünülmektedir. Normal 

bir gebelikte plasenta eşit miktarda prostaglandinleri oluştururken, preeklamptik gebede 

tromboksan prostasiklinden 7 kat fazladır ve endotel hücre hasarı, preeklampsi 

gelişiminin merkezidir. Hasar, oluşan ve serbestleşen maddelerle plansenta   

perfüzyonunun bozulması sonucudur. Anormal endotel hücre fonksiyonu periferik 

dirençteki artışa neden olur ve preeklampsideki diğer anormallikler fibronektin, 

endotelin ve diğer maddelerin salıverilmesi sonucunda gelişir.  

           Preeklampsi ile ilgili plasental iskemi uterustan renin serbestleşmesi ve 

anjiotensin aktivitesinde artışla sonuçlanır.  Bu da hipertansiyon, doku hipoksisi ve 

endotel hasarına neden olan yaygın  arteriyoler vazokonstrüksiyona neden olur. Endotel 

hasarı bölgesine trombositlerin yapışması durumuna göre yaygın damar içi 

koagülasyonla sonuçlanacaktır. Artan anjiotensin aracılı aldesteron sekresyonu, sodyum 

reabsorpsiyonunu artırarak ödeme neden olur. Preeklampsinin diğer semptomu olan 

proteinüri de; lokal doku dejenerasyonu ile albümin ve diğer plazma proteinlerine karşı 

artan geçirgenlik kadar glomerül damarlarındaki konstrüksiyonla fibrin depolanmasına 

neden olan tromboplastin serbestleşmesi ve sonuçta plasental iskemiye bağlanabilir.  

HELLP sendromu ciddi preeklampsinin; hemoliz, artmış karaciğer enzimleri, düşük 

trombosit sayısı ile karakterize formudur. Preeklampsinin aksine kan basıncındaki 

yükselmeler ve proteinüri hafif olabilir. 
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        Preeklampsi aşağıdakilerden herhangi biriyle birlikteyse şiddetli kabul edilir.  

1. Şiddetli hipertansiyon 

a) Sistolik kan basıncı 160 mmHg 

b) Diastolik kan basıncı 110 mmHg 

2. Şiddetli proteinüri 24 saatte 5 gram 

3. Şiddetli hedef organ hasarı bulgusu 

a) Refrakter oligüri (24 saatte 400 ml) 

b) Serebral ya da görsel şikayetler 

c) Pulmoner ödem ya da siyanoz 

d) İntrauterin gelişme geriliği 

           Ciddi preeklampside-eklampside yaygın vazospazm nedeniyle  bütün organ 

sistemleri etkilenir. Konvülziyonların başlamasından sonra peteşiyel hemorajiler sık 

gözlenir. Kan basıncı yüksekliği jeneralize konvülziyon insidansı ile korelasyon 

göstermez. Serebral hemoraji ve ödem, preeklampsi ve eklampsiden ölümlerin başta 

gelen nedenlerindendir ve bu oran yaklaşık %50’dir. 

            Gözlerde yaygın arteriyoler konstrüksiyon bulanık görme hatta geçici körlükle 

sonuçlanabilir. Periferik vazokonstriksiyon ve hemokonsantrasyona ikincil kan 

viskositesindeki artış sonucunda ciddi olgularda kalp yetmezliği gelişebilir. 

             Karaciğere gelen kan akımının azalması değişik derecede ve yaygınlıkla 

periportal nekroza neden olabilir. Karaciğer fonksiyon testlerinde aspartat 

aminotransferaz, laktat dehidrogenaz ve alkalen fosfatazda artış gözlenirken, bilirübin 

değişmez.  

            Böbreklerde kapiller lümenin konstrüksiyonuna neden olan glomerül epitel 

hücrelerinde ödem ve fibrin depolanması vardır. Azalan böbrek kan akımı ve 

glomerüler filtrasyon hızı, ürik asit klirensinin azalmasına ve ciddi olgularda üre ve 

kreatinin klirensinin azalmasına neden olur. Daha önce de belirtildiği gibi oligüri ve 

proteinüri ciddi preeklampsi bulgularındandır.  

            Ciddi olgularda hafif derecede pulmoner ventilasyon perfüzyon dengesizliği 

bildirilmiştir. Ayrıca ciddi preeklampside oluşabilen hava yolu ödemi, respiratuar 

sorunlara ve trakeal entübasyon güçlüğüne neden olabileceğinden çok önemlidir.  
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            Plasentada intervillöz kan akımındaki azalma, vazokonstrüksiyondan ya da 

artmış maternal kan akımına  rağmen desidual arterlerdeki oklüzif lezyonlardan 

kaynaklanabilir. Azalan plasenta kan akımı, kronik fetal hipoksi ve malnütrisyona 

neden olabilir. İntrauterin gelişme geriliği, prematür doğum ve perinatal ölüm riskleri 

normal gebelikten fazladır ve preeklampsinin ciddiyeti ile korelasyon gösterir.  

           Preeklampside artmış sodyum ve sıvı retansiyonu olmasına rağmen sıvı ve 

proteinlerin damar dışına geçmesi hipovolemi, hipoproteinemi ve hemokonsantrasyonla 

sonuçlanır. Preeklamptik kadınlarda ortalama plazma volümü normal gebelerden %9 

daha azdır ve ciddi olgularda normalin %30-40 altındadır.  

           Hasarlı endotele trombositlerin yapışması tüketim koagülopatisiyle 

sonuçlanabilir. Trombositopeni en sık gözlenen bulgusudur. Genellikle hafiftir ve 

trombosit sayısı 100000 ile 150000 arasındadır. Fibrin yıkım ürünlerindeki artış daha az 

gözlenir ve plazma fibrinojen konsantrasyonu ablasyo plasenta olmadığı sürece 

normaldir. 

           2.4.5.1.1. Genel Tedavi Yöntemi  

           Doğuma kadar tedavi semptomatiktir. Asıl tedavi fetüs ve plasentanın 

çıkarılmasıdır.  Hedef konvülsiyonları önlemek, organ perfüzyonunu iyileştirmek, kan 

basıncını normalize etmek ve pıhtılaşma bozukluklarını düzeltmektir. Hafif olgularda 

hamilelik miada yaklaşana kadar yatak istirahati, antihipertansif  tedavi ve fetusun 

takibi yapılmalıdır. Yanıt vermeyen olgularda eğer fetal durum güvenli değilse veya 

hamileliğin sonuna gelinmişse doğum endikedir. Ciddi olgularda agresif  tedaviye 

doğumdan 24-48 saat sonrasına dek devam edilir. 

           Antikonvülzan tedavinin temeli magnezyum sülfattır. Nöbetleri önlemedeki 

etkinliği çok iyi tanımlanmıştır. Hastaya 5 dakikada %20’lik solüsyon halinde 4 gr 

yükleme yapılır. Saatte 1-2 gr sürekli infüzyonla terapötik kan seviyesi sağlanır. Ayrıca 

magnezyum sülfat hafif periferik arteriyel vazodilatör etkisiyle maternal  hemodinamik 

durumu etkileyebilir.  

           Magnezyum motor sinir sonlarından azalan asetilkolin serbestleşmesiyle son 

plağın asetilkoline duyarlılığını azaltarak ve iskelet kas membranının uyarılabilirliğini 

deprese ederek depolarizan ve nondepolarizan kas gevşeticilerin etki gücü ve  süresini 
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güçlendirir. Magnezyum ayrıca rejyonel anestezide hipotansiyonun ciddiyetini artırarak 

tedavisini güçleştirir.  

           Preeklampside antihipertansif tedavi olarak en sık kullanılan vazodilatatör 

hidralazindir çünkü uteroplasental ve böbrek kan akımını hızlandırır. Kullanılabilen 

diğer ilaçlar ise nitrogliserin ve bir miktarda alfa 1 bloke edici etkileri olan nonselektif 

beta 1 bloker olan labetaloldür. 

           Tüketim koagülopatisi taze tam kan, trombosit konsantresi, taze donmuş plazma 

ve kriyopresipitat gerektirebilir.  Ciddi koagülopatisi olan hastalarda kalıcı nörolojik 

hasara neden olabilecek epidural hematom riski nedeniyle epidural ve spinal 

anesteziden kaçınılır. 

           2.4.5.1.2. Anestezi Yönetimi  

           Ciddi pıhtılaşma bozukluğu ya da volüm açığı olmayan hastalarda rejyonel 

anestezi kullanılabilir. Volüm replasmanı yapılmış ve uterus deviasyonu sağlanmış olan 

hastalarda rejyonel anestezi kan basıncında ciddi bir düşmeye neden olmaz ve plasental 

perfüzyonda önemli bir iyileşme gözlemlenir. Sezaryen için yapılan rejyonel anestezide 

duyusal seviye T3-4’e ulaşmalıdır. Hipotansiyon insidansı, perioperatif sıvı ve efedrin 

uygulaması ve neonatal durum rejyonel anestezi yapılan  preeklamptik olan ve olmayan 

gebeler arasında benzer bulunmuştur. 

            Preeklamptik hastalarda genel anestezinin bazı riskleri vardır. Aspirasyonu 

önlemek için yapılması gereken hızlı anestezi indüksiyonu ve entübasyon ödemli dil, 

epiglot ve farinksin anatomiyi bozması nedeniyle güç olabilir. Koagülasyonu bozuk 

hastalarda laringoskopi ve entübasyon kanamaya neden olabilir. Entübasyon ve 

ekstübasyonda oluşan belirgin  sistemik ve pulmoner hipertansiyon serebral hemoraji ve 

pulmoner ödem riskini artırabilir. Ketamin ve ergo alkaloidlerinin kullanımından 

kaçınılmalıdır. Ablasyo plasenta gibi akut acillerde ve rejyonel anestezi kriterleri 

sağlanamadığında genel anestezi gerekebilir. 

           2.4.5.2. Antepartum Hemoraji  

          Antepartum hemoraji sıklıkla plasenta previa ya da ablasyo plasenta ile 

birliktedir. Plasenta previa tüm gebeliklerin %0.1 -1’inde oluşur, maternal mortalite 

insidansı %0.9 ve perinatal mortalite insidansı %17-26’dır. Plasenta previa, transvers 
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geliş ya da makat geliş gibi anormal fetal prezentasyonla birlikte olabilir. Genellikle 

hamileliğin 7. ayından sonra hasta ağrısız, parlak kırmızı vajinal kanamayla gelirse 

şüphelenilmelidir. Teşhis ultrasonla doğrulanır. Eğer kanama hafifse ve fetüs immatürse 

tedavi konservatiftir. Ciddi olgularda veya fetus matürse genelde sezaryenle acil doğum 

gerekir. Uterus atonisi nedeniyle plasenta çıktıktan sonrada ciddi kanama devam 

edebilir ve acil histerektomi gerekebilir. Plasenta previa çıkarma girişiminden sonra 

ciddi hemoraji riski önceden uterus cerrahisi geçirmiş hastalarda çok fazla artmıştır. Bu 

durum daha çok miyometriumun plasental villuslara penetrasyonundan kaynaklanan 

plasenta akreata riskine bağlıdır. Bir sezaryenden sonra plasenta previa ile beraber 

akreata olma ihtimali %20-25 iken üç veya dört sezaryenden sonra insidansın %67’den 

fazla olduğu gözlenmiştir.  

             Ablasyo plasenta, hamile kadınların %0.2-2.4’ünde genellikle gebeliğin son 10 

haftasında ve genellikle hipertansif hastalıklarla birlikte gözlenir. Ablasyo plasenta 

teşhisi uterusun hassasiyeti ve hipertonusu kadar koyu ve pıhtılı vajinal kanamaya da 

bağlıdır. Eğer kan kaybı ciddiyse ( >2 L) hipovolemi belirtisi olan maternal kan basıncı 

ve kalp hızındaki değişiklikler görülebilir. Akut hipoksi sırasında fetus hareketleri 

artabilir ve eğer hipoksi yavaş gelişirse azalabilir. Fetal bradikardi ardından ölüm 

izlenebilir. Fetal durum güvenli değilse acil sezaryen yapılmalıdır. 

            Anesteziyolog hem maternal resüsitasyon hem de anesteziden sorumludur. 

Gerekirse invazif  monitörizasyon, kan ve sıvı replasmanı yapılmalıdır. Anestezi 

tekniğinin seçimi beklenen cerrahi süreye, maternal duruma ve volumüne, potansiyel 

koagülopati ve işlemin aciliyetine bağlıdır. Kontrolsüz hemoraji ve/veya ciddi 

koagülasyon bozukluklarında genel anestezi endikedir. 

           2.4.5.3. Kalp Hastalığı      

           Hamilelik sırasında kalp hastalığı hastaların %0.4-4.1’inde gözlenir ve non-

obstetrik nedenlerle olan maternal ölümlerin başında gelir. Anne için en çok risk taşıyan 

lezyonlar Eisenmenger sendromuyla birlikte olan pulmoner hipertansiyon, atriyal 

fibrilasyonlu mitral darlık, Fallot Tetrolojisi, Marfan Sendromu, aort koarktasyonudur. 

Kardiyak dekompanzasyon ve ölüm maksimum hemodinamik stresin olduğu 

hamileliğin 3. trimestırında travay ve doğum sırasında ve özellikle erken postpartum 
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dönemde sıktır. Komplike kalp hastalığı olanlarda en uygunu multidisipliner 

yaklaşımdır
18

.  

            2.4.5.4. Gebelikte Non-Obstetrik Cerrahi  

            Over kist eksizyonu veya apendektomi gibi non-obstetrik cerrahi yapılacak gebe 

kadınlarda anestezi yönteminin amaçları teratojenik ilaçlardan, intrauterin fetal hipoksi 

ve asidozdan kaçınmak ve gebeliğin erken döneminde spontan düşükleri ve geç 

döneminde ise prematüre doğumu engellemektir. 

            İnsanlarda organogenez için kritik dönem gestasyonun 15-56. günleri 

arasındadır. Bugün gebelikte kullanılan hiçbir  anestezik ilacın teratojenik olduğuna dair 

kesin kanıt yoktur. Günümüzdeki kanıtlar gebe kadınlarda non-obstetrik cerrahide 

nitröz oksit kullanımının medikal durumun ya da cerrahinin etkilerinin ötesinde 

reprodüktif sonuçları değiştirmediğini desteklemektedir. 

            Arteriyel hipokseminin ve aşırı PaCO2 değişikliklerinin önlenmesi ve 20. 

gestasyon haftasından sonra uterusun sola deviasyonu ile hipotansiyondan kaçınılması 

ile intrauterin fetal hipoksi  gelişimi minimuma indirilmiştir. 

           Preterm doğum riskinin artışı ile cerrahi gerektiren altta yatan patoloji ilişkilidir, 

ancak anestezi tekniği ilişkili değildir. İntraabdominal cerrahiler periferik cerrahilere 

göre daha risklidir. Cerrahinin başarıyla bitmesinden sonra, fetal kalp hızı ve maternal 

uterus aktivitesi monitörize edilmelidir. Preterm eylem beta 2 agonistler, magnezyum, 

indometazin veya nifedipin gibi kalsiyum kanal blokerleri ile tedavi edilebilir. Bu 

ilaçlar uterus düz kası relaksasyonu yapar ve bu nedenle uterus kontraksiyonlarını 

inhibe eder ve uteroplasental kan akımını artırır.  

           Gebelerde elektif cerrahiler doğum sonrasına ertelenmelidir. Cerrahi gerekli 

olduğunda 2.ci trimestıra kadar ertelemek daha iyidir. 1. trimestırda acil cerrahi genelde 

spinal ve epidural anestezi altında yapılır. Spinal anestezi daha avantajlı görünmektedir 

çünkü ilaç maruziyeti minimaldir. Genel anestezi verildiğinde maternal sistolik kan 

basıncı normal sınırlarda tutulduğunda volatil anesteziklerin uterin kan akımında ciddi 

düşüşlere neden olmadığı unutulmamalıdır. Seçilen anestezi tekniğinden bağımsız 

olarak hastaya verilen oksijen konsantrasyonu en az %50 olmalıdır
17

. 
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           2.5. JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA ANESTEZİ 

           2.5.1. LAPAROSKOPİLERDE ANESTEZİ 

 

           Laparoskopi için gereken pnömoperitonyum ve hasta pozisyonları, anestezi 

yönetimini komplike edebilecek patofizyolojik değişiklikleri başlatabilir. Bazı cerrahi 

laparoskopilerin süresi, gözden kaçan organ hasarı riski ve kan kaybı miktarını 

değerlendirmedeki zorluk, laparoskopi anestezisini riskli hale getirir. Karın içi basınç 

artışının patofizyolojik sonuçlarının anlaşılması, bu değişikliklerin ideal olarak 

önlenmesi ya da düzeltilmesi ve bu değişikliklere göre hastayı preoperatif olarak 

hazırlamak ve değerlendirmek anesteziyolog için önemlidir.  

           2.5.1.1. Laparoskopi Sırasında Hemodinamik Değişiklikler  

           Hasta pozisyonları laparoskopik cerrahinin bölgesine bağlıdır. Pelvik ve 

inframezokolik cerrahilerde baş aşağı pozisyon tercih edilir ve hasta sıklıkla litotomi 

pozisyonuna alınır. Bu nedenle jinekolojik laparoskopilerde karbondioksit insüflasyonu 

ve baş aşağı pozisyon sonucunda artan karın içi basınç bazı hemodinamik değişikliklere 

neden olur. KİB 10 mmHg’ı geçince kardiak debi %10-30 düşerken, arteriyel basınç ve 

sistemik vasküler rezistans artar, fakat kalp hızı değişmez. Kardiak debideki azalma 

kanın bacaklarda göllenmesi, artmış venöz rezistans ve inferior vena kavada azalan 

akımla ilişkilidir. Eğim ne kadar fazlaysa kardiak debideki düşme o kadar fazla olur. 

Her ne kadar venöz dönüş azalsa da, kardiak dolum basıncı toraks içi basınçla birlikte 

uyumlu bir artış gösterir. Toraks içi kan volümünde artış olur. Karın içi organların 

vasküler rezistanslarında ve venöz rezistansta artış sonucu sistemik venöz rezistans 

yükselir. Bu artış, baş aşağı pozisyon ile azaltılır. Pnömoperitonyum sonrası, hastanın 

10-30 derece baş aşağı pozisyona getirilmesi ard yükü normale getirirken, ön yük, 

pulmoner kapiller uç basınç ve pulmoner arter basınç artışı gözlenir. Bu hemodinamik 

değişiklikler ciddi kalp hastalığı, özellikle konjektif kalp yetmezliği olan hastalarda 

daha belirgindir. Bu hastalarda dikkatli preoperatif değerlendirme, operasyon sırasında 

kapsamlı monitörizasyon ve postoperatif dönemde de yakın hemodinamik kontrol 

gerekir. Bradikardi ve bradiaritmiler ile sonuçlanan vagal stimülasyon, peritonun 

mekanik distansiyonu veya pelvik organların manipülasyonuna bağlı gelişebilir. Atropin 

verilip, anestezi derinleştirilirken cerrahiye bir süre ara verilmesi önerilir. 
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           Kan basıncı normal bireylerde baş aşağı pozisyon, santral venöz basınç ve 

kardiyak debide artmayla sonuçlanır. Artan hidrostatik basınç sonucu baroreseptif 

refleks yanıta bağlı bradikardi ve sistemik vazodilatasyon olur. Genel anestezi sırasında 

bu refleksler bozulmasına rağmen, laparoskopi sırasında pozisyona bağlı hemodinamik 

değişiklikler önemsizdir. Özellikle ventrikül fonksiyonları kötü olan koroner arter 

hastalarında artan santral kan volümü ve basınç, miyokardın oksijen gereksiniminde 

artışa neden olur. Trendelenburg pozisyonu özellikle düşük intrakraniyal kompliyans 

varlığında serebral dolaşımı etkileyebilir ve göz içi venöz basıncı artabilir. Bu durum 

akut glokomu olanlarda önemlidir. Vücudun üst kısmında intravasküler basınç 

artmasına rağmen, baş aşağı pozisyonda pelvik organlardaki transmural basınç azalır. 

Böylece kan kaybı azalır, fakat gaz embolisi riski artar. Oysa baş yukardayken venöz 

dönüşteki azalma sonucunda kardiyak debi ve ortalama arter basınç azalır.  

           2.5.1.1.1. Laparoskopi Sırasında Solunumsal Değişiklikler  

           Pnömoperitonyum diyafragmayı sefalik yönde iter, alt göğüs duvarını sertleştirir 

ve akciğerin genişlemesini kısıtlar. Daha sonra pozisyonda yapılan bir değişiklik ise 

kompliyansı etkilemez. Aynı zamanda fonksiyonel rezidüel kapasite azalır. Fizyolojik 

ölü boşluk ve şant, belirgin kardiyak hastalık yoksa değişmez. Pik inspiratuar basınç ve 

ortalama arter basıncı, pnömoperitonyum sırasında artar. Akciğer hastalığı olan ve obez 

hastalarda mekanik ventilasyon güçlüğü yaşanabilir. 

           Bazı hastalarda pnömoperitonyum karinayı endobronşiyal entübasyonla 

sonuçlanacak kadar sefale doğru itebilir. Sonuçta artmış pik basınçları ve azalmış 

oksijen satürasyonu gözlenir. Hastaya pozisyon verildikten sonra oskültasyonla tüpün 

yeri tekrar kontrol edilmelidir. 

            Laparoskopi sırasında artan PaCO2’nin bazı nedenleri vardır. Pnömoperitonyum 

oluşturmak için sıklıkla kullanılan CO2, peritondan emildiği için pnömoperitonyumun 

ilk 20 dakikalık bölümünde CO2 yükü insüflasyon öncesi değerlerden %25 daha yüksek 

olan plato değerine ulaşana kadar artar. CO2 emilimi, artmış karın içi basıncı sonucunda 

azalan peritoneal perfüzyon nedeniyle kısıtlanır. Dakika ventilasyonunda %30 artışın, 

normal CO2 end-tidal parsiyel basıncı sağlandığı gösterilmiştir. Tidal volüm yerine 

solunum sayısının artırılması pik inspiratuar basınç artışını azaltır. Arteriyo-alveoler 

CO2 parsiyel basınç farkı ancak uzamış operasyonlarda zaman içerisinde artabilir. Hatta 
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uzun operasyonlarda veya altta yatan akciğer hastalığı olan hastalarda EtCO2, arteriyel 

CO2 parsiyel basıncının güvenilir göstergesi olmayabilir.  

           Laparoskopide PaCO2 artışının nedenleri: 

1- Periton kavitesinden CO2 absorbsiyonu 

2- Ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu: artmış fizyolojik ölü boşluk 

     Karnın distansiyonu 

     Hastanın aşırı eğimli pozisyonu 

     Kontrollü mekanik ventilasyon 

     Azalmış kardiak debi 

     Sorunlu hastalarda bu mekanizmaların belirginleşmesi 

3- Artmış metabolizma  (Örneğin; yetersiz anestezi) 

4- Anesteziklerle ventilasyonun depresyonu (örneğin; spontan solunumda ) 

5- İstenmeyen olaylar  

      CO2 amfizemi (subkutan ya da vücut boşluklarında) 

      Kapnotoraks 

      CO2 embolisi ( selektif bronşiyal entübasyon) olarak sayılabilir. 

         Baş aşağı pozisyon, atelektazi gelişimini kolaylaştırır. Aşırı baş aşağı pozisyonda 

FRK, total akciğer volümü ve akciğer kompliyansı azalır. Bu değişiklikler obezler, 

yaşlılar ya da düşkün hastalarda daha belirgindir. Sorunsuz hastalarda ise önemli 

değişiklikler gözlenmez.  

           2.5.1.1.2. Laparoskopiye Metabolik ve Renal Yanıt  

           Laparoskopiye endokrin yanıt, açık cerrahiye olandan farklı değildir. 

Dolaşımdaki katekolaminler, kortizol, renin ve aldesterondaki artış, cerrahi ister açık 

ister laparoskopik olsun benzerdir. Ancak cerrahiye metabolik yanıt azalır. Laparoskopi 

sonrası akut faz proteinleri, hiperglisemi ve lökositoz yanıtı açık prosedüre kıyasla 

düşüktür. Pnömoperitonyum, glomerüler filtrasyon hızı ve idrar çıkışında %50 azalma 

ile birliktedir. İdrar çıkışı pnömoperitonyumun boşaltılmasından hemen sonra normale 

döner. 
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           2.5.1.2. Laparoskopinin Komplikasyonları  

           Laparoskopik yaklaşımın kesin komplikasyon insidansı belli değildir. Jinekolojik 

laparoskopilerde mortalite oranları 1/10000 ile 1/100000 arasında değişmektedir. 

Laparotomi gerektiren ciddi komplikasyon sayısı 2-10/1000 arasındadır. Bağırsak hasarı 

bunun %30-50’sini oluşturur ve olguların yarısında laparoskopi sırasında tanı konmadan 

kalmaktadır. Vasküler komplikasyonlar %30-50’sini oluşturur. Bildirilen 

komplikasyonların %15-20’sinden yanıklar sorumludur.  

              Jinekolojik laparoskopilerde pnömoperitonyum sırasında ve trokarları girerken 

daha sık komplikasyon oluşurken, gastrointestinal cerrahilerde daha çok cerrahi işlemin 

kendisiyle ilgilidir. Fark edilmemiş gastrointestinal traktus hasarı ve subhepatik abse 

oluşumu, septik komplikasyonlara neden olabilir.  

           2.5.1.2.1. CO2 Embolisi 

           Nadir görülen fatal bir olay olan CO2 embolisi, sıklıkla insüflasyonun 

başlangıcında trokar ya da Verres iğnesinin yanlışlıkla damar içine veya abdominal 

organlara yerleştirilmesi sonucu oluşur. Yanıtın ciddiyeti dolaşıma katılan gazın 

volümüne ve veriliş hızına bağlıdır. CO2’nin kan ve dokuda yüksek çözünürlüğü ve 

kanın tamponlama kapasitesinin daha fazla olmasına bağlı daha hızlı eliminasyonu 

nedeniyle hava embolisine kıyasla daha benign ve geçiçidir. Hava embolisinin aksine, 

CO2 embolisi bronkospazma yol açmaz. Ancak basınç altında yüksek volümlerde gaz 

enjeksiyonu ani kardiovasküler kollapsa yol açan vena kava veya sağ atriyumda havanın 

hapsolmasına neden olabilir. 

           Gaz, patent foramen ovaleden sistemik dolaşıma geçerek yüksek sağ atriyum 

basıncıyla kendini belli eden paradoksal emboliye yol açar. Normal insanların %25’inde 

tanı konmamış patent foramen ovale vardır.  

            Transözefageal eko ve özefageal veya prekordiyal Doppler probları CO2 

embolisinin en duyarlı belirleyicileridir. Ancak laparoskopi sırasında bu 

komplikasyonun görülme sıklığının düşük olması rutin kullanımını kısıtlamaktadır. 

Normalde laparoskopi sırasında kullanılan kapnograf, CO2 embolisinin en duyarlı 

belirleyicisidir. Emboli durumunda kapnografda önce ekspiryum havasındaki EtCO2 

konsantrasyonunda az ancak keskin bir artış gözlenirken sonrasında akciğerdeki ölü 



43 
 

boşluğun artışına bağlı olarak düşme gözlenir. Periferik oksijen satürasyonu ve OAB 

azalmasının derecesi embolinin büyüklüğüne bağlıdır. Bradikardi ve diğer aritmiler 

gözlenebilir ve prekordiyum üzerinde karakteristik değirmen çarkı üfürümü duyulabilir. 

Alveoler-arteriyel karbondioksit farkı artar. Tedavide insüflasyon durdurulur, 

pnömoperitoniyum sonlandırılır ve %100 oksijen verilir. Gaz kabarcıklarını sağ kalbin 

çıkış hattından uzaklaştırmak için hastayı baş aşağı sol yanına çevirmek önerilir. 

Gerekirse hemen KPR’a başlanılır. Santral venöz basınç hattından gazın aspirasyonu 

denenebilir. Masif CO2 embolisi sonrası kardiyopulmoner bypass kullanılabilir. Şüpheli 

serebral emboli durumlarında ise hiperbarik oksijen tedavisi önerilmektedir. 

           2.5.1.2.2.Pnömotoraks, Pnömomediastinum ve Subkutan Amfizem  

           Pnömotoraks daha çok üst abdomen laparoskopileriyle ilişkili bir     

komplikasyon olsa da, jinekolojik girişimler sırasında da gözlenmiştir. Konjenital 

diyafragma defekti, peritondaki gazın plevral kaviteye geçişine izin verebilir. PİB’da 

artış, SpO2’de azalma ve taraflı azalmış solunum sesleri tanıyı işaret etse de, akciğer 

grafisiyle doğrulanmalıdır. Laparoskopi yapan kişi, hemidiyafragmanın anormal 

hareketini gösterebilir. Prekordiyal EKG elektrodlarında azalmış QRS amplitüdü tanıyı 

destekler. OAB ve SpO2’de düşme acil dekompresyon gerektiren tansiyon pnömotoraks 

varlığını düşündürür. Tansiyon pnömotoraks veya patlamış bir bül yoksa derlenme 

döneminde 30-60 dakika sonra pnömotoraks spontan olarak iyileşir. Hasta stabil ise 

intraoperatif dönemde konservatif yaklaşım önerilmektedir.  

            Subkutan amfizem, pnömotoraksa eşlik edebileceği gibi izole olarak da 

görülebilir. EtCO2’de beklenmedik ani artış karakteristiktir. Bu durum, CO2 doku 

planlarına geçip, dolaşıma katılacak alan genişlediğinde meydana gelir. Kontrol 

edebilmek için dakika ventilasyonunda normalden daha fazla artış yapmak gereklidir. 

EtCO2 çok yüksek seviyelere ulaşabilir. EtCO2 kontrolü sağlanana kadar cerrahiyi 

sonlandırmak ve pnömoperitonyumu boşaltmak gerekebilir. Subkutan amfizem 

varlığında pnömotoraks ve pnömomediasten olasılığı düşünülmelidir. Subkutan 

amfizem saatler içerisinde düzelir.  

           2.5.1.2.3. Sinir Hasarı 

           Kolun aşırı ekstansiyonundan kaçınılmalı, omuz bantları dikkatli kullanılmalı ve 

brakiyal pleksusu sıkıştırmamalıdır. Laparoskopi sonrası alt ekstremite nöropatileri 
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(peroneal nöropati, meraljia parestetika, femoral nöropati) bildirilmiştir. Kommon 

peroneal sinir özellikle duyarlıdır ve litotomi pozisyonunda mutlaka korunmalıdır. Bazı 

operatif laparoskopilerde gerekli olan uzun süreli litotomi pozisyonu alt ekstremitede 

kompartman sendromuna neden olabilir. 

           2.5.1.2.4. Sıvı Dengesi  

           Preoperatif bağırsak temizliği yapılmış veya açlık süresi çok uzamış bir hasta 

operasyon odasına girerken dehidrate kalmış olabilir. İrrigasyon solüsyonu kullanımı 

nedeniyle kan kaybını tahmin etmek güçtür. Karın içi irrigasyon sıvısı absorbsiyonu 

nedeniyle derlenme odasında dispne ve hipoksemiye yok açan pulmoner ödem 

gözlenebilir. 

           2.5.1.2.5. Hipotermi 

           Laparotomi sonrası postoperatif hipotermi, yara yeri enfeksiyon sıklığında artış 

ve uzamış hastanede yatış ile ilişkilendirilmiştir. Kardiyak risk faktörü bulunan 

hastalarda hafif hipotermi varlığında perioperatif kardiyak olaylar artar. Laparoskopi 

sırasında peritoneal gaz insüflasyonu ve geniş volümlerde peritoneal irrigasyon hastayı 

hipotermiye yatkın hale getirir. İrrigasyon sıvılarının ısıtılması ve basınçlı hava ile 

ısıtılan battaniye kullanılması hipoterminin postoperatif beklenmeyen etkilerinin 

insidansını azaltır. 

           2.5.1.3. Hamilelikte Laparoskopi  

           Hamilelikte non-obstetrik jinekolojik cerrahiler de genellikle laparoskopik olarak 

yapılmaktadır. Abdomen cerrahisi düşük veya erken doğum riski taşısa da literatürde 4-

32 haftalık gebelerde laparoskopinin komplikasyonsuz sonuçlandığı bildirilmiştir. 

Başka bir risk de gebe uterusun zarar görmesidir. Bu da verres iğne ve trokarlarının 

alternatif yerlerden girilmesiyle önlenebilir. Artan KİB ve hiperkapni, ciddi fetal 

asidoza neden olabilir. Fetal kalp hızı ve kan basıncı artar ancak minimaldır. Bu 

değişikliklerin tümü hiperkapniden kaynaklanır, çünkü N2O pnömoperitonyumu kan 

gazı değerlerini, kalp hızı ve kan basıncını etkilemez. Desüflasyondan sonra tüm 

değişkenler hızla normale döner. Maternal PaCO2 normal seviyelerde sürdürülür ve 

fetal plasental perfüzyon basıncı ve kan akımı, pH, kan gazı değerleri insüflasyon ve 

desüflasyondan etkilenmez. Hamilelerde laparoskopi sırasında ventilasyonun takibinde 
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kapnografi yeterlidir. Hamile olan ve olmayanlarda pnömoperitonyuma bağlı oluşan 

hemodinamik değişiklikler benzerdir. Ancak güvenli bir laparoskopi için hamilelerde 

operasyon 2. trimestırda tercihen 23. haftadan önce yapılmalıdır, bu sayede erken 

doğum riski azaltılabilir ve karın içinde  yeterli çalışma alanı sağlanabilir.  

           2.5.1.3.1. Gebelerde Laparoskopik Girişimlerde Anestezi Yönetimi  

           Gebelerde laparoskopi  postoperatif ağrının daha az olması ve hastanede yatış 

süresinin kısalması nedeniyle klasik cerrahiye tercih edilmelidir. Laparoskopilerin 

çoğunda genel anestezi tercih edilirken nadiren epidural anestezide yapılmıştır. 

Mümkünse cerrahi 2. trimestıra ertelenmelidir. Pnömoperitonyum ve trendelenburg 

pozisyonu ile akciğer kompliyansı ve FRK azalır, havayolu basıncı artar ve böylece 

ilerleyen gestasyon sonucu hipoksemiye yatkınlık artar. Pnömoperitonyum, aortakaval 

kompresyon ve ters trendelenburg pozisyon üçü bir arada venöz dönüşü azaltarak 

kardiyak debinin azalması ve hipotansiyona neden olur. İnsüflasyon basıncının 

sınırlandırılması, uterusun sola deviye edilmesi ve kısıtlı ters trendelenburg pozisyonu 

ile hipotansiyon azaltılabilir. Hipotansiyon oluşursa tedavi etmek için efedrin gibi 

vazopressörlere ihtiyaç duyulabilir. Fetusun iyiliği için maternal oksijenizasyon, end 

tidal karbondioksit basıncı ile asit baz ve hemodinamik durumu normal gebelerin 

fizyolojik sınırları içinde olacak şekilde idame ettirilmelidir. Uygunsa sürekli FKA 

monitörizasyonu yapılmalıdır. Gebeliğe bağlı protrombotik durum ve 

pnömoperitonyum nedeniyle alt ekstremitelerdeki venöz staz nedeniyle 

tromboembolizm riski artar. Bunu önlemek için tromboemboli profilaksisi ile beraber 

pnömotik kompresyon uygulaması düşünülmelidir. Ayrıca laparoskopide abdomene 

açık teknikle girilmesi ve düşük pnömoperitonyum basınçlarının tercih edilmesi 

önerilmektedir. 

           2.5.1.3.1.1 Preoperatif Değerlendirme ve Premedikasyon  

           İntrakranial basıncı yüksek olan hastalarda, hipovolemi, ventriküloperitoneal şant 

ve peritonojuguler şantta pnömoperitonyum istenmez. Ancak pnömoperitonyum bu 

şantlarda insüflasyon öncesi şant klemplendikten sonra güvenle uygulanabilir. 

Glokomda göz içi basıncının etkileri klinik olarak önemli gibi görünmese de bu durum 

doğrulanmalıdır.  
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           Eşlik eden tıbbi problemi olan hastalar uygun şekilde değerlendirilir. Özellikle 

konjektif kalp yetmezliği olan hastalar laparoskopinin kardiovasküler değişikliklerini 

tolere edemeyebileceklerinden açık cerrahi daha iyi bir tercih olabilir. Ciddi kalp 

yetmezliği ve son dönem kapak yetmezliği olan hastalar, kardiyak komplikasyonların 

gelişmesine laparoskopi sırasında iskemik kalp hastalığı olanlardan daha yatkındırlar. 

Bu hastalarda laparoskopi ile laparatomi arasında bir seçim yapılacağı zaman, 

laparoskopinin postoperatif yaraları intraoperatif risklerini dengelemelidir. 

            Artan KİB’nin böbrek fonksiyonlarına etkilerinden dolayı böbrek yetmezlikli 

hastalar pnömoperitonyum sırasında optimum hemodinami sağlanmalı ve beraberinde 

nefrotoksik ilaçların kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

            Respiratuar hastalığı olanlarda postoperatif solunum fonksiyon bozukluğu 

riskinde azalmadan dolayı laparoskopi laparotomiye tercih edilir. 

             Laparoskopi sırasında venöz staz nedeniyle derin ven profilaksisi laparotomide 

olduğu gibi cerrahiden önce başlatılmalıdır. Premedikasyon laparoskopinin süresine ve 

erken derlenme gereksinimine göre ayarlanır. Küçük doz kısa etkili midazolam, 

postoperatif sedasyona yol açmadan anksiyeteyi azaltır. Postoperatif bulantı kusma 

öyküsü olanlara antiemetik medikasyon yapılmalıdır. Gastrik içeriğin regürjitasyon 

ihtimali olan hastalarda preoperatif partikülsüz antiasit gastrik pH’yı artırmak için 

metoklopramid ve H2 reseptör blokerleri ise gastrik volüm ve asiditeyi azaltmak için 

verilebilir. 

           2.5.1.3.1.2. Laparoskopide Hasta Pozisyonu ve Monitörizasyonu  

           Sinir hasarının önlenmesi için hastalara dikkatle pozisyon verilmelidir. Sinir 

kompresyonundan pedlerle korunmalı, gerekirse omuz bağları korakoid proses üzerine 

yerleştirilmelidir. Hastanın eğimi mümkün olabildiğince az olmalı; 15-20 dereceyi 

geçmemelidir. Eğim verme işlemi yavaş yapılmalıdır. Hasta pozisyonunun 

değişiminden sonra entübasyon tüpünün pozisyonu kontrol edilmelidir. 

Pnömoperitonyum yavaş yapılmalı ve yavaş boşaltılmalıdır.  

            Laparoskopi sırasında kan basıncı, kalp hızı, EtCO2 basıncı ve periferik oksijen 

satürasyonu sürekli monitörize edilmelidir. Bu seviyedeki bir monitörizasyon kardiyak 

aritmi, gaz embolisi, subkutan CO2 amfizemi ve pnömotoraksın belirlenmesinde değerli 
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olmasına rağmen pnömoperitonyumun neden olduğu hemodinamik değişikliklerin 

sadece indirekt bir göstergesidir. Kardiyak hastalığı olanlarda daha invazif 

hemodinamik monitörizasyon gerekli olmasına rağmen artan intratorasik basınç, ölçülen 

santral venöz ve pulmoner arter basınçlarının yorumlanmasını güçleştirir. Ciddi kalp 

hastalığı olanlarda transözefageal ekokardiografi daha yararlı olabilir. Hiperkapniden 

kaçınmak ve gaz embolisini tespit etmek için çok dikkatli monitörizasyon yapılır.  

           2.5.1.3.1.3. Anestezi Teknikleri 

           Genel Anestezi 

           Operatif jinekolojik laparoskopilerde aşırı baş aşağı pozisyon, kas gevşemesi, 

geniş pnömoperitonyum ve çoklu kesilerin yapılabilmesi için optimal cerrahi şartlara 

ihtiyaç vardır. Güvenli endotrakeal entübasyon ve kontrollü ventilasyon sağlaması 

nedeniyle genel anestezi tekniği laparoskopik girişimlerde en konforlu seçenektir. 

Pnömoperitonyum sırasında kontrollü ventilasyon EtCO2’yi yaklaşık 35 mmHg’da 

idame ettirecek şekilde ayarlanır. Subkutan CO2 amfizemi hariç, dakika 

ventilasyonunda %15-25’den fazla artış gerekmez. KOAH’lı ve spontan pnömotoraks 

ve büllöz amfizem öyküsü olan hastalarda alveoler inflasyondan ve pnömotoraks 

riskinden kaçınmak için tidal volümden çok, solunum hızının arttırılması tercih edilir. 

Nikardipin gibi vazodilatatör ajan, alfa adrenerjik reseptör agonistleri ve remifentanil 

infüzyonu pnömoperitonyumun hemodinamik etkilerini azaltır ve kardiyak hastaların 

yönetimini kolaylaştırabilir. Nitröz oksit verilmemesinin hiçbir klinik avantajı yoktur. 

N2O’nun bulantı kusmaya katkısı tartışmalıdır. Endotrakeal tüple havayolu güvenliği 

sağlandıktan sonra, gastrik dekompresyonu sağlamak için orogastrik tüp yerleştirilir. 

Hava ile zenginleştirilmiş oksijen, bir inhalasyon ajanı, kas gevşetici ve fentanil gibi bir 

narkotik ajan ile dengeli anestezi veya total intravenöz anestezi uygulanabilir. Kontrollü 

ventilasyon, kas gevşetici idamesi ve göreceli derin anestezi ile KİB mümkün 

olduğunca düşük tutulur ve 20 mmHg’yi geçmesine izin verilmemelidir. Laparoskopi 

sırasında vagal tonustaki refleks artış nedeniyle atropin hazır bulundurulmalıdır. 

             Laringeal maske başarı ile kullanılmışsa da, endotrakeal entübasyon 

havayolunu gastrik içeriğin aspirasyonundan koruması ve artmış havayolu basınçlarının 

varlığında artmış dakika ventilasyonunun verilmesine olanak sağlaması nedeniyle daha 

üstündür. Ancak LMA’da daha az boğaz ağrısına neden olur. Ancak pnömoperitonyum 
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sırasında havayolu basıncı sıklıkla 20mmHg’nın üstüne çıktığından LMA ventilasyonda 

garanti sağlayamaz bu nedenle kullanımı bazı sınırlı endikasyonlarla sınırlıdır.  

           Lokal ve Rejyonel Anestezi 

           Laparoskopi için lokal ve rejyonel anestezi başarı ile kullanılmış olsa da, basit ve 

minimal intra-abdominal gazın kullanıldığı ve kesilerin az olduğu prosedürler için daha 

uygundur. Lokal anestezinin hızlı derlenme, az postoperatif bulantı kusma, 

komplikasyonların erken teşhisi, daha az hemodinamik değişiklik gibi bazı avantajları 

vardır. Ancak bu yaklaşım, iyi ve nazik bir cerrahi gerektirir. Çünkü pelvik ve 

abdominal organların çekilmesi sırasında hastanın anksiyetesi, ağrı ve rahatsızlığı 

artabilir. Bu nedenle lokal anestezi intravenöz sedasyonla desteklenir. 

Pnömoperitonyumun ve sedasyonun kombine etkisi hipoventilasyon ve arteriyel oksijen 

desatürasyonuna  neden olabilir. Ağrı ve ventilatuar bozukluğu azaltmak için KİB 

olabildiğince düşük tutulmalıdır. Çoklu ponksiyon gerektiren laparoskopilerde 

organların manipülasyonları, aşırı eğim ve volümlü pnömoperitonyum hasta için 

spontan solunumu zorlaştıracağından lokal anestezi ile yapılmamalıdır. 

            Epidural ve spinal dahil olmak üzere rejyonel anestezi baş aşağı pozisyonda, 

ventilasyonda majör bozulmaya neden olmadan jinekolojik laparoskopilerde bazen 

kullanılabilir. Epidural ve spinal anestezinin benzer yarar ve zararları vardır. 

Diyafragma irritasyonundan kaynaklanan omuz ağrısı ve karın distansiyonu nedeniyle 

olan rahatsızlık epidural anestezi ile kısmen daha azdır. Cerrahi laparoskopi için T4 

duyusal blok gereklidir. Epidural opioid uygulaması yeterli analjezi sağlar. Hastanın 

işbirliği, deneyimli ve becerikli laparoskopist, düşük KİB ve eğim, uzun girişimlerde 

kaçınılması gereken epidural anestezinin başarısını garanti eder. 

           Derlenme ve Postoperatif bakım 

           Derlenme ünitesinde hemodinamik monitörizasyon devam ettirilmelidir. 

Laparoskopiden sonra gelişen hiperdinamik durum kardiyak hastalığı olan insanlarda 

bazı olumsuz hemodinamik durumlarla sonuçlanabilir. Postoperatif pulmoner fonksiyon 

bozukluğu laparoskopik cerrahide daha az gözlense de postoperatif oksijen ihtiyacında 

artış nedeniyle sağlıklı bireylere bile oksijen postoperatif dönemde uygulanmalıdır. 

Postoperatif erken dönemde spontan soluyan hastaların solunum hızı ve EtCO2’de açık 

cerrahiye göre laparoskopiden sonra artış olur.  
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           Ağrı Yönetimi 

           Postoperatif ağrı batında, omuzlarda ve sırtta gelişir. Omuz ağrısı muhtemelen 

diyafragma irritasyonu ve frenik sinir stimülasyonundan kaynaklanır, ikinci postoperatif 

günde daha belirgin olma eğilimindedir. Abdominal kesilerin infiltrasyonu ve rektus 

kılıf bloğu da dahil olmak üzere çeşitli lokal anestezi yöntemleri kullanılabilir. Narkotik 

ajanlar, lokal anestezi ve NSAİİ kombinasyonu ile yapılan multimodal analjezi oldukça 

efektif kabul edilir. 

           Postoperatif Bulantı ve Kusma 

           Genel olarak postoperatif bulantı ve kusma sıklığı yaklaşık %30 iken laparoskopi 

sonrası yaklaşık %50’ye ulaşmaktadır. Genç, sigara içmeyen, taşıt tutması veya POBK 

hikayesi olan hastalar en yüksek riske sahiptir. Bu nedenle laparoskopilerde POBK’ye 

yönelik profilaktik antiemetik ilaç kullanımı uygundur. Ancak optimal profilaksi rejimi 

halen tartışmalıdır.  

           Laparoskopilerde 48 saatten uzun süren ve taburculuğu geciktiren postoperatif 

şikayetlerden biri olan POBK, günübirlik cerrahide hastanede kalma süresini belirleyen 

en önemli faktördür. Genel anestezide intraoperatif opioid kullanımı ile POBK artarken, 

propofol ile daha az gözlenir. N2O’nun bulantı kusma üzerine etkisi halen tartışmalıdır. 

Mide içeriğinin boşaltılması da POBK’yı azaltır. İntraoperatif ondansetron, bu etkileri 

önlemede yararlıdır.  

 

           2.5.2. HİSTEROSKOPİLERDE ANESTEZİ 

 

           Histeroskopi kısa süreli jinekolojik girişimlerden biri olarak son zamanlarda 

yaygın olarak tanı ve tedavi amaçlı yapılmaktadır. İşlem için lokal veya rejyonel 

anesteziden genel anestezi veya sedasyon-analjezi yöntemlerine kadar birçok 

denenmiştir. Jinekologlar uterovajinal pleksusu lokal anesteziklerle bloke ederek 

paraservikal blok yaptıklarında özellikle anksiyeteli hastalarda ek olarak sedasyona 

gereksinim olmaktadır. İşlemin çok kısa sürmesi nedeniyle genel anestezi veya santral 

blokların yapılması yerine lokal anestezi ve/veya intravenöz sedasyon-analjezi 
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teknikleri günümüzde popülarite kazanmıştır. Bu nedenle tek başına paraservikal blok 

ya da intravenöz sedasyon-analjezi yerine bu iki yöntemin kombinasyonu güvenli ve 

konforlu bir alternatif olabilir
21 

. 
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                                                3. GEREÇ  ve YÖNTEM  

 

           Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon AD’da 2006 ve 2012 yılları arasında Obstetrik ve Jinekolojik hastalıklar 

nedeniyle opere edilen hastaların preoperatif ve intraoperatif anestezi kayıt formları 

Yerel Etik Kurul onayı alındıktan sonra incelendi. Araştırmamızda elde edilen verilere 

çoğunlukla bu formlarda yer alan bilgilerden ulaşıldı. Ayrıca bazı verilere ulaşabilmek 

için hasta dosyalarındaki bilgilerden ve hastanemizde kullanılan ‘Nukleus Medikal Bilgi 

Sistemi’ olarak adlandırılan ve hasta bilgilerinin kaydedildiği sistemden faydalanıldı. 7 

yıllık dönemde Obstetrik ve Jinekolojik hastalıklar nedeniyle opere edilen 14361 

hastanın anestezi kayıt formlarına ulaşıldı ve gerekli veriler toplandı. 

           Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

AD’nın kurulduğu 1978 yılından 2003 yılına kadar tutulan anestezi kayıt form örnekleri 

Şekil 1 ve Şekil 2‘de görülmektedir. 2003 yılında anestezi kayıt formu yenilenerek 

preoperatif ve intraoperatif olarak iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir. Bu iki ayrı 

formda Şekil 3 ve Şekil 4’de görülmektedir.  Çift nüsha olarak tutulan anestezi kayıt 

formlarının bir nüshası hasta dosyasına konurken bir nüshası da departmanımızda 

saklanıp arşivlenmektedir.  

            Kliniğimiz anestezi kayıt formlarında aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır: 

  1. Hastanın adı ve soyadı, yaşı, cinsiyeti, ağırlığı, boyu  

  2. Hastanın protokol numarası 

  3. Operasyon tarihi 

  4. Operasyonu yapan cerrahi bölüm 

  5. Preoperatif tanı ve yapılan cerrahinin adı 

 6. Hastanın cerrahiye kabul şekli 

  7. Hastanın ASA risk sınıflamasına göre risk sınıfı 

  8. Daha önce geçirilmiş hastalıklar ve mevcut yandaş sistemik hastalık 

          9. Hastanın fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik incelemesindeki önemli  

                pozitif bulgular 

          10. Daha önce geçirilmiş operasyonlar ve anestezi öyküsü 

          11. Kan grubu 

          12. Hastanın alışkanlıkları ve devamlı kullandığı ilaçlar 
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          13. Havayolu değerlendirilmesi 

          14. Hastaya uygulanan premedikasyon 

          15. Preoperatif kan basıncı ve nabız hızı 

          16. Hasta takibinde kullanılan monitörler ve ekipman 

          17. Hastaya uygulanan anestezi tekniği 

          18. Cerrahi sırasında solunumun şekli 

          19. Cerrahi sırasında hastaya verilen pozisyon 

          20. Anestezinin ve cerrahinin başlama ve bitiş saatleri 

          21. Hastaya cerrahi sırasında verilen intravenöz sıvı çeşitleri ve miktarları 

          22. Hastaya verilen kan ve/veya kan ürünlerinin cross match numaraları ve  

                miktarları 

          23. Hastanın vital fonksiyonlarına ait veriler ve diğer izlem bulguları (kan basıncı,  

                nabız hızı, CVP, idrar takibi, ısı, end tidal CO2 vs.) 

          24. Genel anestezi uygulanmış ise gaz iletim şekli 

          25. Hasta entübe edilmiş ise entübasyon şekli ve entübasyon tüpünün büyüklüğü 

          26. Entübasyon güçlüğü olup olmadığı, varsa nedeni 

          27. İndüksiyonda kullanılan anestezikler ve diğer ilaçlar 

          28. İdamede kullanılan anestezikler ve diğer ilaçlar 

          29. Bölgesel anestezi uygulanmış ise tekniği ve kullanılan lokal anestezikler 

          30. İntraoperatif gelişen komplikasyonlar ve tedavileri 

          31. Cerrahiyi yapan ve anesteziyi uygulayan ekibin isimleri 

          32. Derlenme odasındaki vital bulguları ve uygulanan ilaçlar  

           İstatistiksel analizi yapılacak konular ve analizi yapılacak kriterler aşağıdaki 

özelliklere göre saptandı:  

 1. Yıllara göre hasta sayılarının dağılımı: 2006 yılından  2012 yılına kadar birer yıllık 

     gruplar oluşturuldu. 

 2. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı: Hastalar anestezisi farklılık gösteren yaş 

     grupları göz önüne alınarak altı gruba ayrıldı.  

     a. 1-15 yaş  

     b. 16-30 yaş 

     c. 31-45 yaş 

     d. 46-60 yaş 

     e. 61-75 yaş 
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     f. 75 yaş üstü 

 3. Hastaların yapılan operasyona göre dağılımı: Hastalar yapılan operasyonun 

özelliğine göre üç grupta sınıflandırıldı. 

      a. Obstetrik cerrahi: Sezaryen, D&C, ektopik gebelik, servikal serklaj vs. 

      b. Jinekolojik cerrahi: TAH, TAH+BSO,  laparoskopi, over kist eksizyonu, 

histeroskopi, LEEP, endometrial biopsi vs. 

      c. Jinekoonkolojik cerrahi: Debulking operasyonu, Wertheim operasyonu, lenf nodu 

örneklemesi, radikal vulvektomi vs. 

4. En sık yapılan 9 operasyon değerlendirildi. 

5. Hastaların ASA sınıflamasına göre dağılımı: Hastaların anestezi riskinin 

     belirlenmesinde Amerikan Anesteziyoloji Derneği’nin (ASA) sınıflaması esas 

     alındı. Bu sınıflamaya göre: 

     ASA I: Normal, sistemik bir bozukluğa neden olmayan, cerrahi patoloji dışında bir 

     hastalık veya sistemik sorunu olmayan sağlıklı kişi. 

     ASA II: Cerrahi girişim gerektiren nedene veya başka bir hastalığa bağlı hafif bir 

     sistemik bozukluğu olan kişi 

     ASA III: Fiziksel aktiviteyi sınırlayan, ancak güçsüz bırakmayan hastalığı olan kişi. 

     ASA IV: Gücünü tamamen yitirmesine neden olup hayatına sürekli bir tehdit 

     oluşturan bir hastalığı olan kişi. 

     ASA V: Ameliyat olsa da olmasa da 24 saatten fazla yaşaması beklenmeyen, son 

     ümit olarak cerrahi girişim yapılan kişi
22

. 

 6. Hastaların cerrahiye kabul şekline göre dağılımı: Hastalar cerrahiye kabul şekline 

        göre elektif ve acil olarak iki gruba ayrıldı.  

   7. Cerrahiye kabul şekline göre en sık yapılan operasyonların dağılımı 

   8. Ek sistemik hastalık oranları: Hastalar ek sistemik hastalığı olanlar ve olmayanlar 

olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların ek sistemik hastalıkları sekiz grupta toplandı: 

     a. Kardiyovasküler sistem hastalıkları: Arteriyosklerotik kalp hastalıkları, geçirilmiş 

miyokard infarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, romatizmal ve konjenital kapak 

hastalıkları, kardiyomiyopati, perikardit, hipertansiyon vb. 

     b. Solunum sistemi hastalıkları: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (Kronik bronşit, 

amfizem), astım bronşiyale, restriktif akciğer hastalığı (Tüberküloz, pnömokonyoz) vb. 

     c. Endokrin sistem hastalıkları: Diabetes mellitus, obesite, hipertroidi, hipotroidi, 

hipofizer hastalık, adrenal bez hastalığı vb. 
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     d. Renal sistem hastalıkları: Kronik böbrek yetmezliği, glomerülonefrit, pyelonefrit 

vb. 

     e. Nöromüsküler sistem hastalıkları: Multipl skleroz, epilepsi, myastenia gravis, 

geçirilmiş serebrovasküler hastalık vb. 

     f. Hepatik-gastrointestinal sistem hastalıkları: Karaciğer yetmezliği, siroz, hepatit vb. 

     g. Hematolojik sistem hastalıkları: Lösemi-lenfoma, immün trombositopenik 

purpura, talasemiler, myelodisplastik sendromlar vs. 

     h. Diğer: İlk yedi gruba girmeyen ek sistemik hastalıklar (Romatoid artrit, 

    ankilozan spondilit vb.). 

9. Yaş gruplarına göre ek sistemik hastalık oranları 

10. Yıllara göre ek sistemik hastalık oranları 

11. Hastaların Mallampati sınıflaması ve yapılan operasyona göre Mallampati oranları. 

Mallampati sınıflaması dört parametreden oluşur: 

       a. Mallampati I: Yumuşak damak, uvula, boğaz, anterior posterior pililer görülür. 

       b. Mallampati II: Yumuşak damak, boğaz ve uvula görülür. 

       c. Mallampati III: Yumuşak damak ve uvula kökü görülür. 

       d. Mallampati IV: Sadece sert damak görülür, yumuşak damak hiç görülmez
23

.  

12. Hastaların boyun hareketlerine göre değerlendirilmesi 

13. Hastaların tiromental mesafeye göre değerlendirilmesi 

14. Hastaların ağız açıklıklarının değerlendirilmesi 

15. Hastalarda uygulanan anestezi yönteminin yıllara göre, yaş gruplarına göre, yapılan 

operasyon türüne göre değerlendirilmesi 

16. İndüksiyon ve idamede kullanılan anestezik, kas gevşetici ve opioid analjezik ajan 

oranları ve yıllara göre dağılımı 

17. Entübasyon güçlüğü oranlarının yıllara, yaş gruplarına ve yapılan operasyon türüne 

göre dağılımı: Entübasyon güçlüğü trakeal bir patoloji olsun veya olmasın standart 

laringoskopi ile entübasyon tüpünün trakeaya yerleştirme işlemi için üçten fazla girişim 

veya on dakikadan daha uzun süre gerektiren klinik durum olarak tanımlandı
24

. 

18. Entübasyon güçlüğü nedenlerinin yıllara, yaş gruplarına, yapılan operasyon türüne 

göre  dağılımı 

19. Entübasyon güçlüğünü aşmak için kullanılan yöntemin yıllara, yaş gruplarına ve 

yapılan operasyon türüne göre dağılımı 

20. Mallampati Skoruna göre entübasyon güçlüğü gelişen hastaların değerlendirilmesi 
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21. Cormack Lehane Sınıflamasına göre entübasyon güçlüğü gelişen hastaların 

değerlendirilmesi 

22. Spinal anestezide kullanılan lokal anesteziklerin ve adjuvanların yıllara göre 

dağılımı 

23. İnvazif arteriyel monitörizasyon oranları, yapılan operasyon türüne, yaş 

sınıflamasına ve yıllara göre dağılımı: Hastalar invazif arteriyel monitörizasyon 

yapılanlar ve yapılmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

24. Santral venöz basınç (CVP) monitörizasyon oranları, yapılan operasyon türüne, yaş 

sınıflamasına  ve yıllara göre dağılımı: Hastalar CVP monitörizasyonu yapılanlar ve 

yapılmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

25. Kan transfüzyon oranları, yıllara, yaş gruplarına ve operasyon türüne göre dağılımı: 

Hastalar kan transfüzyonu yapılanlar ve yapılmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

26.İnotrop ihtiyacı oranları, yıllara, yaş gruplarına ve operasyon türüne göre dağılımı: 

Hastalar inotrop ihtiyacı olanlar ve olmayan olarak ikiye ayrıldı. 

27. İntraoperatif komplikasyon oranları, yıllara, yaş gruplarına, operasyon türüne, ek 

sistemik hastalık varlığına göre dağılımı: İntraoperatif gelişen komplikasyonlar beş 

grupta toplandı: 

a. Kardiyovasküler: Hipotansiyon ve/veya hipertansif atak veya seyir, aritmi, 

    iskemi, miyokard infarktüsü ve kardiyak arrest  kardiyak komplikasyon olarak 

    kabul edildi. 

b. Solunum : Bronkospazm, laringospazm, hipoksi, gastrik içerik aspirasyonu, 

    pnömotoraks, hemotoraks pulmoner komplikasyon olarak kabul edildi. 

c. Alerjik: Tedavi gerektiren eritem ve yaygın ürtiker alerjik reaksiyon olarak kabul 

    edildi. 

d. Geç uyanma: Anestezik ilaçların metabolizması ile ilgili sıkıntılar nedeniyle 

anesteziden uyanma güçlüğünün yaşandığı durumlar (Psödokolinesteraz eksikliği 

vb). 

f. Diğer: Tedavi gerektiren diğer komplikasyonlar bu gruba dahil edildi (Hipotermi, 

    hipertermi vb).  

28. İntraoperatif arrest gelişim oranları ve yıllara göre dağılımı 

29. Ortalama anestezi sürelerinin yıllara, yaş gruplarına, operasyon türüne göre 

dağılımı: Anestezi süresi olarak hastaların anestezi indüksiyonundan ayılma odasına 

veya yoğun bakıma gönderilişlerine kadar geçen süre kabul edildi.  
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30. Postoperatif yoğun bakım gereksinim oranları ve yıllara, yaş gruplarına, operasyon 

türüne, ek sistemik hastalık varlığına  göre dağılımı: Hastalar postoperatif yoğun bakım 

gereksinimi olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

31. Hastaların cerrahiye kabul şekline göre postoperatif yoğun bakım gereksinim 

oranları 

32. Postoperatif YBÜ gereksinimi olan hastaların mekanik ventilatör gereksinimlerinin 

yaş gruplarına ve operasyon türüne göre dağılımı.  

33. Hastaların yoğun bakımda kalış sürelerinin yaş sınıflamasına, yıllara ve operasyon  

süresine göre dağılımı: Hastaların yoğun bakıma kabul edilişlerinden servise çıkışına 

veya yoğun bakımda kaybedilmelerine kadar geçen süre olarak tanımlandı. 

34. Hastaların ortalama taburcu sürelerinin yıllara, yaş gruplarına ve operasyon türüne 

göre oranları 

35. Mortalite oranlarının yıllara, yaş gruplarına, operasyon türüne, ASA sınıflamasına, 

cerrahiye kabul şekline göre dağılımı 

36. Yaşayan ve ölen hastaların postoperatif yoğun bakımda kalış sürelerinin ortalaması 

37. Gebe hastaların gestasyonel haftaya göre dağılımı 

38. Gebe hastalarda ortalama gestasyonel haftanın yıllara, yaş gruplarına göre dağılımı 

39. Gebe hastaların sezaryen endikasyonu açısından sınıflandırılması 

40. Obstetrik hastalarda gebelik haftasına göre Mallampati sınıflaması 

41. Sezaryen hastalarında kullanılacak anestezi yönteminin operasyona kabul şekline 

göre dağılımı  

42. Preeklampsi hastalarında yıllara göre kullanılan anestezi yönteminin dağılımı 

43. Genel anestezi alan hastalarda gebe olup olmamasına göre entübasyonda  Cormack 

Lehane Sınıflaması 

44. Genel anestezi alan sezaryenlerin gebelik haftalarına göre entübasyonda  CLS 

oranları 

45. Entübasyon güçlüğünün sezaryen ve diğer operasyonlar açısından incelenmesi 

46. Gebe hastalarda entübasyon güçlüğü oranlarının, nedenlerinin ve entübasyon 

güçlüğüyle başa çıkma yöntemlerinin gebelik haftasına göre dağılımı. 

47. Gebelerin  genel ve spinal anestezi sırasındaki hipotansiyon ve vazopressör ajan 

gereksiniminin değerlendirilmesi. 

48. Spinal anestezi uygulanan sezaryenlerde kullanılan intravenöz sıvıların yıllara göre 

değerlendirilmesi. 
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49. Sezaryenle doğan bebeklerin uygulanan anestezi türüne göre Apgar skorlaması, 

ortalama ağırlıklarının değerlendirilmesi. Apgar skorlaması doğumu izleyen 1 ve 

5.dk’larda yapıldı. Appearance (görünüm, cilt rengi), pulse (nabız), grimace (yüz 

buruşturma, uyarana cevap), activity (aktivite) ve respiration (solunum) kelimelerinin 

baş harflerinden oluşur. Her parametre 0, 1 veya 2 olarak değerlendirilir
25

. 

 

Tablo III: Apgar Skorlaması
25

 

Skor                2               1                 0 

Kalp hızı 100-140/dk <100/dk Yok 

Solunum gayreti İyi, ağlıyor Yavaş, düzensiz Yok 

Kas tonusu Aktif hareket Hafif ekstremite 

fleksiyonu 

Gevşek 

Refleks uyarılma Güçlü Zayıf Yok 

Renk Pembe Gövde pembe  

Ekstremite mavi 

Soluk mavi 

 

50. Sezeryanle doğan bebeklerin toplam ve gebelik haftasına göre neonatal YBÜ 

gereksiniminin değerlendirilmesi 

51. Sezaryenle doğan bebeklerin gebelik haftasına göre YBÜ’de yatış süresinin  

değerlendirilmesi  

52. Yoğun bakım gereksinimi olan bebeklerin ortalama ventilatöre bağlı kalma süreleri  

53. Sezaryenle doğan bebeklerin toplam ve uygulanan anestezi türüne göre mortalite 

oranları 

54. Sezaryenle doğan bebeklerin ortalama taburcu zamanları 

           Elde edilen verilerin analizi, ‘SPSS for Windows 16.0’ istatistik paket programı 

kullanılarak yapıldı. Veriler, aritmetik ortalama ± SS (standart sapma), sayı ve yüzde 

olarak ifade edildi. Grupların karşılaştırılmasında Ki- kare ve Mann-Whitney U testi 

kullanıldı. p<0.05 olan değerler anlamlı kabul edildi. 
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                                                    Şekil 1. Anestezi kayıt formu   
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                                                      Şekil 2. Anestezi kayıt formu   
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                                             Şekil 3. Preoperatif anestezi kayıt formu 
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                                             Şekil 4. İntraoperatif anestezi kayıt formu 
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                                                 4. BULGULAR 

           1. Hastaların Demografik Özellikleri 

           a. Yıllara Göre Hasta Sayılarının Dağılımı 

           Kliniğimizde 2006-2012 yılları arasında   obstetrik ve jinekolojik hastalıklar 

nedeniyle opere edilen toplam 14361 hastanın yıllara göre dağılımı Tablo IV ve Şekil  

5’te görülmektedir. 

Tablo IV: Yıllara göre hasta sayılarının dağılımı (n ,%) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Yıllara göre hasta sayılarının dağılımı  (n= 14361) 
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     YIL 

 

Hasta Sayısı 

(n) 

Yüzde (%) 

    2006 1634 11,4 

    2007 1770 12,3 

    2008 1837 12,8 

    2009 2347 16,3 

    2010 2167 15,1 

    2011 2464 17,2 

    2012 2142 14,9 

Toplam 14361 100,0 
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b. Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

           Hastaların yaş dağılımı incelendiğinde; ortalama hasta yaşının 36,2 olduğu ve 

hastaların 5849’sının (%40,7) 16-30 yaş grubu olduğu görülmüştür. Hastaların yaş 

gruplarına göre dağılımı Tablo V ve Şekil 6’de görülmektedir. 

 

Tablo V: Yaş gruplarına göre hasta dağılımı (n, %) 

Yaş Grubu (yıl)  Hasta Sayısı  ( n ) Yüzde ( % ) 

1-15 53 0,4 

16-30 5849 40,7 

31-45 5556 38,7 

46-60 1917 13,3 

61-75 790 5,5 

75 yaş üstü 196 1,4 

Toplam 14361 100,0 
 

 

 

Şekil 6: Yaş gruplarına göre hasta dağılımı  
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2. Yapılan Operasyona Göre Hasta Dağılımı 

           Yapılan operasyon türüne göre hasta dağılımı incelendiğinde 6999 hastanın 

(%48,7) obstetrik cerrahi, 7010 hastanın (%48,8) jinekolojik cerrahi geçirdiği saptandı. 

Yapılacak operasyon türüne göre hasta dağılımı Tablo VI’te görülmektedir. 

 

Tablo VI: Yapılan operasyon türüne göre hasta dağılımı (n, %) 

Yapılan operasyon Hasta sayısı (n) Yüzde (%) 

Obstetrik cerrahi 6999 48,7 

Jinekolojik cerrahi 7010 48,8 

Jinekoonkolojik cerrahi 352 2,5 

Toplam 14361 100,0 

 

3. Yapılan Operasyonların Dağılımı 

           Yapılan operasyonların dağılımı incelendiğinde en sık yapılan operasyonlar 

olarak 6223 tane  (%43,3) sezaryen, 2314 tane  (%16,1) TAH+BSO bulundu. Yapılan 

operasyon listesi Tablo VII’de belirtilmiştir. 

Tablo VII: Yapılan operasyona göre hasta dağılımı (n, %) 

Yapılan Operasyon Hasta Sayısı (n) Yüzde(%) 

Sezaryen 6223 43,3 

TAH+BSO 2314 16,1 

Tanısal laparoskopi 758 5,3 

Miyomektomi 507 3,5 

Laparoskopik over 

kist eksizyonu 

439 3,1 

D&C 438 3,0 

Açık over kist 

eksizyonu 

435 3,0 

Histeroskopi 422 2,9 

Ektopik gebelik 265 1,8 

Diğer 2560 18 

Toplam 14361 100,0 
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4. Hastaların ASA Sınıflamasına Göre Dağılımı  

           Hastaların ASA sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde 8394’ünün (%58,4) 

ASA I, 5313’ünün (%37,0) ASA II olduğu gözlemlendi. Hastaların ASA sınıflamasına 

göre dağılımı Tablo VIII ve Şekil 7’de görülmektedir. 

 

Tablo VIII: ASA sınıflamasına göre hasta dağılımı (n,%) 

ASA sınıflaması  Hasta Sayısı ( n) Yüzde ( % ) 

 ASA I 8394 58,4 

ASA II 5313 37,0 

ASA III 618 4,3 

ASA IV 35 0,2 

ASA V 1 0,0 

Toplam 14361 100,0 
 

 

 

 

Şekil 7: ASA sınıflamasına göre hasta dağılımı (n, %) 
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5. Hastaların Cerrahiye Alınma Şekline Göre Sınıflandırılması 

         Hastaların cerrahiye alınma şekli incelendiğinde; 8658’inin (%60,3) elektif, 

5703’ünün (%39,7) acil olarak cerrahiye alındığı saptandı. Hastaların cerrahiye alınma 

şekline göre dağılımı Tablo IX ve Şekil 8’de görülmektedir. 

 

Tablo IX: Cerrahiye alınma şekline göre hasta dağılımı (n, %)  

Cerrahiye kabul 
şekli 

Hasta sayısı (n) Yüzde (%) 

Acil 5703 39,7 

Elektif 8658 60,3 

Toplam 14361 100,0 
 

 

 

Şekil 8: Cerrahiye alınma şekline göre hasta dağılımı (n, %) 

 

6. Cerrahiye Alınma Şekline Göre Yapılan Operasyonların Dağılımı 

           Cerrahiye alınma şekline göre yapılan operasyonlara baktığımızda en sık alınan 

elektif vakanın TAH+BSO, en sık alınan acil vakanın ise sezaryen olduğu bulundu. 

Cerrahiye alınma şekline göre yapılan operasyonların dağılımı Tablo X’da 

görülmektedir. 
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Tablo X : Cerrahiye alınma şekillerine göre yapılan operasyonların dağılımı (n, %) 

Operasyon şekli Yapılan operasyon Hasta sayısı (n) Yüzde (%) 

          

 

 

 

        Elektif 

TAH+BSO 2297 26,5 

Sezaryen 1140 13,2 

Tanısal laparoskopi 755 8,7 

Miyomektomi 503 5,8 

Laparoskopi ile 

over kist eksizyonu 

436 5,0 

H/S 420 4,9 

Diğer 3107 35,9 

Toplam 

 

8658 100,0 

          

 

          Acil 

Sezaryen 5067 88,9 

Ektopik gebelik 195 3,4 

D&C 139 2,4 

Diğer 302 5,3 

Toplam 5703 100,0 

 

7. Ek  Sistemik  Hastalık Oranları 

          Çalışmamızda toplam 14361 hastanın %37,2’sinin  bir ya da daha fazla ek 

sistemik hastalığı olduğu, %62,8’inin ek sistemik hastalığı olmadığı belirlendi. Tablo 

XI‘da ek sistemik hastalık varlığına göre hasta dağılımı görülmektedir. 

Tablo XI: Ek sistemik hastalık varlığına göre hasta dağılımı ( n,% ) 

    Ek sistemik hastalık     Hasta Sayısı (n) Yüzdesi (%) 

 

 

 

 

Var  

Kardiovasküler hastalık  

2547 

 

17,7 

Endokrin 2457 17,1 

Solunum 711 5,0 

Hepatik-GİS 302 2,1 

Nöromüsküler 227 1,6 

Renal 81 0,6 

Hematolojik 76 0,5 

Diğer 569 4,0 

Toplam 5343 37,2 

                   Yok 9018 62,8 

* Bazı hastaların birden fazla sistemik hastalığı var olabilir. 
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8. Yaş Gruplarına Göre Ek Sistemik Hastalık Oranları 

         Yaş gruplarına göre ek sistemik hastalıklar incelendiğinde 46-60 yaş arası ek 

hastalığı bulunan hasta sayısı 1303 (%68), 61-75 yaş arası ek hastalığı olan hasta sayısı 

648 (%81,9) 75 yaş üstü ek hastalığı olan hasta sayısı 162 (82,7) olarak bulunmuştur. 46 

yaş üstünde yandaş hastalık oranları anlamlı olarak yüksektir (p<0,01). Yaş gruplarına 

göre ek sistemik hastalık oranları Tablo XII ve Şekil 9’de görülmektedir. 

 

Tablo XII: Yaş gruplarına göre ek sistemik hastalık oranları (n, %) 

Yaş grubu  Ek sistemik hastalık var  Ek sistemik hastalık yok 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

1-15 10 18,9 43 81,1 

16-30 1137 19,4 4712 80,6 

31-45 2083 37,5 3473 62,5 

46-60 1303 68,0* 614 32,0 

61-75 648 81,9 142 18,1 

 >75 162 82,7 34 17,3 

*:p<0,01 ( ek sistemik hastalık oranları açısından anlamlı fark ) 

Bazı hastaların birden fazla sistemik hastalığı olabilir. 

 

 

Şekil 9: Yaş gruplarına göre ek sistemik hastalık oranları (*:p< 0,01) 
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9. Yıllara Göre Ek Sistemik Hastalık Dağılımı 

        Yıllara göre ek sistemik hastalık oranları incelendiğinde 2007’de ek sistemik 

hastalığı olan hasta sayısı 697 (%39,4), 2009’da ek sistemik hastalığı olan hasta sayısı 

924 (%39,4) olarak bulunmuştur. Yıllara göre hastaların ek sistemik hastalık oranları 

Tablo XIII ve Şekil 10’da görülmektedir. 

 

Tablo XIII: Yıllara göre ek sistemik hastalık oranları (n,%)  

  

   Yıllar 

Ek sistemik hastalık var Ek sistemik hastalık yok 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

2006 557 34,1 1077 65,9 

2007 697 39,4 1073 60,9 

2008 667 36,3 1170 63,7 

2009 924 39,4 1423 60,6 

2010 813 37,5 1354 62,5 

2011 915 37,1 1549 62,9 

2012 770 35,9 1372 64,1 

 

 

 

Şekil 10: Yıllara göre ek sistemik hastalık oranları  
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10. Hastaların Mallampati Skoru Oranları  

         Hastalar Mallampati Skorlarına göre sınıflandırıldıklarında 8668 hastanın (%60,4) 

Mallampati I, 5473 hastanın (%38,1) Mallampati II grubunda olduğu belirlendi. 

Hastaların Mallampati sınıflamasına göre hasta dağılımı Tablo XIV’da görülmektedir. 

 

Tablo XIV:  Hastaların Mallampati  Skoruna göre dağılımı (n,%) 

 Mallampati 

skoru  

Hasta 

sayısı 

Yüzde 

        I 8668 60,4 

        II 5473 38,05 

        III 216 1,5 

        IV 4 0,05 

Toplam 14361 100,0 

 

11. Yapılan Operasyona Göre Mallampati Sınıflaması 

        Yapılan operasyona göre hastaların Mallampati Skorlarına baktığımızda 

Mallampati I oranının anlamlı bir şekilde obstetrik ve jinekolojik cerrahilerde (4645 

hasta %66,4), Mallampati II olanların ise jinekoonkolojik cerrahide daha fazla olduğu 

bulundu (p<0,01). Yapılan operasyon türüne göre Mallampati sınıflaması Tablo XV’de 

görülmektedir. 

 

Tablo XV: Yapılan operasyon türüne göre hastaların Mallampati sınıflaması (n, %) 

 

 

Mallampati 

Skoru 

Obstetrik cerrahi Jinekolojik cerrahi Jinekoonkolojik cerrahi 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

      I 4645 66,4* 3904 55,7* 119 33,8 

      II 2302 32,9 2955 42,2 216 61,4* 

      III 52 0,7 1491 2,1 15 4,3 

      IV 0 0,0 2 0,0 2 0,6 

*:p<0,01 ( Mallampati açısından anlamlı fark) 
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12. Hastaların Boyun Hareketlerinin Değerlendirilmesi 

        Hastaların boyun hareketi incelendiğinde hastaların 14338  tanesinin (%99,8) 

boyun hareketleri normal sınırlarda bulundu. Hastalardan 23 tanesinin (%0,2) boyun 

hareketlerinin kısıtlı olduğu bulundu. Hastaların boyun hareketine göre sınıflaması 

Tablo XVI’de görülmektedir. 

 

Tablo XVI: Boyun hareketlerine göre hasta dağılımı (n, %) 

 Hasta sayısı Yüzdesi 

Boyun hareketleri 

normal 

14338 99,8 

Boyun hareketleri 

kısıtlı 

23 0,2 

 

13. Hastalarda Tiromental Mesafenin Değerlendirilmesi 

       Hastalar tiromental mesafe açısından değerlendirildiğinde 14318 hastanın (%99,7) 

6 cm’den büyük, 43 hastanın (%0,3) 6 cm’den küçük olduğu saptandı. Hastaların 

tiromental mesafelerinin sınıflaması Tablo XVII’de görülmektedir. 

 

Tablo XVII: Tiromental mesafeye göre hasta dağılımı (n, %) 

Tiromental 

mesafe 

Hasta sayısı Yüzdesi 

>6 cm 14318 99,7 

<6 cm 43 0,3 

 

14. Hastaların Ağız Açıklığının Değerlendirilmesi 

            Hastalar ağız açıklığı açısından incelendiğinde 14337 hastanın (%99,8) ağız 

açıklığının normal olduğu belirlendi. Hastaların 21 tanesinin (%0,1) kısıtlı, 3 tanesinin 

ise ileri derecede kısıtlı olduğu belirlendi. Hastaların ağız açıklığına göre sınıflaması 

Tablo XVIII’de görülmektedir. 
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Tablo XVIII: Ağız açıklığına göre hasta dağılımı (n, %) 

Ağız açıklığı Hasta sayısı Yüzdesi 

Normal (>4,6 cm) 14337 99,8 

Kısıtlı (<3,8 cm) 21 0,1 

İleri derece kısıtlı (2 cm) 3 0,0 

 

 

15. Hastalarda Kullanılan Anestezi Yönteminin Yıllara Göre  Değerlendirilmesi 

      Hastaların 12506 tanesine (%87,1) genel anestezi, 1807 tanesine (%12,6) spinal 

anestezi uygulanmıştır. Hastalarda kullanılan anestezi yönteminin yıllara göre dağılımı 

Tablo XIX ve Şekil 11’da görülmektedir. 

 

Tablo XIX: Kullanılan anestezi yönteminin yıllara göre dağılımı (n, %) 

 

Yıllar 

Genel anestezi Spinal anestezi           KSE Lokal anestezi 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

2006 1425 87,2  200 12,2 7 0,5 2 0,1 

2007 1569 88,6 197 11,1 0 0,0 4 0,2 

2008 1593 86,7 240 13,1 3 0,2 1 0,1 

2009 2008 85,6 327 13,9 9 0,4 3 0,1 

2010 1835 84,7 324 15,0 4 0,2 4 0,2 

2011 2177 88,4 277 11,2 7 0,3 3 0,1 

2012 1899 88,7 242 11,3 1 0,0 0 0,0 

Toplam 12506 87,1 1807 12,6 31 0,2 17 0,1 

 

 

16. Hastalarda Kullanılan Anestezi Yönteminin Yaş Gruplarına Göre 

Değerlendirilmesi 

           Hastalarda kullanılan anestezi yönteminin yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 

XX’da görülmektedir. 
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Tablo XX: Hastalara uygulanan anestezi yönteminin yaş gruplarına göre dağılımı  

(n, %) 

 

Yaş grupları 

(yıl) 

Genel anestezi Spinal anestezi           KSE Lokal anestezi 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

1-15 53 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

16-30 4933 84,3 912 15,6 2 0,05 2 0,05 

31-45 4796 86,3 746 13,4 4 0,1 10 0,2 

46-60 1868 97,4 42 2,2 6 0,3 1 0,1 

61-75 704 89,1 73 9,2 11 1,4 2 0,3 

>75 152 77,6 34 17,3 8 4,1 2 1,0 

Toplam 12506 87,1 1807 12,6 31 0,2 17 0,1 

 

 

17. Hastalarda Kullanılan Anestezi Yönteminin Yapılan Operasyon Türüne Göre 

Sınıflaması 

           Operasyon türüne göre hastalarda kullanılan anestezi yöntemleri Tablo XXI’da 

görülmektedir. 

Tablo XXI: Hastalara uygulanan anestezi yönteminin operasyon türüne göre dağılımı 

(n, %) 

 

Operasyon türü 

Genel anestezi Spinal anestezi         KSE Lokal anestezi 

Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta 

sayısı 

yüzdesi 

Obstetrik 

cerrahi 

5372 76,7 1620 23,1 4 0,1 4 0,1 

Jinekolojik 

cerrahi 

6785 96,8 185 2,6 27 0,4 13 0,2 

Jinekoonkolojik 

cerrahi 

350 99,4 2 0,6 0 0,0 0 0,0 

Toplam 12506 87,1 1807 12,6 31 0,2 17 0,1 

 

18. İndüksiyonda Kullanılan Anestezik Ajan Oranları Ve Yıllara Göre Dağılımı 

      İndüksiyonda kullanılan anestezik ajan incelendiğinde 7279 hastada (%58,2) 

propofol, 4976’sında (%39,9) tiyopental, 227 hastada (%1,8) etomidat kullanıldığı 

belirlendi. 2010 yılında etomidat kullanımı diğer yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı 
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oranda yüksek bulundu (p<0,01). Yıllara göre genel anestezi indüksiyonunda kullanılan 

anestezik ajan oranları Tablo XXII’de görülmektedir. 

Tablo XXII: Yıllara göre indüksiyonda kullanılan anestezik ajan oranları (n, %) 

Yıllar    Propofol    Tiyopental     Etomidate    Ketamin   Midazolam 

Hasta 

sayısı 

  % Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı  

% Hasta 

sayısı 

% 

2006 864 60,7 525 36,8 34 2,4 1 0,1 0 0,0 

2007 795 50,8 767 49,0 0 0,0 2 0,1 1 0,1 

2008 993 62,3 600 37,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2009 1225 61,1 776 38,7 4 0,2 1 0,0 0 0,0 

2010 973 53,1 665 36,2 189* 10,3 8 0,4 0 0,0 

2011 1358 62,4 816 37,5 0 0,0 2 0,1 0 0,0 

2012 1071 56,4 827 43,5 0 0,0 1 0,1 0 0,0 

Toplam 7279 58,2 4976 39,9 227 1,8 15 0,1 1 0,0 

*:p<0,01 ( yıllara göre etomidat kullanımında anlamlı fark) 

 

19. Entübasyon Ve İdamede Kullanılan Kas Gevşetici Ajan Oranları Ve Yıllara 

Göre Dağılımı 

       İndüksiyonda kullanılan kas gevşetici incelendiğinde 4773 hastada (%38,2) 

süksinilkolin, 3157 hastada (%25,2) roküronyum kullanıldığı belirlendi. Genel anestezi 

indüksiyonunda kullanılan kas gevşetici ajanın yıllara göre dağılımı Tablo XXIII ve 

Tablo XXIV’de gösterilmiştir. 

 

 

 

Tablo XXIII: Yıllara göre indüksiyonda kullanılan kas gevşetici oranları (n) 

 

   Yıl 

                             İndüksiyonda kullanılan kas gevşetici sayısı ( sayı=n) 

Atrakür

-yum 

Cisatra-

küryum 

Süksinil-

kolin 

Mivakür-

yum 

Roküron-

yum 

Veküron-

yum 

Yok 

2006 0 460 468 84 35 297 80 

2007 0 202 544 33 1 685 99 

2008 26 104 635 5 57 629 137 

2009 10 24 791 51 565 415 150 

2010 0 49 668 12 948 1 157 

2011 0 147 827 36 1015 0 151 

2012 0 266 840 43 536 75 139 

Toplam 36 1252 4773 264 3157 2102 913 
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Tablo XXIV: Yıllara göre indüksiyonda kullanılan kas gevşetici yüzdeleri (%) 

 

   Yıl 

                      İndüksiyonda kullanılan kas gevşetici yüzdesi ( yüzde=% ) 

Atrakür- 

yum 

Cisatra-

küryum 

Süksinil-

kolin 

Mivakür-

yum 

Roküron-

yum 

Veküron- 

yum 

Yok 

2006 0,0 32,3 32,8 5,9 2,5 20,9 5,6 

2007 0,0 12,9 34,8 2,1 0,1 43,8 6,3 

2008 1,6 6,5 39,9 0,3 3,6 39,5 8,6 

2009 0,5 1,2 39,4 2,5 28,2 20,7 7,5 

2010 0,0 2,7 36,4 0,7 51,7 0,1 8,6 

2011 0,0 6,8 38,0 1,7 46,6 0,0 6,9 

2012 0,0 14,0 44,2 2,3 28,2 3,9 7,3 

Toplam 0,3 10,0 38,2 2,1 25,2 16,8 7,4 

 

 

20. İndüksiyonda Kullanılan Opioidin Yıllara Göre Dağılımı  

        Yıllara göre indüksiyonda kullanılan opioid ajan incelendiğinde hastaların 

4090’ında fentanil (%32,7), 3461’inde (%27,7) remifentanilin kullanıldığı belirlendi. 

Genel anestezi indüksiyonunda kullanılan opioidin yıllara göre dağılımı Tablo XXV’te 

görülmektedir. 

 

Tablo XXV: Yıllara göre indüksiyonda kullanılan opioid oranları (n, %) 

   

    Yıl 

  Fentanil Remifentanil Alfentanil     Morfin        Yok 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

2006 918 64,5 61 4,3 0 0,0 0 0,0 445 31,2 

2007 721 46,1 200 12,7 0 0,0 0 0,0 644 41,2 

2008 665 41,7 290 18,2 7 0,4 0 0,0 631 39,6 

2009 1162 57,9 62 3,1 0 0,0 0 0,0 782 39,0 

2010 533 29,0 641 35,0 0 0,0 0 0,0 661 36,0 

2011 70 3,2 1288 59,2 0 0,0 0 0,0 818 37,6 

2012 22 1,2 919 48,4 106 5,6 1 0,1 851 44,8 

Toplam 4090 32,7 3461 27,7 113 0,9 1 0,0 4841 38,7 

 

 

21. İdamede Kullanılan Analjezik Ajanların Dağılımı  

       Yıllara göre idamede kullanılan analjezik ajan incelendiğinde hastaların 7892’sinde 

(%63,1) azotprotoksitin, 4166’sinde  (%33,3) remifentanilin kullanıldığı belirlendi. 

Genel anestezi idamesinde kullanılan analjezik ajanın yıllara göre dağılımı Tablo 

XXVI’de görülmektedir. 
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Tablo XXVI: Yıllara göre idamede kullanılan analjezik ajan oranları (n, %) 

    

     Yıl 

Azotprotoksit      Fentanil Remifentanil   Alfentanil Morfin 

Hasta 

sayısı 

  % 

 

Hasta 

sayısı 

  % Hasta 

sayısı 

 % Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% 

2006 1149 80,7 55 3,9 220 15,4 0 0,0 0 0,0 

2007 1215 77,7 29 1,8 321 20,5 0 0,0 0 0,0 

2008 1169 73,4 104 6,5 318 20,0 2 0,1 0 0,0 

2009 1732 86,3 157 7,8 117 5,8 0 0,0 0 0,0 

2010 994 54,2 32 1,7 809 44,1 0 0,0 0 0,0 

2011 838 38,5 6 0,3 1332 61,2 0 0,0 0 0,0 

2012 793 41,7 7 0,4 1049 55,2 49 2,6 1 0,1 

Toplam 7892 63,1 387 3,1 4166 33,3 51 0,46 1 0,04 

 

22. İdamede Kullanılan Anestezik Ve Kas Gevşetici Ajanların Yıllara Göre 

Dağılımı 

          İdamede kullanılan anestezik ajan incelendiğinde 6092 hastada (%48,7) 

desfluran, 5979 hastada (%47,8) sevofluran kullanılmıştır (n, %). Yıllara göre idamede 

kullanılan anestezik ajan dağılımı Tablo XXVII’de gösterilmiştir.  

 

Tablo XXVII: Yıllara göre anestezide kullanılan idame anestezik ajan oranları  (n, %) 

    

      Yıl  

Sevofluran Desfluran İsofluran Propofol 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

2006 520 36,5 893 62,7 5 0,4 6 0,4 

2007 642 41,1 822 52,5 99 6,3 2 0,1 

2008 744 46,7 744 46,7 103 6,5 2 0,1 

2009 1209 60,3 627 31,3 143 7,1 27 1,3 

2010 1032 56,2 791 43,1 2 0,1 10 0,5 

2011 936 43,0 1222 56,2 1 0,0 17 0,8 

2012 896 47,2 993 52,3 0 0,0 10 0,5 

Toplam 5979 47,8 6092 48,7 353 2,8 74 0,7 

 

 

           İdamede  kullanılan kas gevşetici ajanlar incelendiğinde 4989 hastada (%39,9) 

roküronyum, 2965 hastada (%23,7) veküronyum kullanıldığı saptanmıştır (n, %). 

Yıllara göre idamede kullanılan kas gevşetici ajanlar Tablo XXVIII ve Tablo XXIX’da 

görülmektedir. 
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Tablo XXVIII: Yıllara göre anestezi idamesinde kullanılan kas gevşetici oranları (n) 

 
Yıllar 

Atrakür-
yum 

Sisatra-
küryum 

Süksinil-
kolin 

Mivaküryum Roküronyum Veküronyum Yok 

Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı 

2006 0 736 1 50 43 419 175 

2007 0 281 1 38 1 925 319 

2008 28 142 0 3 63 899 458 

2009 14 35 0 32 869 587 469 

2010 0 59 1 7 1464 5 299 

2011 0 214 0 14 1593 5 350 

2012 0 427 0 15 956 126 375 

Toplam 42 1894 3 159 4989 2965 2445 

 

 

 

Tablo XXIX: Yıllara göre anestezi idamesinde kullanılan kas gevşetici yüzdeleri (%) 

 
Yıllar 

Atrakür-
yum 

Sisatrakür-
yum 

Süksinil-
kolin 

Mivakür-
yum 

Roküron-
yum 

Veküronyum     
    Yok 

Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 

2006 0,0 51,7 0,1 3,5 3,0 29,4 12,3 

2007 0,0 18,0 0,1 2,4 0,1 59,0 20,4 

2008 1,8 8,9 0,0 0,2 4,0 56,4 28,7 

2009 0,7 1,7 0,0 1,6 43,3 29,3 23,4 

2010 0,0 3,2 0,1 0,4 79,7 0,3 16,3 

2011 0,0 9,8 0,0 0,6 73,2 0,2 16,2 

2012 0,0 22,5 0,0 0,8 50,4 6,6 19,7 

Toplam 0,3 15,1 0,0 1,3 39,9 23,7 19,7 

 

 

23. Genel Anestezi Alan Hastalarda Entübasyon Güçlüğü Oranları Ve Yıllara 

Göre Dağılımı 

           Genel anestezi alan hastalarda entübasyon güçlüğü oranları incelendiğinde 125 

hastada (%0,9) entübasyon güçlüğü geliştiği saptandı (n, %). Genel anestezi uygulanan 

hastalarda yıllara göre entübasyon güçlüğü dağılımı Tablo XXX ve Şekil 11’de 

görülmektedir. 
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Tablo XXX: Yıllara göre genel anestezi alan hastalarda entübasyon güçlüğü oranları  

(n, %) 

          

            Yıl 

Entübasyon güçlüğü 

(+) 

Entübasyon güçlüğü (-) 

 Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

2006 29 2 1424 98,0 

2007 6 0,4 1565 99,6 

2008 9 0,6 1584 99,4 

2009 15 0,7 1991 99,3 

2010 28 1,5 1807 98,5 

2011 16 0,7 2160 99,3 

2012 22 1,2 1877 98,8 

Toplam 125 0,9 12408 99,1 

 

 

 

Şekil 11: Yıllara göre genel anestezi alan hastalarda entübasyon güçlüğü oranları (n, %) 

 

 

24. Entübasyon Güçlüğü Nedenlerinin Dağılımı 

           Entübasyon güçlüğü nedenleri incelendiğinde entübasyon güçlüğü gelişen 121 

hastada (%96,0) nedenin yüksek larenks olduğu bulundu. Genel anestezi uygulanan 

hastalarda entübasyon güçlüğü nedenlerinin yıllara göre dağılımı Tablo XXXI’de 

görülmektedir. 

 

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entübasyon
güçlüğü yok

Entübasyon
güçlüğü var

Yıllar  

Yü
zd

e 



79 
 

Tablo XXXI: Yıllara göre genel anestezi alan hastalarda entünbasyon güçlüğü 

nedenleri (n, %) 

  
      Yıl 

Yüksek larenks  Subglottik darlık     Dar ağız içi Kısıtlı ağız açıklığı 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

2006 29 100 0 0 0 0 0 0 

2007 6 85,7 1 14,3 0 0 0 0 

2008 8 88,9 0 0 1 11,1 0 0 

2009 15 100 0 0 0 0 0 0 

2010 28 100 0 0 0 0 0 0 

2011 14 87,5 0 0 1 6,25 1 6,25 

2012 21 95,5 1 4,5 0 0 0 0 

Toplam 121 96,0 2 1,6 2 1,6 1 0,8 

 

 

25. Entübasyon Güçlüğü Gelişen Hastalarda Entübasyon İçin Kullanılan 

Yöntemlerin Yıllara Göre Dağılımı 

        Entübasyon güçlüğü gelişen hastaların 103 tanesinin (%81,1) tüp içine stile 

takılarak entübe edildiği saptandı. Entübasyon güçlüğü gelişen hastalarda entübasyon 

için kullanılan yöntemlerin yıllara göre dağılımı Tablo XXXII’de görülmektedir. 

 

Tablo XXXII: Entübasyon güçlüğü gelişen hastalarda entübasyon için kullanılan 

yöntemlerin dağılımı (n, %) 

 

 

      Yıl 

Tüp içi 

stile 

McCoy 

laringoskop  

Küçük 

numaralı tüp  

Videolaringoskop Fiberoptik  

n  % n % n % n % n % 

2006 25 86,2 4 13,8 0 0 0 0 0 0 

2007 6 85,7 0 0 1 14,3 0 0 0 0 

2008 7 87,5 1 12,5 0 0 0 0 0 0 

2009 13 86,6 1 6,7 0 0 1 6,7 0 0 

2010 24 82.8 3 10,4 0 0,0 1 3,4 1 3,4 

2011 12 70,6 2 11,8 0 0 0 0 3 17,6 

2012 16 72,8 1  4,5 1 4,5 0 0 4  18,2 

Toplam 103 81,1 12  9,4 2 1,6 2 1,6 8  6,3 
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26. Entübasyon Güçlüğü Gelişen  Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

          Entübasyon güçlüğünün yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde yaş grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Entübasyon güçlüğü 

gelişen hastaların yaş gruplarına göre dağılımı Tablo XXXIII ve Şekil 12’de  

görülmektedir. 

 

Tablo XXXIII: Entübasyon güçlüğü gelişen hastaların yaş gruplarına göre oranları  

(n, %) 

 Entübasyon güçlüğü (+) Entübasyon güçlüğü (-) 

Yaş grubu 

(yıl) 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

1-15 0 0,0 42 100,0 

16-30 36 0,8 4591 99,2 

31-45 56 1,3 4343 98,7 

46-60 28 1,6 1669 98,4 

61-75 5 0,8 644 99,2 

>75 0 0,0 133 100,0 

 

 

 

 

Şekil 12: Entübasyon güçlüğü gelişen hastaların yaş gruplarına göre oranları (n, %) 
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27. Entübasyon Güçlüğü Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

        Entübasyon güçlüğü nedenlerinin yaş gruplarına göre dağılımı Tablo XXXIV’de 

görülmektedir. 

 

Tablo XXXIV: Entübasyon güçlüğü nedenlerinin yaş gruplarına göre dağılımı (n, %) 

Yaş 

grupları 

(yıl) 

Yüksek larinks Dar ağız içi Subglottik darlık Kısıtlı ağız 

açıklığı 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

1-15 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

16-30 35 97,2 0 0,0 1 2,8 0 0,0 

31-45 53 94,6 2 3,6 1 1,8 0 0,0 

46-60 28 96,6 0 0,0 0 0,0 1 3,4 

61-75 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

>75 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

 

28. Entübasyon Güçlüğü Gelişen Hastalarda Entübasyon İçin Kullanılan 

Yöntemlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

        Entübasyon güçlüğü gelişen hastalarda entübasyon için kullanılan yöntemlerin yaş 

gruplarına göre dağılımı Tablo XXXV’de görülmektedir. 

 

 

Tablo XXXV: Entübasyon güçlüğü gelişen hastalarda entübasyon için kullanılan 

yöntemlerin yaş gruplarına göre oranları (n, %) 

Entübas-

yon 

Tüp içi stile Fiberoptik Küçük tüp Videolaringoskop McCoy 

laringoskop 

Yaş 

grupları 

Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% 

   1-15 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 16-30 28 80,0 1 2,9 1 2,9 1 2,9 4 11,3 

 31-45 47 82,5 5 8,7 1 1,8 0 0,0 4 7,0 

 46-60 25 83,3 2 6,7 0 0,0 0 0,0 3 10,0 

 61-75 3 60,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 1 20,0 

  >75 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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29. Entübasyon Güçlüğünün Yapılan Operasyon Türüne Göre Dağılımı 

      Entübasyon güçlüğü gelişme oranları operasyon türüne göre sınıflandığında gruplar 

arasında fark olmadığı gözlemlendi (p>0,05). Entübasyon güçlüğünün yapılan 

operasyon türüne göre dağılımı Tablo XXXVI ve Şekil 13’te görülmektedir. 

 

Tablo XXXVI: Yapılan operasyon türüne göre entübasyon güçlüğü oranları (n, %) 

 

 

 

Şekil 13: Yapılan operasyon türüne göre entübasyon güçlüğü oranları (n, %) 
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     Operasyon şekli 

Entübasyon güçlüğü var Entübasyon güçlüğü yok 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

Obstetrik 47 0,9 4904 99,1 

Jinekolojik 77 1,2 6170 98,8 

jinekoonkolojik 1 0,3 348 99,7 
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30. Entübasyon Güçlüğü Nedenlerinin Operasyon  Türüne Göre Dağılımı 

    Entübasyon güçlüğünün nedenlerinin yapılan operasyona göre dağılımı Tablo 

XXXVII’de görülmektedir. 

 

Tablo XXXVII: Entübasyon güçlüğü nedenlerinin yapılan operasyon türüne göre 

dağılımı (n, %) 

 

    Operasyon  

        şekli 

Yüksek 

larinks 

Dar ağız içi Subglottik 

darlık 

Küçük ağız 

Açıklığı 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

Obstetrik 45 95,7 1 2,15 1 2,15 0 0,0 

Jinekolojik 75 96,1 1 1,3 1 1,3 1 1,3 

jinekoonkolojik 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

31. Entübasyon Güçlüğü Gelişen Hastalarda Entübasyon İçin Kullanılan 

Yöntemlerin Yapılan Operasyon Türüne Göre Dağılımı 

           Entübasyon güçlüğü gelişen hastalarda entübasyon için kullanılan yöntemlerin 

yapılan operasyona göre dağılımı  Tablo XXXVIII’de görülmektedir. 

 

 

Tablo XXXVIII: Entübasyon güçlüğü gelişen hastalarda entübasyon yönteminin 

yapılan operasyon türüne göre dağılımı (n, %) 

 

 

  

Operasyon  

türü 

Tüp içi stile Küçük tüp McCoy 

laringoskop 

Videolaringos-

kop 

Fiberoptik 

Hasta 

sayısı 

  % Hasta 

sayısı 

  % Hasta 

sayısı 

  % Hasta 

sayısı 

  % Hasta 

sayısı 

  % 

Obstetrik 39 84,8 1 2,2  6 13,0 0 0,0 0 0,0 

Jinekolojik 62 78,5 1 1,3 6 7,6 2 2,5 8 10,1 

Jinekoonko. 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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32. Mallampati Skoruna Göre Entübasyon Güçlüğü Gelişen Hastaların 

Değerlendirilmesi 

           Mallampati skoruna göre entübasyon güçlüğü gelişen hastalar 

değerlendirildiğinde en fazla entübasyon güçlüğünün Mallampati skoru III (%4,8) olan 

hastalarda geliştiği bulundu. Mallampati skoru III olan hastalarda entübasyon güçlüğü 

görülme oranları istatistiksel açıdan anlamlı oranda diğer gruplardan fazla bulundu 

(p<0,01). Mallampati skoruna göre entübasyon güçlüğü gelişen hastaların dağılımı 

Tablo XXXIX ve Şekil 14’te  görülmektedir. 

Tablo XXXIX: Mallampati skoruna göre entübasyon güçlüğü gelişen hastaların 

oranları (n, %) 

Mallampati  Entübasyon güçlüğü (+) Entübasyon güçlüğü (-) 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

Mallampati I 62 0,9 6904 99,1 

Mallampati II 54 1,2 4334 98,8 

Mallampati III 9 4,8* 180 95,2 

Mallampati IV 0 0,0 4 100,0 

*:p<0,01 (  Mallampati III grubunda diğerlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı fark ) 

 

 

Şekil 14: Mallampati Skoru’na göre entübasyon güçlüğü gelişen hastaların oranları  

(n, %) 

 *:p<0,01 ( istatistiksel açıdan anlamlı fark) 
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33. Cormack Lehane Sınıflamasına Göre Entübasyon Güçlüğü Gelişen Hastaların 

Değerlendirilmesi 

            Cormack Lehane sınıflamasına göre entübasyon güçlüğü gelişen hastalar 

değerlendirildiğinde entübasyon güçlüğü oranları Cormack Lehane’ni IV (%100)  ve  

Cormack Lehane’ni III olan hastalarda (%84,5) istatistiksel açıdan önemli oranda 

yüksek bulundu (p<0,01). Cormack Lehane sınıflamasına göre entübasyon güçlüğü 

oranları Tablo XL ve Şekil 15’de görülmektedir.  

  Tablo XL: Cormack Lehane sınıflamasına göre entübasyon güçlüğü oranları (n,%) 

Cormack Lehane 
sınıflaması 

Entübasyon güçlüğü oldu Entübasyon güçlüğü olmadı 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

Grade I 1 0,0 10912 100,0 

Grade II 14 2,8 492 97,2 

Grade III 98 84,5* 18 15,5 

Grade IV 12 100,0** 0 0,0 

*:p<0,01 ( istatistiksel olarak anlamlı fark) 

**:p<0,01 ( istatistiksel olarak anlamlı fark) 

 

 

 

Şekil 15: Cormack Lehane sınıflamasına göre entübasyon güçlüğü oranları (n,%) 

*:p<0,01 ( istatistiksel olarak anlamlı fark) 

**:p<0,01 ( istatistiksel olarak anlamlı fark) 
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34. Spinal Anestezide Kullanılan Lokal Anesteziklerin Yıllara Göre Dağılımı 

       Spinal anestezide kullanılan lokal anestezik ajanlar incelendiğinde hastaların 

1679’unda (%90,1) bupivakain, 185’inde (%9,9) levobupivakain kullanıldığı belirlendi. 

2010 yılında levobupivakain kullanımı diğer yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı 

oranda yüksek bulundu (p<0,01). Yıllara göre spinal anestezide kullanılan lokal 

anestezik oranları Tablo XLI ve Şekil 16’da görülmektedir.  

 

Tablo XLI: Yıllara göre spinal anestezide kullanılan lokal anestezik dağılımı (n, %) 

          

         Yıl 

        Bupivakain             Levobupivakain 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

2006 212 100,0 0 0,0 

2007 207 97,6 5 2,4 

2008 236 96,7 8 3,3 

2009 331 99,4 2 0,6 

2010 190 56,9 144 43,1* 

2011 278 97,2 8 2,8 

2012 225 92,6 18 7,4 

Toplam 1679 90,1 185 9,9 

*:p<0,01 (levobupivakain kullanımında anlamlı fark) 

 

 

Şekil 16: Yıllara göre spinal anestezide kullanılan lokal anestezik oranları  

*:p<0,01 (levobupivakain kullanımında anlamlı fark) 
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35. Spinal Anestezide Adjuvan Opioid Kullanımının Yıllara Göre Dağılım 

           Spinal anestezide adjuvan opioid kullanımı incelendiğinde 1470 hastada (%78,9) 

fentanil kullanıldığı, 253 hastada ise (%13,6) opioid kullanılmadığı belirlenmiştir. 

Yıllara göre spinal anestezide adjuvan olarak kullanılan opioid oranları Tablo XLII’de 

görülmektedir. 

 

Tablo XLII: Yıllara göre spinal anestezide adjuvan olarak kullanılan opioid oranları  

(n, %) 

      

      Yıl 

     Fentanil Fentanil/Morfin Sufentanil Morfin Yok 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

2006 186 87,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 12,3 

2007 182 86,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 13,3 

2008 222 91,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 9,0 

2009 305 91,6 9 2,7 0 0,0 0 0,0 19 5,7 

2010 295 88,3 15 4,5 20 6,0 0 0,0 4 1,2 

2011 203 71,1 29 10,1 21 7,3 4 1,4 29 10,1 

2012 77 31,7 16 6,6 0 0,0 25 10,3 125 51,4 

Toplam 1470 78,9 69 3,7 41 2,2 29 1,6 253 13,6 

 

 

 

36. KSE Anestezide Kullanılan Spinal Dozun Yıllara Göre Dağılımı 

           KSE anestezide spinal doz için kullanılan ilaçlar incelendiğinde 27 hastada 

(%87,2) intratekal bupivakain+fentanil kullanıldığı belirlendi. Yıllara göre KSE 

anestezide intratekal kullanılan ilaçların dağılımı Tablo XLIII’de görülmektedir. 

 

Tablo XLIII: Yıllara göre KSE anestezide kullanılan spinal doz oranları (n, %) 

 

 

    Yıl 

Bupivakain 

+ fentanil 

Bupivakain 

 

L-bupivakain 

+ fentanil 

Bupivakain + 

fentanil + 

morfin 

Bupivakain 

+ morfin 

n % n % n % n % n % 

2006 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2007 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2008 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2009 8 88,9 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2010 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2011 5 71,4 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0 

2012 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Toplam  27 87,2 1 3,2 1 3,2 1 3,2 1 3,2 
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37. İnvazif Arteriyel Monitorizasyon Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

        İnvazif arter monitörizasyon oranları incelendiğinde 490 hastaya (%3,4) invazif 

arteriyel monitörizasyon yapıldığı belirlenmiştir. Yıllara göre invazif arteriyel 

monitörizasyon oranları Tablo XLIV ve Şekil 17’de görülmektedir. 

 

Tablo XLIV: Yıllara göre invazif arteriyel monitörizasyon oranları (n, %) 

       

        Yıl 

 İnvazif arter 

monitörizasyonu (+) 

İnvazif arter monitörizasyonu (-) 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

2006 72 4,4 1562 95,6 

2007 44 2,5 1726 97,5 

2008 40 2,2 1797 97,8 

2009 46 2,0 2301 98,0 

2010 101 4,7 2066 95,3 

2011 113 4,6 2351 95,4 

2012 74 3,5 2068 96,5 

Toplam 490 3,4 13871 96,6 

 

 

 

 

 

Şekil 17: Yıllara göre ortalama invazif arteriyel monitörizasyon dağılımı (n, %) 
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38. İnvazif Arteriyel Monitörizasyon Oranlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

           İnvazif arteriyel monitörizasyon oranları yaş grubuna göre sınıflandırıldığında en 

fazla kullanım oranının 132 ile (%16,7) 61-75 yaş arasında olduğu belirlendi. 

İstatistiksel olarak yaş grupları ile invazif arteriyel monitörizasyon arasında anlamlı bir 

ilişki vardı (p<0,05). İnvazif arteriyel monitörizasyon oranlarının yaş gruplarına göre 

dağılımı Tablo XLV’de görülmektedir. 

 

Tablo XLV: Yaş gruplarına göre invazif arteriyel monitörizasyon oranları (n, %) 

 

 

Yaş grupları (yıl) 

İnvazif arter 

monitörizasyonu (+) 

İnvazif arter 

monitörizasyonu (-) 

Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

1-15 0 0,0 53 100,0 

16-30 52 0,9 5797 99,1 

31-45 106 1,9 5450 98,1 

46-60 153 8,0 1764 92,0 

61-75 132 16,7* 658 83,3 

>75 47 24,0** 149 76,0 

Toplam 490 3,4 13871 96,6 

  *: p<0,05 ( diğer yaş gruplarına göre anlamlı fark ) 

  **: p<0,05 ( diğer yaş gruplarına göre anlamlı fark ) 

 

39. İnvazif Arteriyel Monitörizasyon Oranlarının Yapılan Operasyon Türüne 

Göre Dağılımı 

           Yapılan operasyon türüne göre invazif arteriyel monitörizasyon oranları 

incelendiğinde jinekoonkolojik hastalarda invazif monitörizasyon oranı istatistiksel 

olarak anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0,05). Operasyon türüne göre invazif arteriyel 

monitörizasyon oranları Tablo XLVI’de görülmektedir. 

 

Tablo XLVI: Operasyon türüne göre invazif arteriyel monitörizasyon oranları (n, %) 

 

 

 

Operasyon 

türü 

İnvazif arter 

monitörizasyonu (+) 

İnvazif arter 

monitörizasyonu (-) 

Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta 

sayısı 

Yüzdesi 

Obstetrik 38 0,5 6961 99,5 

Jinekolojik 207 3,0 6803 97,0 

Jinekoonkolojik 245 69,6* 107 30,4 

* :p<0,05 ( istatistiksel olarak anlamlı fark ) 
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40. Santral Venöz Basınç (CVP) Monitorizasyon Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

         Santral venöz basınç monitörizasyonu oranları incelendiğinde 507 hastaya (%3,5) 

CVP monitörizasyonu yapıldığı belirlenmiştir. CVP monitörizasyon oranlarının yıllara 

göre dağılımı Tablo XLVII ve Şekil 18’de görülmektedir. 

 

 

Tablo XLVII: Yıllara göre CVP monitörizasyonu oranları (n, %) 

 

            

       Yıl 

CVP monitörizasyonu (+) CVP monitörizasyonu (-) 

 Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

2006 79 5,8 1555 95,2 

2007 40 2,3 1730 97,7 

2008 44 2,4 1793 97,6 

2009 55 2,3 2292 97,7 

2010 116 5,4 2051 94,6 

2011 100 4,1 2364 95,9 

2012 73 3,4 2069 96,6 

Toplam 507 3,5 13854 96,5 

 

 

 

 

 Şekil 18: Yıllara göre CVP monitörizasyonu oranları (n, %) 
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41. CVP Monitörizasyonu Oranlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

          CVP monitörizasyonu oranları yaş grubuna göre sınıflandırıldığında en fazla CVP 

monitörizasyonu uygulanan yaş grubunun 61-75 yaş arası (126, %15,9) olduğu 

belirlendi. İstatistiksel olarak yaş grupları ile CVP monitörizasyonu arasında anlamlı bir 

ilişki vardı (p<0,01). CVP monitörizasyon oranlarının yaş gruplarına göre dağılımı 

Tablo XLVIII’de görülmektedir. 

 

Tablo XLVIII: Yaş gruplarına göre CVP monitörizasyonu oranları (n, %) 

Yaş 

sınıflaması 

CVP monitörizasyonu (+) CVP monitörizasyonu (-) 

Hasta sayısı Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

1-15 0 0,0 53 100,0 

16-30 59 1,0 5790 99,0 

31-45 115 2,1 5441 97,9 

46-60 163 8,5 1754 91,5 

61-75 126 15,9* 664 84,1 

>75 44 22,4** 152 77,6 

  *:p<0,01 ( diğer yaş gruplarına göre anlamlı fark ) 

  **: p<0,01 ( diğer yaş gruplarına göre anlamlı fark ) 

 

 

42. Santral Venöz Basınç Monitörizasyon Oranlarının Operasyon Türüne  Göre 

Dağılımı 

           Yapılan operasyon türüne göre santral venöz basınç monitörizasyon oranları 

incelendiğinde, jinekoonkolojik hastalarda CVP monitörizasyon oranı istatistiksel 

olaran anlamlı derece yüksek bulundu (p<0,05). CVP monitörizasyon oranlarının 

yapılan operasyon türüne göre dağılımı Tablo XLIX’de görülmektedir. 

 

Tablo XLIX: Yapılan operasyon türüne göre CVP monitörizasyonu oranları (n, %) 

 

Operasyon 

şekli 

CVP monitörizasyonu (+) CVP monitörizasyonu (-) 

Hasta sayısı Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

Obstetrik 47 0,7 6952 99,3 

Jinekolojik 205 2,9 6805 97,1 

Jinekoonkolojik 255 72,4* 97 27,6 

*: p<0,05 ( istatistiksel olarak anlamlı fark ) 
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 43. Kan ve/veya Kan Ürünleri Transfüzyonu Oranının Yıllara Göre Dağılımı 

        Kan ve/veya kan ürünü transfüzyonu oranlarına bakıldığında 620 hastaya (%4,3) 

kan ve/veya kan ürünü verildiği, 13741 hastaya (%95,7) kan ve/veya kan ürünü 

verilmediği belirlendi. Kan/kan ürünü gereksiniminin yıllara göre dağılımı Tablo L’de 

görülmektedir. 

 

 

Tablo L: Yıllara göre kan/kan ürünü gereksinimi oranları (n, %) 

   

 

  Yıllar 

Kan-kan  ürünü 

verilenler 

Kan-kan  ürünü 

verilmeyenler 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı  

Yüzde 

2006 86 5,3 1548 94,7 

2007 96 5,4 1674 94,6 

2008 67 3,6 1770 96,4 

2009 87 3,7 2260 96,3 

2010 132 6,1 2035 93,9 

2011 87 3,5 2377 96,5 

2012 65 3,0 2077 97,0 

Toplam 620 4,3 13741 95,7 

 

 

44. Kan ve/veya Kan Ürünleri Transfüzyonu Gereksiniminin Yaş Gruplarına  

Göre Dağılımı 

        Kan ve/veya kan ürünü transfüzyon gereksiniminin yaş gruplarına göre dağılımı 

Tablo LI’de görülmektedir.  

 

Tablo LI: Yaş gruplarına göre kan/kan ürünü gereksinimi oranları (n, %) 

Yaş grupları Kan/kan ürünü verilenler Kan/kan ürünü verilmeyenler 

Hasta sayısı Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

1-15 1 1,9 52 98,1 

16-30 195 3,3 5654 96,7 

31-45 242 4,4 5314 95,6 

46-60 104 5,4 1813 94,6 

61-75 60 7,6 730 92,4 

>75 18 9,2 178 90,8 

Toplam  620 4,3 13741 95,6 
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45. Kan ve/veya Kan Ürünleri Transfüzyonu Gereksiniminin Operasyon Türüne 

Göre  Dağılımı 

             Kan ve/veya kan ürünü transfüzyon gereksinimi yapılan operasyon türüne göre 

incelendiğinde jinekoonkolojik cerrahide istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek 

bulundu (p<0,05). Kan/kan ürünü gereksiniminin operasyon türüne göre dağılımı Tablo 

LII’de görülmektedir. 

 

Tablo LII: Operasyon türüne göre kan/kan ürünü gereksinimi oranları (n, %) 

 

Operasyon şekli 

Kan/kan ürünü gereksinimi 

(+) 

Kan/kan ürünü gereksinimi 

(-) 

Hasta sayısı Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

Obstetrik 208 3,0 6791 97,0 

Jinekolojik 280 4,0 6730 96,0 

Jinekoonkolojik 132 37,5* 220 62,5 

    *:p<0,05 (jinekoonkolojik cerrahide diğer operasyon türlerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark ) 

 

46. Opere Edilen Hastaların İnotrop Gereksinimi Oranlarının Yıllara Göre 

Dağılımı 

        Opere edilen hastaların inotrop gereksinimi incelendiğinde 36 hastada (%0,3) 

inotrop gereksinimi olduğu belirlendi. Hastaların inotrop gereksiniminin yıllara göre 

dağılımı Tablo LIII’de görülmektedir. 

 

 

Tablo LIII: Yıllara göre hastaların inotrop gereksinimi oranları (n, %) 

 

      Yıllar 

İnotrop gereksinimi var İnotrop gereksinimi yok 

Hasta sayısı Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

2006 2 0,1 1632 99,9 

2007 5 0,3 1765 99,7 

2008 5 0,3 1832 99,7 

2009 3 0,1 2344 99,9 

2010 10 0,5 2157 99,5 

2011 4 0,2 2460 99,8 

2012 7 0,3 2135 99,7 

Toplam 36 0,3 14325 99,7 
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47. Opere Edilen Hastaların İnotrop Gereksinimi Oranlarının Yaş Gruplarına 

Göre Dağılımı  

           Opere edilen hastaların inotrop gereksiniminin yaş gruplarına göre dağılımı 

Tablo LIV’de görülmektedir. 

 

Tablo LIV: Yaş gruplarına göre hastaların inotrop gereksinimi oranları (n, %) 

  

Yaş grupları 

İnotrop gereksinimi (+) İnotrop gereksinimi (-) 

Hasta sayısı Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

1-15 0 0,0 53 100,0 

16-30 14 0,2 5835 99,8 

31-45 13 0,2 5543 99,8 

46-60 4 0,3 1913 99,7 

61-75 3 0,4 787 99,6 

>75 2 1,0 194 99,0 

 

 

48. Opere Edilen Hastaların İnotrop Gereksinimi Oranlarının Operasyon Türüne 

Göre Dağılımı 

           Hastaların introp gereksiniminin operasyon türüne göre dağılımı Tablo LV’de 

görülmektedir. 

 

Tablo LV: Operasyon türüne göre hastaların inotrop gereksinimi oranları (n, %) 

 

    Operasyon  

türü 

İnotrop gereksinimi var İnotrop gereksinimi yok 

Hasta sayısı Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

Obstetrik 10 0,1 6989 99,9 

Jinekolojik 19 0,3 6991 99,7 

Jinekoonkolojik 7 2,0 345 98,0 

 

 

49. İntraoperatif Komplikasyon Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

         İntraoperatif komplikasyon oranları incelendiğinde en sık görülen 

komplikasyonlar olarak  hastaların 2418’inde (%16,8) kardiak, 165’inde (%1,1) alerjik 

komplikasyonların geliştiği belirlendi. İntraoperatif komplikasyon oranlarının yıllara 

göre dağılımı Tablo LVI’de görülmektedir. 
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Tablo LVI: Yıllara göre intraoperatif komplikasyon oranları (n, %) 

 

    Yıl 

        Yok Kardiak Solunum Alerjik Geç  

uyanma 

Diğer 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

2006 1268 77,6 307 18,8 19 1,2 39 2,4 1 0,1 0 0,0 

2007 1401 79,2 329 18,6 7 0,4 30 1,7 0 0,0 3 0,2 

2008 1480 80,6 333 18,1 4 0,2 15 0,8 1 0,1 4 0,2 

2009 1857 79,1 455 19,4 5 0,2 27 1,2 1 0,0 2 0,1 

2010 1715 79,1 430 19,8 1 0,0 15 0,7 1 0,0 5 0,2 

2011 2093 84,9 351 14,2 1 0,0 14 0,6 1 0,0 4 0,2 

2012 1900 88,7 213 9,9 2 0,1 25 1,2 0 0,0 2 0,1 

Toplam 11714 81,6 2418 16,8 39 0,3 165 1,1 5 0,0 20 0,1 

 

 

50. Yaş Gruplarına Göre İntraoperatif Komplikasyon Dağılımı 

           İntraoperatif komplikasyonların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 61-

75 ve >75 yaş grubu hastalarda kardiak komplikasyonlar istatistiksel olarak anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p<0,01). Alerjik komplikasyonlar ise 1-15 yaş grubunda 

istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0,05). Kardiak komplikasyon 

sıklığının yaşla arttığı, alerjik komplikasyonların ise azaldığı gözlemlendi. İntraoperatif 

komplikasyon oranlarının yaş gruplarına göre dağılımı Tablo LVII’de görülmektedir. 

 

Tablo LVII: Yaş gruplarına göre intraoperatif komplikasyon oranları (n,%) 

Yaş 

grubu 

     Yok Kardiak Solunum Alerjik Geç 

uyanma 

Diğer 

n % n % n % n % n % N % 

1-15 47 88,7 3 5,7 0 0,0 3 5,7** 0 0,0 0 0,0 

16-30 5165 88,3 599 10,2 9 0,2 67 1,1 4 0,1 5 0,1 

31-45 4583 82,5 873 15,7 18 0,3 72 1,3 1 0,0 9 0,2 

46-60 1329 69,3 557 29,1* 8 0,4 20 1,0 0 0,0 3 0,2 

61-75 486 61,6 295 37,3* 4 0,5 3 0,4 0 0,0 2 0,3 

   >75 104 53,1 91 46,4* 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 

  *:p<0,01 ( kardiak komplikasyon açısından istatistiksel olarak anlamlı fark ) 

**:p<0,05 (alerjik komplikasyon açısından istatistiksel olarak anlamlı fark) 
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51. Yapılan Operasyon Türüne Göre İntraoperatif Komplikasyon Oranları 

        Yapılan operasyon türüne göre intraoperatif komplikasyonlar değerlendirildiğinde 

jinekoonkolojik cerrahi geçiren hastalarda kardiak komplikasyonlar diğer türlere göre 

istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksekti (p<0,01). İntraoperatif komplikasyon 

oranlarının yapılan operasyon türüne göre dağılımı Tablo LVIII’de görülmektedir. 

 

Tablo LVIII: Yapılan operasyon türüne göre intraoperatif komplikasyon oranları 

 (n, %) 

Operasyon 

türü 

Yok Kardiak Solunum Alerjik Geç 

uyanma 

Diğer     

n % n % n % n % n % N % 

Obstetrik 5989 85,6 945 13,5 10 0,1 43 0,6 5 0,1 7 0,1 

Jinekolojik 5519 78,7 1332 19,0 29 0,4 119 1,7 0 0,0 11 0,2 

Jinekoonko-

lojik 

206 58,5 141 40,1* 0 0,0 3 0,9 0 0,0 2 0,6 

*:p<0,01 ( istatistiksel açıdan anlamlı fark) 

52. Ek Sistemik Hastalık Varlığına Göre İntraoperatif Komplikasyonların 

Dağılımı 

         Ek sistemik hastalığı olan hastalar intraoperatif komplikasyonlar açısından 

incelendiğinde ek sistemik hastalığı olan 5343 hastanın 1374’ünde (%25,7) intraoperatif 

komplikasyon geliştiği gözlendi. Ek sistemik hastalığı olmayanlarla karşılaştırıldığında 

bu fark istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,01). İntraoperatif komplikasyon oranlarının 

ek sistemik hastalık varlığına göre dağılımı Tablo LIX’de görülmektedir. 

Tablo LIX: Ek sistemik hastalık varlığına göre intraoperatif komplikasyon oranları 

 (n, %) 

Ek 

sistemik 

hastalık 

      İntraoperatif         

komplikasyon (+) 

İntraoperatif 

komplikasyon (-) 

         Toplam 

Hasta 

sayısı 

 

Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi Hasta 

sayısı 

Yüzdesi 

Var 1374 25,7* 3969 74,3 5343 100,0 

Yok 1273 14,1 7745 85,9 9018 100,0 

    *:p<0,01  ( istatistiksel açıdan anlamlı fark ) 

 



97 
 

 

Şekil 19: Ek sistemik hastalık varlığına göre intraoperatif komplikasyon oranları (n, %) 

  *:p<0,01  ( istatistiksel açıdan anlamlı fark ) 

 

 

53. İntraoperatif Arrest Gelişim Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

        İntraoperatif arrest oranları incelendiğinde hastalarımızın 8’inde (%0,06) 

intraoperatif arrest geliştiği bulundu. İntraoperatif arrest olan hastaları 

değerlendirdiğimizde hastaların sırasıyla 33, 58, 46, 62, 30, 59, 47 ve 39 yaşlarında 

olduğu gözlemlendi. Hastaların ikisi ASA I, dört tanesinin ASA II, iki tanesinin de ASA 

IV olduğu bulundu. Altı tanesinde genel anestezi, iki tanesinde spinal anestezi 

uygulandığı bulundu. Hastalara yapılan operasyonlar incelendiğinde:  iki tanesinin 

sezaryen sonrası kanama, iki tanesinin sezaryen, bir tanesinini Wertheim operasyonu, 

iki tanesinin TAH+BSO, bir tanesinin de vajinal histerektomi geçirdiği bulundu. 

Hastalardan bir tanesi intraoperatif eksitus oldu, diğerleri YBÜ’ne alındı. YBÜ’ne 

alınan hastalar daha sonra şifayla taburcu oldu. İntraoperatif arrest oranlarının yıllara 

göre dağılımı Tablo LX’de görülmektedir. 
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Tablo LX: İntraoperatif arrest oranları (n, %) 

                          

                    

Yıllar 

      İntraoperatif arrest  

Hasta 

sayısı 

Yüzdesi 

2006 0 0,0 

2007 1 0,1 

2008 0 0,0 

2009 3 0,1 

2010 2 0,1 

2011 0 0,0 

2012 2 0,1 

Toplam 8 0,06 

 

54. Yıllara Göre Anestezi Sürelerinin Ortalaması 

       Opere edilen hastalarda ortalama anestezi süresi 74,65 ± 44,76  dakikadır. Ortalama 

anestezi süresinin yıllara göre dağılımı Tablo LXI’ de görülmektedir.  

 

Tablo LXI: Yıllara göre ortalama anestezi süresi oranları (Ort±SS) 

                

            Yıl 

anestezi süresi 

(dakika) 

 

2006 85,52 ±48,68
 

2007 75,85 ±42,83 

2008 65,53 ±38,97 

2009 67,59 ±37,64 

2010 79,66 ±49,25 

2011 76,44 ±45,40 

2012 73,82 ±46,77 

Toplam 74,65 ±44,76 

 

 

55. Yaş Gruplarına Göre Ortalama Anestezi Sürelerinin Dağılımı  

       Yaş gruplarına göre ortalama anestezi süreleri incelendiğinde yaş ile anestezi süresi 

arasında pozitif yönlü orta güçte istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı  

(p<0,01). Ortalama anestezi süresinin yaş gruplarına göre dağılımı Tablo LXII’ de 

görülmektedir. 
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Tablo LXII:  Yaş gruplarına göre anestezi süresi oranları (Ort±SS) 

Yaş grupları Anestezi süresi (dk) 

1-15 61,88 ± 35,03 

16-30 60,57 ± 27,76 

31-45 73,69 ± 41,63 

46-60 103,20 ± 59,61 

61-75 109,85 ± 62,21 

>75 104,43 ± 64,85 

 

56. Yapılan Cerrahiye Göre Ortalama Anestezi Süreleri 

         Yapılan cerrahiye göre ortalama anestezi süreleri incelendiğinde jinekolojik 

operasyonların ortalama anestezi süresi obstetrik cerrahiye göre, jinekoonkolojik 

operasyonların ortalama süresi ise diğer iki gruba göre anlamlı oranda uzun bulundu 

(p<0,01). Ortalama anestezi süresinin yapılan operasyona göre dağılımı Tablo LXIII’de 

görülmektedir.  

 

Tablo LXIII: Yapılan operasyon türüne  göre anestezi süresi oranları (Ort±SS) 

Operasyon çeşidi Anestezi süresi (dk) 

Obstetrik 57,45 ± 22,10 

Jinekolojik 85,64 ± 46,21* 

Jinekoonkolojik 197,92 ± 77,69** 

*:p<0,01 (istatistiksel açıdan anlamlı fark) 

**:p<0,01 (istatistiksel açıdan anlamlı fark) 

 

 

57. Postoperatif Yoğun Bakım Gereksinimi Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı  

       Opere edilen hastalar postoperatif yoğun bakım gereksinimi açısından 

değerlendirildiğinde 279 hastada (%1,9) YBÜ gereksinimi olduğu saptanmıştır. Yıllara 

göre postoperatif YBÜ ihtiyacı oranları Tablo LXIV’de görülmektedir. 
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Tablo LXIV: Yıllara göre postoperatif  YBÜ gereksinimi oranları (n, %) 

   

   Yıllar 

YBÜ gereksinimi var YBÜ gereksinim yok 

Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta 

sayısı 

Yüzdesi 

2006 8 0,5 1626 99,5 

2007 20 1,1 1750 98,9 

2008 33 1,8 1804 98,2 

2009 46 2,0 2301 98,0 

2010 75 3,5 2092 96,5 

2011 48 1,9 2416 98,1 

2012 49 2,3 2093 97,7 

Toplam 279 1,9 14082 98,1 

 

 

58. Hastaların Cerrahiye Kabul Şekline Göre Postoperatif Yoğun Bakım 

Gereksinimi Oranları  

          Hastaların cerrahiye alınma şekillerine göre YBÜ gereksinimleri incelendiğinde 

cerrahiye kabul şekli ve YBÜ gereksinimi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptandı 

(p>0,05). Hastaların cerrahiye kabul şekline göre postoperatif YBÜ gereksinimi oranları 

Tablo LXV ve Şekil 23’de görülmektedir. 

 

Tablo LXV: Hastaların cerrahiye kabul şekline  göre postoperatif YBÜ gereksinimi 

oranları (n, %) 

Hastaların 

cerrahiye 

kabul şekli 

YBÜ gereksinimi (+) YBÜ gereksinimi (-) 

Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta 

sayısı 

Yüzdesi 

Elektif 157 1,8 8501 98,2 

Acil 122 2,1 5581 97,9 
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Şekil 20: Hastaların cerrahiye kabul şekline  göre postoperatif  YBÜ gereksinimi 

oranları (n, %) 

 

59. Yaş Gruplarına Göre Postoperatif YBÜ Gereksinimi Oranlarının 

Değerlendirilmesi 

          Hastaların yaş gruplarına göre postoperatif YBÜ gereksinimi karşılaştırıldığında  

75 yaş üstü hastalarda postoperatif YBÜ gereksinimi diğer yaş gruplarına göre 

istatistiksel açıdan anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0,01). Yaş gruplarına göre 

postoperatif YBÜ gereksinimi oranları Tablo LXVI ve Şekil 24’de görülmektedir. 

 

Tablo LXVI: Yaş gruplarına göre postoperatif  YBÜ gereksinimi oranları (n, %) 

  

  Yaş grubu 

    YBÜ gereksinimi (+)     YBÜ gereksinimi (-) 

Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta 

sayısı 

Yüzde 

1-15 1 1,9 52 98,1 

16-30 80 1,4 5769 98,6 

31-45 84 1,5 5472 98,5 

46-60 43 2,2 1873 97,8 

61-75 42 5,3 749 94,7 

>75 29 14,8* 167 85,2 

    *:p<0,01 ( istatistiksel olarak anlamlı fark ) 
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Şekil 21: Yaş gruplarına göre postoperatif  YBÜ gereksinimi oranları (n, %) 

*:p<0,01 ( istatistiksel olarak anlamlı fark ) 

 

60. Operasyon Türüne Göre Postoperatif YBÜ Gereksinimi Oranlarının 

Değerlendirilmesi 

           Operasyon türüne göre YBÜ gereksinimi incelendiğinde; jinekoonkolojik 

hastalarda YBÜ gereksinimi diğer hastalara göre istatistiksel açıdan  anlamlı olarak 

yüksek bulundu (p<0,01). Operasyon türüne göre postoperatif YBÜ gereksinimi 

oranları Tablo LXVII’de görülmektedir. 

 

Tablo LXVII: Operasyon türüne göre postoperatif  YBÜ gereksinimi oranları (n, %) 

 

    Operasyon  

     YBÜ gereksinimi (+) YBÜ gereksinimi (-)  

Hasta sayısı Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

Obstetrik 85 1,2 6914 98,9 

Jinekolojik 116 1,7 6894 98,3 

Jinekoonkolojik 78 22,2* 274 77,8 

*:p<0,01 ( istatistiksel olarak anlamlı fark ) 
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Şekil 22: Operasyon türüne göre postoperatif  YBÜ gereksinimi oranları (n, %) 

*:p<0,01 ( jinekoonkolojik cerrahide  istatistiksel olarak anlamlı fark ) 

 

61. Hastaların Ek Sistemik Hastalık Varlığına Göre Postoperatif YBÜ Gereksinimi 

Oranları  

          Hastaların ek sistemik hastaların varlığına göre postoperatif YBÜ gereksinimi 

incelendiğinde; ek sistemik hastalığı olanların YBÜ gereksinimi, ek sistemik hastalığı 

olmayanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0,01). Ek 

sistemik hastalık varlığına göre postoperatif YBÜ gereksinimi oranları Tablo LXVIII ve 

Şekil 23’te görülmektedir. 

Tablo LXVIII: Hastaların ek sistemik hastalığı varlığına göre postoperatif  YBÜ 

gereksinimi oranları (n, %) 

 

Ek sistemik hastalığı 

YBÜ gereksinimi (+) YBÜ gereksinimi (-) 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

           Olmayan 141 1,6 8877 98,4 

           Olan 138 2,6* 5205 97,4 

*:p<0,01 ( ek sistemik hastalığı olanlarda istatistiksel açıdan anlamlı fark 
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Şekil 23: Hastaların ek sistemik hastalığı varlığına göre postoperatif  YBÜ gereksinimi 

oranları (n, %) 

*:p<0,01 ( istatistiksel açıdan anlamlı fark) 

 

62. Postoperatif YBÜ Gereksinimi Olan Hastaların Mekanik Ventilasyon Oranının 

Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

            Postoperatif YBÜ gereksinimi olan hastaların mekanik ventilasyon oranının yaş 

gruplarına göre dağılımı Tablo LXIX’de görülmektedir.  

 

Tablo LXIX: Yaş gruplarına göre postoperatif  YBÜ gereksinimi olan hastaların 

mekanik ventilasyon oranları (n, %) 

Yaş 

dağılımı 

Mekanik ventilasyon (+) Mekanik ventilasyon (-) 

Hasta sayısı Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

1-15 1 100,0 0 0,0 

16-30 37 48,1 40 51,9 

31-45 39 46,4 45 53,6 

46-60 24 57,1 18 42,9 

61-75 22 53,7 19 46,3 

>75 17 60,7 11 39,3 

 

63. Postoperatif YBÜ Gereksinimi Olan Hastaların Mekanik Ventilasyon Oranının 

Operasyon Türüne  Göre Dağılımı 

            Postoperatif YBÜ gerektiren hastaların mekanik ventilasyon oranları 

incelendiğinde jinekoonkolojik cerrahi geçiren hastalarda mekanik ventilatör 
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gereksinimi anlamlı olarak fazla bulundu (p<0,01). Postoperatif YBÜ gereksinimi olan 

hastaların mekanik ventilasyon oranlarının yapılan operasyon türüne göre dağılımı 

Tablo LXX’de görülmektedir. 

 

Tablo LXX: Yapılan operasyon türüne göre postoperatif YBÜ gereksinimi olan 

hastaların mekanik ventilasyon oranları (n, %) 

Operasyon 

türü 

Mekanik ventilasyon (+)  Mekanik ventilasyon (-)  

Hasta sayısı Yüzdesi Hasta sayısı Yüzdesi 

Obstetrik 41 50,0 41 50,0 

Jinekolojik 50 43,9 64 56,1 

Jinekoonkolojik 49 63,6* 28 36,4 

  *p<0,01 ( jinekoonkolojik cerrahide istatistiksel olarak anlamlı fark ) 

 

 

64. Yıllara Göre Yoğun Bakım Ünitesinde Kalış Süreleri 

        Opere edilen hastaların postoperatif yoğun bakım ünitesinde kalış zamanları 

incelendiğinde; ortalama kalış süresi 2,75 ± 4,94 gün olarak bulundu. Yıllara göre 

postoperatif YBÜ’de kalış süreleri Tablo LXXI’de görülmektedir. 

 

Tablo LXXI: Yıllara göre postoperatif  YBÜ’nde kalan hastaların YBÜ’nde kalış 

süreleri (Ort ± SS) 

Yıl  Ortalama YBÜ’nde kalış 

süresi (gün) 

2006 3,42 ± 2,50 

2007 3,72 ± 5,45 

2008 3,12 ± 3,89 

2009 1,60 ± 0,91 

2010 3,41 ± 5,07 

2011 1,58 ± 0,88 

2012 3,20 ± 8,53 

Toplam 2,75 ± 4,94 

 

65. Yaş Gruplarına Göre Yoğun Bakım Ünitesinde Kalış Süreleri 

          Yaş gruplarına göre ortalama YBÜ’de kalış süresi Tablo LXXII’de 

görülmektedir.  
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Tablo LXXII: Yaş gruplarına göre hastaların postoperatif  YBÜ’de kalış süreleri 

 (Ort ± SS)  

Yaş grupları YBÜ’nde kalış süresi ( gün) 

1-15 2 ± 0,0 

16-30 2,81 ± 4,03 

31-45 2,91 ± 3,93 

46-60 3,97 ± 9,80 

61-75 1,68 ± 1,10 

>75 1,89 ± 1,47 

 

 

66. Yapılan Operasyon Türüne Göre Yoğun Bakım Ünitesinde Kalış Süreleri 

          Yapılan operasyon türüne göre ortalama YBÜ’de kalış süresi Tablo LXXIII’de 

görülmektedir.  

 

Tablo LXXIII: Yapılan operasyon türüne göre hastaların postoperatif  YBÜ’nde kalış 

süreleri (Ort ± SS) 

Yapılan operasyon YBÜ’nde kalış süresi (gün) 

Obstetrik 2,40 ± 3,64 

Jinekolojik 3,56 ± 6,57 

Jinekoonkolojik 1,90 ± 2,67 

 

 

67. Yıllara Göre Ortalama Taburcu  Edilme Zamanları 

         Opere edilen hastaların ortalama taburcu zamanı 4,27 ± 2,55 gün olarak bulundu. 

Yıllara göre taburcu zamanlarının dağılımı Tablo XCI’da görülmektedir. 

 

Tablo XCI: Yıllara göre taburcu zamanları (Ort ± SS) 

Yıl Taburcu zamanları 

(gün) 

2006 4,58 ± 2,83 

2007 4,29 ± 2,32 

2008 4,29 ± 2,58 

2009 4,33 ± 2,25 

2010 4,36 ± 2,91 

2011 4,05 ± 2,27 

2012 4,09 ± 2,67 

Toplam 4,27 ± 2,55 
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68. Yaş Gruplarına Göre Taburcu Edilme Zamanları 

           Yaş grupları ile taburcu zamanları arasındaki ilişki incelendiğinde yaş ile taburcu 

edilme zamanları arasında pozitif yönlü orta güçte istatistiksel olarak anlamlı 

korelasyon saptandı (p<0,01). Yaş gruplarına göre taburcu zamanları Tablo LXXV’de 

görülmektedir. 

 

Tablo LXXV: Yaş grupların göre taburcu zamanları oranları (Ort ± SS) 

Yaş 

grupları 

Taburcu zamanları (gün) 

1-15 2,71 ± 1,54 

16-30 3,65 ± 2,06 

31-45 4,13 ± 2,38 

46-60 5,63 ± 2,58 

61-75 6,07 ± 3,53 

>75 6,59 ± 5,04 

Toplam 4,27 ± 2,55 

 

 

69. Yapılan Operasyon Türüne Göre Ortalama Taburcu Edilme Zamanları 

           Yapılan operasyon türüne göre ortalama taburcu zamanları incelendiğinde 

jinekoonkolojik cerrahi sonrası taburcu zamanının istatistiksel açıdan anlamlı derecede  

uzun olduğu bulundu (p<0,01). Yapılan operasyon türüne göre ortalama taburcu 

zamanları dağılımı Tablo LXXVI’de görülmektedir. 

 

 

Tablo LXXVI: Yapılan operasyon türüne  göre ortalama taburcu zamanları oranları 

(Ort ± SS) 

Operasyon türü Taburcu zamanları (gün) 

Obstetrik 3,48 ± 2,03 

Jinekolojik 4,75 ± 2,26 

Jinekoonkolojik* 10,38 ± 5,36 

Toplam 4,27 ± 2,55 

       *:p<0,01 ( jinekoonkolojik cerrahide istatistiksel olarak anlamlı fark ) 
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70. Yıllara Göre Mortalite Oranları 

            Opere edilen hastaların mortalite oranları incelendiğinde 23 hastanın (%0,2) 

eksitus olduğu bulundu. Yıllara göre mortalite oranları Tablo LXXVII’de 

görülmektedir. 

 

Tablo LXXVII: Yıllara göre mortalite oranları (n, %) 

 

 Yıllar 

       Yaşayan            Eksitus 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

2006 1633 99,9 1 0,1 

2007 1764 99,7 6 0,3 

2008 1836 99,9 1 0,1 

2009 2342 99,8 5 0,2 

2010 2162 99,8 5 0,2 

2011 2462 99,9 2 0,1 

2012 2139 99,9 3 0,1 

Toplam 14338 99,8 23 0,2 

 

71. Yaş Gruplarına Göre Mortalite Oranları 

      Yaş gruplarına göre mortalite oranları Tablo LXXVIII’de görülmektedir. 

 

Tablo LXXVIII: Yaş gruplarına göre mortalite oranları (n, %) 

Yaş 

grubu 

             Yaşayan               Eksitus 

Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta 

sayısı 

Yüzdesi 

1-15 53 100 0 0,0 

16-30 5844 99,9 5 0,1 

31-45 5553 99,9 3 0,1 

46-60 1912 99,7 5 0,3 

61-75 784 99,2 6 0,8 

  >75 192 98,0 4 2,0 

 

 

72. Operasyon Türüne Göre Mortalite Oranları 

     Yapılan operasyon türüne göre mortalite oranları Tablo LXXIX’de görülmektedir. 

Jinekoonkolojik cerrahi geçirenlerde mortalite oranı diğer cerrahilere göre anlamlı 

derecede yüksek bulundu (p<0,01). 
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Tablo LXXIX: Yapılan operasyon türüne göre mortalite oranları (n, %) 

Operasyon çeşidi Yaşayan Eksitus 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

Obstetrik 6996 99,96 3 0,04 

Jinekolojik 6999 99,8 11 0,2 

Jinekoonkolojik 343 97,4 9 2,6* 

  *:p<0,01 ( yapılan operasyona göre mortalite oranlarında anlamlı fark ) 

 

 

 73. ASA Sınıflamasına Göre Mortalite Oranları 

           ASA sınıflamasına göre mortalite oranları incelendiğinde ASA riski arttıkça 

mortalite oranlarının istatistiksel olarak anlamlı oranda arttığı gözlemlendi (p<0,01). 

ASA sınıflamasına göre mortalite oranları Tablo LXXX’de görülmektedir. 

 

 

Tablo LXXX: ASA sınıflamasına göre mortalite oranları (n, %) 

 

 ASA 

sınıflaması 

            Yaşayan                   Eksitus 

Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta 

sayısı 

Yüzdesi 

ASA I 8390 99,96 4 0,04 

ASA II 5309 99,9 4 0,1 

ASA III 608 98,4 10 1,6 

ASA IV 30 85,7 5 14,3* 

ASA V 1 100,0 0 0,0 

    *:p<0,01 (  ASA IV hasta grubunda mortalite oranları açısından anlamlı fark ) 

 

 

74. Hastaların Cerrahiye Kabul Şekline Göre Mortalite Oranları 

         Hastaların cerrahiye kabul şekillerine göre mortalite oranları incelendiğinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Hastaların cerrahiye kabul şekline 

göre mortalite oranları Tablo LXXXI’de görülmektedir. 

Tablo LXXXI: Hastaların cerrahiye kabul şekline göre mortalite oranları (n, %) 

 

Operasyon 

şekli 

Yaşayan Eksitus 

Hasta 

sayısı 

Yüzdesi Hasta 

sayısı 

Yüzdesi 

Elektif 8643 99,8 15 0,2 

Acil 5695 99,9 8 0,1 
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75. Yaşayan ve Eks Olan Hastaların Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış 

Sürelerinin değerlendirilmesi 

         YBÜ’de kalış süreleri karşılaştırıldığında eks olan hastaların YBÜ’de istatistiksel 

açıdan anlamlı oranda daha uzun süre kaldığı bulunmuştur (p<0,01). Yaşayan ve eksitus 

hastaların ortalama YBÜ’nde kalış süreleri Tablo LXXXII’de görülmektedir. 

 

Tablo LXXXII: Yaşayan ve eksitus olan hastaların ortalama YBÜ’nde kalış süreleri 

(Ort ± SS) 

Hasta 

sınıflaması 

Ortalama YBÜ’de kalış 

süreleri (gün) 

Yaşayan               2,37 ± 3,24 

Eksitus*               7,78 ± 13,79 

   *:p<0,01  ( eksitus olan hastalarda ortalama YBÜ’de kalış sürelerinde anlamlı fark ) 

 

76. Gebe Hastaların Gestasyonel Haftaya Göre Dağılımı 

           Gebe hastalar operasyona alındıklarındaki gestasyonel haftaya göre 

sınıflandığında hastaların 3405’inin (%54,6) 37 haftanın üstü, 1386’sının da (%22,2) 

33-36 hafta arası olduğu saptandı. Gestasyonel haftaya göre gebelerin sınıflandırılması 

Tablo LXXXIII ve Şekil 24’de görülmektedir. 

 

Tablo LXXXIII: Gestasyonel haftaya göre opere edilen gebelerin sınıflandırılması 

 (n, %) 

Gestasyonel hafta  Hasta sayısı Yüzde 

20-24 94 1,5 

25-28 597 9,6 

29-32 755 12,1 

33-36 1386 22,2 

>37 3405 54,6 

Toplam  6237 100,0 
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Şekil 24: Gestasyonel haftaya göre gebelerin sınıflandırılması 

 

 

77. Gebe Hastalarda Ortalama Gestasyonel Haftanın Yıllara Göre Dağılımı 

           Gebe hastalarda ortalama gestasyonel hafta 35,37 ± 4,36 olarak bulundu. Yıllara 

göre ortalama gebelik haftası oranları Tablo LXXXIV’de görülmektedir. 

 

 

Tablo LXXXIV: Yıllara göre ortalama gestasyonel hafta oranları (Ort ± SS)  

Yıl Ortalama gebelik haftası 

2006 34,16 ± 4,69 

2007 35,97 ± 3,90 

2008 35,53 ± 4,20 

2009 34,85 ± 4,57 

2010 35,58 ± 4,37 

2011 35,62 ± 4,22 

2012 35,65 ± 4,22 

Toplam 35,37 ± 4,36 

 

 

78. Gebe Hastalarda Ortalama Gestasyonel Haftanın Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

           Ortalama gestasyonel haftanın yaş gruplarına göre dağılımı Tablo LXXXV’de 

görülmektedir.  
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Tablo LXXXV: Yaş gruplarına göre ortalama gestasyonel haftası oranları (Ort ± SS)  

Yaş grupları 

(yıl) 

 Ortalama gestasyonel hafta 

1-15 39,3 ± 0,81 

16-30 35,32 ± 4,40 

31-45 35,45 ± 4,31 

46-60 35,2 ± 4,54 

 

79. Gebe Hastaların Sezaryen Endikasyonu Açısından Sınıflandırılması 

         Gebe hastalar sezaryen endikasyonu açısından değerlendirildiğinde 1874 hastanın 

(%30,1) preeklampsi, 646 tanesinde (%10,3) baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle 

sezaryene alındığı saptandı. Gebe hastaların sezaryen endikasyonu oranları Tablo 

LXXXVI ve Şekil 25’da görülmektedir.  

 

Tablo LXXXVI: Gebe hastaların sezaryen endikasyonu oranları (n, %) 

Sezaryen endikasyon  Hasta sayısı Yüzde 

Preeklampsi 1874 30,1 

Baş pelvis uygunsuzluğu 646 10,3 

Mükerrer sezaryen 564 9,1 

Dar pelvis 552 8,9 

Oligohidramnios 445 7,2 

Akut fetal distres 205 3,2 

Diğer 1937 31,2 

Toplam 6223 100,0 

 

 

 

Şekil 25: Gebe hastaların sezaryen endikasyonu açısından oranları (n, %)  
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80. Obstetrik Hastalarda Gebelik Haftasına Göre Mallampati Sınıflaması 

       Hastaların Mallampati Skorları gebelik haftasına göre incelendiğinde gebelik 

haftasıyla Mallampati Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon  bulunmadı 

(p>0,05). Obstetrik hastalarda gebelik haftasına göre Mallampati sınıflaması Tablo 

LXXXVII’de görülmektedir.  

 

Tablo LXXXVII: Obstetrik hastalarda gebelik haftasına göre Mallampati oranları  

 (n, %) 

 
Mallampati 

 

20-24 hafta  25-28 hafta 29-32 hafta 33-36 hafta >37 hafta 

Hasta 

sayısı 

  % Hasta 

sayısı 

 % Hasta 

sayısı 

 % Hasta 

sayısı 

  % Hasta 

sayısı 

 % 

        1 65 69,1 394 66,0 523 69,3 895 64,6 2216 65,1 

        2 29 30,9 200 33,5 226 29,9 477 34,4 1166 34,2 

        3 0 0,0 3 0,5 6 0,8 14 0,1 23 0,7 

        4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

 

81.  Sezaryen Hastalarında Kullanılacak Anestezi Yönteminin Operasyona Kabul 

Şekline Göre Dağılımı  

           Sezaryenlerde hastanın operasyona kabul şekline göre yapılan anestezi yöntemi 

incelendiğinde elektif hastalarda 791 hasta (%69,4) genel anestezi alırken, bu sayı acil 

hastalarda 3818’di (%75,1). Sezaryen yapılan hastalarda cerrahiye kabul şekline göre 

anestezi yönteminin dağılımı Tablo LXXXVIII’de görülmektedir. 

Tablo LXXXVIII: Hastaların operasyona kabul şekline göre uygulanan anestezi 

yönteminin dağılımı (n, %) 

Cerrahiye kabul 

şekli 

Anestezi yöntemi Hasta sayısı Yüzde 

 

    Elektif 

Genel anestezi 791 69,4 

Spinal anestezi 347 30,4 

KSE 2 0,2 

    

     Acil 

Genel anestezi 3818 75,1 

Spinal anestezi 1264 24,9 

KSE 1 0,0 
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82. Preeklampsi Hastalarında Yıllara Göre Kullanılan Anestezi Yönteminin 

Dağılımı 

           Preeklampsi hastalarında uygulanan anestezi yönteminin yıllara göre dağılımı 

Tablo LXXXIX’da görülmektedir. Buna göre hastaların %72,1’inde genel anestezi, 

%27,9’unda spinal anestezi uygulanmıştır. 

 

Tablo LXXXIX: Preeklampside kullanılan anestezi yönteminin yıllara göre dağılımı 

(n,%) 

 

           Yıllar 

Anestezi yöntemi  

Genel anestezi Spinal anestezi 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

2006 127 71,3 51 28,7 

2007 171 78,4 47 21,6 

2008 175 68,9 79 31,1 

2009 257 72,0 100 28,0 

2010 199 69,1 89 30,9 

2011 216 70,8 89 29,2 

2012 207 75,5 67 24,5 

Toplam 1352 72,1 522 27,9 

 

 

83. Genel Anestezi Alan Hastalarda Gebe Olup Olmamasına Göre Entübasyonda  

Cormack Lehane Sınıflaması 

Gebe olan ve olmayan hastalar entübasyonda Cormack Lehane Sınıflaması (CLS) 

açısından incelendiğinde gebe hastaların %94,5’i grade I, gebe olmayan hastaların 

%94,5‘i grade I olarak bulundu. Genel anestezi alan hastaların gebe olup olmamalarına 

göre Cormack Lehane sınıflaması Tablo XC’de görülmektedir. 

 

Tablo XC: Gebe olan ve olmayan hastalarda Cormack Lehane grade sınıflaması (n, %) 

Cormack 

Lehane 

Sınıflaması 

Gebe hasta Gebe olmayan hasta 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

           I 4345 94,5 6568 94,5 

           II 208 4,5 298 4,3 

           III 43 0,9 73 1,1 

           IV 4 0,1 8 0,1 
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84. Genel Anestezi Alan Sezaryenlerin Gebelik Haftalarına Göre Entübasyonda  

CLS oranları 

         Genel anestezi alan sezaryen hastalarının entübasyondaki CLS’i gebelik haftasına 

göre incelendiğinde bütün hafta gruplarında grade I olanların oranının yüksek olduğu 

bulundu. Gebelik haftası ile CLS arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamadı 

(p>0,05). Sezaryende CLS’nin gebelik haftasına göre dağılımı Tablo XCI’de 

görülmektedir. 

 

 

Tablo XCI: Sezaryenlerde gebelik haftasına göre entübasyonda CLS oranı (n, %) 

Gebelik 

haftası 

      Grade I   Grade II    Grade III    Grade IV 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

20-24 61 91,0 4 6,0 2 3,0 0 0,0 

25-28 420 93,1 22 4,9 8 1,8 1 0,2 

29-32 544 94,8 28 4,9 2 0,3 0 0,0 

33-36 960 93,8 53 5,2 10 1,0 0 0,0 

 >37 2360 95,0 101 4,1 21 0,8 3 0,1 

 *p>0,05 ( istatistiksel açıdan anlamlı fark yok ) 

 

85. Entübasyon Güçlüğünün Sezaryen ve Diğer Operasyonlar Açısından 

İncelenmesi 

        Sezaryen ve diğer cerrahiler entübasyon güçlüğü açısından karşılaştırıldığında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Entübasyon güçlüğü oranlarının  

sezaryen ve diğer cerrahiler açısından karşılaştırılması Tablo XCII’de görülmektedir. 

 

 

 

  Tablo XCII: Sezaryen ve diğer cerrahilerin entübasyon güçlüğü oranları (n, %) 

 

   Operasyon 

sınıflaması 

Entübasyon güçlüğü 

var 

Entübasyon güçlüğü yok 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

C/S 46 1,0 4554 99,0 

Diğer operasyonlar 79 1,1 6868 98,9 
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86. Gebe Hastalarda Gebelik Haftasına Göre Entübasyon Güçlüğü Sınıflaması 

           Opere edilen hastalarda entübasyon güçlüğü ile gebelik haftası arasında 

korelasyon olmadığı bulundu (p>0,05). Gebelerde gebelik haftasına göre entübasyon 

güçlüğü oranları Tablo XCIII ve Şekil 26’da görülmektedir. 

 

 

Tablo XCIII: Gebelerde gebelik haftasına göre entübasyon güçlüğü oranları (n, %) 

         

Gebelik haftası 

Entübasyon güçlüğü var Entübasyon güçlüğü yok 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

      20-24 0 0,0 72 100,0 

      25-28 10 2,2 444 97,8 

      29-32 2 0,3 574 99,7 

      33-36 9 0,9 1014 99,1 

       >37 25 1,0 2462 99,0 

 

 

 

Şekil 26: Gebelerde gebelik haftasına göre entübasyon güçlüğü oranları (n, %) 

 

87. Gebe Hastalarda Gebelik Haftasına Göre Entübasyon Güçlüğü Nedenlerinin 

Sınıflandırılması 

           Gebelik haftasına göre entübasyon güçlüğü nedenleri Tablo XCIV’de 

görülmektedir. 
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Tablo XCIV: Gebe hastalarda gebelik haftasına göre entübasyon güçlüğü nedenlerinin 

dağılımı (n, %) 

 

Gebelik 

haftası 

Yüksek larenks Dar ağız içi Subglottik darlık 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

20-24 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

25-28 10 100,0 0 0,0 0 0,0 

29-32 2 100,0 0 0,0 0 0,0 

33-36 7 77,8 1 11,1 1 11,1 

 >37 25 100,0 0 0,0 0 0,0 

Toplam 44 95,6 1 2,2 1 2,2 

 

88. Entübasyon Güçlüğü Gelişen Gebelerde Entübasyon İçin Kullanılan 

Yöntemlerin Gebelik Haftasına Göre Dağılımı 

        Entübasyon güçlüğü gelişen hastalarda gebelik haftasına göre entübasyonda 

kullanılan yöntemler Tablo XCV’de görülmektedir. 

 

Tablo XCV: Entübasyon güçlüğü gelişen gebelerde entübasyon için kullanılan 

yöntemlerin gebelik haftasına göre oranları (n, %) 

 

 

 Gebelik 

haftası 

Tüp içi stile Fiberoptik Küçük numaralı 

tüp 

McCoy 

laringoskop 

Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde Hasta 

Sayısı 

Yüzde Hasta 

sayısı 

Yüzde 

20-24 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

25-28 7 70,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 

29-32 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

33-36 7 77,8 0 0,0 1 11,1 1 11,1 

 >37 23 92,0 0 0,0 0 0,0 2 8,0 

Toplam 38 84,8 0 0,0 1 2,2 6 13,0 

 

 

89. Gebelerin  Genel ve Spinal Anestezi Sırasındaki Hipotansiyon Sıklığı Açısından 

İncelenmesi 

       Gebeler genel ve spinal anestezi sırasında hipotansiyon oranları açısından 

karşılaştırıldığında; spinal anestezi uygulananlarda genel anesteziye göre hipotansiyon 

oranları istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0,01). Anestezi 

yöntemine göre hipotansiyon oranları Tablo XCVI ve Şekil 27’de görülmektedir. 
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Tablo XCVI: Gebelerde anestezi yöntemine göre hipotansiyon oranları (n, %) 

Anestezi şekli              Hipotansiyon (+)               Hipotansiyon (-) 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

Genel anestezi 43 0,9 4567 99,1 

Spinal anestezi 525 32,5* 1089 67,5 

   *:p<0,01 ( genel anesteziye göre  hipotansiyon açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark ) 

 

 

Şekil 27: Gebelerde anestezi şekline göre hipotansiyon oranları (n, %) 

*:p<0,01 (genel anesteziye göre  hipotansiyon açısından istatistiksel olarak anlamlı fark) 

 

90. Gebelerde Genel ve Spinal Anestezi Sırasında Vazopressör Ajan 

Gereksiniminin Değerlendirilmesi 

          Gebelerde genel ve spinal anestezi sırasında vazopressör ajan kullanımı 

karşılaştırıldığında spinal anestezide vazopressör ajan gereksinimi istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,01). Gebelerde anestezi yöntemine göre 

vazopressör ajan gereksinimi oranları Tablo XCVII ve Şekil 28’de görülmektedir. 

 

 

0,9 

99,1 

32,5 

67,5 

0

20

40

60

80

100

120

Hipotansiyon var Hipotansiyon yok

Genel anestezi

Spinal anestezi

H
as

ta
 y

ü
zd

es
i 



119 
 

Tablo XCVII: Gebelerde anestezi yöntemine göre vazopressör gereksinimi oranları 

 (n, %) 

Anestezi 

yöntemi 

Vazopressör ajan kullanıldı Vazopressör ajan kullanılmadı 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

Genel anestezi 36 0,8 4574 99,2 

Spinal 

anestezi 

525 32,5* 1089 67,5 

*:p<0,01  ( genel anesteziye göre vazopressör ajan kullanımı açısından anlamlı fark ) 

 

 

 

Şekil 28: Gebelerde anestezi yöntemine göre vazopressör gereksinimi oranları (n, %) 

*:p<0,01  ( genel anesteziye göre vazopressör ajan kullanımı açısından anlamlı fark ) 

 

91. Sezaryenlerde Kullanılan Vazopressör İlaçların Yıllara Göre Dağılımı 

            Sezaryenler kullanılan vazopressör ilaç dağılımını değerlendirdiğimizde 

adrenalinin 2011 ve 2012 yılları arasında diğer yıllara göre daha fazla kullanıldığı 

bulundu. Sezaryenlerde kullanılan vazopressör ilaçların yıllara göre dağılımı Tablo 

XCVIII’de görülmektedir.  

 

 

0

20

40

60

80

100

Vazopressör ajan
kullanıldı

Vazopressör ajan
kullanılmadı

0,8 

99,2 

32,5* 

67,5 

Genel anestezi Spinal anestezi

H
as

ta
 y

ü
zd

es
i 



120 
 

Tablo XCVIII: Yıllara göre sezaryenlerde kullanılan vazopressör ilaç oranları (n, %) 

 

 

    Yıllar 

Vazopressörler ilaçlar 

              Efedrin           Adrenalin        Noradrenalin 

n % n % n % 

2006 80 100,0 0 0,0, 0 0,0 

2007 54 100,0 0 0,0 0 0,0 

2008 90 99,0 1 1,0 0 0,0 

2009 118 98,3 2 0,7 0 0,0 

2010 108 100,0 0 0,0 0 0,0 

2011 25 36,7 41 60,4* 2 2,9 

2012 10 25,0 26 65,0* 4 10,0 

Toplam 485 86,5 70 12,5 6 1,0 

*diğer yıllara göre kullanım oranı daha yüksek 

 

92. Spinal Anestezi Uygulanan Sezaryenlerde Kullanılan İntravenöz Sıvıların 

Yıllara Göre Değerlendirilmesi 

           Spinal anestezi uygulanan sezaryenlerde kullanılan intravenöz sıvıların yıllara 

göre değerlendirilmesi Tablo XCIX verilmiştir. 

Tablo XCIX: Spinal anestezi uygulanan sezaryenlerde kullanılan intravenöz sıvıların 

yıllara göre dağılımı (n,%) 

 
Yıllar 

Kullanılan intravenöz sıvılar 

SF  RL Kolloid SF+RL SF+kolloid RL+kolloid SF+RL+kolloid 

n % n % n % n % n % n % n % 

2006 3 1,7 0 0,0 1 0,6 55 30,7 1 0,6 0 0,0 119 66,5 

2007 1 0,6 0 0,0 0 0,0 32 18,9 0 0,0 0 0,0 136 80,5 

2008 6 2,8 1 0,5 0 0,0 95 45,0 4 1,9 1 0,5 104 49,3 

2009 1 0,4 0 0,0 0 0,0 37 13,1 0 0,0 0 0,0 243 86,5 

2010 0 0 0 0,0 0 0,0 70 24,3 4 1,4 0 0,0 214 74,3 

2011 2 0,8 0 0,0  0 0,0  7  2,7 5 2,2 0 0,0 212 93,4 

2012 1 0,4 0 0,0  0 0,0  9  4,0 5 2,2 0 0,0 212 93,4 

Toplam 14 0,9 1 0,07 1 0,07 305 19,2 19 1,2 1 0,07 1240 78,49 

 

93. Sezaryenle Doğan Bebeklerin Gebelik Haftalarına Göre 1 ve 5.dk Apgar 

Skorlarının ve Ağırlıklarının Değerlendirilmesi 

         Sezaryen operasyonu yapılan hastalarda gebelik haftası ile bebeklerin 1.dk ve 5.dk 

Apgar skorları ve gebelik haftası ile bebeğin ağırlığı arasında pozitif yönlü orta güçte 

istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p<0,01). Sezaryenle doğan bebeklerin 
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gebelik haftalarına göre 1 ve 5.dk Apgar skorları ve ağırlıkları Tablo C’de 

görülmektedir. 

 

Tablo C: Sezaryenle doğan bebeklerin gebelik haftasına göre Apgar skoru ve ortalama 

ağırlığı oranları (Ort ± SS) 

Sezaryen haftası 1.dk Apgar skoru 5.dk Apgar skoru  Ortalama ağırlığı 

(gr) 

20-24  2,68 ± 1,19 4,19 ± 1,79 500 ± 135,58 

25-28 3,85 ± 1,54 5,14 ± 1,91 762,52 ± 252,68 

29-32 5,54 ± 1,77 6,77 ± 1,85 1497,46 ± 472,96 

33-36 6,60 ± 1,42 7,75 ± 1,35 2352 ± 594,80 

>37 7,83 ± 0,72 8,70 ± 0,65 3268,44 ± 452,78 

Toplam 6,83 ± 1,79 7,89 ± 1,71 2571,44 ± 1006,76 

 

 

94. Sezaryende Spinal ve Genel Anestezi Uygulanan Gebelerin Bebeklerinde 1. ve 

5. Dakika Apgar  Skorlarının Değerlendirilmesi 

            Sezaryenlerde genel anestezi ve spinal anestezi alan hastaların bebeklerinin 1.dk 

ve 5.dk ortalama Apgar skorları açısından istatistiksel anlamlı fark bulunamadı 

(p>0,05).  Uygulanan anestezi yöntemine göre bebeklerin 1. ve 5.dk’daki Apgar skorları 

Tablo CI’de görülmektedir 

 

Tablo CI: Gebelerde anestezi yöntemine göre bebeklerin 1. ve 5.dk Apgar Skorları  

(Ort ± SS) 

Apgar skoru Anestezi yöntemi Ortalama Apgar 

skoru 

1.dk Apgarı Spinal anestezi 7,02 ± 1,48  

Genel anestezi 6,95 ± 1,53 

5.dk Apgarı Spinal anestezi 8,1 ± 1,28 

Genel anestezi 8,04 ± 1,31 

 

95. Sezeryanle Doğan Bebeklerin Neonatal Yoğun Bakım Gereksiniminin 

Değerlendirilmesi 

          Sezaryenle doğan bebeklerin neonatal yoğun bakım gereksinimi incelendiğinde 

3443 tanesinde (%53,0) YBÜ gereksinimi olduğu, 3053 tanesinde (%47,0) YBÜ 
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gerekmediği saptandı. Sezaryenle doğan bebeklerin YBÜ gereksinimi oranları Tablo 

CII’de görülmektedir. 

 

  Tablo CII: Sezaryenle doğan bebeklerin YBÜ gereksinimi oranları (Ort ± SS)  

 

   Bebeğin 

YBÜ ihtiyacı 

 Hasta sayısı Yüzdesi 

Var 3443 53,0 

Yok 3053 47,0 

Toplam 6496 100,0 

 

 

96. Sezaryenlerde Gebelik Haftasına Göre Neonatal YBÜ Gereksiniminin 

Değerlendirilmesi  

           Sezaryenle doğan bebeklerin gebelik haftası ile YBÜ gereksinimi arasında 

negatif yönlü orta güçte istatsitiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p<0,01).  

Gebelik haftasına göre nornatal YBÜ gereksinimi oranları Tablo CIII’de görülmektedir. 

Tablo CIII:  Sezaryenlerde gebelik haftasına göre  neonatal YBÜ gereksiniminin 

değerlendirilmesi (n, %)          

Gebelik haftası YBÜ gereksinimi + YBÜ gereksinimi - 

Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

20-24 78 100,0 0 0,0 

25-28 544 100,0 0 0,0 

29-32 875 99,3 6 0,7 

33-36 1302 82,3 279 17,7 

>37 644 18,8 2769 81,2 

Toplam 3443 52,9 3054 47,1 

 

 

97. Sezeryanle Doğan Bebeklerin Neonatal YBÜ’de Yatış Süresinin 

Değerlendirilmesi 

          Sezaryenle doğan bebeklerin neonatal YBÜ’de ortalama kalış süresi 14,7 ± 17,30 

gün olarak bulunmuştur. Sezaryenle doğan bebeklerden YBÜ ihtiyacı olanların 

ortalama YBÜ’de kalış süreleri Tablo CIV’ de görülmektedir. 

 

Tablo CIV: Sezaryenle doğan bebeklerin YBÜ’nde ortalama yatış süresi (Ort ± SS) 

Bebeklerin YBÜ’de kalış 

süresi (gün) 

14,7 ± 17,30  
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98. Sezaryenle Doğan Bebeklerin Gebelik Haftasına Göre Neonatal YBÜ’de Kalma 

Süreleri 

            Sezaryenle doğan bebeklerin gebelik haftası ile bebeğin YBÜ’de kalma süresi 

arasında negatif yönlü orta güçte istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı 

(p<0,01).  Sezaryenle doğan bebeklerin gestasyonel haftaya göre neonatal YBÜ’de 

kalma süreleri Tablo CV’de görülmektedir. 

Tablo CV: Gebelik haftasına göre neonatal YBÜ’de kalma süreleri (Ort ± SS) 

Gebelik haftası Ortalama yatış süresi (gün) 

20-24 3,46 ± 6,54 

25-28 23,58 ± 23,51 

29-32 25,52 ± 18,87 

33-36 9,4 ± 10,89 

>37 5,73 ± 5,25 

 

 

99. Yoğun Bakım Gereksinimi Olan Bebeklerin Ortalama Ventilatöre Bağlı Kalma 

Süreleri  

         YBÜ’de kalan bebeklerin ortalama ventilatöre bağlı kalış süreleri 14,58 ± 15,15 

gün olarak bulunmuştur. YBÜ’nde kalan bebeklerin ortalama ventilatöre bağlı kalış 

süreleri Tablo CVI’de görülmektedir. 

 

Tablo CVI: YBÜ’nde yatan bebeklerin ortalama ventilatöre bağlı kalış süresi  

(Ort ± SS) 

Bebeklerin ventilatöre bağlı 

kalma süresi (gün) 

14,58 ± 15,15 

 

100. Sezaryenle Doğan Bebeklerin Mortalite Oranları 

           Sezaryenle doğan bebekler incelendiğinde bebeklerin 5622 tanesinin (%84,6) 

sağlıklı olarak taburcu edildiği, 874 tanesinin (%13,2) neonatal YBÜ’de eksitus olduğu 

saptandı. Sezaryenle doğan bebeklerin mortalite oranları Tablo CVII ve Şekil 29’da 

görülmektedir. 
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Tablo CVII: Sezaryenle doğan bebeklerin mortalite oranları (n, %) 

Bebekler sonuç Sayı Yüzde 

Şifayla taburcu 5622 84,5 

YBÜ’de eksitus 874 13,2 

İntrauterin eksitus 142 2,1 

Ameliyathanede eksitus (fetal distres 

nedeniyle operasyona alınıp uterustan 

çıkarıldıklarında kalp atımları olmayan 

ve ameliyathanede yapılan resüstasyona 

yanıt vermeyen hastalar) 

10 0,2 

Toplam 6648 100,0 

 

 

 

Şekil  29: Sezaryenle doğan bebeklerin mortalite oranları (n, %) 

 

101. Sezaryende Spinal ve Genel Anestezi Uygulanan Gebelerin Bebeklerinde 

Mortalite Oranları 

           C/S için spinal ve genel anestezi alan gebelerin bebeklerinde mortalite oranları 

incelendiğinde genel anestezi uygulananlarda mortalite oranının %13,4 spinal  anestezi 

uygulananlarda ise %13,0 olduğu bulundu. İstatistiksel açıdan incelendiğinde iki grup 

arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Gebelerde uygulanan anestezi yöntemine 

göre bebek mortalite oranları Tablo CVIII ve Şekil 30’da görülmektedir. 
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Tablo CVIII: Gebelerde anestezi yöntemine göre bebek mortalite oranları (n, %) 

 

 

   Bebek sonuç 

                                Anestezi çeşidi 

Genel anestezi Spinal anestezi 

Hasta sayısı  Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

Yaşayan 4168 84,4 1454 84,9 

Eksitus 661 13,4 223 13,0 

İntrauterin 

eksitus 

107 2,2 35 2,1 

Toplam 4936 74,2 1712 25,8 

 

 

Şekil 30: Gebelerde anestezi yöntemine göre bebek mortalite oranları (n, %) 

 

 

102. Sezaryenla Doğan Bebeklerin Ortalama Taburcu Zamanları 

         Sezaryenle doğan bebeklerin ortalama taburcu zamanları incelendiğinde ortalama 

taburcu zamanı 4,2 ± 2,55 gün olarak bulundu.  
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                                                       5. TARTIŞMA 

            Bu çalışmada  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı’nda 2006 ve 2012 yılları arasında obstetrik ve jinekolojik 

hastalıklar nedeniyle cerrahi geçiren 14361 hasta, anesteziyolojik açıdan retrospektif 

olarak incelendi. Verilerin kaynağını preoperatif ve intraoperatif anestezi kayıt formları, 

hasta dosyaları ve Nukleus Medikal Bilgi Sistemi olarak adlandırılan ve hastanemizde 

hasta kayıtlarının saklanması için kullanılan bilgisayar sistemi oluşturmaktadır.  

           Farklı merkezler kendi ihtiyaçlarına göre şekil ve içerikleri farklı olan anestezi 

kayıt formları kullanmaktadır. Zaten imkanları ve uygulamaları farklı olan kliniklerin 

kendi anestezi kayıt formlarını; temel ilkelere uymak ve temel parametreleri içermesi 

kaydıyla oluşturması daha uygundur. 

             İlk anestezi uygulaması 1840’lı yıllarda olmasına rağmen, her anestezi   

uygulaması için bir kayıt tutulmasına 1894’te başlanmıştır. 1989 yılında Türk 

Standartları Enstitüsü’nce anestezi kayıt formlarının standardizasyonu çalışması 

yapılmıştır
1
. 

           Anesteziye ait kayıtların incelenmesinde sonuçların sağlıklı olabilmesi için 

tutulan  kayıtlar güvenilir olmalıdır. Retrospektif bir çalışmada veri kaynakları önceden 

tutulmuş kayıtlar olacağından, bu kayıtlardaki bilgilerin tam ve eksiksiz olması 

güvenilirliği artırır. Kayıtların organize bir sistem içinde toplanarak veri analizlerinin 

yapılabilmesi, aylık ve yıllık çalışma raporlarının çıkarılabilmesi hizmet ve kalitenin 

artırılmasında önemlidir. 

Bilgisayarlar bir çok alanda olduğu gibi Anesteziyoloji ve Reanimasyon’da da 

günlük uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde elle kaydedilen 

anestezi raporlarındaki verilerin sonradan bilgisayar desteği ile toplanması birçok 

merkezde yaygınlaşmıştır. Bunun için farklı merkezlerde çeşitli bilgisayar programları 

kullanılmaktadır.  

           Cerrahi anestezide düşünülmesi gerekenler hastanın rahatı, güvenliği ve elverişli 

ameliyat koşulları sağlamak iken, obstetrik anestezide bunlara ek olarak anne ile 

fetüs/yenidoğan açısından önemli diğer etkenler de söz konusudur. Bu etkenler arasında 

hormonal değişiklikler, gebe uterusunun mekanik etkileri, artmış metabolizma ve 
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oksijen gereksinimi, fetoplasental ünitenin metabolik gereksinimleri ve plasental 

dolaşımla ilgili hemodinamik değişiklikler sayılabilir. Bu değişiklikler gebelik 

ilerledikçe belirginleşir ve özellikle yüksek riskli gebeliklerde anestezik yaklaşımda 

büyük önem arzeder. 

           Jinekolojik cerrahide hastaların bayan olması, özellikle infertilite nedeniyle opere 

edilecek hastalarda psikolojik hassasiyetlerin bulunabilmesi, anksiyete düzeylerinin 

yüksek olması, operasyon sonrası bulantı ve kusma insidansının yüksek olması 

anesteziyi özellikli kılar.  

           Jinekoonkolojik cerrahilerde ise; hastaların birçoğunun ileri yaşta ve pek çok ek 

sistemik hastalığa sahip olmaları, cerrahi gerektiren maligniteye bağlı plevral effüzyon 

gibi solunumsal değişikliklerin olabilmesi, yapılan operasyonların majör cerrahiler 

olması, uzun sürmesi, ciddi sıvı ve kan kayıplarının gözlenmesi ve hastaların bir 

çoğunda postoperatif YBÜ gereksinimi olabilmesi anesteziyolojik açıdan titiz bir 

yaklaşım gerektirir.  

Bu çalışma ile kliniğimizde obstetrik ve jinekolojik cerrahi geçiren hastaları 

anesteziyolojik açıdan inceleyerek yol gösterici olabilecek bir veri kaynağı hazırlamayı 

amaçladık. 

2006-2012 yılları arasında 7 yıllık süreçte kliniğimizde obstetrik ve jinekolojik 

hastalıklar nedeniyle opere edilen 14361 hastanın anesteziyolojik açıdan retrospektif 

analizi yapıldı. Obstetrik ve jinekolojik cerrahi çok geniş bir hasta dağılımına sahipti. 

Çalışmamızda hastalarımızı yaş gruplarına göre sınıflandırdığımızda, en fazla opere 

edilen hastanın 16-30 yaş arasında olduğu bulundu. Bu yaş grubunda operasyona alınan 

hasta sayısı 5849 idi. Bu sayı toplam hasta sayımızın %40,7’sini oluşturdu. Reprodüktif 

çağda çok fazla endikasyon ile cerrahi geçirilebildiği için, bu yaş grubunda insidansın 

yüksek olması doğaldır. 

Gerçekleştirilen operasyona göre hastaları sınıflandırdığımızda, kliniğimizde en 

sık gerçekleştirilen üç operasyonun; %43,3 oranında sezaryen operasyonu, %16,1 

oranında TAH+BSO, %5,3 oranında da tanısal laparoskopi operasyonu olduğu bulundu. 

Karaman ve ark.
26

 laparoskopilerde anestezi ile ilgili yaptığı çalışmada 

hastaların % 64,0’ı ASA I, %20,9’u ASA II, %13,7’si ASA III ve bir tane hastada ASA 



128 
 

IV olarak belirlenmiştir. Mc Donnel ve ark.
27

 obstetrik hastalarda zor entübasyon ile 

ilgili yaptığı çalışmada hastaların %89,9’unun ASA I ve ASA II, %9’unun ASA III, 

%1’inin ASA IV ve %0,1’ininde ASA V olduğu bulunmuştur.  Çalışmamızda hastaların 

ASA sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde; %58,4’ünün ASA I, %37’sinin ASA 

II, %4,3’ünün ASA III, %0,2’sinin ASA IV olduğu belirlendi. Çalışmamızda ASA I 

hasta sayısını yüksek bulmamızın nedeni obstetrik ve jinekolojik hastalıklar nedeniyle 

cerrahi geçiren hastaların çoğunlukla 16-30 ve 31-45 yaş grupları arasında olmasıdır. 

           Topbaş ve ark.
28

 acil ve elektif ameliyatları değerlendirdikleri çalışmada, 

hastaların %83,7’sinin elektif, %16,3’ünün acil olarak cerrahiye alındığı belirlenmiştir. 

Çalışmamızda olguların %60,3’ü elektif,  %39,7’si acil olarak cerrahiye alındı. Yıldırım 

ve ark.
29

 acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarında anestezi ile ilgili yaptığı 

çalışmada, acil olarak operasyona alınan hastaların %92’sinin sezaryen, %5,0’ının 

ektopik gebelik olduğu bulunmuştur. Kliniğimizde elektif olarak cerrahiye alınan 

vakaların %26,5’u TAH+BSO, %13,2’si sezaryen, %8,7’si tanısal laparoskopi iken; acil 

vakaların %88,9’unu sezaryen %3,4’ünü ektopik gebelik, %2,4’ünü D&C operasyonları 

oluşturmaktadır. Bulduğumuz sonuçlar diğer çalışmalardaki oranlarla uyumludur. 

            Opere edilen hasta popülasyonuna bakıldığında ek sistemik hastalık oranları 

hasta yaşıyla paralel olarak artmaktadır. Oruç ve ark.
30

 acil ve elektif şartlarda cerrahi 

tedavi ile ilgili yaptığı araştırmaya göre ek sistemik hastalık oranları 60 yaş altı % 30,23 

iken 60 yaş üstü %58,9 olarak bulunmuştur. Çalışmamızdaki hastalar ek sistemik 

hastalık oranlarına göre  incelendiğinde %17,7’sinin kardiovasküler sistem, %17,1’inin 

endokrin sistem, %5’inin solunum sistemi, %2,1’inin hepatik-GİS hastalıklarına sahip 

oldukları bulundu. Ek sistemik hastalık oranları 46 yaş üstünde (%68) anlamlı olarak 

yüksekti (p<0,01). Bizim çalışmamızdaki ek sistemik hastalık oranı Oruç ve ark.’nın 

sonuçlarıyla uyumludur. 

Kliniğimizde uygulanan anestezi yöntemleri incelendiğinde hastaların %87,1’ine 

genel anestezi, %12,6’sına spinal anestezi, %0,2’sine KSE, %0,1’ine lokal anestezi 

uygulandığı belirlendi. Uygulanan anestezi tekniğini cerrahinin türü, hastanın ek 

hastalıkları, cerrahın isteği, hastanın isteği, operasyonun aciliyeti gibi pek çok neden 

etkilemektedir. 
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  Çalışmamızda operasyon türüne göre uygulanan anestezi yöntemi 

incelendiğinde; obstetrik cerrahide %76,7 oranında genel anestezi, %23,1 oranında 

spinal anestezi uygulandığı, jinekolojik cerrahide en sık kullanılan anestezi yönteminin 

%96,8 ile genel anestezi olduğu, jinekoonkolojik cerrahide de yine %99,4  oranla en 

fazla tercih edilen yöntemin genel anestezi olduğu belirlendi. Sezaryende rejyonel 

anesteziyi en çok uygulayanlar, beklendiği gibi, üniversite hastaneleri olmakla birlikte 

rejyonel anestezi uygulaması bu hastanelerde bile sadece %29 oranındadır. 

Üniversitelerde sezaryen için uygulanan rejyonel anestezi yöntemleri içinde spinal 

anestezi %43, epidural anestezi %40 ve KSE %17 oranında uygulanmıştır
31

. 

Jinekoonkoloji hastalarında yapılan çalışmalar anestezi yöntemi olarak genel 

anestezinin seçilmesi yönündedir
32

.  

Yıldırım ve ark.
29

 acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarında anestezi ile 

ilgili yaptığı çalışmada genel anestezi uygulanan hastaların %93’ünde indüksiyon ajanı 

olarak sodyum tiyopentalin kullanıldığı, idamede en sık kullanılan anestezik ajanın ise  

%91 oranında sevofluran, %8 oranında da izofluran olduğu bulunmuştur. Aynı 

çalışmada indüksiyonda en sık kullanılan kas gevşeticiler %30 roküronyum, %26 

veküronyum, %22 atraküryum, %16 süksinilkolin ve %6 sisatraküryum olarak 

bulunmuştur
29

. Bizim çalışmamızda indüksiyonda kullanılan anestezik ajan 

incelendiğinde en sık kullanılan ajanın %58,2 ile propofol olduğu, bunu %39,9 oranla 

sodyum tiyopentalin izlediği bulundu. 2010 yılında hastanemiz ilaç deposunda fazla 

miktarda etomidat bulunması nedeniyle, etomidat kullanımı (%10,3) diğer yıllara göre 

anlamlı oranda yüksek bulundu. İndüksiyonda en sık kullanılan kas gevşeticilerin 

%38,2 süksinilkolin ve %25,2 oranla roküronyumun olduğu bulundu. Süksinilkolin 

kullanım oranlarının yüksek çıkmış olmasının nedeni hastanemizde operasyona alınan 

hastaların yaklaşık yarısının sezaryen vakaları olması olabilir. Roküronyum 

kullanımındaki artış ise, bu ilacın hızlı seri indüksiyon-entübasyon imkanı sağlaması ve 

spesifik antagonisti ile hızlı derlenme avantajı sunmasına bağlı olabilir.  Yıldırım ve 

ark.
29

 acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarında anestezi ile ilgili yaptığı 

çalışmada en sık kullanılan analjezik ajanın %74 oranında fentanil, %8 oranında 

remifentanil ve %3 oranında ise alfentanil olduğu bulundu. Bizim çalışmamızda 

indüksiyonda en sık kullanılan opioidin % 32,7 fentanil, ikinci sırada ise %27,7 oranla 

remifentanil olduğu belirlendi. İdamede en sık kullanılan analjezik ajanın ise %63,1 
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oranıyla azot protoksit ve %33,3 ile remifentanil olduğu bulundu. İdamede en sık 

kullanılan anestezik ajanın %48,7’lik oran ile desfluran olduğu belirlenirken, idamede  

en sık kullanılan kas gevşeticinin ise %39,9 ile roküronyum olduğu bulundu. 

İndüksiyonda ve idamede kullanılan anestezik, kas gevşetici ve analjezik ajan 

belirlenirken anestezistin tercihinin yanı sıra hastanın ek hastalıkları, yapılacak olan 

operasyon türü, aciliyeti, ameliyathane ilaç deposundaki mevcut olan ajan çeşitleri gibi 

faktörler de kullanım oranlarını etkilemektedir.  

Acer ve ark.
33

 zor entübasyon tahmini ile ilgili yaptığı 227 olguluk çalışmada, 

hastaların %37’si Mallampati I, %35,7’si Mallampati II, %20,3’ü Mallampati III, 

%7,0’ı ise Mallampati IV olarak bulunmuştur. Çalışmamızda tüm hastaların Mallampati 

skorları incelendiğinde, %60,4’ünün Mallampati I, %38,05’inin Mallampati II, 

%1,5’inin Mallampati III, %0,05’inin Mallampati IV grubunda olduğu bulundu.  

Adamus ve ark.
34

 Mallampati ile ilgili yaptığı çalışmada entübasyon güçlüğü 

oranları %3,2 olarak bulunmuştur. Yine Sabancı ve ark.
35 

zor endotrakeal entübasyon ile 

ilgili yaptığı çalışmada entübasyon güçlüğü oranı %4,1 olarak bulunmuştur. Literatürde 

ise ortalama entübasyon güçlüğü oranlarının %1,8 ile %8,2 arasında değiştiği 

bilinmektedir
35

. Çalışmamızda genel anestezi alanlarda entübasyon güçlüğü oranları 

incelendiğinde; %0,9 hastada entübasyon güçlüğü geliştiği bulundu. Entübasyon 

güçlüğünün en sık nedeninin ise %96,0 oranla yüksek larinks olduğu bulundu. 

Entübasyon güçlüğü gelişen hastaların %81,1 tüp içine stile yerleştirilerek entübe 

edilirken, %9,4’ü McCoy laringoskop, %6,3’de fiberoptik kullanılarak entübe edildi. 

Entübasyon güçlüğünün yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde en fazla oranın 

%1,6 ile 46-60 yaş grubunda görüldüğü bulundu. Yapılan operasyon türüne göre 

entübasyon güçlüğü oranları incelendiğinde en fazla entübasyon güçlüğünün %1,2 ile 

jinekolojik cerrahi geçiren hastalarda geliştiği bulundu.  

Mallampati skoruna göre entübasyon güçlüğü gelişen hastalar 

değerlendirildiğinde en fazla entübasyon güçlüğünün Mallampati Skoru III (%4,8) olan 

hastalarda geliştiği bulundu. Mallampati Skoru III olan hastalarda entübasyon güçlüğü 

görülme oranları istatistiksel açıdan anlamlı oranda diğer gruplardan fazla bulundu 

(p<0,01). Mallampati Skoru arttıkça güç entübasyon olasılığı artmaktadır. Mallampati 

Skoru III olan hastalarda entübasyon güçlüğü oranlarımızın yüksek olması, bu testin 

sensitivitesinin yüksek olduğunu düşündürmektedir. 
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           Bizim çalışmamızda hastaların Cormack Lehane Skorları (CLS) 

değerlendirildiğinde; %94,5’unda CLS’u I, %4,4’ünde CLS’u II, %1’inde CLS’u III, 

%0,1’inde CLS’u IV olarak bulundu. Cormack Lehane sınıflamasına göre entübasyon 

güçlüğü gelişen hastaları değerlendirdiğimizde, CLS’u IV (%100)  ve CLS’u III olan 

hastalarda entübasyon  güçlüğü oranlarını (sırasıyla %100 ve %84,5) istatistiksel açıdan 

anlamlı oranda yüksek bulduk (p<0,01). Bu gözlemimiz, CLS’u arttıkça güç entübasyon 

oranının paralel şekilde arttığını ve bu testin güvenilirliğini doğrulamaktadır. 

Yıldırım ve ark.
29 

acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarında anestezi ile 

ilgili yaptığı çalışmada spinal anestezi uygulanan hastaların %56’sında izobarik 

bupivakain, %35’inde hiperbarik bupivakain, %6’sında bupivakain+fentanil, %3’ünde 

de ropivakain kullanılmıştır. Kadıoğlu ve ark.
36

 spinal anestezi uygulamaları ile ilgili 

yaptığı çalışmada ise, hastaların %89,2’sine hiperbarik bupivakain, %10,6’sına 

levobupivakain uygulandığı bulunmuştur. Yine aynı çalışmada lokal anestezik ajana ek 

olarak fentanilin %5,2, morfinin %0,5 oranında adjuvan olarak uygulandığı, %94,3 

hastaya ise herhangi bir adjuvan opioid uygulanmadığı bulunmuştur
36

.  Çalışmamızda 

spinal anestezide kullanılan lokal anestezik oranları incelendiğinde %90,1 hastada 

hiperbarik bupivakain, %9,9 hastada levobupivakain kullanıldığı saptandı. Kliniğimizde  

spinal anestezide kullanılan adjuvan opioidler incelendiğinde %78,9 oranında fentanil, 

%3,7 oranında fentanil+morfin karışımının kullanıldığı bulundu. %13,6 hastada ise 

herhangi bir opioidin kullanılmadığı belirlendi. Çalışmamızda yıllara göre kullanılan 

lokal anestezik oranları incelendiğinde levobupivakainin 2010 yılında (%43,1) 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak diğer yıllara göre fazla kullanıldığı bulundu. Bu 

durumun anestezistin tercihinin yanı sıra ameliyathane ilaç deposunda ve hastane 

eczane stoğunda bulunan ilaçlarla da ilişkili olduğunu düşünüyoruz. 

İnvazif monitörizasyon obstetrik ve jinekolojik cerrahide birçok nedenle  

kullanılabilmektedir. Bunlar arasında yapılacak operasyonların büyük kan ve sıvı 

kayıplarına neden olabilecek türde olması, ani hemodinamik değişikliklerin 

gözlenebilmesi, özellikle ileri yaş grubu hastalarda ciddi kardiovasküler ve solunumsal 

hastalıklar bulunabilmesi ve bu hastaların sıkı monitörize izlemin gerekmesi sayılabilir. 

Kliniğimizde invazif monitörizasyon oranlarına bakacak olursak hastaların %3,4’üne  

invazif arter monitörizasyonu, % 3,5’üne CVP monitörizasyonu yapıldığı bulundu. Her 

iki invazif monitörizasyon türünün de özellikle yaşlı (%16,7 invazif arter, %15,9 CVP 
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monitörizasyonu) ve jinekoonkolojik hastalarda daha sık kullanıldığı belirlendi. 

Jinekoonkolojik operasyonlarda invazif monitörizasyon oranlarının yüksek (%69,6 

invazif arter, %72,4 CVP monitörizasyonu) çıkmasının nedeni olarak, bu tip 

operasyonların Wertheim ve lenf nodu disseksiyonu gibi majör cerrahiler olması, 

hastaların yaş ortalamalarının ileri olması, çoğu zaman bir veya daha fazla ek sistemik 

hastalıklarının bulunması, bir çoğunda operasyon gerektiren primer hastalığa bağlı asit 

ve plevral efüzyon bulunması ve bu tip operasyonlarda ciddi sıvı ve kan kayıplarının 

olabilmesi sayılabilir. 

Kan transfüzyon  kararı alınırken hastada gerçekten transfüzyon ihtiyacı olup 

olmadığı, eğer ihtiyaç var ise gerek duyulan komponentin hangisi olduğu, hastaya 

yaklaşık kaç ünite transfüzyon yapılması gerektiği ve verilecek kan ve/veya kan 

ürünlerinin hastaya yararı/zararının ne olduğu, hastanın mevcut ek hastalıkları ve kan 

transfüzyonunun bunları ne kadar etkileyeceği mutlaka gözden geçirilmelidir. Browning 

ve ark.
37

 majör jinekolojik cerrahide preoperatif aneminin kan transfüzyon oranı üzerine 

etkisi hakkında yaptıkları çalışmada majör jinekolojik operasyonlar geçirecek hastaların 

%18,1’inde preoperatif anemi saptanmış ve bu preoperatif aneminin transfüzyon 

ihtiyacını beş kat artırdığı bulunmuştur.  Bu çalışmadaki hasta grubu majör jinekolojik 

cerrahiler olduğundan sonuçlar jinekoonkolojik cerrahiyi kapsamaktadır. Yine aynı 

çalışmada 65 yaş üstü hastaların %20’sinde anemi saptamış ve bu hasta grubunun 

%24’üne kan transfüzyonu yapıldığı bulunmuştur
37

. Yine bu çalışmada histerektomi ve 

kanser cerrahisinde kan transfüzyon oranı %13 olarak saptanmıştır
37

. Kliniğimizdeki 

kan/kan ürünü kullanım oranlarına baktığımızda; operasyona alınan hastaların %4,3’üne 

transfüzyon yapıldığı görüldü. Yaş gruplarına göre transfüzyon oranlarına bakıldığında 

en fazla  %9,2 oranla 75 yaş üzeri hastalara transfüzyon yapıldığı görüldü. Yapılan 

operasyon türüne göre kan/kan ürünü transfüzyon oranları açısından 

değerlendirildiğinde, en fazla transfüzyonun %37,5 ile jinekoonkolojik cerrahide 

yapıldığı görüldü. Bu gruptaki transfüzyon oranları diğer gruplara göre anlamlı oranda 

yüksekti (p<0,05). Bunun nedeni bu gruptaki operasyonların Wertheim ve lenf nodu 

disseksiyonu gibi ciddi sıvı, kan ve plazma kayıplarının olduğu majör operasyonlar 

olmasıdır. Hem yaş grubu hem de cerrahi türü açısından kan/kan ürünü transfüzyonu 

bulgularımız Browning ve ark.’nın sonuçlarıyla örtüşmektedir. 
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Kliniğimizde opere edilen hastaların inotrop gereksinimlerini incelediğimizde; 

hastaların %0,3’ünün inotrop ajana gereksinim duyduğu bulundu. En sık inotrop 

gereksiniminin %1 oranı ile 75 yaş üstü yaş grubunda olduğu saptandı. En sık inotrop  

gereken operasyon türü ise %2 ile jinekoonkolojik operasyonlar olarak bulundu. Bunun 

sebebi olarak, bu tür operasyonların genellikle ileri yaş hasta grubunda yapılması, ek 

sistemik hastalık oranlarının bu operasyonların yapıldığı grupta fazla olması, bu 

cerrahilerin ciddi kan ve sıvı kaybına sebep olabilecek majör cerrahiler olması 

sayılabilir. 

Çalışmamızda hastalar intraoperatif komplikasyon oranları açısından 

incelendiğinde en sık karşılan intraoperatif komplikasyon grubunun %16,8 ile  kardiak 

komplikasyonlar olduğu, bunları %1,1 ile alerjik komplikasyonların izlediği bulundu. 

Solunum komplikasyonları ise %0,3 oranında görüldü. Oruç ve ark.
30

 acil ve elektif 

hastalarda cerrahi tedavi ile ilgili yaptığı araştırmaya göre 60 yaş altı hastalarda 

komplikasyon oranı %23,25 iken, 60 yaş üstü hastalarda %35,61’dir. Bizim 

çalışmamızda ise 60 yaş altı hastalarda komplikasyon oranı %30,7 iken, 60 yaş üstü 

hastalarda %38,4 olarak bulundu. Bizim çalışmamızda da Oruç ve ark.
30

 çalışmasına 

benzer şekilde  yaş arttıkça komplikasyon oranlarının arttığı saptandı. Yaş gruplarına 

göre komplikasyon oranları incelendiğinde en sık rastlanılan komplikasyonların >75 yaş 

üstünde geliştiği ve bunların %46,4 oranında kardiak komplikasyonlar olduğu  bulundu.  

Yapılan operasyon türüne göre komplikasyon oranları incelendiğinde, kardiak 

komplikasyonların %40,1 oranıyla jinekoonkolojik cerrahide istatistiksel açıdan anlamlı 

derecede fazla olduğu bulundu (p<0,01). Bunun en büyük nedeni jinekoonkolojik 

cerrahilerin ileri yaş grubunda gerçekleşmesi ve majör cerrahiler olmasıdır. Oruç ve 

ark.
30

 acil ve elektif hastalarda cerrahi tedavi ile ilgili yaptığı çalışmaya göre ileri yaşta 

yapılan majör cerrahilerin komplikasyon oranı minör cerrahilere ve genç yaşta yapılan 

cerrahilere göre daha yüksektir. Bu durum bizim çalışmamızdaki sonuçları da 

desteklemektedir. Çelik ve ark.
38

 anestezi komplikasyonları ile ilgili yaptığı çalışmada 

ek hastalığı olan hastaların %65,8’inde intraoperatif komplikasyon görülmüştür. 

Çalışmamızda komplikasyon oranları (%25,7) ek sistemik hastalığı olanlarda 

istatistiksel açıdan anlamlı biçimde yüksek bulundu (p<0,01). 

Çelik ve ark.
38

 üniversite hastanelerinde anestezi komplikasyonları ile ilgili 

yaptığı çalışmada intraoperatif arrest oranları %0,1 olarak tespit edilmiştir. Kawashima 
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ve ark.
39 

anesteziyle ilişkili mortalite ve morbidite hakkındaki yaptığı çalışmada 

intraoperatif arrest oranı %0,072 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda  intraoperatif arrest 

oranları incelendiğinde hastaların %0,06’inde intraoperatif arrest geliştiği bulundu. 

İntraoperatif arrest olan hastaları değerlendirdiğimizde hastaların sırasıyla 33, 58, 46, 

62, 30, 59, 47 ve 39 yaşlarında olduğu, ikisinin ASA I, dört tanesinin ASA II, iki 

tanesinin de ASA IV olduğu bulundu. Altı tanesinde genel anestezi, iki tanesinde spinal 

anestezi uygulandığı bulundu. Hastalara yapılan operasyonlar incelendiğinde: iki 

hastanın sezaryen sonrası kanama, iki hastanın sezaryen, bir hastanın Wertheim 

operasyonu, iki hastanın TAH+BSO, bir hastanın da vajinal histerektomi geçirdiği 

öğrenildi. Hastalardan bir tanesi intraoperatif eksitus olurken, diğerleri YBÜ’ne alındı. 

YBÜ’ne alınan hastalar daha sonra şifayla taburcu oldu.  

Çalışmamızda ortalama anestezi süresi 74,65 ± 44,76 dk olarak bulundu. Yaş 

gruplarına göre ortalama anestezi süreleri incelendiğinde, yaş ile anestezi süresi 

arasında pozitif yönlü orta güçte istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı 

(p<0,01). Yine yapılan cerrahiye göre ortalama anestezi süreleri incelendiğinde 

jinekolojik operasyonların ortalama anestezi süresi obstetrik cerrahiye göre, 

jinekoonkolojik operasyonların ortalama süresi ise diğer iki gruba göre anlamlı oranda 

uzun bulundu (p<0,01). Bu durum obstetrik cerrahinin çoğunlukla sezaryen olması ve 

kısa sürmesine, jinekolojik ve jinekoonkolojik cerrahilerin nispeten değişken ve uzun 

süreli cerrahiler olmasına bağlıdır. 

Çelik ve ark.
38

 üniversite hastanelerinde anestezi komplikasyonları  ile ilgili 

yaptığı çalışmada opere edilen hastaların %1,3’ünün YBÜ gereksinimi olduğu 

bulunmuştur. Çalışmamızda postoperatif YBÜ gereksinimi incelendiğinde, 

hastalarımızın %1,9’unun YBÜ’ne alındığı belirlendi. Cerrahiye kabul şekline göre 

YBÜ gereksinimi incelendiğinde; elektif hastaların %1,8’inin, acil hastaların %2,1’inin 

YBÜ gereksinimi olduğu ve iki grup arasında istatistiksel olarak fark olmadığı 

belirlendi. 

Yaş gruplarına göre postoperatif YBÜ gereksinimi incelendiğinde, 75 yaş üstü 

hastalarımızın YBÜ gereksinimi oranları (%14,8) diğer yaş gruplarından istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0,01). Bunun sebebi ileri yaşa bağlı olarak ek 

sistemik hastalık oranlarının ve YBÜ’nde izlem gereksiniminin artması olabilir. 
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Operasyon türüne göre YBÜ gereksinimi incelendiğinde jinekoonkolojik 

cerrahide YBÜ gereksinimi oranı (%22,2) anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,01). 

Bunun nedenleri arasında; jinekoonkolojik cerrahi geçiren hastaların daha çok ileri 

yaşta olmaları, ek sistemik hastalıklarının olması, bu tür operasyonların majör cerrahiler 

olması nedeniyle kan ve sıvı kayıplarının fazla olması, hipotermi görülmesi postoperatif 

dönemde mekanik ventilasyon ve yakın hemodinamik izlem gereksiniminin daha fazla 

olması sayılabilir. 

Çelik ve ark.
38

 üniversite hastanelerinde anestezi komplikasyonları  ile ilgili 

yaptıkları çalışmada, ek sistemik hastalığı olan hastaların %4,9’unun, ek sistemik 

hastalığı olmayan hastaların ise %0,7’sinin YBÜ gereksinimi olduğu bulunmuştur. 

Çalışmamızda ek sistemik hastalık varlığına göre YBÜ gereksinimi incelendiğinde ek 

sistemik hastalığı olan hastaların %2,6’sının postoperatif YBÜ gereksinimi olduğu 

belirlendi. Ek sistemik hastalığı olmayan hastaların ise %1,6’sının YBÜ gereksinimi 

olduğu belirlendi. Bunun nedeni ek sistemik hastalıkların çoğunun kardiak ve solunum 

sistemi hastalıkları olması nedeniyle postoperatif dönemde hemodinamik izlem ve 

mekanik ventilasyon gerektirmeleridir. 

Çalışmamızda postoperatif YBÜ gereksinimi olan hastalarda mekanik 

ventilasyon gereksinimi incelendiğinde, hastaların %51,3’ünün   mekanik ventilasyon 

gerektirdiği bulundu. Operasyon türüne göre mekanik ventilasyon gereksinimi  

incelendiğinde, jinekoonkolojik operasyon geçiren hasta grubunda (%63,6) mekanik 

ventilasyon gereksinimi diğer hasta gruplarına göre anlamlı olarak daha fazla bulundu 

(p<0,01). Bu durum maligniteye bağlı asit, plevral effüzyon, uzun süreli cerrahi, 

hipotermi ve uyanmada gecikmeyle ilişkili olabilir. 

Hastaların YBÜ’de ortalama kalış süresi 2,75 ± 4,94 gün olarak bulundu.  Yaş 

gruplarına göre ise YBÜ’de ortalama kalış süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark yoktu. Operasyon türüne göre YBÜ’de ortalama kalış süreleri değerlendirildiğinde 

de  istatistiksel  anlamlı fark bulunamadı. 

Hastaların taburcu zamanları değerlendirildiğinde ortalama taburcu süresi 4,27 ± 

2,55 gün olarak bulundu. Browning ve ark.
37

 majör jinekolojik cerrahideki 

çalışmalarında 65 yaş üstü, ASA III-IV, kan transfüzyonu alan ve açık batın cerrahisi 

geçiren hastaların hastaneden kalış süreleri diğer hastalara göre yüksek bulunmuştur. 
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Bizim çalışmamızda da hastaların yaşları arttıkça taburcu zamanlarının da anlamlı 

oranda uzadığı bulundu (p<0,01). Yapılan operasyon türüne göre ise, jinekoonkolojik 

cerrahide ortalama taburcu zamanının (10,38 ± 5,36 gün) diğer gruplara göre anlamlı 

oranda uzun olduğu bulundu (p<0,01). Bu durumun geçirilen majör cerrahiye, 

iyileşmede gecikmeye, uzun süren postoperatif ağrıya ve diğer cerrahi 

komplikasyonlara bağlı olabileceğini düşünüyoruz. 

Kliniğimizde opere edilen hastaların mortalite oranları %0,2 olarak bulundu. 

Literatürde tamamen anestezi kaynaklı mortalite oranı 1.2:100000 olarak  

bildirilmektedir. Kısmen anesteziye bağlı mortalite oranları ise 5.3:100000’dir
40

. 

Çalışmamızda yapılan operasyon türüne göre mortalite oranları incelendiğinde, 

jinekoonkolojik operasyon geçiren hastalarda mortalite oranları (%2,6)  diğer gruplara 

göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,01). Jinekoonkolojik cerrahi sonrası 

postoperatif 30 günde mortalite oranları %14-29 arasında değişmektedir. Bunun 

nedenleri arasında jinekoonkolojik cerrahilerin majör ve invazif cerrahiler olması, 

hipoalbuminemi, asit varlığı, oral alımın yetersizliği, tromboembolik olaylar ve 

maligniteye bağlı rekurrens ve kemoterapi sayılabilir 
41,42,43

.
 

ASA risk sınıflamasına göre mortalite oranları incelendiğinde, ASA riski 

arttıkça   mortalite oranının anlamlı olarak arttığı bulundu (p<0,01). Bu bulgu literatürle 

de uyumludur
4
. Hastaların cerrahiye kabul şekline göre mortalite oranları 

karşılaştırıldığında, acil ve elektif cerrahi arasında anlamlı fark olmadığı belirlendi. 

Yaşayan ve eksitus olan hastaların ortalama YBÜ’nde kalış süreleri değerlendirildiğinde 

eksitus olan hastaların YBÜ’nde istatistiksel olarak anlamlı derecede daha uzun kaldığı 

belirlendi (p<0,01). 

Charoenboon ve ark.
44 

sezaryen oranları ile ilgili yaptığı çalışmada  sezaryende 

ortalama gebelik haftasının 37,7 ± 12,1 olduğunu bulmuştur. Çalışmamızda gebe 

hastalar gestasyonel haftaya göre sınıflandırıldığında %54,6’sının 37 hafta ve üzerinde 

olduğu bulundu. Sezaryene alınan hastalarımızın ortalama gestasyonel haftası 35,37 ± 

4,36 olarak hesaplandı. Hacısalihoğlu ve ark.
45 

2008 yılı sezaryen doğumlarının 

değerlendirilmesi ile ilgili yaptıkları bir çalışmaya göre en sık görülen sezaryen 

endikasyonları %44,2 mükerrer sezaryen, %18,4 fetal distress ve %11,2  ile sefalopelvik 

uyumsuzluktur. Bizim çalışmamızda gebe hastalar sezaryen endikasyonu açısından 

incelendiğinde, %30,1’inin preeklampsi, %10,3’ünün sefalopelvik uyumsuzluk, 
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%9,1’inin ise mükerrer sezaryen olduğu belirlendi. Bizim çalışmamızda ilk sırada 

preeklampsinin endikasyonunun yer almasının nedeni; üniversite hastanesi olmamız 

nedeniyle perifer hastanelerin bu hasta grubunu yüksek oranda hastanemize sevketmiş 

olmasıdır. 

Honarmand ve ark.
46

 obstetrik hastalarda sezaryende zor entübasyon tahmini ile 

ilgili yaptığı çalışmada hastaların %30’unun Mallampati I, %52,5’inin Mallampati II, 

%8’inin Mallampati III ve %0,5’inin Mallampati IV olduğunu bulmuştur. 

Çalışmamızda obstetrik hastalarda Mallampati Skoru değerlendirildiğinde hastaların 

%66,4’ünün  Mallampati Skoru I, %32,9’unun Mallampati Skoru II, %0,7’sinin  

Mallampati Skoru III olarak bulundu.  

Piltington ve ark.
47

 Mallampati skorunun hamilelik boyunca yükselmesi ile ilgili 

yaptığı çalışmada, gebe hastalarda Mallampati skorunun gestasyonel hafta ilerledikçe 

arttığı bulunmuştur. Çalışmamızda gebe hastalarda gebelik haftasına göre Mallampati 

skorları değerlendirildiğinde gebelik haftasıyla Mallampati skoru arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmadı. Çalışmamızda Mallampati skoru I olan obstetrik hastaların oranının 

beklenenden daha fazla olması ve gestasyonel haftayla korelasyon göstermemesinin, 

değişken gebelik haftalarında hasta kabul etmemize, preoperatif muayeneleri yapan 

asistanın kıdemine ve acil gelen hastalardaki kayıt eksikliklerine bağlı olabileceğini 

düşünüyoruz.  

McKeen ve ark.
48

 zor entübasyon ile ilgili yaptığı çalışmada sezaryen yapılan 

hastalarda entübasyon güçlüğü oranı %4,0 olarak bulunmuştur. Mc Donnel ve ark.
27

 

obstetrik hastalarda zor entübasyon ile ilgili yaptığı çalışmada, zor entübasyon oranı 

%3,3 olarak bulunmuştur.  Kliniğimizde yapılan sezaryenlerde entübasyon güçlüğü 

oranı %1,0 olarak bulundu ve diğer cerrahilerle arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

saptanmadı. Literatürde ise obstetrik hastada entübasyon güçlüğü oranı 1:300 olarak 

bulunmaktadır
20

. Bizim çalışmamızda obstetrik hastalarda entübasyon güçlüğü 

oranlarının yüksek görünmesi, referans hastane olmamız sebebiyle problemli gebelerin 

gönderilmiş olması olabilir. 

Gülhaş ve ark.
49

 sezaryenlerde anestezi yönetimi hakkındaki yaptıkları 

çalışmada, sezaryen olgularının %30,8’inin acil, %69,2’sinin elektif olarak cerrahiye 

alındığı belirlenmiştir. Yine bu çalışmada acil olarak cerrahiye alınan hastaların 
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%65,0’ına genel anestezi, %35’ine spinal anestezi uygulandığı görülmüştür
49

. Yıldırım 

ve ark.
29

 acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarında anestezi uygulaması hakkında 

yaptıkları çalışmada, acil hastaların %14’üne spinal anestezi, %86’sına genel anestezi 

uygulandığı belirlenmiştir. Tekin ve ark.
50

 sezaryen operasyonlarında anestezi yöntem 

seçimi ile ilgili yaptığı bir çalışmada ise sezaryen hastalarının %40,84’ünün elektif, 

%59,16’sının acil olarak cerrahiye alındığı bulunmuştur. Yine bu çalışmada elektif 

hastaların %36,03’ne genel anestezi, %63,97’sine rejyonel anestezi uygulandığı, acil 

hastalarda ise %50,96’sına genel anestezi, %49,04’üne rejyonel anestezi uygulandığı 

bulunmuştur
50

. Çalışmamızda sezaryen hastalarında cerrahiye kabul şekline göre 

uygulanan anestezi yöntemleri incelendiğinde, elektif hastalarda %69,4 oranında genel 

anestezi, %30,4 oranında da spinal anestezi uygulandığı belirlendi. Acil sezaryen 

operasyonlarında ise %75,1 oranında genel anestezi ve  %24,9 oranında spinal anestezi 

uygulandığı görüldü. Kliniğimizde sezaryende anestezi yöntemi seçimi, hastanın, 

cerrahın tercihi, operasyonun aciliyeti ve sistemik hastalıklara göre yapılmaktadır. Acil 

ve elektif sezaryenler arasında anestezi seçimi yönünden belirgin farklılık bulunamadı. 

Bunun nedeni, acil statüsünde alınan sezaryenlerin bir kısmının aslında semiacil 

olabilmesi veya yenidoğan servisindeki yer durumuna göre “acil odasında” gün içinde 

alınarak rejyonel anestezi uygulayacak zaman bulabilmemizden kaynaklanmış olabilir.  

Ajuzieogu ve ark.
51

 preeklampsilerde sezaryen uygulaması sonuçlarıyla ilgili 

yaptığı çalışmada hastaların %38,5’ine spinal anestezi, %61,5’una genel anestezi 

uygulandığını bulmuştur. Bizim çalışmamızda preeklampside uygulanan anestezi 

yöntemi incelendiğinde %72,1 oranında genel anestezi, %27,9 oranında spinal anestezi 

uygulandığı bulundu. Preeklampside koagülasyon bozukluğu olmadığında rejyonel 

anestezi tercih edilmektedir. Dennis’in
52

 preeklampside anestezi yönetimi hakkındaki 

derlemesinde eğer koagülasyon bozukluğu yoksa preeklampside sezaryen doğum için 

rejyonel anestezinin seçilmesi gerektiği ve rejyonel anestezi uygulanan hastalarda 

vazopressör ajan kullanımını gerektiren hipotansiyon oranlarının sağlıklı kadınlara göre 

daha az olduğu yer almaktadır. Preeklampside entübasyona hipertansif yanıt inme ve 

subaraknoid kanama gibi komplikasyonların artmasına neden olmaktadır
53

. Bu nedenle 

preeklampside entübasyona hipertansif yanıt doğrudan anne ölüm nedeni olarak 

saptanmıştır
52

. Biz de kliniğimizde koagülasyon bozukluğu olmayan preeklampsi 
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vakalarında sezaryen için rejyonel anesteziyi tercih ettik. Preeklampside rejyonel 

anestezi oranlarımız genel hasta popülasyonu ile uyumludur. 

Mc Donnel ve ark.
27

 obstetrik hastalarda zor entübasyon ile ilgili yaptığı 

çalışmada hastaların %81’inde CLS I, %15’inde CLS II, %3,6’sında CLS  III ve 

%0,6’sında CLS IV olarak bulunmuştur. Bunlardan  CLS’u III olan 39 hastanın 14’ünde 

(%35,8), CLS’u IV olan 6 hastanın 5’inde (%83,3) entübasyon güçlüğü geliştiği 

bulunmuştur.  Honarmand ve ark.
46

 obstetrik hastalarda zor entübasyonun tahmini ile 

ilgili yaptığı çalışmada hastaların %55,75’inde CLS I, %35,5’inde CLS II, %8,75’inde 

CLS III olarak bulunmuştur. Çalışmamızda obstetrik hastalarda Cormack Lehane 

Skorları (CLS) incelendiğinde; hastaların %94,5’inin CLS I, %4,5’unun CLS II, 

%0,9’unun CLS III, %0,1’inin CLS IV grubunda olduğu bulundu.  CLS I’in fazla 

olması; sezaryenlerde laringoskopiyi yapan anestezistin kıdemli asistan veya uzman 

olmasından kaynaklanmış olabilir. 

           McKeen ve ark.
48

 zor entübasyonla ilgili yaptığı çalışmada, en sık entübasyon 

güçlüğü gelişen gebelik haftasının 32-35 hf arası olduğu bulunmuş ve bu haftalar 

arasında entübasyon güçlüğü oranlarının %7,9 olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda  

entübasyon güçlüğü ve gebelik haftası arasında korelasyon olmadığı, gebelerde 

entübasyon güçlüğünün en sık nedeninin %95,6 ile yüksek larinks olduğu bulundu ve 

hastaların %84,8’inin tüp içi stile, %13,0’ının McCoy laringoskop ile entübe edildiği 

görüldü.  

           Havas ve ark.
54

 elektif sezaryen ameliyatları ile ilgili yaptığı çalışmada, spinal 

anestezi uygulanan sezaryen hastalarında hipotansiyon ve vazopressör ajan kullanım 

oranları %45,7 ve %42,6 olarak bulunurken, bu oranlar genel anestezi alan hastalarda 

%3,2 ve  %2,2 olarak bulunmuştur. Gampling ve ark.
55

 sezaryende anestezi yöntemiyle 

ilgili yaptığı çalışmada, spinal anestezide vazopressör ajan kullanımını gerektiren 

hipotansiyon oranı %45 olarak belirtilmiştir. Purtuoğlu ve ark.
56

 elektif sezaryenlerde 

uygulanan anestezi yöntemi ile ilgili çalışmalarında spinal anestezi uygulanan 

sezaryenlerde ortalama arter basıncının genel anesteziden düşük olduğu bulunmuştur. 

Çalışmamızda sezaryen olgularında spinal ve genel anestezide hipotansiyon insidansı 

değerlendirildiğinde, spinal anestezide hipotansiyon insidansının (%32,5) anlamlı 

derecede yüksek olduğu bulundu (p<0,01). Ayrıca sezaryenlerde hipotansiyon tedavisi 

için vazopressör ajan gereksinimi, spinal anestezide (%32,5) genel anesteziden daha 
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yüksekti (p<0,01). Bunun nedeni spinal anesteziye bağlı sempatik blokaj ve bunun 

sonucunda periferik vazodilatasyon ile hipotansiyona daha fazla yatkınlık oluşmasıdır. 

Sezaryenlerde hipotansiyon tedavisinde kullanılan vazopressör ajan incelendiğinde, en 

fazla kullanılan ajanın %86,5 oranıyla  efedrin  olduğu, bunu %12,5 oranıyla 

adrenalinin takip ettiği bulundu. Sezaryenlerde spinal anesteziye bağlı hipotansiyon 

tedavisinde vazopressör ajan olarak fenilefrin ve efedrin tercih edilmektedir. Ancak 

ülkemizde fenilefrin bulunmadığından, efedrinin yokluğunda ikinci tercih olarak 

adrenalin kullanılmıştır. Vazopressör ajan seçimini, anestezistin tercihinin yanı sıra, 

ameliyathane ilaç deposunda ve hastane eczanesinde bulunan ilaç çeşidi, ilaçların 

ülkemizde bulunup bulunmadığı da önemli derecede etkilemektedir. Çalışmamızda 

2011 ve 2012 yılları arasında adrenalin kullanımının %60,4 ve %65,0 gibi yüksek 

oranda çıkmış olması, o dönemde ülkemizde efedrinin bulunmaması nedeniyle zorunlu 

olarak adrenalin kullanmamıza bağlıdır. 

           Spinal anestezide kullanılan intravenöz sıvı oranları değerlendirildiğinde, en 

fazla SF+RL+kolloid kombinasyonun (%78,49) kullanıldığı bulundu. Kristaloid ve 

kolloid sıvılar ile koload hidrasyonun spinal anestezide maternal hemodinamik yanıt 

üzerine eşdeğer etkiye sahip olduğu bilinmektedir
53

. Kliniğimizde spinal anestezi 

sırasında kristaloid ve kolloid kombinasyonlarının daha çok tercih edildiği görüldü.  

           Charoenboon ve ark.
44

 sezaryen oranları ile ilgili yaptığı çalışmada, ortalama 

bebek doğum ağırlıkları 2866 ± 669 gr olarak bulunmuştur. Hacısalihoğlu ve ark.
45

 

2008 yılı sezaryen doğumlarının değerlendirilmesi ile ilgili yaptığı çalışmada ise, 

ortalama bebek ağırlığı 3228 ± 495 gr, ortalama 1.dk Apgar Skoru 8,3 ± 1,27 ve 5.dk 

Apgar Skoru’da  9,4 ± 1,19 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda sezaryenle doğan 

bebeklerin 1.dk ve 5.dk Apgar Skorları incelendiğinde, 1.dk ortalama Apgar Skoru 6,83 

± 1,79, 5.dk ortalama Apgar Skoru 7,89 ± 1,71 olarak bulundu. Bebeklerin ortalama 

ağırlığı 2571,44 ± 1006,76 gr olarak hesaplandı.  

Bebeklerin %53’ünün neonatal YBÜ gereksinimi olduğu bulundu. 

Hastanemizde sezaryenlerin prematür eylem, IUGR, konjenital anomali vb fetal 

nedenlerle fakültemize sevkedilmiş  problemli gebelikler olması nedeniyle bebeklerin 

yarısında  YBÜ gereksinimi olduğu düşünüldü. Bebeklerin YBÜ’sinde ortalama kalış 

süreleri 14,7 ± 17,30 gündü. Çalışmamızda sezaryenlerin gebelik haftaları büyüdükçe 

bebeklerin YBÜ gereksinim oranlarının azaldığı ve YBÜ’nde kalış sürelerinin kısaldığı 
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görüldü. YBÜ’sine alınan bebeklerin ortalama ventilatöre bağlı kalış süreleri ise 14,58 ± 

15,15 gün olarak hesaplandı.  

Sezaryenle doğan bebeklerin %84,5 şifayla taburcu edilirken %13,4’ü eksitus 

oldu. İntrauterin eksitus oranları %2,1 olarak bulundu. Sezaryenle doğan bebeklerin 

hastaneden  ortalama taburcu zamanı   4,2 ± 2,55 gün olarak hesaplandı.  

Yıldırım ve ark.
29

 acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarında anesteziyle 

ile ilgili çalışmasında sezaryende spinal anestezi alan hastaların bebeklerinde 1. ve 5. 

dakika Apgar Skorları genel anestezi alanlara göre daha yüksek bulunmuştur. 

Purtuloğlu ve ark.
56

 elektif sezaryenlerde anestezi ile ilgili çalışmalarında genel ve 

spinal anestezi alan hastaların bebeklerinde Apgar Skorları açısından önemli fark 

bulunamamıştır. Ong ve ark.
57

 sezaryen için anestezinin yenidoğandaki etkisi ile ilgili 

çalışmada, 1. ve 5. dakikadaki Apgar Skorlarının spinal anestezi uygulananlarda genel 

anestezi uygulananlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Gampling ve ark.
55

 

sezaryen operasyonlarında farklı anestezi yöntemiyle ilgili çalışmasında anestezi 

yöntemine göre bebeklerin Apgar Skorları açısından anlamlı fark bulunamamıştır. 

Günüşen ve ark.
58

 elektif sezaryenlerde farklı anestezi yöntemlerinin yenidoğan üzerine 

etkisi ile ilgili çalışmada 5.dk Apgar Skorları arasında fark bulunamazken, 1.dk Apgar 

Skorlarının genel anestezi alanlarda daha düşük olduğu bulunmuştur. Bizim 

çalışmamızda spinal anestezi ve genel anestezi alan sezaryenlerde bebeklerin 1.dk ve 

5.dk Apgar skorları açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan fark bulunamadı. 

Kliniğimizde neonatal resüsitasyon neonatologlar tarafından yapılmaktadır. Apgar 

puanlaması da onlar tarafından uygulanmaktadır. Bu nedenle değerlendirmeyle ilgili 

anesteziyologların yaptıkları çalışmalara göre farklılıklar olabilir. 

Ong ve ark.
57

 sezaryende anestezinin yenidoğan üzerine etkisi ile ilgili 

çalışmada, neonatal ölümler arasında genel ve spinal anestezi arasında fark 

bulunamamıştır. Çalışmamızda da sezaryen olan hastalara uygulanan anestezi 

yöntemine göre bebek mortalite oranları incelendiğinde, genel anestezi ve spinal 

anestezi arasında bebek mortalite oranları açısından anlamlı fark bulunmadı.  
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                                                            SONUÇ           

           Sonuç olarak; OMÜ Tıp Fakültesinde 2006-2012 yılları arasında 7 yıllık süreçte 

obstetrik ve jinekolojik cerrahi geçiren hastaların anesteziyolojik açıdan retrospektif 

analizini yaptığımız çalışmada 14361 hastanın verilerine sağlıklı olarak ulaşabildik. 

            Operasyona alınan hastaların en sık 16-30 yaş grubunda olduğu ve en sık 

gerçekleştirilen üç operasyonun sezaryen, TAH+BSO ve tanısal laparoskopi olduğu 

bulundu. 

            Hastaları ASA sınıflamasına göre incelediğimizde en fazla ASA 1 hastaların 

operasyona alındığı bulundu. Hastaların cerrahiye alınma şekilleri incelendiğinde 

hastaların %60,3’ünün elektif, %39,7’sinin acil olarak operasyona alındığı görüldü. 

Elektif olarak yapılan en sık operasyonun TAH+BSO, acil olarak yapılan en sık 

operasyonun ise sezaryen olduğu bulundu. 

             Ek sistemik hastalıklar açısından incelendiğinde hastalarımızın en fazla 

kardiovasküler sistem hastalıklarına sahip oldukları belirlendi. 

            Mallampati skoruna göre hastaları sınıflandırdığımızda, opere edilen hastaların 

çoğunun Mallampati skorunun I olduğu görüldü. 

            Hastalara uygulanan anestezi yöntemleri incelendiğinde %87,1’lik oranla en sık 

genel anestezi uygulandığı, bunu %12,6 ile spinal anestezinin takip ettiği bulundu. 

İndüksiyonda kullanılan ilaçlar incelendiğinde en sık propofolün kullanıldığı bulundu. 

İndüksiyonda en sık kullanılan kas gevşetici ajanın süksinilkolin, en sık kullanılan 

opioidin fentanil olduğu belirlendi. İdamede en sık kullanılan anestezik ajanın 

desfluran, en sık kullanılan kas gevşeticinin roküronyum, en sık kullanılan analjezik 

ajanın ise azotprotoksit olduğu bulundu. Tüm hastalarda entübasyon güçlüğü oranı 

%0,9 olarak bulundu. 

             Hastalara yapılan invazif monitörizasyon oranları incelendiğinde hastaların 

%3,4’ünde invazif arter monitörizasyonu, %3,5’unda CVP monitörizasyonu yapıldığı 

bulundu. Kan/kan ürünü transfüzyonu incelendiğinde hastaların %4,3’ünde kan/kan 

ürünü transfüzyonu yapıldığı bulundu.  Hastaların %0,3’üne inotrop gerektiği belirlendi. 

Komplikasyon oranları değerlendirildiğinde hastalarda en fazla %16,8 ile kardiak 
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komplikasyonların görüldüğü belirlendi. Çalışmamızda intraoperatif arrest gelişme 

oranı ise %0,06 olarak bulundu. 

             Operasyon sonrası hastaların %1,9’unun YBÜ gereksinimi olduğu bulundu. 

Genel hasta mortalite oranı ise %0,2 olarak bulundu. Yaş gruplarına ve yapılan 

operasyon türüne göre ise en yüksek mortalite oranlarının 75 yaş üstü ve 

jinekoonkolojik cerrahi geçiren gruplarda olduğu belirlendi.  

               Gebe hastalarda en sık sezaryen endikasyonunun preeklampsi olduğu bulundu. 

Genel anestezi uygulanan gebelerde güç entübasyon oranı %1,0 olarak bulundu. 

Uygulanan anestezi yöntemine göre hipotansiyon ve vazopressör ajan kullanım 

oranlarının spinal anestezi uygulananlarda yüksek olduğu görüldü. Bebeğin Apgar 

skoru ile uygulanan anestezi yöntemi arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.  

Uygulanan anestezi yöntemi ile bebek mortalite oranı arasında da anlamlı bir ilişki 

bulunamadı. 

Çalışmamızdan da anlaşılacağı üzere düzenli ve sistematik bir şekilde tutulan 

anestezi kayıtlarından geniş hasta serilerini kapsayan bir çok çalışmanın sağlıklı bir 

biçimde  yapılabileceği, OMÜ’nde kullanılan Nukleus Medikal Bilgi Sistemi ve 

kliniğimiz anestezi kayıt formlarının hastalarla ilgili bilgilerin birçoğunu içerdiği ve bu 

tarz retrospektif çalışmaların belli aralıklarla tekrarlanmasının hem aynı klinikteki 

uygulamaların sürekli olarak değerlendirilmesine, hem kayıtlardaki eksikliklerin 

saptanmasına, hem de klinikler arası karşılaştırma yapılmasına olanak vererek 

anesteziyolojinin gelişimine katkı sağlayacağı kanısına varıldı. 
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