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ÖZET 

Meme Kanseri Cerrahilerinde Gabapentin Uygulamasının Preoperatif Anksiyete 
ve Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi 

 
 Amaç: Preoperatif anksiyetenin azaltılması ve intraoperatif- postoperatif ağrı 
kontrolü amacıyla yapılan premedikasyon anestezide rutin uygulanan yöntemlerdendir. 
Biz bu çalışmada meme kanseri nedeniyle opere olacak hastalarda preemptif oral 
gabapentin uygulamasının anksiyete ve postoperatif tramadol tüketimi üzerindeki 
etkilerinin karşılaştırılmasını amaçladık. 
 
 Gereç ve Yöntem:  Etik kurul onayı ve olguların yazılı onayları alındıktan sonra 
çalışmaya meme kanseri nedeniyle opere olacak, yaşları 18 – 60 arasında,  ASA I-II 
grubu 62 hasta alındı. Hastalar rastgele 2 gruba ayrıldı. Her 2 gruba preoperatif  Sürekli 
Kaygı Ölçeği bakıldı. Grup 1’e; operasyondan bir saat önce Gabapentin tablet 600 mg 
verildi, operasyondan hemen önce olguların Durumluluk Kaygı Ölçeği değerlendirildi. 
Grup 2’ye ise herhangi bir premedikasyon yapılmadı ve olguların Durumluluk Kaygı 
Ölçeği değerlendirildi. Postoperatif analjezi sağlamak amacıyla bazal infüzyonsuz HKA 
yöntemi kullanıldı.  Operasyon süresince standart monitörizasyon olarak hastaların EKG, 
kalp atım hızı ( KAH), non-invaziv olarak sistolik- diyastolik ( SAB- DAB) kan 
basınçları izlendi. Her iki gruba da postoperatif analjezi amacıyla operasyon bitiminden 
30 dk önce 1mg/kg iv. tramadol yapıldı. Tüm olgulara antiemetik olarak metoklopramid 
HCL 10mg iv. olarak yapıldı. Olgularda postoperatif VAS düzeyleri, HKA pompasındaki 
total tramadol tüketimi derlenme odasında 5, 10, 15, 30, 45 ve 60.dakikalarda ve hastanın 
yatırıldığı serviste 4, 8, 12, 24. saatlerde kaydedildi. 
 
 Bulgular: Grupların demografik özellikleri, operasyon süreleri,, SAB, DAB, 
OAB değerleri ve anksiyete skorları birbirine benzerdi. İntraoperatif 10. ve 60. 
dakikalarda ölçülen KAH değerleri, postoperatif  24 saatte toplam tramadol tüketimi, 
postoperatif 15,30,45. dk ve 1,2,4,12,24. saatlerdeki  VAS değerleri gabapentin verilen 
grupta kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bulundu 
 
 Sonuç: Meme kanseri operasyonlarında preemptif oral yoldan 
uygulandığında; 600 mg Gabapentinin intraoperatif hemodinamiyi etkilemediği, 
postoperatif HKA’ de etkin bir analjezi ve düşük ağrı skorları sağladığı, 24 saatlik 
toplam tramadol tüketimini azalttığı, durumluluk kaygı düzeylerini ise etkilemediği 
kanısına varılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Gabapentin, anksiyete, hasta kontrollü analjezi, preemptif analjezi  
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ABSCTRACT 

The Effect Of Gabapentin Treatment On Preoperative Anxiety And Postoperative 
Analgesia Levels In Breast Cancer Surgery 

 
 Background: Premedication is a routinely performed technique to prevent 
preoperative anxiety and intraoperative-postoperative pain. Our aim was to evaluate the 
effect of preemptive gabapentin treatment on anxiety and the need of postoperative 
tramadol in patients undergoing surgery for breast cancer. 
 
 Methods: With approval of the local ethichs comittee and with written informed 
constent, 62  ASA I-II patients, aged 18-60, scheduled for breast cancer surgery were 
enrolled for our study. They randomised in two groups. In control group we didn’t 
performed any treatment, the latter group recieved 600 mg gabapentin per orally. We 
performed STAI-2 and preoperatiely STAI-1 in both groups. It was performed 
intravenous patient controlled analgesia (PCA) technique to provide postoperative 
analgesia. We monitorized the patients heart rate, sistolic and diastolic blood pressures 
and EKG intraoperatively. In order to obtain postoperative analgesia, 30 minutes before 
the anticipated end of surgery, a 1mg/kg tramadol was administered intravenously. We 
used intravenous metokloropamid HCL 10 mg as antiemetic agent. Postoperative VAS 
scores and the need of postoperative tramadol treatment in 5., 10., 15., 30., 45. and 60. 
minutes and 4., 8., 12., 24. hours were measured. 
 
 Results: Ther were no differences in demografic features, operation time SAP, 
DAP, MAP values, anxiety scores between two groups. The HR scores that measured 
10. and 60. minutes intraoperaytively, the need of use tramadol postoperatively and 
VAS scores were significantly reduced in gabapentin group compared with control 
group. 
 
 Conclusion: The results of our study suggest that a single preoperative dose of 
600 mg gabapentin reduces total amount of the need tramadol use and provides 
effective analgesia and lover pain scores with postoperative HKA, without any 
hemodynamic effects. 
 
Key Words: Gabapentin, anxıety, patient controlled analgesia, preemptive analgesia 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 Kadın memesi yüzyıllardır anneliğin ve kadın cinselliğinin ayrılmaz bir 

parçasıdır.6 Meme kanseri, kadınlar da en sık görülen kanser türü ve ölüm nedenidir.102 

Meme kanserinin tedavisi cerrahidir. Bir ya da her iki memenin tamamen ya da kısmi 

kaybı (mastektomi), hasta ve en yakınındaki kişiler için oldukça travmatik olabilir.6,7 

 Kanser tanısının konulması ve tedavi şekli kişide strese neden olur. Kanserli tüm 

hastalar ölüm, sakat kalma, değişen görünüm ve vücut fonksiyonuna bağlı olarak, korku 

ve kaygı yaşarlar.8 Kanser, bireyin kendi bedeni ve yaşamı üzerindeki kontrol duygusunu 

azaltır. Tanı ve tedavi amacıyla hastaneye giden hastalarda, tanısal girişimler ve sonuca 

götürecek bilinmeyen uygulamalar anksiyete (kaygı) oluşturur. Hastalar sıklıkla ameliyat 

öncesi- ameliyat- ameliyat sonrası ve taburculuk sonrası bakımla ilgili bilgi eksikliğine 

bağlı anksiyete yaşarlar.9,10,11 

 Anksiyete cerrahiyi, anesteziyi ve postoperatif iyileşmeyi olumsuz etkiler71,72,73. 

Cerrahi girişim uygulanacak hastalarda genel olarak anestezi kaygısı, ölüm riskine ilişkin 

endişeler, özürlü olacağı endişesi, ağrıdan korkma, bedeni üzerinde denetimini 

kaybedeceği endişesi, cinsel yeterliliğin kaybı korkusu, çalışabilirliğini kaybedeceği 

endişeleri gelişir. Preoperatif dönemde hastaların % 60- 80’inin anksiyöz olduğu yapılan 

çalışmalarda bildirilmiştir74,75. Anksiyöz hastalar anestezi indüksüyonu sırasında daha 

yüksek doz anestezik ilaca ihtiyaç duyarlar72. 

 Ağrı, vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, bir doku hasarına bağlı olan 

veya olmayan, kişinin geçmiş deneyimleri ile de ilgili, hoş olmayan emosyonel ve 

sensoryal bir duyum olarak tanımlanmaktadır.¹ 

 Fizyolojik koşullarda vücudun savunma ve korunma mekanizmalarını ortaya 

çıkaran ağrı, birçok hastalıkta hastalık dışındaki durumlarda kişinin belli başlı tek 

yakınma nedeni olabilir, kişinin konforunu ve vital fonksiyonlarını patolojik boyutlarda 

değiştirebilir. 

 Bir akut ağrı tipi olan postoperatif ağrı da, kaynağı ve nedeni bilinmesine karşın, 

tedavi edilmemesi halinde patofizyolojik ve psikolojik değişiklikler oluşturabilir. 

 Postoperatif ağrı sık görülen problem olup, cerrahi travmayla başlayan ve doku 

iyileşmesiyle giderek azalan akut bir ağrı tipidir. Ağrının patofizyolojisi konusundaki 
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bilgilerimizin derinleşmesine, yeni ilaçların ve karmaşık ilaç uygulama sistemlerinin 

gelişmesine karşın, birçok cerrahi hastası ameliyat sonrası ağrıları için hala yetersiz 

tedavi görmeye devam etmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar, hastaların ameliyat 

sonrasında % 30-75 oranında orta ve şiddetli ağrıdan yakındığını göstermektedir.12,13 

 Son yıllarda, postoperatif ağrının preoperatif dönemden başlayarak kontrol altına 

alınmasının stres yanıtın engellenmesinde önemli bir faktör olduğunun öne sürülmesi, 

“Preemptif Analjezi” kavramını gündeme getirmiştir. Noksiyöz(doku hasarına yol açan 

veya açma kapasitesinde olan) bir uyarı medulla spinalise ulaştığında progressif 

değişikliklere neden olmaktadır. Santral duyarlılaşma olarak nitelenen bu olayda; reseptif 

alan genişliğinde artış, ağrı eşiğinde düşüş ve stimulusa uzamış cevabın söz konusu 

olduğu ileri sürülmektedir.² Yapılan deneysel çalışma sonuçlarına göre; preemptif 

analjezi uygulamasıyla, ağrılı bir uyaran sonucu sinir sisteminde oluşan ağrı hafızasının 

geriletebildiği veya önlenebildiği gösterilmiştir.³ Bununla beraber; klinik çalışmaların 

sonuçları hala tartışılmaktadır.2,4,5 

 Postoperatif ağrıyı gidermede sıklıkla opiyoidler kullanılmakla birlikte solunum 

depresyonu,  sedasyon, konstipasyon, üriner retansiyon, kaşıntı ve bulantı-kusma gibi yan 

etkileri kullanımlarını kısıtlamaktadır.14 

 Opioidlerin yüksek dozlarda ortaya çıkan yan etkilerini azaltmak ve/veya aditif 

veya sinerjik etkilerinden faydalanmak için farklı ajanlarla kombine edildiği dikkat 

çekmektedir. Bu ajanlar içerisinde Gabapentin de sayılabilir. 

 Gabapentin γ-aminobütirik asit türevidir. Kimyasal ve cerrahi prosedürlerin 

indüklediği ağrı tedavisinde kullanılır. Primer olarak santral etkili olup, antihiperaljezik 

ve antiallodinik etkiye sahiptir. Spinal korddaki glutaminerjik transmisyonu azaltarak 

antihiperaljezik etkiye sahiptir.15 

 Santral sensitizasyonu inhibe eder. Gabapentin tedavisiyle serum serotonin 

seviyesinin arttığı görülmüştür. Gabapentin spesifik reseptörlerin uyarılmasıyla serotonin 

benzeri etki yapıp ağrı inhibisyonu ve noradrenalin aracılı hiperaljeziyi bloke eder.16 

 Son zamanlarda gabapentinin preoperatif anksiyeteyi, postoperatif ağrıyı ve opioid 

gereksinimini azalttığı konusunda bilgiler artmaktadır.99,100 

 Çalışmamızda, meme kanseri nedeniyle cerrahi operasyon planlanan olgularda 

preoperatif uygulanan 600 mg gabapentinin preoperatif anksiyete, postoperatif analjezi 

skorları ve total tramadol tüketimi üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 2.1. Meme Kanseri 

 Meme emzirme işlevinin yanı sıra kadın cinselliğinin de ayrılmaz bir parçasıdır. 

Meme heykellerde bereket, doğurganlık ve verimlilik sembolü olarak vurgulanmıştır. 

Yağlı boya resimlerde, heykellerde, sinemada, meme kadınlığın ve kadın cinselliğinin en 

açık ifadesi olarak gösterilmiştir.17 

 Meme, kadınlarda kanserin en sık görüldüğü organdır. Amerika Birleşik 

Devletleri istatistiklerine göre, her 9 kadından birinde meme kanseri görülmekte ve 

kadınlarda kanserden ölümlerin %15-20 sini meme kanseri oluşturmaktadır.20,21,22 

 Meme kanserinin tedavisi mastektomidir. Bir ya da her iki memenin tamamen 

yada kısmi kaybı (mastektomi), hasta ve en yakınındaki kişiler için bir felaket olarak 

algılanabilir.17,18 Kanser algısı vetedavi şekli strese neden olur. Kanserli tüm hastalar 

ölüm, sakat kalma, değişen görünüm ve vücut fonksiyonuna bağlı olarak, korku ve kaygı 

yaşarlar.19 

    

 2.2. Anksiyete 

 Anksiyete sözcüğü, Hint- Germen kökenli “sıkıca bastırmak, boğazını sıkmak, 

sıkıntı ve tasa” anlamına gelen “angh” sözcüğünden türemiştir. Anksiyeteye ilişkin en 

eski yazılı kanıt milattan önce 3000’lerde yazılan Gılgamış destanıdır.23 Bu destanda 

gılgamış, kendi ölümsüzlüğü ile ilgili endişelerini dile getirmektedir.24 

 Anksiyete hem psikolojik hem de fizyolojik değişikliklere neden olan bir 

durumdur. Kişiliğin yapısında ve gelişmesinde önemli bir etken olan duygulanım ve 

coşku durumlarıyla birlikte ortaya çıkan ve onlara eşlik eden fizyolojik belirtiler 

olduğundan söz edilmiştir. 

 Kişi belli bir tehlike algıladığında ya da öngördüğünde beyin sinir sisteminin 

otonom sinir sistemi denilen kısmına mesaj yollar. Otonom sinir sistemi; sempatik sinir 

sistemi ve parasempatik sinir sistemi olarak iki alt bölümden oluşur. Sinir sisteminin bu 

iki kısmı vücudun genel enerji düzeyinden ve harekete hazırlanmasından sorumludur.  

 Sempatik sinir sistemi vücudun enerjisini arttıran ve harekete hazırlayan kaçma- 

savaşma tepkisinden sorumludur; parasempatik sinir sistemi de vücudu tekrar normal 
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haline geri döndüren ve dinlenme haline geçiren sinir sistemidir. Otonom sinir sisteminin 

uyarılması ile kan basıncı, kalp atışı, solunum sayısı artar. Mide- barsak hareketleri 

hızlanır. Tükrük salgısı azalır, ağız kuruluğu gelişir. Kan şekeri yükselir. Gözbebekleri 

genişler. Çizgili kasların gerginliği artar. Titreme olur. Dişler ve yumruklar sıkılır. 

Terleme olur. Derinin direnci artar. Bütün bu değişmeler, merkezi sinir sisteminde 

adrenalin ve ona benzer başka kimyasal ileticilerin kan düzeyinin arttığını gösterir. Bu 

yükselişin oluşturduğu değişmelerin kişi tarafından hissedilmesi kaygı yaratır. 

 

 2.2.1. Preoperatif Anksiyate 

 Cerrahi girişimler ciddi psikiyatrik ve psikososyal sorunlara yol açma 

potansiyelindedir. Hastada, hastalığından kurtulma umut ve beklentisi yanında psikolojik 

açıdan kendi bedenini, yaşantısını denetleyemeyeceği endişesine, organ ve doku kaybı 

korkusuna neden olabilir. Bu kaygı, alttaki hastalığın niteliğine, kaybedilecek organa, kişi 

için bu durumun anlam ve önemine göre değişik düzeyde olur. 

 Cerrahi girişim uygulanacak hastalarda genel olarak anestezi kaygısı, ölüm riskine 

ilişkin endişeler, özürlü olacağı endişesi, ağrıdan korkma, bedeni üzerinde denetimini 

kaybedeceği endişesi, cinsel yeterliliğin kaybı korkusu, çalışabilirliğini kaybedeceği 

endişeleri gelişir. 

 Peroperatif dönemde hastaların psikolojik olarak hazırlanmasında, hastalığın 

niteliği, anestezi uygulaması, cerrahi girişim, postoperatif dönemle ilgili konularda 

kaygısını arttırmayacak şekilde yetereli düzeyde bilgilendirme çok önemli ve yararlıdır. 

Hastanın kaygı ve endişelerinin dinlenmesi kaygı ile başaçıkma yeteneğini 

güçlendirmektedir. Sheffer ve Greifenstein’e göre hastaların anesteziye karşı duydukları 

anksiyetenin nedeni kısmen anestezist-hasta ilişkisindeki eksiklikten 

kaynaklanmaktadır104. Peroperatif dönemde hastanın eğitimi ve bilgilendirilmesi 

psikolojik açıdan ameliyata hazırlamada ilk basamaktır. Bilgilendirmenin kaygı, korku ve 

depresyon gelişimini, ameliyat sonrası aneljezik gereksinimini azalttığı, hastanede yatış 

süresini kısalttığı birçok araştırmacı tarafından bildirilmiştir. Ayrıca bilgilendirme ve 

psikolojik olarak ameliyata hazırlama, bulantı-kusma gibi postoperatif komplikasyonları 

da azaltmaktadır.105,106 Psikolojik hazırlamada hastanın emosyonel yaşantısı, içsel endişe, 

korku ve çatışmalarını ifade edebilmesinin sağlanması, bilgilendirme ve gerçekçi 
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güvence verilmesi önemlidir. Hasta için önemli olan kaygı kaynakları araştırılmalı ve 

endişeleri giderilmelidir. 

 Preoperatif dönemde hastaların % 60- 80’inin anksiyöz olduğu yapılan 

çalışmalarda bildirilmiştir.107,108 Anksiyete düzeyi kadınlarda erkeklere, ailesi ve 

arkadaşları tarafından ameliyata getirilen hastalarda yalnız gelenelere, kardiyak ve 

vertebra cerrahisi uygulanacak hastalarda diğerlerine göre, gençlerde yaşlılara göre ve 

kötü anestezi deneyimi olanlarda olmayanlara göre daha fazla bulunmuştur.109,110 

 Anksiyete düzeyi hastaneye yatış ile operasyona kadar geçen sürede ve 

operasyonu takip eden ilk iki günde daha yüksektir. 

 Arellano ve arkadaşları preoperatif vizitin zamanlamasını belirlemek amacı ile 

yaptıkları bir çalışmada, hastaların bir hafta önce, bir gün önce ve ameliyattan hemen 

önceki anksiyete düzeyleri arasında fark bulamamışlar, ancak ameliyattan hemen önce 

anestezist tarafından görülen hastanın anksiyete derecesinde anlamlı azalma olduğunu 

göstermişlerdir.111 

 Anksiyöz hastalar anestezi indüksüyonu sırasında daha yüksek doz anestezik ilaca 

ihtiyaç duyarlar.106 Bazı çalışmalarda preoperatif dönemde detaylı bilgilendirilen 

hastaların preoperatif anksiyete düzeylerinin daha düşük olduğu ve postoperatif dönemde 

bu hastalarda ağrı ve anksiyete düzeylerinin daha düşük olduğu, iyileşmenin daha hızlı 

olduğu gösterilmiştir.104 

 Anksiyete çeşitli metabolik ve hormonal değişime neden olur. Pituiterhipotalamik 

ve adrenal-kortikal sistemi olduğu kadar, sempato-adrenal yolu da aktive eder. Bunun 

sonucu olarak da mukus ve tükrük gibi skresyonlarda, gastrik asiditede, gastrointestinal 

tonus ve motilitede ve katekolamin salınımında artışlar görülür. Anestezi indüksiyonu 

öncesi adrenalin miktarı % 40 artar ve bu anksiyetenin artışı ile orantılıdır. Operasyondan 

önceki gece rahat uyuyan hastalarda plazma kortizol düzeyi 16 μg/ 100 ml iken rahat 

uyumayan hastalarda 20 μg/ 100 ml civarındadır.112 

 Preoperatif anksiyete laringoskopi ve entübasyon sırasında refleks sempatik 

aktivasyon artışı ile taşikardi, aritmi ve hipertansiyona neden olur.113 

 

 2.2.2. Anestezi ile ilgili Endişe Nedenleri 

 Preoperatif dönemde hastada mevcut olan anksiyete nedenleri arasında anesteziye 

bağlı endişeler önemli yer tutar. Bu endişeler anestezistler ve anestezi uygulamalarından, 
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personelin problem çıkarmasına, ölüm korkusundan, iğne korkusuna kadar pek çok 

nedene bağlıdır. Litaretürde değişik oranlarda olmak üzere bu endişeler; ameliyat sonrası 

uyanamamak, ameliyat sonrası ağrı, ameliyat sırasında uyanmak, ameliyat sonrası 

bulantı-kusma, yoğun bakımda kalmak, anestezistin bilgi ve deneyim eksikliği, 

anestezistin ameliyat odasında bulunmaması, anestezistin tavırları, iğne korkusu, ölmek, 

anestezi sırasında anlamsız konuşmak, ameliyat sırasında ağrı duymak olarak 

bildirilmiştir.114,115 

 

 2.2.3. Ameliyat Öncesi Psikolojik Hazırlama 

 Ameliyat öncesi hastalara ilaç verilmesinin amacı başta anksiyeteyi azaltmak, 

sedasyon sağlamak, hemodinamik stabiliteyi sağlamak, gastrik asit aspirasyonun 

ihtimalini azaltmak, analjeziyi sağlamak, postop bulantı ve kusmayı önlemektir.97 

Ameliyat olacak olan hastalarda anksiyete gelişebilir. Hastanın anksiyetesi genellikle 

ameliyathaneye girmeden önce mevcuttur. Bazı hastalarda ise sadece ameliyattan sonra 

anksiyete en yüksek seviyeye çıkar.97  

 Lichtor ve ark.5 yaptıkları çalışmada hastaların anksiyetelerini ameliyattan bir 

önceki gün öğleden sonra ve ameliyattan bir saat önce değerlendirmişlerdir. 

Ameliyathanede ölçülen anksiyete nisbeten yüksek bulunmasına karşın önceki gün 

ölçülen anksiyete ile farklı olmadığını saptamışlardır. 

 Johnston’un yaptığı çalışmada ise hastaların hastaneye yatmadan dört gün 

öncesinden başlayarak ameliyattan birkaç gün sonrasına kadar anksiyete düzeyleri 

ölçülmüş, sonuç olarak hastaların yatışından önce, yatıştan operasyona kadar ve 

operasyondan iki gün sonra anksiyete seviyeleri yüksek bulunmuştur. 

 Anestezistin ameliyat öncesi vizitinin amacı, hastanın cerrahi ve anestezi için 

hazırlığı ve aynı zamanda hastayı yapılacak işlem ile ilgili bilgilendirmektir. 

Farmakolojik olmayan belirli yöntemlerin anksiyeteyi azaltmak için etkili olduğu 

gözlenmiştir. 

 Egbert ve ark. yaptıkları araştırmada anestezistin operasyon öncesi vizitinin 

anksiyeteyi azaltmada babitürattan daha etkili olduğunu göstermişlerdir. 

 Kullanılan diğer bir yöntem de gevşeme egzersizleridir. Bu teknikte kişi pozitif 

veya nötr bir tema veya subje üzerinde dikkatini odaklamasıyla pasif bir şekilde 

anksiyeteyi yaratan durumu uzaklaştırır. Bu yöntemler ile hipertansif hastalarda oksijen 



 

 

 

7 

tüketimi ve arterial kan basınının azaldığı gösterilmiştir. İskemik kalp hastalığı ve 

prematüre ventriküler atımı olan ve gevşeme tekniği kullanan hastalarda uyanıklık ve 

uyku durumunda prematür ventriküler aritmi insidansının azaldığı görülmüştür. 

 Yapılan çeşitli çalışmalarda psikolojik destek ile santral sinir sisteminin aktivitesi 

azaltılarak mental ve emosyonel rahatlama sağlanabileceği gösterilmiştir. Ayrıca 

sedatifler ve trankilizanlar ile sedasyon ve amnezi sağlayarak hastaların operasyon öncesi 

anksiyete seviyesinin azaltılabileceği gösterilmiştir. Mümkün olduğunca hastanın 

bulunduğu ortamın rahat ve uyarıcı etkenlerin minimal düzeyde olması sağlanmalıdır. 

Operasyon öncesi gece anestezistin viziti ve uykuyu düzenlemeye yönelik verilen sedatif 

ilaçlar istenilen etkinliği elde etmek için yararlıdır. 

  

 2.2.4. STAI (State- Trait Anxiety Inventory= Durumluluk-Süreklilik Kaygı 

Ölçeği) 

 1964 yılında Speilberger ve Gorsuch tarafından geliştirilmeye başlanmış olan 

envanter ile normal ve normal olmayan bireylerdeki sürekli ve durumluk kaygı 

düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Envanter maddelerinin hazırlanmasında Cattell ve 

Scheier'in Kaygı Ölçeği (Anxiety Scale), Taylor'ın 'açık kaygı Ölçeği' (Manifest Anxiety 

Scale) ve Welsh'in Kaygı Ölçeği (Anxiety Scale) maddelerinden yararlanılmıştır.103 

 STAI yirmişer maddeden oluşan iki ayrı ölçeği vardır. STAI, bireyin kendi 

kendine yanıtlayabileceği, uygulanması kolay bir envanterdir. Her iki ölçekte aynı 

zamanda uygulanabilir. Envanter okuma yazma bilmeyenlere bireysel olarak 

uygulandığında, maddeler uygulamacı tarafından okunup, verilen yanıtlar yine 

uygulamacı tarafından form üzerinde işaretlenir. On dört yaş ve üstünde bilinçli olan 

hastalara uygulanabilir. Testin kullanımı için özel eğitim gerekmez. 

 Durumluluk Kaygı Ölçeği, bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda kendini 

nasıl hissettiğini belirler. Preoperatif anksiyete ölçümünde yaygın olarak kullanılır. 

Sürekli kaygı Ölçeği, Bireyin içinde bulunduğu durum ve koşullardan bağımsız olarak 

kendini nasıl hissettiğini belirler. 

 Durumluluk kaygı ölçeğinin yanıtlanmasında; maddelerin ifade ettiği duyuş, 

düşünce ya da davranışların şiddet derecesine göre hiç, biraz, çok, tamamiyle şıklarından 

birinin seçilmesi, sürekli kaygı ölçeğinin yanıtlanmasında ise; maddelerin ifade ettiği 
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duyuş düşünce ya da davranışların sıklık derecesine göre, hemen hiçbir zaman, bazen, 

çok zaman ve hemen her zaman şıklarından birinin seçilmesi ve işaretlenmesi istenir. 

 Ölçeklerde doğrudan ve tersine çevrilmiş ifadeler vardır. Olumlu duyguları dile 

getiren (tersine çevrilmiş) ifadelerde 4 değerlikli yanıtlar düşük, l değerlikli yanıtlar 

yüksek kaygıyı gösterir. Bu ifadeler puanlanırken l ağırlık değerinde olanlar 4'e, 4 ağırlık 

değerinde olanlar ise l'e dönüştürülür. Olumsuz duyguları dile getiren (doğrudan) 

ifadelerde ise 4 değerlikli yanıtlar en yüksek kaygıyı gösterir. 

 Durumluluk kaygı ölçeğinde on tane (l, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 ve 20. 

maddeler), sürekli kaygı ölçeğinde ise sekiz tane (21, 26, 27, 30, 33, 36 ve 39. maddeler) 

tersine çevrilmiş ifade vardır. Puanlama elle yapılabildiği gibi bilgisayar yardımı ile de 

yapılabilir. Elle yapılan puanlamada, doğrudan ve tersine çevrilmiş ifadelerin toplam 

ağırlıklarının saptanması için iki ayrı anahtar hazırlanır. Doğrudan ifadeler için elde 

edilen toplam ağırlıklı puandan ters ifadelerdeki toplam ağırlıklı puan çıkarılır ve bu 

sayıya değişmeyen bir değer eklenir. Bu değer durumluluk kaygı ölçeği için 50, sürekli 

kaygı ölçeği için ise 35'dir. Her iki ölçekten elde edilen toplam puan 20 ile 80 arasında 

değişir. Büyük puan yüksek kaygı seviyesini, küçük puan ise düşük kaygı seviyesini 

gösterir. 

 

 2.3. Ağrı 

 Ağrı vücudun herhangi bir yerinden baslayan, organik bir nedene bağlı olan ya da 

olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleri ile ilgili, sensoryal, emosyonel, hoş olmayan bir 

duyudur.25 Ağrı, sık olarak noksiyöz uyarılar ile başlatılır. 

 Dokularda hasara yol açan veya açabilecek kapasitede olan uyarılara “noksiyöz 

uyarılar” denir. Santral sinir sistemi noksiyöz uyaranı araştıracak ve yanıt verecek çeşitli 

mekanizmalarla donatılmıştır. Doku hasarı ile ağrının algılanması arasında oluşan bu 

elektrokimyasal olayların bütününe “nosisepsiyon” adı verilmektedir.26 

 Bir uyaranın ağrı olarak algılanabilmesi için dört farklı fizyolojik işlemden 

geçmesi gereklidir. 

 a) Transdüksiyon: Sinir sonlarında stimulusun elektriksel aktiviteye 

dönüştürüldüğü aşamadır. 

 b) Transmisyon: Oluşan elektriksel aktivitenin sinir sistemi boyunca 

yayılmasıdır. 
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 c) Modülasyon: Nosiseptif iletimde değişiklikler yapılmasıdır. 

 d) Persepsiyon: Diğer aşamaların bireyin psikolojisi ile etkileşimi ve subjektif 

emosyonel deneyimleri sonucu gelişen aşamadır.27 

 

 2.4. Ağrı Sınıflaması 

 Ağrı, değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Aşağıda en sık kullanılan ağrı 

sınıflamalarından biri verilmektedir. 

 

 2.4.1. Akut Ağrı 

 Ani olarak başlayan, nosiseptif nitelikte, neden olan lezyon ile arasında yer, 

zaman, şiddet açısından yakın ilişkinin olduğu doku hasarıyla başlayıp, yara iyileşme 

süresince giderek azalan ve kaybolan ağrı tablosudur.28 

 Hastalık, anormal kas veya organ fonksiyonu gibi zararlı uyarılar akut ağrı nedeni 

olabilir. En sık izlenen şekli, posttravmatik, postoperatif ve obstetrik ağrıdır. Ağrı, 

şiddetiyle orantılı bir nöroendokrin stres oluşturur.29 

 

 2.4.1.1. Yüzeyel Ağrı 

 Cilt, cilt altı ve mukozalardaki nosiseptif uyarılara bağlıdır. Lokalizasyonu tamdır. 

Keskin, batıcı, zonklayıcı, yanıcı bir ağrı şeklinde ifade edilir. 30 

 

 2.4.1.2. Derin Somatik Ağrı 

 Orjini; kas, tendon, eklem veya kemiklerdir. Genelde künt ve tam lokalize 

edilemeyen bir ağrıdır. 

 

 2.4.1.3. Visseral Ağrı 

 İç organların veya onları örten oluşumların (parietal plevra, perikard, periton) 

fonksiyonlarının bozulması sonucudur. Dört alt tipi tanımlanır: 

 i. Tam lokalize visseral ağrı 

 ii. Lokalize parietal ağrı 

 iii. Yansıyan visseral ağrı 

 iv. Yansıyan parietal ağrı 



 

 

 

10 

 Çoğunlukla sempatik veya parasempatik aktivite (kusma, bulantı, terleme, kan 

basıncında ve kalp atım sayısında değişiklikler) ile birliktedir. 

 Parietal ağrı; tipik olarak keskin ve çoğunlukla batıcı bir ağrıdır. Hasta organın 

etrafında olabildiği gibi uzak bir bölgeye de yansıyabilir. Visseral veya parietal ağrının 

belirli cilt bölgelerinde duyulması fenomeni, embriyolojik gelişim ve doku migrasyonu 

nedeniyle visseral veya somatik algıların santral sinir sisteminden yansımasıyla ilgilidir.31 

 

 2.4.2. Kronik Ağrı 

 Akut hastalığın seyrini aşan ve belli bir süreden sonra da devam eden ağrının 

kronikleştiği kabul edilir. Bu süre 1-6 ay arası olabilir. Kronik ağrıda periferik 

nosisepsiyon santral sinir sisteminde fonksiyon bozukluğuna neden olmaktadır. 

Psikolojik ve çevresel faktörler de önemli rol oynar. 31 

 

 2.5. Ağrı Yolları 

 2.5.1. Periferden Beyin Korteksine Ağrı İmpulslarını Taşıyan Yollar 

 Ağrılı uyaranı periferden alıp taşıyan liflerin hücre cismi (I. nöron) arka kök 

gangliyonunda yer alır. Buradan kalkan lifler spinal korda girer ve substantiya 

jelatinozada arka boynuz hücreleri ile (II. nöron) sinaps yaparlar. İkinci nöronun 

aksonları orta hattı geçerek, karşı tarafta spinotalamik yolu oluşturur. Bu yolla yukarı 

çıkan lifler de kortekse giderek postsentral girusta sonlanır.27 

 

 2.5.2. Birinci Sıra Nöronlar 

 Bunların çoğu aksonlarının proksimal uçlarını medulla spinalise dorsal (duyusal) 

kök aracılığıyla her segmente (servikal, torasik, sakral) gönderir. Dorsal boynuza 

girdikten sonra birinci sıra nöronların aksonları internöronlar, sempatik nöronlar ve 

ventral boynuz nöronlarıyla da sinaps yapabilir. 

 

 2.5.3. İkinci Sıra Nöronlar 

 Afferent lifler medulla spinalise girdikten sonra kalınlıklarına göre demetler 

oluşturur. Ağrı lifleri karşı taraf gri maddesindeki ikinci nöronlarla sinapslarını yapmadan 

önce bir segment aşağı inebilir veya yukarı çıkabilir.  
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 Medulla spinalisteki gri madde 10 laminaya ayrılır. İlk 6 lamina dorsal boynuzu 

oluşturur bütün afferent nöral aktiviteyi algılar ve prensip olarak assendan ve desendan 

nöral yolların ağrı modülasyonunu yaptığı yerdir. İkinci sıra nöronlar ya nosiseptif 

spesifiktir veya geniş dinamik spektrumludur (wide dynamic range = WDR). 28,30 

Nosiseptif spesifik nöronlar sadece noksiyöz uyarıları, WDR nöronları ise noksiyöz ve 

nonnoksiyöz afferent impulsları alırlar. I. lamina primer olarak ciltten ve derin somatik 

dokulardan gelen nosiseptif uyarılara yanıt verir. II. laminaya substantia jelatinosa’da 

denir ve çok sayıda inter nöronları içerir, cilt reseptörlerinden gelen uyarıların 

modülasyonunda rol alır. III. ve IV. laminalar primer olarak nosiseptif olmayan uyarıları 

kabul ederler. VIII. ve IX. laminalar ön motor boynuzu oluştururlar. 

 Morfin spesifik bir laminar etkiye sahiptir. Lamina I ve lamina V hücreleri 

arasındaki iletim üzerinde ve bunların spontan aktivitesinde supresyon oluşturur (bu iki 

etki ağrıya yanıt olarak bilinir).31 

 

 2.5.4. Spinotalamik Yol 

 Spinotalamik yol, klasik olarak ağrıyı ileten en önemli yol olarak kabul edilir ve 

medulla spinalisin beyaz cevherinin anterolateral bölümünü oluşturur. Lateral 

spinotalamik yol talamusun ventral posterolateral nükleusuna gider ve ağrının 

diskriminatif özelliklerini (lokalizasyon, yoğunluk, süre) iletir. Medial spinotalamik yol 

ise medial talamusa gider ve ağrının otonomik ve tatsız emosyonel persepsiyonlarından 

sorumludur.30 

 

 2.5.5. Alternatif Ağrı Yolları 

 Spinoretiküler yolun ağrıya karşı otonom reaksiyonlardan sorumlu olduğu 

düşünülmektedir. Spinomezensefalik yol anti-nosiseptif dessendan yolların 

aktivasyonunda önemli rol oynar. Spinohipotalamik ve spinotelensefalik yollar 

hipotalamusu aktive ederek duyusal davranışları oluştururlar. Spinoservikal yol çapraz 

yapmadan lateral servikal nükleusa çıkar ve kontrolateral talamusa lifler gönderir. 

 Somatik ve visseral afferentler medulla spinaliste, beyin sapında ve daha yüksek 

merkezlerde iskelet, motor ve sempatik sistemlerle entegredir. Afferent dorsal boynuz 

hücreleri direkt ve indirekt olarak ön boynuz motor nöronlarıyla sinaps yaparlar. Bu 

sinapslar ağrı ile ilgili normal veya anormal kas aktivitesinden sorumludur. Afferent 
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nosiseptif nöronlarla sempatik nöronların inter-mediolateral kolonda yer alan 

sinapslarında sempatikler tarafından sağlanan refleks vazokonstrüksiyon, düz kas spazmı, 

lokal ve adrenal katekolamin deşarjından sorumludur.28 

 

 2.5.6. Üçüncü Sıra Nöronlar 

 Talamusta yer alır ve aksonlarını parietal korteksin posterolateral girus’unun I. ve 

II. somatosensoriyel alanlarına ve fissura silvi’nin üst duvarına gönderirler. Bu kortikal 

alanlar ağrının persepsiyonundan ve tam lokalizasyonundan sorumludur. 

 

 2.6. Postoperatif Ağrı 

 Postoperatif ağrı, cerrahi travmayla başlayıp doku iyileşmesi ile sona eren akut bir 

ağrı şeklidir. Ağrının neden olduğu istenmeyen ve iyileşmeyi geciktiren etkilerinden 

dolayı postoperatif ağrı kontrolü giderek önem kazanmaktadır. Cerrahiye karşı oluşan 

stres yanıtta postoperatif ağrının önemli rolü olduğu bilinmektedir. Postoperatif ağrının 

tedavi edilmemesi sonucunda kortizol, ACTH, glukagon, aldosteron ve katekolaminler 

gibi katabolik hormonların miktarında artış olurken; insülin, testosteron gibi anabolizan 

hormonların miktarlarında azalma görülür. Bu durum solunum, dolaşım, gastrointestinal, 

renal ve otonom sinir sistemlerinde olumsuz etkiler meydana getirir. Bütün bu endokrin 

değişiklikler homeostazisi olumsuz etkiler.26,29 

 

 2.6.1. Postoperatif Ağrının Sistemler Üzerinde Etkisi 

 2.6.1.1. Solunum Sistemi Üzerine Etkileri 

 Ağrı ile vücut O2 tüketimi ve CO2 üretimi artar. Bu değişikliklere bağlı olarak 

solunum dakika hacmi ve solunum işi artar. Ağrılı uyaranlarla birlikte özellikle göğüs ve 

karın bölgesindeki ameliyatlar sonucunda spinal reflekse yanıt olarak kas spazmı gelişir. 

Göğüs duvarının hareketinin sınırlanması tidal volümü ve fonksiyonel rezidüel kapasiteyi 

azaltır, atelektazi oluşumuna, hipoksemiye bazen hipoventilasyona ve intrapulmoner 

şantın artmasına neden olur. Vital kapasitenin azalması öksürmeyi ve sekresyonların 

atılmasını zorlaştırır, atelektazi oluşumuna neden olur.26 
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 2.6.1.2. Kalp Damar Sistemi Üzerine Etkileri 

 Ağrının oluşturduğu sempatik aktivite artışıyla hipertansiyon, taşikardi ve 

sistemik vasküler dirençte artma görülür. Kardiyak debi normal kardiyak fonksiyonları 

olan hastada artarken, ventriküler fonksiyonları yetersiz olanlarda azalır. Ağrı miyokardın 

O2 gereksinimini ve dolayısıyla var olan iskemiyi de arttırır. 

 

 2.6.1.3. Gastrointestinal ve Üriner Sistem Üzerine Etkileri 

 Artmış sempatik tonus ve sfinkter tonusunun yanısıra bağırsak ve mesane 

motilitesinin de azalması sonucu sırasıyla ileus ve idrar retansiyonu gözlenebilir. Mide 

asidi sekresyonunun artması nedeniyle stres ülserleri oluşabilir. Bulantı, kusma ve 

kabızlık sık izlenir. Abdomendeki gerginlik solunum fonksiyonlarını olumsuz etkiler.26 

 

 2.6.1.4. Endokrin Sistem Üzerine Etkileri 

 Streste hormonal yanıt; kortizon ve glukagon gibi katabolik hormonların artması 

insülin ve testesteron gibi anabolik hormonların azalması şeklindedir. Hastalarda negatif 

azot dengesi oluşur, karbonhidrat toleransı azalır ve lipoliz artar. Kortizon ve aldosteron 

gibi hormonların artışı nedeniyle sodyum ve su tutulumu artar. 

 

 2.6.1.5. Hematolojik Etkileri 

 Hareketsizliğe bağlı venöz staz ve trombosit agregasyonunda artış sonucunda 

derin ven trombozu ve pulmoner emboli gelişebilir. Stres lökositlerde artışa, lenfositlerde 

ise azalmaya yol açar. Retiküloendotelyal sistemde depresyon gözlenir. Bu da hastanın 

enfeksiyonlara karşı savunmasını zayıflatır.30 

 

 2.7. Postoperatif Ağrı Tedavisinde Kullanılan Yöntemler 

 Postoperatif analjezide, klinik faktörler (cerrahi girişimin yeri, operasyon süresi, 

intraoperatif kullanılan ilaçlar), hastaya ait faktörler ve ekibe ait faktörler göz önünde 

bulundurularak hasta için en uygun analjezi yöntemi tercih edilmelidir. 
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Tablo 1. Postoperatif Analjezide Kullanılan Yöntemler  
İntravenöz, intramuskuler, oral, sublingual, rektal, intranazal, transdermal uygulamalar 
-İntratekal uygulamalar (epidural analjezi, spinal analjezi) 
-Lokal anesteziklerle infiltratif girişimler 
-Transkutanöz elektriksel stimulasyon ve elektroakupunktur uygulamaları 
-Hipnoz ve telkin yöntemleriyle psikolojik analjezi 
-Hasta kontrollü analjezi 
-Preemptif analjezi 

 

 

 2.7.1. Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) 

 HKA, kapalı devre ağrı kontrol sistemi olup, ağrının kontrolünde hastanın aktif 

rol oynamasını sağlar. Hekimin önceden programladığı dozda ilacı, hastanın ağrısı 

oldukça kendi kendine uygulayabildiği bir sistemdir. HKA’de iki yöntem vardır:32 

 a) Bazal infüzyonlu HKA: Bu yöntemle bir yandan sürekli bazal infüzyon devam 

ederken; diğer yandan da ağrısı oldukça, hasta tarafından infüzyon pompasının butonu 

kullanılarak ek dozlar yapılabilmektedir. 

 b) Bazal infüzyonsuz HKA: Bazal infuzyon kullanmaksızın sadece hastaların 

butonu kullandıkları ve kendilerine aralıklı olarak analjezik uyguladıkları yöntemdir. 

 HKA’nin avantajları; analjezik ilacın plazmadaki konsantrasyonunun sabit bir 

düzeyde tutulması, daha az dozda ilaçla ve daha az yan etki ile etkin analjezi sağlanması, 

hastanın fiziksel aktivitesini daha hızlı kazanması olarak sıralanabilir. Hastanın analjezik 

ilacı kendi kendine verebilmesi ve ağrısını kontrol edebilmesi postoperatif ağrıda major 

etken olan anksiyete ve stresi azaltmaktadır. 

 

 2.7.1.1. Hasta Kontrollü Analjezide Kullanılan Terimler 

 Terminolojik olarak, HKA konusunda sık kullanılan bazı terimler vardır: 33,34  

 a) Yükleme dozu (Loading dose): Sistem çalışmaya başladığında hastanın 

ağrısını hızla azaltmak için analjezik ilacın serum seviyesini analjezik etkinlik 

oluşturacak düzeye çıkarmak amacıyla verilen analjezik ilaç miktarıdır. 

 b) Bolus doz (Demand dose): Hastanın kendisine belirli aralıklarla verebildiği 

doz miktarıdır. Buna HKA dozu veya idame dozu da denir. Hastanın cihaza bağlı bir 

düğmeye basması ile bolus dozu verilmeye başlanır (başarılı istek). Analjezik ilacın yan 

etkilerinden kaçınmak amacıyla hastanın her düğmeye basışında bolus dozunun hastaya 

uygulanmasına izin verilmez (başarısız istek). Analjezik yöntemin etkinliğinin 

sorgulanmasında başarılı istekler kadar başarısız istek sayısı da önemlidir. Bu istek/bolus 
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oranı (demand/delivery ratio) hastanın ağrı düzeyi, HKA’yi anlama düzeyi ve anksiyete 

derecesi hakkında da hekime bilgi verir. 

 c) Bazal infüzyon: Birçok HKA cihazında sabit hızlı infüzyon, sabit hızlı 

infüzyon+bolus ve bolus isteğine göre ayarlanan infüzyon seçenekleri vardır. Bolus 

isteğine göre ayarlanan infüzyon seçeneği analjezi kalitesini artırmak ve yan etkileri 

azaltmak için düşünülmüştür. 

 d) Kilitli kalma süresi (Lockout time): HKA cihazının hastanın devam eden 

yeni isteklerine cevap vermediği dönemdir. Doz aşımı riskini engeller. 

 e) Limitler: Bir veya dört saatlik doz sınırına ulaşıldığında devreye girer. 

 

 2.7.1.2. Hasta Kontrollü Analjezi Endikasyonları 

 Hasta kontrollü analjezinin birincil endikasyonu, parenteral analjezi ihtiyacı olan 

ve öngörülemeyen çeşitli ağrı paternleri olan hastalardır. Ayrıca, akut şiddetli ağrıda hızlı 

doz titrasyonu ve doz tespiti için uygulanabilecek bir yöntemdir.35 

 

 2.7.1.3. Hasta Kontrollu Analjezi Kontrendikasyonları 

 Hasta kontrollü analjezi kontrendikasyonları arasında kullanılacak ilaçlara karşı 

allerji hikayesi, ilaç bağımlılığı hikayesi, mental ya da fiziki nedenlerle cihazı 

kullanamayacak hastalar, psikiyatrik hastalar, deneyimsiz sağlık personeli, parenteral 

analjezik ihtiyacının 24 saatten az olduğu durumlar ve hastanın reddetmesi sayılabilir. 35 

 

 2.7.1.4. Hasta Kontrollü Analjezi Uygulama Yöntemleri 

 HKA yöntemi intravenöz, intramusküler, subkutan, oral, rektal, epidural, 

intranazal ve sublingual yollarla uygulanabilir. 

 

 2.7.1.5. Hasta Kontrollü Analjezide Kullanılan Ajanlar 

 Hasta kontrollü analjezide kullanılan ajanlar arasında opioidler, lokal anestezikler, 

non steroid antiinflamatuar ilaçlar ve klonidin, ketamin bulunur. Bunlar arasında en sık 

kullanılan ilaç grubunu opioid analjezikler oluşturur. 34 
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 2.8. Opioid Analjezikler 

 2.8.1. Sistemik Etki Mekanizmaları 

 Opioidler papaver somniforum’dan elde edilen ve başta analjezik olarak birçok 

amaçla kullanılan ilaçlardır. Santral sinir sisteminde ve diğer dokularda presinaptik ve 

postsinaptik alanlardaki stereo-spesifik opioid reseptörlerinde agonistik olarak etki 

gösterirler. Etkileri yapı-aktivite ilişkili spesifik opioid reseptörlerine bağlanma ve 

endojen opioidlerle etkileşmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu opioid reseptörleri 

endorfinler tarafından aktive edilen reseptörlerdir.36 Santral sinir sistemine etkilerini daha 

cok µ reseptörlerine bağlanarak gösterirler. Opioid analjezikler medulla spinalisteki 

ağrıyı modüle eden nöronları etkileyerek primer afferent nosiseptörlerden duyusal dorsal 

boynuz projeksiyon hücrelerine olan iletiyi bloke ederler. Analjezik dozlarda 

kullanıldıklarında bilinç kaybına neden olmaz, kan basıncı, kalp ritmi ve kalp atım 

hızında doğrudan önemli etkiler göstermezler. 

 Tüm µ reseptör agonisti olan opioidler, doza bağlı olarak solunum depresyonuna 

neden olurlar. Solunum depresyonu primer olarak opioidin solunum merkezi üzerindeki 

doğrudan depresan etkisine bağlıdır. Opioidler solunum merkezinin CO2’ye yanıt verme 

yeteneğini ve hipoksiye karşı solunumsal yanıtı da azaltırlar. 

 Ağrılı hastada sıkıntı ve kaygıyı ortadan kaldırarak öfori hali ve sedasyon 

oluşturur. Öksürük refleksini özellikle kodeinde belirgin olmak üzere baskılarlar. Beyin 

sapındaki kemoreseptör triger zonu (KTZ) uyararak bulantı ve kusmaya neden olurlar. 

 Kas tonusunu arttırarak ciddi rijiditeye neden olabilirler. 

 

 2.8.2. Opioid Reseptörleri 

 Opioid reseptörleri 1973’te tanımlanmıştır. Birkaç yıl sonra da endojen opioidler 

bulunmuştur. Bugüne kadar 5 tip reseptör kanıtlanmıştır. Bunlar; mü (µ), kappa (κ), 

sigma (Σ), delta (Δ) ve epsilon (ε) reseptörleridir. Opioidler kendilerine özgü reseptörlere 

bağlanarak etkilerini gösterirler. 
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Tablo 2. Opioid Reseptörleri ve Klinik Etkileri 
Reseptör Klinik Etki          Agonistler 
Mü Supraspinal analjezi µ1 

Respiratuar depresyon µ2 
Kas rijiditesi 
Fiziksel bağımlılık 

Morfin 
Met-enkefalin 
Beta endorfin 
 

Kappa 
 

Respiratuar depresyon 
Spinal analjezi 
Sedasyon 

Morfin 
Nalbufin 
Butorfanol 
Dinorfin 

Delta Analjezi 
Davranışsal ve respiratuar 
depresyon 
Epileptojenik etki 

Lo-enkefalin 
 

  
Beta-endorfin 

Sigma 
 
 

Disfori, deliryum, midriyazis 
Taşikardi, hipertansiyon 
Halusinasyonlar 
Respiratuar stimulasyon 

Pentazosin 
  
Nalorfin 

Epsilon Stres yanıt Beta-endorfin 
 

 

 2.8.3. Opioidlerin Sınıflandırılması 

 Opioidler yapılarına göre; doğal, sentetik ve yarı sentetik opioidler olarak 3 grupta 

incelenebilir. 37 

 a) Doğal Opioidler 

 - Fenantren türevleri: Morfin, kodein, tebain 

 - Benzilizokinolin türevleri: Papaverin 

 b) Sentetik Opioidler 

 - Morfinan türevleri: Levorfanol 

 - Difenilpropilamin veya metadon türevleri: Metadon, d-propoksifen 

 - Benzomorfan türevleri: Pentazosin, fenazosin 

 - Fenilpiperidin türevleri: Fentanil, sufentanil, alfentanil, remifentanil, meperidin 

 c) Yarı Sentetik Opioidler 

 - Tebain türevleri (oksimorfon ve oksikodon), eroin, dihidromorfon/morfinon. 

 

 2.6.4. Tramadol 

 Tramadol (1RS, 2RS) - 2 - [(dimethylamino) methyl] - 1 - (3 - methoxyfenyl) 

cyclohexanol HCl yapısında, molekül formülü C16H25O2N HCl olan bir bileşiktir. 

 Santral etkili analjeziktir. Analjezik etkisini selektif zayıf mü opioid reseptör 

affinitesiyle göstermektedir. Analjezik etki gücü morfinin 1 / 10’u kadardır (Şekil 2). 38 
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Şekil 1. Tramadol’ün kimyasal yapısı 

 

 

  Kodeinin sentetik analoğudur. Analjezik etkilerinin bir kısmını serotonin ve 

norepinefrin alınımının inhibisyonu ile oluşturur.39 Tramadolün santral analjezik etkisinin 

yanında periferik sinirlerde de lokal anestezik etkisinin olduğu gösterilmiştir.40 

 Tramadol hafif ve orta derecede ağrıda morfin ve meperidin kadar etkindir, 

bununla birlikte şiddetli veya kronik ağrıda etkinliği daha azdır. Doğum ağrısında 

meperidin kadar etkindir ve neonatal solunum depresyonuna daha az neden 

olabilmektedir. 

 Tramadol’ün oral uygulamadan sonraki biyoyararlanımı % 68 iken, intramuskuler 

uygulamada biyoyararlanımı % 100’dür. Tramadolün mü opioid reseptör affinitesi 

morfinin 1/6000’i kadardır. 

 Tramadol, rasemik karışım yapısındadır ve sadece enantiomer olana göre daha 

etkilidir. Tramadolün yapısındaki (+) enantiomer, mü reseptörlerini bağlar ve serotonin 

alınımını inhibe eder. (-) enantiomer yapı ise norepinefrin alınımını inhibe, α2-adrenerjik 

reseptörleri stimüle eder.39 

 Tramadol, hepatik metabolizmaya uğrar ve idrarla atılır. Aktif metaboliti olan O-

demetil tramadol de opioid reseptörlerine affinite gösterir. O-demetil tramadol dışındaki 

diğer tüm metabolitler farmakolojik olarak inaktiftir.41 Tramadol’ün eliminasyon yarı 

ömrü 6 saat, aktif metabolitinin ise 7,5 saat kadardır. Önerilen doz, iv. 1-2 mg/kg veya 

oral olarak kapsül formunda 50-100 mg/4-6 saat, retard formunda ise 100-200 mg/12 

saat’dir. Analjezi oral alımdan sonra 1 saat içinde başlar ve 2-3 saat içinde en yüksek 

seviyeye ulaşır. Analjezi süresi 6 saat, günlük maksimum doz 400 mg kadardır.39 

 Solunum sistemi üzerine etkileri: Tüm opioidler özellikle artmış pCO2 gibi 

kimyasal uyarılara meduller merkezin yanıtını azaltırlar. Hayvan deneylerinde CO2 ile 
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uyarılmış solunum hızı tramadol ile inhibe edilmiştir. Buna karşılık tramadolün bu etkisi 

morfinden yaklaşık beş kat daha azdır. Tramadol tedavi edici dozlarda solunum 

depresyonuna neden olmadığı gibi tidal volüm, dakika volümü, arteriyel CO2, ventilatuar 

CO2 cevabı üzerine de etkisi yoktur. 

 Kalp - damar sistemi üzerine etkileri: Tramadol 5-10 mg/kg’a kadar olan 

intravenöz uygulamalarda kan basıncında ve kalp hızında hafif artış oluştururken, daha 

yüksek dozlarda doğrudan negatif inotroptur. 42 

 Yan Etkileri: Tramadol kullanımına ait bildirilen sık yan etkiler; bulantı, kusma, 

baş dönmesi, ağız kuruluğu, sedasyon ve baş ağrısıdır. Solunum depresyonu ise morfinle 

eş analjezik düzeyinde uygulansa bile morfinden daha az görülür. Yüksek dozlarda ayrıca 

konstipasyona ve konvülziyon gibi santral sinir sistemi eksitasyonlarına neden olabilir. 43 

 Tramadol’ün oluşturduğu analjezi ve oluşturabileceği solunum depresyonu 

naloksan ile tersine çevrilebilir. Bununla birlikte naloksan nöbet riskini arttırır. 

Tramadol’ün bağımlılık oluşturma potansiyeli çok azdır fakat kötüye kullanım ve fiziksel 

bağımlılık yapabileceği de bildirilmektedir. Tramadol serotonin alınımını inhibe 

etmesinden dolayı monoamin oksidaz enzim inhibitörü alan hastalarda kullanılmamalıdır. 
44 

 

 2.9. Preemptif Analjezi 

 Cerrahi girişim sırasında ya da perioperatif dönemde oluşabilecek ağrılı uyarıların 

sinir sisteminde bazı değişikliklere yol açarak postoperatif ağrı oluşumunun artması 

üzerine etkisi olduğu bilinmektedir. 

 Postoperatif ağrının preoperatif dönemden başlayarak kontrol altına alınabileceği 

fikri yani “Preemptif Analjezi” kavramı Crile tarafından ilk defa 1913 yılında ele 

alınmıştır.45 

 Crile32 genel anesteziye ek olarak uygulanan rejyonel anestezinin, cerrahinin 

merkezi sinir sisteminde yol açacağı değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkacak 

intraoperatif nosisepsiyon ve skar ağrısını önleyebileceğini, postoperatif mortaliteyi, 

ağrının yoğunluğunu ve süresini azaltacağını ileri sürmüştür. Crile’nin bu görüşü ancak 

70 yıl sonra Woolf tarafından yapılan hayvan araştırmaları sonunda desteklenmiştir.46 

Woolf yaptığı deneysel çalışmalarda C liflerine elektiriksel uyarı ile uyarılmasının 

öncesinde ve sonrasında verilen opioidlerin medulla spinalis dorsal boynuz 
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nöronlarındaki eksitabilite üzerinde farklı etkiler yaptıklarını saptamıştır. Stresten önce 

uygulanan antinosiseptif tedavi afferent iletide meydana gelen değişiklikleri engelleyerek 

“preemptif analjezi” adı verilen kavramın doğmasına yol açmıştır.46 

 Periferik doku hasarı sinir sisteminin uyarıya yanıtını iki alanda değişikliğe 

uğratabilir.47 

 1. Periferik sensitizasyon: Periferik afferent nossiseptif terminallerin eşiğinde 

düşmeye yol açar. 

 2. Santral sensitizasyon: Spinal nöronların eksitabilitesinde aktiviteye bağımlı bir 

artış meydana gelir. Doku hasarı sonrasında normal afferent uyarıya artmış ve uzamış 

yanıt , santral hipereksitabilite olarak da adlandırılmaktadır. 

 Cerrahi insizyon alanında oluşan değişiklikler, primer hiperaljezi olarak 

adlandırılır. Bu alana komşu bölgelerde ise sekonder hiperaljezi ve allodini gözlenir. 

 Allodini; normal şartlarda ağrısız olan bir uyaran ile ortaya çıkan ağrı duyusunu 

ifade eder. 

 İnflamatuar ağrı; periferik dokuda insizyon, yanık gibi travmalar sonucu ortaya 

çıkar. 

 Nöropatik ağrıda; sinir kesisi gibi sinir dokusunun direkt hasarlanması 

sözkonusudur. 

 Preemptif analjezi bir yandan periferik sensitizasyon ve santral sensitizasyonu 

engellerken, diğer taraftan da inflamatuar ve nöropatik ağrı tiplerini de önlemelidir. 48 

 Preemtif analjezi için çeşitli tanımlar yapılabilir: 

 1. Cerrahiden önce başlatılan analjezi 

 2. İnsizyona bağlı olarak ortaya çıkan santral sensitizasyonu önleyen analjezi 

 3. İnsizyon ve inflamatuar hasara bağlı oluşan santral sensitizasyonu önleyen 

analjezi 

 Bu farklı tanımlar preemptif analjezi ile ilgili klinik çalışmalarda ortaya çıkan 

çelişkili sonuçlar nedeniyledir. Cerrahiden önce başlatılan preemptif analjezinin etkili bir 

yöntem olduğunu savunanlar, bu strateji temel alınarak yapılan birçok çalışmayı örnek 

göstermektedir.49,50 

 Preemptif analjezinin klinikte etkin bir yöntem olduğunu belirtenler ise 

postoperatif analjeziye yaklaşımın hem insizyonel hem de inflamatuar hasarı kapsaması 

gerektiğini savunmaktadır.50 
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 Pasqualicci’ye göre 51 preemptif analjezi ile ilgili çalışmalardaki farklı sonuçların 

en önemli nedeni konunun sadece cerrahi öncesi başlanan analjezi olarak algılanılarak 

yeterli analjezik düzey ve yoğunluğa erişilmemesi ve analjezinin preoperatif dönemden 

başlayarak postoperatif döneme kadar sürdürülmemesidir. 

 Kissin’e göre49 preemptif analjezi, sadece fizyolojik ağrıya yönelik olan 

konvensiyonel perioperatif analjezi stratejisinin aksine patolojik ağrıya yönelik bir 

yöntem olarak kabul edilmelidir. Kissin, fizyolojik ağrı tedavisinde yeri olmayan, ancak 

santral sensizitasyon sürecini değiştirerek patolojik ağrıda etkili olabilen ajanlara dikkat 

çekmektedir. Sonuç olarak santral sensizitasyon iki yolla önlenebilir; glutamat reseptör 

agonistleri ile direkt etki veya afferent yolun blokajı ile indirekt etki yaparak. 

 Kissin bu iki yolun kombine edilmesinin klinik sonuçlardaki iyileşmeyi belirgin 

olarak arttırabileceğini ileri sürmüştür. 

 Moiniche52, preemptif analjezi ile ilgili klinik çalışmalarda sadece preinsizyonel 

ve post insizyonel yöntemlerin karşılaştırıldığı 80 çalışmayı ele alarak bunları uygulama 

metodu ve uygulanan ajana göre sınıflamıştır. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, 

intaravenöz opioidler, intramusküler veya intravenöz NMDA reseptör agonistleri, çeşitli 

kaudal, epidural, spinal uygulamaları, periferik lokal anestezik uygulamaları ayrı ayrı 

değerlendirmiştir. Sonuçta hiçbir uygulamada preinsizyonel analjezi uygulanmasının 

postinsizyonel analjezi uygulamasına göre bir üstünlüğünün olmadığı görülmüştür. 

Ancak preemptif analjezi yararsızdır çıkarımının aksine Moiniche’in bu derlemedeki 

çıkarımı iki yönlüdür. Özellikle tek dozlu bir analjezi yönteminin zamanlanması ile ilgili 

(preinsizyonel-postinsizyonel) yeni çalışmalara artık ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte 

preemptif analjezi ile ilgili yeni çalışmaların analjezi zamanlaması yerine protektif 

analjeziye, yani ağrı hipersensitivitesinin önlenmesine yönelik olması gerekir. 

 Niv ve ark. göre 53 preemptif analjezi klinik olarak fazla önemli olmasa da 

istatistiksel olarak anlamlı derecede üstündür. 

 

 2.9.1. Preemptif Analjezi Uygulamalarında Yöntem ve İlaçlar 

 Kullanılacak yöntem ve ilaç seçilirken ağrı patofizyoljisi ve ağrı yolaklarının her 

aşamasında etkili olmasına dikkat edilmelidir.54 
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 Lokal Anestezikler: Tüm impulsların afferent bloğu preemptif analjezi 

konseptine uygun bir uygulama olarak görülmektedir. Burada önemli olan bloğun santral 

sensitizasyon öncesi oturması ve postoperatif periyoda kadar etkisini sürdürebilmesidir. 48 

 Non-steriod Antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ): NSAİİ’lerin primer etkileri 

periferik sensitizasyonu önleme veya azaltmaktır. Bu etkilerini nörotransmitter ve 

inflamatuar mediatörlerin salınımını önlemesi ile sağlamaktadırlar. NSAİİ’lerle yapılan 

çalışmalarda genelde olumsuz sonuçlar ile karşılaşılmıştır. Burada NSAİİ’lerin 

preoperatif dönemde uygulanmasını kısıtlayan yan etkilerinin önemli rol aldığı 

düşünülmektedir.54 

 COX-2 İnhibitörleri: Siklooksijenaz-2, ateş, inflamasyon, ağrı gibi semptomların 

en önemli mediatörlerindendir. Bu enzimi selektif olarak inhibe eden ilaçlar 

sikloksijenaz-1 ve 2’yi nonselektif olarak inhibe eden NSAİİ’lerin istenmeyen sistematik 

etkilerini göstermedikleri için preoperatif dönemde çekincesiz olarak 

kullanılabilmektedir. Periferik sensitizasyon üzerine beklenen olumlu etkilerinin ötesinde 

“coxib” lerin dorsal boynuz düzeyinde de etkili olduğu ve santral sensitizasyonu da en 

aza indirebildikleri gösterilmiştir.41 COX-2 inhibitörleri, preemptif analjezi ile ilgili 

olarak gelecekte en çok umut vaat eden ilaçlar olarak görülmekte iken 2004 yılında 

kardiyak yan etkiler nedeniyle piyasadan kaldırılmıştır.56 

 Opioidler: Spinal korda afferent iletinin modülasyonu ya da nörotransmitter 

salınımını azaltarak veya postsinaptik reseptörleri bloke ederek veya inhibitör yolları 

aktive ederek etkilerini sağlayabilirler. Opioidler supraspinal, spinal ve periferik 

düzeylerde etki göstererek hem santral hem de periferik sensitizasyonu azaltıcı etki 

göstermektedir. Bilimsel verilere uygun olarak yapılan çalışmalarda opioidlerin gerek 

intravenöz veya intramüsküler, gerekse epidural uygulamalarında preemptif uygulama ile 

daha başarılı sonuçlar sağlandığı gösterilmiştir.57,58 Ancak santral sensitizasyonun 

başlangıç, devam ve yeniden başlangıç dönemlerinde terapötik düzeyin sağlanıp 

korunması gerekliliği, opioidlerin istenmeyen etkileri göz önüne alındığında uygulama 

alanını sınırlamaktadır.58 

 NMDA Reseptör Antagonistleri: Spinal kordda çok sayıda NMDA reseptör 

varlığı gösterilmiştir. Bu reseptörlerin uyarılabilmesi tekrarlayan C lifleri aktivasyonu ile 

olmaktadır. Oluşan aktivasyon santral hiperaljeziyi doğuran en önemli nedenlerden 

biridir. NMDA reseptör antagonistleri akut ağrıdan daha çok uzamış inflamatuar ağrıda 
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ve patolojik ağrıda etkilidir. Ketamin ve dekstrometorfan ile uygulanan preemptif 

analjezinin postoperatif dönemde başlangıca göre daha iyi bir analjezi oluşturduğunu 

bildiren çalışmalar mevcuttur.48,54 

 

 2.9.2. Preemptif Analjezinin Başarısını Artıracak Faktörler 

 1. Patofizyolojiye uygun yöntem seçimi 

 2. Multimodal yaklaşım; ağrı oluşumundaki her aşamada (transdüksiyon, 

transmisyon, spinal modülasyon ve persepsiyon) farklı süreçlerin meydana geldiği 

görülür. Farklı aşamalara etki edecek farklı ilaçların seçilmesi ve kombine edilmesi 

sinerjik etkileşimle analjezik gereksinimini azaltacağı gibi, başarılı bir analjezi de 

sağlayacaktır. 

 3. Yapılacak ameliyatın değerlendirilmesi; ameliyatta ağrılı uyaranın beklenen 

yoğunluğu, doku hasarı, sinir kesisi, insizyon yeri ve boyutu, nosiseptif uyarının ne kadar 

süreceği gibi faktörler de değerlendirilmelidir. 

 4. Hastanın özellikleri 

 5. Farmakolojik özellikler; hangi ilacın verileceği, hangi yolla verileceği, 

yarılanma ömrü, oluşabilecek yan etkiler iyice değerlendirilmelidir. 

 Preemptif analjezi sadece bir zamanlama özelliği olmayıp, uygun doz, şekil ve 

sürede verilmesi gereklidir. Preemptif analjezide amaç ağrılı uyarana karşı oluşan 

periferik ve santral sensitizasyonu önleyerek primer ve sekonder hiperaljeziyi, allodiniyi 

ve dorsal boynuz hücrelerindeki reseptif alan değişikliklerini azaltmaktır.59 

 

 2.10. Gabapentin 

 1-(aminometil)sikloheksanoasetik asit olarak tanımlanan, C9H17NO2 molekül 

formül ve 171,24 molekül ağırlığı ile 3. kuşak bir antiepileptik olarak geliştirilen GABA 

anoloğu bir ilaçtır.60 

 

 
Şekil 2. Gabapentinin moleküler formülü 
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 Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 1995 yılında 12 yaşından büyük 

hastalarda jeneralize ve diğer parsiyel epileptik nöbetlerin tedavisinde kullanılmasına 

onay verilmiştir.61 Daha sonra yapılan çalışmalarda antiepileptik etkinliği dışında geniş 

bir yelpazede nörolojik ve psikiyatrik durumların tedavisinde yarar sağladığı 

gösterilmiştir.62 

 Gabapentinin en geniş nonepileptik kullanım alanı nöropatik ağrıdır.63 

Gabapentinin postherpetik nevralji, diyabetik nöropati, refleks sempatik distrofi ve 

trigeminal nevralji tedavisinde etkinliği gösterilmiştir.61 Özellikle bipolar bozukluk olmak 

üzere birçok psikiyatrik bozuklukta etkili bir tedavi potansiyeli olduğu bildirilmiştir.64 

Ayrıca gabapentin hareket bozuklukları, migren proflaksisi ve madde bağımlılığı 

tedavisindeki etkinliği gösterilmiştir. 

 

 2.10.1. Nöropatik Ağrı Sendromlarında Gabapentin Kullanımı 

 Nöropatik ağrının gelişmesi primer ve sekonder hiperaljezi, periferik ve merkezi 

sinir sistemi sensitizasyonu ve wind-up (kapanış) fenomeni olarak birtakım değişiklikleri 

içerir. Geleneksel ağrı tedavilerine iyi yanıt vermemesi yüzünden klinisyenler için 

ürkütücü bir terapötik sorun oluşturmaktadır.65 Nöropatik ağrıya yönelik insan ve hayvan 

modelleri üzerinde gerçekleştirilen temel araştırmalar herhangi bir tehdit karşısında sinir 

sisteminde bir dizi biyokimyasal ve fizyopatolojik değişiklikler geliştiğini 

göstermektedir. Sinir sisteminin dış uyaranlara karşı sergilediği morfolojik ve işlevsel 

uyum özelliği nöroplastisite olarak bilinir.66 Ağrı semptomlarının başlamasında ve bu 

olayda nörotransmiterler önemli rol oynar. Alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-

izoksazolepropiyonik asitin (AMPA) glutaminerjik alt tipleri ve nörokinin, N-metil- D-

aspartat (NMDA) reseptörünü uyararak intrasellüler kalsiyum iyonlarının salınımını 

sağlar ve NMDA reseptörü üzerindeki magnezyum iyon tıkacını açıp hücre içine Ca+2 

akışına yol açar. Ca+2 iyonları protein kinaz C aktivasyonunu başlatan fosfolipaz C ve 

nitrik oksit sentetaz üretimine ve proto-onkogen ekspresyonuna yol açan sekonder 

aracılar olarak görev yapar. Böylelikle NMDA reseptörünün aktivasyonu nosiseptif 

sistemin duyarlılığını artırır.65 

 Gabapentin postsinaptik arka boynuz nöronlarında voltaja bağımlı Ca+2 kanal 

akımları üzerine etkili yeni bir antikonvülzandır. Gabapentin tek bir olayı değil nöropatik 
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ağrının oluşmasına sebep olan olayların tümünü bloke eder.65,67 Preemptif analjezik 

etkinliği de yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.68 

 

 2.10.2. Farmakodinamik Özellikleri 

 Gabapentin, GABA’ya yapısal olarak benzeyen bir lipofilik analogdur. Kesin etki 

mekanizması halen bilinmemektedir. Gabapentin, GABA-A ve GABA-B’de veya 

beyindeki GABA alım taşıyıcılarında aktif değildir. Gabapentinin, beyinde voltaja duyarlı 

kalsiyum kanallarının Alfa2 delta alt üniteleri ile beraber bulunan bağlanma bölgelerine 

yüksek afinitesi vardır. In vitro olarak gabapentin; GABA sentezleyen glutamik asit 

dekarboksilaz (GAD) enzimi ile glutamat sentezleyen enzimi modüle eder.60 

 

 2.10.3. Farmakokinetik Özellikler 

 Gabapentin plazma proteinlerine bağlanmaz. Proteine bağlı diğer ilaçların 

düzeyini etkilemez ve kendi plazma düzeyleri de bu tür ilaçlardan etkilenmez. Oral 

yoldan uygulanan 300 mg’lık gabapentinin mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 60’tır. 

Tekrarlanan doz uygulamalarında, 300 mg ve 400 mg’lık dozlarda gabapentinin 

biyoyararlanımı değişmez. Biyoyararlanımı doza bağlı değildir. Epilepsili hastalarda, 

beyin–omurilik sıvısındaki konsantrasyonu, kararlı durumdaki plazma 

konsantrasyonlarının yaklaşık % 20’sidir.69 

 Gabapentin dozlarının tekrarlanmasıyla, kararlı durum plazma düzeylerine 

tekrarlanan doz başlangıcından itibaren bir-iki gün içinde ulaşılır ve bu düzey tedavi 

süresince devam eder. Maksimum terapötik süre üç saattir. Dozların tekrarlanmasıyla bu 

süre, tek doza göre yaklaşık bir saat kısalır. Gabapentin tedavisinin optimizasyonu için, 

aktif maddenin (gabapentin) plazma konsantrasyonunun izlenmesi gerekli değildir. 

 Yemeklerle birlikte alınması gabapentinin biyoyararlanımını anlamlı olarak 

etkilemez. Gabapentin insanlarda metabolize edilmez ve karma fonksiyonlu hepatik 

oksidaz enzimlerini indüklemez. Atılım hızı direkt olarak kreatinin klirensi ile ilişkilidir. 

 Eliminasyon yarılanma ömrü 5-7 saattir. Oral yoldan 200 mg 14 ○C ile 

işaretlenmiş gabapentin verildikten sonra, radyoaktivitenin yaklaşık % 80’i idrarda ve % 

20’si feçeste saptanmıştır. Renal klirens, gabapentin için başlıca atılım yoludur. Yaşlı 

hastalarda, böbrek fonksiyonlarında yaşa bağlı değişiklikler (kreatinin klirensinin 

azalması), gabapentinin plazma klirensini azaltır ve yarılanma süresinin uzatır. 
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Gabapentinin atılım hızı sabiti, plazma klirensi ve renal klirensi, kreatinin klirensi ile 

orantılı olarak azalır. Gabapentin, hemodiyaliz ile plazmadan uzaklaştırılabilir. Böbrek 

fonksiyonları kısıtlanmış hastalarda veya hemodiyaliz tedavisi uygulananlarda gabapentin 

dozunun ayarlanması önerilir.60,69,70 

 

 2.10.4. Gabapentinin Kontrendikasyonları ve Dikkat Edilmesi Gereken 

Durumlar 

 Bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen 

hastalarda kullanılmamalıdır. Akut pankreatitli hastalarda kontrendikedir. Absans gibi 

primer jeneralize nöbetlerde etkili değildir. Laktoz içerdiğinden dolayı, galaktozemili 

(galaktoz intoleransı olan) hastalarda kullanılmamalıdır.69 

 Kontrollü klinik çalışmalarda, hastaların % 16’sında muhtemelen klinik açıdan 

önemli sayılabilecek derecede kan şekeri düzeyi dalgalanmaları [<3,3 mmol/l ya da ≥7,8 

mmol/l (normal değer: 3,5-5,5 mmol/l)] gözlenmiştir. Bu nedenle, Diabetes Mellitus’lu 

hastalarda kan şekeri daha sık kontrol edilmeli ve gerekiyorsa antidiyabetik ilacın dozu 

ayarlanmalıdır.60,69 

 Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda gabapentin dozu azaltılmalıdır. Gabapentin 

tedavisi sırasında hemorajik pankreatit bildirilmiştir. Bu nedenle, pankreatitin klinik 

semptomlarının ilk belirtileri (persistan karın ağrısı, bulantı ve tekrarlayan kusmalar) 

ortaya çıkar çıkmaz gabapentin tedavisine derhal son verilmelidir. Ek olarak, pankreatitin 

erken tanısı için klinik araştırmalar ve uygun laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır.69 

Antiepileptik ilaçlar, konvülsiyon sıklığının artması ihtimaline karşı birden 

bırakılmamalıdır. Gebelik kategorisi C’dir. Gabapentin insanlarda anne sütüne geçer.69 

  

 2.10.5. Gabapentinin Yan Etkileri 

 Gabapentin tedavisi sırasında en sık bildirilen yan etkiler somnolans (uykuya 

eğilim), halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kilo alma, sinirlilik, 

uykusuzluk, ataksi, nistagmus, parestezi ve iştahsızlıktır. Asteni, görme bozuklukları 

(ambliyopi ve diplopi), tremor, disartri, düşünce bozuklukları, amnezi, ağız kuruluğu, 

depresyon ve duygusal değişkenlikler seyrek olarak görülür. Dispepsi, konstipasyon, 

karın ağrısı, idrar kaçırma, iştah artışı, rinit, faranjit, miyalji, ödem, gingivit, kaşıntı gibi 

yan etkilerde nadir olarak bildirilmiştir.71 3-12 yaş arası pediyatrik hastalarda gabapentin 



 

 

 

27 

kullanımıyla beraber merkezi sinir sistemiyle ilişkili bazı yan etkiler görülmüştür. 

Bunlardan başlıcaları, duygusal değişiklik (özellikle davranış problemleri), agresif 

davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansında değişiklikler dahil olmak 

üzere düşünce bozuklukları ve hiperkinezidir (özellikle yorulmama ve hiperaktivite) 
60,69,70  

 

 2.10.6. Gabapentin ile İlaç Etkileşimleri 

 Fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin arasında ilaç 

etkileşim çalışmaları yapılmıştır.69 Bu ilaçları kullanan hastaların tedavilerine gabapentin 

eklendiğinde başlangıçtaki plazma düzeylerinde anlamlı değişiklikler meydana 

gelmemiştir. Gabapentin mide asidini nötralize eden magnezyum ya da alüminyum içeren 

ilaçlarla birlikte kullanılması gabapentinin biyoyararlanımını % 24 oranında azaltabilir. 

Alkol ya da merkezi etkili ilaçlar, gabapentinin merkezi sinir sistemiyle ilgili bazı yan 

etkilerini şiddetlendirebilir.60,69 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 Çalışmamız Çukurova Üniversitesi Etik Komite onayı ile hastaların yazılı ve 

sözlü onayları alınarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalında gerçekleştirildi. 

 Çalışmaya genel anestezi altında meme kanseri cerrahisi uygulanacak 18-60 yaş 

arası ASA I-II grubu 62 hasta alındı. İleri derecede sistemik hastalığı bulunan ve çalışma 

protokolünde yer alan herhangi bir ilaca karşı alerjisi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

 Hastaların operasyon öncesi; fizik muayene, vital bulgular ve laboratuar ölçümleri 

preoperatif vizit ile değerlendirildi. Tüm laboratuar testleri hastanemizde standart 

yöntemler kullanılarak yapıldı. Yapılan testlerde tüm hastaların hemoglobin, hemotokrit, 

eritrosit, lökosit, trombosit, koagülasyon parametreleri, elektrolit değerleri, karaciğer 

enzim değerleri (SGOT, SGPT), kan üre azotu, kreatin, açlık kan şekeri, total bilirubin 

değerleri kontrol edildi. 

 Hastalara preoperatif dönemde; uygulama, ağrının değerlendirilmesinde 

kullandığımız görsel değerlendirme skalası (vizüel anolog skala-VAS), sürekli kaygı 

skalası, durumluk kaygı skalası ve hasta kontrollü analjezi (HKA) hakkında bilgi verildi. 

Bu bilgilendirmeyi anlayacak kooperasyon düzeyinde olan ve çalışmaya katılmayı kabul 

eden hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen toplam 62 hasta rastgele iki 

gruba ayrıldı. 

 Gruplar arasında Gabapentin olmaksızın süregelen anksiyete farkı olup olmadığını 

göstermek amacıyla her 2 gruba preoperatif Sürekli Kaygı Ölçeği bakıldı. Grup 1’e; 

operasyondan bir saat önce Gabapentin tablet 600 mg verildi, operasyondan hemen önce 

olguların Durumluluk Kaygı Ölçeği değerlendirildi. Grup 2’ye ise herhangi bir 

premedikasyon yapılmadı ve olguların Durumluluk Kaygı Ölçeği değerlendirildi.   
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STAI FORM – I 

 
(DURUMLUK KAYGI ÖLÇEĞİ) 
 
İsim:                                  
Cinsiyet:                               Tarih:....../......./.......... 
Yaş:   
Meslek: 
  
 Yönerge: Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları bir 

takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi 

ifadelerin şağ tarafındaki parantezlerden uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. 

Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman 

sarfetmeksizin anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. 

 
 
Tablo 3. Durumluluk Kaygı Ölçeği (STAI-1) 

   

H
İÇ
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Z

 

Ç
O

K
 

T
A

M
A

M
İY
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1. Şu anda sakinim (1) (2) (3) (4) 
2. Kendimi emniyette hissediyorum (1) (2) (3) (4) 
3 Su anda sinirlerim gergin (1) (2) (3) (4) 
4 Pişmanlık duygusu içindeyim (1) (2) (3) (4) 
5. Şu anda huzur içindeyim (1) (2) (3) (4) 
6 Şu anda hiç keyfim yok (1) (2) (3) (4) 
7 Başıma geleceklerden endişe ediyorum (1) (2) (3) (4) 
8. Kendimi dinlenmiş hissediyorum (1) (2) (3) (4) 
9 Şu anda kaygılıyım (1) (2) (3) (4) 
10. Kendimi rahat hissediyorum (1) (2) (3) (4) 
11. Kendime güvenim var (1) (2) (3) (4) 
12 Şu anda asabım bozuk (1) (2) (3) (4) 
13 Çok sinirliyim (1) (2) (3) (4) 
14 Sinirlerimin çok gergin olduğunu hissediyorum (1) (2) (3) (4) 
15. Kendimi rahatlamış hissediyorum (1) (2) (3) (4) 
16. Şu anda halimden memnunum (1) (2) (3) (4) 
17 Şu anda endişeliyim (1) (2) (3) (4) 
18 Heyecandan kendimi şaşkına dönmüş hissediyorum (1) (2) (3) (4) 
19. Şu anda sevinçliyim (1) (2) (3) (4) 
20.  Şu anda keyfim yerinde. (1) (2) (3) (4) 
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STAI FORM – 2 

 
(SÜREKLİ KAYGI ÖLÇEĞİ) 
 
İsim: 
Cinsiyet:                                    Tarih: 
Yaş:   
 Meslek:   
 
 Yönerge: Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları bir 

takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi 

ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. 

Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman 

sarfetmeksizin anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. 

 
Tablo 4. Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-2) 
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21. Genellikle keyfim yerindedir (1) (2) (3) (4) 
22 Genellikle çabuk yorulurum (1) (2) (3) (4) 
23 Genellikle kolay ağlarım (1) (2) (3) (4) 
24 Başkaları kadar mutlu olmak isterim (1) (2) (3) (4) 
25 Çabuk karar veremediğim için fırsatları kaçırırım (1) (2) (3) (4) 
26. Kendimi dinlenmiş hissediyorum (1) (2) (3) (4) 
27. Genellikle sakin, kendine hakim ve soğukkanlıyım (1) (2) (3) (4) 
28 Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar biriktiğini hissederim (1) (2) (3) (4) 
29 Önemsiz şeyler hakkında endişelenirim (1) (2) (3) (4) 
30. Genellikle mutluyum (1) (2) (3) (4) 
31 Herşeyi ciddiye alır ve endişelenirim (1) (2) (3) (4) 
32 Genellikle kendime güvenim yoktur (1) (2) (3) (4) 
33. Genellikle kendimi emniyette hissederim (1) (2) (3) (4) 
34 Sıkıntılı ve güç durumlarla karşılaşmaktan kaçınırım (1) (2) (3) (4) 
35 Genellikle kendimi hüzünlü hissederim (1) (2) (3) (4) 
36. Genellikle hayatımdan memnunum (1) (2) (3) (4) 
37 Olur olmaz düşünceler beni rahatsız eder (1) (2) (3) (4) 
38 Hayal kırıklıklarını öylesine ciddiye alırım ki hiç unutamam (1) (2) (3) (4) 
39. Aklı başında ve kararlı bir insanım (1) (2) (3) (4) 
40 Son zamanlarda kafama takılan konular beni tedirgin ediyor (1) (2) (3) (4) 
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 Postoperatif analjezi sağlamak amacıyla bazal infüzyonsuz HKA yöntemi 

kullanıldı.  

 Operasyon odasına alınan olgulara rutin monitörizasyon uygulandı. Sistolik kan 

basıncı (SKB), diyastolik kan basıncı (DKB), ortalama kan basıncı (OKB) aralıklarla 

izlenirken; elektrokardiyogram (EKG), kalp atım hızı (KAH) ve periferik oksijen 

satürasyonu ise (SpO2) sürekli monitörize edilerek (Drager-Primus anestezi cihazı 

monitörü) izlendi. Periferik ven kanülasyonunu takiben hastalara ilk saatte 10 mg/kg, 

idamede 5 mg/kg %0, 9 NaCl infüzyonuna başlandı.  

 Tüm hastalara; indüksiyonda tiopental (3-5 mg/kg), vekuronyum bromid (0,1 

mg/kg) uygulandı. Üç dakika sonra sorunsuz endotrakeal entübasyon gerçekleştirildi. 

Anestezi; % 40/60 O2/N2O ve sevofluran (% 1-2) kullanılarak sürdürüldü. Operasyon 

süresince standart monitörizasyon olarak hastaların EKG, kalp atım hızı (KAH), non-

invaziv olarak sistolik-diyastolik (SKB-DKB) kan basınçları ve periferik oksijen 

saturasyonu (SpO2) değerleri izlendi. Altmış saniyeden daha uzun süreli SKB’nın 

preoperatif kontrol değerinden % 20 aşağıda olması hipotansiyon, KAH’nın <50/dk 

olması bradikardi olarak tanımlandı. Hipotansiyon gözlendiğinde, öncelikle sıvı tedavisi 

uygulanması, yanıt alınamazsa sevofluran konsantrasyonunun % 50 oranında azaltılması 

ve gerektiğinde vazokonstrüktör ajan uygulanması (efedrin 5-10mg) şeklinde planlandı. 

Bradikardi geliştiğinde ise, antikolinerjik (atropin sülfat 0,015 mg/kg) uygulanması 

planlandı. Yüzeyel anestezi belirtileri geliştiğinde (OKB>100 mmHg olması, hareket 

veya terleme gözlenmesi), anestezi derinleşene kadar anestezik ajan konsantrasyonunun 

arttırılması planlandı. İntraoperatif dönemde cerrahi sahada olan kanama miktarı 

(aspiratör, pet vb.) tahmini olarak hesaplandı ve hemotokrit düzeyi % 30’ un üzerinde 

olacak şekilde kan transfüzyonu yapılması planlandı. 

 Her iki gruba da postoperatif analjezi amacıyla operasyon bitiminden 30 dk önce 

1mg/kg iv. tramadol yapıldı. Tüm olgulara antiemetik olarak metoklopramid HCL 10mg 

iv. olarak yapıldı. 

 Cerrahi girişimin sonlandırılmasını takiben her iki grupta da anestezik gazlar 

kesilerek hastalar % 100 O2 ile ventile edildi. Kas gevşeticinin etkisini antagonize etmek 

için intravenöz prostigmin (0,05 mg/kg) ve atropin (0,015 mg/kg) uygulandı. Spontan 

solunumu geri dönen olguların oda havası solurken, solunum sayısı≥10 ve SpO2≥% 95 

olduğunda solunumlarının yeterli olduğuna karar verilerek, trakeal ekstübasyon 
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gerçekleştirildi. Ekstübasyonu takiben hastalar derlenme odasına alındı. Tam olarak 

uyanık, aktif ve ağrısını ifade eden olgulara HKA (100 cc %0,9 NaCl içerisine 300 mg 

tramadol konulup, 0,2 mg/kg HKA doz, 15 dk kilitli kalma süresi) uygulaması başlatıldı. 

Hastalara ilk 30 dk maske ile 6 L/dk O2 uygulandı. Hastalar derlenme odasında 

bulunduğu sürece sürekli SpO2 takibi yapıldı. Hastaların postoperatif takipleri ilk bir saat 

anestezi derlenme odasında, daha sonraki saatler ise yattığı klinikte alındı. Olgularda 

postoperatif VAS düzeyleri, HKA pompasındaki total tramadol tüketimi derlenme 

odasında 5, 10, 15, 30, 45 ve 60.dakikalarda ve hastanın yatırıldığı serviste 4, 8, 12, 24. 

saatlerde kaydedildi. 

 

 3.1. Postoperatif Ağrı Tedavisinin Değerlendirilmesi  

 Postoperatif ağrı tedavisi değerlendirilirken; Vizüel Analog Skala (VAS) 

kullanıldı. Hastaların ağrı değerlendirmeleri postoperatif dönemde 5, 10, 15, 30, 45 ve 60. 

dakikalarda derlenme odasında ve hastanın yatırıldığı serviste 2, 4, 6, 12, 24. saatlerde 

kaydedildi.  

 

 3.1.1. Vizüel Analog Skala (VAS) 

 Ağrı derecesinin belirlenmesinde en yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. 

Ağrının şiddetinin yanında efektif komponentinin de ölçümü (hastanın ağrı dolayısıyla 

kendisini ne kadar kötü hissettiği) hakkında bilgi verir. VAS, yatay veya dikey eksende 

çizilmis 10 cm (veya 100 mm) uzunluğunda bir çizgiden oluşur. Bu çizginin bir ucunda 

“ağrı yok”, diğer ucunda “hayal edilebilen ya da olabilecek en kötü ağrı” kelimesi 

bulunur. Hastadan bu çizgi üzerinde ağrısının şiddetine uyan yere işaret koyması istenir. 

 En düşük VAS değerinden hastanın işaretine kadar olan mesafe cm veya mm 

cinsinden ölçülerek hastanın ağrı şiddetinin sayısal değeri belirlenir. 

 
Tablo 5. Vizüel Analog Skala (VAS)  

0-2 cm Ağrı yok 
3-4 cm Hafif ağrı 
5-6 cm Orta şiddette ağrı 
7-8 cm Şiddetli ağrı 
9-10 cm Dayanılmaz ağrı 
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 3.1.2. İstatistiksel İncelemeler 

 Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 18.0 paket programı kullanıldı. Grup ve 

Kaygılar gibi kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, yaş, DAB ve SAB gibi sayısal 

ölçümlerse ortalama ve standart sapma (gerekli yerlerde ortanca ve minimum - 

maksimum) olarak özetlendi. Kategorik ölçümlerin gruplar arasında karşılaştırılmasında 

Ki Kare test istatistiği kullanıldı. Sayısal ölçümlerin normal dağılım varsayımını sağlayıp 

sağlamadığı Kolmogrov Smirnov testi ile test edildi. Gruplar arasında sayısal ölçümlerin 

karşılaştırılmasında varsayımların sağlanması durumunda Bağımsız gruplarda T testi, 

varsayımların sağlanmaması durumunda ise Mann Whitney U testi kullanıldı. Aynı 

bireyler üzerinde farklı zamanlarda yapılan sayısal ölçümlerinin zaman içindeki 

değişimini karşılaştırmada tekrarlı ölçümler analizi kullanıldı. Tüm testlerde istatistiksel 

önem düzeyi 0.05 olarak alındı. 
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4. BULGULAR 

 Çalışmaya 2 grupta toplam 62 kadın hasta alındı ve genel anestezi uygulaması 

tüm hastalarda başarılı olduğundan çalışma dışında bırakılan hasta olmadı. 

 

 4.1. Demografik Veriler ve Operasyona Ait Veriler 

 Hastaların yaş, boy, operasyon süresi verileri karşılaştırıldığında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05), (Tablo 6).  

 

 
Tablo 6. Grupların Demografik Özellikleri (Ortalama ± SS / Med (Min- Max)) 
  GABAPENTİN KONTROL  

Ortalama ± SS Ortalama ± SS P 
Med (Min - Max) Med (Min – Max)  

YAŞ 48,3±11,9 48,9±12,0 0,833 
48(18-72) 48(18-72)  

KİLO (KG)  71,2±14,0 74,3±12,1 0,362 
68(41-110) 74(50-103)  

OPERASYON SÜRESİ  98,8±32,6 105,2±32,7 0,447 
95(50-180) 100(50- 220)  

 

 

 4.2. Grupların Preoperatif ve İntraoperatif Sistolik Arter Basıncı Değerleri 

 Gruplar preoperatif ve intraoperatif dönemde kaydedilen sistolik arter basıncı 

değerleri açısından karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05), 

(Tablo 7). 
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Tablo 7. Grupların Sistolik Arteryel Kan Basıncı Değerleri(mmHg)(ort±SD/ Med  (Min- Max)) 

 GABAPENTİN KONTROL P0 P1 P2 

Preop 143,3 ± 22,6 
142(107-200) 

141,6 ± 20,9 
145(106-180) 0,759 

<0,001 0,559 

1.DK 127,9 ± 26,1 
124(87-185) 

124,8 ± 27,5 
116(83-179) 0,651 

5.DK 125,4 ± 23,3 
121(96-205) 

121,3 ± 19,0 
118(72-170) 0445 

10.DK 119,4 ± 20,8 
118(90-186) 

117,6 ± 15,8 
117(83-158) 0,697 

15.DK 120,7 ± 22,9 
120(75-182) 

122,6 ± 17,0 
122(86-165) 0,703 

30.DK 121,9 ± 19,2 
122(84-160) 

121,6 ± 20,0 
115(82-168) 0,949 

60.DK 118,3 ± 15,1 
115(90-150) 

125,0 ± 18,0 
125(100-172) 0,118 

P0:Gruplar arası değişim 
P1: Zaman içindeki değişim 
P2:Gruplara göre zaman içindeki değişim 
 

 

 4.3. Grupların Preoperatif ve İntraoperatif Diastolik Arter Basıncı 

Değerleri 

 Gruplar preoperatif ve intraoperatif dönemde kaydedilen diastolik arter basıncı 

değerleri açısından karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05), 

(Tablo 8). 

 

 
Tablo 8. Grupların Diastolik Arteryel Kan Basıncı Değerleri(mmHg)(ort±SD/ Med (Min- Max)) 

 GABAPENTİN KONTROL P0 P1 P2 

Preop 81,8 ± 11,5 
80(56-107) 

84,2 ± 12,4 
84(65-111) 0,417 

0,012 0.596 

1.DK 77,3 ± 15,3 
78(51-117) 

80,6 ± 19,1 
80(46-125) 0,458 

5.DK 76,3 ± 13,7 
77(46-98) 

80,4 ± 12,8 
80(52-115) 0,230 

10.DK 76,4 ± 17,6 
75(49-121) 

77,7 ± 11,0 
79(54-99) 0,724 

15.DK 77,1 ± 17,4 
77(45-111) 

76,9 ± 11,8 
76(55-109) 0,946 

30.DK 78,4 ± 15,9 
77(46-109) 

74,9 ± 11,7 
73(56-97) 0,326 

60.DK 74,3 ± 12,3 
73(46-100) 

75,4 ± 13,7 
75(53-107) 0,742 

P0:Gruplar arası değişim 
P1: Zaman içindeki değişim 
P2:Gruplara göre zaman içindeki değişim 
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 4.4. Grupların Preoperatif ve İntraoperatif Ortalama Arter Basıncı 

Değerleri 

 Gruplar preoperatif ve intraoperatif dönemde kaydedilen ortalama arter basıncı 

değerleri açısından karşılaştırıldığında, 60. dakika haricinde istatiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı (p>0,05), 60. Dakikada kaydedilen ortalama arter basıncı Gabapentin verilen 

grupta daha düşük saptandı. (Tablo 9) 

 

 
Tablo 9. Grupların Ortalama Arteryel Kan Basıncı Değerleri(mmHg)(ort±SD/ Med (Min- Max)) 

 GABAPENTİN KONTROL P0 P1 P2 

Preop 107,1 ± 14,1 
105(86-141) 

108,1 ± 15,4 
110(84-137) 0,798 

<0,005 0,891 

1.DK 98,6  ± 19,7 
96(51-136) 

98,3  ± 20,9 
98(66-145) 0,960 

5.DK 94,6  ± 15,1 
95(70-134) 

98,6  ± 15,0 
97(66-146) 0,298 

10.DK 93,2  ± 18,4 
93(58-142) 

93,9  ± 12,0 
94(70-117) 0,865 

15.DK 93,6  ± 19,0 
94(57-141) 

95,6  ± 12,6 
96(65-112) 0,628 

30.DK 94,2  ± 17,2 
93(62-121) 

94,2  ± 16,3 
94(52-119) 0,804 

60.DK 91,2  ± 22,9 
87(71-115) 

91,2  ± 12,7 
94(76-121) 0,048 

P0:Gruplar arası değişim 
P1: Zaman içindeki değişim 
P2:Gruplara göre zaman içindeki değişim 
 

 

 4.5. Grupların Preoperatif ve İntraoperatif Kalp Atım Hızı Değerleri 

 Gruplar preoperatif ve intraoperatif dönemde kaydedilen kalp atım hızı değerleri 

açısından karşılaştırıldığında, 10. dk ve 60. dk dışında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunamadı (p>0,05). İntraoperatif 10. ve 60. dk’lardaki kalp atım hızları gabapentin 

verilen grupta daha düşük saptandı (p<0,05) (Tablo 10). 
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Tablo 10. Grupların Kalp Atım Hızı Değerleri(ort±SD/ Med (Min- Max)) 

 GABAPENTİN KONTROL P0 P1 P2 

Preop 88,2  ± 11,9 
85(66-117) 

85,5 ± 12,4 
85(59-122) 0,391 

<0,005 0,531 

1.DK 84,1  ± 12,4 
82(64-110) 

85,1 ± 12,9 
84(67-118) 0,749 

5.DK 78,7  ± 14,1 
79(53-104) 

85,9 ± 14,1 
83(61-119) 0,051 

10.DK 73,6  ± 10,0 
75(53-94) 

83,2 ± 14,1 
78(65-115) 0,003 

15.DK 74,7  ± 13,4 
75(47-110) 

80,7 ± 18,2 
75(51-136) 0,147 

30.DK 72,0  ± 11,1 
72(50-101) 

78,2 ± 16,1 
72(57-116) 0,081 

60.DK 69,2  ± 10,0 
70(50-93) 

76,9 ± 15,2 
78(53-108) 0,022 

P0:Gruplar arası değişim 
P1: Zaman içindeki değişim 
P2:Gruplara göre zaman içindeki değişim 
 
 
 4.6. Grupların Postoperatif Sistolik Arter Basıncı Değerleri 

 Gruplar postoperatif dönemde kaydedilen sistolik arter basıncı değerleri açısından 

karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05), (Tablo 11). 

 
 

Tablo 11.  Grupların Postoperatif Sistolik Arteryel Kan Basıncı Değerleri (mmHg) (ort±SD/ Med 
(Min- Max)) 

 GABAPENTİN KONTROL P0 P1 P2 
5.DK 129,4 ± 19,5 

126(90-165) 
131,0 ±  16,5 
126(105-161) 0,727 

<0,005 0,870 

10.DK 128,8 ± 18,6 
130(91-165) 

131,6 ± 16,3 
130(105-171) 0,527 

15.DK 128,2 ± 18,4 
129(92-165) 

131,9 ± 16,8 
130(100-170) 0,416 

30.DK 130,1 ± 18,4 
133(95-164) 

131,5 ± 16,5 
128(101-174) 0,756 

45.DK 129,5 ± 18,7 
127(101-176) 

131,7 ± 15,8 
130(98-171) 0,631 

60.DK 126,7 ± 17,0 
125(101-168) 

129,9 ± 19,1 
129(90-165) 0,490 

2.ST 119,3 ± 15,0 
120(90-150) 

120,0 ± 15,2 
120(90-150) 0,867 

4.ST 115,9 ± 14,9 
120(90-140) 

117,1 ± 12,4 
120(100-160) 0,748 

6.ST 114,5 ± 14,3 
110(80-150) 

113,8 ± 11,7 
110(90-150) 0,847 

12.ST 114,4 ± 14,5 
110(90-140) 

114,1 ± 10,2 
110(90-140) 0,936 

24.ST 114,1 ± 11,4 
110(90-140) 

113,8 ± 11,1 
110(90-140) 0,902 

P0:Gruplar arası değişim 
P1: Zaman içindeki değişim 
P2:Gruplara göre zaman içindeki değişim 
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 4.7. Grupların Postoperatif Diastolik Arter Basıncı Değerleri 

 Gruplar postoperatif dönemde kaydedilen diastolik arter basıncı değerleri 

açısından karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05), (Tablo 

12). 

 

 
Tablo 12. Grupların Postoperatif Diastolik Arteryel Kan Basıncı Değerleri (mmHg)(ort±SD/ Med 

(Min- Max)) 
 GABAPENTİN KONTROL P0 P1 P2 

5.DK 73,7 ± 12,6 
72(51-105) 

75,7 ± 8,9 
77(55-88) 0,477 

0,303 0,376 

10.DK 72,7 ± 12,1 
73(49-100) 

75,2 ± 10,6 
76(53-101) 0,382 

15.DK 70,5 ± 13,1 
70(46-100) 

73,5 ± 10,5 
75(52-100) 0,337 

30.DK 70,2 ± 12,8 
70(49-98) 

75,3 ± 9,3 
76(59-101) 0,078 

45.DK 69,7 ± 12,5 
72(47-95) 

74,6 ± 8,2 
75(50-90) 0,075 

60.DK 70,1 ± 11,0 
70(48-93) 

74,2 ± 9,7 
76(54-92) 0,123 

2.ST 74,1 ± 9,8 
80(50-90) 

74,5 ± 9,8 
70(60-100) 0,877 

4.ST 72,8 ± 10,3 
70(55-100) 

74,6 ± 7,1 
80(60-90) 0,426 

6.ST 73,7 ± 7,5 
70(60-90) 

73,3 ± 6,7 
70(60-80) 0,860 

12.ST 72,3 ± 8,0 
70(60-92) 

72,1 ± 6,8 
70(60-85) 0,906 

24.ST 71,6 ± 9,2 
70(55-90) 

71,5 ± 7,3 
70(60-85) 0,964 

P0:Gruplar arası değişim 
P1: Zaman içindeki değişim 
P2:Gruplara göre zaman içindeki değişim 
 

 

 4.8. Grupların Postoperatif Ortalama Arter Basıncı Değerleri 

 Gruplar postoperatif dönemde kaydedilen ortalama arter basıncı değerleri 

açısından karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05), (Tablo 

13). 
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Tablo 13.  Grupların Postoperatif Ortalama Arteryel Kan Basıncı Değerleri(mmHg)(ort±SD/ Med 
(Min- Max)) 

 GABAPENTİN KONTROL P0 P1 P2 

5.DK 93,4 ± 15,2 
92(67-125) 

96,2 ± 14,0 
97(67-124) 0,555 

<0,005 0,428 

10.DK 91,6 ± 13,3 
91(66-121) 

96,7 ± 13,5 
96(72-126) 0,143 

15.DK 90,4 ± 14,9 
92(63-125) 

96,0 ± 13,0 
96(64-125) 0,126 

30.DK 92,8 ± 14,5 
94(63-115) 

95,4 ± 10,8 
94(78-126) 0,421 

45.DK 91,5 ± 14,2 
90(65-124) 

94,6 ± 12,7 
93(60-125) 0,382 

60.DK 91,3 ± 12,6 
90(69-123) 

93,2 ± 11,7 
93(70-120) 0,541 

2.ST 89,2 ± 10,3 
90(70-110) 

89,5 ± 10,3 
90(70-110) 0,893 

4.ST 87,4 ± 11,0 
86(68-115) 

89,1 ± 8,3 
90(73-105) 0,510 

6.ST 87,5 ± 8,9 
90(68-103) 

86,7 ± 7,3 
86(70-100) 0,723 

12.ST 86,5 ± 9,1 
88(70-104) 

86,0 ± 6,7 
86(70-100) 0,801 

24.ST 85,4 ± 8,7 
86(70-106) 

84,9 ± 7,2 
85(70-100) 0,790 

P0:Gruplar arası değişim 
P1: Zaman içindeki değişim 
P2:Gruplara göre zaman içindeki değişim 
 

 

 4.9. Grupların Postoperatif Kalp Atım Hızı Değerleri 

 Gruplar postoperatif dönemde kaydedilen ortalama arter basıncı değerleri 

açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 

(p>0,05), (Tablo 14). 
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Tablo 14. Grupların Postoperatif Kalp Atım Hızı Değerleri(ort±SD/ Med (Min- Max)) 
 GABAPENTİN KONTROL P0 P1 P2 

5.DK 72,6 ± 13,8 
71(52-117) 

75,5 ± 13,4 
72(55-115) 0,412 

0,001 0,531 

10.DK 71,4 ± 14,2 
69(50-110) 

74,2 ± 11,9 
73(59-109) 0,394 

15.DK 70,2 ± 12,9 
68(51-112) 

73,6 ± 12,1 
72(60-110) 0,292 

30.DK 70,0 ± 13,8 
69(49-109) 

73,3 ± 11,9 
72(56-105) 0,315 

45.DK 72,9 ± 14,0 
72(48-113) 

73,8 ± 10,2 
76(58-97) 0,765 

60.DK 73,9 ± 14,1 
73(48-110) 

72,9 ± 9,1 
72(58-90) 0,742 

2.ST 75,1 ± 10,9 
76(60-112) 

77,0 ± 7,5 
78(64-93) 0,445 

4.ST 74,4 ± 8,0 
76(58-92) 

76,8 ± 7,8 
76(64-93) 0,248 

6.ST 74,2 ± 7,2 
74(60-86) 

76,7 ± 7,8 
76(60-90) 0,197 

12.ST 76,4 ± 6,1 
76(62-88) 

77,6 ± 7,4 
76(67-96) 0,517 

24.ST 77,7 ± 6,5 
80(62-92) 

77,3 ± 7,3 
76(60-92) 0,814 

P0:Gruplar arası değişim 
P1: Zaman içindeki değişim 
P2:Gruplara göre zaman içindeki değişim 
 

 
 4.10. Grupların Postoperatif Vizüel Ağrı Skorları 

 Gruplar postoperatif VAS değerleri açısından karşılaştırıldığında; 5.dk, 10.dk ve 

6.st’ler dışında gabapentin verilen grupta kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük 

olduğu tespit edildi (p<0,05), (Tablo 15). 
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Tablo 15. Grupların Postoperatif VAS Değerleri (ort±SD/ Med (Min- Max)) 

 GABAPENTİN KONTROL P0 P1 P2 

5.DK 2,4 ± 2,3 
2(0-8) 

3,0 ± 2,2 
4(0-6) 0,147 

<0,005 0,576 

10.DK 2,5 ± 2,1 
2(0-8) 

3,3 ± 2,1 
4(0-6) 0,062 

15.DK 2,3 ± 2,0 
2(0-8) 

3,5 ± 1,9 
4(0-8) 0,012 

30.DK 2,2 ± 1,9 
2(0-7) 

3,6 ± 1,4 
4(0-6) 0,002 

45.DK 2,2 ± 1,8 
2(0-6) 

3,3 ± 1,2 
4(0-6) 0,007 

60.DK 2,1 ± 1,6 
2(0-5) 

3,1 ± 1,1 
3(0-6) 0,011 

2.ST 2,1 ± 1,4 
2(0-5) 

2,7 ± 1,1 
3(1-5) 0,026 

4.ST 1,8 ± 1,3 
2(0-5) 

2,6 ± 1,4 
2(1-7) 0,043 

6.ST 1,5 ± 1,2 
2(0-4) 

2,3 ± 1,5 
2(0-7) 0,058 

12.ST 1,2 ± 1,2 
1(0-5) 

2,0 ± 0,9 
2(0-4) 0,003 

24.ST 0,9 ± 0,9 
1(0-2) 

1,5 ± 0,8 
2(0-4) 0,014 

P0:Gruplar arası değişim 
P1: Zaman içindeki değişim 
P2:Gruplara göre zaman içindeki değişim 
 
 



 

 

 

42 

Mean 24st

Mean 12st

Mean 6st

Mean 4st

Mean 2st

Mean 60dk

Mean 45dk

Mean 30dk

Mean 15dk

Mean 10dk

Mean posto

VA
S

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

GABAPENT

0

1

 
 

Şekil 3. Vizüel Analog Skala - Zaman Grafiği 
 

 

 4.11. Grupların Postoperatif 24 saatlik Total Tramadol Tüketimi 

 Gruplar postoperatif 24 saatlik total tramadol tüketimi açısından 

karşılaştırıldığında, gabapentin verilen grupta kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde total 

tramadol tüketiminin düşük olduğu tespit edildi (p<0,05). 24 saatlik total tramadol 

tüketimi gabapentin grubunda 43,9±35,5 mg iken kontrol grubunda 86,6±58,8 mg olarak 

tesbit edildi (p=0,003), (Tablo 16). 
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Tablo 16. Grupların Postoperatif 24 Saatlik Total Tramadol Tüketimi (ort±SD/ Med (Min- Max)) 

 GABAPENTİN KONTROL P0 P1 

5.DK 6,2 ± 3,5 
7(0-11) 

1,9 ± 3,7 
0,0(0-14) 0,003 

0,036 

10.DK 6,9 ± 2,2 
7(0-11) 

3,8 ± 5,2 
0,0(0-18) 0,004 

15.DK 7,4 ± 2,9 
7(0-15) 

9,8 ± 4,4 
9,5(0-20) 0,010 

30.DK 9,2 ± 4,1 
8(0-18) 

13,5 ± 5,9 
14,0(0-28) 0,003 

45.DK 11,3 ± 5,0 
12,5(0-22) 

17,3 ± 7,5 
18(0-36) 0,001 

60.DK 14,0 ± 6,0 
14(0-27) 

19,0 ± 9,5 
18(0-42) 0,019 

2.ST 19,1 ± 7,7 
18(6-38) 

26,1 ± 10,6 
26(7-42) 0,010 

4.ST 24,5 ± 12,9 
24(6-68) 

36,7 ± 17,9 
35(7-80) 0,005 

6.ST 33,3 ± 20,1 
28(6-88) 

51,2 ± 28,0 
44(7-144) 0,005 

12.ST 43,4 ± 32,6 
37(56-155) 

66,6 ± 40,8 
56(14-168) 0,013 

24.ST 43,9 ± 35,5 
39(0-170) 

86,6 ± 58,8 
67,5(14-214) 0,003 

P0:Gruplar arası değişim 
P1: Zaman içindeki değişim 
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Şekil 4. Tramadol Tüketimi – Zaman Grafiği 

 

 

 4.12. Grupların Preoperatif Sürekli Kaygı Skoru 

 Gruplar preoperatif dönemde kaydedilen Sürekli Kaygı Skorları açısından 

karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05), (Tablo 17). 
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Tablo 17. Grupların Preoperatif Sürekli Kaygı Skoru(ort±SD/ Med (Min- Max)) 

GABAPENTİN 
Ortalama ± SS 

Med (Min - Max) 

KONTROL 
Ortalama ± SS 

Med (Min - Max) 
P 

41,2±10,3 
44,0(20-62) 

44,7±12,5 
46,0(21-76) 0,172 

 
 

 
  

 4.13. Grupların Preoperatif Durumluluk Kaygı Skoru 

 Gruplar preoperatif dönemde kaydedilen Durumluluk Kaygı Skorları açısından 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. (p>0,05), (Tablo 18). 

 

 
 Tablo 18. Preoperatif Durumluluk Kaygı Skoru(ort±SD/ Med (Min- Max)) 

GABAPENTİN 
Ortalama ± SS 

Med (Min – Max) 

KONTROL 
Ortalama ± SS 

Med ( Min - Max) 
P 

43,1±7,0 
43,0(30-64) 

45,5±5,6 
46,0(37-56) 0,117 
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Şekil 5. Durumluk Kaygı Ölçeği – Gabapentin Grafiği 
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5. TARTIŞMA 

 Anestezist tarafınden yapılan preanestezik vizit hastanın anestezi ve cerrahiye 

ilişkin endişelerini etkili bir şekilde azaltmaktadır. Ayrıca ilaç tedavisi verilmesi sıklıkla 

amnezi, sedasyon ve ek anksiyoliz sağlayacaktır. Premedikasyon, stres ve anksiyetenin 

patofizyolojik birlikteliğini (taşikardi, hipertansiyon yükselmiş serum katekolamin 

düzeyleri) azaltır ve bu da stabil bir anestezi indüksiyonu sağlar. 

 Premedikasyon ile elektif cerrahi uygulanacak hastaların preoperatif döneme 

uyanık, oryante ve sakin bir şekilde girmesi sağlanmalıdır. Temel amaçlardan biri de 

anestezi indüksiyonunun kolaylaştırılmasını sağlamak, istenmeyen refleks kardiovasküler 

yanıtı engellemek ve oksijen tüketimini azaltarak gerekli anestezik dozunu 

azaltmaktır92,93 

 Bazı çalışmalarda preoperatif dönemde anksiyetesi düşük olan hastalarda 

iyileşmenin de daha hızlı olduğu gösterilmiştir94. İyileşmenin daha hızlı olması da hasta 

memnuniyetini arttıran bir faktör olarak değerlendirilebilir. 

 Genel olarak tümör cerrahisi veya organ kaybıyla sonuçlanacak operasyonlarda 

hastaların anksiyetelerinin daha yüksek olduğu kabul edilmektedir.96 Erişkin hastalarda 

yüksek preoperatif anksiyetenin postoperatif ağrıyı arttırdığı, analjezik ve sedatif ilaç 

gereksinmesinde önemli bir artışa neden olduğu bildirilmiştir. Myles ve arkadaşlarının 

10811 hastayla yaptıkları başka bir çalışmada ise orta ya da şiddetli ağrının düşük hasta 

memnuniyeti ile ilişkili olduğu bildirilmiştir95 

 Gabapentinin psikiyatrik hasta grubunda anksiyeteyi azaltan bir ajan olduğu 

ispatlanmıştır. Gabapentinin opere olacak hasta grubunda da preoperatif anksiyolitik 

etkinliğini göstermek amacıyla yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Menigaux ve 

arkadaşları99 diz cerrahisi uygulanacak hastalarda yaptıkları çalışmada hastalara 

preoperatif 1200 mg oral Gabapentin uygulamışlar ve preoperatif anksiyete düzeyini 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşürdüğünü bulmuşlardır. 

 Tirault M ve arkadaşları100 operasyon tipini ayırtetmeksizin 210 hastada 

gabapentinin preoperatif anksiyete üzerine etkisini çalışmışlardır. Üç hasta grubu 

oluşturarak operasyondan 1 saat önce, Grup 1’e; 1200mg gabapentin, Grup 2’ye 75 mg 
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hidroksizin, Grup 3’ e ise plasebo uygulamışlar ve preoperatif uygulanan gabapentinin 

anksiyete oranını belirgin derecede azalttığını bulmuşlardır.  

 Syal ve ark.120  kolesistektomilerde asetaminofen, gabapentin ve asetaminofen- 

gabapentin kombinasyonunu karşılaştırdıkları çalışmalarında gabapentinin sedasyon 

seviyesinde artışa neden olduğunu bildirmişlerdir. 

 GABA’ nın yapısal bir analoğu olan, epilepsi, anksiyete ve nöropatik ağrıda 

kullanılan pregabalin de gabapentin gibi gabapentinoidler içerisinde yer alır. 

 White PF ve arkadaşları116 preoperatif dönemde uygulanan pregabalinin properatif 

anksiyete, perioperatif sedasyon ve postoperatif ağrı üzerine doza bağımlı etkisini 

araştırmışlardır. Elektif cerrahi uygulanacak ASA I-III 108 hastada dört farklı 

premedikasyon yöntemi uygulanmıştır. Plasebo uygulaması yapılan kontrol grubu ile 

kıyaslandığında; oral yol ile 75-150 ve 300 mg pregabalin uygulanan hastalarda ilaç 

verilmesini takip eden 30, 60. dakikalarda ve anestezi indüksiyonundan hemen önce 

ölçülen perioperatif sedasyon miktarının doz ile orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir. 

Ancak preoperatif anksiyete ve postoperatif ağrıda istatistiksel düzeyde azalma 

gözlenmemiştir. 

 Nutt D ve arkadaşları117, dental girişim uygulanacak 89 hastada yaptıkları 

çalışmada pregabalin ve alprazolamın anksiyete ve ağrı üzerine etkilerini 

değerlendirmişlerdir. 3 hasta grubundan Grup 1’e tek doz 150 mg pregabalin, Grup 2’ye 

0,5 mg alprazolam, Grup 3’e plasebo uygulamışlardır. Karşılaştırma ilaç sonrası 2, 2.5, 

3, 3.5 ve 4. Saatlerde ölçülen VAS ve anksiyete skorları kullanılarak yapılmıştır. Tek 

doz pregabalin uygulamasının ilk 3-4 saat içinde klinik olarak anlamlı ölçüde daha fazla 

anksiyolitik etki sağladığı gösterilmiştir. 

 Gonano C ve arkadaşlarının118 ortopedik cerrahi yapılması planlanan 40 hasta 

üzerinde yaptıkları çalışmada; operasyon öncesinde uygulanan tek doz 300 mg 

pregabalin tedavisinin baş dönmesi veya yoğun bakım ünitesinde uzamış kalış gibi 

herhangi bir yan etkisi olmaksızın anksiyeteyi azalttığı gözlenmiştir. Aynı çalışmada 

300 mg pregabalin uygulamasının ağrı skorlarını etkilememekle beraber postoperatif 

dönemde anestezi sonrası bakım ünitesinde kullanılan pritramide tedavisine olan 

ihtiyacı azalttığı görülmüştür. 

 Meme kanserli olgularda cerrahi öncesi anksiyeteyi de değerlendirdiğimiz  

çalışmamızda gabapentinin; daha düşük anksiyete skorları sağlamasına rağmen, farkın 
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istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiştir. Bu sonucun; yetersiz olgu sayısına 

veya anksiyeteyi azalttığını belirten diğer çalışmalara göre gabapentin dozumuzun daha 

düşük olmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 

 Postoperatif dönemde hasta konforu için, ağrının etkin ve komplikasyonsuz bir 

şekilde giderilmesi önemlidir. İyi bir postoperatif analjezi, ağrının neden olduğu olumsuz 

etkilerin birçoğunu önlemektedir. Önerilen, ağrı başlamadan ağrı tedavisinin başlatılmış 

olmasıdır. Bu durum postoperatif dönemde hastanın, stres, anksiyete, morbidite, 

hastanede kalış süresi ve maliyetini azaltmaktadır. 

 Günümüzde akut postoperatif ağrının tedavisi halen istenilen düzeyde değildir ve 

olguların yaklaşık % 75’ten fazlası cerrahi sonrasında orta derecede veya daha fazla 

ağrıdan şikâyet etmektedir. Cerrahi sonrası görülen ağrının hastaların % 46,4 ’ünde 

cerrahiyi izleyen ilk 24 saat içinde şiddetli olduğu belirtilmiştir. 

 Cerrahi hasar alanından kaynaklanan ve periferik sinir sistemi yoluyla merkezi 

sinir sistemine giden nosiseptif uyaran yolların farklı olması, ağrının giderilmesi için 

kullanılan analjeziklerin de farklı etki mekanizmalarını açıklamaktadır. Postoperatif 

ağrının tedavisinde opioidlerin kullanımı modern cerrahinin başlangıç dönemleri kadar 

eski olmakla birlikte, kullanımlarını kısıtlayan yan etkiler gözlenebilir ve yetersiz ağrı 

kontrolü ile karşılaşılabilir. Opioidler, endojen opioidlerin merkezi sinir sistemindeki 

spesifik reseptörler üzerindeki etkilerini taklit ederek analjezi sağlar. 

 Postoperatif ağrı patogenezinde nöronal plastisite, periferik ve santral 

sensitizasyon ile COX-2 artışı rol oynamaktadır. Tüm bu mekanizmaların tek bir ajanla 

ortadan kaldırılması ajanın yüksek dozlarda kullanılmasına ve buna bağlı olarak 

istenmeyen yan etkilerin daha sık ortaya çıkmasına neden olabilir.71 Bu nedenle ağrıyı 

kontrol altına almak amacıyla perioperatif devrede etkili bir postoperatif analjezi için iki 

ya da daha fazla analjezik ajan veya tekniğin birlikte kullanıldığı multimodal tedaviye 

gereksinim vardır. Bu yöntemle, yüksek dozlarla ortaya çıkan yan etkiler minimalize 

edilebilmektedir. Asetominofen, anti-inflamatuar ilaçlar ve gabapentinoidler etkin 

analjezi sağlarken opioid ihtiyacını ve opioidlere bağlı yan etkileri de azaltırlar.72 

 Tramadol, µ reseptörlerde agonist olarak ve santral sinir sisteminde 5HT3 ve 

noradrenalin geri alınımını inhibe ederek etki eden bir opioid analjeziktir. Analjezik 

etkinliği morfin gibi güçlü opioidlerle kıyaslanabilir düzeydedir. Hasta kontrollü 

analjezide tramadolün morfin kadar etkin olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. 
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Casali ve ark.73 genel cerrahi ameliyatları yapılan hastalarda hasta kontrollü analjezi 

yöntemi ile postoperatif ağrı tedavisinde kullanılan morfin ve tramadol arasında ağrının 

giderilmesi açısından bir fark olmadığını göstermişlerdir. 

 Postoperatif ağrının preoperatif dönemden başlayarak kontrol altına alınabileceği 

fikri yani “Preemptif Analjezi” kavramı Crile tarafından ilk defa 1913 yılında ele 

alınmıştır.45   

 Preemptif analjezi bir yandan periferik sensitizasyon ve santral sensitizasyonu 

engellerken, diğer taraftan da inflamatuar ve nöropatik ağrı tiplerini de önlemelidir.48 

Tramadol preemptif uygulanabilen ajanlar arasındadır. 

 Wang F ve ark.74 total abdominal histerektomi geçiren hastalarda yapmış 

oldukları çalışmada, operasyondan 30 dk önce tek doz iv. 100mg tramadol ve salin 

uyguladıkları hastaların tamamına düşük doz tramadol infüzyonu ve morfin HKA 

uygulamışlardır. Preemptif tramadol uygulanan grupta ilk 24 saatlik dinlenme ve hareket 

esnasındaki ağrı skorlarının, morfin tüketiminin ve yan etkilerin daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. 

 Son zamanlarda preemptif uygulanan gabapentinin de postoperatif ağrıyı 

engellemek de etkin olduğu ve opioid tüketimini azalttığı belirtilmektedir. Gabapentin 

santral sinir sisteminin önemli bir nörotransmitteri olup GABA’nın yapısal analoğudur. 

Değişik hayvan ve klinik çalışmalarda gabapentinin presinaptik voltaj bağımlı kalsiyum 

kanallarında alfa 2 delta subünitlerine yüksek oranda bağlanma kapasitesinin olduğu, 

kalsiyum akımını ve böylece santral sensitizasyonda ağrı yollarında rol oynayan 

eksitatuar nörotransmitterlerin salınımını engellediği gösterilmiştir.75,76 Çeşitli kimyasal 

ve cerrahi prosedürlerin indüklediği ağrının azalmasında etkili olduğu ve primer olarak 

antihiperaljezik ve antiallodinik etkinin üretildiği arka kök üzerinden etki ettiği 

gösterilmiştir.77, 78 Gabapentin aynı zamanda postoperatif ağrı ve inflamasyona bağlı sinir 

hasarında hipersensitiviteyi azaltabilir. Gabapentin, bu multipl etkilerinden dolayı 

multimodal ilaçlar içerisinde yer alabilir. 

 Postoperatif ağrı üzerine gabapentinin etkisi öncelikle hayvan modelli 

çalışmalarda gösterilmiştir. Singh ve ark.79 farelere subkutan formol enjekte etmeden 

önce 30 mg/kg, 100 mg/kg, 300 mg/kg subkutan gabapentin enjekte etmişlerdir. 

Gabapentin verilmesini takiben 30 dakika sonra plantar subkutan formol uygulamışlar ve 

iki yüksek dozun (100 ve 300 mg/kg) farelerde yalanma/ısırma süresini kısalttığını 
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göstermişlerdir. Çalışmalarında gabapentinin ilk nosiseptif stimulusu etkilemediğini 

ancak inflamasyon ile tetiklenen ağrıyı azalttığını bildirmişlerdir. 

 Dixit ve ark.80 farelerde 50 mcg’lik % 5 formol enjeksiyonundan önce 10 mg/kg, 

30 mg/kg, 90 mg/kg subkutan olarak gabapentin, kontrol grubuna ise serum fizyolojik 

enjeksiyonu yapmışlardır. Formolün subkutan plantar enjeksiyonu sonrasında 2000 

saniye boyunca fareleri gözlemlemişler ve gabapentinin doza bağlı olarak ağrıyı 

azalttığını bildirmişlerdir. 

 Gabapentinin antihiperaljezik ve antiallodinik etkinin üretildiği arka kök 

üzerinden etki ettiği gösterilmiştir.77,78 Dirks ve ark.81 1200 mg gabapentin kullandıkları 

çalışmalarında ön kolda ısı ve kapsasin ile indüklenen hiperaljezinin suprese olduğunu 

göstermişler. Ayrıca uylukta ısının indüklediği kutanöz hiperaljezi gelişimini 

engellediğini ve 600 mg gabapentinin yanık modelinde hiperaljezi üzerinde anlamlı etkisi 

olduğunu çalışmalarında ortaya koymuşlardır. Yapılan çalışmalarda, postoperatif 

hastalarda yara çevresindeki mekanik hiperaljezinin deneysel olarak oluşturulmuş ısının 

indüklediği hiperaljezi ile aynı mekanizmayı paylaştığı gösterilmiştir.82 

 Preemptif uygulanan gabapentinin farklı çalışmalarda (histerektomi, spinal 

cerrahi, ortopedik cerrahi, laparoskopik cerrahi, mini laparatomi vb.) farklı dozlarda 

uygulandığı dikkati çekmektedir. Mini laparatomide gabapentinin analjezik etkinliği ve 

tramadol tüketimi üzerine etkisi araştırılmış, postoperatif 1. gün gabapentin verilen 

olgularda dinlenme ve hareket esnasında ağrı skorları plaseboya göre % 33 oranında daha 

düşük saptanmıştır.  

 Pandey CK ve ark.83 gabapentinin preemptif optimal dozunu tek seviye lumbar 

diskektomilerde çalışmışlardır. Operasyondan 2 saat önce plasebo ile 300, 600, 900 veya 

1200 mg gabapentin verilerek 6, 12, 18 ve 24. saatlerde dinlenme esnasında VAS (0-10 

cm) değerlendirilmiştir. Ayrıca hastalara HKA ile fentanil uygulanmış ve 24 saatlik 

tüketim kaydedilmiştir. Düşük doz gabapentin verilen olgularda plaseboya göre daha 

düşük ağrı skorları saptanmıştır. Daha yüksek doz (600, 900 ve 1200 mg gabapentin) 

verilen olgularda 300 mg gabapentin verilen olgulara oranla daha düşük VAS değerleri 

elde edilmiş olup, gabapentin dozunun 600 mg dan 1200 mg’a kadar artırılması VAS 

değerlerini etkilememiştir, buna karşın postoperatif fentanil tüketimini azaltmıştır. 

Böylelikle lomber diskektomi sonrası ağrıyı azaltmada preemptif optimal gabapentin 

dozunun 600 mg olduğu vurgulanmıştır. 
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 Grover ve ark.84mastektomi ve aksiller diseksiyon uygulanan 50 kadın hastada 

yaptığı çalışmada preoperatif 1 saat önce 600 mg gabapentin uygulamış ve olguların total 

morfin tüketimine bakmışlardır. Postoperatif morfin tüketimi gabapentin grubunda 

plasebo grubuna göre anlamlı bir şekilde az olarak saptanmıştır.  

 Düşük doz preemptif gabapentinin postoperatif ağrıda etkinliği ile ilgili farklı 

sonuçlar bulunmaktadır. Straube S ve ark.85 düşük doz gabapentini (250 mg) orta derece 

veya şiddetli postoperatif ağrıda değerlendirmişler ve bu dozun plaseboya üstün olduğunu 

ancak postoperatif analjezide tek başına klinik olarak yetersiz kaldığını vurgulamışlardır. 

Buna karşın Pandey ve ark.86 laparoskopik kolesistektomi operasyonu geçirecek hastalara 

operasyondan 2 saat önce 300 mg oral gabapentin verdiklerinde postoperatif 0. ve 24. 

saatlerde ağrı skorlarının gabapentin grubunda anlamlı olarak düşük olduğunu ve fentanil 

tüketiminin daha az olduğunu saptamışlardır. Artroskopik omuz rotator cuff onarımında 

da düşük doz gabapentinin (300 mg) analjezik etkinliği plasebo ile karşılaştırılmıştır.   

 Postoperatif VAS değerleri plasebodan daha düşük belirlenmiş, postoperatif 24 

saatlik fentanil tüketimi ve yan etkilerin ise plasebo ile benzer olduğu gösterilmiştir. 

 Diğer çalışmalarda gabapentinin yüksek dozlarda uygulandığı dikkati 

çekmektedir. Me’niqaux C ve ark.87 diz cerrahisinde preoperatif 1200 mg gabapentin 

uyguladıkları plasebo kontrollü çalışmalarında, postoperatif 48 saatlik dönemde 

gabapentin verilen grupta daha az morfin tüketimi olduğunu göstermişlerdir. Turan ve 

ark.88,89 iki farklı çalışmada (abdominal histerektomi ve spinal cerrahi) operasyondan 1 

saat önce 1200 mg oral gabapentin kullanmış ve kontrol grubuna kıyasla postoperatif ağrı 

skorlarının (VAS) daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca, her iki çalışmada da 

postoperatif morfin tüketiminin de gabapentin grubunda kontrole göre anlamlı olarak 

azaldığını göstermişlerdir. Rorarius ve ark.90 vajinal histerektomi operasyonu geçirecek 

hastalara operasyondan 2,5 saat önce oral 1200 mg gabapentin ve kontrol grubuna 15 mg 

oksazepam vermişlerdir. Gabapentin uygulanan grupta postoperatif VAS değerlerinin ve 

postoperatif 0-20 saatte fentanil tüketiminin daha az olduğunu gözlemişlerdir. Preemptif 

uygulanan oral gabapentinin çoğunlukla operasyondan 1 saat ile 2,5 saat kadar önce 

verildiği ve postoperatif ağrıyı ve/veya opioid/analjezik tüketimini azalttığı bu 

çalışmalarla desteklenmektedir. 

 Çalışmamızda gabapentin Pandey ve ark.83 ile Grover ve ark.84 belirttiği optimal 

doz olan 600 mg tercih edilmiş ve operayondan yaklaşık olarak 1 saat kadar önce 
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verilmiştir. Postoperatif dönemdeki VAS değerleri açısından karşılaştırıldığında, 

5,10.dakikalar ve 6. Saat dışında 2 grup arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark 

bulunamamıştır.5,10.dakikalar ve 6. saatte gabapentin verilen grupta VAS değerleri daha 

düşük tespit edilmiştir.  

 Postoperatif 24 saatte toplam Tramadol tüketimi Gabapentin verilen grupta 

kontrol grubuna göre düşük izlenmiştir (gabapentin verilen grupta; 43,9±35,5 mg iken 

kontrol grubunda 86,6±58,8 mg ). Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= 

0,003). 

 Gabapentin intraoperatif hemodinamiyi etkilememektedir, bu etkisi onun tercih 

nedenlerinden biri olabilir. Çalışmamızda grupların intraoperatif 1, 5, 10, 15, 30, 60. 

dakikalarda ölçülen, SAB, DAB, OAB ve postoperatif KAH, SAB, DAB, OAB değerleri 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p>0,05) 

İntraoperatif 10. ve 60.dakikalarda ölçülen KAH değerleri gabapentin verilen grupta 

verilmeyen gruba göre daha düşük tespit edilmiştir (p<0,05). 
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6. SONUÇ 

 Çalışmamızda meme kanseri operasyonlarında preemptif oral yoldan uygulanan 

600 mg gabapentinin intraoperatif hemodinamiyi etkilemediği, postoperatif HKA’ de 

tramadol uygulandığında etkin bir analjezi ve düşük ağrı skorları sağladığı, 24 saatlik 

toplam tramadol tüketimini azalttığı, durumluk kaygı düzeylerini ise etkilemediği 

kanısına varılmıştır. 
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