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Amaç: Artroskopik diz cerrahisini takiben, ropivakainin tek

baﬂ›na veya fentanil ile birlikte kullan›m›n›n ameliyat sonras› a¤r› ve analjezik gereksinimi üzerine etkisi araﬂt›r›ld›.
Hastalar ve yöntemler: Çal›ﬂmaya, artroskopik menisektomi planlanan ASA I-II grubundaki 60 hasta (yaﬂ da¤›l›m› 18-65) al›nd›. Genel anestezi alt›nda yap›lan ameliyattan sonra hastalar rasgele seçimle üç gruba ayr›ld›.
Bir gruba (kontrol, n=20) serum fizyolojik, bir gruba
(n=20) 150 mg ropivakain, di¤er gruba (n=20) da 150 mg
ropivakain ve 50 µg fentanil eklem içine uyguland›. Kalp
at›m h›z›, ortalama arter bas›nc› ve a¤r› için görsel analog
skala (GAS) skorlar› ameliyat sonras› 5, 15 ve 30. dakikalarda, 1, 2, 4, 8 ve 12. saatlerde de¤erlendirildi. Gruplar›n analjezik gereksinimleri ve yan etkiler kaydedildi.
Bulgular: Ameliyat sonras› GAS skorlar› ve analjezik gereksinimleri iki ropivakain grubu aras›nda anlaml› farkl›l›k
göstermedi (p>0.05). Kontrol grubundaki GAS skorlar›,
iki ropivakain grubuna göre tüm zamanlarda daha yüksek
bulundu (p<0.05). Kontrol grubunda ek analjezik gereksinimi ropivakain (p=0.005) ve ropivakain-fentanil (p=0.01)
gruplar›ndan anlaml› derecede fazlayd›. Ropivakain grubunda üç, ropivakain-fentanil grubunda dört, kontrol grubunda 10 hastada ek analjezik ihtiyac› görüldü. Analjezik
gereksinimi iki ropivakain grubunda da tek dozla s›n›rl›
iken, kontrol grubunda üç hastada birden fazla dozda analjezik uyguland›.
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda, eklem içine uygulanan 150 mg ropivakain ameliyat sonras› analjezi için etkili bulunmuﬂ; beraberinde adjuvan ajan olarak kullan›lan fentanil ise lokal
anestezi¤e ek katk› sa¤lamam›ﬂt›r.

Objectives: The effect of ropivacaine alone or in combination with fentanyl was evaluated on postoperative analgesia
and analgesic requirements after arthroscopic knee surgery.
Patients and methods: The study included 60 ASA I-II
patients (age range 18 to 65 years) undergoing arthroscopic
meniscectomy. Following surgery under general anesthesia,
the patients were randomly divided into three groups to
receive intra-articular physiological saline (controls, n=20),
ropivacaine 150 mg (n=20), or ropivacaine 150 mg with
fentanyl 50 µg (n=20). The patients were monitored with
respect to heart rate and mean arterial pressure, and pain was
estimated using a visual analog scale (VAS) after 5, 15, and
30 minutes, and 1, 2, 4, 8, and 12 hours of operation.
Analgesic requirements and adverse effects were recorded.
Results: There were no significant differences between the
two ropivacaine groups with respect to VAS scores and
analgesic need (p>0.05). Pain scores in the control group
were at all times higher than both ropivacaine groups
(p<0.05). A higher analgesic need was observed in the control group, compared to the ropivacaine (p=0.005) and ropivacaine plus fentanyl (p=0.01) groups. Analgesics were
used in 10, three, and four patients in the control, ropivacaine, and ropivacaine plus fentanyl groups, respectively.
Although analgesic requirement was confined to a single
dose in both ropivacaine groups, three patients in the control
group received further doses.
Conclusion: Intra-articular 150 mg ropivacaine alone
was found effective for postoperative analgesia and the
adjuvant use of fentanyl did not alter analgesia levels and
analgesic needs.
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Diz artroskopisi çok s›k uygulanan bir giriﬂimdir ve ço¤unlukla günübirlik cerrahi uygulama
olarak kabul edilir. Günübirlik cerrahinin baﬂar›s›,
ameliyat sonras› a¤r›n›n etkili kontrolüne ba¤l›d›r.[1] Artroskopik giriﬂimlerdeki erken taburcu iﬂlemlerinde ameliyat sonras› a¤r› hala önemli bir
sorun olmay› sürdürmektedir. Bu amaçla yeterli ve
etkin analjezi sa¤layacak, yan etkileri az ideal bir
yöntem bulmak için farkl› a¤r› protokolleri kullan›lmaktad›r.[2-4] Bunlar aras›nda önemli bir yer tutmakta olan eklemiçi uygulamalar farkl› ilaçlarla ve
farkl› doz, volüm ve kombinasyonlarla kullan›lmaktad›r.[2-6]
Eklem içine uygulanan lokal anestezikler artroskopi sonras› a¤r› kontrolünde en s›k kullan›lan
ilaçlard›r. Özellikle ropivakain, toksisitesinin daha
az olmas› ve lokal vazokonstriksiyon etkisiyle
plazma emilimini azaltarak lokal anestezik etkinli¤ini uzatmas› nedeniyle son y›llarda bupivakainden daha fazla kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.[7-10] Ancak,
eklem içine uygulanan ropivakaine adjuvan ajan
eklenmesiyle ilgili çal›ﬂmalara literatürde pek az
rastlanmaktad›r.
Opioidler, eklemiçi yolla ameliyat sonras› a¤r›
kontrolünde kullan›lmakla birlikte, bunlar›n analjezik etkinlikleri üzerine farkl› görüﬂler bulunmaktad›r.[11] Baz› çal›ﬂmalar eklem içine uygulanan opioidlerin ameliyat sonras› a¤r›da etkisiz oldu¤unu
belirtirken,[11,12] baz›lar› önemli katk›lar› oldu¤unu
belirtmektedir.[3] Fentanil, lipofilik özelli¤i morfinden daha fazla olmas› ve buna ba¤l› olarak analjezinin daha h›zl› baﬂlamas› nedeniyle çal›ﬂmam›zda
tercih edildi.
Çal›ﬂmam›zda, intrartiküler ropivakaine fentanil eklenmesinin ameliyat sonras› a¤r› ve analjezik
gereksinimi üzerine etkisi araﬂt›r›ld›.
HASTALAR VE YÖNTEMLER

Çal›ﬂmaya, 2003-2004 y›llar› aras›nda artroskopik menisektomi planlanan ASA I-II grubundaki

60 hasta (yaﬂ da¤›l›m› 18-65) al›nd›. Fakülte etik
kurul onay› ile birlikte hastalar bilgilendirildi ve
yaz›l› onamlar› al›nd›.
Steroid, nonsteroid antienflamatuvar, opioid
ilaç kullan›m› olan, bu ilaçlara ba¤l› alerjisi bulunan ve ameliyat sonras› eklemiçi drenaj gereksinimi ve k›k›rdak patolojisi için iﬂlem uygulanan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ›nda b›rak›ld›.
Bütün ameliyatlar genel anestezi alt›nda gerçekleﬂtirildi. Anestezi indüksiyonunda 2 mg.kg-1
propofol ve 0.5 mg.kg-1 atraküryum, anestezi idamesinde sevofluran ve %66 N2O/O2 kar›ﬂ›m› kullan›ld›. Ameliyat süresince opioid ilaç uygulanmad›.
Cerrahi iﬂlem süresince ve eklemiçi enjeksiyonun gerçekleﬂtirilmesinden 10 dakika sonras›na
kadar pnömotik turnike uyguland›.
Hastalar rastgele seçimle üç gruba ayr›ld› (Tablo I). Bir gruba (kontrol, n=20) serum fizyolojik, bir
gruba (n=20) 150 mg ropivakain, di¤er gruba
(n=20) da 150 mg ropivakain + 50 µg fentanil uyguland›. ‹laçlar›n doz seçiminde önceki çal›ﬂmalar
referans al›nd›.[13,14] Bütün uygulamalar 20 ml volum içinde, eklem içine ve artroskopik giriﬂimin bitiminden sonra gerçekleﬂtirildi.
Eklemiçi ilaç uygulamas›, hangi grup ilac›n›n
kullan›ld›¤›n› bilmeyen, artroskopiyi yapan cerrah
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
Bütün hastalara ameliyat öncesi vizit s›ras›nda, 10 cm’lik görsel analog skalan›n (GAS) kullan›m› ve bu skala üzerinde a¤r›n›n (0=hiç a¤r› yok
ve 10=ﬂiddetli a¤r›) nas›l tan›mlanaca¤› anlat›ld›.
A¤r› düzeyleri istirahat durumunda de¤erlendirildi.
Kalp at›m h›z›, ortalama arter bas›nc› ve GAS
skorlar› ameliyat sonras› 5. dakika (T1), 15. dakika
(T2), 30. dakika (T3), 1. saat (T4), 2. saat (T5), 4. saat
(T6), 8. saat (T7), 12. saatte (T8) hangi ilac›n kullan›l-

TABLO I
Gruplar›n özellikleri ve ameliyat süreleri

Cinsiyet (Erkek/Kad›n)
Ortalama yaﬂ
A¤›rl›k (kg)
Ameliyat süresi (dk)

Kontrol

Ropivakain

Ropivakain+fentanil

12/8
43±13
81±14
90±22

11/9
42±13
77±12
92±14

11/9
41±15
76±11
81±22
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d›¤›n› bilmeyen anestezist taraf›ndan de¤erlendirildi.
Görsel analog skala skoru 4’ün üzerinde olan
olgularda analjezik gereksinimi intramusküler 75
mg diklofenak sodyum ile karﬂ›land›. Gruplar›n
analjezik gereksinimleri, toplam analjezik istem say›lar› ve miktar› saptand›. Hastalar›n belirttikleri
ya da hekimin gözledi¤i yan etkiler (bulant›, kusma, sedasyon, kaﬂ›nt›) kaydedildi.
‹statistiksel de¤erlendirmelerde SPSS 9.0
program› kullan›ld›. Parametrik ölçümler için
tekrarlayan ölçüm analizi, nonparametrik de¤erler için Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U-testi
kullan›ld›. P<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
BULGULAR

Gruplar aras›nda cinsiyet, yaﬂ, kilo, ameliyat
tipi ve ameliyat süresi aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k
yoktu (p>0.05; Tablo I). Ortalama arter bas›nc›
de¤erleri de anlaml› farkl›l›k göstermedi
(p>0.05).
Ameliyat sonras› GAS skorlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda iki ropivakain grubu aras›nda anlaml› fark
görülmedi (p>0.05). Kontrol grubundaki GAS
skorlar›, iki ropivakain grubuna göre tüm zamanlarda daha yüksek bulundu (p<0.05) (ﬁekil 1).
Gruplar›n ek analjezik istemleri de¤erlendirildi¤inde ropivakain grubunda üç, ropivakain-fentanil grubunda dört, kontrol grubunda 10 kiﬂide ek
analjezik ihtiyac› görüldü. Analjezik gereksinimi
iki ropivakain grubunda da tek dozla s›n›rl› iken,

10

Kontrol
Ropivakain
Ropivakain+fentanil

9
8
7
6
5

*

*

*
*

4

*
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*
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*
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1
0

T1
5. dk

T2
15. dk

T3
30. dk
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1. sa

T5
2. sa
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4. sa

ﬁekil 1. Gruplar›n ameliyat sonras› görsel analog skala
skorlar› (ort±SD). *‹ki ropivakain grubuna göre p<0.05.
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kontrol grubunda bir hastada ikinci doz, iki hastada ise üçüncü doz analjezik gereksinimi do¤du.
Kontrol grubunda ortalama analjezik tüketim miktar› 112.5±63.0 mg bulundu. Ek analjezik gereksinimi aç›s›ndan iki ropivakain grubu aras›nda anlaml› fark görülmedi (p=0.8). Kontrol grubunda ek
analjezik gereksinimi di¤er iki gruptan anlaml›
olarak fazlayd› (ropivakain için p=0.005, ropivakain-fentanil için p=0.01).
TARTIﬁMA

Çal›ﬂmam›z, eklem içine uygulanan ropivakain
ve buna adjuvan olarak fentanil eklenmesinin plasebo ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ameliyat sonras› a¤r› ve
analjezik tüketimi üzerine etkili oldu¤unu; ancak,
fentanil eklenmesinin ropivakain uygulamas›na ek
katk› sa¤lamad›¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Artroskopi sonras› a¤r› ve eklemiçi analjezinin
etkinli¤i çeﬂitli faktörlere ba¤l›d›r; bunlar aras›nda genel ve bölgesel anestezi yöntemlerinin kullan›m›, uygulanan cerrahi iﬂlemin tipi, ameliyat›n
süresi önemli yer tutar. McLoughlin ve ark.[1] cerrahi iﬂlemin tipi ile a¤r› yak›nmas› aras›nda, Stein ve ark.[2] ise ameliyat süresi ile ameliyat sonras› a¤r› ﬂiddeti aras›nda iliﬂki saptam›ﬂlard›r. Çal›ﬂmam›zda, standart genel anestezi tekni¤i kullan›lan ve ayn› cerrahi ekip taraf›ndan artroskopik menisektomi uygulanan hastalar incelendi ve
ameliyat süreleri aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmad›.
Ameliyat sonras› a¤r› üzerine etkili faktörlerden biri de uygulanan ilac›n volümüdür. Eklem
içine uygulanan ilac›n volümü eklemiçi bas›nçla
iliﬂkilidir.[1] Eklemiçi bas›nc›n aﬂ›r› art›ﬂ›, turnike
aç›ld›¤› zaman ilac›n sistemik emilimini art›rabilir.
Khoury ve ark.[3] 20 ml volümün yeterli analjezi
sa¤lad›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Benzer çal›ﬂmalar› örnek alarak, çal›ﬂmada kulland›¤›m›z volüm 20 ml
olarak belirlenmiﬂtir.
Eklem içine uygulanan ilac›n lokal dokulara
ba¤lanmas›n› art›rmak için, eklemiçi enjeksiyon ile
turnikenin indirilmesine kadar geçen süre ile analjezi süresi aras›nda pozitif iliﬂki bildirilmiﬂtir.[6,10]
Bu nedenle, çal›ﬂmam›zda benzer çal›ﬂmalar örnek
al›narak turnike eklemiçi enjeksiyondan 10 dakika
sonra indirilmiﬂtir.
Opioid analjezisi santral sinir sistemindeki
opioid reseptörlerinin aktivasyonu ile iliﬂkilidir
ve periferik dokularda da opioid reseptörleri bu-
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lunmaktad›r. Bu reseptörlerin yaln›zca dokuda
inflamasyon varl›¤›nda aktive oldu¤u düﬂünülmektedir. Sinovyal dokuda da opioid-ba¤l› alanlar belirlenmiﬂtir; bu durum eklemiçi opioid uygulamalar›n›n analjezik etkiyi nas›l sa¤layabildiklerini aç›klayabilir.[2,3,15-17] Ancak, artroskopi
sonras› eklem içine uygulanan opioidlerin analjezik etkinlikleri hala tart›ﬂmal› bir konudur. Uysalel ve ark.[18] eklem içine uygulad›klar› 50 µg fentanilin yeterli analjezik etki oluﬂturabildi¤ini ortaya koymuﬂlard›r. Pooni ve ark.[13] ise eklem içine
uygulanan 50 µg fentanilin yeterli analjezik etki
oluﬂturabildi¤ini; ancak, eklem içine uygulanan
lokal anestezik ajanla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda lokal
anestezik ajana bir üstünlü¤ü olmad›¤›n› göstermiﬂlerdir.
Çal›ﬂmam›z›n bulgular›, lokal anestezi¤e fentanil eklenmesinin ameliyat sonras› analjezi kalitesi
ve analjezik tüketimine, sadece lokal anestezik
kullan›lan gruba göre ek katk› sa¤lamad›¤›n› göstermektedir. Lokal anestezi¤e fentanil eklenmesinin analjezi süresini uzatabilece¤i, bunun için daha uzun süreli takip gerekti¤i ve bunun da sonuçlar› de¤iﬂtirebilece¤i düﬂünülebilir. Ancak, liposolubilitesi yüksek bir opioid olan fentanil sinovyal
dokudan h›zla kan ak›m›na transfer olmaktad›r.
Yap›lan çal›ﬂmalarda ameliyat sonras› erken dönemde etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir.[18] Bu durum,
farkl› dozlarda eklem içine uygulanan fentanilin
potansiyel analjezik etkilerinin, t›pk› morfin gibi,
doza ba¤l› olarak de¤iﬂiklik gösterip göstermeyece¤i sorusunu akla getirmekte ve doz-yan›t çal›ﬂmalar›na gereksinim oldu¤unu düﬂündürmektedir. Benzer çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi, çal›ﬂmam›zda da fentanil eklem içine ve 50 µg dozunda uygulanm›ﬂt›r.
Sonuç olarak, eklem içine uygulanan 150 mg ropivakain 20 ml volümde ameliyat sonras› analjezi
sa¤lamakta etkili bulunmuﬂ; beraberinde adjuvan
ajan olarak kullan›lan fentanil ise lokal anestezi¤e
ek katk› sa¤lamam›ﬂt›r.
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