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Editörden / EditorialJournal of Medical Sciences 

Değerli meslektaşlarımız,

Journal of Medical Sciences adını verdiğimiz dergimiz ilk ya-
yın yılını tamamladı. Değerli çalışmaları ile katkıda bulunan 
tüm araştırmacılara teşekkür ederiz.

Bu yıl, tüm dünyada sağlık stratejileri açısından “sıra dışı” bir yıl 
oldu. Covid-19 pandemisini yaşadık ve yaşamaya devam edi-
yoruz.  Bu arada söz konusu durum, sağlık hizmetlerinin her 
düzeyinde araştırmacılar ve uygulayıcılar için sağlık alanında 
çözüm aramaya yönelme anlamına gelmiştir. 

Bu temelde bizler pandemiye gerekli önemi vererek, bu alanda-
ki çalışmalara öncelik vermeyi sürdürdük. 

Bu sayımızda, formatımıza tam bir uyum içerisinde, davetli 
derlememizi kendine özgü üslubu ile hocamız Profesör Hüs-
rev Hatemi kaleme aldı. “Türkiye’de 1922-1980 Arasında Kanser 
Bilimi” derken, bizlere yeni bir şey yaratmanın ve kabul ettir-
menin ne denli zor ve ne denli özveri gerektiren bir uğraş ol-
duğunu gösteriyor. Bizleri aydınlattığı ve ayrıca baş koymanın 
önemini bir kez daha vurgulayarak gençleri cesaretlendirdiği 
için kendisine çok teşekkür ederiz. 

Bu sayıda bir sonraki derlememiz iki kez Nobel ödülüne 
aday olmuş bir bilim insanı tarafından yazıldı. Cenevre Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nden 2012’de “Ordinaryüs Profesör” 
unvanı almış olan Afksendios Kalangos hocamız, kendi bu-
luşu olan ve pediyatrik kalp cerrahisinde büyük öneme sa-

hip olan biyoemilen halka ile ilgili bilgi veriyor.  

Bu sayıda Covid-19 ile ilgili olarak iki çalışma yayınladık. İlki 
Prof. Mehmet Ünal ve ekibi tarafından kaleme alınmış bir der-
leme olup, bugün hepimizin sıkıntı çektiği “Fiziksel İnaktivitas-
yon” konusunu ele alıyor. Diğeri ise komşu ülkelerden Yuna-
nistan’da Covid-19 ile nasıl başa çıkıldığını anlatan bir çalışma. 
Prof. Anastas Philalithis tarafından halk sağlığı perspektifinden 
ele alınan çalışmayı ilgi ile okuyacağınızı umut ediyoruz. Araş-
tırmacımız başlığını: “Yarasa Uçuşu ve Covid-19 Salgını” olarak 
koyuyor. 

Ali Haspolat, Şefik köprülü ve ekibi ile birlikte “Kolonosko-
pi Hastalarında Bilinçli Sedasyon ve Analjeziye Nonopioid Bir 
Yaklaşım; Propofol – Ketamin (Ketofol)” başlıklı araştırma ma-
kalesini, Özgür Yıldırım “Endarterektomi Yapılan Atan Kalpte 
Koroner Baypas Cerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları”, İnci 
Mercan Annak ile Sema Koçaslı “Ventrikül Destek Cihazı Takı-
lan Hastaların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitelerinin 
Değerlendirilmesi” ve son olarak Bestami Kepekçi “Spinal Anes-
tezi ile Sezaryen Doğumda İzobarik Bupivakain ile Hiperbarik 
Bupivakain Kullanımının Değerlendirilmesi” konulu araştırma-
larını bizlerle paylaşmıştır. 

Araştırma sonuçlarınızı dergimiz yolu ile herkesin yararına 
paylaşabilmekten mutluluk duyuyoruz ve derginin hem he-
yecan verici hem de sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmasını 
diliyoruz.
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Davetli Yazar / Invited AuthorJournal of Medical Sciences 

1946 yılında Pratik Doktor adıyla yayınlanan dergide Dr. 
Perihan Çambel “Türkiye’de Kanser Savaşının Tarihçesi” 
başlıklı bir yazı yayınlamıştı.
1946 yılı Ankara Tıp Fakültesi'nin kurulduğu tarihtir. 
Buna göre, 1946 yılında yazılan bu tarihçe İstanbul Tıp 
Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı'nın çabalarını toplamıştır. 
1950’li yıllarda Ankara ve Ege Üniversitesi çalışmaları da 
ürün vermeğe başlıyacaktır. 
Dr. Perihan Çambel’in bildirdiğine göre 1937'ye ka-
dar Türkiye’de kanser mortalitesi konusunda yayınlar 
ve istatistik bilgiler çok zayıf durumdadır. Bu dönem-
de yalnız Dr. Hamdi Suat Aknar’ın 1929-1930’da Viya-
na’ya ve 1932-33’de Madrid’e kanser kongresine katıldığı 
kaydedilmiştir. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan da Prof. 
Dr. Hamdi Suat’ın Milli Türk Tıp Kongresi’nde 1929’da 
“Kanser Raporu” tebliğ ettiğini bildirmiştir. 
1936’da Hulusi Behçet, Bruxelles’de kanser kongresine 
katılmıştır. 
Prof. Dr. Kemal Atay, Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar’ın 
1925 yılında iki bilimsel bildiride bulunduğunu, Hay-
darpaşa Tıp  Fakültesi'nde yine 1925’de Kanser Enstitüsü 
kurulduğunu bildirmiştir. Prof. Dr. Hamdi Suat’ın ölümü 
ile eylemsiz kalan Kanser Enstitüsü ve “Kanserle Mücâ-
dele Teşkilatı”nın, 1934’de "L’union İnternational Contre 
le Cancer” adlı uluslararası örgüte üye olarak tekrar can-
landığını öğreniyoruz. 
Kanser ile Mücâdele Teşkilatı'nın Sağlık ve Milli Eğitim 
Bakanlıklarının tayin ettiği 30 konsey üyesi ve bu konsey 
üyelerinin aralarından seçilen altı kişilik bir komitenin 
Uluslararası  İlişkilerde görevli  olduğunu yine Kemal 
Atay bildiriyor. 
3'üncü Milli Türk Tıp Kongresi'nde (1929) Prof. Dr. Tev-
fik Sağlam şunları söyler:
“Kanser, başımızdaki sayılı belâlardan birisidir. Bununla 

mücadele etmek mecburiyeti vardır. Şu halde, sıtma 
ve verem için nasıl mücâdele başlattıksa kanser için 
de aynı şekilde davranmalıyız. 
Prof. Dr. Perihan Çambel 1929-1942 arasındaki kan-
ser ile ilgili çalışmaları şöyle değerlendiriyor:
"Hamdi Suat Hoca, Orta Avrupalı patologlarla şahsi 
dostluklar kurmuş, kanser teşhisine hizmet eden bi-
yopsileri yapmış ve adetâ “ismi var cismi yok” deni-
lecek bir kanser laboratuvarı kuran ilk kanser araştı-
rıcımızdır. 
Çevresinin onu anlamaması, karakterindeki depressif 
eğilim dolayısı ile yersizlikten, personelsizlikten, pa-
rasızlıktan, anlayışsızlıktan baltalanan, kendini dışa 
vuramaması yüzünden gerçek değeri belirmeyen bir 
fikir adamıydı. Halbuki, Üniversite Reformu sırasın-
da ideali olan ve kanserle mücadele olan ve kanserle 
savaşacak bir Enstitü, zihninde oluşmuştu. Bu onda, 
Türk ve Orta Avrupa ruhlarının izdivacından doğan 
mistik-ilmi düşünüş ve görüşlerinin bir bileşimi idi. 
Düşündüğü Kanser Enstitüsü, bir propaganda ve ista-
tistik bürosundan, histopatolojik ve histogenetik in-
celemeler yapacak doku kültürü laboratuvarlarından 
ve aynı konuda hayvan deneyleri yapacak bir başka 
laboratuvardan oluşacaktı. 
Bu teşekkül, teorik bir şekilde kurulmuş olan “Kan-
serle Mücadele Cemiyeti” ile ilişkide olacaktı. Cemi-
yetin merkez komitesi uluslararası temasları yapacak 
ve Enstitü çalışmalarını destekleyecekti .
Bu hayal, yine Orta Avrupa zihniyeti ile ve memleket 
çağında olarak, bugünkü İstanbul Üniversitesi'nde si-
likçe bir hayat yaşamaktadır." 
Devlet ve Millet bünyelerinde koruyucu hekimliğin 
önemli bir rol oynadığına inandığını bildiğimiz Dr. 
Kâmil İdil, yapılacak bu kanser mücâdelesini, fayda-
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Türkiye’de 1922-1980 Arasında Kanser Bilimi

cı bir görüşle ve ayrıntıları uzmanlara bırakarak kanser 
mücâdelesini şu şekilde özetliyor:
1- Koruyucu Hekimlik (Prevention)
2- Tedâvi
3- Araştırma
Perihan Çambel 1945’de, "Bu saydıklarımız dışında bu-
günkü kanser teşkilâtımız gerek Hamdi Suat’ın gerekse 
Kamil İdil’in çizdiği programdan çok uzaktır” diyor. 
Üniversite Reformuna kadar olan dönemde yapılan ça-
lışmalar:

A- Milli Türk Tıp Kongreleri:
İkinci Milli Türk Tıp Kongresi, 1927'de toplandı. Ham-
di Suat Bey, Kanser mücadelesi başlatılmasını önermiş, 
fakat çoğunluk elde edilememiştir. 1929'da Hamdi Suat 
Aknar “ Hiç olmazsa ismen (sadece ad olarak) bir Kanser 
Cemiyeti kuralım. Çünkü bu Uluslararası Kanser Cemi-
yeti 1931'de ya Londra’da yahut İspanya’da kurulacaktır. 
Bize de resmen sordular. Hiç olmazsa bu gibi şeylere biz 
de iştirak edelim."
Bu konuşmanın ardından Tevfik Sağlam’ın yaptığı ko-
nuşmadan, önceden bahsettik. 3. Milli Türk Tıp Kong-
resinin özel konuları Frengi ve Kızıl hastalıklarıydı. Bu 
konular yanına Kanser konusu Abdülkadir Lütfi ve Ka-
zım İsmail Gürkan’ın savunmasıyla güçlükle girebilmiş-
tir. Kongrenin ikinci gününde Saim Ali Dilemre ile Lütfi 
Aksu’nun Kanseroloji hakkında raporları okunmuştur.
Öğleden sonra, Ahmed Kemal Atay ve Ahmet Burha-
nettin Toker’in “Kanserin Cerrahi Tedavisi” raporları ve 
Tevfik Remzi Kazancıgil’in uzun ve yabancı kitapların-
dan derlenmiş raporları okundu. Ancak Kemal Atay’ın 
raporunda, bize ait bazı istatistik bilgiler vardır.

B- Ankara Kızılayı’nın Kanser Laboratuvarı:
1929 kongresinden sonra Haydarpaşa’daki Tıp Fakülte-
sinde ismi var cismi yok şekilde Kanser Enstitüsü çalış-
maları başlamıştır. Hamdi Suat Aknar’ın Nebat Kanseri 
(bitki kanseri) ve Farelerde Katran kanseri çalışmaları 
yapılmıştı. Fakat bu çalışmaları yapan Hamdi Suat Ho-
ca’ya kendi fakültesi ilgisizlik gösteriyordu. Kanser ça-
lışmaları için Ankara Kızılay Merkezi'nden Eylül 1931, 
Ağustos 1931 ve son olarak Ekim 1933'te 1000’er lira 
gönderilmiştir. Bu sebeple, Hamdi Suat Aknar “Ankara 
Kızılayı Kanser Laboratuvarı” adresi ile yayınlamakla, 
Fakültenin ilgisizliğini belirtmek istemiştir. Bu labora-

tuvarın yeri olarak Haydarpaşa Tıbbiyesi'nde üç yer 
göstermek mümkündür.
1- Konferans Salonunun yanında, merdiven altın-
da Kızılay yardımı ile alınan birkaç ciltlik Patolojik 
Anatomi Kitabı (Henke-Lubarsh). Bu laboratuvarda 
ilk doku kültürü çalışmaları yapılmıştı. Yine bu la-
boratuvarda Paris’ten Hamdi Suat Aknar’ın getirdiği 
“Murray Karsinomlu” iki fareden kendisinin yetiştir-
diği beyaz farelere, ilk kanser transplantasyonu tecrü-
belerini de kendisi yapmıştır.
Dr. Perihan Çambel  bunları yapmak için, "Paris’te 
bulunduğum sırada Cogit laboratuvarı'ndan, Tıp 
Fakültesi hesabına ufak bir takım satın almıştım. 
Reform sırasındaki taşınmada bu âletler, kaybol-
muş olmalı, çünkü 1934’deki asistanlığımda bunları 
bulamadım” diyor. O sırada Perihan Çambel, henüz 
soyadı kanunu kabul edilmediğinden Perihan Cemil 
adı ile Paris Kanser Enstitüsü'nde çalışmış. Üniversite 
Haydarpaşa’dan İstanbul’a taşınınca Patolojik Anato-
mi Enstitüsü'nde asistan olmuştur.
2-Histoloji Laboratuvarı ve çalışma alanı olan geniş 
oda. Beyaz Farelerde Kronik Katran Papillomları ça-
lışmaları bu odada yapılmıştır. Bu laboratuvardan, 
papillomlu farelerden, yapılmış kesitlerden hiçbir iz 
kalmamıştır. (Perihan Çambel, her halde Reform sı-
rasında bunların atıldığını söylemek istiyor).
Bu laboratuvarda bitki kanseri çalışmaları, Berlin 
Kanser Enstitüsü direktörü Blumenthal’in gönderdiği 
Bacillus tümefaciens suşları ile bitkilerde yapılmış bit-
ki kanserlerinin histolojik gelişimi izlenmiştir.
3-Hayvan Laboratuvarı:
Bu laboratuvarda Hamdi Suat’ın nesil nesil ürettiği 
beyaz fareler ve güvercinler bulunuyordu. Bunların 
reform sırasında ne oldukları meçhuldür.
Bu döneme ait olan, araştırma yazılar:
1-Über die Histogenese, Bau und Natur der sog.  
Pflanzen-Krebses und dessen Metastasen Zeitschrift 
für Krebsforschung Bd 30 heft.6 1930
2-Über die Thymogenen Geschwülste Virchows Ar-
chiv  Bd:284 H:1, 1931 (Dr. Halis Sarıkadıoğlu ile 
müşterek)
3-Endothelioma Peritheliale bulbi pylorum Zeitsch-
rift für Krebsforschung 32/4.1932
4-Einen İnsulargenetisches Pankreas karsinom (insu-
lom) Zeitschrift für Krebsforschung 32/4.1930
5-Über die Metaplasien des Basal cell Krebses sein 
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Praecanceröses Stadium und den character der bösar-
tigen Geschwultzzellen Virchows Archiv, 289/2,1933
6-Über des sogenanten Pflanzen Krebs und seine Me-
tastazen und ihre Vergleichung mit den Tier gewaec-
hen. Virchows Archiv 287/1,1932
7-Sur ℓ’Histologie de le sarcome de Kaposi. Annale  
d’Anatomie Pathologique. (Hasan  Reşat Sığındım ile 
birlikte)
8-Coelothelioma-Madrid Kongresi, 1933
Budapeşte’de yayınlanan Acta Cancrologica adlı dergi-
nin kapak sayfasında Redaktörler arasında Hamdi Suat 
(İstanbul) şeklinde adı yazılıdır. Türk Kanser Taharri 
ve Mücadele Cemiyeti, Hamdi Suat’ın haksız yere Üni-
versite dışı bırakılmasıyla dağıldı. Bu cemiyetin genel 
sekreteri Kazım İsmail Gürkan idi. Bunlar gösteriyor 
ki Kanser Savaşı demek, Hamdi Hoca demekti.
Üniversite dışında bırakıldıktan sonraki bir iki yılı Gu-
raba Hastahanesi Ye’s ve ıztırap halinde geçti. O gün-
lerde Avrupa’lı dostlarından Gereb ve Blumenthal, ona 
bir mektup yazarak Acta Cancrologica dergisi editör 
komitesine davet ettiler. Hamdi Suat, bu dergiye geç-
mişteki yazılarından derleme gönderdi. Çünkü kendi-
sine vurulan büyük darbe, yaratıcı kudretini söndür-
müştü.

Üniversite Reformu'ndan sonra Kanser Enstitüsü
1936 yılında Brüksel’de toplanan 2. İnternasyonal Kan-
serle Savaş Kongresi (2th International Congress of 
Scientific and Social Campaign against cancer) Hamdi 
Suat’ın Madrid’de katıldığı ilk kongre serisinden idi. Bu 
kongreye İstanbul Tıp Fakültesi, resmi delege olarak 
Oberndorfer’i ve Deri Hastalıkları Profesörü Hulusi 
Behçet’i gönderdi.
Oberndorfer, Shope’un tavşan tümörü hakkında İs-
tanbul’da yaptığı ilk incelemelerini ve Akciğer Kanseri 
hakkında da kendisinin Münih’te yapmış olduğu ince-
lemeleri götürdü.
Kongreye bizzat katılmadan, Patolojik Anatomi Profe-
sörü Philippe Schwartz da gliomalar hakkında tebliğ 
göndermiş ve kongre kitabında yayınlanmıştı.
O zaman Radyoloji Enstitüsü Direktörü olan Fritz Des-
sauer, provokasyon ışınlandırması hakkında iki bildiri 
sunmuştu. Bu kongreden dönen Oberndorfer ve Hu-
lusi Behçet, dekanlığa verdikleri kongre çalışmalarını 
bildiren yazılarında bir de Kanser Enstitüsü kurulma-
sını talep ettiler. Oberndorfer, teklifinde kadirşinaslık 

göstererek Hamdi Suat’ı anarak "Böyle bir Enstitü’nün 
çekirdeğini, maalesef ömrü yetmedi” demişti.
10 Aralık 1936 tarihinde Rektör Cemil Bilsel, Ober-
ndorfer’i ve Hulusi Behçet’i Rektörlüğe çağırarak on-
larla görüştü. Bu görüşmeden sonra teklif, Milli Eği-
tim ve Sağlık Bakanlıklarına sunuldu. 5 Nisan 1937'de 
Milli Eğitim (o devirde Kültür Bakanlığı) Bakan Saffet 
Arıkan imzasıyla Kanser Enstitüsü kurulmasını uygun 
bulduğunu bildirdi.
İlk konsey toplantısında Enstitü Talimatnamesi görü-
şülerek kabul edildi (4 Mayıs 1937). Kültür ve Sağlık 
Bakanları, Enstitü konseyinin onursal başkanları, Üni-
versite Rektörü ise asli başkanı sayılıyordu. Tıp Fakül-
tesi Dekanı, as başkan sayılıyordu.
Kanser Enstitüsü Direktörü: Prof. Dr. Oberndorfe
Konsey Üyeleri: Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Dairesi 
Reisi, İstanbul Sağlık Müdürü, Akil Muhtar Özden, 
Abdülkadir Noyan, Ali Esad Birol, Mim Kemal Öke, 
Lütfi Aksu, Tevfik Sağlam, Salahattin Erk, Feridun 
Şevket Evrensel, Kazım Esad, Kantorowitz, Oberndor-
fer, Schwartz, Nissen, Neşet Ömer, Frank, Behçet Sabit 
Erduran, Hulusi Behçet, Liepmann, Tevfik Remzi Ka-
zancıgil, Besim Turhan, Kazım İsmail Gürkan, Suphi 
Neşet Bekem, Konsey Başkanı: Cemil Bilsel Atay.
Birinci Asbaşkan: Kemal Atay, İkinci Asbaşkan: Gülha-
ne’den Murat Cankat ve konsey sekreteri Sedat Tavat.
1940’da ölen Liepmann yerine Radyoloji Direktörü 
Syalitzer seçildi. 

Uluslararası Kongreler
1938’de Paris’te toplanan İnternasyonal Kanser Hafta-
sı ve röntgen ile Curie anılmasında, Kemal Atay, Lütfi 
Aksu, Tevfik Remzi Kazancıgil delege olarak seçildi. 
Bu kongreye o zaman Paris’te olan Kazancıgil katıldı 
ve dönüşünde konseye bir rapor sundu.
1939’da New York Atlantic City’deki 3.Uluslarası Kan-
serle Mücadele Kongresi'ne Fahri Arel katılmış, Ober-
ndorfer, Berta Ottenstein, Peter Ludovig ise katılma-
dan bildiri göndermişlerdir.

Diğer Faaliyetler
Prof. Dr. Oberndorfer, resmi ve özel hastanelere bir 
yazı göndererek kanser hastalarının patolojik muaye-
nelerinin, Enstitü tarafından ücretsiz yapılacağını du-
yurdu. Bu teklif, çok iyi karşılandı. Ayrıca Oberndorfer 
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haftada bir gün patologlar için projeksiyonlu konferans-
lar düzenledi.
Hastahanelere istatistik bültenleri gönderiliyor ve kanser 
istatistiklerinin bildirilmesi isteniyordu.
1933 yılında Enstitüde incelenen biyopsi sayısı 410 iken, 
1943’te bu sayı 19465’e yükselmiştir.
Enstitünün bir hayvan ahırı vardır. Eski Bekirağa Bölüğü 
binasının karanlık ve rutubetli bir binası deney hayvan-
ları için ayrılmıştır. Prof. Dr. Üveyo Maskar’ın emeğiyle 
bu bölüm iyi çalışmakta, hatta üniversite dışı araştırıcı-
lara da deney hayvanı verebilmektedir.
Buraya kadar, Türkiye’de Kanser Bilimi (Onkoloji) ve 
tarihçesinin tamamını Prof. Dr. F. Perihan Çambel’in 
1946'da Pratik Doktor dergisinde yayınlanan yazısından 
özetledim. 1988 yılında Prof. Dr. Bülent Berkarda Türki-
ye Onkoloi Biliminin gelişimini şu şekilde anlatıyor:
Cemil Topuzlu’nun İstanbul’da yayınlanan Gazzette Me-
dicale D’Orient dergisinde Ocak 1904 tarihli “Essais de 
Traitement du Cancer” başlığı altında yayınlanan yazı-
sı, bizdeki ilk radyoterapi makalesidir. Dr. Rasih Emin, 
1904 yılında yine bizdeki ilk radyoterapi sonuçlarını ya-
yınladı.
Türkiye’de Çağdaş Radyoterapiye geçiş, 1933 Üniversite 
Reformu'ndan sonra gerçekleşmiştir.
1933'te Almanya’dan ayrılmak zorunda kalan, Fizik bil-
gini Dessauer, İstanbul Tıp Fakültesi içinde, Çapa’da 
Radyoloji ve Biofizik Enstitüsü kuruluşunu organize 
etmiştir. Dessauer’den sonra Prof. Dr. Tevfik Berkman 
yönetimi devralmış ve büyük hizmetlerde bulunmuştur. 
Kanser Radyoterapisi 1960’lı yılların başına kadar kon-
vansiyonel eksternal interstisyel ve intrakaviter radyote-
rapi şeklinde devam etmiştir.
Ankara Tıp Fakültesi'nde konvansiyonel radyoterapi, biri 
İstanbul Tıp Fakültesi olmak üzere iki cobalt 60 cihazı 
göreve girmesiyle bizde megavoltaj radyoterapi çağı baş-
lamıştır. 1976 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 
Cobalt 60, Cesium 137, Betatron ve simülatör getirilerek 
radyoterapi modernleştirilmiştir.
Ankara Tıp Fakültesi'ne 1972’de 30 yataklı bir bina inşa 

edilmiş ve Cobalt 60, 2000 Ci’lik Cesium 137 ve 18, 
MEV betatron cihazı getirilmiştir. Bu dönemde İstan-
bul Tıp Fakültesi'ne Cobalt 60, Betatron ve lineer ak-
seleratör cihazı getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı, 1976’da 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de radyoterapi merkezi 
kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Ankara’da, Etimes-
gut’ta 1967 yılında Onkoloji Hastahanesi kurdu. Ege 
Tıp Fakültesi de Cobalt 60 cihazı getirerek, yataklı bir 
Radyoterapi Ünitesi'ni başlattı. 1987’de Türkiye’de 22 
adet cobalt 60, 9 adet elektron terapi (akseleratör), 4 
adet intrakaviter radyoterapi için “afterloading” teda-
vi ünitesi ve kesin sayısı bilinmeyen konvansiyonel 
radyoterapi cihazı vardır. 1984 yılında radyoterapi, 
bağımsız bir ihtisas olmuş ve Radyasyon Onkolojisi 
adını almıştır.
1974 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Medikal 
Onkoloji Ünitesi kuruldu. Bu Ünitesinin (seksiyon, 
sonra 1982’de Bilim dalı) bir de polikliniği vardır.
Yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 30 yataklı bir Pe-
diatrik Onkoloji Ünitesi vardır.
İstanbul Tıp Fakültesinde Kemoterapi 1969 yılında 
Radyoterapi Kürsüsü'nde başlamıştır (sonra Radyo-
terapi Anabilim Dalı).
İstanbul’da Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Okmeyda-
nı Hastanesi'nde Medikal Onkoloji uygulanmaktadır.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Medikal Onkoloji 
Anabilim Dalı 1980 yılında kurulmuştur. 
Çukurova Tıp Fakültesi'nde Medikal Onkoloji, kurul-
duğundan beri faaliyettedir.
Hacettepe Üniversitesi'nde Pediatrik Onkoloji 1971 
yılında, Medikal Onkoloji ise 1972 yılı sonunda ku-
rulmuştur.
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Annuloplasty rings are artificial prostheses sutured to the 
native mitral or tricuspid valve annulus to correct its dila-
tation, remodel its shape, consolidate valve repair, and im-
prove coaptation between leaflets during systole (1). Since 
1968, when the first human rigid prosthetic mitral ring im-
plantation was carried out by A. Carpentier, annuloplasty 
technology has evolved over time from planar, complete, 
and rigid rings to flexible and semi-rigid rings as a result of 
new understanding of annular remodeling and the dynamic 
physiological structure of the mitral annulus. The pioneer-

ing canine experiments  of Tsakiris (2), who first de-
scribed the dynamic structure and physiologic behavior 
of the mitral annulus  during the cardiac cycle in terms of 
annular contractility, constituted the key study that trig-
gered the development of flexible rings, that unlike rigid 
rings, preserve the anatomical non-plane configuration 
and normal dynamics of the mitral annulus (3,4).  Fully 
flexible alternatives to  Duran ring, such as annuloplas-
ty using suture materials (5), pericardial tissue (6), or 
Cosgrove-Edwards bands (7) were therefore developed. 
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Özet
Erişkinler için geleneksel annuloplasti halkaları mevcuttur. Bu-
nunla birlikte, büyüme potansiyelinin korunmasının önemli 
olduğu çocuklarda, biyolojik olarak parçalanabilir halkalar 
geliştirilmiştir. Üretilen lifli doku, doğal halkanın fizyolojik 
büyümesine izin verir. Hem çocuklarda büyüme potansiyelini 
koruyan hem de mitral ve triküspit kapakçıkların üç boyutlu di-
namik hareketini sürdüren fibröz dokuyu indükleyerek annulus 
yeniden şekillendirme kavramı şüphesiz gelişen annuloplasti 
teknolojisine katkıda bulunur. Biyolojik olarak parçalanabilir 
halka, doğal halkanın büyüme potansiyelini korur ve pediatrik 
popülasyondaki kapak tamir prosedürleri için yeni perspektifler 
açar. Bu yazıda bioayrışabilen halkaların gelişme süreci ve öne-
mi ele alınmaktadır. 

Anahtar sözcükler: annuloplasti, bio ayrışabilen halka, 
yapay protezler, pediatrik kalp cerrahisi, annulus yeniden şekil-
lenmesi

Abstract
Conventional annuloplasty rings are available for adult 
population. However in children in whom preservation 
of the growth potential of the native annulus is important, 
biodegradable rings have been developed. The generated fibrous 
tissue allows for physiological growth of the native annulus. The 
concept of annulus remodeling by inducing fibrous tissue which 
both preserves growth potential in children  and maintains the 
three dimensional dynamic motion of the mitral and tricuspid 
valves undoubtedly contributes to the evolving annuloplasty 
technology. The biodegradable ring preserves the growth 
potential of the native annulus and that opens new perspectives 
for valve repair procedures in the pediatric population. 
In this article, the development and importance of biodegradable 
rings is discussed.

Key words: annuloplasty, artificial prostheses, biodegradable 
rings, pediatric cardiac-surgery, annulus remodeling 
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Semi rigid rings were later on conceived with a view to 
combining both the advantages of rigid rings, being the 
durable restoration of the anatomical oval shape of the 
mitral annulus and that of the flexible ring (8). However, 
left ventricular performance with semi rigid and rigid 
rings seems to be similar. Loss of flexibility in semi rigid 
rings with time could be the reason for lack of expected 
benefit. 
Although all these conventional rings available in the 
market respond to the needs of the adult population, no 
annuloplasty ring has thus far been designed for chil-
dren in whom preservation of the growth potential of 
the native annulus is an important issue in terms of long 
term stability of valve repair procedures. Lack of avail-
able pediatric sizes below 26 in the conventional rings 
which could not allow for growth of the native mitral 
annulus, is due to the induction of a stenotic effect in 
a growing child which  could be worsening with time. 
Being encouraged by some annuloplasty techniques 
which have been described in the pediatric population 
using different biodegradable suture materials and es-
pecially by polymers of poly-diaxanone largely used in 
pediatric cardiovascular operations (9-11), we started in 
1994 to develop a biodegradable annuloplasty ring (Kal-
angos ring, Bioring, Lonay, Switzerland) (Figure 1 and 
2) capable of preserving the growth potential of native 
mitral and tricuspid annuli. In the experimental trial, 
echocardiographic controls performed at monthy in-
tervals showed no signs of valve dysfunction, preserved 
ventricular contractility and physiological growth of the 
orifice with no transvalvular gradients. Another impor-
tant finding was continuation of fibrous tissue thickness 
despite complete ring degradation by hydrolysis at 6 

months, which prevents the annulus against redilata-
tive stretch. This fibrous tissue apparently behaves like 
an autologous ring remodeling the annulus which does 
not interfere with its dynamic physiological motion. 
Moreover, macroscopic measures of the valve orifices 
in the sacrificed animals confirmed the preserved an-
nulus growth potential at each time period in these 
animals which had increased their body weights from 
30-43 kg to 190-200 kg over a year.
Our preliminary clinical study in which Kalangos bi-
odegradable ring was used in 27 pediatric cases since 
1994 showed satisfactory midterm results and con-
firmed the preserved growth potential of the biode-
gradable ring (12).  On the other hand, the ongoing 
adult clinical trial showed that the dynamic structure 
of the mitral annulus was respected over a mean fol-
low-up of 3.9 years as confirmed by the systolodiastolic 
mitral orifice reduction of 26% on repeat echocardio-
graphic controls, this value being within the physiolog-
ical ranges of mitral orifice reduction.
The implantation of the ring within the native annu-
lus – contrary to the other conventional rings that are 
inserted on the native annulus - prevents it from being 
in contact with blood, and therefore avoiding throm-
boembolic complications. Anticoagulation is therefore 
not necessary, unlike with other rings for which antico-
agulation is preferable during the first postoperative 3 
months until the endocardium covers the ring. In addi-
tion, this ring does not contain any synthetic material 
and can theoretically be used during the acute phase 
of cases suffering from infectious  mitral insufficiency.
In conclusion, the concept of annulus remodeling by 

Figure 1: Mitral biodegrdable ring Figure 2: Tricuspid biodegradable ring 
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inducing fibrous tissue which both preserves  growth po-
tential in children  and maintains the three dimensional 
dynamic motion of the mitral and tricuspid valves un-
doubtedly contributes to the evolving annuloplasty tech-
nology.
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Özet
2020 yılı, Çin’in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan şehrinden 
başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 virüsü-
nün neden olduğu COVID-19 hastalığı ile başlamıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan 
edilmiştir. Yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, halsizlik, 
ishal, tat ve koku alma bozukluğu, baş ağrısı, ataksi, vertigo, 
kafa karışıklığı, ekstremitelerde ağrı ve kaslarda yorgunluk gibi 
semptomlarla kendini gösteren hastalığın yayılımını engelle-
mek için sosyal mesafeye dayalı kısıtlayıcı önlemler alınmakta-
dır. Evde kalma kurallarına göre kitle karantinası uygulamaları 
COVID-19 salgınının yayılımını engellemede birçok ülkede 
etkili olmuştur. Bununla birlikte, uzun süreli evde kalma ve 
beraberinde getirdiği fiziksel inaktivasyon, insanların sağlığını 
tehlikeye atabilecek riskleri de beraberinde getirmektetir. Fizik-
sel inaktivite sonucu; kas atrofisi, yağ dokusu artışı ve kilo alımı, 
yetersiz güneş ışığına maruz kalmaya bağlı D vitamin eksikliği, 
kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırlama, bağışıklık siste-
minin baskılanması, sosyal izolasyon sonucu yanlızlık duygusu 
ve davranışsal bozukluklar gibi uzun süreli evde kalmanın isten-
meyen potansiyel riskleri bulunmaktadır. Bu makalenin amacı 
fiziksel inaktivite sonucu ortaya çıkabilecek postansiyel riskleri 
ele almak ve tartışmaya açmaktır.

Anahtar Kelimeler: koronavirüs, SARS-CoV-2, COVID-19, 
self-izolasyon, fiziksel inaktivite, sedanter davranış, egzersiz, 
pandemi.

Abstract
The year 2020 started with the COVID-19 disease caused by the 
SARS-CoV-2 virus, which started in Wuhan, the capital city of 
Hubcei province of China, and affected the whole world. A pan-
demic was declared by the World Health Organization on Mar-
ch 11, 2020. Restrictive measures based on social distance are 
taken to prevent the spread of the disease, which is manifested 
by symptoms such as high fever, dry cough, shortness of breath, 
weakness and diarrhea. Mass quarantine practices have been ef-
fective in many countries to prevent the spread of the COVID-19 
outbreak, according to the rules of residence. However, long-
term home stay and accompanying physical inactivation bring 
risks also that can  endanger people's health.As a result of physi-
cal inactivity; there are undesirable potential risks of long-term 
stay at home, such as muscle atrophy, adipose tissue increase and 
weight gain, lack of vitamin D due to insufficient sunlight expo-
sure, preparing the ground for cardiovascular diseases, suppres-
sion of the immune system, loneliness due to social isolation and 
behavioral disorders.The purpose of this article is to address po-
tential risks that may arise from physical inactivity and discuss. 

Key words: coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, self-isola-
tion, physical inactivity, sedentary behavior, exercise, pandemic.
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diyovasküler hastalık gibi altta yatan hastalıklar bulu-
nurken, bu olgulardaki ölüm oranının %15 olduğunu 
bildirilmiştir (15, 16). 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), SARS-CoV-2'nin dünya 
çapında ölümle sonuçlanabilen bir hastalık nedeni ol-
duğunu doğrulamaktadır. Şu anda belirlenmiş bir te-
davi protokolü ve aşı henüz bulunamadığı için fiziksel 
teması sınırlamak ve sosyal izolasyon COVID-19 salgı-
nını kontrol etmek için en etkili strateji gibi görünmek-
tedir. Fakat fiziksel teması sınırlamak ve sosyal izolas-
yon için gündeme getirilen evde karantina uygulaması 
fiziksel inaktivite (Fİ) gibi ciddi bir problemi de bera-
berinde getirmektedir (17). Özellikle ileri yaş grubunda 
Fİ, kişilerin günlük yaşam aktivitelerinde yapabildikleri 
birçok aktivitenin yapılamaz hale gelmesine hatta evde 
karantina süresi daha da uzatılacak olursa bir daha geri 
gelmemek üzere kayıplara neden olacaktır (18). Korka-
rım ki evde izolasyon süresi sona erdiğinde hastanelere 
Fİ’nin neden olduğu (kas atrofisi, esneklik kaybı, eklem 
hareket açıklığında kayıp gibi) ya da oluşmasına ortam 
hazırladığı (kilo alma, obezite, ateroskleroz, hipertan-
siyon, tip 2 diyabet, D vitamin eksikliği, osteoporoz, 
artrozlar vb) hastalıklar nedeniyle başvurularda ciddi 
bir artış olacaktır.

Evde Kalma ve Kısmi Karantina Uygulamaları
Sözlük anlamı ile karantina; bulaşıcı bir hastalığın ya-
yılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin 
kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi bi-
çiminde uygulanan sağlık önlemidir. Kelimenin kökeni 
İtalyancadır (19).
Covid-19 tedavisi için henüz spesifik antiviral bir ilaç 
tedavisi ya da aşı bulunmamaktadır (20). Şu an Co-
vid-19 tedavisi destek ve palyatif tedavi ile sınırlıdır. 
Virüsün kişiden kişiye geçişinin önlenmesi için sosyal 
mesafeye dikkat edilmesi (mümkün ise en az 1,5 m 
uzakta bulunulmalı) ve evden çıkılmaması, bulaşmayı 
önlemede ve hastalığın yayılımını engellemede öneri-
len en geçerli uygulamadır (21). Ölümle sonuçlanan va-
kalar incelendiğinde genellikle yüksek yaş ortalamasına 
sahip oldukları ve birden fazla kronik hastalıklarının 
bulunduğu görülmekte iken son dönemlerde genç yaş-
larda vakaların görülmesi ve bu hastaların herhangi bir 
kronik hastalıklarının bulunmaması genç nüfusun na-
dirde olsa mortalite riski taşıyabileceğini göstermiştir. 
Tüm farklı yaş gruplarının SARS-CoV-2 enfeksiyonla-
rına yakalanma riski olduğu düşünüldüğünde, hastalığı 

Giriş
2020 yılı maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok 
sayıda insanın ölümüne neden olan bir pandemi salgını 
ile başlamıştır. Çin'in Wuhan şehrinde kliniklere baş-
vuran hasta sayısının artışı sonucu yapılan incelemeler 
yeni bir koronavirüs salgınının ortaya çıktığını göster-
miştir. SARS-CoV-2 olarak adlandırılan bu virüsler, 
hayvandan hayvana ve hayvandan insana bulaşarak 
hastalık yapabilirler (1, 2). SARS-CoV-2’nin Genom 
analiz çalışmaları sonucu yarasalardan insana bulaştığı 
bildirilmiştir (3, 4). Hastalık, hasta bireylerin öksürme-
si, hapşırması veya konuşması yoluyla oluşan damlacık-
ların sağlıklı kişiler tarafından doğrudan inhalasyonu 
veya hasta kişinin solunum sekresyon materyallerinin 
sağlıklı kişilerin ağız, burun ve göz mukoza zarlarına 
direkt veya indirek teması yoluyla kişiden kişiye bulaş-
maktadır (5). Son yayınlarda oral-fekal yolla da bulaşın 
olabileceği bildirilmektedir. Hastalık insanlarda ateş, 
kuru öksürük, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleri ile 
başlayıp, bilateral pnömoniye (6) neden olmasının yanı 
sıra bağırsak enfeksiyonlarına (7), nörolojik semptom-
lara ve dermatolojik döküntülere (8) de neden olmak-
tadır. Hastalığın kuluçka süresi ortalama 5.2 gün olarak 
bildirilmiştir (3-14 gün) (9).
Salgın Çin’de başlamış olmasına rağmen Avrupa’da, 
Amerika’da ve diğer Asya ülkelerinde de oldukça yay-
gın bir şekilde görülmektedir (3). Başlangıçta Çin’den 
sonra en çok Avrupa ülkelerinde, özellikle İtalya, İs-
panya ve Fransa’da hastalık yaygın olarak görülür iken 
sonrasında Rusya, Türkiye ve İran’da da yaygın olarak 
görülmeye başlamıştır. Hastalığın son dönemlerde yay-
gın görülme bölgeleri ABD, Brezilya, Meksika ve Pe-
ru'dur. DSÖ’nün  16 Haziran 2020’deki kayıtlarına göre 
12.12.2019’dan itibaren dünyada 7.890.687  vaka bildi-
rilmiş ve 433.404 vaka maalesef kaybedilmiştir (10). 
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC); 
Covid-19 enfeksiyonu görülen vakaların yaklaşık 
%80'inin kendiliğinden iyileştiğini, %14'ünde hastalı-
ğın daha şiddetli bir formunun görüldüğünü ve %6'sı-
nın da kritik derecede hastalandığını bildirmiştir (11, 
12). Şiddetli vakaların ve ölümlerin çoğunluğunun 
yaşlılarda ve kronik rahatsızlıkları olanlarda görüldüğü 
tespit edilmiştir (13). İtalya örneğinde Covid-19 sonu-
cu hayatını kaybedenlerin %50’si 70 yaş ve üzerinde-
dir. Vakaların %25’inde iki, %50’sinde 3 veya daha faz-
la kronik hastalık olduğu görülmüştür (14). Covid-19 
hastalarının %32'sinde diyabet, hipertansiyon ve kar-
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hafif veya semptomsuz yaşayan tüm genç bireylerin 
de virüsün yayılmasını önlemek için kendi kendine 
izolasyon prosedürlerine uymaları kritik önem taşı-
maktadır (22). COVID-19 salgınını yavaşlatmada ve 
vaka sayısını azaltmada evde kalma kurallarına göre 
ülke çapında kitle karantinası uygulamasının çoğu ül-
kede etkili olduğu kanıtlanmıştır (23).

FİZİKSEL AKTİVİTE
Fiziksel aktivite (FA), iskelet kaslarının kasılması so-
nucunda enerji üretilmesi, bazal düzeyin üzerinde 
enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketlerdir. 
FA’nın düzenli, planlı yapılandırılmış şekline egzersiz 
denir (24). Yapılan çalışmalar FA’nın yaşam süresini 
uzattığını ve mortalite riskini azalttığını göstermiştir 
(25). Egzersizin kardiyovasküler sistemden solunum 
sistemine, endokrin sistemden sinir sistemine, bağı-
şıklık sisteminden kas iskelet sistemi fonksiyonlarına 
kadar vücudumuzdaki tüm sistemler üzerinde olum-
lu etkileri mevcuttur (26, 27). FA ile kardiyovasküler 
risk faktörlerinin azaltılabildiği gösterilmiştir (28). 
Benzer olarak FA’lerin kan lipit profilini düzelttiği, 
kan basıncını düşürdüğü, insülin duyarlılığını artır-
dığı, C-reaktif protein ve diğer kronik kalp hastalığı 
biomarkerlarını iyileştirdiği ve bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği rapor edilmiştir (29). Ek olarak FA di-
yetle desteklendiğinde kilo kontrolünün de önemli 
bir parçasıdır. FA’nın bazı kanser türlerinde koruyucu 
rolünün olduğunu gösteren yayınlar bulunmaktadır 
(30).
FA’ların bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri 
olduğu bilinmektedir (31). Düzenli yapılan aerobik 
egzersizlerin NK hücre sayısında ve fonksiyonlarında 
artışa neden olduğu, CD4 T hücreleri /CD8 T hücre-
leri oranlarını değiştirdiği, immünoglobulin M (IgM) 
ve Ig G'nin kan seviyelerini artırdığı ve dolayısiyle 
kişinin infeksiyonlara karşı direncini artırdığı göste-
rilmiştir (32). 
FA’ların kişinin zihinsel sağlığını koruduğu (33), dep-
resyon ve düşme oranlarını azalttığı (34), dolaşım, 
solunum ve kas iskelet sisteminin fiziksel uygunluğu-
nu artırdığı, iyi olma halini ve bilişsel fonksiyonları 
artırdığı gösterilmiştir (35). Bu bulgular SARS-CoV-2 
virüsü ile başa çıkmak için farmakolojik olmayan, 
ucuz ve uygulanabilir bir yol olarak orta yoğunlukta 
egzersiz önerilmesinin gerekliliğini ortaya koymak-
tadır. Spor salonlarının kapanması, hastalık bulaşma 

korkusu ile sokağa çıkılmaması, işe gidiş gelişin azal-
tılması, insanların toplu taşıma araçlarından virüs 
sebebiyle uzak kalıp özel araçlarını daha çok tercih 
etmeleri ve evde çalışma olanaklarının arttırılması 
dahil olmak üzere izolasyon sürecindeki önlemler 
günlük rutinleri önemli ölçüde bozmuş, fiziksel ak-
tiflik düzeyini olumsuz etkilemiştir. COVID-19 en-
feksiyonu ile ilgili yapılan bütün çalışmaların hasta-
lığın tedavisi ve pandeminin sonlandırılması üzeri-
ne odaklandığı görülmektedir. Fakat en az Covid-19 
Pandemisi kadar, belki de Covid-19 pandemisinin 
sağlık ve ekonomik yıkımlarından çok daha fazlası 
fiziksel inaktivasyon sonucu ile karşımıza çıkacaktır. 

FİZİKSEL İNAKTİVİTE
Fiziksel İnaktivite (Fİ), sosyal mesafe, self-izolasyon 
(36) ve yerinde barınma (37) gibi kavramlar artık 
günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. 
Covid-19 hastalığının yayılımını önlemek amacıyla 
kısmi karantina uygulamaları global ölçekte destek 
bulmaktadır. Maalesef fiziksel olarak aktif kalma fır-
satları, enfekte olma korkusu nedeniyle azalmıştır. 
Fİ’nin, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, kanser-
ler, osteoporoz, KOAH, astım ve diyabet gibi kronik 
hastalıkların görülme riskini artırdığı bilindiğinden, 
Fİ global anlamda pandemi olarak kabul edilmekte-
dir (38). Hali hazırda, Covid-19 öncesi, dünyada 15 
yaş ve üzerindeki bireylerin %31’inin fiziksel olarak 
inaktif olduğu ve yılda yaklaşık 3.2 milyon insanın Fİ 
nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir (39). Fİ’nin 
sağlığı olumsuz yönde etkilediği fark edildiği için 
DSÖ tarafından pandemi olarak tanımlanmışken, 
birde Covid-19 nedeniyle uygulanan self-izolasyon, 
yerinde barınma ve evden çalışma fiziksel olarak 
inaktif birey sayısını artırmıştır. 
Kronik hastalıklar genetik, psikolojik, çevresel ve 
davranışsal faktörlerin kombinasyonu sonucu orta-
ya çıkan uzun süreli hastalıklardır. DSÖ’nün 2018’de 
yayınladığı verilere göre, kronik hastalıklara bağlı 
olarak dünyada her yıl 41 milyon insanın öldüğü ve 
bu rakamın tüm ölümlerin %71’ini oluşturduğu gö-
rülmektedir. Kronik hastalıkların genellikle yaşlı po-
pülasyonla ilişkilendirilmesine rağmen, kronik has-
talıklara bağlı gerçekleşen ölümlerin 15 milyonunun 
30-69 yaşları arasında olduğu ve bu ‘erken’ ölümlerin 
yaklaşık %85’inin de düşük ve orta gelirli ülkeler-
de gerçekleştiği ifade edilmiştir (40). Fİ’nin kronik 
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ma, daha fazla televizyon karşısında zaman geçirme, 
bilgisayar oyunları, sosyal medya, youtube aktiviteleri 
fiziksel aktivitelerimizi kısıtlamış, aynı zamanda bes-
lenme alışkanlıklarımızı da değiştirmiştir. Birkaç haf-
talık immobilizasyonun kalp kasında atrofi ve fonksi-
yonlarında azalma (51), periferik damarlarda daralma 
ve sertleşme (52), makro ve mikrosirkülasyonda bozul-
maya (53, 54) neden olduğu gösterilmiştir. COVID-19 
salgını öncesinde, Koroner kalp hastalığı (KKH) olan 
hastalar arasında Fİ oranı dünya genelinde %22.3-
40.5’tir (55). Covid-19 nedeniyle uygulanan sosyal izo-
lasyon ve beraberinde gelen Fİ bu oranları katlanarak 
artıracaktır.
Küresel anlamda sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için 
DSÖ, yetişkinlerin haftada 150 dakika ve daha fazla 
orta yoğunluklu aerobik fiziksel aktivite veya haftada 
75 dakika ve daha fazla şiddetli yoğunlukta aerobik fi-
ziksel aktivite yapmasını önermektedir (56). Ek olarak 
DSÖ, haftada 2 veya daha fazla gün büyük kas grupla-
rını içeren kas güçlendirme aktivitelerinin yapılmasını 
da önermektedir. Bu öneriler yürüme, bisiklete binme, 
yüzme, bahçe işleri, gezinti, dans ve ev işleri gibi fizik-
sel aktivitelerin yapılması şeklindedir. Günde 30 dak. 
orta yoğunlukta yapılan egzersizlerin kardiyovasküler 
kaynaklı mortalite oranlarında %24 azalmaya neden 
olduğunu (57), obezite, insulin direnci, tip 2 diyabet 
ve inme riskini azalttığını göstermiştir (58). Haftalar-
ca (hatta aylarca) evlerinde kalmaya zorlanan insanlar, 
sadece zorunlu ihtiyaçlar veya beslenme amaçlı olarak 
ara sıra hareket edebilirler. Bu durumda ortaya çıkabi-
lecek Fİ’nin zararlı etkilerini en aza indirmek için bazı 
iç mekan fiziksel aktivitelerine katılımın özendirilmesi 
önerilmelidir. Her ne kadar hızlı yürüme, koşma ve bi-
siklete binme, kapalı egzersiz ekipmanı (örneğin koşu 
bandı, sabit bisikletler, vb.) eksik olan kişilerin büyük 
çoğunluğu için mümkün değilse bile, vücut ağırlığı ile 
yapılan hareketler, merdiven inip çıkma, yürüyüş yap-
ma, egzersiz bantları, kondisyon topu veya basit ağır-
lıklarla çok özel ve pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyma-
dan kuvvet ve aerobik egzersizler yapılabilir (59). Te-
levizyon, video veya youtube kanalları ile ekipmansız 
egzersiz eğitimleri yapılabilir. Burada herkesin kendi 
yaş grubuna, fiziki özelliklerine, kondisyon düzeyine 
ve var olan kronik hastalıklarına göre modifiye edilmiş 
bir FA’yı yapması uygundur. Merdivenleri inip-çıkmak, 
adım egzersizi yapmak, sıçramak, mekik-şınav çekmek 
hatta evde bulunabilecek basit araçlarla kuvvet antren-
manı yapma bireylere yardımcı olabilir ve uzun süre-

hastalıklara yakalanma oranlarını artırdığı göz önüne 
alındığında, Covid-19 yayılımını engellemek nedeniyle 
kısmi karantina uygulamasının durumu daha da kötü-
leştireceği ortadadır. Tayvan’da 416.715 birey üzerinde 
yapılan bir çalışmada fiziksel olarak aktif olan bireyle-
rin, fiziksel olarak aktif olmayan bireylere göre mor-
talite riskinin %14 daha düşük olduğu gösterilmiştir. 
Fiziksel olarak çok aktif bireylerde ise bu rakam %35 
oranında daha düşük bulunmuştur (41). DSÖ’nün 2009 
verilerine göre Fİ, dünyadaki tüm ölümlerin %6’sıyla 
ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer almaktadır (42). 
Fİ’nin diğer olumsuz sonuçları aşırı kilo alma (obezite) 
(43) ve uzun süreli kapalı ortamda kalınması sonucu 
D vitamini eksikliği (44) gelişme riskidir. Aşırı kilo ve 
obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, pulmo-
ner emboli, kanserler ve osteoartrit gibi birçok pato-
lojinin riskini artırır. D vitamini sadece kemik sağlığı 
için gerekli değildir. Aynı zamanda kardiyovasküler ve 
otoimmün hastalıklar, kanser, alerji ve astım, zihinsel 
bozukluklar, metabolik sendrom ve diyabet gibi pato-
lojilerin gelişme riskini azaltmak da dahil olmak üzere 
çok çeşitli etkileri vardır (45).
Covid-19 hastalığı ile ilişkili fiziksel problemlerden bir 
diğeri motor fonksiyonlarda bozulmadır (46). Motor 
fonksiyonlarda bozulma Covid-19 hastalığına bağlı 
olabileceği gibi uzun süren hareketsizliğe bağlı gelişen 
kas atrofisi ile de ilişkili olabilir. Covid-19 hastalığında 
görülen yaygın kas-iskelet sistemi ağrısı, halsizlik, bit-
kinlik ve yorgunluk da kas atrofisine katkıda bulunabi-
lir. Oluşan kas atrofisine bağlı kardiyopulmoner egzer-
siz kapasitesi azalır (47). 
Uzun süre ev ortamında kalmak kaçınılmaz olarak te-
levizyon izlemek, bilgisayar oyunları oynamak veya 
sosyal ağlar içinde dolaşmak için daha uzun süreler 
harcamak, potansiyel olarak davranışsal bağımlılık bo-
zuklukları geliştirebilir. Uzun süreli ev izolasyonlarının 
en sık görülen yan etkileri psikolojik rahatsızlıkları 
(örn. uyku yoksunluğu, kendine zarar verme), nörolo-
jik komplikasyonları (örn. göz yorgunluğu, baş ağrısı), 
kas-iskelet sistemi bozukluklarını (örn. boyun, sırt, bel 
ağrısı, karpal tünel sendromu) (48, 49) ve immobilite 
ile ilişkili venöz tromboz (50) görülme risklerini artır-
masıdır. Bu nedenle, self-izolasyon ve hareketsiz yaşam 
küresel bir toplum sağlığı sorunu olarak görülmelidir.
Covid-19 nedeniyle uygulanan kısmi karantina, az da 
olsa günlük rutinimizde olan birçok fiziksel aktivitemi-
zin yapılmasına engel olmuştur. Daha uzun saatler uyu-
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li fiziksel inaktiviteden kaynaklanan zararlı etkilere 
karşı koruyabilir. 

SONUÇ
Sonuç olarak, Covid-19, SARS-CoV-2’nin ortaya çı-
kardığı önemli ve ağır bir viral enfeksiyon tablosudur. 
Yüksek bulaş oranına sahiptir. Bazı hastalarda yaşamı, 
toplumda küresel sağlığı ve güvenliği tehdit etmekte-
dir. Bu nedenle spesifik bir tedavi ya da aşı bulunun-
caya kadar, hastalığın yayılımını önlemek ve mortali-
teyi azaltmak en önemli amaçtır. Asemptomatik kişi-
lerin hastalığı yayma potansiyeli yüksek olduğundan 
sosyal izolasyon önemlidir. Hastalığın yayılmasını ve 
Covid-19 pandemisini önleme adına devreye soku-
lan evde kalma, kısmi karantina uygulamaları başka 
bir pandemiyi tetiklemekte ve Fİ nedeniyle oluşabi-
lecek birçok hastalığın fitilini ateşlemektedir. Bu iki 
pandemiyi çok iyi organize etmemiz gerekmektedir. 
Birini ortadan kaldırmaya çalışırken çok daha tehli-
keli sonuçların ortaya çıkmasına neden olacak diğe-
rini tetiklememek gerekmektedir. COVID-19 pan-
demisi nedeniyle fitness merkezleri, kamu parkları 
ve yürüyüş parkurları da dahil olmak üzere fiziksel 
olarak aktif olmak için kullanılan birçok fırsat askıya 
alınmıştır. Bunun sonucu olarak Covid-19 pandemisi 
esnasında, zaten inaktif olma eğiliminde olan insan-
lar, eskisinden daha inaktif hale gelmişlerdir. SARS-
CoV-2 yayılımını önlemek için vurgulanan evden 
çıkmama kamu spotları, hastaları immobil bir yaşam 
tarzını benimsemelerine yol açarak ilerleyen zaman-
larda obezite, eklem rahatsızlıkları, D vitamin eksik-
liği, osteopenia, osteoporoz, kas atrofisi, fonksiyonel 
kapasitede azalma, davranış değişiklikleri ve depres-
yonun da içinde bulunduğu birçok sorunun artması-
na yol açabilir. Herhangi bir hızda, günde 4000 kadar 
az, adım atmanın bile uzun dönem sağlığı geliştirdiği 
gösterilmiştir (60, 61). Risk altındaki hastalara, kısmi 
karantina sırasında maruz kaldıkları hareketsizliğin 
en azından zararlı etkilerini hafifletmek için “daha 
fazla hareket et ve gün boyunca daha az otur” gibi slo-
ganlar devreye sokulmalı, uzun süreli hareketsizliği 
önleyen stratejiler önerilmelidir.
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Abstract
The Covid-19 pandemic spread quickly after its first detection 
in China in December 2019, causing high mortality and mor-
bidity globally. The lockdowns imposed to control its spread 
caused huge economic, social and psychological effects. Gre-
ece achieved relatively good results in terms of recorded cases, 
admissions to ICU and deaths. Exploring the reasons behind 
the success, it is shown that Greece reacted quickly, taking se-
veral difficult decisions to impose restrictions on many acti-
vities at the end of February 2020 and early March. Following 
the recommendations of an ad hoc Committee of Specialists, 
restrictions were extended in quick succession, culminating in 
an almost universal lockdown that started on 23 March 2020. 
The success in limiting the spread of the coronavirus led to a 
gradual relaxation of the lockdown that started on 4 May 2020. 
In achieving this result, credit must be given to the government 
that listened to the scientific advice, to the academics and health 
professionals involved and to the public who complied with the 
restrictions with remarkable forbearance. The pandemic expo-
sed the chronic deficiencies in the country’s National Health 
System (ESY) and the Public Health Services. Yet the hospitals 
responded with professionalism and effectiveness, supported by 
additional staff, and the Civil Protection Agency fulfilled many 
of the required tasks. Special care was taken to protect vulne-
rable populations. The economic fallout is considerable and 
difficult to deal with, while the blow on the tourist industry is 
severe, in spite of the country being a safe destination. While the 
management of the health crisis received inter-party political 
support, political controversy surrounds the proposals to miti-
gate the economic downturn. Several questions remain about 
the future, whose answers will depend on the choices made by 
both the citizens and their leaders. 

Key words: pandemia, covid-19, healthcare system, 
Greece

Özet
Covid-19 salgını, Aralık 2019'da Çin'de ilk tespitinden sonra hızla 
yayılarak dünya çapında yüksek mortalite ve morbiditeye neden 
olmuştur.  Yayılmasını kontrol etmek için uygulanan tedbirlerin 
ciddi ekonomik, sosyal ve psikolojik sonuçları olmuştur. 
Yunanistan, olgu sayıları, yoğun bakım ünitelerine kabuller ve 
ölümler açısından nispeten iyi sonuçlar elde etmiştir. Başarının 
ardındaki nedenler irdelendiğinde, Yunanistan'ın hızla tepki 
göstererek 2020'nin Şubat sonu ile Mart başında birçok faaliyete 
kısıtlama getirmeye yönelik kararlar verdiği görülmektedir. 
Hemen ardından, oluşturulan geçici bir Uzmanlar Komitesi'nin 
tavsiyelerine uygun olarak, 23 Mart 2020'de başlayan tüm 
ülkede bir karantina gerçekleştirildi. Koronavirüsün yayılmasını 
sınırlamakta elde edilen başarıdan sonra 4 Mayıs'ta başlamak 
üzere karantinanın kademeli olarak gevşemesi başladı.  Bu 
sonuca ulaşılmasında, bilimsel tavsiyelere uymuş olan hükümetin, 
ilgili akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin ve olağanüstü 
hoşgörü ile kısıtlamalara uyan halkın katkısı büyüktür.  Bu arada 
pandemi, ülkenin Ulusal Sağlık Sistemi (ESY) ile Halk Sağlığı 
Hizmetlerinin kronik eksikliklerinin gündeme gelmesine de 
neden olmuştur.  Yine de hastaneler profesyonel ve etkin bir 
biçimde, yardımcı sağlık personeli ve Sivil Savunma Ajansının 
da katkısı ile gerekli her türlü etkin görevi yerine getirmiştir. 
Toplumun savunmasız/örselenebilir nüfuslarını korumak için 
özel dikkat gösterildi. Ülkenin güvenli bir tatil noktası olarak 
değerlendirilmesine rağmen, turizm endüstrisindeki şiddetli 
darbe ekonomi açısından başa çıkılması zor bir durum ortaya 
koydu. Sağlık krizinin yönetimi siyasi gruplar taraflar arası destek 
alırken, ekonomik gerilemeyi hafifletme önerileri tartışmalara 
neden olmaktadır. Halen, konu ile ilgili gelecekle ilgili, cevapları 
halk ve liderler tarafından yapılacak tercihler temelinde verilmesi 
beklenen çeşitli sorular mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler: pandemi, covid-19, sağlık sistemi, 
Yunanistan
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In chaos theory, the flight of a butterfly in a remote corner 
of the planet can trigger a chain of non-linear events that 
may result in a major storm at the other side of the globe. 
In the case at hand, it was maybe during the “flight of the 
bat” that the corona virus jumped species from bats to 
pangolins (1,2,3) (or was it another mammal?), and from 
thereon to humans. From December 2019 when the first 
cases were recognised in the city of Wuhan in the Hubei 
province of China, the SARS-COV-2 virus spread with 
alarming speed from one population to another, reaching 
every continent and every country in the world (4). So 
far, there are more than ten million recorded cases and 
more than half a million deaths worldwide, while many 
more people have suffered mild symptoms or have gone 
through an asymptomatic infection (5,6). Beyond the she-
er numbers of deaths and recorded cases, the Covid-19 
pandemic has put enormous strain on the health services, 
as countries rush to treat an unprecedented surge in the 
numbers of patients requiring hospitalization and venti-
lator support, as well as carrying out diagnostic tests and 
contact tracing for all the cases identified. In addition, the 
ensuing lockdowns have had severe consequences on the 
global economy (7), while the full social and psychologi-
cal effects will take a while to be understood and assessed 
(8,9,10,11). It is inevitable that such a major upheaval in 
everybody’s daily routine, whether they suffered from the 
disease or not, will impact the political realities of each 
country (12), depending on how well it coped with the 
crisis, and how the population perceives and judges the 
performance of the government. 
The impact of the pandemic varied between countries. 
One country that fared far better than others is Greece. 
At the time of writing, it had recorded 3432 cases and 191 
deaths, corresponding to 32.9 cases and 1.8 deaths per 
100,000. In comparison with some countries of similar 
population size in Europe, it is noted that Belgium had 
recorded 61509 cases and 9753 deaths, Czechia 12046 ca-
ses and 349 deaths, Hungary 4157 cases and 586 deaths, 
Portugal 42454 cases and 1579 deaths and Sweden 69692 
cases and 5370 deaths (13). The present paper will present 
the country’s response to the pandemic and attempt to 
explain what factors contributed to the success.

The lead up to the lockdown
When the news about the outbreak was heard, it was 
viewed as something that was distant and unlikely to 
affect the country. Then, on 30 January 2020, the World 

Health Organization (WHO) declared that it is a Public 
Health Emergency of International Concern (PHEIC) 
and on the next day Italy, a neighbouring country with 
close business, trade and tourist links with Greece, 
declared a state of emergency. It was therefore deemed 
necessary to prepare for the outbreak (14). An ad hoc 
Committee of Specialists in infectious diseases, epide-
miology and intensive care, was appointed on 17 Feb-
ruary and tasked to provide relevant scientific advice. 
Immediate plans to reallocate specific hospitals as Co-
vid-19 reference centres were drawn and put into pla-
ce, steps were taken to recruit additional medical and 
nursing staff for the country’s National Health System 
(known as “ESY”, from “Ethniko Systyma Ygeias”) and 
to increase the number of beds in the Intensive Care 
Units (ICU) of the ESY hospitals. When the first case 
of infection was confirmed on 26 February, in a wo-
man who had just returned from a business trip to Italy, 
she was immediately hospitalised in a negative pressure 
unit, and so were the cases confirmed over the next few 
days, including a group of travellers who had just retur-
ned from a pilgrimage in the Middle East, almost all of 
whom were infected. 
Public awareness of the possible scale of the problem 
was heightened on 27 February when it was announced 
that, in accordance with the advice of the Committee 
of Specialists, all carnival events were banned, just as 
everybody was preparing for the climax of festivities on 
the following weekend. Although official events were 
cancelled, groups of people in some towns defied the 
ban and unofficial celebrations took place, fortunately 
without untoward results. During the first fortnight 
of March, new measures were announced almost on a 
daily basis: initially it was local lockdowns and speci-
fic school closures, then school trips were banned and 
eventually all schools and universities were closed; ca-
fes, bars, restaurants and tavernas followed; shopping 
centres and retail shops were shut; all sporting activities 
and cultural events were banned; religious services of 
all creeds were suspended. Public awareness was raised 
even further when a warning message was sent on 11 
March to all the mobile (cell) phones in the country, 
accompanied by a distinctive sound alarm. On the next 
day, by coincidence, the first Covid-19 death was re-
ported and the WHO upgraded the Covid-19 outbreak 
to a pandemic. During the next weeks, restrictions of 
arrivals by air, land and sea were gradually extended: 
everybody who entered the country had to quaranti-
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ne for 14 days; flights were suspended with very few 
exceptions; land borders were closed; ships and plea-
sure boats were banned from docking in Greek ports. 
Also, admissions to hospitals for non-urgent surgery 
and investigations were indefinitely postponed and 
regular out-patients departments were closed. 

The lockdown 
A general lockdown was announced on 22 March, to 
start on the following day. Everybody had to “stay at 
home”, all but essential economic activities were sus-
pended and anybody who left their home had to carry 
a justification for their exit, in the form either of an 
SMS authorization or of a signed statement. Being 
outside one’s home was only allowed for work or for 
one of six specific reasons: seeking medical care, vi-
siting a supermarket or grocery, a relative in need or 
a bank, personal exercise and taking a pet for a walk. 
During the next weeks, the country adapted to living 
in lockdown. After a process of trial and error, a pat-
tern for a daily press briefing at 6:00 pm was establis-
hed. It was transmitted live on all TV channels and 
watched (almost) by the whole country. The briefing 
was carried out by the chair of the Committee of Spe-
cialists and the Deputy Minister for Civil Protection. 
The former, a soft spoken Professor of Infectious Di-
seases, presented the health aspects of the outbreak 
and answered all related questions, including questi-
ons about clinical matters, methods of testing, the ef-
fectiveness of different therapies and the prospects for 
developing a vaccine. The latter presented and dealt 
with all the administrative aspects. In addition, the 
Deputy Minister of Health answered questions about 
the preparedness of the hospitals and of the health 
services in general. 
The country followed closely how many new cases 
were confirmed and where, how many people died 
and their demographics, how many patients were 
admitted to hospital, how many required a ventila-
tor. One issue that was repeatedly discussed was the 
availability of molecular tests both for suspected cases 
and for contact tracing, as well as the pros and cons of 
antibody tests to detect those with presumed immu-
nity. It also followed closely how many transgressions 
of the limitations of movement happened on each day, 
the imposition of additional restrictions of movement 
wherever a cluster of cases appeared in any part of the 

country or in a specific facility, etc. It also followed 
how the hospitals designated as exclusive “Covid-19 
centres” were coping, how many additional health 
professionals were hired, the opening of new ICU 
beds, whether Personal Protective Equipment was 
available for health personnel and how Primary He-
alth Care services were responding. 
The success of the effort exceeded expectations: the 
Greeks complied with the “stay at home” order with 
forbearance and the transgressions were few and far 
between. Those who could work from home did so, 
schools and universities quickly adapted to distan-
ce teaching and many administrative matters that 
required visits in person to government offices were 
quickly shifted to on-line procedures. As a result, the 
rate of increase of new cases soon fell and so did the 
number of patients on ventilators. Daily deaths fol-
lowed suit (15,16). 
Corroboration for the effectiveness of the policies 
implemented comes from the trend in overall mor-
tality in the country: In comparison with previous 
years, no excess deaths were reported in the first 
six months of 2020 (17). This confirms that deaths 
in the community were not missed, whether due to 
Covid-19 or to other causes that may be attributed to 
people’s fear of attending hospitals (18).

The post-lockdown period 
On 4 May, after 6 weeks of lockdown that included 
the Greek Orthodox Easter and the long weekend of 
1-3 May (a secular holiday), the gradual lifting of the 
emergency measures was initiated, starting with the 
cancellation of the “stay at home” order and its con-
comitant SMS messages and signed forms. Over the 
next few weeks, a gradual lifting of the restrictions 
was applied, albeit with the proviso that strict hygie-
nic protocols would be observed, essentially keeping 
a safe physical distance and wearing a face mask 
whenever overcrowding might occur: shops opened; 
all religious services restarted; schools and universi-
ties resumed; beaches became accessible; bars, cafes 
and tavernas opened up, etc. By the end of June, the 
economy of the country had opened up for business 
(almost) as usual. One exception was that of inco-
ming flights, which will be commented on later. 
During the months of May and June, as restrictions 
were relaxed, social behaviour showed signs of a re-
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action by some young people who gathered in squares 
and outside bars, enjoying unofficial parties. The police 
intervened to disperse the crowds and to impose fines 
if bars and cafeterias were complicit in breaching the 
rules. Over this period, small clusters of cases continu-
ed to erupt all over the country, both from imported 
cases and from community transmission, mainly by 
asymptomatic carriers. These occurrences served as a 
strong reminder that, irrespective of results so far, the 
coronavirus had not disappeared and the emergence of 
a second wave is always possible if people do not be-
have responsibly. The identification of clusters was fol-
lowed by an immediate “test-trace-isolate” procedure, 
including local lockdowns in specific villages and ne-
ighbourhoods. Fortunately, admissions to ICU did not 
increase and the deaths recorded were of patients who 
had been on a ventilator for some time. 

An explanation of the success of the endeavour
The success in containing the pandemic was by no means 
inevitable. In order to explain the result achieved, one has 
to examine the behaviour of three main actors: the gover-
nment, the academics and health professionals and the 
community. 
The government of New Democracy was relatively new in 
office, having won the elections of 7 July 2019 with a cle-
ar majority in Parliament. It started its term of office with 
various initiatives to implement its manifesto without any 
major events. In the health sector, it promised that the ESY 
would be reorganized, letting it be understood that it would 
re-examine its relationship with the large private sector, 
in favour of the latter. There were two specific legislative 
initiatives regarding Public Health Services: a law reorga-
nising the National Public Health Organization (EODY), 
previously known as the “Greek CDC”, and a law on Public 
Health Services that was strongly criticized before its ap-
proval by Parliament (19). In the case of the pandemic, the 
government declared that it was going to follow the science 
and accept the advice of the Committee of Specialists. The 
Prime Minister made very few broadcasts, only to announ-
ce major decisions, the Minister of Health carried out focu-
sed public engagements and other Ministers, when asked 
about the pandemic, referred to the advice of the scientists. 
The scientific community was well informed and almost 
unanimous in supporting the decisions regarding the pan-
demic. The Committee of Specialists was up to date on the 
scientific literature about the coronavirus, and it had open 

channels with the European Centre for Disease Control 
(ECDC) (20) and the World Health Organization (WHO) 
(21). In addition, all but very few of the academics and pro-
fessionals who were interviewed daily on news bulletins 
and other TV programmes reinforced the messages pro-
nounced by the Committee of Specialists, irrespective of 
whether they were members of the Committee or not. Even 
most important is that the doctors, nurses, ambulance staff 
and all other health professionals who work in the front 
line services of the state run ESY carried out their functi-
ons with professionalism and dedication, often beyond the 
call of duty. Their contribution should not be underesti-
mated and it must be added that the public expressed their 
appreciation and respect on more than one occasion. 
As already mentioned, the attitude of the public were surp-
risingly supportive, especially, in view of the experience of 
the fiscal crisis that Greece had gone through in the pre-
vious decade, when many people rejected the notion that 
the austerity was necessary to save the country’s economy. 
When the European Union (EU), the International Mo-
netary Fund (IMF) and the European Central Bank were 
called upon in 2010, 2012 and 2015 to bailout the economy 
and avoid a sovereign debt default, the Greeks were port-
rayed in the international press as an easy going, almost 
irresponsible people, who indulge in reckless spending. 
Were these negative stereotypes wrong or did something 
else happen? A credible interpretation is that in fact it was 
the experience of the fiscal crisis and the futility of belie-
ving and trusting in populist rhetoric that equipped the 
Greeks with the prudence and resilience required to accept 
the terms of the lockdown (22,23): having gone through 
the painful economic crisis, they were willing to make the 
necessary sacrifices to minimize the effects of the health 
crisis. They were willing to follow the government that 
showed determined leadership, as it had done on a previ-
ous, unrelated, occasion. Furthermore, they also accepted 
that it is best to listen to the specialists rather than believe 
conspiracy theories about the origins of the coronavirus 
and fake news about different miracle cures. 

The health services 
An important preoccupation was the awareness that 
after 10 years of cuts in the financing of the ESY, the 
health services were not ready to deal with a big sur-
ge of cases. It was long known that the number of ICU 
beds was below those required even for routine care 
(24); that the Primary Health Care services, required 
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to manage patients outside hospitals, did not deploy the 
required number of family physicians in order to cover 
the whole population; that the Public Health Services, 
that are accountable to the country’s 13 elected Regional 
administrations (25) do not possess the resources and 
capabilities required to monitor the spread in the com-
munity, to carry out contact tracing and to enforce all the 
necessary measures at a local level. These problems (and 
others) cannot all be attributed to the cuts in financing, 
many being the result of the chronic lack of a clear health 
strategy and the prevailing management style of “benign 
neglect”: do not solve a problem unless it is urgent, since 
the solutions may incur political costs, while the benefits 
will only be apparent later on. 
As regards the specific issues relevant to the management 
of the pandemic: the ICU beds were increased from 565 
to 1015 by obtaining more ventilators and related equ-
ipment and by recruiting additional staff; specially de-
signated Covid-19 Primary Health Centres were organi-
zed in the Athens conurbation to relieve the pressure on 
the hospitals; and the Public Health Services’ functions 
of contact tracing and follow up were supplemented by 
an ad hoc service organized under the Civil Protection 
Agency.

Protecting vulnerable populations 
During the pandemic, special consideration was given to 
protecting vulnerable populations, in particular the el-
derly in nursing homes, the refugees and migrants, the 
inhabitants of the islands and the Roma population of 
Greece. Looking briefly at each group, the nursing homes 
where many elderly people are cared for received strict 
quarantine orders from early March. The camps and ot-
her facilities where refugees and migrants are housed are 
often overcrowded and totally unsuitable for practising 
social distancing (26). They were placed under strict rest-
rictions of movement so as to avoid importing the coro-
navirus into the encampments. The medical infrastruc-
ture and resources in the islands, especially the smaller 
ones, are by definition not suited to handling severely ill 
persons, especially in any sizeable numbers. So travel to 
the islands was allowed only for people who could prove 
their status as residents and for staff delivering essential 
goods and supplies. Finally, the Roma population of Gre-
ece, whose lifestyle does not facilitate social distancing, 
came into focus when a few clusters occurred in their 
neighbourhoods. These prompted the intervention of the 

National Public Health Organization and the Civil 
Protection Agency. In turn, these provoked compla-
ints about stigma and discrimination that were dealt 
with by dialogue with the Municipal Authorities and 
the leaders of the communities in the areas affected. 
The result was that any outbreaks were quickly con-
tained and almost no deaths were recorded among all 
the groups above. 

The economy and tourism
Everywhere, the lockdown has caused an economic 
shock, the size and extent of which cannot be accu-
rately estimated because of the many uncertainties 
surrounding it (27). In the case of Greece, the pan-
demic struck just after the country had started to re-
cover from the decade long recession, entering posi-
tive growth just in 2017. It is beyond the remit of the 
present paper to analyse the economic fallout. Suffice 
it to say that the government had announced a series 
of economic packages to support workers, employees 
and professionals who were furloughed, as well as to 
support the businesses and industries that lost their 
income, through no fault of theirs. The opposition 
parties, who provided unprecedented support to the 
measures against the pandemic, immediately expres-
sed their objections, arguing that the proposals were 
inadequate and would not prevent a long term eco-
nomic recession. At the same time, the issue of the 
economic support is under discussion at the level of 
the EU as a whole and of the Eurozone members in 
particular. This provides Greece with added financial 
security, while it has to negotiate with its partners in 
the EU about the size and the terms of the financial 
support it will receive. 
Tourism is one sector where balancing the need to 
open up the economy with the health risks involved is 
paramount. With 33 million visitors in 2019 and cont-
ributing about 20% of the country’s GDP, tourism is 
of major significance for the recovery of the economy 
(28). Certainly, health protocols have been addressed 
to hotels, other tourist accommodations, restaurants, 
etc., setting down the rules for safeguarding the health 
of visitors, staff and the local community. Herein lies 
a paradox: although the sacrifices of the Greeks ren-
der the country a safe destination, even safer than ot-
hers, where will the visitors come from and how? How 
many airplanes will fly and under what restrictions? 
And the question on everybody’s mind is whether the 
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influx of tourists carries the risk of triggering a second 
wave of the outbreak. In any case, the issue of flights 
was discussed by the EU and it was decided that flights 
will resume on 1 July between the EU member states 
and those countries whose epidemiologic score is at le-
ast as good as the average score of the member states. 
At the same time, targeted tests for the coronavirus will 
be carried out on persons arriving who fulfil specific 
criteria. It remains to be seen how things will work out 
in practice. 

Concluding comments 
Greece responded to the challenges of the Covid-19 
pandemic with commendable results. It took hard de-
cisions very early in the pandemic wave, exhibiting ex-
cellent reflexes. It succeeded in “flattening the curve” 
and avoided too many excess deaths and admissions to 
ICU’s. Its communication strategy succeeded in keeping 
the public informed and adhered to the requirements 
for transparency and public accountability. It provided 
decisive leadership in a democratic context which the 
public appreciated. Listening to the specialists was a 
novel and welcome experience for the country, where 
the advice of experts and “technocrats” is not usually 
heeded. The country could be proud that it emerged 
from the pandemic almost unscathed. 
The future is still shrouded in many uncertainties. First 
and foremost is whether the strategy of containment 
of all clusters that emerge will succeed in preventing 
a major second wave and accompanying lockdown. In 
many ways, living with the restrictions at this stage is 
more difficult because much depends on the respon-
sible behaviour of each individual rather than generali-
zed prohibitions that apply to everybody. The questions 
about effective treatments and about an effective and 
safe vaccine will take a while to be answered, as will the 
question about the vaccine being available as a global 
public good, rather than a marketable commodity. 
With respect to the health services of the country, the 
government has not made its position clear. Will it re-
cognise that the response of the National Health Sys-
tem (ESY) was crucial in managing the pandemic and 
therefore will it re-examine its position regarding pri-
vatization of certain publicly provided services? Will it 
recognise that developing a family physician based, in-
tegrated system of Primary Health Care is a necessity? 
In a similar vein, will it recognise that the reorganisa-
tion and strengthening of the Public Health Services 

requires a comprehensive review of the recent Law on 
Public Health and includes investment in the training 
of specialists in Public Health – Social Medicine (29)?
Politically, during the first phase of the pandemic, the-
re was a wide consensus about the measures applied. 
However, the economic downturn and the measures 
taken to soften the blow will certainly fuel the political 
debate. All the political parties will compete to convince 
the population that their proposals are better than tho-
se of their opponents. The basic choice will be between, 
on the one hand, a simplistic, populist approach that 
shifts the blame to others and promises easy solutions 
to complicated problems and, on the other hand, a more 
complex policy that weighs all the relevant factors and 
provides support to the economy in conjunction with 
some sacrifices by the citizens. In any case, the pande-
mic has shown that an adequate response to a major 
health crisis depends on the organization, finances and 
human resources of the public sector. In this respect, it 
is fundamental to consolidate the infrastructure of the 
welfare state, to secure sufficient funding and to stren-
gthen its human resources before a crisis erupts. Whet-
her Greece and other countries adhere to this strategy 
or not depends on both the citizens and their leaders. 
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Özet
Çalışmamızda tanısal kolonoskopide bilinçli sedasyonda uygula-
nan 1:3 Ketamin / Propofol (Grup-I) ve Petidin / Propofol (Grup-II) 
kombinasyonlarını; toplam ilaç dozu, indüksiyon, sedasyon-derlenme 
süreleri, hasta-endoskopist açısından işlem memnuniyeti, hemodina-
mik, solunumsal parametrelere etkileri ve saptanan diğer yan etkiler 
açısından karşılaştırdık. 

ASA I-II 60 hasta çalışmaya katıldı. G-I’de indüksiyon süresi 
2,15±0,38 dk., derlenme süresi 22,12±6,23 dk. olarak saptandı. Top-
lam 67,81±14,38 mg. propofol kullanıldı. G-II’de ise indüksiyon sü-
resi 3,97±1,26 dk., derlenme süresiyse 12,85±3,79 dk. olarak ölçüldü. 
Propofol dozu 79,88±17,59 mg. oldu. G/I-II arasında toplam propo-
fol dozu, indüksiyon-derlenme süreleri açısından istatistiksel anlamlı 
fark varken, kolonoskopi-sedasyon süresi açısından fark saptanmadı. 
OAB’da G-I’de grup içi karşılaştırmada hiçbir ölçümde istatistiksel an-
lamlı düşüş saptanmazken G-II’de 5. dakikadaki ölçüm işlem öncesine 
göre istatistiksel anlamlı azaldı. Gruplar arası karşılaştırma da ise her-
hangi bir fark saptanmadı. KAH ve SpO2’de ise her iki grupta da grup 
içi ve sonrasında yapılan gruplar arası karşılaştırmada istatistiksel an-
lamlı fark yoktu. G I’de kolonokopi sırasındaki VAS değerleri 1,36±1,14 
iken G-II’de 2,13±1,49 olarak bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı olmasına karşın her iki değerde ağrı sınırının altında kaldı. İş-
lem sırasında RSS’de G-I ve II arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
görülmesine karşın her iki grupta da çalışma öncesi hedeflenen sınırlar 

Abstract
In our study, combinations of 1: 3 Ketamine / Propofol (Group-I) and 
Petidin / Propofol (Group-II) applied in conscious sedation in diag-
nostic colonoscopy and were compared in terms of total drug dose, 
induction, sedation-recovery times, process satisfaction in terms of 
patient-endoscopist, effects on hemodynamics, respiratory parameters 
and other detected side effects. 
60 patients assesed as ASA I-II participated in the study. In G-I, the 
induction time was 2.15 ± 0.38 min. and the recovery time was 22.12 
± 6.23 min. The total amount of propofol used was 67.81 ± 14.38 mg. 
In G-II, the induction time was 3.97 ± 1.26 minutes, and the recovery 
time was 12.85 ± 3.79 minutes and propofol dose was measured as 
79.88 ± 17.59 mg. While there was a statistically significant difference 
between G / I-II in terms of total propofol dose and induction-reco-
very time, there was no difference in terms of colonoscopy-sedation 
time. In MAP, no statistically significant decrease was detected in any 
measurement in G-I performed in the intra-group comparison. Howe-
ver, the measurement in the 5th minute in G-II showed a statistical-
ly significant decrease compared to the values before the procedure. 
There was no difference in comparison between the groups. In HR 
and SpO2, there was also no statistically significant difference in the 
comparison between groups and within the groups. While VAS values 
during colonocopy in G I were 1.36 ± 1.14, the values were 2.13 ± 1.49 
in G-II. Although the difference was statistically significant, both values 
remained below the pain limit. Although there was a statistically signi-
ficant difference in RSS between G-I and II during the procedure, both 
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(RSS 3-4) içinde kaldı. Derlenme odasındaki 5. dakika ölçümlerinde 
ise G-II’de RSS ve OAA/S belirgin olarak düşüktü ve istatistiksel fark 
anlamlıydı. AKŞ’de grup içi karşılaştırmalarda ve gruplar arası kolo-
noskopi öncesi değerlerde fark saptanmazken işlem sonrası KŞ değer-
leri arasındaki fark G-I’de istatistiksel olarak anlamlı artmış bulundu. 
Ancak değerler hiçbir hastada hiperglisemi sınırlarını geçmedi.  Hiç-
bir hastanın kolonoskopisi sedasyon ilaçlarının yan etkileri nedeniyle 
yarıda bırakılmadı ve hastane yatışı gerekmedi. Yan etki olarak arada 
istatistiksel fark olmasa da bulantı, kusma G-II’de, genel halsizlik, baş 
ağrısı-sersemlik G-I’de daha sıktı. Ancak uyanırken rüya görme-sayık-
lama gibi psikomimetik yan etkiler sadece G-I’de görüldü. Hasta-en-
doskopist memnuniyeti açısından G-I/II arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı değildi. 

Sonuç olarak tanısal endoskopi hastalarında, hasta-hekim memnuni-
yetinin üst düzeyde olması, opioid kullanımı istenmeyen hastalarda 
ketaminin iyi bir alternatif olduğunu düşündürmektedir. Ancak psi-
komimetik etkileri engellemek amacıyla ketamin dozunu azaltmanın 
mümkün olabileceğini, 3:1 yerine 10:1, 20:1 gibi seçeneklerin irde-
lenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak düşen ketamin dozunun 
propofolun respiratuvar sisteme olan negatif etkilerini antagonize 
edemiyebileceği, respiratuvar komplikasyonların görülebileceği hatır-
lanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, Sedasyon, Propofol-Keta-
min (Ketofol), Propofol-Petidin 

groups remained within the targeted limits (RSS 3-4) before the study. 
The 5th minute measurements in the recovery room, RSS and OAA / S 
were significantly lower in G-II and the statistical difference was signi-
ficant. While there was no difference in intra-group comparisons and 
pre-colonoscopy values in BGL, the difference between post-treatment 
in BG values was in an increased statistically significant manner in G-I. 
However, the values did not exceed hyperglycemia limits in any pa-
tient. No patient's colonoscopy was discontinuation was required due 
to the side effects of sedation medications and no hospitalization was 
essential. Although there was no statistical difference as a side effect, 
nausea, vomiting was more common in G-II, whereas general weak-
ness, headache-dizziness was seen in G-I. Yet, while waking up, psy-
chomimetic side effects such as dreaming and singing were seen only 
in G-I. The difference between G-I / II in terms of patient-endoscopist 
satisfaction was not statistically significant. 
In conclusion, high level of patient-physician satisfaction in diagnostic 
endoscopy patients suggests that ketamine is a good alternative in pa-
tients who do not want opioid use. However, we think that it may be 
possible to reduce ketamine dose in order to prevent psychomimetic 
effects. We propose options such as 10: 1, 20: 1 instead of 3: 1. However, 
it should be remembered that the decreased ketamine dose may not 
antagonize the negative effects of propofol on the respiratory system, 
and respiratory complications may be observed.

Key words: Colonoscopy, Sedation, Propofol-Ketamine 
(Ketofol), Propofol-Petidine

GİRİŞ
Alt gastrointestinal sistem rahatsızlıklarının tanı ve 
tedavisinde kullanılan kolonoskopi son yıllarda en sık 
uygulanan endoskopik girişimlerden birisidir (1). Bu 
işlem düşük ağrı eşikli, anksiyetesi ve kolon duyarlılığı 
yüksek, kolonda farklı anatomik varyasyonlar gösteren 
önemli yüzdesi yaşlı olan hastalar için hoş olmayan, 
rahatsızlık verici, kimi zaman da oldukça ağrılı bir uy-
gulamadır. Yeteri kadar efektif giderilemeyen anksiyete 
ve ağrı, sempatik stimülasyon-katekolamin deşarjıyla 
sistemik vasküler direnç, kalp işi, miyokardın oksijen 
tüketiminde artışa ve tüm bunlar kardiyak dengeleri 
hassas olan hastalarda hemodinamik, respiratuvar den-
geleri bozarak olumsuz yan etkilere neden olur (2). Ek 
olarak vasovagal reaksiyonlar da hiç azımsanmayacak 
oranda sıktır. Net sonuç morbidite ve mortalitede ar-
tıştır. 
Kolonoskopide sedasyon uygulaması pratikte ülke-
ler arasında önemli farklılıklar içerir. Batı ülkelerinde 
neredeyse standart olarak tüm işlemlere uygulanırken 
çoğu Asya, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkesinde ta-
nısal işlemlerde kullanılmaz. Oysa Batı toplumlarında 

hastalar kadar hekimler de sedasyonla endoskopinin 
daha rahat tolere edildiğine inanırlar. Ülkemizde de 
kolonoskopiler giderek artan oranda sedasyon altında 
yapılmaktadır. Kolonoskopi günübirlik bir işlemdir. 
Günübirlik işlemlerde hasta sirkulasyonu hızlı oldu-
ğundan kullanılacak ilacın etkisi hızlı başlamalı, anes-
tezi/analjezi derinliği kolayca titre edilebilmeli, ciddi 
yan etkilere neden olmamalı, sedasyon etkisinden 
kurtulma - derlenme çabuk olmalıdır. Bu özelliklere 
sahip olan tek bir ajan olmadığından genellikle fark-
lı ilaç kombinasyonları tercih edilmektedir. Pek çok 
farklı kombinasyon kullanılmasına karşın son 15 yıl-
da midazolam-petidin en sık kullanılan “konvansiyo-
nel” kabul edilen yöntemdir (3). Ancak sedasyon için 
benzodiazepin kullanımı sanıldığı kadar da masum 
değildir. Uygulama sırasında %26-35 hastada klinik 
olarak önemli düzeyde solunum depresyonu / hipoksi 
saptanabileceği bildirilmiştir (4). Ek olarak yaşlı, obez 
ve KOAH’lı hastalarda beligin kardiyak yetersizliğe yol 
açar (4,5). Ayrıca gecikmiş uyanma, uzun süreli davra-
nışsal değişiklikler ve kognitif fonksiyon bozuklukları 
hiç de nadir saptanmaz (5). 
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Son yıllarda propofol, hızlı derlenme ve diğer farmako-
lojik özellikleri ile midazolamın yerini almaktadır (6). 
Ancak analjezik etkinliği olmaması nedeniyle ağrılı du-
rumlarda tek başına kullanımında yüksek dozlara çıkıl-
ması solunum depresyonu gibi yan etkiler oluşturarak 
özellikle ameliyathane dışı ve anestezistin olmadığı ko-
şullarda büyük sorunlara neden olur (7,8). Sinerjik etki 
elde edebilmek, istenmeyen etkileri azaltmak amacıyla 
sıklıkla opioidlerle birlikte kullanımı önerilmektedir (9). 
Ancak bu ajanların da birlikte kullanımının ciddi yan et-
kilere neden olabileceği bildirilmiştir (10). 
Ketamin sedatif, amnestik, hipnotik özelliklerinin yanı 
sıra güçlü merkezi etkili bir analjeziktir. Tek başına kulla-
nıldığında sempatomimetik etkiyle kalp hızını ve arteryal 
tansiyonu solunum depresyonu yapmaksızın arttırır (11). 
Propofolle birlikte kullanımda yukarıdaki özellikleri sa-
yesinde ketamin hem propofolün yan etkilerini antago-
nize eder hem de karışıma non opioid analjezik etkinlik 
ekler. Böylece her ikisi de tek başına kullanıldıklarında 
verilecek dozdan daha düşük dozda kullanılabilir ve yan 
etkilerden kaçınmak mümkün olabilir. Aynı enjektörde 
kötü etkileşim, çökelme vs olmadan iyi bir karışım mey-
dana gelir (Ketofol) ve uygulama kolaylığı da sağlar (12). 
Biz de bu çalışmamızda bilinçli sedasyonda yaygın kulla-
nılan propofolün konvansiyonel tekniğin ve postoperatif 
analjezinin en sık kullanılan ajanı petidinle kombinasyo-
nunun, nonopioid bir yaklaşım için umut veren propofol/
ketamin kombinasyonuyla; toplam ilaç dozları, indüksi-
yon, sedasyon ve derlenme süreleri, hasta-endoskopist 
açısından işlem kalitesi, hastaların hemodinamik ve solu-
numsal parametrelere etkileri ve saptanan diğer yan etki-
ler açısından karşılaştırmayı hedefledik.

MATERYAL ve METOD
Etik kurulunun onamını (Tarih/Sayı: 08.08.2011 – An-
006/2011) takiben hastanemiz Endoskopi Ünitesi’nde 
değişik nedenlerle tanısal kolonoskopi uygulanması 
planlanan ve isim belli olmadan tıbbi verilerinin kullanı-
labileceğine dair imzalı onamları olan ASA I-II 60 erişkin 
hasta prospektif, randomize, çift kör çalışmaya dahil edil-
di. Aşağıdaki kriterlerden herhangi birisine sahip olan 
hastalar çalışma grubuna alınmadı;
- III ve üzeri ASA değeri, 
- 18 yaşından küçük, 80 yaşından büyük olanlar,
- VKİ > 35 kg/m2 (ileri derecede obesite),
- Mental retardasyon, demans, dil bilmeme vb. gerekçe-
lerle yeterli iletişim kurulamayanlar,

- Hava yolu güçlüğü olması beklenenler,
- Anamnezinde uyku apnesi olanlar,
- Nöropsikiyatrik bozukluğu olan ve/veya psikotropik 
ilaç kullananlar,
- Narkotik, benzodiazepin ya da benzeri uygunsuz ilaç, 
alkol ve keyif verici madde kullananlar,
- Devamlı oksijen gerektirecek kadar ağır restriktif/obst-
ruktif akciğer hastalığı olanlar,
- İleri derecede kalp, böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği 
olanlar,
- İnsulin bağımlı diyabeti olanlar,
- Hamile ya da bebeğini anne sütüyle besleyen kadınlar,
- Çoklu batın girişimi geçiren ya da postoperatif kontrol 
hastaları,
- Kullanılacak ilaçlardan herhangi birine ya da yumurta, 
soya alerjisi olanlar,
- Yetersiz barsak temizliği nedeniyle endoskopisi yarıda 
kesilenler.
2 gün süreyle sıvı diyet verilmiş, işlem öncesi 4-6 saat sü-
reyle oral alımı olmayan, XM-Diet Solusyon©, Bekunis 
draje© ve BT Enema lavman© ile barsak hazırlığı yapılmış 
(13) olan tüm hastalar işlem öncesi anesteziyoloji değer-
lendirmesi sırasında çalışma ve Görsel Ağrı Skalası (VAS) 
hakkında bilgilendirildi (0 = hiç ağrı yok, 10 = en şiddetli 
ağrı) (14), katılım konusunda yazılı onamları alındı. Ça-
lışmaya kabul kriterlerine uyan hastalar kapalı zarf çekme 
yöntemiyle rastlantısal olarak iki gruba bölündü. Grup I’e 
(G I, n= 30) aynı enjektör içine çekilmiş ketamin hidrok-
lorür ile propofol (15) (karışım oranı 1:3 - 50 mg. keta-
min, 150 mg. propofol, 34 ml. %0.9 NaCl toplam 50 ml.) 
uygulanırken Grup II’de (G II, n= 30) aynı enjektör içinde 
petidin-propofol karışımı (karışım oranı 1:3 - 50 mg. pe-
tidin HCl, 150 mg. propofol, 34 ml. %0.9 NaCl toplam 50 
ml.) tercih edildi (16). Uygulama hastanın kilosu ve bolus 
/ perfüzyon dozlarının girildiği otomatik enjektör pom-
pası (B. Braun Melsungen®, Germany) ile yapıldı. 
İşlem sırasında hastaların bilinçli sedasyon (orta derece-
de sedasyon - Ramsey Sedasyon Skalası 3-4) düzeyinde 
tutulması hedeflendi (17). G I de 1:3 ketamin/propofol 
karışımından (ketofol) ketamin 0,2 mg/kg., propofol 0,6 
mg/kg. bolus, ketamin 10 μgr/kg/dk, propofol 30 μgr/kg/
dk perfüzyon; G II de ise 1:3 petidin/propofol karışımın-
dan 0,2 mg/kg petidin, 0,6 mg/kg propofol bolus, petidin 
10 μgr/kg/dk, propofol 30 μgr/kg/dk perfüzyon uygulan-
dı (1 ml. = 1 mg ketamin “G I”  veya petidin “G II”, 3 
mg propofol / 65 kiloluk bir hasta için 13 cc bolus, 39 cc/
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saat perfüzyon). Klinik olarak hedeflenen düzey üzerin-
de sedasyon skoru saptandığında perfüzyon dozu %10 
azaltıldı. Hedeflenen düzeyin tutturulamadığı ya da iş-
lem sırasında ağrı hissedilen (VAS>3) olgularda ise per-
füzyon dozu %10 arttırıldı. Yetersiz kalması durumun-
da indüksiyon dozunun %50’si IV bolus tekrarlandı. 
Sedasyonun ve işlem sonrası takibin aynı anestezi heki-
mince ve tüm kolonoskopik tetkiklerin aynı deneyimli 
endoskopistce yapılmasına özen gösterildi. Uygulamayı 
yapan endoskopistin ve işlem sırasında/sonrasında der-
lenme odasında hastayı takip eden tüm anesteziyoloji 
ekibinin hastanın hangi gruptan olduğunu bilmemesi-
ne özen gösterildi. 
Hastalar yaş, cins, vücut ağırlığı, boy, vücut kitle indek-
si ve endoskopi endikasyonlarının kayıt edilmesinden 
sonra işlemin uygulanacağı salona alındı. El üzeri ya da 
antecubital venlerden 20 G damar yolu açıldı. Kan şeke-
ri için örnek alındı ve 10 ml/kg/saat %0.9 NaCl sıvı per-
füzyonu başlandı. 5 elektrodlu iki kanal EKG, nonin-
vazif arteryal kan basıncı, oksijen saturasyonu (SpO2) 
ile monitörize edildi. Tüm hastalara sedasyon süresince 
nasal kanülle 2 lt/dk oksijen uygulandı. Hastanın gru-
buna göre IV bolus ve perfüzyon olarak ilaçlarının uy-
gulanmasını takiben RSS düzeyi ancak 3-4 olduğunda 
kolonoskopi uygulamasının başlanmasına izin verildi. 
Bolus dozun yapılmasından hedeflenen sedasyon dü-
zeyine ulaşıldığı süre “indüksiyon süresi” olarak kabul 
edildi. İşlem öncesi ve işlemin 1.,5., 10., 15., 20., 25., 30. 

dakikalarında hemodinamik parametreler olan kalp 
atım hızı (KAH - vuru/dk), ortalama arteryal kan ba-
sıncı (OAB - mmHg), oksijen saturasyonu (SpO2 - %) 
kayıt edildi. Her hastaya kolonoskopi süresince ağrı 
duyduğunda bilgi vermesi ve VAS’a göre ağrı puanla-
ması yapması hatırlatıldı. 
Kolonoskopi bitimini takiben perfüzyon kesildi. İlaç-
ların bolus verildiği süreden perfüzyonun kesildiği ana 
dek geçen zaman “sedasyon süresi” olarak kabul edil-
di. Hastalar monitörize halde derlenme odasına alın-
dı. Hastanın stabilizasyonunu takiben derlenme üni-
resindeki 5. dakikada VAS değeri, Ramsey Sedasyon 
Skoru (18), Gözlemcinin Sedasyon ve Uyandırabilirlik 
Skalası (OAAS) (19), kolonoskopi sonrası kan şekeri 
ölçülerek not edildi. Taburculuğa müsaade edilebi-
lecek düzeye gelmesi Modifiye Aldrete Skoru (MAS) 
ile değerlendirildi (20). Sedasyon bitiminden MAS≥9 
olmasına dek geçen süre “derlenme süresi” olarak ta-
nımlandı. MAS≥9 olduğunda taburcu işlemi refakatçi 
eşliğinde yapıldı. İşlemle ilgili süreler (sedayon, ko-
lonoskopi, indüksiyon, derlenme) propofol, ketamin 
ve petidin dozları, uygulamayı yapan endoskopistin 
memnuniyet puanı (1. Kötü, 2. Orta, 3. İyi) not edildi. 
İşlem sırasındaki ve sonrasındaki yan etkiler ayrıca ka-
yıt altına alındı. Arteryal basıncın basal değerlere göre 
%20 artışı hipertansiyon, %20 azalması hipotansiyon, 
kalp atım hızının 50 vuru/dk’nın altına inmesi bradi-
kardi, 120 vuru/dk’nın üzerine çıkması taşikardi, ok-
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sijen doygunluğunun 20 sn’den daha uzun süre %90’nın 
altında olması hipoksi, %90-94 aralığında olması ise hi-
poksi eğilimi olarak kabul edildi. Görsel olarak hastanın 
10 sn süreyle nefes alma çabasında bulunmaması apne 
olarak değerlendirildi. Ayrıca bulantı, kusma, baş ağrısı, 
sersemlik, genel halsizlik, uyanırken rüya-kabus görme, 
sayıklama özellikle sorgulanarak kayıt altına alındı. Hi-
potansiyona öncelikli olarak 20 ml/kg/saat %0.9 NaCl 
solusyonuyla, yanıt vermezse 1 g/kg efedrin IV yavaş 
bolus enjeksiyonla, bradikardiye ise atropin 0,01 mg/kg 
IV yavaş bolus enjeksiyonla müdahale edildi. Hipertan-
siyon ve/veya taşikardi saptandığında ise, ağrı, anksiyete 
nedenli olduğu düşünülen hastalarda başlangıç dozunun 
%50'si kadar kullanılan sedasyon ajanı tekrarlandı. Yanıt-
sız kalan hastalarda IV beta bloker (100 μgr/kg  esmolol 
IV yavaş bolus enjeksiyon) kullanılması planlandı. Bulan-
tı, kusmaya ise 4 mg ondansetron IV ile müdahale edildi. 
Bulantı kusması devam eden hastalara aynı doz ikinci kez 
yapıldı. 
İşlem üzerinden 24 saat geçtikten sonra hastalarla telefon-
la iletişim kurularak endoskopistin değerlendirme yaptığı 
skala benzeri skalayı kullanılarak (1. Kötü, 2. Orta, 3. İyi) 
hastanın kolonoskopi işlemini değerlendirmesi istendi. 
Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 15.0 for 
windows programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatikler orta-
lama ve standart sapma olarak verildi. Verilerin normal 
dağılıma uygunlukları “Kolmogorov-Smirnov dağılım 
testi”, nitel verilerin karşılaştırılmasında ise “Ki Kare” ve 

“Fisher Exact test” kullanıldı. Niceliksel verilerin iki grup 
arasındaki karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren 
parametreler için “Bağımsız Örnekler T Testi (indepen-
dent samples t test)” ve normal dağılım göstermeyenler 
içinse “Mann Whitney U test” kullanıldı. Parametrelerin 
aynı grup içindeki karşılaştırmalarında ise “Wilcoxon 
İşaret Testi” tercih edildi.  

BULGULAR 
Çalışma yaşları 18 ile 80 arasında değişmekte olan 35’i 
kadın (%58,3), 25’i erkek (41,7) toplam 60 hasta dahil 
edildi. Olguların ortalama yaşı 64,4 ±13,8 di. Ortala-
ma kilo 72,2±12,5 kg. (minimum 38, maksimum 101 
kg.), boy 163,84± cm. (151-189 cm.), vucüt kitle indeksi 
26,87±1,73 kg/m2 (19,92-33,91 kg/m2) olarak saptandı. 
Hastaların %55 i ASA I (33 hasta), %45’i ise ASA II (27 
hasta) idi. G I ve II arasında istatistiksel değerlendirme de 
demografik veriler açısından herhangi bir fark görülme-
di. Hastaların gruplara göre demografik bulguları tablo 
1'de özetlenmiştir.
G I’deki hastalarda indüksiyon süresi 2,15±0,38 dk., 
kolonoskopi süresi 13,26±5,21 dk., sedasyon süresi 
15,98±6,46 dk. ve derlenme süresi 22,12±6,23 dk. ola-
rak saptandı. Bu grupta toplam 22,61±4,79 mg. ketamin, 
67,81±14,38 mg. propofol kullanıldı. G II’de ise indüksi-
yon süresi 3,97±1,26 dk., kolonoskopi süresi 14,01±6,12 
dk., sedasyon süresi 16,88±5,87 dk. ve derlenme süresi ise 
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12,85±3,79 dk. olarak ölçüldü. Petidin dozu 26,63±5,86 
mg, propofol dozu ise 79,88±17,59 mg. oldu. G I ve II 
arasında indüksiyon ve derlenme süreleri açısından is-
tatistiksel anlamlı fark varken (p<0,05), kolonoskopi ve 
sedasyon süresi açısından istatistiksel anlamlı fark sap-
tanamadı (p>0,05). Toplam propofol dozu açısından 
da gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark görüldü 
(p<0,05). Tüm bulgular tablo 2'de gösterilmiştir. 
Ortalama arter basıncı G I’de; işlem öncesi 88,17± 
17,64 mmHg., 1. dakikada 80,34±15,76 mmHg., 5. da-
kikada 79,51±11,59 mmHg., 10. dakikada 80,68±13,19 
mmHg., 15. dakikada 82,76±11,73 mmHg., 20. daki-
kada 84,49±12,62 mmHg., 25. dakikada 85,12±13,09 
mmHg., 30. dakikada 85,36±14,13 mmHg. olarak öl-
çüldü. G II’de ise değerler; işlem öncesi 88,01±18,19 
mmHg., 1. dakikada 81,23±15,36 mmHg., 5. dakika-
da 75,56±14,84  mmHg., 10. dakikada 78,91±12,21 
mmHg., 15. dakikada 80,36±12,49 mmHg., 20. daki-
kada 81,47±13,87 mmHg., 25. dakikada 82,82±13,56  
mmHg., 30. dakikada 85,74±13,79 mmHg. olarak bu-
lundu. G I’de grup içi karşılaştırmada hiçbir ölçümde 
istatistiksel anlamlı düşüş saptanmazken G II’de 5. da-
kikadaki ölçüm işlem öncesine göre istatistiksel anlam-
lı azalmıştı (p<0,05). Gruplar arası karşılaştırmada ise 
istatistiksel anlamlı herhangi bir fark saptanmadı. Ça-
lışma süresince G I’de  sadece 1 hastada (%3.33) başlan-
gıç değerine oranla hipotansiyon gözlenirken G II’de 3 

hastada aynı bulgu saptandı. G I’deki 1 hasta ve G II’de-
ki 2 hasta taktil uyaran ve ek sıvı perfüzyonuyla kısa 
sürede toparlerken G II’deki diğer 1 hasta bu uygula-
malara yanıtsız kalarak efedrin yapılmasını gerektirdi. 
Ancak o vaka da tek doz efedrin uygulamasına kısa 
sürede olumlu yanıt verdi ve dozun tekrarlanmasına 
gerek duyulmadan kolonoskopi komplikasyonsuz ta-
mamlandı. Çalışma süresince G I’de hipertansiyon ge-
lişen vaka olmamasına karşın G II’de ağrı duyduğunu 
(VAS=6) belirten bir hastada hipertansiyon saptandı. 
Propofol/petidin karışımından indüksiyon dozunun 
yarısı kadar bolus yapılmasıyla beta bloker kullanmak-
sızın OAB normal sınırlara indi. Hastaların OAB de-
ğerleri tablo 3'te özetlenmiştir. 
Çalışma grubundaki hastalarımızın kalp atım hız-
ları (KAH) G I için işlem öncesi 80,91±13,71 vuru/
dk., 1. dakikada 78,81±13,79 vuru/dk., 5. dakikada 
76,67±15,31 vuru/dk., 10. dakikada 78,37±14,01 vuru/
dk., 15. dakikada 78,93±13,12 vuru/dk., 20. dakikada 
80,71±13,91 vuru/dk., 25. dakikada 81,57±13,89 vuru/
dk., 30. dakikada ise 81,89±13,35 vuru/dk. olarak ka-
yıt altına alındı. Grup II’de ise bu değerler işlem öncesi 
83,13±14,28 vuru/dk., 1. dakikada 79,83±12,69 vuru/
dk., 5. dakikada 79,33±13,21 vuru/dk., 10. dakikada 
79,61±13,01 vuru/dk., 15. dakikada 80,13±12,51 vuru/
dk., 20. dakikada 79,83±12,78 vuru/dk., 25. dakikada 
79,12±13,15 vuru/dk., 30. dakikada ise 76,69±15,05 

http://jms.yeniyuzyil.edu.tr


33Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.trVolume 1 Issue 4

Kolonoskopi Hastalarında Bilinçli Sedasyon ve Analjeziye Nonopioid Bir Yaklaşım; Propofol – Ketamin (Ketofol)

vuru/dk. olarak ölçüldü. Her iki grupta da grup içi ve 
sonrasında yapılan gruplar arası karşılaştırmada istatis-
tiksel anlamlı fark yoktu. Çalışmaya katılan hastalardan 
G I de 1, G II’de ise 2 hastada bradikardi saptandı. G I deki 
ve G II’deki 1’er hasta taktil uyaranla spontan düzelirken 
G II’deki 1 hasta taktil uyarana yanıtsız kaldı. Ancak aynı 
hastada eş zamanlı olarak sıvıya yanıtsız hipotansiyon ge-
liştiğinden uygulanan efedrine arteryal tansiyonun yanı-
sıra kalp atım hızı da olumlu yanıt verdi ve kolonoskopi 
komplikasyonsuz tamamlandı. Aynı şekilde G I’de hiçbir 
hastada taşikardi gelişmezken G II’de ağrı duyup hiper-
tansiyon gelişen 1 hastada taşikardi saptandı. İndüksiyon 
dozunun ½’sinin tekrarlanmasıyla beta blokersiz kontrol 
altına alındı. 
Oksijen saturasyon değerleri (%) sırasıyla; G I için iş-
lem öncesi 99,27±0,83, 1. dakikada 97,07±1,39, 5. daki-
kada 95,27±2,79, 10. dakikada 98,37±1,13, 15. dakika-
da 99,01±0,83, 20. dakikada 99,53±0,82, 25. dakikada 
99,63±0,79 ve 30. dakikada ise 99,78±0,73 oldu. G II’de ise 
sırasıyla işlem öncesi 99,47±0,63, 1. dakikada 97,27±1,12, 
5. dakikada 95,33±2,23, 10. dakikada 97,71±1,34, 15. da-
kikada 98,87±0,91, 20. dakikada 99,17±0,61, 25. dakika-
da 99,24±0,59, 30. dakikada 99,41±0,51 olarak saptandı. 
Her iki grupta da işlem öncesine oranla grup içi ve aynı 
dönemlerde gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı fark 
görülmedi. Ancak her iki grupta da SpO2 5. dakikada 
da en düşük değerlerine geriledi. G I’de hiçbir hastada 

hipoksi eğilimi saptanmazken G II’de sadece 2 hastada 
kısa süreli hipoksi eğilimi (2/30 - %6,66) görüldü. Bu has-
talarda da taktil uyaran ve nasal oksijenin 2 lt/dk.'dan 4 
lt/dk.'ya arttırılmasıyla sorun çözümlendi. Tüm çalışma 
süresince hiçbir hastada hipoksi ve/veya apne gelişmedi 
ve solunumun maske-kese ile asiste edilmesi gereksinimi 
doğmadı. 
G I’de hastaların kolonokopi sırasındaki VAS değerleri 
1,36±1,14 iken G II’de bu değer 2,13±1,49 olarak saptandı. 
Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p=0,041/p<0,05) 
olmasına karşın her iki değerde ağrı sınırının altında kal-
dı (VAS<4). Derlenme ünitesinde 5. dakikada VAS G I de 
1,03±0,83 olarak ölçümlenirken G II’de 1,46±0,85 oldu. 
Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.056/
p>0,05). İşlem sırasında G I’de 1 hastada ağrı saptanırken 
(VAS=4), G II’de ise 6 hasta ağrı tarifledi (5 hasta VAS=4, 
1 hasta VAS=6). G I’deki hasta dozun %10 arttırılmasın-
dan fayda gördü. G II’de ise 4 hasta doz arttırımından fay-
dalanırken 2 hastada indüksiyon dozunun %50'si bolus 
yapılması gereksinimi oldu. Derlenme ünitesinde ise G 
I’deki hiçbir hastada ağrı yakınması olmazken G II’de iş-
lem sırasında ciddi ağrı yakınması duyan hastanın ağrısı 
azalmakla birlikte devam etti (VAS=4) ancak hastanın da 
isteği üzerine ek bir ilaç yapılmadı. 
Kolonoskopi sırasında RSS G I’de 4,43±1,87, G II’de ise 
3,28±1,51 olarak saptandı. Aralarında istatistiksel olarak 
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anlamlı fark (p=0,043/p<0,05) görülmesine karşın her 
iki değerde çalışma öncesi hedeflenen sınırlar içinde 
kaldı. G I’de RSS’nin derinleşme eğilimiyle 9 hastada 1 
kez, 2 hastada ise 2 kez doz azaltımı yapıldı. G I’de sa-
dece 1 kez doz arttırımına gidilirken G II’de sedasyon 
skorunu hedeflenen düzeyde tutmak ve analjeziyi sağ-
lamak amacıyla 13 kez doz arttırıldı. Derlenme odasın-
daki 5. dakika ölçümlerinde ise RSS G I’de 4,11±1,29, G 
II’de 2,87±1,09 olarak saptandı. İstatistiki fark ileri de-
recede anlamlıydı (p=0,000/p<0,001). G I’de sedasyon 
kesilmiş olmasına karşın 14 hasta hedeflenen RSS de-
ğerinin üzerindeydi (%46,66). G II’de ise sadece 3 hasta 
(%10) aynı klinik tablodaydı. Aynı dönemde OAA/S G 
I’de 3,33±0,94, G II’de 4,46±1,03 saptandı. Fark yine is-
tatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,041/p<0,05). Aynı şe-
kilde G I’deki hastaların 7’si (%23,33) adı normal tonda 
söylenince yanıt verirken G II’de 18 hasta (%60) aynı 
klinik skoru aldı. 
Kolonoskopi öncesi kan şekeri (KŞ) G I’de 98,17±11,62 
mg/dL, G II’de ise 95,87±11,94 mg/dL. olarak ölçümlen-
di. İşlem sonrasında ise G I’in KŞ değeri 104,77±12,14 
mg/dL’ye yükselirken G II de KŞ değeri 93,11±9,38’e 
düştü. Grup içi karşılaştırmalarda ve gruplar arası kolo-
noskopi öncesi değerlerde istatistiksel anlamlı fark sap-
tanmazken işlem sonrası KŞ değerleri arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Ancak 
değerler hiçbir hastada hiperglisemi sınırlarını geçme-

di. Gruplar arası VAS, RSS, OAA/S ve kan şekeri so-
nuçlarının karşılaştırılması tablo 6'da, hastaların der-
lenmenin 5. dakikasındaki skorlara göre dağılımı tablo 
7’de özetlenmiştir. 
Çalışma sırasında  yukarıdaki bulgulara ek yan 
etki olarak bulantı (G I - 1 kişi / %3,33, G II- 4 kişi 
/ %13,33), kusma (G I - 1 kişi / %3,33, G II - 2 kişi / 
%6,66), genel halsizlik (G I - 3 kişi / %10, G II - 2 kişi / 
%6,66), baş ağrısı-sersemlik (G I - 3 kişi / %10, G II – 1 
kişi / %3,33), uyanırken rüya görme-sayıklama (G I - 3 
kişi / %10, G II - 0 kişi / %0) saptandı. Son semptom 
psikomimetik yan etki olarak kabul edildi. Hiçbir has-
tanın kolonoskopisi sedasyon ilaçlarının yan etkileri 
nedeniyle yarıda bırakılmadı. Derlenme ünitesinden 
taburcu edilemeyip hastaneye yatışı gereken hastayla 
karşılaşılmadı. Gruplarda saptanan yan etkiler (n-%) 
tablo 8’de listelenmiştir. 
Uygulamayı yapan endoskopist kolonskopi sonrasında 
işlemden memnuniyetini basit bir skalayı esas alarak 
puanladı (Skala / 1. Kötü, 2. Orta, 3. İyi). Grup I’de 3 
hasta kötü (%10), 9 hastada orta (%30), 18 hastada ise 
iyi (%60) olarak değerlendirilirken Grup II’de 9 has-
ta orta (%30), 21 hasta ise iyi (%70) olarak nitelendi. 
Değerlendirmenin ağırlıklı matematiksel ortalaması 
karşılaştırıldığında G I 2,5±0,55 puan, G II 2,7±0,47 
puan aldı. Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlam-
lı bulunmadı (p=0,058/p>0,05). İşlem üzerinden 24 
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saat geçtikten sonra telefonla iletişim kurulan hastalar 
da kolonoskopi deneyimlerini aynı skalayı esas alarak 
değerlendirdiler; G I’de 3 hasta kötü (%10), 2 hasta orta 
(%6,66), 25 hasta iyi (%83,33), G II’de ise 2 hasta kötü 
(%6,66), 1 hasta orta (%3,33), 27 hasta ise iyi (%90) olarak 
görüş bildirdi. Puan ortalaması G I için 2,7±0,64 olurken 
G II’de 2,8±0,53 bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p=0,513/p>0,05). Endoskopist ve hasta-
ların değerlendirme sonuçları tablo 9’da özetlenmiştir.   

TARTIŞMA
Kolorektal kanser ABD’nin yanısıra pekçok batı ülkesin-
de ve ülkemizde erkeklerde akciğer ve prostat, kadınlarda 
ise akciğer ve meme kanserinden sonra en sık görülen 
kanserdir (21). Kolon ile ilgili patolojilerin tarama, tanı 
ve tedavisinde en önemli silah endoskopi / kolonoskopi-
dir. Son birkaç yılda ABD’de yapılan endoskopik işlemler 
4 kat artmış olup rutin endoskopilerin %98’i sedasyon al-
tında yapılmaktadır (22). 
Sedasyon bilinç durumunun ve bazı reflekslerin bir takım 
ilaçlar yardımıyla farklı düzeylerde baskılanmasıdır. Ko-
lonoskopi nispeten ağrılı, uzun süren ve rahatsızlık veren 
invazif bir işlem olduğundan sedasyon, ağrı ve anksiye-
teyi azaltarak hasta konforunun artmasına olanak tanır. 
Tüm bunların yanısıra hastanın istenmeyen hareketle-
rinden oluşabilecek fiziksel zararlar da en aza indirgenir, 

endoskopistin detaylı bir tetkik yapabilmesi için uygun 
koşulları sağlayarak işlem kalitesini ve başarısını arttı-
rır (5). Sedasyon sırasında analjeziyle birlikte spontan 
solunumun devam ettirilmesinin yanısıra hastanın söz-
lü emirlere ya da hafif dokunma uyarısına yanıt vererek 
kendisinden istenilenleri yerine getirmesi de önemlidir. 
American Society of Anesthesiologist’e göre bu düzey 
“orta” ya da “bilinçli sedasyon” olarak tanımlanır. “Bilinçli 
Sedasyon” yeterli kardiyopulmoner fonksiyonu devam et-
tirirken komut ve taktil uyaranlara amacına uygun ceva-
ba izin veren ve hastanın rahatsızlık verici işlemleri rahat 
tolere etmesine olanak sağlayan düzeydir (17,23). 
Hızlı indüksiyon ve derlenme bu sürecin önemli kompo-
nentleri olup özellikle günübirlik hasta sirkülasyonunun 
yüksek olduğu ünitelerde daha da önem kazanır. Kul-
lanılacak sedasyon ajanının minimum yan etkiyle hızlı 
başlangıçlı, etkili olması, derlenmenin çabuk ve maliyetin 
ekonomik olması istenir. Günümüzde tüm bu özelliklerin 
tümünü taşıyan bir ilaç bulunmadığından farklı ilaçların 
birlikte kullanımı tercih edilmektedir (24). 
2000-2013 arasında ABD. de yapılan 1.385.436 kolonosko-
pinin 1.057.719 unda midazolam, 614.707 sinde fentanil, 
421.456 sında meperidin, 125.899 unda ise propofol kulla-
nılmıştır. Günümüzde propofol/fentanil kullanımı hızla ar-
tarken meperidin kullanımı azalmakla birlikte konvansiyol 
yöntemin bir parçası olarak önemini hala korumaktadır (25).  
Kolonoskopi sırasında komplikasyon işlemin kendisin-
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den çok kullanılan sedasyon ajanlarından kaynaklan-
maktadır (6,26). Özellikle ülkemizde de anestezist ol-
mayan hekimlerce spesifik antagonisti (flumazenil) bu-
lunmasından ötürü en sık tercih edilen midazolam (27), 
hafızanın geri dönme süresini uzatır, uzun dönemde 
davranışsal değişikliklere, kognitif disfonksiyona ve en 
önemlisi de solunum depresyonuna, paradoksal ajitas-
yona neden olabilir (4,5). Sonuçta hedeflenenin aksine 
işlem uzar, taburculuk geçikir (27). Son yıllarda farma-
kodinamik özelliklerinden ötürü benzodiazepinlerin 
yerini propofol almaktadır (6, 16, 27, 28). Propofolun 
hızlı indüksiyon, hızlı derlenme ve sedasyon derinli-
ğinin kolay ayarlanması (6) ve antiemetik özelliği (29) 
sedasyon ajanı olarak tercih edilmesini sağlar. Ancak bu 
ilacın da doza bağımlı olarak arttan ciddi yan etkileri 
vardır (7,8). Sedasyon dozlarında bile gelişebilen bradi-
kardi, hipotansiyon gibi hemodinamik instabilite ve so-
lunum eforunda azalma propofolu ideal sedasyon aja-
nı yapmaktan uzaklaştırır (30). Tüm bunların yanısıra 
propofolün analjezik özelliği yoktur ve amnezik özelliği 
zayıftır (31). Benzer şekilde benzodiazepinler de anal-
jezik özellik taşımaz (9). Bu gerekçelerle tek başlarına 
kullanımında ya hipnozu derinleştirmek amacıyla yük-
sek doz uygulanırlar ki bu da yan etkilerin kaçınılmaz 
olarak artmasıyla sonuçlanır, ya da bir analjezik eklenir 
(16,32). 
Hastanelerde ağrı tedavisinde yaygın kullanılan opi-
oidler (33) gün geçtikçe günübirlik işlemlerde de tek 

başına ya da sıklıkla diğer hipnotiklerle birlikte kulla-
nılmaktadır (9, 13, 33, 34). Ancak opioidlere verilen 
yanıtta ve yan etkilerin görülmesinde geniş bir kişisel 
cevap aralığı vardır ve olası etkileri ön görmek her-
zaman mümkün olmaz (34). Opioidler merkezi sinir 
sistemini deprese ederek solunum yetmezliği oluştu-
rabilir. Benzodiazepinlerle veya propofol ile birlikte 
kullanımında solunum yetmezliği oluşturma olasılığı 
artar (35). Özellikle uygun koşullar ya da anestezist 
olmadan yapılan sedasyonlarda bu durum istenmeyen 
sonuçlar doğurabilir. Bu gerekçeyle bazı ülkelerde pro-
pofolun kullanımına sadece belirli klinik koşullarda ve 
anestezistin varlığında izin verilmektedir (36). Opioid-
lerin kullanımı arttıkça herkesce bilinen uzamış uyan-
ma, sersemlik hissi, başdönmesi, ileus, konstipasyon, 
bulantı-kusma, kaşıntı, üriner retansiyon, azalmış kar-
diyak output vb. istenmeyen etkilerin yanı sıra şimdiye 
dek çok da irdelenmeyen bazı ciddi yan etkilerin öne-
mi anlaşılmaktadır (37). Akut tolerans ve hiperaljezi, 
solunum kaslarında sertlik, immün hücrelerin fonk-
siyonlarının baskılanması (immun supresyon), his-
tamin salgısını arttırarak oluşturduğu bronkospazm, 
bazı hayati organ damarlarında (örn akciğer) vaso-
konstruksiyon ve hipersensitivite reaksiyonları bunla-
rın başlıcalarıdır (37,38). Tüm bu gerekçelerle son yıl-
larda opioidlerin bu derece yaygın kullanım gerekliliği 
sorgulanmaya başlanmış ve opioid kullanmadan da 
analjezinin farklı ilaçlarla (deksmedetomidin, kloni-
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din, lidokain, magnezyum, ketamin vb.) sağlanabileceği 
gösterilmiştir (37). Ketamin hipnotik, amnestik ve sedatif 
özelliklerinin yanı sıra santral etkili güçlü bir analjeziktir. 
Anestezik dozlarda tek başına kullanıldığında kalp hızını, 
kan basıncını arttırır, bulantı-kusmaya, halüsinasyonlara 
ve disforiye neden olabilir (11). Tüm bu gerekçelerle se-
dasyon amaçlı kullanımı uygulama yolu kolaylığı (oral, 
im, iv, intranasal) olan eski bir ilaç olmasına karşın acil 
koşullar dışında yaygınlık kazanmamıştır (39). Ancak 
son yıllarda çok daha düşük dozlarda yan etkisinin çok 
daha az olduğu ve analjezik olarak rahatlıkla kullanılabi-
leceği gösterilmiştir (40). Ketaminin subhipnotik dozlar-
da benzodiazepinlerle veya propofolle birlikte kullanımı 
istenmeyen yan etkilerini azaltmış özellikle propofolle si-
nerjik etki ederek birbirlerinin kötü etkilerini antagonize 
etmesini sağlamıştır (12, 26, 41-44). 
Biz de bu çalışmamızda tanısal kolonoskopi hastalarında 
propofolle aynı enjektörde 1:3 oranında kombine edilen 
nonopioid bir seçenek olan ketaminin (ketamin + pro-

pofol / ketofol) klinik etkileriyle; kullanımı azalmakla 
beraber hala konvansiyonel yöntemin ve hastanelerde 
uygulanan postoperatuvar analjezinin önemli bir parçası 
olan petidinin propofolle kombinasyonunu karşılaştır-
dık. Çalışmamızda sedasyon düzeyini belirlemekte en sık 
kullanılan skalalardan biri olan Ramsey Sedasyon Skalası 
(RSS) (18) kullanılmış olup bilinçli sedasyon olarak da 
adlandırılan RSS 3-4 düzeyi hedeflenmiştir (17,23). Her 
iki grupta da hedeflenen düzey tutturulmuş ve işlem sıra-
sında sedasyon ilaçları kaynaklı sorunla karşılaşılmamış-
tır. G I’de uygulanan dozlarda hedef RSS’ye daha kısa sü-
rede ulaşılmış (kısa indüksiyon süresi) ve işlem süresince 
G II’ye oranla RSS daha yüksek devam etmiştir. Ayrıca 
işlem sırasında sedasyonunun derinleşme eğilimi nede-
niyle infüzyon dozu azaltılmıştır. Kısa indüksiyon süresi 
Tutal (41) ve Arora (45)’nın da çalışmalarında da sapta-
nan bir bulgudur. Derlenme süresi açısından ise propo-
folle yapılan bazı çalışmalarda indüksiyonda daha düşük 
doz kullanılmasına karşın propofolun kısa klinik etkisi 
nedeniyle yapılmak zorunda kalınan ara dozlarla derlen-
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me süresinin uzadığı gösterilmiştir (46-48). Ketofolle 
yapılan çalışmalarda ise farklı sonuçlar elde edilmiştir. 
Tandon (48), Fabbri (49), Tang (50) gibi bazı araştır-
macılar propofole ketamin eklenmesiyle derlenme sü-
resinin kısaldığını iddia ederken Andolfatto (44), Mi-
ner (51), Yuce (52), Mortero (53) gibi diğer yazarlar ise 
tam aksine sürenin uzadığını söylemektedir. Cillo (54) 
ve Badrinath (12) ise yaptıkları araştırmalarda ketamin 
dozu arttıkça derlenme ve taburcu sürelerinin uzadığını 
göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda da toplam olarak 
daha az propofol kullanılmış (düşük doz propofol) ol-
masına karşın derlenme süresi uzamıştır (uzamış der-
lenme süresi). Derlenme süresi konusunda G II’de ise 
indüksiyon nispeten geç olmuş (uzamış indüksiyon 
süresi), işlem sırasında RSS daha yüzeyel saptanmış ve 
bazı hastalarda doz arttırımı gerekmiştir. G II’de özel-
likle indüksiyon süresinin uzaması her ne kadar hasta 
ve hekim memnuniyet puanlarına yansımamış olsa da 
işlem sırasında herşeyin hazır olduğu ortamda ilaçların 
etki etmesini beklemek sözel eleştiri almıştır. Derlenme 
süresi ise, G II’de G I’e oranla belirgin kısadır. İndük-
siyon süresinin uzamış olmasına karşın hastanın ve 
özellikle hekimin memnuniyetini oluşturan en önemli 
komponentlerden birisi de bu özelliktir. Çalışmamızda 
demografik bulgular ve kolonoskopi süresi açısından 
gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark yoktur. Üste-
lik hipnotik ajan olan propofol toplamda G II’de daha 
yüksek doz kullanılmıştır. Bu nedenle saptanan süre 

farklılıklarını tercih edilen ilaçdan (ketamin/petidin) 
kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. Bundan keta-
minin kullandığımız düşük dozlarda bile kısmen hip-
notik etki gösterdiğini en azından propofolün hipnotik 
etkisini arttıracak şekilde aditif katkıda bulunduğunu 
düşünmekteyiz. 
Ketamin/propofol kombinasyonuyla yapılan çalışma-
larda farklı konsantrasyonlar kullanılmıştır; 1:1 (44, 
46, 51, 52, 55-57), 1:2 (46, 58-59), 1:4 (44, 51), 1:5 
(12,54) bunlardan bazılarıdır. 1995 yılında Anesthe-
siology dergisinde yayınlanan makalesinde Hui tek 
başına kullanımda ketaminin ED50’sini 0,39 mg/kg., 
propofolun ED50’sini 1,1 mg/kg. ve bunlarının kombi-
nasyonunun ED50’sini ise ketamin 0,21 mg/kg. ve pro-
pofol 0,63 mg/kg. (1:3) olarak yayınlamıştır (60). Biz 
de çalışmamızda ketamin/propofol doz seçimini bu 
makaleden referans alarak ve diğer bazı yazarlar gibi 
1:3 olarak belirledik (12, 43, 45, 47, 49, 54, 61, 62). An-
cak çalışmamız sonrasında RSS’nin artma eğiliminde 
olması ve uzamış derlenme süresi nedeniyle, kısalmış 
indüksiyon süresi gibi bir avantaj sağlamasına karşın 
kullanılan ketamin dozunun bir kez daha gözden geçi-
rilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
Propofolle yapılan bir çalışmada Hug, hastalarda hi-
potansiyonun yaklaşık % 15.7 oranında geliştiğini ve 
genelde uygulamayı takip eden 10 dakikalık periyodda 
görüldüğünü saptamıştır. Ek olarak bradikardi görül-
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me sıklığını % 4.8 olarak belirlemiş, bunun da yaklaşık 
%40’ının yine ilk 10 dakikalık dönemde geliştiğini iddia 
etmiştir (8). Hug’ a göre her iki belirtinin de birlikte ge-
lişmesi oldukça nadir olup (% 1.3) hemodinamik komp-
likasyonların sadece %0.2 si medikal tedavi gerektirir. 
Özellikle hipotansiyon yüzdesinin yaşlılarda, kadınlarda, 
Kafkas ırkında ve opioid verilenlerde sık olduğu, bradi-
kardinin ise opioid verilenlerin yanı sıra beta bloker kul-
lanan hastalarda daha çok görülebildiğini belirlemiştir 
(8). 
Çalışmamızda hemodinamik parametrelerden OAB açı-
sından; G I’de grup içi OAB bir miktar düşmekle birlikte 
fark istatistiksel anlamlı değildi. G II’de ise grup içi de-
ğerlendirmede 5. dk OAB işlem öncesine göre anlamlı 
düştü ancak hemen ertesinde işlemin başlamasıyla OAB 
hızla normal değerlere ulaştı. Gruplar arası karşılaştır-
mada fark saptanmadı. Bireysel olarak G I’de 1 hastada 
(%3.33), G II’de ise 3 hastada (%10) hipotansiyon saptan-
dı, bunlardan biri ancak (%1,66) medikal tedaviye (Efed-
rin) yanıt verdi. Tandon (48), Abdellatif (46), Nengroo 
(63) çalışmalarında propofole ketamin eklenmesinin 
daha stabil hemodinami oluşturduğunu ve hipotansiyon 
yüzdesini belirgin azalttığını göstermişlerdir. Ketaminin 
propofole olumlu katkısı konusunda negatif görüş bildi-
ren araştırmacı yok denecek kadar azdır (42, 61). Gruplar 
arasındaki fark olmasa da G II’de 5. dakikada saptanan 
hipotansiyonu ve biri tedavi gerektiren 3 hipotansif has-
tayı ketaminin hipotansiyondan koruyucu sempatomi-
metik etkisinin eksikliğine bağlayabiliriz. Ek olarak G 
II’de kullanılan petidin her ne kadar düşük dozda olsa da 
histamin salınımına, bu da vazodilatasyona neden olarak 
hipotansiyon eğilimine neden olabilir (64). Ancak G II’de 
indüksiyon süresinin daha uzun olmasından ötürü kolo-
noskopiye nispeten geç başlanmış olmasının da işlemden 
kaynaklanan sempatik uyarının gecikmesine neden ola-
bileceği, bunun da hipotansiyona katkıda bulunabileceği 
akıldan çıkarılmamalıdır. Çalışmamızda her iki grupta da 
grup içi ve gruplar arası karşılaştırmada KAH açısından 
fark saptamadık. G I’de 1 hastada (%3.33) bradikardi geli-
şirken G II’de 2 hastada (%6,66) görüldü ve bunlarda sa-
dece eş zamanlı hipotansiyon gelişen bir hastada (%1,66) 
ilaç tedavisi gerekti. Abdellatif ve Tang’ın çalışmalarında 
ketofol grubunda bradikardi yüzdesinin azaldığını pay-
laşmaktadırlar (46, 50). Tüm bunlara ek olarak G I’de 
daha tatminkar olmakla birlikte diğer çalışmalara oranla 
her iki grupta da oldukça stabil olan hemodinaminin ve 
çok daha düşük hipotansiyon ve bradikardi yüzdelerinin 
hazırlık döneminde istemsiz dehidrate kalan (oral alım 
kısıtlaması, lavman vb.) bu grup hastaya kolonoskopi sı-

rasında yeterli hatta agresif sıvı transfüzyonu yapmamıza 
da bağlayabiliriz. Kolonoskopi hastalarında indüksiyon 
sonrası gelişen hipotansiyonun dehidratasyondan kay-
naklanabileceği, bu hastalarda elektrolit dengesizlikle-
rinin de bulanabileceği her zaman hatırda tutulmalıdır 
(23). 
Sedasyon uygulamaları sırasında propofole bağlı sorun 
oluşturan ve ilacın yaygın kullanımını engelleyen komp-
likasyonların en tehlikelileri respiratuvar sistemle ilgi-
li olanlardır. Bunlar sıklıkla solunum sayısının ve/veya 
derinliğinin azalması ve apnedir. Ketaminin propofole 
eklenmesindeki amaçlardan birisi de girişim gerektiren 
solunumsal komplikasyonları azaltmaktır. Bu konuda 
yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Tan-
don (48), De Oliveira (65), Fabbri (49), Abdellatif (46), 
Tang (50) gibi çok sayıda araştırmacı ketamin eklenmesi-
nin solunumsal komplikasyon yüzdesini azalttığını iddia 
etmişlerse de Yüce (52), Andolfatto (44) gibi yazarlar ise 
etkisi olmadığını söylemektedir. Hatta aynı yazar grubu-
nun farklı çalışmalarında aleyhte (66) ve lehte (67) sonuç-
lar elde edilmiştir. Miner (51) ve Badrinath (12) gibi araş-
tırmacılarsa bunun ketamin/propofol konsantrasyonuyla 
ilişkili olabileceğini vurgulamışlardır. Badrinath yaptığı 
çalışmada propofol grubunda %52 gibi yüksek kompli-
kasyon oranı verirken benzer oranları 1:10 (%56) ve 1:5 
(%40) ketamin/propofol karışımlarında da saptamıştır. 
Oysa aynı çalışmada bizim de tercih ettiğimiz 1:3.3 kon-
santrasyonlarda solunumsal komplikasyonlar %20’ye 
inmektedir (12). Tedavideki ortak görüş ise destekleyi-
ci önlemlerin yanı sıra propofolün kesilmesinin sorunu 
kısa sürede düzelttiğidir (68).  Çalışmamızda solunumsal 
ciddi yan etkilere her iki grupta hemen hiç rastlanmamış 
olup ne grup içi, ne de gruplar arası SpO2 karşılaştırmala-
rında fark saptanmadı. Bu durumun hem hedeflenen se-
dasyon düzeyinin orta düzeyde seçilmesinden, hem de G 
I’de seçilen ketamin/propofol konsantrasyonun 1:3 olma-
sından, G II’de ise kullanılan opioidin farmakodinamik 
özelliklerinden ve dozunun oldukça düşük olmasından 
kaynaklandığını düşünmekteyiz. Ek olarak kullanılan 
tüm ilaçların IV yavaş perfüzyon olarak uygulandığı ve 
toplam dozlarının da oldukça düşük olduğu hatırda tu-
tulmalıdır. Ayrıca tüm hastalara işlem sırasında rutin 2 lt/
dk. nasal O2 uygulanması da olumlu katkıda bulunmuş 
olabilir. 
Propofolun hem respiratuvar hem de hemodinamik 
komplikasyonlarının görülmesinde uygulama kaynaklı 
en önemli risk faktörleri propofolun infüzyon hızı, top-
lam dozu ve opioid eklenmesidir (42, 67). Çalışmamızda 
G’I de opioide alternatif olarak ketamin tercih edilmişken 
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G II’de de petidin oldukça düşük dozda kullanılmıştır. Ek 
olarak her iki grupta da propofol yavaş infüzyon şeklinde 
verilmiş olup toplam doz da oldukça düşüktür. Tüm bu ge-
rekçelerin çalışmamızda G II’de minimal hemodinamik yan 
etki görülmesinde ve her iki grupta da hiçbir respiratuvar 
yan etki görülmemesinde olumlu katkıda bulunduğunu dü-
şünmekteyiz. 
İşlem sırasındaki VAS değerleri ortalaması G I’e oranla G 
II’de daha yüksek saptandı. Ek olarak G I’de sadece 1 hasta 
ağrı yakınmasında bulunmuşken bu sayı G II’de 6 kişi ola-
rak gerçekleşti. Çalışmamızda saptadığımız bu durumun G 
I’de kullanılan ketaminin daha etkin analjezi sağlamasıyla 
olduğunu düşünmekteyiz. Mortero (53) yaptığı bir çalış-
mada propofole ketamin eklenmesinin VAS değerlerini 
düşürdüğünü göstermiştir. Yüce de farklı hasta gruplarında 
benzer sonuçlar saptamıştır (52). G II’deki RSS’nin nispe-
ten düşük ve işlem sonunda OASS’nin daha yüksek olması 
derlenmenin çabuk olmasının somut göstergeleri olmakla 
birlikte daha yüzeyel sedasyona da işaret eder. Yüzeyel se-
dasyonun G II’deki hastaları emosyonel olarak da etkiyebi-
leceğini ve subjektif bir duygu olan ağrı algısını da negatif 
etkileyebileceğini düşünmekteyiz. Ek olarak G’II de kulla-
nılan narkotik anajeziklere verilen kişisel yanıt farklılıkla-
rının çok geniş bir aralıkta olduğu da hatırlanmalıdır (34). 
Her ne kadar her iki grupta da ortalama VAS değerleri ağrı 
sınırının altında kalmış olsa da yapılan kolonoskopinin ta-
nısal olduğu ve ciddi ağrı oluşturmasının beklenmediği, te-
rapötik işlemlerde diagnostiklere oranla daha fazla analjezi 
gerekebileceği unutulmamalıdır (28). Ancak işlemin tanısal 
olması, hastanın derlenme süresinin kısa olması ve işlem 
sonrası komplikasyonların görece olarak G II’de daha az 
görülmesi VAS yüksekliğinin hasta/hekim memmuniyetine 
negatif yansımasını engellemiştir. 
Çalışmamızda kan şekeri değerleri karşılaştırdığında her iki 
grupta işlem öncesi ve grup içlerinde işlem öncesi ve sonra-
sı değerlerde istatistiksel anlamlı fark yokken işlem sonrası 
G I ve II arasındaki karşılaştırmada istatistiksel anlamlı fark 
saptanmıştır. İndüksiyon ajanlarının (propofol, ketamin, 
etomidat) kan şekerine etkilerin inceleyen oldukça yeni ta-
rihli bir araştırmada propofolün kan şekeri düzeyine etki 
etmediği gösterilmiştir (69). Propofol muhtemelen beta 
adacık hücrelerindeki potasyum duyarlı adenozin trifosfat 
kanallarını (KATP) inhibe ederek insülin sekresyonunu 
arttırır ve belirgin şekilde insülin sensitivitesini zayıflatır. 
Ek olarak da glukoz metabolizmasına etki eden sempatik 
uyarıları da köreltir. Ketaminin etkisi ise oldukça ilginçtir. 
Aynı çalışmada ketaminin indüksiyon dozunun (2 mg/kg) 
yapılmasını takiben 30-60 dk. sonra kan şekerinin yüksel-

diği gösterilmiştir (69). Bir başka çalışmada ise şuuru 
açık tavşanlarda ketaminin kan şekerine etkisinin ikili 
(dual) olduğu ve doza bağımlı değişebildiği iddia edil-
miştir (70). Bu çalışmada düşük doz ketamin (166 μgr/
kg) 15-30 dakikada hiperglisemi oluştururken daha 
yüksek dozların (1-2 mg/kg) hipoglisemi oluşturduğu, 
doz daha da arttırıldığında ise (4 mg/kg) kan şekeri-
ni 60 dakikaya dek etkilemediği ancak 2 saatten sonra 
belirgin yükselttiği görülmüştür (70). Ketaminin akut 
hiperglisemik etkisi, kısmen insülin, kortikosteron ve 
ACTH gibi glukoregulatuvar hormonların alfa 2 adre-
noreseptör bağımlı değişimlerinden kaynaklanır (69). 2 
mg/kg ketamin enjeksiyonundan sonra plasma kateko-
lamin seviyeleri istirahate göre %50 artmıştır (69). Ke-
taminin hiperglisemiyi α2 adrenoreseptörler üzerinden 
oluşturduğu düşünülmektedir (69,70). Aynı çalışmada 
selektif α2 reseptör antagonistlerinin ketaminin hiperg-
lisemik etkisi doza bağlı antagonize ettiği gösterilmiştir 
(70). Diğer bir çalışmada ise ketaminin normal glukoz 
metabolizması olan farelerde kan şekerine etki etmediği 
ancak diyabet oluşturulmuş farelerde belirgin hipergli-
semi geliştiği gösterilmiştir (71). Çalışmamızda G I’de 
kan şekeri yükselmesi ketamin kullanılmamış olmasına 
karşın sadece %5 düzeyinde kalmıştır. Bunda diyabetik 
hastaların çalışma grubu dışında bırakılmış olmasının 
yanı sıra eş zamanlı propofolle birlikte kullanılmış ol-
masının da etkisi olduğunu düşünmekteyiz. Kanımızca 
propofol aynı kardiyak ve respiratuvar sistemde olduğu 
gibi metabolik etkilerde de sempatik uyarıyı körelterek 
dengeleyici rol oynamakta, kan şekerinin daha yüksek 
değerlere ulaşmasını engellemektedir. Her ne kadar ça-
lışmamızda veriler hiperglisemi sınırına ulaşmasa da 
özellikle ketamin kullanılacak diyabetik hastalarda olu-
şabilecek kan şekeri yükselmeleri konusunda dikkatli 
olunması gerektiği ve postoperatif dönemde kan şekeri 
kontrolünün uygun olacağı düşüncesindeyiz. 
Ketaminin iyi bilinen yan etkilerinden birisi de bulantı 
ve kusmadır. Strayer ve arkadaşları 2008 yılında yaptık-
ları bir çalışmada erişkinlerde bu oranın %5-15 arasında 
değiştiğini söylemişlerdir (72). Ketofolle propofolü kar-
şılaştıran çalışmalarda ise farklı sonuçlar elde edilmiştir. 
Abdellatif (46), Aydoğan (47), Yuce (52), ve De Oliveira 
(65) gibi araştırmacılar ketofolde bulantı ve kusmanın 
oranının arttığını söylerken Miner (51), Fabbri (49) gibi 
araştırmacılar ise tam aksini iddia etmişlerdir. Bizim 
çalışmamızda günübirlik işlemlerde hastaları en çok ra-
hatsız eden bulgulardan biri olan bulantı (G I = %3,33, 
G II = %13,33) ve kusma (G I = %3,33, G II = 6,66)  G I’e 
oranla G II’de daha sık görülmüştür. Antiemetik özelliği 
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olduğu bilinen propofolun daha yüksek dozda kullanıl-
masına karşın bu durum yine G II’de kullanılan opioide 
kişisel cevap farklılıklarını, opioid yan etkilerini ve daha 
yüzeyel sedasyonun neden olduğu emosyonel faktörleri 
akla getirir (34, 37). Kanımızca burada hatırlanması ge-
reken en önemli faktörün G II’de narkotik analjezik kul-
lanılmış olduğu gerçeğidir. Klasik bilgi olarak bulantı ve 
kusma narkotik analjeziklerin en önemli yan etkilerin-
dendir (34, 37). 
Çalışmamızda tıbbi ekipçe önemli kabul edilen ve keta-
minin yaygın kullanımını sınırlayan uyanırken rüya gör-
me, sayıklama gibi psikomimetik yan etkiler G I’de %10 
(G II %0) oranında saptanmıştır. Farklı ketamin/propofol 
kombinasyonlarıyla yapılan çalışmalarda psikomimetik 
yan etki oranlarını Miner (51) 1:1’de %21.2, 1:4’de %10.4, 
Badrinath (12) 1:3’de %16, 1:5 ve 1:10 da %8, Abdellatif 
(46) 1:1’de %2.9 olarak bildirmişlerdir. Bazı çalışmalarda 
propofolün GABA-A reseptör aktivasyonu aracılığıyla ve 
NMDA reseptörlerini suprese ederek ketamine bağlı is-
tenmeyen psikomimetik aktiviteyi nötralize ettiği iddia 
edilmiştir (73,74). Bir diğer çalışmada ise psikomimetik 
etkilerden korunmak için kullanılan ketamin dozunun 
risk sınırı kabul edilen değerlerin altında (5 μgr/kg/dk) 
olması önerilmektedir (75). Bu nedenlerle ketamin do-
zunun azaltılıp propofol dozu arttırıldıkça psikomimetik 
belirtilerin azalacağı hatta bir noktadan sonra görülme-
yeceği düşünülmektedir. Psikomimetik yan etki görülme-
si oranımız benzer çalışmalardan düşük olmakla birlikte 
propofolun varlığına ve ketaminin düşük doz uygulan-
masına karşın (1:3) tam olarak önüne geçilememiştir. Biz 
psikomimetik yakınmaların hastaların derlenme süresi-
nin uzamasında ve taburculuğun geçikmesinde asıl ne-
den olduğuna ve bunun da ketamine endişeyle yaklaşıl-
masına yol açtığına inanıyoruz. 
İşlem sonu değerlendirmede hasta ve endoskopist mem-
nuniyeti yönünden G II’nin puanları bir miktar yüksek 
olmakla birlikte gruplar arasında istatistiksel anlamlı bir 
fark saptanmadı. G I’de hızlı indüksiyon, daha stabil he-
modinami, daha yüksek analjezi düzeyi beğeni toplarken 
derlenme süresinin uzunluğu ve istenmeyen bazı psiko-
mimetik yan etkiler eleştirilere neden oldu. Aynı şekilde 
uzamış indüksiyon, bulantı-kusmanın daha fazla görül-
mesi, ağrı şikayetinin daha belirgin olması G II’deki hoş-
lanılmayan bulgularken işlem sırasında çok daha rahat 
iletişim kurulabilmesi, hızlı derlenme, işlem sonrası pe-
riyodun daha kısa süreli olması ve rahat geçmesi belirgin 
üstünlükler olarak kabul edildi. 
Son olarak bu çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu da 

unutmamak gerekir. Öncelikli olarak diğer çalışmalarla 
uyum gösterse de hasta sayısı nispeten kısıtlıdır ve tüm 
işlemler deneyimli bir endoskopist tarafından endoskopi 
ve sedasyon açısından optimum koşullarda yapılmıştır. 
Hastaların sedasyon düzeyleri az sayıdaki bazı araştır-
macılar gibi bispektral indeksle (BİS) takip edilmemiştir 
(76). Yapılan işlemlerin tümü tanısal olup ciddi ağrı oluş-
turacak invaziv ek girişim uygulanmamıştır. Ayrıca hasta 
grubu ASA I-II olup ASA III ve üzeri hastalar ve ciddi 
komorbiditesi olanlar çalışma dışı bırakılmıştır. Bu tablo 
tanısal ve terapötik kolonoskopi planlanan hastaların ge-
nel profiline çok da fazla uygunluk göstermemektedir. Ek 
olarak etik nedenlerle sadece propofolun uygulandığı bir 
kontrol grubu da yoktur. 
Sonuç olarak çalışmamız sonrasında tanısal endoskopi 
hastalarında, hasta ve hekim memnuniyetinin üst dü-
zeyde olması, opioid kullanımı istenmeyen hastalarda 
ketaminin iyi bir alternatif olduğunu düşündürmektedir. 
Ancak diğer bazı çalışmalarla karşılaştırdığımızda daha 
düşük doz ketamin kullanmamıza karşın sedasyonun de-
rinleşme eğiliminde olması, uyanma döneminde oranı 
yüksek olmasa da bazı istenmeyen yan etkilerin yaşan-
ması ve derlenme periyodunun uzun sürmesi bize keta-
min dozunu daha da azaltmanın mümkün olabileceğini, 
3:1 yerine 10:1 (12, 77) hatta 20:1 (78) gibi seçeneklerin 
de irdelenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Böylece se-
dasyonun derinleşmesini, derlenme süresinin uzamasını 
engellemek, hoş olmayan rüyalar vb. psikomimetik yan 
etkileri azaltmak ve ilaçtan kaynaklanabilecek yakınma-
ları minimalize etmek mümkün olabilir. Ancak düşen 
ketamin dozunun propofolun respiratuvar sisteme olan 
negatif etkilerini antagonize edemiyebileceğini ve respi-
ratuvar komplikasyonların görülebileceği hatırda tutul-
malıdır. 
Yine de sedasyon uygulamasında ideal bir ajan veya bi-
leşimin var olmadığı, kullanılacak ajan/ajanların ve se-
dasyon hedefinin işlemin karakteri (işlemin süresi, ağrı 
oluşturma potansiyeli), hastanın kişisel özellikleri (yaş, 
komorbidite, anksiyete durumu), hastanın tercihleri ve 
işlem sırasında kooperasyon gerekliliği göz önünde bu-
lundurularak hastanın ve yapılacak işlemin özelliklerine 
göre farklı ilaçlar veya bunların kombinasyonlarının se-
çilmesi gerektiği, sedasyon uygulaması yapan hekimlerin 
kullandığı tüm ilaçları yakından tanıması ve komplikas-
yonlarla baş edebilecek bilgi, beceri ve ekipmana sahip 
olması gerektiği unutulmamalıdır.      
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Özet
Bu çalışmanın amacı, kurumumuzda koroner endarterektomi yapılan 
atan kalpte koroner arter baypas greft cerrahisinin geç dönem sonuçla-
rını gözden geçirmektir.

1996-2006 yılları arasında endarterektomi yapılan atan kalpte koroner 
bypass cerrahisi uygulanmış 48 hasta incelendi. Yaş ortalaması 58,8 ± 
9,8 yıl idi. Yirmi dört hasta (%50) Kanada Kalp Derneği sınıf III veya 
IV idi. Yirmi sekiz hastada (%58) sol ventrikül disfonksiyonu mevcut-
tu. On altı hastada (%33) Tip 2 Diabetes Mellitus vardı.

Yirmi dokuz hastaya (%60), sol ön inen arter endarterektomi ve 17 has-
taya (%35) sağ koroner arter endarterektomi uygulandı. Yedi hastaya 
(%15) tam arteriyel revaskülarizasyon yapıldı. Erken mortalite oranı 
%6,3 (n= 3) idi. İki hastada (%4,2) ameliyat sonrası miyokart enfarktü-
sü görüldü ve 2 hastaya (%4,2) ameliyat sonrası İntraaortik balon pom-
pası desteği gerektirdi. Ortalama yoğun bakımda kalış süresi 2,29±1,27 
gündü. Hastalar ortalama 11±6 saat sonra ekstübe edildi. Ortalama 
hastanede kalış süresi 9 ± 6 gündü. Dört hastada (%8,3) ameliyat son-
rası atriyal fibrilasyon gelişti ve ameliyat sonrası ortalama 1,21±1,35 
ünite kan transfüzyonu yapıldı. Üç hasta (%6,3) kanama revizyonuna 
alındı ve 4 (%8,3) hastaya pozitif inotropik destek gerekti. Ortalama ta-
kip süresi 117±4,65 aydı ve bu sürede hastaların %85,5'inde anjina şikâ-
yeti olmadı. 27,2±18,32 aylık takip periyodunda yapılan 12 kontrol ko-
roner anjiyogram, toplam greftlerin %85'inin açık olduğunu gösterdi.

Yaygın koroner arter hastalığında, atan kalpte koroner arter bypass 
cerrahisinde gerçekleştirilen koroner endarterektomi, kabul edilebilir 
mortalite ve morbidite oranları ile yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: yaygın koroner arter hastalığı, atan kalp, koroner 
endarterektomi

Abstract
The aim of the study was to review the late term results of coronary 
endarterectomy in off-pump coronary artery bypass graft surgery per-
formed in our institution
Between 1996 and 2006, 48 patients who underwent off-pump coro-
nary artery bypass graft surgery and coronary endarterectomy were 
retrospectively studied. The mean age was 58,8±9,8 years. Twenty-four 
patients (50%) were Canadian Cardiovascular Society class III or IV. 
Twenty-eight patients (58%) had impaired left ventricular function. 
Sixteen patients (%33) had Type 2 Diabetes Mellitus.
Twenty-nine patients (60%) underwent endarterectomy of left anterior 
descending artery and 17 patients (35%) underwent endarterectomy 
of right coronary artery.
Seven patients (15%) underwent full arterial revascularization. The 
early mortality rate was 6,3% (n=3). Two patients (4.2%) suffered from 
postoperative myocardial infarction, and 2 patients (4.2%) required 
postoperative intra-aortic balloon pump counterpulsation. Mean in-
tensive care unit stay was 2,29±1,27 days. Patients were extubated after 
a mean of 11±6 hours. The mean length of hospital stay was 9±6 days. 
Four patients (8,3%) had postoperative atrial fibrillation, and a mean 
of 1,21±1,35 units of blood were transfused postoperatively. There was 
three (%6,3) reopening for bleeding, and 4 (%8,3) patients required 
positive inotropic support. The median follow-up was 117±4,65 
months, 85,5% of patients were angina free, and at the 27.2 ± 18,32 
months follow up period 12 control coronary angiogram showed that 
85% of total grafts were patent.
Coronary endarterectomy in off-pump coronary artery bypass surgery 
can be performed with acceptable mortality and morbidity rates in dif-
fuse coronary artery disease.

Key words: coronary endarterectomy, diffused coronary artery dis-
ease, off-pump 
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GİRİŞ
Atan kalpte koroner arter bypass cerrahisi (AKKABC) 
kardiyopulmoner bypassın (KPB) geliştirilmesi öncesine 
dayanmaktadır. Fakat KPB’nin icadıyla birlikte unutul-
maya yüz tutan teknik, KPB’nin yan etkileri ortaya çıkın-
ca yeniden gündeme gelmiştir. (1,2,3)  Ekstracorporeal 
dolaşım ve kros klemp uygulamasının inflamatuar yanıt 
aktivasyonu mikroembolizasyon, makroembolizasyon 
sonucu nörolojik renal ve gastrointestinal disfonksiyon 
ile birlikte miyokardiyal iskemi reperfüzyon hasarı gibi 
kötü etkileri bulunmaktadır.(4) AKKABC tüm bu zararlı 
etkilerden hastayı koruduğu ve postoperatif morbidite, 
yoğun bakım ve hastane kalış süresi ve operasyon ma-
liyetlerini azalttığı için önerilmektedir.(5) KPB ile veya 
atan kalpte endarterektomi başka bir yolla, opere edi-
lemeyeceğini düşündüğümüz damarları revaskülarize 
etmemize yardımcı olur. AKKABC cerrahisi, özellikle 
yeni geliştirilen cihazlar yardımıyla daha güvenli hale 
gelmiştir.(6) 1957 yılında koroner endarterektomi (KE), 
koroner arter hastalığının tedavisinde kardiyopulmoner 
bypass veya koroner arter bypass cerrahisi (KABC)’den 
bağımsız bir metot olarak tanımlandı.(7)  AKKABC cer-
rahisinde KE’nin sonuçları cesaret verici olup KPB kulla-
nıldığı klasik KE ile karşılaştırılabilir niteliktedir. Ayrıca 
çeşitli serilerde gösterildiği gibi KE atan kalp teknikle 
güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.(8)
KPB eşliğinde yapılan KABC’de KE uygulaması pratikte 
daha kolaydır. Endarterektomi, yaygın damar tıkanıklığı 
tespit edilen olgularda önceden planlanan bir işlem ol-
makla birlikte bazı olgularda daha önceden belirlenme-
den yapılmak zorunda da kalınabilir. Koroner arteriyo-
tomi yapıldıktan sonra plak kalkması, yeterli damar lü-
meninin olmadığının görülmesi üzerine endarterektomi 
kararı verilir ve yapılır. 
Bu çalışmada amacımız, AKKABC yöntemiyle ameliyat 
edilen ve KE uygulanan olguların postoperatif uzun dö-
nem sonuçlarını ortaya koymaktır.

YÖNTEM ve GEREÇ
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Kasım 1996’den Haziran 2006’ya kadar 
geçen sürede, endarterektomi uygulanmış Off-pump ko-
roner bypass cerrahisi uygulanan toplam 48 hasta dahil 
edildi. Aynı dönemde gerçekleştirilen endarterektomi 
ile KPB altında koroner cerrahisi uygulanan 528 hasta 
ve herhangi bir nedenle Off-pump cerrahisi olarak baş-
lanmasına rağmen KPB’a geçilerek operasyona devam 

edilmek zorunda kalınan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 
Hastaların preoperatif ve postoperatif bilgileri hastane 
veri tabanı ve hasta kayıtlarından toplandı. Telefon ile 
ulaşılan hastalar kontrol amacıyla hastaneye davet edildi. 
Telefon aracılığı ile 2006 Eylül ayına kadar ulaşılan has-
taların son durumları ile ilgili veriler toplandı. Kontrol 
anjiyografisi yapılmamış olan ve kardiyak yakınmaları 
olan hastalar ile kontrol olmak isteyen hastalar merkezi-
mize davet edilerek tekrar ayrıntılı kontrolden geçirildi. 
Retrospektif olarak incelenen bu olguların 12’sine kont-
rol anjiyografisi uygulandı. 

Ameliyat Tekniği ve Protokol 
Hastalarımız, kliniğimizin rutin koroner arter bypass 
cerrahisi hazırlığına tabi tutuldu. Tüm hastalarımıza int-
ravenöz narkotik anestezi tekniği ile anestezi uygulandı. 
Medyan sternotomi sonrasında sol mammarian arter 
(LİMA), radiyal arter ve safen ven greftleri hazırlandı. 
AKKABC uygulanan hastalarımızda ise greftlerin hazır-
lanması ve heparinizasyon (Aktive Pıhtılaşma Zamanı 
>200 saniye olacak kadar) işlemlerini takiben anasto-
mozlara geçildi. Bu sırada kalp atım hızını azaltmak için 
beta-bloker ya da Ca- kanal blokerleriyle medikasyon 
uygulandı. Böylece kardiyak metabolizmanın yavaşla-
tılması, oksijen tüketiminin azaltılması, koronerlerin 
perfüzyonunun daha iyi sağlanması ve cerrahi konforun 
arttırılması amaçlandı. Distal anastomozlar uygulanır-
ken genel olarak ilk önce sol inen koroner arter (LAD) 
kanlandırıldı. Böylece kalbin arka-lateral yüzüne ulaş-
mak için yapılacak manipülasyonlar sırasında koroner 
perfüzyonun yeterli düzeyde olması sağlandı. Hiçbir 
hastada intrakoroner şant kullanılmadı. LAD distal 
anastomozu sırasında kalbin perikart içine yerleştirilen 
spançlarla pozisyonlandırılması yeterli oldu, anastomoz 
sahası ise lokal stabilizatör (Genzyme Immobilizer®) ciha-
zı kullanılarak stabilize edildi. Anastomozlar yapılırken 
ilk önce pediküllü greftler, daha sonra serbest greftler 
kullanıldı. Böylelikle distal anastomozun bitimiyle bir-
likte hedef damarın kanlandırılması sağlandı. Sağ koro-
ner arter (RCA) ve sirkumfleks (Cx) sistemine yapılan 
distal anastomozlar için kalbe pozisyon veren (Genzyme 
Positioner®) cihazlardan yararlanıldı. Derin perikardiyal 
askı sütürü kullanılmasına ihtiyaç duyulmadı. Sağ mam-
marian arter (RİMA) gerginliğini azaltmak dışında, kal-
bi pozisyonlandırmak için sağ plevranın açılması yönte-
mine başvurulmadı. LAD için olduğu gibi, anastomoz 
sahası lokal stabilizatör cihazı kullanılarak stabilize edil-
di. Anastomoz sahasının daha iyi görülebilmesi için üf-
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leme sistemi rutin olarak kullanıldı. Radiyal arterin ve 
safen ven greftinin proksimal anastomozu side-klemp-
te asendan aort üzerine yapıldı. Daha sonra kanama 
kontrolü sağlandı, sternum kapatılarak hastalar yoğun 
bakıma alındı. 
KE işlemi bir grup hastada <2 cm insizyon kullanılarak 
pull-out yöntemi (9) ile yapıldı. Bir fındık boyutunda 
şekil verilip alet ucuna takılan cerrahi tampon ile ya-
pılan ters traksiyon kuvveti yardımıyla plak koroner 
dışına çekildi.  Plağın kopması veya dışarı çekilemeyen 
hastalarda açık endarterektomi yöntemi kullanıldı. Ar-
teriyotomi 2cm'in üzerine çıkılan bu hastalarda LAD 
sahasında LİMA patch plasti diğer koroner arterlerde 
safen ven patch plasti uygulandı. Postoperatif takipte 
drenaj fazla miktarda olmadıkça, protamin uygulan-
masından kaçınıldı, önce 3 gün heparin, daha sonra 
tüm hastalara oral randomize 2,5 mg warfarin ve 150 
mg aspirin uygulanarak antikoagülasyon ve antiagre-
gasyon sağlandı. Altı ay sonra warfarin kesilerek aspi-
rin ile tedaviye devam edildi. Postoperatif yoğun bakım 
takibi sırasında yine tam bir monitorizasyon sağlandı. 
Drenaj miktarı son 6 saatte toplam 50 ml’ye düşen has-
taların drenleri çıkarıldı. Hastalar yoğun bakım sonrası 
ara yoğun bakım ve servis izlemlerini takiben taburcu 
edildiler. Postoperatif 10. gün ve 2. ayda kontrole çağ-
rıldılar ve daha sonraki takipleri de 6 aylık dönemler 
seklinde düzenlendi. 

İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMELER
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, is-
tatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) for Windows 10.0 programı kullanıldı. 
Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatis-
tiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanı sıra 
niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım 
gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmala-
rında Oneway Anova testi ve farklılığa neden çıkan 
grubun tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı.  Normal 
dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası kar-
şılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanıldı. 

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşları 58,8±9,8 yıl ve 44 (%91,7)'ü 
erkek hastaydı. Hastaların başlıca preoperatif özellikle-
ri Tablo 1’de gösterilmiştir. 48 olguda toplam 48 koro-
ner artere KE uygulandı. Hastaların 7’sine (%15) tama-
men arteriyel revaskülarizasyon uygulandı, KE uygula-

nan 19 (%40) hastaya uzun arteriyotomi (anastomoz 
uzunluğu >20 mm) ile birlikte KE uygulandı. Açık EA 
bu hastaların 14’ünde (%74) LAD ye, 5 (%26) hastada 
RCA’ya uygulandı. Hastaların 30’unda (%62) komp-
let revaskülarizasyon uygulanmış olup, endarterek-
tomi yapılan damarlar, kullanılan greftler, anastomoz 
uzunlukları ve bypass yapılan damar sayıları Tablo 2’ 
de gösterilmiştir. Operasyon sonrası dönemde hasta-
lar ortalama 11±6 saatte solunum cihazından ayrıldı. 
Üç (%6,3) hasta kanama nedeniyle revizyona alındı ve 
perioperatif dönemde 2 hasta (%4,2) perioperatif mi-
yokart enfarktüsü (ME) görüldü ve bu hastalara İnt-
raaortik Balon Pompası (İABP) desteği sağlandı. Or-
talama 2,29±1,27 gün yoğun bakım ünitesinde kalan 
hastalar ortalama 9±6 günde taburcu oldu. Operasyon 
sonrası hastaların özellikleri Tablo 3’ te gösterilmiştir. 
Hastalara kontrol koroner anjiyografi ortalama 27.2 ± 
18,32 ayda yapıldı, bu hastaların sadece 2‘inde Kanada 
Kalp Derneği Anjina Sınıflamasına (KKDS) göre Klas 
3 şikâyeti mevcuttu, diğer 9 hastada Klas1 semptomla-
rı olduğu görüldü. Kontrol anjiyografi sonucuna göre 
20 anastomoz edilen greftten 3’ü (%15) tıkalı olarak, 
saptandı. Bu 3 greft EA yapılan damarlardı. Endarte-
rektomi yapılan damarların (n=12) açıklık oranı da 
%75 olarak saptandı. Kontrol koroner anjiyografi so-
nuçları ve tüm hastaların postoperatif anjinal şikayet-
ler Tablo 4’de görülmektedir. Hastaların 3’nde (%6,3) 
erken mortalite görüldü, ortalama 117±4,65 ay takip 
süresi boyunca geç mortalite gözlenmedi. 

TARTIŞMA
Cerrahi teknikler içinde KE, 1957 yılında Bailey (10) 
tarafından ilk defa uygulanmasından sonra  son 20-
30 yıldır tekrar önem kazanmış, ve birçok merkez ta-
rafından kullanılmaya başlanmıştır. İlk sonuçlar pek 
yüz güldürücü olmamakla birlikte tatminkâr sonuçlar 
KE, KABG ile birlikte kombine edilince alınmaya baş-
lanmıştır.
Koroner endarterektominin en büyük avantajı, yaygın 
damar hastalarında, geleneksel greftleme yöntemle-
riyle açılamayan yan dalların açılmasıyla miyokardın 
iskemiden kurtarılmasıdır. İnkomplet revaskülari-
zasyon erken ve geç mortaliteyi etkileyen en önemli 
faktörlerdendir.(11) Son yıllardaki gelişmelerle fokal 
ve lokalize lezyonlu koroner arter hastalığında per-
kütan koroner girişim ilk tercih edilen tedavi işlemi 
haline gelmiştir.(12) Yaygın ve çok damar hastalığı 
bulunan sol ventrikül fonksiyonları gerilemiş hasta-
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lar hala KABG ile tedavi edilmektedir.(13) Günümüzde 
artan koroner arter hastalığı sayıları ile birlikte AKKA-
BC daha çok hastada uygulanması, AKKABC ile birlikte 
uygulanan KE’nin sonuçlarını yeniden değerlendirme 
ihtiyacı doğurmaktadır. Özellikle yüksek riskli hasta 
grubunda AKKABC yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
KPB da görülen renal, nörolojik ve inflamatuar yan etki-
lerin daha az görüldüğü bilinmektedir.(4,5) Günümüzde 
ise selektif olarak seçilen hastalarda KE kabul edilebilir 
operatif risk ve iyi uzun dönem sonuçları ile yapılabil-
mektedir.(14,15) AKKABC cerrahi sonuçları Eryılmaz 
ve arkadaşlarının(8) daha küçük olan serilerinde (n=11) 
mortalite oranı %0 bildirilirken, Vohra ve ark.(16) 70 
hastalık serilerinde bu oran %2,8 olarak bildirilmiştir. 
Bizim serimizde erken mortalite %6,3 olarak bulunmuş 
olmasına rağmen Vohra ve ark. serilerinde LAD’ye yapı-
lan EA oranı sadece %17 iken bu oran bizim serimizde 
%60’dır. Özellikle LAD ye yapılan uygun revaskülarizas-
yon hastanın prognozunda en önemli belirleyicilerden-
dir (17,18), bununla birlikte LAD'ye yapılan EA’nin mor-
taliteyi arttırdığını bildiren yayınlar mevcutken (mor-
talite oranı %8,5) (19), daha kabul edilebilir mortalite 
oranları (%3)(15) bildiren yayınlar da vardır.  
Literatüre baktığımızda koroner endarterektomi için 
“açık EA tekniği”, “traksiyon tekniği” ve “açık EA ve sa-
fen patch plasti” gibi birçok tekniğin tarif edildiğini gör-
mekteyiz.(16,20,21) Koroner endarterektomi teknikle-
rinin mortalite ve morbidite üzerinde anlamlı etkisinin 
olmadığını gösteren çalışmalar vardır.(22,23) Yine de bu 
teknikler arasında açık endarterektomi tekniğinin daha 
güvenli olduğu belirtilmektedir.(15,22)  Biz hasta grubu-
muzda 29 (%60) hastada sınırlı arteriyotomi ( <2 cm) ile 
traksiyon yöntemi, 19 (%40) hastada uzun arteriyotomi 
(≥ 2 cm) ile açık EA uyguladık. Açık EA bu hastaların 
14’ünde (%74) LAD'ye, 5 (%26) hastada RCA’ya uygu-
lanmıştır. Hasta grubumuzda LAD’ye yapılan anasto-
mozların %97'sini mammarian arter oluştururken EA 
yapılan damarlarda safen patch plasti kullanılmadı. 
Koroner endarterektomi uygulanan olgularda gözlenen 
akut greft oklüzyonu sonrası gelişen miyokart enfarktü-
sü ciddi bir problemdir. Postoperatif ME oranları çeşitli 
serilerde %1,5 ile %13 arası rapor edilmiştir.(19,21,24)   
Chen ve ark.(25) 92 AKKABC uyguladıkları hasta grup-
larını KPB ile opere ettikleri 120 hasta ile karşılaştırmış-
lar ve postoperatif MI oranın, %2,8 olarak rapor etmişler 
ve vohra ve ark.(16) AKKABC uyguladıkları 70 hastalık 
serilerinde postoperatif ME oranını %4,3 olarak vermiş-
tir. Bizim olgularımızda postoperatif ME %4,2 saptan-
mıştır ve diğer serilerdeki sonuçlarla uyumludur. 
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Tablo 1: Preoperatif Hasta Özellikleri

*SD: Standart sapma, DM: Diyabetis Mellitus, ME: 
Miyokart Enfarktüsü, KKD: Kanada Kalp Derneği 
Anjina Sınıflaması, PAH: Periferik arter hastalığı, 
KOAH: Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı, SAK: Sol 
Ana Koroner Arter, SVEF: Sol Ventrikül Ejeksiyon 
Fraksiyonu
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Hastalarımızın 117±4,65 ay takip süresi boyunca yapılan 
kontrolleri sırasında %14,5 hastada tekrar anlamlı anji-
na şikâyeti saptadık. Gill ve ark.(26) 36±16 aylık takipte 
hastalarını %14’ünde tekrar anjina şikayeti saptamışlar. 
Christakis ve ark.(27) 5 yıllık takip sonucu hastalarının 
ancak %35’inde anjina saptamışlardır. Vohra ve ark.(16) 
4,6 yıl takip süresinde hastalarının %90’ında anjina gör-
memişler ve anjina semptomlarının tekrarlanmasındaki 
bu farkın, yerel popülasyonda mevcut olan koroner has-
talığın özellikle farklı doğasından veya uygulanan yeter-
siz revaskülarizasyondan kaynaklanabileceği yorumunu 
yapmışlar.
Bu çalışma kliniğimizin 1996-ve 2006 yıllarında gerçek-
leştirilen hastaları kapsamaktadır. Akut greft ve nativ 
damar trombozunu engellemek için postoperatif erken 
dönem tüm hastalara intravenöz heparin tedavisi baş-
lanmış olup daha sonra takibinde 6 ay boyunca warfarin 
tedavisi verilmiştir. Güncel uygulamamız birçok çalış-
mada olduğu gibi 6 ay boyunca aspirin ve klopidogrel 
antiagregan tedavisi başlayıp daha sonra aspirin ile teda-
viye devam etmek şeklindedir. (28,29)
Hasta grubumuzda ortalama 27.2 ± 18,32 takip süresi 
boyunca toplam 12 hastaya kontrol koroner anjiyografi 
yapılmıştır. 20 anastomoz edilen greftten 3’ü (%15) tı-
kalı olarak saptandı. Bu 3 greft EA yapılan damarlardı. 
LAD’ye yapılan greftlerin %91,7 si RCA’ya yapılan greft-
lerin %71,4’ünün açık olduğu görülmüş olup toplam 
açıklık oranı %85 olarak saptanmıştır. LAD’ye EA uy-
gulanan tüm hastalarda internal mammarian arter greft 
olarak kullanılmıştır. Beretta ve ark. safen ven yerine 
LIMA kullanılan hastalarda perioperatif ME oranında 
%10’dan %2’ye, greft açıklık oranlarında %85’ten %93’e, 5 
yıllık hayatta kalım oranlarında ise %70’ten %87’ye yük-
seldiğini tespit etmişlerdir.(30) Eryılmaz ve ark.(8) 1 yıl-
lık toplam açıklık oranı olarak %95.6 vermişlerdir. Her 
ne kadar hasta grubumuzda kontrol anjiyografi yapılan 
hasta sayısı (%25) yeterli olmasa da uzun takip süresinde 
saptanan açıklık oranları diğer serilerle benzerlik göster-
mektedir.

SONUÇ
Çalışmada sınırlı sayıda hasta bulunsa da uzun dönem 
takibi yapılan bu hasta serisinde koroner endarterektomi 
ile birlikte atan kalpte koroner bypass operasyonunun 
tecrübeli ellerde kabul edilebilir mortalite ve morbidite 
oranları ile yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Tablo 2: Endarterektomi Yapılan Damarlar ve 
Operatif Özellikler

*LAD: Sol ön inen arter, D1: 1.diagonal arter, 
Cx: Sirkumfleks arter, RCA: Sağ koroner arter, 
LİMA: Sol İnternal Mamarian Arter RİMA: Sağ 
İnternal Mamarian Arter, TAR: Tamamen Arteriyel 
Revaskülarizasyon, KABG: Koroner Arter Bypas 
Greftleme Cerrahisi
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Abstract

Conscious and professional nursing practices both during hospitalization 
period and after discharge have a great importance for preventing the pos-
sible complications with Ventricular Assist Device (VAD) and for max-
imizing the life quality. This research was conducted for the purpose of 
evaluating the daily life activity levels and the life qualities of the ventricular 
assist device installed patients.

The research is a cross-sectional type descriptive research and it was 
conducted with 31 ventricular assist device patients who accepted to 
participate the research. It was used Patient Identification Form, SF 36 
Life Quality Scale, KATZ Daily Life Activities Scale and EQ-5D General 
Life Quality Scale for data collection. Research data was collected from 
the VAD installed patients who come for their medical examinations to 
cardiovascular polyclinics and who have not been discharged yet after 
the transaction through face to face interviews by creating a noiseless and 
peaceful environment between the dates of May 2015 and November 
2015. The data obtained from the study was evaluated through SPSS 20 
package program. In the data evaluation, it was used Mann Whitney U 
and Kruskal Wallis-H Tests, Chi-square analysis, Fisher’s Exact Test and 
Pearson Chi-square analysis. In evaluating the result, the significance level 
was evaluated as p<0.05.

It was specified that 80.6% (n=25) of the patients who participated the 
study experienced rehospitalization and the reasons of rehospitalization of 
35.5% (n=11) is infection, of 25.8% (n=8) is thrombus and of 22.5% (n=7)  
is device problems. It was seen that 70.9% of the patients felt themselves 
good after the device installation. While the life qualities of the patients 
were founded as median according to the SF 36 Life Quality Scale and EQ-
5D General Life Quality Scale, it was identified that 71.0% (n=22) of them 
perform their daily life activities independently according to the KATZ 
Daily Life Activities Scale.

It was identified that the patients became more independent, felt their 
health better and their life quality is increased than before the VAD. 

Keywords: nursing, heart-assist devices, quality of life, nursing care  

Özet

Ventrikül Destek Cihazı (VAD) ile gelişebilecek komplikasyonları ön-
lemek ve yaşam kalitesini en üst düzeye getirmek için, hem hastane 
sürecinde hem de taburculuk sonrası dönemde bilinçli ve profesyonel 
hemşirelik uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma VAD 
takılan hastaların günlük yaşam aktivite düzeylerini ve yaşam kalitelerini 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Kesitsel tipte tanımlayıcı olan araştırma VAD takılan, araştırmaya katıl-
mayı kabul eden 31 hasta ile gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak 
Hasta Tanıtım Formu, SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, KATZ Günlük Ya-
şam Aktiviteleri Ölçeği ve EQ-5D Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanıldı. 
Araştırma verileri Mayıs 2015–Kasım 2015 tarihleri arasında VAD takı-
lan, kalp damar cerrahisi polikliniklerinde kontrollerine gelenler ile işlem 
sonrası hastaneden henüz taburcu olmayan hastalardan, gürültüden 
uzak ve rahat bir ortam yaratılarak, yüz yüze görüşme ile toplandı. Ça-
lışmadan elde edilen veriler SPSS 20 paket programında değerlendirildi. 
Verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis-H 
Testleri, Ki-Kare analizi, Fisher’s Exact Test ve Pearson Ki Kare analizleri 
kullanıldı. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak de-
ğerlendirildi.

Çalışmaya katılan hastaların %80.6’sının (n=25) yeniden hastaneye ya-
tış yaptığı ve bu yatış nedenleri arasında %35.5’inin (n=11) enfeksiyon, 
%25.8’inin (n=8) trombüs ve %22.5’inin (n=7) cihaz sorunları olduğu 
saptandı. Hastaların %70.9’unun cihaz takıldıktan sonra kendilerini 
daha iyi hissettikleri görüldü. SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve EQ-5D 
Genel Yaşam Kalitesi Ölçeğine göre hastaların yaşam kaliteleri orta ola-
rak bulunurken, KATZ Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeğine göre de 
%71.0’inin (n=22) bağımsız olarak günlük yaşam aktivitelerini gerçek-
leştirdikleri saptandı.

VAD öncesine göre hastaların daha bağımsız hale geldiği, sağlıklarını 
daha iyi buldukları ve yaşam kalitelerinin arttığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, kalp destek cihazları, yaşam kalitesi, 
hemşirelik bakımı
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INTRODUCTION
According to World Health Organization (WHO), car-
diac insufficiency is defined as a syndrome emerged as 
a result of the filling the ventricles with blood and/or 
the breakdown of their blood pumping property due 
to the structural and/or functional failure of the heart 
(1,2). It is reported that there are 5 million cardiac in-
sufficiency patients and it is added 550.000 new cardiac 
insufficiency cases per year in United States of America 
(USA) (3, 4). It is estimated that there are 800.000 car-
diac insufficiency patients and 3.000 of these patients 
have end-stage cardiac insufficiency in Turkey. 
When there is no option for any other treatment in 
cardiac insufficiency patients, the last treatment option 
for extending the recovery and increasing the life qu-
ality is the heart transplantation. In Turkey, the heart 
transplantation rate is 1.1 per one million population 
for the year of 2010 (5). It was performed nearly 54.000 
heart transplantations across the world until today. The 
number of patients waiting for organ transplantation is 
approximately one billion (5, 6). This situation neces-
sitates to make live the patients during while they are 
waiting for transplantation as well as turning towards 
alternative treatment methods. Especially the techno-
logical progress increased in the recent period causes a 
rapid development of mechanical circulatory supports, 
an increase in surgical techniques such as ventricular 
assist device (VAD) implantation and an extensity in 
using these techniques.
The symptoms of the patients can be minimized throu-
gh VAD, and the VAD affects the pressure/volume rela-
tion of the relevant circulatory system about the disease 
positively, it causes reductions in the wall thickness of 
left ventricle and the volumes, it reduces the antibodies 
of anti-adrenoceptors as well as increasing the respon-
se against adrenaline, making regress the left ventricle 
hypertrophy, and restoring the patients to a condition 
of performing their daily life activities easefully (7-11).
Even though the life qualities of the patients increase 
seriously after the VAD surgery, it also has negativities 
such as that it has many complications which increase 
mortality, that it is unfeasible to uninstall the device 
when it can not find any donor, and that it does not 
enable a complete recovery (9, 10, 12, 13). For this rea-
son, conscious and professional nursing practices both 
during hospitalization period and after discharge have 
a great importance for preventing the possible compli-
cations and for maximizing the life quality. It is thought 

that this study will make a significant contribution for 
the nurses in giving efficient, qualified and eviden-
ce-based care about the VAD because of that there is 
no enough literature resource due to the fact that VAD 
is a recently increasing treatment in Turkey. 

MATERIAL and METHODS 
This research was conducted for the purpose of eva-
luating the Daily life activity levels and the life quali-
ties of the ventricular assist device installed patients 
as a cross-sectional type research. For conducting the 
research, it was received ethical approval from An-
kara Yıldırım Beyazıt University Ethical Committee 
(15324997/176) and written permissions from Baş-
kent University Ankara Hospital (31220125/222), 
Ankara University Cebeci Research and Application 
Hospital (53756990-806.01.03[806.01.03]17769) and 
Turkey Yüksek İhtisas Education and Research Hos-
pital (B.10.4.İSM.4.06.00.15.1-PKK 619) and it was 
received written consent from the patients after infor-
ming them. The study was carried out in accordance 
with the principles of the Helsinki Declaration.
Because of that VAD device installation transaction 
has begun in 2012 in the city the research was condu-
cted, the research population was consisted of all the 
patients to whom the VAD is installed (46 patients) 
between the years of 2012 and 2015. The reason why 
these hospitals were chosen for the study is that the 
VAD installation is performed only in these hospi-
tals. 2 of the patients did not accpet to participate the 
study, 12 of them could not be contacted because of 
they did not come for their medical examinations for 
the reason that they are out of town, and 1 patient was 
left out of the sample because of being 0-10 years old. 
For this reason, the research sample consists of 31 
patients who volunteer for participating the research 
and meet the research criteria. Research data was col-
lected from the VAD installed patients who come for 
their medical examinations to cardiovascular polycli-
nics and who have not been discharged yet after the 
transaction through face to face interviews by creating 
a noiseless and peaceful environment between the da-
tes of May 2015 and November 2015. The application 
of surveys and scales took for 15-20 minutes. When 
the patients did not understand the questions, they 
were explained by the researcher. 
Data was collected through using Patient Identifica-
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tion Form which includes informa-
tion about the individual and the 
diseases prepared as a result of the 
literature review (14-23), SF 36 Life 
Quality Scale, KATZ Daily Life Acti-
vities Scale and EQ-5D General Life 
Quality Scale. The patient identifica-
tion form has 18 questions in total 
including 10 questions about the 
socio-demographical features of the 
patients and 8 questions about the 
features of the disease. 
SF 36 Life Quality Scale was deve-
loped by Ware in 1987 (24) and its 
validity-reliability study was condu-
cted by Koçyiğit et al. in our country 
(25). The scale consists of 36 items 
and 8 dimensions. These dimensi-
ons are; physical function (10 items), 
social function (2 items), role limi-
tation due to physical functions (4 
items), role limitations due to emo-
tional problems (3 items), mental 
health (5 items), energy/vitality (4 
items), pain (2 items), and general 
perception of health (5 items) (26). 
KATZ Daily Life Activities Scale 
(GYA) was developed by Katz et al. 
(1963) (27) and its validity-reliabi-
lity study and Turkish adaptation 
were conducted by Kaplan (28). This 
scale consists of 10 titles including 
cleaning, shopping, transportation, 
food preparation, etc. (27, 29). 
EQ-5D General Life Quality Scale 
was developed by Euro Qol group 
which is the Western Europe Life 
Quality Research Society (30) and 
its validity-reliability for Turkish 
was conducted by Kahyaoğlu (2009) 
(31). The scale consists of two sec-
tions. EQ-5D General Life Quality 
Scale consists of 5 dimensions inc-
luding mobility, self-care, usual acti-
vities, pain/discomfort, and anxiety/
depression. It is calculated the index 
score ranging between -0.59 and 1 
from its 5 dimensions. In the score 
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Table 1. Distribution of the socio-demographical features of the 
patients (n=31).

* More than one option was marked
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function, while 0 score indicates the death and 1 score 
indicates the perfect health, negative scores indicates 
the situations such as the blackout, living bedridden 
etc. EQ-5D General Life Quality Scale is a Visual Ana-
logue Scale by which the individuals give values about 
their present health status between 0 and 100, and 
mark them on a thermometer-like scale. It is obtained 
life quality scores ranging between o and 100 through 
the scale (30).
Data analysis was conducted in SPSS 20 (Statistical 
Package for the Social Sciences) package program. In 
the data evaluation, it was used Mann Whitney U and 
Kruskal Wallis-H Tests, Chi-square analysis, Fisher’s 
Exact Test and Pearson Chi-square analysis. In evalu-
ating the result, the significance level was evaluated as 
p<0.05.

LIMITATIONS OF THE RESEARCH
The limitations of the study are that some of the pa-
tients with VAD living outside the province and not 
being able to come to their controls regularly and grou-
ping is not possible due to the small number of patients 
and therefore the wide age range. 

RESULTS
In Table 1, it was identified that 77.4% (n=24) of the 
patients are male, 22.6% of them (n=7) are female; 
35.5% of them (n=11) are in the age group of 51-60. It 
was specified that 64.5% of the patients (n=20) are pri-
mary school graduate and lower, 19.4% (n=6) are high 
school graduate, 16.1% are (n=5) are university gradu-
ate; and 58.1% of them (n=18) are married (Table 1).

It was identified that 29.0% (n=9) of the patients expe-
rienced asthenia, 25.8% (n=8) experienced charging 
problem about the device, 19.4% (n=6) experienced 
pain and tachycardia; and the rate of incidence of ot-
her problems which are grouped as blackout, respira-
tory disorder, nausea and vomit is 25.8% (Figure 1).
In Figure 2, while 54.8% (n=17) of the patients feel 
themselves better as regards before VAD; 9.7% of 
them (n=3) express that they feel themselves worse as 
regards before the surgery.
The life qualities of the patients were found as medi-
an according to SF 36 Life Quality Scale, and EQ-5D 
General Life Quality Scale, and it was seen that 71.0% 
(n=22) of the patients perform their daily life activi-
ties independently according to the KATZ Daily Life 
Activities Scale (Table 2).
In Table 3, the majority of those who fulfill their 
self-care needs except washing/bathing dependently 
before VAD can fulfill their need independently after 
VAD (p>0.05). As for the patients who were indepen-
dent before VAD, it was identified that 35.0% (n=7) 
of them are independent, 65.0% (n=13) of them are 
dependent in their washing/bathing needs; and as for 
the patients who were dependent before VAD, it was 
identified that 45.5% (n=5) of them are independent 
and 54.5% (n=6) of them are dependent in their was-
hing/bathing needs (p>0.05) (Table 3).
The scores of the primary education graduate and 
lower patients on physical condition and physical role 
limitation which are two of sub-steps of SF-36 Life 
Quality Scale are significantly lower than the scores 
of high school graduate and higher patients (p<0.05). 

Figure 1. Distribution of the common problems in the patients after VAD (n=31)

*More than one option was marked. **Blackout, respiratory disorder, nausea, vomit
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There is statistically significant difference between the-
ir EQ 5D index scale score and their educational status 
(p<0.05). EQ 5D index scale score of the high school gra-
duate and higher patients is significantly lower than the 
primary education graduate and lower patients.
It could not be found an expected statistical significance 
because of the research is based on a small sample group. 
However, the results indicate that the patients became 
more independent, they felt their health better and their 
life quality increased as regards before VAD. In this con-
text, it is thought that long-term or end-stage therapeutic 

VAD installation has positive influences on life quality. 

DISCUSSION
Some complications to be seen after recovery in the pa-
tients in post-VAD surgery period (13, 32, 33). In vari-
ous studies, it was seen that infection (14, 18), thrombus 
and infection (19, 34), hemorrhage (21), and hemorrha-
ge and thrombus (35) are among these complications. It 
was identified that the majority of the patients partici-
pated in our research re-hospitalized with some compli-
cations after discharge, and 56.0% of them were re-hos-

Journal of Medical Sciences Araştırma Makalesi / Research Article

Figure 2. Distribution of patients’ perception of their present health status as 
regard before VAD (n=31).   

Table 2. Distribution of SF 36 Life Quality Scale, EQ-5D General Life Quality 
Scale and KATZ Daily Life Activities Scale scores (n=31).

*Ave±SD: Average±Standard deviation
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pitalized once and 44.0% of them were re-hospitalized 
more than once. It is seen that 35.5% of the hospitaliza-
tion reasons is infection, 25.8% is thrombus, and 22.5% 
is device problems. While this situation is consistent 
with the literature, it makes us think that a comprehen-
sive and effective nursing care for the patients inclu-
ding the post-discharge period is quite important, that 
the complication rate will increase in parallel with this 
care, and that it will prevent rehospitalizations in the 
least.  
VAD installed patients can perform many activities 
which they could not do previously because of the 
cardiac insufficiency such as cycling, walking and 
dancing, they can return their previous life styles, and 
they become more independent (19, 36, 37). As in the 
studies on VAD installed patients of Dew et al. (2000), 
Grady et al. (2003) and Kitko et al. (2015), most of 
the patients (70.9%) express that they feel themselves 
better after the installation of device (16, 22, 38). This 
situation makes us think that there is a reduction in 
the symptoms of the physical, psychological and so-
ciological problems faced by the patients in spite of 
the negativities accompanying the device (such as the 
charging and cable problem of the device) and therefo-

re there is an improvement in their life qualities. Our 
finding indicates how the life of the patients impro-
ve even with a device that have a similar prognosis 
except transplantation as well as indicating how it is 
important to raise the awareness of the society about 
organ transplantation. It is thought that the life quality 
of the patients will improve in emotional, physical and 
social dimensions correspondingly.
The patients have not been fulfilling their self-care 
needs easily because of the symptoms caused by the 
cardiac insufficiency (39, 40, 41). The patients beco-
me more independent with reduction in symptoms, 
moving easily, and the oxygen supply after VAD (7, 
13). In the study conducted by Granegger et al. (2016) 
on Left Ventricular Assist Device (LVAD), it was spe-
cified that the patient can perform their daily life ac-
tivities like healthy people after the LVAD installation 
(23). In the study conducted by Casida et al. (2011) 
for the purpose of researching and defining the life 
styles of 9 LVAD installed patients, they rank the 
external factors such as battery or cables among the 
reasons of the difficulties of the patients to mainta-
in their hygiene habits (17). In our research, it was 
specified that the patients who perform their eating 

Evaluation of Daily Life Activities and Life Qualities of Ventricular Assist Device Installed Patients

Table 3. Comparison of the patients through their self-care needs of the 
patients before VAD and after VAD (n=31)

* Because of that 20% of the expected value in the cells is less than 5, it was conducted Chi-square 

analysis with the help of Monte Carlo Simulation
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and drinking activity dependently before VAD started to 
perform that activity 100.0% (n=4) independently after 
VAD. Similarly, it was found that the majority of the pa-
tients who dress, visit the toilet, walk and do bed activi-
ties dependently (%90.9, %91.7) before VAD started to 
perform these activities independently after VAD. It was 
identified that only 65.0% of the patients who fulfill their 
bathing need independently before VAD became depen-
dent after VAD. While these findings are consistent with 
the literature, it is thought that the situation of becoming 
dependent in bathing self-care need is due to not being 
accustomed to the device and the fears about the device 
such as the possibility of splashing water on the device or 
stepping on the device cable.    
It is seen recoveries in hepatic and renal functions during 
at least 4-5 weeks after VAD implantation. The symp-
toms of VAD installed patients decrease, many of them 
start to perform their daily life activities easily, and their 
life qualities increase (36, 37). In the study conducted by 
İşkesen et al. (2007) on the patients who have undergone 
coronary artery surgery, and in the study conducted by 
Bektaş (2014) on the patients who have undergone open 
heart surgery in the recent year, SF 36 Life Quality sca-
le score was evaluated as median (20, 42). In the study 
conducted by Buendia et al. (2011) for the purpose of 
examining the relation between the functional capacity 
and the life quality in heart transplant patients, the ave-
rage score of EQ 5D VAS Scale was specified in the 2nd 
month as 78.93±16.10, in the 6th month as 83.80±11.30 
and in the 12th month as 83.30±11.10 (43). However, in 
our study, the life quality of the patients was specified as 
median according to SF 36 Life Quality Scale, and EQ-
5D General Life Quality Scale. The studies in the literatu-
re which evaluate the life qualities of the patients throu-
gh the SF 36 life quality are consistent with our research 
findings. This situation indicates that the life qualities of 
the patients increased after the cardiac surgeries. In line 
with the literature (16, 20, 36, 37, 42, 43), when the sco-
res given by the patients about their present health status 
are examined, it is seen that while the patients who have 
acute coronary syndrome evaluate their health as worse 
as regards VAD installed patients, the patients who have 
undergone heart transplantation feel themselves bet-
ter as regards VAD installed patients. One of the aims 
of installing VAD is to provide a bridge towards heart 
transplantation, and this result shows parallelism with 
the literature.
In the study of Özer (2002), it was specified that the 

life quality of the patients with high educational status 
is lower than those who literate or illiterate (15). In the 
study of Özdemir (2009), there are significant relations 
between the educational status and some dimensions of 
life quality (44). The sub-dimensions of physical functi-
on and vitality (energy) in SF-36 scale of literate patients 
was found significantly low. In our study, it was seen that 
the more the educational level increases the more life qu-
ality increases according to SF 36 Questionnaire Form 
and it was found a statistical significance (p<0.05). Simi-
larly, there is a statistically significant difference between 
EQ 5D scale score and the educational status of the pa-
tients (p<0.05). It was seen that the EQ 5D index scale 
score of the high school graduate and higher patients is 
significantly lower than the score of the primary educa-
tion graduate patients. Yet, the score given by the high 
school graduate and higher patients for their health was 
founded as higher, and it was identified that the more the 
educational status of the patients increases the more the-
ir independency level increases in Katz Daily Life Activi-
ties Scale. In our study, it was found that while the more 
the educational level increases the more the life quality 
increases according to SF-36 Questionnaire Form and 
Katz Daily Life Activities Scale, the life qualities of those 
who have a high educational level was found as lower in 
EQ 5D life quality. While these findings are consistent 
with the literature, it indicates that the more the educa-
tional level of the patients increases the more their life 
quality increases, and they can perform their Daily life 
activities more independently.  

CONCLUSION
As a result of the study, it can be recommended that it 
can be conducted studies with more participation in pa-
rallel with the increase in device installation, it can be 
conducted further studies for evaluating the VAD device 
and the life qualities of the patients because there are li-
mited number of studies about the VAD device and the 
life qualities of the patients, it can be given trainings to 
the nurses on the VAD device, its indications, its cont-
raindications and patient care through giving in-servi-
ce trainings and organizing certification programs and 
courses.
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Özet
Spinal anestezi (SA) sezaryen doğum (SD) hastalarında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. SA uygulamasının birçok avantajının yanında deza-
vantajları da vardır. Olası komplikasyonları en aza indirmek için farklı 
SA prosedürleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada SA ile SD uygulanan ge-
belerde, bupivakainin farklı barisite çeşitlerinin olası komplikasyonlar ve 
blok seviyesi üzerine etkileri karşılaştırıldı. 

1 Ocak–28 Şubat 2020 tarihleri arasında elektif SD yapan anneleri kap-
sayan prospektif bir çalışma planlandı. Bir gruba izobarik bupivakain, 
diğerine maternal etkilerini gözlemlemek için hiperbarik bupivakain 
uygulandı. SA sonrası hemodinamik değişiklikler, duyusal ve motor 
blok seviyeleri karşılaştırıldı. Katılımcılar kapalı zarf yöntemi ile ran-
domize edilerek seçildi. Veri analizi SPSS (versiyon 23) kullanılarak İs-
tatistiksel karşılaştırmalar için Binom Testi, Mann-Whitney U-testi ve 
ki-kare testi kullanıldı. Tüm testler için p <0,05 değeri istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

İzobarik grupta (%74) hipotansiyon insidansının hiperbarik gruptan 
(%56) daha yüksek olduğu bulundu (p = 0.046). Başlangıçta ortalama 
kan basıncı değerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı, 
ancak SA sonrası tüm çalışma zamanlamasında 30.dakika dışında 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler gözlendi (sıra-
sıyla p=0.037, p=0.045, p=0.012, p=0.043, p=0.017, p=0.155). Kalp hızı 
değişkenliğinde tüm dönemlerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark göz-
lenmedi (p> 0.05). İzobarik grupta 14 (%28) hiperbarik gruba 5 (%10) 
hastada efedrin kullanıldı (p=0,020). Çalışmamızda izobarik grupta 
daha yüksek düzeyde duyusal blokaj saptandı (p=0,045). Ama duyusal 
bloğun T12’ye gerilemesi hiperbarik grubunda anlamlı olarak daha er-
ken idi (p=0.017). Motor bloğun sonlanma süresi açısından ise grupları 
arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0,156). 

SD için SA uygulanan hastalarda hiperbarik bupivakain daha az hipo-
tansiyona sebep olması ile avantaj sağlarken, izobarik bupivakain daha 
uzun motor ve duyusal blok sağlar. 

Anahtar Kelimeler: duyusal blok seviyesi, hiperbarik bupivakain, izo-
barik bupivakain, motor blok seviyesi, sezaryen, spinal anestezi

Abstract
Spinal anesthesia (SA) is widely used in cesarean delivery (CD) pa-
tients. SA application has many advantages as well as disadvantages. 
Different SA procedures have been developed to minimize potential 
complications. In this study, the effects of different types of bupivacaine 
on possible complications and block levels in pregnant women under-
going SA and CD were compared. 
A prospective study was planned, covering mothers who made an ele-
ctive CD between 1 January and 28 February 2020. One group was ad-
ministered isobaric bupivacaine and the other was applied hyperbaric 
bupivacaine to observe its maternal effects. After SA, hemodynamic 
changes, sensory and motor block levels were compared. Participants 
were randomly selected by the closed envelope method. Data analysis 
was performed using SPSS (version 23), with statistics Binomial test, 
Mann-Whitney U-test and Chi-Square test. For all tests, p <0.05 value 
was considered statistically significant.
The incidence of hypotension was found to be higher in the isobaric 
group (74%) than in the hyperbaric group (56%) (p = 0.046). In the be-
ginning, there was no statistically significant difference in mean blood 
pressure value; however, statistically significant changes were observed 
between the groups, except for the 30th minute, in all study timing 
after SA (respectively; p=0.037, p=0.045, p=0.012, p=0.043, p=0.017, 
p=0.155). There was no statistically significant difference in heart rate 
variability in all periods (p> 0.05). Ephedrine was required to be used 
in 14 (%28) patients in the isobaric group and 5 (%10) patients in the 
hyperbaric group (p=0.020). In our study, a higher level of sensory 
blockade was detected in the isobaric group (p=0,045). However, the 
regression of the sensory block to T12 was significantly earlier in the 
hyperbaric group (p=0.017). No significant difference was observed 
between the groups in terms of the termination time of the motor blo-
ck (p=0,156).
In patients undergoing SA for SD, hyperbaric bupivacaine provides 
advantages with less hypotension, while isobaric bupivacaine provides 
longer motor and sensory block.
Keywords: cesarean delivery, hyperbaric bupivacaine, isobaric bupiva-
caine, motor block level, sensory block level, spinal anesthesia
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GİRİŞ
Sezaryen doğum (SD) anestezisi özel dikkat gerektirir. Çün-
kü uygulanan yöntem hem anneyi hem de bebeği etkileyebi-
lir. Spinal anestezi (SA), SD hastalarında yaygın olarak kulla-
nılmaktadır (1). SD sırasında SA uygulanılmasının hastanın 
bilincinin açık olması, aspirasyon riski taşımaması, yenido-
ğanda solunum depresyonu yapmaması, postoperatif ağrı 
kontrolünün daha kolay sağlanması, anne ile bebeğin erken 
temasının sağlanması, laktasyonun daha iyi sağlanması gibi 
avantajlarının yanında; lokal anestezik allerji ve toksisitesi ge-
lişebilmesi, analjezi seviyesinin yetersiz kalabilmesi, yönteme 
bağlı olarak baş ağrısı, sırt ağrısı, hipotansiyon gelişebilmesi 
gibi dezavantajları da vardır (2, 3). 
Olası komplikasyonların en aza indirilmesi ile ilgili olarak, 
hasta pozisyonunun, kullanılan lokal anestezik ilaç doz ve 
çeşidinin, kullanılan spinal iğne çeşidinin karşılaştırıldığı bir-
çok çalışma mevcuttur (4). SA sırasında izobarik ve hiper-
barik bupivakainin etkilerinin karşılaştırıldığı birçok çalışma 
olmakla birlikte, bu karşılaştırmanın SD sırasında yapıldığı 
çalışmalar nadirdir (5). 
Bu çalışmada SA ile SD uygulanan gebelerde, bupivakainin 
farklı barisite çeşitlerinin olası komplikasyonlar ve blok sevi-
yesi üzerine etkisini karşılaştırmayı amaçladık.
 
GEREÇ ve YÖNTEM
İstanbul Özel Meltem Hastanesi'nde 1 Ocak 2020 – 28 Şubat 
2020 dönemi için prospektif bir çalışma planlandı. Çalışmaya 
ASA I-II olan elektif SD uygulanan gebe anneler dahil edil-
di. Çalışmaya dahil olma kriteri, çalışma süresi boyunca SD 
yapmak olarak belirlendi. Sistemik ve psikolojik bozukluğu 
olan, preeklampsi, eklampsi, gestasyonel diyabet gibi gebelik 
komplikasyonu olan, VKI>30 kg/m2 olan anneler, acil ya da 
genel anestezi ile yapılan SD’ler, çoğul gebelikler çalışma dışı 
bırakıldı. 
Yerel etik kuruldan izin alındı (Tarih: 21.08.2019 Sayı: MH-
2019/38). Çalışmaya dahil edilen her katılımcıdan, çalış-
manın hedefleri açıklandıktan sonra yazılı bilgilendirilmiş 
onam alındı. Hastaların isim ve adres gibi kişisel bilgileri kul-
lanılmadı ve gizli tutuldu. 
Örneklem büyüklüğü, %95 güven aralığı, %5 istenen hassasi-
yeti yakalamak için yaklaşık %80 güç ile her bir grup için en 
az 50 olarak belirlendi. Hastalar, kapalı zarf yöntemi ile ran-
domize edilerek, uygulanacak bupivakain türüne göre İzo-
barik Bupivakain ile elektif SD uygulananlar ve Hiperbarik 
Bupivakain ile SD uygulananlar olarak 2 gruba ayrıldı. 
Hastalara ameliyat hazırlık odasında elektrokardiyogram 
(EKG), noninvaziv kan basıncı ve SpO2 monitörizasyonu al-

tında periferik venöz damar yolu açılarak %0,9 izotonik NaCl 
solüsyonu başlandı. Doğum öncesi tüm hastalara 10 ml/kg 
sıvı yüklemesi yapıldı. Hastalara premedikasyon olarak Sefa-
zol 1 g ve metoklopramid 10 mg IV verildi. 
Ameliyathane rutininde noninvaziv kan basıncı ile standart 
monitörizasyon, EKG ve pulse oksimetri monitörizasyonu 
mevcuttu. SA’nin uygulanmasından beş dakika önce baş-
langıç kan basıncı ve kalp atım hızı (KAH) ölçüldü. Hastaya 
oturur spinal pozisyon verilip cilt %10 povidone-iodine ile 
temizlendi. Anterior süperior iliak krest yüzey işareti kulla-
nılarak L3-4 vertebral boşluk düzeyinde 25 G–90 mm kalem 
uçlu spinal iğne ile intratekal aralığa girildi. Beyin omurilik 
sıvısının (BOS) serbest akışı görülmesi ile intratekal aralık 
tanımlandıktan sonra on saniyelik bir süre içinde 10 mg bu-
pivakain verildi.
İntratekal enjeksiyondan hemen sonra, anne adaylarının 
yavaşça sırtüstü pozisyonda yatmaları sağlandı. Hastalar SA 
uygulamasından sonra 30 dakika boyunca takip edildi. Anes-
tezi teknikerleri tarafından ameliyat boyunca her 5 dakikada 
bir vital bulgular kaydedildi. Yeni doğanın 1. ve 5. dakika AP-
GAR skorları kaydedildi.
Duyusal blok seviyeleri, pinprik testiyle; motor blok seviye-
leri, modifiye Bromage skorlaması ile değerlendirildi. Hipo-
tansiyon gelişen, sıvı ve pozisyon değişikliği ile düzeltilmesi 
mümkün olmayan ebeveynlere, hipotansiyon tedavisi için 
efedrin 5mg IV bolus kullanıldı. 
Bu çalışmada hipotansiyon, SA uygulamasından sonra sis-
tolik kan basıncında anestezi öncesi değerden %30 azalma 
olarak tanımlandı. Hipotansiyon gelişen ve sıvı ve pozisyon 
ile düzeltilmesi mümkün olmayan hastalar, hipotansiyon te-
davisinde efedrin 5mg IV bolus kullanıldı.
Operasyon sonrası hastaların motor ve duyusal blok seviye-
leri takip edildi. İki grup arasında listelenen tüm veriler ista-
tiksel olarak karşılaştırıldı. 
Veriler SPSS 23.0 sürümü kullanılarak girildi ve analiz edildi. 
Verileri tanımlayıcı istatistikler (yani frekans, yüzde, medyan, 
ortalama ve standart sapma) uygulandı. İstatistiksel karşılaş-
tırmalar için Binom Testi, Mann-Whitney U-testi ve ki-kare 
testi kullanıldı. Tüm testler için p <0.05 değerleri istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR
Çalışmaya elektif SD olan toplam 100 kadın dahil edildi. 50 
hastaya izobarik ve 50 hastaya hiperbarik bupivakain uygu-
landı. Gruplar arasında yaş, ağırlık, boy, vücut kitle indeksi, 
gebelik sayısı, gebelik yaşı, kullanılan sıvı miktarı, başlangıç 
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kan basıncı ve KAH, kan kaybı miktarı açısından istatistik-
sel olarak anlamlı fark gözlemlenmedi. Hastaların demog-
rafik verileri Tablo 1’ de verildi.  
Çalışmamızda gruplar arası 1. ve 5. dakikalardaki yenido-
ğan APGAR skorları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
anlamlı fark görülmedi. 
SA uygulandıktan sonra sistolik hipotansiyon hiperbarik 
grupta 28 (%56), izobarik grupta 37 (%74) kişide görüldü. 
Gruplar arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
gözlendi (p = 0.046). Başlangıçta ortalama kan basıncı de-
ğerleri arasında istatistiksel fark yoktu (p>0.05). SA uygu-
landıktan sonra 5 dakikada bir ölçülen kan basıncı değer-
leri karşılaştırıldığında 5 ile 25 dk. arasında izobarik grupta 
hipotansiyon tüm zamanlarda daha yaygındı. Gruplar 
arasındaki hipotansiyon görülme sıklığındaki fark istatik-
sel olarak anlamlı idi (sırasıyla p=0.037, p=0.045, p=0.012, 
p=0.043, p=0.017). Bununla birlikte 30. dakika kan basıncı 
değerlerindeki hipotansiyon görülme sıklığındaki fark, iki 
grup arasında istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0.155). 
SA, uygulandıktan sonra gruplar arasında 30 dakika bo-
yunca KAH değişkenliğinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark gözlemlenmedi (p > 0.05). 
Gruplar arasında duyusal blok seviyeleri karşılaştırıldığın-
da, hiperbarik grupta 35 (% 70) hastada T8 duyusal blok se-
viyesi ve izobarik grupta 34 (%68) hastada T6 duyusal blok 
seviyesi gözlendi. İzobarik gruptan 4 (%8) hastada T4 ve 

üstü duyusal blok seviyesi gözlendi. Duyusal blok seviyesi 
1 hastada T4 olurken, 2 hastada T0, 1 hastada T2 olarak 
gözlendi. Hiperbarik grupta hiçbir hastada duyusal blok 
seviyesi T4 düzeyine yükselmedi. İzobarik grupta 1 (%2) 
hastada, hiperbarik grupta ise 2 (%4) hastada T10 duyu-
sal blok seviyesi gözlendi. Gruplar arasında duyu blok 
seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı 
(p =0.045). Blok seviyesinin yükseldiği hastalarda daha 
düşük kan basıncı değerleri görüldü. Grupların duyusal 
blok başlama ve blok gerilemeye başlama süreleri arasında 
fark yoktu (sırasıyla p=0.638, p=0.293). Duyusal bloğun 
T12’ye gerilemesi, hiperbarik grubunda anlamlı olarak 
daha erken bulundu (p=0.017) ( Tablo 2). 
Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların modifiye Bromage 
skorlarının SA sonrası 3 olduğu gözlendi. Bromage skor-
larının her iki alt ekstremitede 3 olma zamanı motor blok 
başlama süresi olarak kabul edildiğinde, hiperbarik grupta 
motor blokun anlamlı olarak daha erken başladığı gözlen-
di (p=0.002). Motor blokta gerileme başlaması (Bromage 
skorunun 3’den 2’ye gerilemesi) hiperbarik grupta daha 
erken idi (p=0.007). Fakat grupların motor blok sonlanma 
(Bromage skoru “0” olma) süreleri arasında anlamlı fark 
yoktu (p=0,156) (Tablo 2). 
Sıvı replasmanına ve pozisyon değişikliğine rağmen de-
vam eden hipotansiyon tedavisi için izobarik grupta has-
taların 14'ünde (%28) hiperbarik grupta ise 5'inde (%10) 

Tablo 1. İzobarik ve Hiperbarik Bupivakain uygulanan hastaların Demografik 
verileri ve Perioperatif değerleri
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IV efedrin ihtiyacı gerekti. İzobarik grupta efedrin ihtiyacı 
daha fazla olup, fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.020).  
Hastalara hipotansiyon tedavisinde bir kez efedrin 5 mg IV 
bolus uygulanılması yeterli olmuştur.
Gruplar arasında bulantı ve kusma sıklığı, izobarik grupta 18 
(%36) hastada, hiperbarik grupta ise 9 (%18) hastada görül-
dü. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulun-
du (p < 0.035).

TARTIŞMA
Bu çalışmada, SD için SA kullanılan gebelerde farklı barisite-
deki bupivakainlerin etkileri karşılaştırıldı. 
Anne karnındaki fetüsün en az etkilenmesi için SA sırasında 
uygulanan lokal anestezik ilacın hangisi olduğu önemlidir. 
Plasentayı geçiş oranı ilaçlarına göre sıralandığında Priloka-
in>Lidokain>Bupivakain şeklindedir. Bu nedenle obstetrik 
anestezide ilk tercih edilen bupivakaindir (6). 
İntratekal uygulanan solüsyonun BOS dansitesine göre farkı 
spinal blok yayılımını etkileyen en önemli faktörlerin arasın-
da sayılmıştır (7). Dolayısıyla barisite oluşan bloğun seviyesi-
ni ve olası yan etkilerin görülme sıklığını etkileyebilir. 
Sempatik blokaj seviyesindeki hızlı artışa bağlı olarak uzun 
süreli ve dirençli hipotansiyon, SA’nin en sık görülen bir komp-
likasyonudur (8). Gebelerde fetusun aorta kaval kompresyo-
nuna bağlı olarak sırt üstü pozisyonda hipotansiyona eğilimli 
olmaları SA’ye bağlı hipotansiyonu daha da kötüleştirebilir (9).

Bu çalışmada izobarik grupta hipotansiyon görülme sıklığı 
%73 iken, hiperbarik grupta %57’dir. Bu oranlar daha önce 
yapılmış olan çalışmalar ile uyumludur (5, 10, 11). Buna kar-
şılık bupivakainin farklı dansite ve barisitedeki formlarının 
karşılaştırıldığı bir çalışmada hastaların kan basıncı deği-
şikliklerinde anlamlı bir fark görülmediği saptanmıştır (12). 
Başka bir çalışmada hiperbarik grupta hipotansiyon insidan-
sının daha yüksek olduğu bildirilmiştir (13). Bu farklılıkla-
rın, SA uygulanırken verilen pozisyon, kullanılan lokal anes-
teziklerin hacmi, işlem öncesi yeterli sıvı yüklemesi yapılıp 
yapılmaması ve kullanılan vazoaktif ilaçların dozu ile ilişkili 
olabileceği düşünüldü. 
Çalışmada ortalama kan basıncının 5 ila 25 dakika arasında 
izobarik grupta hiperbarik gruba göre daha düşük gözlem-
lenmiş olması literatür ile uyumludur (10). Farklı barisitedeki 
bupivakain formlarının karşılaştırıldığı çalışmada intratekal 
uygulanan izobarik lokal anesteziğin BOS içerisinde, hiper-
barik gruba göre daha fazla yükseldiği bildirilmiştir (14). Kan 
basıncının izobarik grupta daha düşük seyretmesi ilacın BOS 
içerisinde daha fazla yükselmesine bağlanmıştır. 
Literatürde SA sonrası KAH değişkenliği ile ilgili farklı verile-
re rastlanılmıştır. 100 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada 30 
dakikalık takip boyunca sadece 15. dakikada izobarik grup-
ta başlangıç değerlerine göre hiperbarik gruba göre anlamlı 
derecede daha yüksek bir KAH değişkenliği bildirilmiştir. 
Farklı dansite ve barisitedeki bupivakain formlarının karşı-
laştırıldığı başka bir çalışmada gruplar arasında bizim so-

Tablo 2. İzobarik ve Hiperbarik Bupivakain uygulanan hastalarda spinal 
anestezi duyusal ve motor blok özellikleri
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nuçlarımızı destekleyecek tarzda KAH’da istatistiksel ola-
rak anlamlı değişiklik ve fark saptanmadığı bildirilmiştir 
(12). Başka bir çalışmada izobarik grubunda 20. dk.’dan, 
hiperbarik grubunda 10. dk.’dan itibaren olan ölçümlerde 
KAH’ın anlamlı düşük bulunduğu ifade edilmiştir (15). 
Spinal bloğun sefalik ilerlemesinin, blok yüksekliğine 
paralel olarak KAH’da bir azalmaya neden olduğu bildi-
rilmiştir (16). Bizim çalışmamızda hastaların KAH taki-
binde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Çalışmalar 
arasındaki farklı sonuçlar oluşan bloğun seviye farklarına 
bağlanmıştır. 
Çalışmamızda izobarik grupda daha yüksek düzeyde du-
yusal blokaj saptandı. Hiperbarik çözeltilerle daha düşük 
blokajın olması önceki çalışmalarla tutarlıdır (17). 
120 olgu üzerinde yapılan bir çalışmada bizim çalışmamız-
da olduğu gibi duysal blok başlama ve gerileme süreleri 
arasında fark olmadığı, duysal bloğun T12’ye gerilemesinin 
hiperbarik grupta daha erken başladığı bildirilmiştir. Aynı 
çalışmada motor blok değerlendirildiğinde, hiperbarik 
grupta bloğun daha erken başladığı ve bloğun gerilemeye 
başlamasının bu hastalarda daha erken olduğu bildirilmiş-
tir (15). Motor blok verileri de bizim çalışmamız ile uyum-
ludur. Ve yine bu çalışmada bizim çalışmamızda olduğu 
gibi motor blok sonlanma süreleri açısından gruplar ara-
sında fark olmadığı ifade edilmektedir (15). 
Motor blok sonlanma sürelerinin karşılaştırıldığı bir çalış-
mada izobarik grubun hiperbarik gruba göre daha uzun 
süre motor blok sağladığı rapor edilmiştir (18). Başka bir 
çalışmada farklı barisitelerdeki bupivakain intretekal uy-
gulaması sonrası hastalarda benzer bromage skorları tespit 
ettiklerini ve geçen süre arasında anlamlı bir fark bulma-
dıklarını bildirmişlerdir (19). Farklı bir çalışmada ise, bizim 
çalışmamızın aksine izobarik bupivakain uygulanan grupta 
T4 sensoryal blok seviyesine ulaşma süresinin istatistiksel 
açıdan anlamlı olarak daha kısa sürede gerçekleştiği bildi-
rilmiştir (20). 
Bizim çalışmamızda hiperbarik grupta motor blok oluş-
ması, izobarik gruptan daha erken olmuştur. Motor blok-
ta gerilemenin başlaması da yine hiperbarik grupta daha 
erkendir. Fakat motor bloğun tamamen ortadan kalkması 
açısından iki grup arasında fark bulunamamıştır. Lite-
ratürde motor blokların başlama ve sonlanması ile ilgili 
farklı sonuçlar rapor edilmiştir. Bizim çalışmamızın aksine 
bir çalışmada motor blokajın izobarik grupta daha erken 
sonlandığı rapor edilmiştir (21). İzobarik grupta, hiperba-
rik hastalığa göre daha hızlı motor blok başlangıcı ve daha 
uzun etki süresi rapor eden çalışmalar da mevcuttur (22, 
23).  

İntravenöz Efedrin bolus 5-15 mg veya Fenilefrin 25-50 
mcg, tamamlayıcı oksijen ve intravenöz sıvı bolus uygu-
laması gelişen hipotansiyonun ardından uygulanabilecek 
farmakolojik yöntemlerdir (24). Çalışmamızda izobarik 
grupta efedrin ihtiyacı daha fazla olmuştur. Bu sonuç lite-
ratür ile uyumludur (10). 
Hızla ortaya çıkan sempatik blokaj nedeni ile SA’da kan 
basıncının yakından takibi, hipotansiyonun sıvı ve efed-
rinle düzeltilmesi önemlidir (25). Farklı barisitelerde bu-
pivukain ile yapılan bir çalışmalarda bizim çalışmamıza 
paralel şekilde yenidoğanların 1. ve 5. dakika APGAR 
skorları arasında istatiksel bir fark bulunmadığı bildiril-
miştir (25, 26). 
Çalışmamızda bulantı ve kusma insidansının izobarik 
grupta daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum li-
teratür ile uyumludur (10). Aksine literatürde iki grup 
arasında bulantı ve kusma insidansı açısından anlamlı bir 
fark olmadığını bildiren çalışmalar da vardır (12). 
Prospektif bir araştırma olarak planlanması, örneklem 
büyüklüğünün yeterli ve hastaların gruplara randomize 
olarak dağıtılmış olması çalışmamızın güçlü yönleridir. 
Çalışmanın kısıtlılıkları ise kan basıncı takibinde invaziv 
arteriyel kan basıncı kullanılmamış olması, abdominal 
bölgeye ulaşılamadığı için duyu ve motor blok seviyeleri-
nin ameliyat boyunca değerlendirilmemiş olmasıdır. 

SONUÇ
SD için SA uygulanan hastalarda hiperbarik bupivakain 
daha az hipotansiyona sebep olarak operasyon sırasında 
avantaj sağlarken, izobarik bupivakain uygulanan has-
talarda motor ve duyusal bloğun daha geç sonlanması 
ameliyat sonrası daha uzun analjezi sağlaması açısından 
daha avantajlıdır. Hangi bupivakainin kullanılacağına SA 
uygulayacak anesteziyoloji uzmanı, hastanın özelliklerine 
göre karar vermelidir. 
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YAZARLARA BİLGİ 
Genel Bilgi
Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences, İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi’nin yayın organı olup; Tıp, Diş He-
kimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri disiplinleri, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik ile Psikoloji alanında özgün araştır-
ma, davetli derleme, olgu sunumları (sınırlı sayıda) ve 
editöre mektup yayımlayan hakemli bir dergidir. Yazıla-
rın sorumluluğu yazarlarına aittir.
Dergi; Ocak - Nisan - Temmuz - Ekim olmak üzere, yılda 
4 sayı olarak çıkar. Editörlerin teklifi ve danışma kurulu-
nun onayıyla belli bir konuya odaklanmış görevlendiril-
miş geçici bir editörün sorumluluğunda ek özel sayılar 
da düzenlenebilir.
Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yayınlarda 
İngilizce özet bulunması gerekmektedir. İngilizce yayın-
lara,yazarlar -ya da bu mümkün olamıyorsa- yayın kuru-
lunca Türkçe özet eklenir.

Genel Yayım İlkeleri
Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma, daha 
önce bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere 
teslim veya kabul edilmiş olmamalıdır. Özet biçiminde 
yayımlanmış bir ön bildirinin bitmiş biçimine yayında 
bilgi verilmek koşuluyla yer verilebilir.
Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak sekreterya tarafın-
dan dergi standartları açısından incelenir. Derginin iste-
diği formata uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye 
gerek görülmeksizin yazarlarına iade edilir. Bu aşamayı 
geçip dergi kurallarına uygunluğuna karar verilen ya-
zılar, kapsam açısından yayın kurulunca değerlendiri-
lir. Derginin kapsamına uygun olan yazılar iki hakeme 
gönderilir ve hakemlerden yayına uygun olup olmadığı 
konusunda görüşleri alınır. Düzeltme isteniyorsa tekrar 
yazara gönderilir. Bu incelemeden geçen yazılar, Yayın 
Kurulu tarafından tekrar değerlendirilerek basılır.
Danışma ve Yayın Kurulu, değişiklik isteme hakkına sa-
hiptir ve istenilen değişiklik yapılana kadar yayım bekle-
tilir. Teslim edilmiş bir metnin tümünün veya bir bölü-
münün bir başka yerde yayımlanması söz konusu olursa 
editörlere bilgi verilmesi zorunludur.

Başvuru
Sadece on-line ilgili sitede tanımlanan başvurular kabul 
edilir.
Başvurularda, tüm yazarların adları ve adreslerinin açık 
olarak yazıldığı bir başlık sayfası bulunmalıdır. Ayrıca; 

yazının tüm yazarlar tarafından onaylandığını, daha 
önce hiçbir yerde yayımlanmadığını, teklif hakkının 
dergiye bırakılacağını belirten ve tüm yazarlar tarafın-
dan imzalanmış web sayfasındaki belgenin (Copyright 
- Telif), on-line olarak (ıslak imzalı taranmış) ve taki-
ben orjinallerinin posta ile aşağıdaki adrese gönderil-
mesi zorunludur.

Yayın Türleri ve Kurallar
Metin Çeşitleri
Metin çeşitlerinde on-line olarak yönlendirme bulun-
maktadır.
a) Özgün Araştırma:
• Şekil, tablo ve grafik için minimum 600 dpi, fotoğraf 
ve resim için 300 dpi çözünürlükte
• 250 – 350 kelime arasında sözcük içeren Türkçe ve İn-
gilizce özet
• Türkçe ve İngilizce 3- 6 anahtar sözcük

b) Derleme:
• 1-6 şekil/tablo/fotoğraf/resim/grafik
• En çok 250 sözcük içeren Türkçe ve İngilizce özetler
• 3 -6 anahtar sözcük

c) Olgu Sunumu:
• 250 sözcüğü geçmeyen İngilizce-Türkçe özet
• 3- 6 anahtar sözcük
• Ana metin 2000 kelimeyi geçmemelidir.
d) Editöre Mektup:
• Tıp bilimleri ve sağlık hizmetleri topluluklarına yöne-
lik güncel ilgi alanlarına dair yorumları içerir. 500 keli-
meyi geçmemelidir.
NOT: Editöre mektuplarda yazar sayısının 3’ü geçme-
mesi gerekir. Diğer yazı türlerinde yazar sayısında sı-
nırlama yoktur.

Uyulması gereken kurallar
Başlık Sayfası
• Başlık sayfasında makale başlığı ve yazar bilgisi bu-
lunmalıdır.
• Araştırma daha önce bir bilimsel toplantıda bildiri (sözlü 
veya poster) olarak sunulmuş ise; bu bilgi, toplantının adı 
ve tarihiyle birlikte dipnot olarak mutlaka belirtilmelidir.
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Makale başlığı
• Yazının Türkçe başlığı kısa, açık ve içeriği tam yansıtır 
olmalıdır.
• Yabancı dilde başlık Türkçe başlık ile birebir uyuşma-
lıdır.
• Ayrıca harf ve boşluklar dahil 40 karakteri geçmeyecek 
bir kısa başlık da eklenmelidir.

Yazar Bilgisi
• Her bir yazarın adı-soyadı, bağlı olduğu birim ve görevi 
açıkça belirtilmelidir.
• Sorumlu yazarın açık adresi, e-mail adresi bu sayfanın 
sonunda yer almalı ve yazarlar listesinde belirtildiği şe-
kilde olmalıdır.

Özet
• Özgün araştırma ve meta-analiz yazılarında, yapılandı-
rılmış özet gereklidir.
• Bu bölümde; araştırmanın amacı, temel prosedürleri, 
yöntem ve gereci, temel bulguları ve sonuç başlığı altın-
da, çalışmanın kısa ve açık bir özeti yer almalıdır.
• Özet bölümünde ilk kullanımda kısaltmalar açık olarak 
kullanılıp, geri kalan bölümlerde kısaltma olarak kulla-
nılmalıdır. şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır.
• Özetin altında “Anahtar Kelimeler” bulunmalı ve sayı-
ları 3-6 arasında olmalıdır.
• Ayrıca Türkçe başvurularda mutlaka İngilizce özet 
(Abstract) yer almalıdır. İngilizce özetin altında da 
“Keywords” bulunmalıdır.
• Abstract ve Keywords; Türkçe özet ve anahtar kelimeler 
ile birebir uyumlu olmalıdır.

Ana Metin
• Ana metin sayfaları, metin çeşidine göre bölümlendi-
rilmelidir.
• Özgün araştırmalarda amacın belirtildiği giriş, gereç ve 
yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç kısımlarını içerme-
lidir.
• Olgu sunumu amacın belirtildiği kısa bir girişten sonra 
detaylı olgu ve tartışmadan oluşmalıdır.
• Derlemelerde önce kısa bir giriş yapılmalıdır ve ardın-
dan derlemenin konusuna uygun oluşturulmuş bölüm-
ler bulunmalıdır.
• Metin türleri ile ilgili sayı kuralları aşağıdaki tabloda 
yer aldığı şekilde olmalıdır.
• Metinde “Arial” yazı karakteri 11 punto olarak kulla-
nılmalıdır.
• Satır aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır.
• Sayfa numarası sağ alt köşeye eklenmelidir.
• Metinde verilen ölçümler; uluslararası birimler siste-

mine uygun olarak verilmelidir.
• Ölçü birimleri dışında kısaltma kullanılacaksa önce açık 
şekilde, hemen arkasından kısaltması belirtilmelidir.
• İlaç isimlerinde jenerik isimler (INN) kullanılmalıdır. 
Araştırmalarda tescilli markalar kullanıldığında; me-
todlar bölümündeki jenerik ismin ilk sayısından sonra, 
markanın adını ve üreticinin adının parantez içinde be-
lirtilmesi gereklidir.

  Metin  Ana     Anahtar  Özetin
   Türü  metin    kelime  kelime 
   kelime     sayısı  sayısı
  sayısı 
         (maks.) 
  Özgün 
  Araştırma 
  Makalesi     -      3-6         250- 350
  Derleme     -      3-6         En fazla 250
  Olgu Sunumu     -      3-6         En fazla 250 
   Editöre
   Mektup  500        -           -

Giriş:
Araştırmanın gerekçesini, amacını ortaya koymalı-
dır. İlgili referanslarla desteklenmeli, bulgu ve sonuç 
içermemelidir.

Yöntem ve Gereç:
• Bu bölümde araştırma için kullanılan yöntem/me-
tot açık bir şekilde belirtilmelidir.
• Çalışmanın niteliğine ve tasarımına göre alt başlık-
lar halinde bilgi verilebilir (Deneklerin seçimi, çalış-
ma gruplarının tasarımı, deney prosedürü, istatistik-
sel analiz vb).
• Özgün araştırma makalelerinde; örneklemin bü-
yüklüğü ve deney gruplarının tasarımı açıklanmalı-
dır.
• Kullanılan istatistik analiz yöntemi belirtilmelidir.
• İstatistiksel anlamlılık değeri olarak “p değeri” ve-
rilmelidir.

Bulgular:
• Çalışmaya ait bulgular sunulmalıdır. 
• Rakamlar, virgülden sonra 2 basamağa kadar veril-
melidir. 
• Tablo, resim veya grafik kullanılabilir.
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Tartışma
• Elde edilen bulguların yorumlanması ve benzer ça-
lışmalarla karşılaştırması şeklinde yazılmalıdır.

Sonuç
• Çalışmanın amacı doğrultusunda sonuca bağlanmalı 
ve varsa öneriler sunulmalıdır.

Tablolar:
• Tablolara metin içinde geçiş sırasına göre ve ardışık 
olarak numara verilir.
• Her tabloya metin içinde atıf yapılmalıdır.
• Tablonun dipnotunda p değeri belirtilmelidir.
• Tablo ve grafiklerde verilen bulgular metinde tekrar 
edilmemelidir.
• Tablo başlığı tablonun üst kısmına yazılmalıdır.
• Tablolarda başlıklar kısa ve açıklayıcı olmalıdır.

Şekiller/Fotoğraflar:
• Makale fotoğraflarının dijital görüntüleri, baskı ya-
yını için uygun bir biçimde sunulmalıdır.
• Makale yüklendikten sonra fotoğrafların çözünürlü-
ğü kontrol edilmelidir.
• Şekillerin / fotoğrafların üzerindeki harfler, sayılar 
ve semboller açıkça görünür olmalıdır.
• Şekillerin / fotoğrafların başlığı görüntünün alt kıs-
mına yazılmalıdır.

Ölçüm birimleri
• Uzunluk, yükseklik, ağırlık ve hacim ölçümleri met-
rik birimler (metre, kilogram veya litre) veya ondalık 
katları olarak bildirilmelidir.
• Sıcaklıklar “santigrat derece” (°C) olmalıdır.

Çıkar Çatışması:
• Araştırma yapılırken; veri toplanması, sonuçların 
yorumlanması ve makalenin yazılması aşamalarında 
herhangi bir çıkar çatışması alanının bulunup bulun-
madığı açık bir şekilde belirtilmelidir.
• Eğer her hangi bir çıkar çatışması bulunmuyorsa;“-
Çıkar çatışması bulunmamaktadır” şeklinde belirtil-
melidir.
• Çıkar çatışması olması durumunda; yazarlar ile iliş-
kisinin “Çıkar Çatışması Bildirimi” formunda belirtil-
mesi gerekmektedir.

Etik Kurul
• Özgün araştırma makaleleri; araştırmalar deneysel 
hayvan araştırmaları kapsamında ise ilgili Hayvan 

Deneyleri Etik Kurul tarafından, İnsanlar üzerinde 
yapılan klinik araştırmalar kapsamında ise Klinik 
Araştırmalar Etik Kurul tarafından onaylanmış ol-
ması ve ilgili onaya ait tarih ve sayı numarasının me-
tin içinde yer alması gerekmektedir.
• Etik kurul onayı; Editörlerden veya Yayın Kurulu 
yazarlardan istenebilir.

Destek ve Teşekkür
• Çalışma herhangi bir kurum tarafından desteklen-
mişse yazarın isteğiyle belirtilebilir.
• Ayrıca teşekkür mevcut ise, teşekkür edilecek kişi-
nin izninin ve onayının olup olmaması yazarın so-
rumluluğundadır.

Referanslar:
• Referanslar metin içinde geçiş sırasına göre, ardışık 
olarak numaralandırılmalıdır.
• Metin içindeki referanslar; parantez içinde Arap ra-
kamları (1,2,3…) ile belirtilmelidir.
• Mümkün olduğu kadar ana kaynak referans olarak 
kullanılmalıdır.
• Kabul edilen ancak henüz yayımlanmamış maka-
lelere yapılan atıflarda “Baskıda” diye belirtilmelidir.
• Gönderilen ancak kabul edilmemiş makaleler gelen 
bilgiler, yazarın yazılı izni alınarak “yayımlanmamış 
gözlemler” olarak metinde belirtilmelidir.
• Dergi başlıkları MEDLINE için kullanılan stilde 
kısaltılmış olmalıdır. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
nlmcatalog/journals
• Kaynakların yazım stil ve formatında NLM’s Inter-
national Committee of Medical JournalEditors (IC-
MJE) tarafından belirtilen kurallara uyulmalıdır. ht-
tps://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.
html.
• Görsel ve işitsel medya; CD ROM, DVD veya disk 
üzerinde materyal ve internetteki materyaller gibi 
yeni medyanın gelişmesine bağlı artan kaynak çeşit-
liliği ile ilgili kurallar için, web sayfasındaki güncel-
lemeler takip edilmelidir.
• Sık kullanılan referans yazım örnekleri aşağıda ve-
rilmiştir.

KAYNAK YAZIM ÖRNEKLERİ
DERGİ MAKALELERİ
1.Standart dergi makalesi
ÖRNEK: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-or-
gan transplantation in HIV-infected patients. N Engl 
J Med. 2002;347(4):284-7.
Eğer yazar sayısı altıdan fazla ise, altı yazar adından 
sonra yabancı dildeki yayımlar için “et al.” Türkçe ya-
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yımlar için “ve ark.”.
ÖRNEK: Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion 
DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of 
interstitial excitatory amino acid concentrations af-
ter cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1- 
2):40-6.
ÖRNEK: Cetinkaya Y, Dasdemir S, Gencer M, Birel-
ler ES, Ozkok E, Aydin M, ve ark. DNA repair gene 
variants in migraine. Genetic Testing and Molecular 
Biomarkers. 2014;18(8):568-573.

2.Ek sayı olan dergi
ÖRNEK: Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolera-
bility and safety of frovatriptan with short- and long-
term use for treatment of migraine and in comparison 
with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.
ÖRNEK: Glauser TA. Integrating clinical trial data 
into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 
7):S6-12.

3.Cilt numarası olmayan dergi
ÖRNEK: Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intrao-
perative frozen section analysis in revision total joint 
arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8.
ÖRNEK: Outreach: bringing HIV-positive individuals 
into care. HRSA Careaction. 2002 :1-6.

KİTAP VE MONOGRAFLAR
4.Özel Yazar(lar)
ÖRNEK: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, 
Pfaller MA. Medical Microbiology. 4th ed. St. Lou is: 
Mosby; 2002, p.15-20.

5. Yazar(lar) ve Editör(ler)
ÖRNEK: Breedlove GK, Schorfheide AM. Adoles-
cent Pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. Whi-
te Plains (NY): March of Dimes Education Services; 
2001,p.65-79.

6. Kitap Bölümü:
ÖRNEK: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Ch-
romosome alterations in human solid tumors. In: 
Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The Genetic Basis 
of Human Cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 
93-113.

7. Konferans Proceedings
ÖRNEK: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. 
Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ 
Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. 

New York: Springer; 2002.

8. Konferans Bildirisi
ÖRNEK: Christensen S, Oppacher F. An analysis 
of Koza’s computational effort statistic for genetic 
programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan 
C, Tettamanzi AG, editors. Genetic program ming. 
EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Con-
ference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; 
Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

9.Tez
Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Dokto-
ra/Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer.
ÖRNEK: Özbaş, Z. Y. (1991). Acıdophilus’lu Yoğurt 
Üretim Teknikleri. Doktora tezi, Hacettepe Üniversi-
tesi, Ankara.

10. Patent
Buluş Yapan, A. (Yayın Yılı). Buluş Adı, Ülke Patent 
No. Yayın Yeri: Yayınevi.
ÖRNEK: Kavur, K. H. (2006). Heart flowerpot, U.S. 
Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. Patent 
and Trademark Office.

ELEKTRONİK MATERYAL
11. İnternette Dergi Makalesi
ÖRNEK: Abood S. Quality improvement initiative in 
nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am 
J Nurs [Internet]. 2002 [cited 2002 Aug 12];102(6).
Digital Object Identifier / dijital cisim belirteci (DOI) 
numarası olan yayın:
ÖRNEK: Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo 
FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat 
admission to hospital for adverse drug reactions in 
older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009; 
338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.

12. Elektronik yayımlanmış Makale
ÖRNEK: Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. 
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