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ÖNSÖZ 

 
Türkiye Cumhuriyeti Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, 

uzmanlık eğitimim süresince büyük katkıları olan, tez konumun belirlenmesi ve 

tamamlanması sırasında da yakın ilgi ve desteğini gördüğüm Genel Cerrahi Anabilim 

Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Abut KEBUDİ, tez danışmanım Yard. Doç. Dr. Manuk 

MANUKYAN, başta olmak üzere Sayın Prof.Dr. Selçuk ÜNALMIŞER ve Yard.Doç.Dr 

Ayhan ERDEMİR’e, çalışma verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesinde büyük 

emeği geçen  çalışma arkadaşlarıma,asistanlık eğitimim boyunca desteğini aldığım 

sevgili eşime ve tüm eğitim hayatım boyunca hertürlü fedakarlığı gösteren aileme 

teşekkürü bir borç bilirim. 
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                                                   GENEL BİLGİLER 
 
Kolonoskopi nedir? 
 
 
Endoskopi modern gastroenterolojik cerrahinin temelidir ve yaklaşık 100 yıldır endoskopideki 

gelişmeler gastroenterolojideki ilerlemenin de esas belirleyicisi olmuştur. İlk gastrointestinal 

sistem endoskopisini geliştiren ve bugün endoskopinin babası olarak bilinen kişi Rudolph 

Schindler isimli Alman bir gastroenterologdur. Gastrointestinal sistem endoskopisi tarihindeki en 

önemli ikinci dönemin bugün hala hayatta olan ve 1956 yılında ilk fiberoptik fleksibl endoskopun 

patentini alan Dr. Basil Isaac Hirschowitz ile başladığı söylenebilir¹. 

 
Endoskopinin kelime anlamı “iç görüntüleme”dir. Endoskoplar,rijid ve fleksibl olarak ikiye 

ayrılır². Fleksibl fiberoptik teknolojinin gastroskopide1950’li yıllarda kullanıma başlamasından 

sonra aynı teknik, kolonun görüntülenmesinde kullanılmıştır. Modern kolonoskoplar en iyi 

görüntü ve kullanım olanağı sağlayarak işlemleri büyük oranda kolaylaştırmıştır. Bu anlamda 

geliştirilen değişken teknolojik yenilikler gün geçtikçe artmaktadır . Öte yandan, kolonoskopi 

işleminin başarısı, iyi bir hazırlık aşaması ve büyük oranda da işlemi yapan ekibin becerisine 

bağlıdır³. 

           
Hasta vücudundan iç görüntü almayı sağlayan fleksibl endoskopi sistemleriçalışma prensibi 

bakımından iki kısımda incelenir. Birincisi fiberendoskopi, ikincisi ise videoendoskopi 

sistemidir. 

 

Fiberendoskoplar ve videoendoskoplar kullanım alanlarına göre değişik isimler alırlar. 

 

Temel olarak bazı modeller; 

 

1. Gastroskop 

2. Kolonoskop 

3. Sigmoidoskop 

4. Duodenoskop 

5. Rektoskop 

6. Bronkoskop 
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Tanısal ve tedavi amaçlı endoskopi sağladığı üstünlükler nedeniyle son yıllarda oldukça tercih 

edilen bir yöntem olup,endoskoplara gün geçtikçe yeni modeller eklenmekte ve endoskopların 

kullanım alanları genişlemektedir². 

 

Günümüzde kolonun görüntülenmesinde en iyi tanısal yöntem,şüphesiz ki endoskopik 

incelemedir 4. Kolon mukozasını incelemede kolonoskopi altın standarttır.Her 5–10 yılda bir 

yapıldığında kolon hastalıklarına bağlı  mortaliteyi % 70 oranında azaltır. 5 

 

Kolonoskopi doktorun kolonu direkt olarak görebilmesine ve değerlendirmesine olanak sağlayan 

bir yöntemdir. Kolonoskopi kolon polipleri, kolon kanseri, divertikulozis, inflamaturar barsak 

hastalığı, kolon kaynaklı kanamalar, barsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, karın ağrısı, barsak 

tıkanıklığı ve anormal tomografi görüntülemeleri gibi barsak hastalıkları ve şikayetlerin tanı ve 

değerlendirilmesinde kullanılmakta, kolon kanamaları ve polipler gibi durumlarda eş zamanlı 

olarak tedaviye de olanak sağlamaktadır. Bu yöntem prekanseröz poliplerin tanımlanmasında ve 

eksize edilmesinde de yardımcıdır 6.Öte yandan, kolonoskopi işleminin başarısı, iyi bir hazırlık 

aşaması ve büyük oranda da işlemi yapan ekibin becerisine bağlıdır3.Kolonoskopi genel de 

güvenilir bir işlem olup komplikasyon oranı azdır.  Nadiren ölümcül  sonuçlar oluşabilmektedir7. 

 

Kolonoskopide esas amaç çekumun görüntülenmesidir.Bu işlem tüm olgular dikkate alındığında 

%90-95 vakada mümkün olmaktadır. Kolonoskopinin sedasyon uygulanmaksızın yapılabileceği 

gösterilmişse de damar yoluyla ilaç verilip yeterli sedasyon, rahatlama, kooperasyon ve amnezi 

sağlanarak yapılması standart bir uygulama olmuştur8 .    

 

Deneyimli bir endoskopist total kolonoskopiyi % 90’ dan fazla hasta oranıyla 30-45 dakika içinde 

tamamlamalıdır.İşlem boyunca endoskopist tüm kolon mukozasını yeterince değerlendirmeli, 

biopsi alınması gereken yerlerden biopsi almalı, polipleri çıkarmalı, baryumlu görüntülemelerde 

saptanan anormallikleri değerlendirebilmelidir9. 

 

1960’lardaki ilk girişimlerden itibaren ilk  kolonoskopi 1971 de rapor edilmiştir. Standart modern 

bir kolonoskop uygun ışık kaynağı, fleksibl fakat belirli bir sabit aks momenti olan, dayanıklı 

fiber kablolar içeren,dört yöne hareket imkanı sağlayan, yüksek görüntü kalitesi elde etmek için 

CCDs işlemcisi olan bir sistemin mükemmel biçimde çalışması sonucu ortaya çıkar10.CCDs 

 4



işlemcisi aldığı bilgileri, elektronik sinyalleri bir monitör üzerinde görüntüye çeviren resim 

işlemcisine aktarır9.Aynı zamanda aspire etme, hava, su verme ve biopsi yapabilme imkanı 

sağlamaktadır.Kolonu şişirmek amacıyla genellikle oda havası kullanılmaktadır.Ancak uzun 

dönem boyunca işlem sonrası şişkinlik, rahatsızlık hissi ve bazen hazırlığı yapılan barsakta 

patlamaya neden olabilecek karbondioksit gazı kulanılmıştır10. 

 
Standart bir kolonoskop genellikle 12-14mm çapı olan, proximali kısmen daha sert distali daha 

oynak olan bir alettir.Dokuz cm’lik son kısım yukarı ve aşağı yönde 180 derecelik, sağa ve sola 

160 derecelik hareket imkanı veren bükülebilen kısımdır10.Kolonoskopun işlev gören kısmı 

plastik polimer bir tabaka ile kaplıdır. Bu tabaka kolonoskopu zedeleyici etkiye, suya karşı korur 

ve iç kısmındaki parçaları bir arada tutar.Üzerinde genellikle gidilen mesafeyi göstermek 

amacıyla numaralar mevcuttur. Distal kısım ise gerekli olan esneklik, elastiklik ve yeterli tork 

için dizayn edilmiştir. Distal kısım içinde hava/su kanalı, yıkama kanalı, biopsi kanalı, ışık 

kaynağı lensi ve objektif lensler yer almaktadır. 

 

 Kolon içini aydınlatmak için gerekli ışık fiberoptik aydınlatıcı liflerle sağlanır. Işık aydınlatacağı 

kolon alanına bir lens sistemi aracılığıyla iletilir.Bazı kolonoskoplar ilgili alanı ve biopsi alınacak 

yeri daha fazla aydınlatmak amacı ile iki fiberoptik halkaya ve iki adet lens sistemine sahiptir. 

 

En uctaki dokuz cm’lik kısım bükülebilen kısımdır. Biribirine pivot millerle bağlanmış, dört 

yönden metal teller tarfından tutulan ve endoskopistin kontrolü altında olan kısımdır. Saat 3, 6, 9, 

12 yönünde hareket ederler ve aşağı/ yukarı yönde 180 derece, sağ/sol yönde 160 derece hareket 

kabiliyetine sahiptir10. 
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                                  KOLONOSKOPİ’DE BARSAK TEMİZLİĞİ 

 

 Normal kolon motilitesi 

 

1. Non peristaltik-Segmental kontraksiyonlar 

 

2. Peristaltik-Lokal itici kontraksiyonlar  

 

3.Peristaltik-Yüksek amplitüdlü itici kontraksiyonların (mass movements) bir karışımından 

meydana gelmiştir.Bölgesel kasılmalar dışkının karışımını sağlarlar.Kolondaki yerel kasılmalar 

kolon grafilerinde “haustralar” olarak tarif edilir.Lokal itici kasılmalar dışkıyı proksimal veya 

distal yöne doğru,sadece kısa mesafeler içerisinde sürükleyen peristaltik kasılmalardır. Yüksek 

amplitüdlü itici kasılmalar ise proksimal kolondan distale doğru uzun bir mesafe kat ederek 

sonunda hastanın dışkılamasını sağlayan, günde sadece birkaç defa meydana gelen kasılma 

hareketleridir.Yemeklerden sonra ortaya çıkan dışkılama hissi, yüksek amplitüdlü itici 

kasılmalardan doğar (Gastrokolik Refleks). 

 

Normal durumlarda dışkı inen kolon distali, sigmoid kolon ve rektum proksimalinde birikir. 

Günde birkaç defa meydana gelen yüksek amplitüdlü itici kontraksiyonlar, dışkının sol kolon 

distalinde toplanmasına ve kolonun bu kısmının dışkı ile dolup gerilmesine sebep olur. Bu 

bölgede lümen içi basınç belirli bir eşiği aşınca dışkı rektum distaline iner.Bu sırada iç anal 

sifinkter gevşerken dış anal sifinkter hafifçe kasılır ve dışkı anal kanalın proksimaline ulaşmış 

olur. Bu sırada artan anorektal basınç nedeni ile şahıs dışkılama ihtiyacı duyar. Ortam uygun ise 

dışkılama pozisyonu alınır. Ikınma eylemi ile birlikte iç ve dış  anal sifinkterler açılır, anal 

kanalın basıncı düşer, puborektal adele gevşer ve anorektal açı düzleşirken perine birkaç cm aşağı 

doğru bombeleşir.Sigmoid kolon ve rektumda oluşan güçlü kasılma hareketi dışkıyı dışarı atmaya 

çalışır.Eğer ortam dışkılama için uygun değilse anorektal bölgede bulunan ve korteksle ilişkili 

olan refleks mekanizmalar sayesinde ve korteksin uyarıları ile rektum ve sigmoid adaleleri 

gevşeyerek dışkılama ihityacı yani sıkışma hissi bir süre sonra geçer11. Kolonoskopi tanısal  

amaçla uygulanan en sık işlemlerden birisidir. Mukozayı en iyi biçimde görüntülemek amacıyla 

iyi bir barsak temizliği mutlaka gereklidir. Barsak temizliği için gereken en iyi ajan, barsak 

içeriğindeki katı ve sıvı içeriği tamamen temizleyebilmeli, kolon mukozasına en az zararı 
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vermeli, kolaylıkla tolere edilip kolaylıkla uygulanabilmeli, yan etkileri az olmalı ve minimal 

elektrolit  açığına neden olmalıdır12.  İdeal olarak bir kolonoskopi temizliği güvenli olmalı ve 

hızlı temizlik sağlamalıdır13. Kolon temizleme preparatları genel olarak üç ana gruba ayrılırlar. 

Osmotik laksatifler en sık kullanılanlardır ve sodyum fosfat, mannitol, magnezyum sitrat’ı 

içerir.Bunlar barsak lümenine sıvı çekerek lümen içi miktarı arttırırlar. Polietilen glikol osmotik 

laksatiflere benzer, ancak etki mekanizması farklıdır.Seyreltilmiş elektrolit solusyonu içinde 

verilen yüksek molekül ağırlıklı non-absorbabl makrogol polimer solüsyondur.Polimer yapının 

osmotik etkisine bağlı olarak elektrolit solusyon barsak lümeninde kalır ve böylelikle barsak 

temizliği gerçekleşmiş olur. Barsak temizliği işlemi sırasında minimal bir sıvı değişimi olur ki 

buda belirgin bir elektrolit açığın oluşmasını engellemiş olur.Üçüncü grup ise bisakodil, sodyum 

pikosulfat ve senna gibi barsak mukozası düz kaslarının kasılmasını arttırarak etki gösteren 

stimulant laksatiflerdir14. 

 

 Yapılan çoğu çalışmalar barsak temizliği için kullanılan ajanların tek veya kombine 

kullanımlarınında kolon mukozasının görüntülenmesi için yeterli barsak temizliğini garanti 

edemeyeceğini göstermiştir.14 

 
 Osmotik laksatifler osmotik basınç farkı yaratarak suyun barsak lümenine çekilmesini sağlarlar. 

Hipermagnezemi ve hiperfosfatemi ile hiponatremi ve hipokalemi yapabilir.Kardiyak ve renal 

hastalıkları olan hastalarda dikkatli kullanılır.Sorbitol ve laktuloz güçemilen şekerlerdir. 

Koliform bakterilerce laktik, asetik ve formik asid’e hidrolize edilirler.Bu asit metabolitlerin 

osmotik etkisi ile sıvı barsak içinde tutularak yumuşak, şekilli bir dışkının oluşumu sağlanır. 

Karında gaza bağlı şişkinlik, yellenme, karın krampları, ishal ve elektrolit dengesizlikleri 

meydana gelebilir.Bu hiperosmolar laksatiflere son olarak polyethylene glycol ilave edilebilir. 

Şişkinlik ve ishal yapabilir.İlaca hassas kimselerde ve mekanik tıkanıklık düşünülen hastalarda 

kullanılmamalıdır.Toz şeklinde reçetelenir.Hasta miktarını kendi durumuna göre ayarlayarak bir 

içecek içinde kullanır. Kolondaki bakterilerle hidrolize olmadığı için gaza sebep olmaz, elektrolit 

ihtiva etmediği için su ve tuz emilimi meydana gelmez.Yaşlılarda, renal, kardiyak hastalarda 

kullanılabilir.Hacim oluşturan veya osmotik laksatiflere cevap vermeyen olgularda stimulan 

laksatifler kullanılır.Zaman zaman kabızlığı olanlarda,düzensiz dışkılama saptanan hastalarda 

dışkıyı sulandırmak için kullanılır. Polietilenglikol ve laktuloz gebelerde de kullanılabilir. 
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Stimulan laksatifler su ve tuz emilimini azaltarak,bunların salgılanması ve barsak hareketini 

artırarak yani kısaca sıvı ve elektrolit değişimini, gastrointestinal hareketi veya her ikisini 

etkileyerek dışkılamaya yardım ederler.Gereksiz ve fazla miktarlarda kullanıldıkları durumlarda 

zararlı olabilir.Akut ve şiddetli kabızlıkta kullanılırlar.Uzun süreli kullanımı tartışmalıdır. Rektal 

irritasyon,ishal,elektrolit dengesizliklerine(hiponatremi,hipokalemi, hipokalsemi), dehidratasyona 

ve metabolik alkaloza sebep olabilirler.Antrakinonlar endoskopik ve radyolojik olarak “kathartic 

colon” ismi ile anılan değişikliklere sebep olurlar. Bisacodyl gebelikte kullanılabilir. 

 

Anthraquinone içeren laksatifler senna, cascara sagrada ve aloe’dir.Senna, şiddetli kabızlıkta 

etkilidir.Fazla doz verildiğinde de güvenilirdir.Psyllium veya diğer hacim oluşturanlar ile 

kombine edildiğinde az miktarlarda yeterli olur.Cascara hafif etkiliolup yumuşak  şekilli 

dışkılama sağlar.Kolik şeklinde ağrıya sebep olmaz.Aloe içeren preparatlar çok etkilidir.Kolik 

tarzında karın ağrısı oluştururlar.Anthraquinone içeren laksatifler kolon mukozasının rengini 

bozarak melanosis coli’ye sebep olur.Bu görünüm ilacın kesilmesinden sonra birkaç ay içinde 

normale döner.Bisacodyl ve phenolphthalein barsak hareketlerini uyarır.Aktif elektrolit 

değişimini ve sıvı hareketini değiştirir.Bisacodyl yumuşak şekilli dışkı meydana getirir fakat ağrı 

oluşturur.Phenolphthalein yarı sıvı şekilde dışkılamaya sebep olur.Hayvanlarda karsinojenik 

etkisi nedeni ile artık reçetelenmemektedir11. 

 

 Diyet -işlemden 1-4 gün öncesini kapsayacak şekilde genellikle berrak sıvıları ve katı içeriği en 

az olan besinleri içermelidir. Magnezyum sitrat veya sena ekstreleri gibi katartik ürünler sıklıkla 

işlemden bir gün önce kullanılırlar.Sıvı içeriği yüksek olan enemalar ise sıklıkla işlemden önceki 

gece ve işlem sabahı verilmeleri yeterlidir.Bu ürünlerin kullanımları değişik yaygınlıkta olsa da 

hem güvenlik açısından hem de kolonoskopi işlemi için barsak temizliği açısından sıklıkla 

birlikte kullanımları daha etkilidir.Son yapılan çalışmalarda kolonoskopi işlemi için temizlik 

öncesi diette sadece berrak sıvı uygulanmasının barsak temizliğinde daha etkili olduğu 

görülmüştür15. 

 

Elektrolit lavaj solusyonları kullanılarak yapılan barsak temizliği yetişkin hastalarda etkili kolon 

temizliği için temel hale gelmiştir.Oral bisakodyl ve fosfat enema kombinasyonu total 

kolonoskopi uygulanacak çocuk hastalarda kolon temizliği için ideal ve güvenli bir yol 

oluşturmaktadır16 . 
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                                       KOLONOSKOPİDE PREMEDİKASYON 

 

Sedasyon,hasta rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerini baskılamada 

farmokolojik ve nonfarmakolojik yolların kullanımını içerir17.Kolonoskop ile incelemenin doktor 

açısından hızlı ve kolay olması ne kadar önemli ise en az ağrı ile yapılabilmesi de hasta için o 

kadar önemlidir.Literatürde bu konuda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Kolonoskopi sırasında 

gelişen spazm da işlemi hasta için ağrılı hale getiren ve aynı zamanda skopun lümen içinde 

ilerlemesini güçleştiren önemli bir problemdir18. 

 

Sedasyonun uygulamasındaki amaçlar şu şekilde sıralanabilir;sinirlilik, korku ve endişeyi 

gidermek, ağrı veren ya da hasta için korkutucu olan girişimlerde istenmeyen psikolojik cevapları 

en aza indirmek, istenmeyen motor davranışı kontrol etmek, unutkanlık oluşturmak, hastanın 

hareket kontrolünü sağlamak, istenildiğinde hasta ile iletişim içinde olabilmek,otonom sinir 

sisteminin aktivasyonuna bağlı hemodinamik değişiklikleri en aza indirgemektir17. 

 
Kolonoskopi bazen oldukça ağrılı bir işlem olabilmektedir.İşlem sırasında oluşan ağrı genellikle 

hasta,doktor ve kullanılan aletlerle ilgilidir.Hasta ile ilgili olan faktörler; düşük ağrı eşiği, işlemle 

ilgili olan aşırı korkudur.Doktorun deneyimsiz olması, işlem sırasında barsağa aşırı hava 

verilmesi,loop oluşturması ve işlem süresini uzun tutması diğer nedenlerdir.Aletlerin yeterli 

esneklikte olmaması ve uygun olmaması sisteme bağlı nedenlerdir19. 

 

Hasta memnuniyeti ve daha kolay işlem yapılabilmesi açısından kolonoskopi sırasında sık 

uygulanan diğer bir yöntem de hastalara işlem öncesi sakinleştirici ilaç uygulanmasıdır.Ancak 

hipotansiyon,taşikardi ve apne gibi yan etkilerin antispasmodik kullanımına göre sık izlenmesi ve 

sonuçlarının da tartışmalı olması nedeniyle,kolonoskopi öncesinde hyoscine n-butylbromide 

kullanımı önemli bir alternatif gibi görünmekte ve hastalar tarafından tanımlanan ağrı hissini 

azaltmaktadır18 . 
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Farmakolojik ajanlarla elde edilen sedasyon iki farklı düzeyde olabilir: 

 

1-)Bilinçli sedasyon: 

Tüm koruyucu reflekslerin sürdüğü,hastanın kendi hava yolu açıklığını koruyabildiği,fizik uyarı 

ve sözlü komutlar ile istenilen yanıtı verdiği ilaç yardımıyla baskılanmış bilinç halidir.American 

Society of Anesthesiologists’e (ASA) göre "sedasyon ve analjezi" (bilinçli sedasyon) terimi; 

yeterli kardiyopulmoner fonksiyonu devam ettirirken,komut ve taktil uyarılara amacına uygun 

cevap vermesine izin veren ve hastanın rahatsızlık verici uygulamaları tolere etmesine olanak 

sağlayan durumu tanımlar. 

 
2-)Derin Sedasyon: 
Hastanın sözel uyaranlara uygun yanıt veremediği,iletişimin kurulamadığı durumu ifade eder. 

Koruyucu refleksler kaybolabilir ve vital bulgular değişkendir.Solunum desteği gerekebilir. Derin 

sedasyondan genel anesteziye geçiş olabilir.Bir devamlılık söz konusudur.Genel anestezi 

ameliyathane ortamı dışında istenmeyen bir durumdur.Dolayısıyla, sistemik sedasyon ve analjezi 

uygulanırken kurallara uymak gerekir. 

 

 Sedasyonun Endikasyonları: 

 

1. Ciddi anksiyete 

 

2. Rahatsız ortam 

 

3. Kapalı yer korkusu 

 

4. Uzamış işlem 

 

5. Sedoanaljezi için lokal anestezi ile kombinasyonda veya analjezik ilaçlarla kombinasyonda 

 

6. Bir yaşından küçük çocukların ağrısız işlemlerinde 

 

7. Ağrılı işlemler süresince 
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İntravenöz sedasyonun avantajları: 

 

1. Etkinin başlangıcının hızlı olması 

 

2. Doz ayarlama imkanının olması 

 

3. Teknik etkinliğinin yüksek olması 

 

4. Uyanma zamanın diğer tekniklere (IM, oral) göre daha kısa olması 

 

5. Bulantı ve kusmanın sık olmaması 

 

6. Tükürük salgısının kontrol edilebilmesi 

 

7. Öğürme refleksinin azalması 

 

İntravenöz sedayonun dezavantajları: 

 

1. Damar yolu açılması gereklidir 

 

2. Damar yolunun açıldığı yerde komplikasyon oluşabilir (Flebit, hematom vb) 

 

3. Yoğun görüntüleme gerektirir 

 

4. Uyanma tam olmadığı için hastaya yardımcı olacak personel gerektirir 

 

İntravenöz Bilinçli Sedasyonun Teknikleri: İntravenöz sedasyon hastanın durumu ve  

yapılacak işleme göre değişik metodlar ile uygulanabilir: 

 

1. Manuel 

 

2. İnfüzyon pompaları 
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A.Aralıklı hasta kontrolü ile sedasyon 

 

• Anestezist tarafından yönlendirilen 

 

• Gerçek hasta kontrolünün olduğu sedasyon. 

 

 B. Devamlı sedasyon 

 

• Yükleme  dozu takiben  elle devamlı infüzyon 

 

• Hedef kontrol infüzyonlar (plazma kan konsantrasyonları tesbit edilerek)20. 

 

NON-ANESTEZISTLER TARAFINDANUYGULANAN BİLİNÇLİ SEDASYON iÇİN  

 

ASA KRiTERLERi 

 

1.Hastanın değerlendirilmesi: Hastalara organ bozuklukları,daha önceki sedasyon ve analjeziye 

istenmeyen bir cevap gelişip gelişmediği,sürekli kullandığı ilaçlar,ilaç allerjisi,en son yediği 

yemeğin zamanı ve içeriği,sigara,alkol ve bağımlılık yapan maddelerin kullanımı sorulmalıdır.  

 

2.İşlem öncesi hazırlık: Hastalar veya onların yakınları uygulanacak sedasyon ve analjezi 

hakkında bilgilendirilmelidirler.Planlı girişim uygulanacak hastalar,mide boşalması için uygun 

bir süre aç kalmalıdır.Müdahale malzemeleri hazır bulunmalıdır.Bunlar;farmakolojik 

antagonistler,uygun boyutlarda havayolu malzemeleri,oksijen ve ileri havayolu desteği için 

gereken malzemeleri içerir ve kardiyak hastalığı olan hastalarda sedasyon ve analjezi uygularken 

daima bir defibrilatörde hazır bulundurulmalıdır. 

 

3. Monitorizasyon 

 

a.Bilinç düzeyinin monitorizasyonu: Monitorizasyonda amaç; uygun analjezi ve sedasyonu 

sağlamak ve yan etkileri tespit etmektir.Hasta ile sağlık ekibi arasında iletişim mutlaka 
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bulunmalıdır.Bu interaktif monitörizasyon sayesinde ortaya çıkabilecek yan etkiler çok erken 

tespit edilebilir ve risk çok aza indirilebilir. 

 

b. Pulmoner ventilasyon takibi: Sistemik sedasyon ve analjezi amacıyla kullanılan ajanların 

tamamına yakınının solunum depresyonu yapıcı etkileri vardır.Solunum fonksiyonları direkt 

gözlem ve/veya oskültasyon ile değerlendirilir.Sedasyon ve analjezi verilecek tüm hastalarda 

pulse-oksimetre izlemi gereklidir.Pulse-oksiometre,arteriyel oksijen saturasyonunu ve kalp hızını 

gösteren invaziv olmayan bir yöntemdir. 

 

c. Hemodinamik monitorizasyon: EKG monitorizasyonu bir çok hastada ek bir yarar sağlamasa 

da,yaşlı hastalarda, bilinen ya da şüpheli koroner arter hastalığı olanlarda veya ritm bozukluğu 

olan  hastalarda gereklidir.Sedasyon süresince ve işlemden sonra seri kan basıncı ölçümleri 

yapılmalıdır. 

               

4. Monitorize edilmiş olan değerlerin kayıt edilmesi: Bilinç durumu, solunum durumu, 

oksijenizasyon,hemodinamik değişkenler ve genel duruma ilişkin bilgiler işlem öncesinde,işlem 

süresince düzenli aralıklarla kaydedilmelidir.  

 

5. Yardımcı personel: İşlemi yapan hekim dışında deneyimli bir personel de işlem sırasında hazır 

olmalıdır.Endoskopi ekibi "yarı anestezist" sayılır. 

 

6. İşlemi yapacak personel: Sedasyondan sorumlu olan bireyler ilaçların farmakolojisini ve 

farmakolojik antagonistlerinin rollerini bilmelidir.Hastanın monitorizasyonunu 

sağlayabilmelidirler.Açık bir havayolu sağlayabilecek, pozitif basınçlı solunum uygulayabilecek 

ve ek yardım çağırabilecek bir kişinin varlığı gereklidir.  

 

7. Acil girişim setinin bulunması: Sedasyon ve analjezi uygulamasının yapıldığı ortamlarda acil 

müdahale sağlayacak ekipman hazır bulunmalıdır. 

 

 8. Lüzum halinde oksijen desteği için gerekli malzemeler hazır bulundurulmalıdır. 
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9. Sedatif ve analjezik ajanların kombinasyonları: Sedatif ve analjezikler verilirken hastanın 

durumu ve yapılacak işlem göz önünde bulundurulmalıdır.İlaç dozları belirlenirken ilaç 

etkileşimleri (solunum depresyonu) dikkate alınmalıdır. 

 

10. Damar içi sedatif ve analjezik ajanların doz değerleri: İntravenöz sedatif ve analjeziklerin çok 

yavaş uygulanması gerekir.Hızlı verilirse,kardiyorespiratuvar depresyon,arrest gelişebilir. 

Titrasyon şeklindeki uygulama hastanın kilo ve yaşına göre hesaplanan tek dozluk uygulamalara 

göre daha etkili ve güvenlidir. 

 

11. Damar yolu açıklığının devamlılığı: Sedasyon ve analjezi için damar içi ilaç verilen 

hastalarda,kardiyopulmoner riskler göz önünde bulundurularak işlem boyunca damar yolu 

açıklığı sürdürülmelidir. 

 

12. Spesifik antagonistler: Damar içi  sedatif ajan olarak benzodiazepin kullanıldığında 

flumazenil,analjezik ajan olarak da opioid kullanıldığında naloxon daima hazır 

bulundurulmalıdır. 

 

13. Uyanma döneminde izlem: Sedasyon ve analjezi alan hastalar bilinçleri açılıncaya kadar ve 

kardiyopulmoner yan etkiler için risk faktörleri ortadan kalkıncaya kadar eğitilmiş bir ekip 

tarafından izlenmelidir.  

 

14. Özel durumlar: Hastanın altta yatan önemli bir hastalığı varsa sedasyon verilmeden önce 

anestezi konusunda eğitilmiş bir uzmana danışılmalıdır20. 
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                           İNTRAVENÖZ SEDASYONDA KULLANILAN İLAÇLAR 

 

1.BENZODİAZEPİNLER 

 

Benzodiazepinler benzen ve yedi köşeli diazepin halkasından oluşurlar.Benzodiazepinlerin bir 

kısmının diazepin halkasının beşinci pozisyonunda ikinci bir benzen halkası mevcuttur ve 

buradaki farklılık ilacın terapötik özelliklerini belirler.1956’da ilk benzodiazepin sentez edildi. 

1977’de Santral Sinir Sistemi’nde (SSS) benzodiazepin reseptörlerinin tarif edilmesinden sonra 

benzodiazepinler de önemli gelişmeler olmuştur.İki tip benzodiazepin reseptörü tarif edilmiştir. 

BZ1 reseptörleri özellikle uykuya aracılık eder.BZ2 reseptörleri kognisyon, bellek ve motor 

kontrolle ilişkilidir.Benzodiazepinlerin terapötik indeksleri geniştir ve beş temel etkileri vardır; 

anti-anksiyete,sedasyon,antikonvülzan etki, kas gevşemesi ve amnezi.Karaciğerde metebolize 

edilirler ve metabolitleri inaktiftir.Eliminasyon yarı ömürleri bireyler arasında geniş ölçüde 

değişkenlik gösterir.Bunun nedeni kişilerin biotransformasyon kapasiteleri ve ilaç dağılım 

hacimleri bakımından fark göstermeleridir.Değişkenlikte rol oynayan bir faktör de yaştır. 

Yaşlılarda yarılanma ömrü belirgin olarak daha uzundur.Benzodiazepinler güvenlik indeksi 

yüksek olan ilaçlardır.Alkol ve SSS’i depresanları ile birlikte alınırsa nispeten kolay bir şekilde 

doz aşımı ve koma oluştururlar.Teratojenik etkisi nedeniyle gebeliğin ilk 3 ayında 

kullanılmamalıdırlar 

 

a.Diazepam:Etki başlangıcı hızlıdır ve etki süresi 2–4 saattir.Suda çözünmez.Karaciğer’de 

metabolize olur.Yarılanma süresi yaklaşık otuz saattir.Aktif metabolitlerinin yarılanma süreleri 

ise 36–90 saat arasındadır.Dolayısıyla,sedasyon amacıyla tekrarlı uygulanımı ya da infüzyonu 

uygun değildir.Akut sedasyon temininde yeni ajanlara karşı bir üstünlüğü yoktur.İntravenöz doz 

aralığı 2–10 mg’dır.Küçük dozlarda (2-3mg) titre edilerek,yavaş olarak verilebilir.Anksiyolizis 

için 2.5 mgr i.v. olarak yavaş şekilde kullanılabilir.Yaşlılarda,çocuklarda ve belirgin karaciğer 

bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.Anterograd amnezi oluşturur nadiren retrograde 

amnezi oluşturur.Solunum depresyonu ve hipotansiyona yol açabilir.Opioidlerle 

kullanıldıklarında doz azaltılmalıdır. 

 

b.Midazolam:İmidazol grubu içeren bir benzodiazepindir.Klinik olarak kullanılan 

benzodiazepinler içinde suda çözünen ve genel anestezi başlangıcı için kullanılan ilk türevdir. 
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Midazolam karaciğerde üç major metabolitine yıkılır.Midazolamın asıl metabolitleri farmakolojik 

olarak aktif değildir.Metabolitlerin aktif olmaması ve yarı ömrünün kısa olmasından dolayı geri 

dönüşüm etkisi yoktur.Kan-beyin bariyerini hızlı geçer.Damar yoluyla verildikten sonra 2-5 

dakika içinde belirgin etki gözlenir.Midazolamın dağılım yarı ömrü 4–8 dakikadır.Eliminasyon 

yarı ömrü ise 1–4 saat kadardır.%94 oranında başta albümin olmak üzere plazma proteinlerine 

bağlanır.Midazolam ileri dönük unutkanlık yapar.İleri dönük unutkanlık açısından diğer 

benzodiazepinlerden üstündür.Midazolam geriye dönük unutkanlık oluşturmaz.Yarılanma ömrü 

kısa olmasından dolayı midazolam ile gözlenen klinik sedasyonun süresi diazepamdan oldukça 

kısadır.Sedasyonun öncelikli olduğu durumlarda diazepam daha etkili bir ajandır.Midazolam 

alışılmış dozlarda kardiyopulmoner sistem üzerinde çok az  etkiye sahiptir.Midazolam etki 

başlangıcının hızlı olması ve kardiyopulmoner sistem üzerinde çok az etkiye sahip olmasından 

dolayı iskemik kalp hastalığı olan bireyler için bir indüksiyon ajanı olarak tercih edilir.Diazepam 

ve midazolam solunum sistemi üzerinde benzer etkiye sahiptir.Solunum sistemi üzerinde bozucu 

etki yapar ve nefes darlığı oluşturabilirler.Bu nedenle damar içi  midazolam resüsitasyon 

olanakları olan yerlerde yapılmalıdır.Solunum sistemi depresyonu,solunum arresti ile 

sonuçlanabildiğinden midazolam tüm hastalarda yavaş olarak uygulanmalıdır.Midazolam 

tedavisinden sonra sık olarak baş dönmesinden şikayet edilmiştir.Midazolam diazepamdan 2–4 

kat daha kuvvetli bir ajandır.Bilinçli sedasyon oluşturmak için 0.03–0.07mg/kg dozlarda verilir. 

Sağlıklı bireylere anestezi başlangıcı için 0.15–0.30 mg/kg dozlarda verilir.Bununla birlikte geniş 

cevap değişkenliği nedeniyle premedikasyon yapılmamış hastalarda anestezi başlangıcı için 

0.1mg/kg’dan 0.7 mg/kg kadar yüksek dozlara ihtiyaç duyulabilir.Klinik olarak gerekli olan 

sedasyon,ilacın yavaş uygulanması ile elde edilmelidir.Başlangıç dozu ve ardışık tüm dozlar asla 

yükleme doz olarak verilmemeli en az 2 dakikada verilmelidir.Sedatif etkisini değerlendirmek 

içinde en az iki dakika beklenmelidir.Yaşlı hastalarda debil hastalarda,narkotik ilaçlar veya diğer 

SSS depresanlarını alan hastalarda düşük dozlarda kullanılmalıdır.Solunum depresyonu ve 

hipotansiyon yapabilir. 

 

c.Lorezepam:Antianksiyetik ve sedatif etkisi olan bir benzodiazepindir.Suda çözünmez.Damar içi 

verilmesinden sonra etkisinin başlangıcı yavaştır.Etki süresi uzundur.Titre edilme imkanı 

yoktur.Bu nedenlerle ayaktan sedasyon uygulamalarında çok tercih edilmez.Ortalama sedatif 

dozu 2 mg’dır,bir defada en fazla 2 mg olarak verilebilir ve günlüktotal doz 4 mg’dır.Hastanede 

yatan hastalar için mükemmel bir sedatif ajandır. 
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d.Flunitrazepam:Suda çözünebilen bir benzodiazepindir.İntravenöz verildikten sonra bir-üç 

dakika arasında klinik etki oluşturur ve 5 dakika içinde pik etkiye ulaşır.Etki süresi 10 ile 60 

dakika arasındadır.Eliminasyon yarılanma ömrü 34 saattir.Sedasyon için uygulanan doz 1.4-2 mg 

kadardır.Yan etkileri diğer benzodiazepinlere benzer.Flunitrazepam kullanımından sonra 24 saat 

araba ve alkol kullanımı yasaklanmalıdır . 

 

e.Klordiazepoksid: Benzodiazepin türevi anksiyolitik ilaçların en eskisidir.Etki süresi diğer 

benzodiazepinlerden daha uzundur.Damar içi sedasyonda çok nadir olarak kullanılır. 

 

2.BARBİTÜRATLAR 

 

Barbitüratlar,barbitürik asit ürünüdür.Barbitüratlar anestezi başlatmada daha çok damar içi 

olmakla beraber bazen rektal ve kas içi olarak uygulanabilir.Barbitüratlar alkalin yapıda ve yağda 

çözünen ajanlardır.Gama-aminobütirik asit (GABA) kompleksi üzerinden etki gösterirler. 

Karaciğerde suda eriyen ve aktivitesi olmayan maddelere dönüşürler.Doza bağlı olarak derin 

sedasyon,hipnozis,amnezi ve antikonvülzif etki yaparlar.Analjezi yapmazlar.Tiopental ve 

metoheksital,sedasyon ve genel anestezi indüksiyonunda en sık kullanılan barbitüratlardır.Çok 

kısa etkili barbitüratlar olarak adlandırılırlar.Metoheksital’ın etki süresinin kısalığı,hızlı uyanma 

zamanı,lokal yan etkilerinin göreceli olarak azlığı,sabit solüsyon olması ve amnezi oluşturması 

nedeniyle diğer barbütüratlardan üstündür.Etki süresi 4–7 dakikadır.Ortalama sedasyon dozu 10–

20 mg’dır.İşlem süresinin ortalama 20 dakika kadar olduğu girişimler için uygundur.Fraktür 

redüksiyonlarında,apsenin insizyon ve drenajı gibi prosedürlerde tiopental ve metoheksital gibi 

preperatlar kullanılabilir.Yan etkileri arasında dolaşım depresyonu,trombofilebit,laringospazm, 

bronkospazm,iskelet kaslarında hiperaktivite gözlenebilir.Bu ajanlarda yüzeysel sedasyon,derin 

sedasyon ve genel anestezi arasındaki sınırlar ya da aralıklar oldukça dar olabilir.Damar içi 

sedasyonda kullanılan diğer barbitüratlar pentobarbital, secobarbital’dir. 
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3.PROPOFOL 

 

Propofol iki isopropil grubu bağlanmış bir fenol halkasıdır.Propofol yalnızca damar içi yolla 

kullanılır.Etki başlangıcı hızlıdır ve etki süresi kısadır.Bilinçli sedasyonda,genel anestezininin 

başlatılmasında ve sürdürülmesinde kullanılır.Anestezi sonrasında kalıcı etki oluşturmazlar. 

Yaşlılarda dağılım hacmi az olduğu için doz azaltılmalıdır.Propofol %82 oranında karaciğerde 

hızlı şekilde metabolize edilir.Propofolün ameliyathane dışında kullanımı giderek artmaktadır. 

Bunun nedeni kullanımının kolay olması,etkili olması ve güvenli profile sahip olmasıdır.Ayrıca 

etkinin çok çabuk başlaması,hızla metabolize olması,ayılmanın çabuk olması ve kusmayı önleyici 

aktivite göstermesi gibi bir takım avantajlara da sahiptir.Tek başına kullanıldığında bilinçli 

sedasyon oluşturmak için 0.75–1.0 mg/kg dozda kullanılırken,genel anesteziyi başlatmak için 2–3 

mg/kg dozda verilmesi gerekir ve her 5-6 dakikada bir doz tekrarını gerektirir.Propofolün 

kesilmesinden sonra 10–20 dakika içinde uyanma gerçekleşir.Midazolamda olduğu gibi propofol 

de aneljezik etkiye sahip değildir.Sedasyon ve analjezi için fentanil gibi kısa etkili bir opoid ile 

kullanımı sık tercih edilir.Respiratuvar ve kardiyak konksiyonda bozucu etki yapar.Ani ve derin 

hipotansiyon ve bradikardi yapabilir.  

 

Bunların dışında myoklonus,tromboflebit ve enjeksiyon yerinde ağrı yapabilir.Küçük venlerden 

verildiğinde %28,büyük venlerden verildiğinde %6 oranında enjeksiyon sahasında ağrı yapar. 

Lignocain ile beraber kullanılarak bu etkisi azaltılabilir. 

 

Endoskopi prosedürleri süresince propofol uygulama protokolü  

 

Hasta monitörizasyonu: 

 

 1. Propofol alan tüm hastalar oksijen satürasyonu, kalp hızı, kan basıncı, EKG, CO2 seviyeleri 

ve solunum sayısı için monitörize edilmelidir.Bu muayene sırasında hem endoskopistin hem de 

hemşirenin sorumluluğu altındadır. 

 

2. Göğüs inspeksiyonu ve respiratuar fonksiyon,endoskopi hemşiresi tarafından monitörize 

edilecektir. 
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3.Oksijen desteği rutin olarak uygulanmaz.Oksijen satürasyonu %90’ın altına düşerse çene ve 

yanak uyarısı yapılmalıdır.Oksijen satürasyonu 30 saniye %90’ın altında kalırsa oksijen desteği 4 

L/dakika olarak sağlanmalıdır. 

 

4.Resüsitasyon ekipmanı eksiksiz olarak endoskopi odasında hazır bulundurulmalıdır. 

 

Sedasyon için protokol 

 

1- Meperidin ve midazolam uygulaması: 

 

70 yaş ve altı: meperidin 50 mg (veya fentanyl 75mcg), ve midazolam 1 mg IV. 

 

70 yaş üzeri: meperidin 25 mg (veya fentanyl 50mcg) ve midazolam 0,5 mg IV. 

 

2- Propofol uygulaması: 

 

Propofol (10 mg/mL konsantrasyonda) 5 veya 10mL enjektör içinde verilmelidir.Genellikle 70 

yaşın altındaki sağlıklı bir hastada 10 mL,70 yaşın üzerindekilerde ise 5 mL kullanılır.Başlangıç 

dozu 10mg (1mL) dır.Ek olarak yeterli sedasyon sağlanana kadar her 30-60 saniyede bir 5-10 mg 

verilebilir.Bazı durumlarda,hastanın önceki daha küçük (5-10 mg) doz cevabına bağlı olarak, 15 

mg bolus verilebilir.Boluslar aşağıdaki parametrelerle 30-60 saniyelik intervallerle verilebilir: 

SaO2>%90 PCO2<45 mmHg. Hekim bütün medikasyonlarda doz kararını vermede sorumludur. 

 

4.KETAMİN 

 

Fensiklidin grubu nonbarbitürat damar içi anesteziktir.Yağda yüksek çözünürlülüğe sahiptir. 

Farmakodinamik etki uygulama yoluna bağlıdır.Ketaminin etkileri sedasyon,hipnoz, 

disosiyasyon,analjezi ve amnezi olarak sıralanabilir.Analjezik etkisi morfinin 2 katıdır. 

Midazolam ile aynı seviyede amnestik etki yapar.Ketamin uygulandıktan sonra hasta,trans 

benzeri bir duruma girer.Hastanın gözü genellikle açıktır,uyanık olarak görünür fakat uyaranlara 

cevapsızdır,çevreden kopmuş gibidir.Bu tablo dissosiyatif anestezi olarak adlandırılır.İşitsel, 

görsel ya da ağrılı uyaranlar gibi dış uyaranlar korteks seviyesinde algılanamaz.Havayolu ve 
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solunum refleksleri korunur.Kardiyorespiratuar dengeyi korur.Ketamin kısa,ağrılı işlemlerde 

kullanılır.Damar içi uygulamada 0.5-1mg/kg 30-60 saniye de verilmelidir.Etki 30 saniyede başlar 

ve 5-15 dakika kadar sürer.Uygun analjezi ve sedasyonu sürdürmek için,ihtiyaç duyulduğunda 5 

ila 10 mg’lık ilave dozlar yapılabilir.Kas içi uygulama dozu 2-4mg/kg’dır.Hipersalivasyon ve 

bronkore yapabilir.Bundan dolayı,özellikle aktif üst solunum yolu enfeksiyonu olanlarda bazen 

laringospazm ortaya çıkabilir.Hipersalivasyon ve bronkoreyi azaltmak için atropin verilebilir. 

Derin solunum depresyonu nadirdir.Nadiren kusma görülür.İlacın etkisinden çıkış sırasında 

halüsinasyonlar ortaya çıkabilir.Bu yan etki,ilacın kas içi ya da yavaşça damar içi 

uygulanmasıyla,uyanmanın sessiz bir yerde yaptırılmasıyla,en önemlisi birlikte bir benzodiazepin 

kullanımıyla önlenebilir.Benzodiazepinler ketamin uygulandıktan sonra verilmelidir.Böylece 

ilaçların toplam sedasyon etkisi daha iyi tolere edilir.Aksi takdirde solunum depresyonu 

gelişebilir.Ketamin,intrakranial basınç artışı,iskemik kalp hastalığı ve psikiyatrik hastalığı 

olanlarda kullanılmamalıdır. 

 

5.OPİOİD ANALJEZiKLER 

 

Bu gruptaki ilaçlar güçlü analjezik etki ile birlikte SSS üzerinde oldukça yaygın depresif etki 

yaparlar.Narkotik anlajezikler belirgin dozlarda verildiklerinde uyuşukluk veya sedasyon hali ve 

bazen stupor hali meydana getirirler.Analjezik tesirleri SSS üzerindeki etkilerinin bir sonucudur. 

Narkotik analjezikler,SSS’deki nöronlarda nöromediyatör olarak görev yapan endojen peptidlerin 

etkilediği liopioid reseptörlerini aktive ederler.Böylece endojen opioid peptidlerin etkilerini taklit 

ederek farmakolojik etkilerini oluştururlar.Özellikle ağrılı işlemlerde tercih edilen ilaç grubudur. 

 

a.Morfin:Morfin sülfat klasik narkotik analjeziktir.Analjezi,öfori ve sedasyon yapar.Damar içi 

verilmesinden 15-30 dakika sonra zirve analjezik etkisi ortaya çıkar.Morfinin karaciğerde iki 

metaboliti oluşur.Bir metabolit olan Morfin-6-glukronid morfinden 4 kez daha potenttir.Morfinin 

metabolitleri böbreklerden atılır ve böbrek yetmezliğinde vücutta birikirler.Ortalama sedatif doz 

5-6 mg’dır.Bu doz 10-15 dakikada bir tekrarlanabilir.Analjezi gerektiren durumlarda da 

kullanılabilir.Çok yavaş verilmelidir.Solunum depresyonu,bulantı,kusma,konstipasyon,biliyer 

spazm ve idrar retansiyonuna yol açar.Hipotansiyona yol açabilir.İleri derecede sedasyon ve 

solunum depresyonu oluşursa,damar içi naloksan kullanılabilir. 
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b.Meperidine:Fenilpiperidin türevidir.Analjezik etkinliği morfininkinden daha düşüktür. 

Analjezik dozda verildiğinde etkisi morfinden hızlı başlar ve daha kısa sürer.Sedasyon ve öfori 

yapar.Meperidine damar içi olarak verildikten 2-4 dakika sonra etkisi başlar yaklaşık olarak 35-

40 dakika kadar etkisi devam eder.Etki süresi açısından bireyler arasında anlamlı farklılık 

olabilir.Etki süresinin kısa olması vücutta çabuk metabolize olması nedeniyledir.Karaciğerde 

hidroliz ve N-metilasyon yolu ile metabolize edilir.Normeperidine dönüşür.Bu metabolitin 

analjezik etkinliği düşüktür ancak SSS daha fazla uyarır ve konvülziyon yapabilir. 

 

Normeperidinin yarılanma ömrü meperidinden uzun olduğu için meperidinin sık tekrarında 

vücutta birikir.Böbrek yetmezliği olanlarda bu durum daha hızlı gelişir.Meperidinin ortalama 

dozu 50 mg civarındadır.Bu dozda verildiğinde sedasyonun derinliğinde anlamlı bir değişiklik 

yapmadan iyi bir analjezi sağlar.Meperidine genelde bir sedatif-hipnotik ilacı takiben verilir.0.5-1 

mg/kg damar içi yolla çok yavaş olarak verilir.5-10 dakika arayla tekrarlanabilir.Total 1.0-3.0 

mg/kg ile 2-3 saat süren analjezi elde edilir.Meperidine daima 10 mg/ml aşmayacak dozlar 

şeklinde verilmelidir.Morfin kadar olmamakla beraber safra yollarında ve oddi sfinkterinde 

spazm yapar.Morfin kadar belirgin olmasa da spazmojenik etkisi vardır.Kabızlık yapıcı etkisi 

fazla değildir,bunda etki süresinin kısa olmasının rolü vardır.Meperidin öfori,sedasyon,bulantı, 

kusma ve solunum depresyonu yapar.Direkt miyokard depresyonu etkisi vardır.Histamin 

serbestleştirici etkisi vardır.Bu nedenle hemodinamik yönden dengede olmayan hastalarda tercih 

edilmez.Meperidin MAO inhibitörleriyle kullanıldığında ajitasyon,rijidite,hiperpireksi, 

konvülziyonlar,solunum depresyonu,hipotansiyon,koma ve ölüme yol açabilir. 

 

c.Fentanil:Fentanil ayaktan anestezide çok sık kullanılır.Hızlı başlangıçlı ve kısa etkili narkotik 

analjeziktir.Morfinden yaklaşık 100 kat daha toksiktir.Eliminasyon yarılanma ömrü 3-4 saattir. 

Damar içi yolla verildikten sonra 1 dakika içinde etkisi başlar.2-3dakikada zirve etkiye ulaşır. 

Ortalama etkinlik süresi 30-60 dakika kadardır.Kısa işlemlerde analjezik olarak,genel ve bölgesel 

anestezide yardımcı olarak kullanılabilir.Sedatif ve hipnotiklerle beraber kullanılabilir.Dozu 1-5 

mikrogram/ kg’dır.Çok yavaş verilmelidir.Solunum depresyonu yapabildiği için dikkatli olarak 

monitörize edilmelidir.Kaşıntı,bulantı,kusma,hipotansiyona neden olabilir.Histamin 

serbestleşmesi yapmaz,bu özelliği pulmoner bronkospastik hastalığı olanlar için önemli bir 

avantajdır.Solunum depresyonu gelişirse oksijen desteği,solunum desteği sağlanmalıdır.Bir 

opioid antogonisti olan naloksan verilir. 
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6.NALOKSAN 

 

Naloksan sentetik tam bir antogonisttir.Morfin ve benzeri analjeziklerin yaptığı etkilerden 

solunum depresyonu ile birlikte analjeziyi,komayı,miyozisi,konvülziyonu,gastrointestinal 

etkileri,biliyer spazmı,hipotansiyonu ve hiperglisemiyi antogonize eder.Naloksan damar içi yolla 

verildiğinde etkisi 2 dakika içinde başlar.Vücutta çok çabuk metabolize edilir.Etki süresi kısa 

olduğu için tekrarlayan dozlara ihtiyaç duyulur.Kas içi ve cilt altı verildiğinde etkisi 10 dk içinde 

başlar.Opioide bağlı komplikasyon gelişmemiş bir girişimden sonra,çabuk derlenme-uyanma 

sağlamak için kullanılmaz.Naloksan alışılmış dozlarda kullanıldığında belirgin bir yan tesir 

oluşturmaz.Bağımlılık ve tolerans geliştirmez.Naloksan bunun dışında narkotik analjezik 

bağımlılarının tedavisinde kullanılır. 

 

7.FLUMAZENİL 

 

Benzodiazepinler tarafından oluşturulan sedatif etkileri kompetetif mekanizmalar ile geri çevirir. 

SSS üzerinde etkileri minimaldir.Ağız yolu ile verildiğinde hızlı emilir ve yüksek hepatik yıkıma  

sahiptir.Yarılanma ömrü 54 dakikadır.Plazma proteinlerine %40 oranında bağlanır.%0.2’den 

daha azı değişmeden atılır.Damar içi  verildikten sonra doza bağlı olarak etki süresi 15 ile 40 dk 

arasındadır.Flumazenil  sedasyon sırasında sözlü iletişim kaybolursa,apne oluşursa,paradoksal 

reaksiyonlar gelişirse ve hastanın genel durumunu bozacak istenmeyen durumlar olursa 

sedasyonun acil olarak geri çevrilmesine olanak tanır.İstenen etki oluşuncaya kadar her 1-2 

dakikada bir 0.1-0.2 mg i.v. verilebilir.Uzun etki süreli bir benzodiazepin alınmışsa tekrarlayan 

dozlara ihtiyaç duyulabilir.Damar içi uygulamada 100 mg’a kadar iyi tolere edilir.Benzodiazepin 

bağımlısı hastalarda dikkatlice  kullanılmalıdır.Flumazenil, benzodiazepinlere bağlı solunum 

depresyonu,hemodinamik dengesizlik gibi yan etkilerde kullanılır.Komplikasyon gelişmeyen 

hastaları sedasyondan çıkarmak için kullanılmamalıdır. 
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           8.ANTİSPAZMODİKLER 

 

Antikolinerjik ilaçlar (atropin,hyoscine butylbromide ve hyoscyamine sulphate gibi) endoskopik 

premedikasyonda sıklıkla kullanılır.Buna karşın,bu ilaçların kardiyovasküler sisteme,gözlere, 

üriner sistem ve tükrük sekresyonuna yan etkileri olabilir.Bu nedenle kardiak hastalığı olan 

hastalara,dar açılı glokom veya prostatik hipertrofili hastalara tavsiye edilmez.Glukagon alternatif 

olarak kullanılabilir.Ancak bu ilaç gecikmiş reaktif hipoglisemiye neden olabilir.Yaşlı hastalarda 

etkileri tam olarak değerlendirilmemiştir.Butylscopolamine bromide’den sonra kalp hızında 

devamlı bir artış gözlenmiş ama glukagondan sonra gözlenmemiştir.Pulse oksimetre ile ölçülen 

kan basıncı ve oksijen satürasyonu her iki grupta benzer bulunmuştur.Muayeneden bir saat sonra 

iki glukoz tableti uygulanması glukagon ile meydana gelen hipoglisemi ile ilişkili semptomları 

anlamlı olarak düzeltmiştir20. 
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                                                Temizlik Sonrası Elektrolitler 
 
Vücutta suyunun kompartmanlara dağılımı: 
 
Su, sodyum ve kolloid maddelerin dağılım volümleri sıvı eksiğinin doğru yerine konması için 

önemlidir.Total vücut suyu yani sodyumsuz suyun dağılım volümü total vücut ağırlığının %60’ı, 

yaklaşık olarak 70 kg vücut ağırlığı olan kişide 42 litre kadardır( Şekil 1).Doğumda vücut 

ağırlığının %75’i su iken,1.ayda %65’e ve yetişkin erkekte %60 ve kadında ise %50’ye 

azalmaktadır.Total vücut suyunun hücre içinde yer alan miktarı vücut ağırlığının %40 kadarı 

(yaklaşık 28L),ekstrasellüler volümdeki miktarı ise vücut ağırlığının %20 (yaklaşık 14L) 

kadarıdır.Ekstrasellüler volümde yer alan suyun 11L’si (vücut ağırlığının %16’sı) interstisyel 

sıvıda ve kalan 3 L’si (vücut ağırlığının %4’ü) ise plazma volümünde yer almaktadır.Yaklaşık 5 

litrelik kan hacmindeki kırmızı kan hücrelerinin(KKH) içerdiği su ise hücre içi volümde 

değerlendirilir. 

 
 

                    Total vücut ağırlığı 70Kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Vücutta suyun kompartmanlara dağılımı 

İntrasellüler Volüm (ICV) Ekstrasellüler 
Volüm (ECV) 28Litre 

14Litre 

[Na+] = 10 mEqL-1 [Na+] = 140 mEqL-1 

[K+] = 150 mEqL-1 [K+] = 4 mEqL-1 
 

KKH PV 3L

ECV = İnterstiyel Sıvı (IF) +  
Plazma Volümü (PV) 
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Değişik vücut kompartmanlarında suyun hacmi içerdiği solüt bileşimine ve konsantrasyonuna 

göre değişir (Tablo I).Kompartmanda tutulan çözeltilerin osmotik gücü suyun kompartmanlar 

arasında dağılımını ve sonuçta her kompartmanın hacmini belirler. 

 

                                                              İntrasellüler                           Extrasellüler 

   İntravasküler İnterstisyel 

Sodyum (mEqL-1) 23,0 10 145 142 

Potasyum (mEqL-1) 39,1 140 4 4 

Kalsiyum (mEqL-1) 40,1 <1 3 3 

Magnezyum (mEqL-1) 24,3 50 2 2 

Klorid (mEqL-1) 35,5 4 105 110 

Bikarbonat (mEqL-1) 61,0 10 24 28 

Fosfor (mEqL-1) 31,0 * 75 2 2 

Protein (gdL-1)  16 7 2 

Tablo I :Vücut sıvı bölümlerinin dağılımı 

 
Hücre zarının dış tabakası hücre içi hacmi ve bileşimi ayarlamada önemli rol oynar.Membrana 

bağlı ATP ile çalışan pompa ile Na+ ve K+ 3:2 oranında değişime uğrar.Hücre zarı sodyuma 

göreceli olarak ve daha az da potasyuma karşı geçirmez olduğundan,K+ hücre içinde,Na+ ise 

hücre dışında yoğun bulunur.Sonuç olarak K+ hücre içi basıncın en önemli belirleyicisi iken Na+ 

ise ekstrasellüler osmotik basıncı belirler. 

 

Damar içi  uygulanan sıvıların da osmolariteleri ve yoğunlukları farklıdır.Osmotik aktivite 

gösteren partiküller suyu yarı geçirgen membranlardan denge sağlanana dek çekerler.Bir 

solusyonun osmolaritesi bir litre solusyondaki osmotik aktivite gösteren partikül sayısını 

yansıtır.Osmolalite ise bir kilogram çözücü içerisindeki osmotik aktivite gösteren partikül sayını 

gösterir.  
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Kanın osmolalitesi ise şöyle hesaplanır: 

 

Osmolalite (mosmkg-1) = 2[Na+] (mEqL-1) + Glukoz / 18 (mgdL-1) + BUN / 2,3 (mgdL-1)  

 
Plazma osmolalitesi normal değeri de 290 mosm/kg-1 bulunmaktadır.Yoğunluk ise bir solüsyonun 

osmotik basıncını plazmanınki ile karşılaştırmak için kullanılır.Hipotonik sıvılar plazmadan daha 

düşük basınca sahip olmaları nedeniyle hücrelerin hacmini arttırırken,isotonik solusyonlar 

plazma ile aynı osmotik basınçları nedeniyle hücre hacmini etkilemez;hipertonik sıvılar ise 

plazmadan yüksek osmotik basınçları sonucunda hüre suyunun damar içi alana çekilmesine ve 

hücrenin hacim kaybına neden olurlar.Bu amaçla kullanılan solusyonlar Tablo II ’de yer 

almaktadır21. 

 
 

1- Kristalloidler (% 0.9NaCl , RL, ..) 

Hipotonik solusyonlar (% 5 DSS) 

Hipertonik solusyonlar (%3 - %7.5 NaCl) 

2-Kolloidler (Albumin, Dekstran, Gelatin, HES) 

 
Tablo II: Plazma Volümünü Arttırmak İçin Kullanılan solusyonlar 
 
 
 

                                   Hastanın Sıvı Dengesinin Değerlendirilmesi 

 

Operasyon öncesi hastanın damar içi sıvı durumunun belirlenmesinde önce sıvı kaybı 

yaratabilecek gastrointestinal kayıp nedenleri,altta yatan hastalıkla ilgili olabilecek barsak 

delinmesi,sepsis,yanık,pankreatit,travma veya kronik hipertansiyon ve diüretik kullanımı, 

operasyon öncesi barsak hazırlığı gibi durumlar hekim tarafından gözden geçirilir.Alışılagelen 

klinik değerlendirme sensitif ve spesifik olmayan sıvı kaybı belirtilerini (Tablo III) ve laboratuar 

belirtilerini (Tablo IV) içermektedir. 
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Belirtiler %5 %10 %15 

Mukozalar Kuru Çok Kuru Parşömen Gibi 

Bilinç Normal Letarjik Künt 

Kan Basıncı Değişikliliği 
(ortostatik) 

Hafif Var Belirgin 

İdrar çıkışı Hafif Az Az Belirgin Az 

Kalp hızı Normal/Artmış Artmış Belirgin Artmış 

Kan Basıncı Normal Hafif Azalmış Azalmış 

Tablo III: Sıvı Kaybı Belirtileri (Vücut ağırlığı yüzdesi olarak kayıplarda) 

 

Supin hipotansiyon ve tilt testi yani supin pozisyondan aniden dik duruma gelen hastada sistolik 

kan basıncında ≥20mmHg  azalma ve kalp hızında ≥20dk-1 artış olması da genellikle % 30 kadar 

volüm kaybını belirtebilir.Oligüri hipovolemi göstergesi olsa da normovolemide de olabilir. 

Kronik hipertansif hastada arter basıncının  normal sınırlarda olması göreceli hipotansiyonu 

belirtebilir.Yine de cerrahi hastada bunların varlığında,intravasküler volüm yetersizliğine bağlı 

hipoperfüzyon ile ilgisi akla gelmelidir. 

 

Laboratuar Değişim 

Ht Artar 

Metabolik Durum Artan Asidoz 

İdrar Özgül Ağırlığı >1,010 

İdrar Sodyum Kons. <20mEqL-1 

İdrar Osmolaritesi >450mOsmL-1 

BUN / Kreatinin Oranı >10:1 

Tablo IV: Sıvı Kaybı ve Hipovolemide Laboratuar Belirtileri 
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Bu ölçüm sonuçları birçok faktörle ilişkili değişiklik gösterebilir veya ameliyat sırasındaki 

laboratuvar sonuçları hızla elde edilemeyebilir.Daha dinamik olarak,verilmesi gereken sıvının 

kontrollü infüzyonu ve buna karşı olan hemodinamik yanıtın (nabız ve sistolik basınç artışı, 

santral venöz basınç değişikliği) ve dolum basınçlarının izlenmesi,idrar çıkışnın sağlanması yol 

gösterici olabilmekte,anestezi altında veya mekanik solunum desteğinde belirgin olan pozitif 

basınçlı solunumla birlikte arter basıncı veya santral ven basıncındaki,pulmoner kapiller 

basınçlardaki değişiklikler değerlendirilebilmektedir.Son yıllarda ileri hemodinamik ölçümler ile 

pulmoner arter basınçları ve kardiyak debi ölçümleri,transözofageal ekokardiyografi ile kardiyak  

volümlerin ölçülmesi,özofageal doppler ultrasonun kullanılması ve sıvı tedavisine yanıtın kritik 

cerrahi hastalarda optimize edilerek kardiyak debi ve sistemik oksijen sunumun iyileştirilmesine 

ek olarak bölgesel ve belki de subklinik hatta mikro dolaşımdaki perfüzyon bozukluklarının 

sonraki organ sistemi fonksiyon kayıplarının nedeni olabileceğinin ve saptanıp düzeltilmesi 

gerektiğinin üzerinde durulmaktadır21. 

 

Sodyum (Na)  
 
 Sodyum, günlük diyette NaCl şeklinde 8-15 g kadar bulunur.Önemli sodyum kaynakları;sofra 

tuzu,ekmek ve diğer unlu gıdalar,tahıllar,havuç,karnabahar,kereviz,ıspanak,erik,fındık,peynir, 

yumurta,süt ve midyelerdir.  

Diyetle alınan sodyum,büyük ölçüde ileumdan emilir,plazmaya,oradan da hücreler arası sıvı 

sistemine geçer ve birkaç saatte tüm vücuda dağılır.Sodyum,organizmada en çok kıkırdak,deri ve 

akciğerlerde bulunur.  

Sodyum,vücutta özellikle hücre dışı sıvıda temel katyon olarak bulunur;hücre içinde az 

miktardadır.Erişkin sağlıklı bir insanda serum sodyum düzeyinin normal değeri 140±7,3 mEq/L 

veya % 320 mg kadardır.  

 

Sodyumun vücuttan atılımı,böbreklerden olur.Sodyum, böbreklerde glomerüler filtrasyona uğrar. 

Glomerüler filtrattaki sodyumun %60-70’i proksimal tüplerde HCO3

− 
ve su ile birlikte geri 

emilir; %25-30’u henle kulpunda Cl
− 

ve su ile birlikte geri emilir;bir miktarı da distal tüplerde 

aldosteronun ve kortikosteroidlerin etkisiyle H
+ 

veya K
+ 

ile değiş tokuş edilir;geri kalanı da idrara  
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geçer.Erişkin sağlıklı bir insanda idrar sodyum düzeyinin normal değeri 27-287 mEq/gün 

kadardır.Serum sodyum konsantrasyonu,dehidratasyonda,böbrek üstü bezinin aşırı çalışmasında 

veya böbrek üstü bezi hormonlarının tedavi amacıyla kullanıldığı hallerde yükselir.Sodyum, 

gastrointestinal yoldan günde 1-2 mg kadar atılır;ter yoluyla da atılıma uğrar.  

 

Sodyumun işlevleri  

 

1) Sodyum,asit-baz dengesinin düzenlenmesinde Cl
− 

ve HCO3

− 
ile birlikte rol oynar;sodyumun  

kanda bulunan en önemli bileşiği NaHCO3’tır.  

 

2) Sodyum,osmotik basıncın düzenlenmesinde etkilidir;suyun dağılımında rol oynar.Osmotik 

basınç,bir membranla sınırlanmış bir sulu çözeltide dışa yönelik hidrostatik basıncı karşılayan, 

suyun iç ortama çekilmesi yönünde etkili olarak suyun iç ortam ile dış ortam arasında dağılımını 

düzenleyen basınçtır.Bir çözeltinin ozmotik basıncı,suda çözünmüş olan parçacıkların 

konsantrasyonuna bağlıdır.  

              

3) Sodyum,kas-sinir uyarılmasında rol oynar;kas-sinir uyarı denkleminin pay kısmında yer alır. 

 

4) Sodyum,hücre zarı geçirgenliğini düzenler.  

 

5) Sodyum,önemli bileşikler ve hücrelerin yapısında yer alır;kondroitin sülfat ve beyin 

lipidlerinin yapısına katılır;ayrıca eritrosit,lökosit ve sperm hücrelerinde bulunması önemlidir ki 

eritrositlerdeki düzeyi % 20 mg kadardır.  

Serum sodyum düzeyinin fizyopatolojik değişimi  

 

Hipernatremi : 

 Serum sodyum düzeyinin normalden yüksek olması hipernatremi olarak tanımlanır.Kusma,ishal, 

aşırı terleme ve yeteri kadar su alınmaması gibi faktörler hipernatremi oluşmasında rol oynar.  
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Mutlak bir su yokluğunda,erişkinde 38-48 saat sonra,çocukta ise 24-36 saat sonra hipernatremi 

saptanır.Bebek böbreğinin idrarı konsantre etme yeteneği sınırlıdır;yaşlılarda da aterosklerotik 

böbrek,dehidratasyona uyumu sınırlandırır.Bu nedenle özellikle çocuk ve yaşlılarda kusma,ishal, 

aşırı terleme,yeterli su alınamaması gibi durumlarda dehidratasyon ile birlikte hipernatremi 

görülebilir.Diyabetes insipitusta,çıkarılan idrara göre daha az su içildiğinde hipernatremi 

görülebilir.Primer aldosteronizmde hipernatremi görülebilir.Cushing sendromu ve hastalığında, 

ACTH veya kortikosteroid uygulananlarda hipernatremi görülebilir.  

 

Diyabetik komanın tedavisinden sonra,tedaviden önceki glukoz düzeyine,tedavi için verilen tuz  

çözeltilerinin miktarına ve böbrek fonksiyonlarına bağlı olarak,insülin tedavisinin sodyumu  

ekstrasellülere döndürmesi nedeniyle hipernatremi görülebilir.  

 

Küçük çocuklarda böbreklerden sodyum atılımı yeterli hızda gerçekleşmediği için elektrolit 

infüzyonu  hipernatremiye neden olabilir.Suni beslenmede protein ve karbonhidrattan zengin 

sudan fakir besin uygulandığında,ürenin oluşturduğu diürez veya yaşlılıktan ileri gelen 

fonksiyonel yetersizlik sonucu artan idrar volümü kadar su verilmezse hipernatremi 

gelişebilir.Süt çocuklarına inek sütünün sulandırılmadan verilmesi durumlarında da idrar 

çıkışının artışı hipernatremiye neden olabilir.  

 

Hiponatremi:  

Serum sodyum düzeyinin normalden düşük olması hiponatremi olarak tanımlanır.Gerçek bir 

sodyum azlığı olmadanda su fazlalığı ve potasyum azlığı durumlarında hiponatremi gelişebilir. 

Dehidratasyondaki kişiler sık olarak bol miktarda sodyumdan fakir su alırlar ve su fazlalığı 

nedeniyle serum sodyum düzeyi 112-115 mEq/L’ye düşebilir.  

         

Ağır kalp yetmezliğinde dijitalizasyon,sodyumdan fakir diyet,kısıtlanmış su alımı ve cıvalı 

diüretik tedavisinin kombinasyonu,hastada diürez,ödemlerin kaybı ve iyileşme hissinin 

duyulmasıyla sonuçlanır.Ancak devamlı diüretik ve sodyumdan fakir diyet nedeniyle hücre dışı 

hacim optimal düzeyin altına inebilir;diüretiğe verilen yanıt azalır,iyileşme duraklar,kanda üre ve 
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kreatinin artışı ile sodyum ve klorür azalması,asidoz durumu saptanır.Bu durumda hastanın 

tedavisi NaCl ve NaHCO3 verilerek yapılır.Serum sodyumu normale döndüğünde diürez 

kendiliğinden başlar;tedavi,cıvalı diüretik yerine klortiazid ve yeni bir diyetle devam ettirilir.  

Diüretik ve sodyumdan fakir diyetin etkisiz kaldığı ağır ödemli bazı kalp hastalarında,suyun sıvı 

bölümleri arasında dağılımı bozulmuştur;sodyum incelmesinden doğan bir hiponatremi vardır. 

Terminal dönemdeki bu hastaların geri döndürülmesinde etakrinik asidin iyi sonuç verdiği 

bildirilmektedir.        

Ağır enfeksiyonların akut devresinde hipokalemi (hipopotasemi) ve hipokalsemi ile birlikte 

hiponatremi görülür.Riketsiya hastalıkları,menenjit ve akciğer tüberkülozu gibi kronik 

enfeksiyonlarda da hiponatremi görülebilir.Peptik ülser,gastrit,bağırsak tıkanması,peritonit,üremi 

ve gebelik toksemisinde inatçı kusmalar ve mide suyunun devamlı aspirasyonu sonucunda,su 

kaybının yavaş olduğu durumlarda bir dilüsyon hiponatremisi oluşur.Sürrenal korteks 

yetersizliğinde organizmadan sodyum kaybı,temel bir bulgudur;serum potasyum değeri 

yükselirken serum sodyum değeri düşer.Na
+
/K

+ 
oranı 20’ye doğru azalırsa sürrenal korteks 

yetersizliği söz konusudur.Kronik böbrek yetmezliğinde hiponatremi görülebilir.Akut tübüler 

nekrozda diürez sağlamak için verilen tuzsuz çözeltiler,bir dilüsyon hiponatremisi oluşturabilir. 

Akut ansefalit,bulber poliyomiyelit,beyin tümörleri ve serebral hastalıklarda özellikle beyin 

travmalarında idrarla büyük miktarda sodyum atılır ve hiponatremi görülebilir.Sirozda büyük 

miktarda asit sıvısının boşaltılması akut bir hiponatremiye neden olabilir2.
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Sıvı Elektrolit  Bozuklukluğu 

 

Hiperkalemi: 

 

Serum K > 4.5 mEq dolayındadır.Oligürik renal yetmezlik,yüksek atımlı renal 

yetmezlik,travma,katabolik stres,asidoz hiperkalemiye neden olabilir.Bulantı,kusma,karın 

ağrısı,ishal,elektrokardiografide yüksek T dalgası,genişlemiş QRS,deprese ST değişiklikleri,kalp 

bloğu,diastolik arrest  görülebilir. 

 

Hipokalemi: 

Serum K<4mEq olmasıdır.Fazla renal kayıp,alkaloz,uzun süre potasyumsuz sıvı ile tedavi 

(günlük mecburi renal kayıp 20mEq’dan fazla),uzun süre potasyumsuz TPN,gastrointestinal yolla 

kayıp hipokalemiye neden olabilir. 

 

Semptomlar: 

İskelet,düz ve kalp kası normal kasılmasında yetersizlik,kuvvetsizlik,paralizi,tendon refleks 

azalması,paralitik ileus,EKG’de voltaj düşüklüğü,dijitale hassasiyet görülebilir. 

 

Hipokalsemi: 

 

Serum kalsiyumunun 8 mg/dl’nin altında olmasıdır.Akut pankreatit,nekrotizan fasiitis,akut kronik 

renal yetmezlik,pankreas ince bağırsak arası fistül,hipoparatiroidi,hiperparatiroidi cerrahisi 

sonrasında,alkoloz,hipoproteinemi hipokalsemiye neden olabilir. 
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Semptomlar: 

-Ağız etrafı,el ve ayak uçlarında uyuşma ve seyirmeler      

-Hiperaktif tendon refleksleri, Chvostek + 

-Kas ve karın krampları 

-Tetani,karpopedal spazm 

-Konvulziyon  

 

Hiperkalsemi: 

Serum kalsiyum seviyesinin 10.5 mg/dl üzerinde olmasıdır.15mg/dl de acil tedavi gerektirir. 

En önemli iki neden: 

   -Hiperparatirodi 

   -Kemiğe metastaz yapan malign tümörler(meme) 

 

Semtomplar: 

-Halsizlik,kuvvetsizlik 

-İştahsızlık,bulantı,kusma 

-Stupor,koma 

-Poliüri,polidipsi23. 

 

Özellikle yaşlı hastalarda sodyum fosfat ile yapılan barsak temizliği sonrasında hipokalemi 

sıklıkla görülebilen ve düzeltilmesi gereken bir problemdir.Yapılan bir araştırmada özellikle yaşlı 

hastalarda sodyum fosfat ile barsak temizliği sonrası hiperfosfatemi,hipokalemi ve hipokalsemi 

görülebilmektedir ve işlem sonrası bu dengesizliklerin düzeltilmesi gerekebilmektedir24. Sodyum 

fosfat ile yapılan hazırlık özellikle diüretik kullanan yada elektrolit seviyelerini etkileyebilcek 

ilaç kullanan hastalarda, altta böbrek hastalığı bulunan hastalarda ve dehidratasyon riski bulunan 

hastalarda dikkatlice yapılmalıdır25. 
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MATERYAL METOD: 
 

Maltepe Üniversitesi Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne işlem için gelen 

hastalar poliklinikte yapılan rutin bilgilendirme sonrası çalışmaya katılmayı kabul eden onam 

formunu( EK 1) okuyup imzaladıktan sonra randomizasyon şemasına uygun olarak fosfo fleet 

soda ya da senna sorbitol gruplarına ayrıldı.Çalışmaya toplam 99 hasta dahil edildi ve 

randomizasyon şeması Easy Sample random sayılar programı kullanılarak hazırlandı. 

Hastalara temizlik sırasında ağızdan alabilecekleri sıvı gıdalar ve ajanların kullanımına ait 

bilgiler yazılı olarak verildi.Hastalara laboratuvar tetkiki olarak temizlik öncesi ve sonrası iki 

kez olmak üzere Glukoz, Na, K, Fosfor, BUN, Kreatinin, Cl ve Ca testleri yapıldı.Temizlik ve 

kolonoskopi sırasındaki toleransı belirlemek için ilacın tadı, temizlik sırasında bulantı, kusma, 

baş ağrısı gibi semptomların yanı sıra işlem sırasında ki ağrı düzeyi sorgulandı.( EK 2) 

 

İşlem sırasında kolon temizliğinin düzeyi,dışkı miktarı,dışkı akışkanlığı,izlenebilen yüzey 

alanı ve genel değerlendirme parametreleri kullanılarak yapıldı.Çekuma ulaşma zamanı 

hesaplanarak belirlendi. 

 

İşlem başlangıcında her hastaya sedasyon için rutin kgx0.05 mg midazolam verildi ve işlem 

sırasında gerekli oldukça meperidine 1mg lık dozlarla arttırılarak damar içi enjeksiyon 

yapıldı.Her hasta için gerekli olan meperidine dozu hesaplandı.İşlem sırasında ki ağrı düzeyi 

görsel ağrı skalası kullanılarak belirlendi.İşlem sırasındaki minumum ve maksimum nabız 

sayısı/dakika ve başlangıç ve bitiş TA mmHg cinsinden belirlendi. 

İstatiksel yöntemler: 

Sonuçlar SPSS programı ile,Ki-kare testi ve risk tahmini kullanılarak değerlendirildi. 

 

Çalışma sırasında ilk planda; 

1.Kullanılan iki farklı ajanın kolonoskopi sırasında temizlik başarısı açısından 

karşılaştırılması, 

2.Kullanılan ajanların kullanım kolaylığı açısından karşılaştırılması, 

 

İkinci planda ise; 

1. Kullanılan ajanların işlem üzerine etkisi; 

    a.İşlem süresi 

    b.Analjezik miktarı  
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2. Hasta konforunun ölçülmesi 

 

3. Temizlik aşamasında oluşan elektrolit dengesizliklerinin belirlenmesi değerlendirildi. 

 

Çalışmada Olympus videokolonoskopi sistemi,Bilgisayar (Windows XP işlemci) ve yazıcı 

(siyah beyaz),Office 2003 programı, SPSS v12.0 kullanıldı. 
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EK 1: 

 

 

MARMARMARA ÜNİVERSİTESİ/ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ENDOSKOPİ ÜNİTESİ 

                                    Kolonoskopi çalışması onay formu 

 

Dr.. ....................................................tarafından Marmara Üniversitesi/Maltepe 

ÜniversitesiGenel Cerrahi Endoskopi Ünitesinde yaptıracak olduğum kolonoskopi işlemi 

öncesinde belirnen temizleyici ajanı kulanmayı, kan tahlillerini yaptırmayı ve yapılacak olan 

ankete katılmayı kabul ediyorum. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin 

gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. 

Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin 

ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. 

(Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden 

bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim). Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar 

verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma dışı tutulabilirim.  

 

Araştırma sırasında bilgi almak ya da sağlık sorunlarımı bildirmek için, Dr. Asım Cingi, Dr. 

Kerem Tolan’ı 0216 4280838 ya da 0216 3271010 Dahili No: 385/ 573/ 304/234 Marmara 

Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Departmanı veya genel cerrahi polikliniğinden; Dr. 

Manuk Manukyan yada Dr. Utku Severge’ yi  0216 3999750 – Dahili -1318 

arayabileceğimi biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir 

düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde "katılımcı" olarak yer alma 

kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul 

ediyorum.  

 

Tarih:  

Katılımcı:     Adı, soyadı:   İmza:  

Görüşme tanığı:       Adı, soyadı:                                       İmza: 
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Doktor:                     Adı, soyadı:                                       İmza: 

EK 2: 

          KOLONOSKOPİ ÖNCESİ BARSAK TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI 

                                 (Hasta  tarafından doldurulacak) 

 

Adı: 

Soyadı: 

 

Lütfen kolonoskopi hazırlık aşamasında karşılaştığınız problemleri aşağıdaki 

skorlamaya göre değerlendirin: 

İlacın tadı: Çok güzel  (    ) 

                    Güzel         (    ) 

                    Orta           (    ) 

                    Kötü           (    ) 

                    Çok kötü    (    ) 

 

Kusma oldumu ? oldu ise kaç kez: 

 

Bulantı :               Hayır              (    ) 

                              Çok az            (    )                   

                              Orta                (    ) 

                              Şiddetli           (    ) 

                              Çok şiddetli    (    ) 

 

Karın ağrısı:        Hayır              (    ) 

                              Çok az            (    )                   

                              Orta                (    ) 

                              Şiddetli           (    ) 
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                            Çok şiddetli    (    ) 

 

Baş ağrısı:            Hayır              (    ) 

                              Çok az            (    )                   

                              Orta                (    ) 

                              Şiddetli           (    ) 

                              Çok şiddetli    (    ) 

İşlem sırasındaki ağrı mikatarını 0 hiç 10 dayanılmaz olarak tanımlayınız: 

0-------------------------------------------------------------------------------10 
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                                                      BULGULAR 
 
 

Çalışmaya 99 hasta dahil edildi. Bu hastaların 53’ü erkek ,46’sı bayan idi.Hastaların yaş 

ortalaması 53,7 idi.Erkek hastaların 28’inde barsak temizliği fosfo fleet soda,25’inde sena 

sorbitol ile yapıldı.46 bayan hastanın 25’inde fosfo fleet soda,21’inde ise sena sorbitol ile 

barsak temizliği uygulandı. 

 
 Fosfo fleet soda     Sena sorbitol 

Erkek     28     25 

Bayan     25     21 
Toplam     53     46 

Tablo 1:Her 2 etken madde ile temizlik yapılan hasta grubu 
 

Fosfo fleet soda ile temizlik yapılan 53 hastanın 10’unda kusma olurken,43 ünde kusma 

olmadı.Sena sorbitol ile barsak temizliği yapılan 46 hastanın 3 ünde kusma şikayeti görülür 

iken, 43 ünde kusma saptanmadı. 

 
 Kusma olan 

hasta 
Kusma olmayan 
hasta 

      Toplam 

Fosfo fleet soda           10            43        53 

Sena sorbitol           3            43        46 

Toplam          13            86        99 
Tablo 2: her 2 ilaç ile yapılan barsak hazırlığı sırasında görülen kusma 
 
Barsak temizliği süresince hastalardaki ilaca bağlı  bulantı,kusma,baş ağrısı,karın ağrısı ve 

ilacın tadı değerlendirildi. Fosfo fleet soda ile temizlik yapılan 53 hastanın 22’sinde bulantı 

şikayeti görülmez iken,7’sinde hafif derecede,14’ünde orta derece, 6’sında ise şiddetli,3’ünde 

ise çok şiddetli bulantı şikayeti oluştu.Bu 53 hastanın 41’inde baş ağrısı olmaz iken,1’inde 

hafif,9 hastada orta derece,1 hastada şiddetli,1 hastada ise çok şiddetli baş ağrısı oluştu.  

 

İlaca bağlı karın ağrısı şikayeti fosfo fleet soda ile temizlik yapılan 53 hastanın 38’inde 

görülmez iken,6’sında hafif,7 hastada orta derece,2 hastada ise çok şiddetli şekilde görüldü.53 
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hastanın 8’i ilacın tadını çok güzel olarak değerlendirirken,18’i ilacın tadının güzel 

olduğunu,23’ü orta, 4’ü ise ilacın tadının kötü olduğunu belirtti. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Fosfo Fleet
enema

Senna sorbitol

Bulantı
Tad

 
Grafik 1:Her 2 ajan kullanımı sonrası ilacın tadı ve bulantı(p<0,05) 
 
 
 Baş ağrısı  Bulantı   Karın ağrısı 

  Yok       41     22     38 

   Hafif       1     7     6 

   Orta derece       9     14     7 

   Şiddetli       1      6     ------- 

   Çok şiddetli       1      4     2 

  Toplam      53     53      53 

Tablo 3:Fosfo fleet enema ila yapılan barsak hazırlığı 
 
 
 

Senna sorbitol ile temizlik yapılan 46 hastanın 25’inde bulantı olmaz iken,9’unda hafif,10’ 

unda orta derecede,2 hastada ise şiddetli derecede bulantı şikayeti görüldü.Bu hastaların 34 

ünde baş ağrısı olmaz iken,5’inde hafif derecede,5’inde orta derecede,2’sinde ise şiddetli baş 

ağrısı şikayeti oluştu.Senna soebitol ile hazırlanan 46 hastanın 22’sinde karın ağrısı 

saptanmaz iken,10’unda hafif derecede,10’unda orta derecede,3’ünde şiddetli,1 hastada ise 

çok şiddetli karın ağrısı saptandı.Bu 46 hastanın 2’si ilacın tadını çok güzel olarak 
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değerlendirirken,8’i tadının güzel olduğunu,21’i orta derece tadı olduğunu,14’ü kötü,1’i ise 

çok kötü olduğunu ifade etti. 

 
 
 Baş ağrısı Bulantı Karın ağrısı 

  Yok    34     25    22 

   Hafif    5     9    10 

   Orta derece    5     10    10 

   Şiddetli    2      2     3 

   Çok şiddetli   ---------  --------     1 

  Toplam   46    46   46 

Tablo 4: sena sorbitol ile yapılan barsak temizliği 
            
İşlem öncesi yapılan ölçümlerde fosfo fleet soda ile temizlik yapılan grubun ortalama kilosu  

73±13,6 iken,senna sorbitol grubunun ortalama kilosu 78±12,8 idi.Fosfo fleet grubunun 

ortalama nabız değeri 74±10,1/dk ve ortalama TA değeri:131±19/78±10 mmHg idi.Bu 

değerler senna sorbitol grubunda Nb: 70±9,6/dk, TA: 131±16/77±10 mmHg idi. 

 

                İşlem öncesi yapılan kan-elektrolit değerlendirmesinde fosfo fleet enema grubunda 

kan sodyum düzeyi:141±3,2 meq/ml,potasyum: 4±0,5 meq/ml,Cl:104±13 meq/ml,Ca:9±0,7 

mg/dl,P:3±0,7 mEq/ml,glukoz:95±17 mg/dl,BUN:14±4,4/dl,Kreatinin:0,89±0,2 mg dl olarak 

saptanırken işlem sonrası ölçümlerde kan sodyum düzeyi:142±4,8mEq/ml,potasyum:4±0,6 

mEq/ml,Cl:99±14mEq/ml,Ca:8±0,6mg/dl,P:4±2,02mEq/ml,glukoz:93±14,7mg/dl,BUN:15±5,

2mg/dl,Kreatinin:1±0,3 mg/dl olarak ölçüldü. 

 

                Senna sorbitol ile yapılan işlemde,işlem öncesi değerlendirmede kan sodyum 

düzeyi:142±4mEq/ml,K:4±4,4 mEq/ml,Cl:104±4,6 mEq/ml,Ca:9±1,4 mg7dl,P:3±0,6 

mEq/ml,glukoz:92±11 md/dl,BUN.14 m±3,1g/dl,Kreatinin: 0,89±0,18 mg/ dl olarak 

saptandı.İşlem sonrası yapılan ölçümlerde kan sodyum düzeyi:141±4,1 mEq/ml,K:4±0,6 

mEq/ml,Cl:100±4,5mEq/ml,Ca:9±0,6mg/dl,P:4±0,9mEq/ml,glukoz:94±14,2mg/dl,BUN:13±3

,2 mg/dl,Kreatinin:0,96±0,19 mg/dl olarak saptandı. 
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 Fosfo fleet soda  Senna sorbitol P değeri 

Post Na(mEq/ml) 142±4,8 
 

141±4,1 0,328 

Post K( mEq/ml) 4±0,6 4±0,6 0,442 

Post Cl (mEq/ml) 99±14 100±4,5 0,523 

Post Ca (mg/dl) 8±0,6 9±0,6 0,011 

Post P (mEq/ml) 4±2,02 4±0,9 0,033 

Post Glukoz(mg/dl) 93±14,7 94±14,2 0,734 

Post BUN(mg/dl) 15±5,2 13±3,2 0,061 

Post Kreatinin(mg/dl) 1±0,3 0,96±0,19 0,557 

 
Tablo 5: İşlem sonrası kan elektrolit,glukoz,BUN ve kreatinin değerleri 
 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

fleet enema senna
sorbitol
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)
fosfor(mEq/ml)

Grafik 2: işlem sonrası kan ca düzeyi(p=0,01) ve kan fosfor düzeyi(p=0,03) 
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İşlem süresi fosfo fleet soda grubunda  29± 14,5 dk iken işlem süresince hastalar 7± 13,2 

mg/dl aldolan’a ihtiyaç duymuşlardır.Senna sorbitol grubunda ise işlem süresi 26± 13,6 dk. 

iken bu gruptaki hastalar işlem boyunca  4± 10,8 mg/dl aldolan’a ihtiyaç duymuşlardır. 

 
 
        Skor Dışkı miktarı Dışkı kıvamı Değerlendirilebilen 

kolon segment 
oranı 

Toplam 
değerlendirme 

          0 yok yok         ≥90%  

          1 az Temiz lavaj         75-89% Mükemmel(az 
miktarda temiz 
sıvı) 

          2 orta Sıvı dışkı         50-74% İyi(çok miktarda 
temiz sıvı) 

          3 fazla Partiküllü dışkı         ≤49% Vasat(aspirasyonla 
veya yıkamayla  
giderilebilen az 
miktarda yarı sıvı 
dışkı) 

          4  Yarı katı dışkı  Kötü(yıkamayla 
veya aspirasyonla 
temizlenemeyen 
yarı sıvı dışkı) 

          5  Katı dışkı   

 
Tablo 6: Kolonoskopi işlemi için yapılan barsak temizliği derecelendirmesi 
 
         
 Fosfo fleet soda  Senna sorbitol P değeri 

Rektum 0,9±0,96 0,69±0,69 0,224 

Sigmoid kolon 1,03±0,89 0,69±0,78 0,048 

İnen kolon 1,07±0,93 0,7±0,68 0,035 

Transvers kolon 1,2±0,95 0,89±0,73 0,056 

Çıkan kolon 1,5±0,96 1,3±0,76 0,185 

Çekum 2,2±1,2 1,7±0,86 0,053 

Tablo 7: her 2 ajanla yapılan barsak temizliği oranları 
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Grafik 3:her 2 ajanla yapılan temizlik sonrası inen kolon ve sigmoid kolon(p<0,05) 
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                                                      TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Kolonoskopi doktorun kolonu direkt olarak vizualize etmesine ve değerlendirmesine olanak 

sağlayan bir işlemdir.Kolonoskopi kolon polipleri,kolon kanseri,divertikulozis,inflamatuvar 

barsak hastalığı,kolon kaynaklı kanamalar,barsak alışkanlıklarındaki değişiklikler,karın ağrısı, 

barsak tıkanıklığı gibi değişik barsak hastalıklarının tanı ve değerlendirilmesinde efektif olup, 

kolon kanamaları ve polipler gibi durumlarda eş zamanlı olarak tedaviye de olanak 

sağlamaktadır.Bu işlem  prekanseröz poliplerin tanımlanmasında ve çıkarılmasında da 

yardımcıdır6.Öte yandan kolonoskopi işleminin başarısı,iyi bir hazırlık aşaması ve büyük 

oranda da işlemi yapan ekibin becerisine bağlıdır3. 

               

Kolorektal kanserler gelişmiş ülkelerde ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir 

sağlık sorunudur.Kolorektal tümörler üçüncü en sık görülen kanserler olup kansere bağlı 

ölümlerin en sık ikinci nedenini olustururlar.Erken teshiş ile bu morbidite ve mortalite büyük 

oranda azaltılabilir26. 

 

Sedasyon,hasta rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerini baskılamada 

farmokolojik ve nonfarmakolojik yolların kullanımını içerir.Sedasyon uygulamasındaki 

amaçlar şu şekilde sıralanabilir;sinirlilik,korku ve endişeyi gidermek,ağrı veren ya da hasta 

için korkutucu olan girişimlerde istenmeyen psikolojik cevapları en aza indirmek,istenmeyen 

motor davranışı kontrol etmek,unutkanlık oluşturmak,hastanın hareket kontrolünü 

sağlamak,istenildiğinde hasta ile iletişim içinde olabilmek,otonom sinir sisteminin 

aktivasyonuna bağlı hemodinamik değişiklikleri en aza indirgemektir17. 

 

Mukozayı en iyi biçimde görüntülemek amacıyla iyi bir barsak temizliği mutlaka 

gereklidir.Barsak temizliği için gereken en iyi ajan,barsak içeriğindeki katı ve sıvı içeriği 

tamamen temizleyebilmeli,kolon mukozasına en az biçimde zarar vermeli,kolaylıkla tolere 

edilip kolaylıkla uygulanabilmeli,yan etkileri az olmalı ve çok az elektrolit defektine neden 

olmalıdır12.  

 

Çalışmamızda kolonoskopi işlemi için fosfo fleet soda ve senna sorbitol ile yapılan barsak 

temizliğinin kan elektrolit düzeyinde yaptığı değişiklikler,barsak temizleme 

oranlarını,ilaçların hasta grupları üzerinde meydana getirdiği bulantı,kusma ,karın ağrısı ,baş 

ağrısı gibi yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. 
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J.Lee ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sodyum fosfat ve polietilen glikolün barsak temizliği 

üzerine olan etkisini araştırmışlar ve çalışma sonucunda yan etkiler,hasta uyumu ve barsak 

temizliği arasında belirgin fark saptamamıştır27. 

 

Wendy S.Atkin ve arkadaşları yaptıkları çalışmada oral picolax ve fosfat enema ile barsak 

hazırlığını kıyaslamışlar.Çalışma sonucunda fosfta enemanın barsak temizleme oranlarının 

daha üstün olduğunu,işlem zamanının fosfat enemada daha kısa olduğunu  saptamıştır28. 

 

Brian P. Saunders ve arkadaşları yaptıkları çalışmada polietilen glikol ve mannitol/picolax ile 

yapılan  barsak hazırlığını kıyaslamışlar.Yapılan çalışma sonucunda her 2 grubun neden 

olduğu bulantı,kusma,karın ağrısı gibi yan etkilerde belirgin bir fark saptamamıştır.Ancak 

polietilen glikol ile yapılan barsak temizliğinin daha iyi olduğunu tespit edilmiştir29. 

 

Kabir Abubakar ve arkadaşları yaptıkları çalışmada çocuklarda kolonoskopi işleminde barsak 

temizliği için elektrolit lavaj solusyonları ile bisakodil ve sodyum fosfat kombinasyonunu 

kıyaslamışlar.Çalışma sonucunda kombinasyonun barsak temizliği açısından daha uygun ve 

yeterli olduğu aynı zamanda da normal diet uygulanabildiği sonucuna varmıştır16. 

 

J.J.Y.Tan ve arkadaşları yaptıkları çalışmada barsak temizliği için en uygun hangi ajanın 

olduğuna kara vermeye çalışmışlar ve çalışmalarında sodyum fosfat,polietilen glikol ve 

sodyum pikosulfatı kıyaslamışlar.Çalışma sonucunda sodyum fosfat ve sodyum pikosulfat ile 

yapılan barsak temizliğinin daha etkili olduğu ve hastalar tarafından daha tolere edilebilir 

olduğu saptanmıştır.Özellikle polietilen glikol grubunda  bulantı,kusma ,karın ağrısı gibi yan 

etkilerin daha fazla olduğu saptanmış olmakla birlikte sodyum fosfat grubunda 

hipokalemi,hipokalsemi ve hiperfosfatemi daha sık gözlenmiş.Ancak bu elektrolit 

değişikliklerinin herhangi bir klinik bulguya neden olmadığı bildirilmiştir12. 

 

Çalışmamıza 99 hasta dahil edilmiş olup 53 hasta grubunda barsak temizliği fosfo fleet soda 

ile,46 hasta grubunda ise temizlik senna sorbitol ile yapılmıştır.Çalışmamız bulguları 

değerlendirildiğinde her iki etken madde ile yeterli kolon temizliği sağlandığı ancak sigmoid 

ve inen kolonda sena sorbitolun anlamlı derecede daha etkin bir temizlik düzeyine eriştiği 

görüldü (p< 0.05).Senna sorbitolün tadının hastalar tarafından daha iyi bulunduğu ve bu ilacı 

kullanan grupta bulantının daha az olduğu da görüldü (p<0.05).  
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Jeff E.Mandel ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarında  kolonoskopi işlemi için uygulanacak 

sedasyonda propofol/remifentanil kombinasyonu ile midazolam/fentanil kombinasyonunu 

kıyaslamışlar.Çalışma sonucunda propofol/remifentanil ile yapılan sedasyonun etkisinin daha 

hızlı başladığını ve geri dönüşününde daha hızlı olduğunu tespit etmişlerdir.PR grubunda 

sadece iki hastada anestezist müdahalesi gerekmiştir30. 

 

Przemyslaw Jalowiecki ve arkadaşları yaptıkları çalışmada üç hasta grubu almışlar ve 

sedasyon işlemi için dexmedetomidine,meperidine/midazolam ve fentaynil gurubu ajanları 

kıyaslamışlar.Çalışma sonucunda tüm gruplarda hemoglobin oksijen saturasyonlarında ve 

respiratuar değerlerde değişiklik gözlenmiş.Özellikle dexmedetomidine grubunda anlamlı 

oranda büyük miktarda kan basıncında ve kalp atım hızında belirgin düşüş 

saptanmıştır.Vertigo,bulantı/kusma ve ventriküler bigeminasyon sadece dexmedetomidine  

grubunda gözlenmişdir.Sedasyonun geri dönüşümü ise en uzun olarak dexmedetomidine 

grubunda saptanmıştır31. 

 

Hüseyin A. Kayaoğlu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hyoscine N-butylbromide 

kullanımının ağrı,total işlem zamanı ve çekuma ulaşma hızı üzerine olan etkisini 

araştırmış.Çalışma sonucunda total işlem zamanı ve entübasyon hızı üzerine belirgin bir etki 

saptanmamış ancak ağrı hissinde belirgin azalma görülmüştür32. 

 

Gazi Yörük ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada sedasyonsuz kolonoskopi denenmiş. 

Hastaların tümünde işleme sedasyonsuz başlanılmış ve işlem sırasında ağrı oluştuğunda 

sedasyon ve analjezi uygulanmış.(Midazolam ve hyoscyamine).İşlem öncesi ve işlem 

sırasında kan basıncı,oksijen saturasyonu ve nabız takibi yapılmış.İşlem sonrası hastalardan 

hissettikleri ağrının şiddetini 4 dereceli ağrı akalasında(l-Ağrı yok,2=Hafifağrı, 3=Orta ağrı, 

4=Şiddetli ağrı) göstermeleri istenilmiş ve ileride kolonoskopi gerekse aynı yöntemle 

yapılmasını kabul edip etmeyecekleri sorgulanmış.Hastaların%88’inde kolonoskopi 

sedasyonsuz tamamlanmışdır.Çalışmanın sonucunda kolonoskopinin sedasyonsuz 

tamamlanabileceği ve komplikasyon riskinin azaltılabileceği sonucuna varılmıştır19. 

 

Çalışmamızda işlemin  başlangıcında her hastaya sedasyon için rutin kgx0.05 mg midozolam 

verilmiş  ve  işlem  sırasında   gerekli   oldukça   meperidine 10mg  lık   dozlarla   arttırılarak 

intravenöz enjeksiyon yapılmıştır.Diğer parametreler incelendiği zaman sodyum fosfat soda 
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kullanan hastalarda değerler normal sınırlarda olmakla beraber istatistiksel olarak   anlamlı 

daha yüksek bir nabız sayısı saptanmıştır.Ağrı kesici ihtiyaçları açısından iki grup arasında 

belirgin fark tespit edilmezken,kolon temizliğinin yeterli olduğunun bir parametresi olarak 

değerlendirmeye alınan çekuma ulaşma zamanları arasında da fark bulunmadı.  

 
Y.Beloosesky ve arkadaşları yaptıkları çalışmada yaşlı hastalarda sodyum fosfat ile yapılan 

barsak temizliği sonrası elektrolit değişikliklerini kontrol etmişler.Çalışma sonucunda 

hastalarda fosfat düzeyinde artış,kalsiyum ve potasyum seviyelerinde azalma tespit 

etmişlerdir22. 

 

Virender K. Sharma ve arkadaşları yaptıkları çalışmada simulant laksatifler ve PEG  

ile yapılan barsak temizliğinin elektrolit düzeylerine olan etkilerini araştırmışlar.Çalışma 

sonucunda kan fosfor düzeyinde bir artış veya kan kalsiyum düzeyinde azalma tespit 

edilmemiştir.Magnezyum sitrat ile yapılan  hazırlıkta kan magnezyum seviyesinde anlamlı 

seviyede artış tespit edilmiştir.Kan basıncı,kalp atım hızı ve vital bulgularda herhangi bir 

değişiklik saptanmamıştır33. 

 

Çalışmamızda temizlik sonrası yapılan ölçümlerde kan kalsiyum düzeyinde düşüklük ve kan 

fosfor düzeyinde artış saptanmıştır.Bu değişiklikler özellikle fosfo fleet soda ile yapılan 

temizlikte daha belirgin olarak saptanmıştır. 

 

Sonuç olarak her iki etken madde ile yapılan kolon temizliğinin de yeterli olduğu ve  

hastalarda yaşamsal parametrelerde veya kan değerlerinde patolojik değişikliğe yol açmadığı 

ancak senna sorbitolün özellikle sol kolonda daha iyi bir kolon temizliği sağladığı ve elektrolit 

değerlerinde ki değişikliklerinin daha az olduğu tespit edildi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 48



                           ÖZET 

 

                Bu çalışmanın amacı kolonoskopi işleminin yapılabilmesi için kolon temizliğinde 

kullanılan iki farklı ajanın  etkinliğinin karşılaştırılmasıdır.Ayrıca bu iki ajanın hastaların 

hayati belirtileri,elektrolit dengeleri,konfor düzeyi,işlem süresi ve ihtiyaç duyulan analjezik 

miktarı  üzerine etkileri incelenmiştir. 

 

                 Çalışmaya iki grupta toplam 99 hasta iki gruba bölünerek  randomizasyon şeması 

Easy Sample random sayılar programı kullanılarak hazırlanmıştır.Hastalara temizliğe  ait 

bilgiler yazılı olarak verilmiş ,labarotuvar tetkiki olarak temizlik öncesi ve sonrası iki kez 

olmak üzere kan glukoz,Na,K,Fosfor,BUN,Kreatinin,Cl ve Ca değerlerine bakılmıştır. 

Temizlik ve kolonoskopi sırasındaki toleransı belirlemek için ilacın tadı,temizlik sırasında 

bulantı,kusma,baş ağrısı gibi semptomlar sorgulanmıştır.İşlem başlangıcında her hastaya 

sedasyon için rutin kgx0.05 mg midozolam verildi.İşlem sırasında ki minumum ve maximum  

nabız sayısı/dakika ve başlangıç ve bitiş TA değerleri kaydedilmiştir. 

 

                Çalışmamız bulguları değerlendirildiğinde her iki etken madde ile yeterli kolon 

temizliği sağlandığı ancak sena sorbitolun anlamlı derecede daha etkin bir temizlik düzeyine 

eriştiği görüldü .Senna sorbitol ün tadının hastalar tarafından daha iyi bulunduğu görüldü .  

 

               Diğer parametreler incelendiği zaman sodyum fosfat soda kullanan hastalarda 

değerler normal sınırlarda olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek bir nabız 

sayısı,daha düşük Ca değerleri ve daha yüksek P değerleri saptandı.Ağrı kesici ihtiyaçları 

açısından iki grup arasında belirgin fark tespit edilmezken,çekuma ulaşma zamanları arasında 

da fark bulunmadı.  

 

                 Sonuç olarak her iki etken madde ile yapılan kolon temizliğinin de yeterli olduğu 

ancak senna sorbitolün özellikle sol kolonda daha iyi bir kolon temizliği sağladığı tespit 

edildi. 
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                            SUMMARY 

 

 

                The aim of this study is to compare  the bowel cleaning effect of two different 

agents and to see their effects on vital signs,electrolyte balance,the duration of colonoscopic 

procedure and the analgesic dosage needed. 

 

                  Ninetynine patients were randomised into two groups by Easy Sample random 

number program.One group used sena sorbitol and the other used fleet fosfo enema the day 

before colonoscopy for bowel preparation.A questionary was answered by the patients asking  

the taste of the medicine and symtomps like nausea,vomiting and headache.Before and after 

the procedure blood samples were taken and glucose,Na,P,Krea,Ca,Cl,K,BUN values were 

noted.Also the heart  rates and blood pressure were monitored.All of the patients were sedated 

by 0,05mgxkg midazolam. 

 

                 The results of our study showed that sena sorbitol was more effective in bowel 

cleaning and the taste was beter.(p<0,05).The need of analgesia were same in two 

groups.There was no difference in cecum intubation time.Altough in normal ranges the fleet 

fosfo soda group had statistically higher pulse rate,higher phosporus and lower Ca value. 

 

                    İn conclusion altough both of the agents were sufficient,sena sorbitol was slightly  

better in left  colon cleaning . 
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