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ÖZET
*
 



 

Amaç: Lokal ve sistemik analjeziklerin torakotomi sonrası artan stres hormonları üzerine 

etkilerinin araştırılması. 

Yöntem: Altmış üç adet sıçan rastgele 9 gruba ayrıldı (n=7). Kontrol gurubundan sadece kan 

örneği alındı. Torakotomi gurubunda 1 saat otomatik ekartör yerleştirildi. Lokal analjezi 

guruplarında, bupivakain veya botulinum toksin A ile interkostal sinir bloğu uygulandı. 

Sistemik analjezi gurubunda ise bupivakain ile interkostal sinir bloğu yapıldı ve periton içine 

diklofenak sodyum verildi. Torakotomiden 4 ve 24 saat sonra kan örnekleri alındı. 

Bulgular: Dördüncü saatte kontrol grubuna kıyasla tüm guruplarda stres hormon düzeyleri 

anlamlı olarak artmıştı (P<0.05). Sistemik analjezi grubunda kortizol düzeyleri torakotomi 

grubuna kıyasla, LDH düzeyleri ise torakotomi ve bupivakain grubuna kıyasla anlamlı olarak 

daha düşüktü (P<0.05).  

Yirmi dördüncü saatte, tüm gruplarda glukoz hariç diğer stres hormon düzeyleri kontrol 

grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksekti (P<0.05). Sistemik analjezi grubunda norepinefrin 

düzeyleri torakotomi grubuna kıyasla anlamlı olarak daha düşüktü (P<0.05). 

Sonuç: Çalışamamız göstermiştir ki,analjezik terapi torakotomi sonrası artan stres hormon 

seviyelerini düşürmekte tek başına yetersiz kalabilir. 

 

Anahtar kelimeler: Torakotomi, ağrı, botulinum toksini, bupivakain and diclofenak sodyum. 

 

(*) Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 2009/53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Aim: To investigate the effects of local and systemic analgesics on stress hormone levels that 

increases after thoracotomy. 



Method: Sixty three male rats were divided into 9 groups [n=7]. In control, only blood sample 

was taken. In thoracotomy group, a retractor was inserted for 1 hour period. In local 

anesthesia groups, intercostal nerve block was done with bupivacaine or botulinum toxin-A. 

In systemic analgesia group, blockade was done with bupivacaine and diclofenac sodium was 

given intraperitoneally. Blood samples were taken at the 4th and 24th hour of thoracotomy. 

Results: At the 4th hour, stress hormone levels were significantly higher in all groups 

compared to control [P<0.05]. In systemic analgesia group, cortisole level was lower than 

thoracotomy group [P<0.05], and lactate dehydrogenase level was lower than thoracotomy 

and bupivacaine groups [P<0.05].  

At the 24th hour, all stress hormones except glucose were significantly higher in all groups 

compared to control [P<0.05]. Norepinephrine level was significantly lower in systemic 

analgesia group as compared with thoracotomy group [P<0.05].  

Conclusion:Our study showed that, analgesic therapy alone may be insufficient to lower stress 

hormone levels that increases after thoracotomy.  

 

Key words: Thoracotomy, pain, botulinum toxin-A, bupivacaine, diclofenac sodium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 

 

 

 



Torakotomi sonrası gelişen ağrının(TSA) kontrolü çok önemlidir. Ağrı nedeniyle hastalar çok 

sıkıntı çekmekte ve strese maruz kalmanın yanı sıra ventilasyondaki kısıtlama, öksürük ve 

sekresyonların temizlenmesindeki zorluklar nedeni ile operasyon başarısı risk altına girmektedir. 

Günümüzde TSA‟nın giderilmesinde lokal ve sistemik birçok yöntem denenmekte ve bir ölçüde 

başarılı olmaktadır. İnterkostal sinir bloğu (İSB) da TSA‟nın azaltılmasında kullanılan lokal anestezi 

yöntemlerinden birisidir. İSB değişik lokal anesteziklerle yapılabilmektedir. 

Ağrı ameliyat sonrası morbidite ve mortaliteyi etkileyen önemli bir faktördür. TSA oldukça 

şiddetli olup basit analjezik ilaçlarla giderilmesi mümkün değildir. Sıklıkla sistemik ve lokal analjezik 

ilaçları bir arada uygulamak gerekmektedir. İSB neredeyse rutin olarak tüm torakotomilerde 

uygulanmaktadır. İSB güvenli, kolay uygulanabilen ve etkili bir yöntem olmasının yanı sıra ameliyat 

sırasında uygulanabilmesi ve ameliyat süresini etkilememesi nedeniyle de sıkça tercih edilen bir 

analjezi yöntemidir. Sıklıkla bupivakain, levobupivakain ve ropivacain gibi uzun etkili olan lokal 

anestezikler tercih edilmektedir. 

Botulinum toksini alfa motor nöronların nöromuskuler kavşaklarında, kas iğciklerindeki 

gamma nöronlarda ve tüm parasempatik ve postganglionik sempatik nöronlarda asetilkolin salınımını 

bloke eden bir endopeptidazdır. Botulinum toksinleri nörotransmitter salınımını inhibe ettikleri için 

kolinerjik terminallerin hiperfonksiyone olduğu birçok hastalıkta kullanılmaktadırlar. 

Botulinum toksin A postoperatif ve postoperatif olmayan ağrıların tedavisinde de 

kullanılmaktadır. Sıçanlarda 3,5 ile 40mg/kg arasındaki değişik dozlarda verilen botulinum toksin 

A‟nın analjezik etkinliği gösterilmiştir. 

Botulinum toksin A (Botox) çok çeşitli alanlarda sinir blokajı yapmak amacıyla kullanılan bir 

toksindir. Ağrı kesici özelliği birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Bizde bu bilgiler ışığında botulinum 

toksin A‟nın interkostal sinir bloğu için kullanılabileceğini ve iyi bir ağrı kontrolü sağlayabileceğini 

düşündük. Çalışmamızın amacı Botulinum toksin A‟nın torakotomi sonrası ağrıların giderilmesinde 

etkili olup olmadığını araştırmaktı. Bu çalışma ile aşağıdaki sorulara cevap arandı: 

 1-Botulinum toksin A torakotomi sonrası ağrıların giderilmesinde etkilimidir? 

 2- Botulinum toksin A „nın ağrı kesici etkisi bupivacaine kıyasla daha iyimidir? 

Literatürde TSA‟ın giderilmesi amacıyla botulinum toksin A ile yapılmış İSB çalışmasına 

rastlamadık. Bu yönüyle çalışmamızın orijinal olduğunu ve literatüre katkıda bulunduğunu 

düşünüyoruz. 
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SİMGE ve KISALTMALAR 

 

ACTH                                                                                            Adrenokortikotropik Hormon 

 



AT                                           Anterior Torakotomi  

 

ECLIA                                                                        Elektrochemiluminescence Immunoassay 

  

FDA                                                                                             Food and Drug Administration  

 

HPA                  Hipotalamo- Hipofizer -Adrenal Aks 

 

HPLC                                                                          High performance liquid chromatography 

 

IFCC        The International Federation ofClinical Chemistry and Laboratory Medicine 

 

IP                             Intraperitoneal   

 

LDH                     Laktat Dehidrogenaz  

 

NE            Norepinefrin  

 

PT                                       Posterolateral Torakotomi  

 

T2                                                                                                                    Postoperatif 2. gün  

  

 T1                                                                                                                    Postoperatif 3.saat 

 

T3                                                                                                                     Postoperatif 3.gün 

 

SD                                Standart Deviasyon 

 

SMIR                               Cilt Kas Insizyonu ve Retraksiyon 

 

VAS                                                                                                              Visual Analog Skala  

 

VATS                                                                                 Videoasisted Thoracoscopic Surgery 

 
İSB 

İnterkostal sinir bloğu  
TSA         Torakotomi sonrası gelişen ağrı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ veya ÇİZELGELER DİZİNİ: 

 

 

 



 

 

Tablo 1. 

Gruplar arası stres hormon seviyeleri ve istatiksel analizler 

Stress 

hormonları 

Kontrol TT LA 

Bupivakain
 

LA Botulinum
 

SA P 

değeri 

Glukoz 4
§
 158 ± 12 310 ± 42 289 ± 12 288 ± 25 280 ± 32 <001* 

Glukoz 24 158 ± 12 232 ± 6 203 ± 9 173 ± 12 211 ± 26 013* 

Kortizol 4
‡
 1.9 ± 0.4 5.6 ± 0.2 4.6 ± 0.7 4.7 ± 0.3 4.2 ± 0.1 <001* 

Kortizol 24 1.9 ± 0.4 5.7 ± 0.1 4.4 ± 0.2 4.6 ± 0.1 4.2 ± 0.1 <001* 

LDH 4
†
 231 ± 23 1881 ± 

177 

1725 ± 200 1403 ± 129 966 ± 40 <001* 

LDH24 231 ± 23 1080 ± 

225 

962 ± 180 888 ± 158 844 ± 41 <001* 

Epinefrine 4
¶
 321 ± 42 1661 ± 

174 

1243 ± 131 1231 ± 118 1574 ± 395 001* 

Epinefrine 24 321 ± 42 1616 ± 

236 

1218 ± 259 1086 ± 66 1069 ± 124 <001* 

Norepinefrine 4
¶
 216 ± 25 1360 ± 

249 

1235 ± 131 1073 ± 116 828 ± 134 <001* 

Norepinefrine 24 216 ± 25 1585 ± 

166 

1414 ± 277 905 ± 74 852 ± 29   003* 

[*] İstatiksel olarak anlamlı,  

TT: Torakotomi grubu, SA: Sistemik analjezi grubu, LA: Lokal anestezi grubu. 

§: mg/dL; ‡: µg/dL; †: IU/L ; ¶: pg/mL,  

[Dördüncü ve 24
th

 saat seviyeleri] 

 

 

 

 

Tablo 2. Çoklu karşılaştırmaların P değerleri. 

 
Stres hormonları Kontrol  

vs TT 

Kontrol vs LA 

bupivakaine 

Kontrol vs LA 

botulinum 

Kontrol 

vs SA 

TT vs LA 

bupivaKaine 
TT  vs LA 

botulinum 
TT vs 

SA 

LA bupivaKaine 

vs LA botulinum 

LA bupivakaine 

vs SA 

LA botulinum 

vs SA 

Glukoz 4§ 0.000 0.001 0.002 0.003 0.959 0.951 0.853 1.000 0.998 0.999 

Glukoz 24 0.014 0.260 0.961 0.133 0.656 0.069 0.857 0.636 0.996 0.412 

Kortisol 4‡ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.082 0.133 0.030 0.999 0.992 0.960 

Kortizol 24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.047 0.004 0.990 0.982 0.852 

LDH 4† 0.000 0.000 0.000 0.005 0.922 0.115 0.000 0.454 0.003 0.172 

LDH24 0.003 0.012 0.029 0.047 0.979 0.890 0.795 0.997 0.980 1.000 

Epinefrine 4¶ 0.001 0.032 0.035 0.002 0.631 0.605 0.998 1.000 0.801 0.778 

Epinefrine 24 0.000 0.007 0.028 0.033 0.485 0.213 0.189 0.982 0.972 1.000 

Norepinefrine 4¶ 0.000 0.000 0.003 0.017 0.975 0.659 0.271 0.939 0.602 0.958 

Norepinefrine 24 0.0000 0.000 0.022 0.039 0.925 0.024 0.013 0.141 0.085 0.999 

(*)İstatiksel olarak anlamlı,  

TT: Torakotomi grubu, SA: Sistemik analjezi grubu, LA: Lokal anestezi grubu. 

§: mg/dL; ‡: µg/dL; †: IU/L ; ¶: pg/mL,  

[Dördüncü ve 24
th

 saat seviyeleri] 

 

 

 

 

 



 

GİRİŞ 

 

Torakotomi ağrısı hastaların% 22-67 görülür ve 3-30 ay  devam eder. (Flatters, 2008; 

Ju ve ark., 2008; Chapman ve ark., 2008) Kronik ağrı genetik faktörler, epigenetik faktörler 

ve diğer komorbidite, ailesel faktörler, psikolojik durumu ve sosyal durumu gibi faktörlerden  

kaynaklanabilir. (Chapman ve ark., 2008) Ağrının klinik belirtileri allodini, hiperaljezi, 

hipoestezi ve provoke edilmeyen yanmayı kapsar haftalar ve aylarca sürebilir (Nara ve ark., 

2001). 

Ağrı kontrolü için interkostal blokaj kullanışlı bir tekniktir; bizim çalışmamızda blokaj 

için botilinum toksin A ve bupivakain kullanıldı. Botilinum toksin en etkili biyolojik toksindir 

ve A-G yedi serotipi mevcuttur(Willis ve ark.,2008; Caleo ve ark., 2009). Lokal reaksiyon 

riskine rağmen genellikle iyi  tolere edilir(Jeynes ve Gauci, 2008). 

Stres hormonlarının seviyesindeki artış kalp hızında ve solunum sayısında artışa, kas 

kasılmalarına, damarlarda vazokonstriksiyona ve kaslar,beyin,akciğer ve kalpte 

vazodilatasyona neden olur (Chapman ve ark., 2008). Bu çalışmada lokal ve sistemik 

analjeziklerin torakotomi sonrası artan stres hormon seviyeleri üzerindeki etkisinin araştırması 

amaçlandı. 
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skin/muscle incision and retraction. [SMIR]. Pain,135[1-2],119-130.  

 

Torakotomi ve kasık fıtığı tamiri gibi çeşitli cerrahi işlemler sık sık ameliyattan 

sonraki birkaç ay ağrıya yol açabilir.Bu tür ameliyatlar sırasında gerekli olan uzun süreli doku 

retraksiyonu bu hasta gruplarında postoperatif ağrıdan sorumlu olabilir. Bu çalışma, cilt/kas 

insizyonu ve retraksiyon(SMIR) sonrası postoperatif ağrı oluşturulan ratlar üzerinde bir 

hayvan modeli. Anestezi altında cilt ve kaslar geçildikten sonra bir çift küçük ekartör 

yerleştirilip 1 saat N.Saphenous gerilecek şekilde doku retraksiyonu yapıldı. SMIR işlemi 

plantar ipsilateral arka pençede kalıcı ve önemli mekanik hipersensitivite ve von Frey 

stimülasyonuna yol açar.  SMIR‟a bağlı uyarılmış mekanik hipersensitivite postoperatif 3. 

günde gözlendi, postoperatif 10-13. günlerde en belirgin, postoperatif 22.günde azalmasına 

rağmen hala persiste ediyor, postoperatif 32.günde tespit edilemez düzeyde. SMIR belirgin ısı 

artışı veya allodiniye yol açmadı. N.Saphenous‟un mikroskobik kesitlerinde dejenerasyon 

veya ödem izlenmedi. Bu veriler superfisial dokuların uzamış retraksiyonunun nöronal hasara 

bağlı persiste eden ağrı sendromuna yol açtığını göstermiştir. 

 

2. Ju H., Feng Y., Yang B., Wang J., 2008. Comparison of epidural and intercostal nerve 

cryoanalgesia for post-thoracotomy pain control. Eur J Pain, 12:378-384. 

 

Epidural analjezi post torakotomi ağrılarının kontrolünde altın standarttır. İnterkostal 

sinire kriyoanaljezi uygulanması tatmin edici analjezik etkiler sağlayabilir fakat kronik ağrı 

insidansını arttırdığından şüphelenilmektedir. Ancak bu iki metodun post torakotomi akut ağrı 

analjezik etkileri ve kronik ağrı olayı için  randomize kontrollü karşılaştırma çalışmaları 

yapılmamıştır. Bu çalışmada 107 erişkin hastaya torasik epidural bupivakain ve morfin veya 

interkostal sinir kriyoanaljezisi rastgele uygulanmıştır. Akut ağrı skorları ve opiatlara bağlı 

yan etkiler postoperatif 3 gün için değerlendirildi. Kronik ağrı bilgisi (insidans, şiddet, 

allodini) postoperatif 1.-3.-6. ve 12. aylarda incelendi. İki grup arasında istirahatte veya 

hareketle üç gün boyunca sayısal değerlendirme ölçeklerinde önemli fark tespit edilmedi. 

Hasta memnuniyeti sonuçları gruplar arasında birbirine yakındı. Yan etki olarak hafif kaşıntı 

epidural grupta daha sık görüldü. Her iki grupta kronik ağrı insidansı yüksek (%42.1-%72.1) 



bulundu ve gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Allodini insidansı, kriyo yapılan 

grupta herhangi postoperatif bir ayda epidural grubuna göre özellikle postoperatif 6. ve 12. 

ayda daha sık izlendi(p<0.05). Kriyo grubundaki hastalar kronik ağrı şiddetini orta-şiddetli 

olarak tanımladı ve günlük yaşamlarını etkilediğini belirtti. Torasik epidural analjezi ve 

interkostal sinir blokajının ikiside post torakotomi akut ağrısında tatmin edicidir. Post 

torakotomi kronik ağrı insidansı yüksektir. Nöropatik ağrı insidansını arttırmada kriyoanaljezi 

bir faktör olabilir.  

 

3.Chapman CR., Tuckett RP., Song CW. ,2008. Pain and stres in a systems 

perspective:reciprocal neural, endocrine and immune interactions. J Pain, 9[2]:122-145.  

 

Bu yazıda fiziksel hasar, yaralanma gibi kompleks stres yanıtı oluşturarak sinir 

sistemini etkileyen psikofizyolojik sistemlere bakış değerlendirilmiştir. Nörotransmitterler, 

peptitler, endokanabinoidler, sitokinler ve hormonlar hasara bağlı oluşan kimyasallar sinir, 

endokrin ve immun proçesler sonucu ortaya çıkarlar. Bu süreçler tek bir ajan gibi davranarak 

bir süpersistem oluştururlar. Kronik ağrı alışılmışın dışında bir stres tarafından oluşturulabilir. 

Sosyal stresörler yara sonucu oluşan strese veya tek başına süpersistem disregülasyonuna yol 

açabilir ve bazı kronik ağrılar süpersistem disregülasyonuna bağlı oluşabilir. Genetik, 

epigenetik ve çevresel faktörler ve herkesin geçmiş deneyimleri bu disregülasyonda rol oynar. 

Bu perspektif klinisyenlere kronik ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde ve yönetiminde 

yardımcı olabilir. 

 

4.Nara T., Saito S., Obata H., Goto F., 2001.  A rat model of postthoracotomy 

pain:behavioural and spinal cord NK-1 receptor assessment. Reg Anesth Pain Med, 

48[7]:665-676.  

 

Posttorakotomi ağrısını ve oluşan nörokimyasal değişiklikleri incelemek amacıyla 

geliştirilen bir hayvan deneyi modeli. Erkek Wistar ratlara 4. ve 5. interkostal sinir 

ligasyonunun yapıldığı, 4. ve 5. kostaların kesildiği ve sadece plevranın kesildiği temsili bir 

operasyon yapılan  randomize 3 gruba ayrıldı. Davranış yanıtı değerlendirilmesi için mekanik 

stimulasyon olarak sıkma ve dokunma soğuk termal stimulus olaraksa aseton kullanıldı. 

Cerrahiden 6 hafta sonra I-substance P otoradyografi spinal kort lamina I ve II‟deki nörokinin 

reseptör dansitesi belirlenmesi için kullanıldı. Sinir ligasyonu yapılan ratlarda zaralı veya 

zararsız stimülasyon ay boyunca devam etti. Ayna fenomeni tespit edildi. En düşük eşik 



cerrahi yapılan tarafta T4 dermatomu dorsomedial parçasında elde edildi. Kaburgası kesilen 

ratlarda zararlı veya zararsız stimülasyon uygulandığında 2 hafta süresince daha düşük bir 

eşik tespit edildi. Sadece plevrası  kesilen grupta sadece postoperatif 1. günde hipersensitivite 

görüldü. Sinir ligasyonu yapılan ratlarda operasyon yapılan tarafta NK-1 reseptör dansitesinde 

postoperatif 7-28. günler arasında anlamlı artış gözlendi. Reseptör dansitesi 14.gün en 

yüksekti, ligasyon yapılan tarafta karşı tarafa kıyasla %50 daha fazla saptandı. Sonuç olarak 

interkostal sinir hasarı uzun dönem torakotomi ağrısında ve spinal NK-1 reseptör sayısında 

artışa neden olur. Bu model posttorakotomi ağrısının incelenmesinde yararlıdır. 

 

5.Willis B., Eubanks LM., Dickerson TJ., Janda KD., 2008. The strange case of the botulinum 

neurotoxin:using chemistry and biology to modulate the most deadly poison. Angew Chem 

Int Ed, 47:8360-8379.  

 

Botilinium toksin, bilinen en güçlü toksindir, belirgin mortalite ve morbiditeye sahiptir 

fakat çok az dozlarda geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Son zamanlarda 

biyomakromoleküllerin ve küçük moleküllerin keşfi ile botilinium toksinin yapısını ve 

fonkisyonunu anlamada büyük adımlar atılmıştır. Biyoterorist bir saldırıda botilinium toksine 

maruz kalınırsa etkilerine karşı inhibitör tanımlanması vurgulanıyor. Bu derleme kısaca 

botilizmden korunma ve tedavide aşılar, peptitler ve küçük molekül inhibitörleri gibi 

terapotiklerin geliştirilmesindeki ilerlemeleri özetlemektedir. 

 

6.Caleo M., Antonucci F., Restani L., Mazzocchio R., 2009. A reappraisal of the central 

effects of botulinum neurotoxin type A: by what mechanism?. J Neurochemistry, 109:15-24.  

 

Botilinium nörotoksin A periferik motor sinir uçlarına girerek asetilkolin 

serbestleşmesini önleyen bir metalloproteinazdır. Kas hiperreaktivitesi ile karakterize bir çok 

nörolojik hastalıkta lokalize botilinium toksin uygulamaları kullanılabilir. Botilinium toksinin 

etkilerinin enjeksiyon alanında sınırlı kaldığı kabul edilir. Fakat bir çok nörofizyolojik 

çalışma botilinium toksin A‟nın santral etkileri olduğunugöstermiştir. Bu çalışmada bu veriler 

derlenip retrograt aksonal taşınma ihtimalinin tartışıldığı ve en azından santral etkilerinin bir 

yere kadar açıklamasına çalışılmıştır. 

 

7.Jeynes LC., Gauci CA., 2008. Evidence for the use of botulinum toxin in the chronic pain 

setting- a review of the literature. World Institute of Pain, 8[4]:269-276.  



Kronik ağrıların anlamlı çoğunluğu kas-iskelet orijinlidir. Botilinium toksin 

spazmodik tortikolis, extremite distonisi ve spastisitesinde başarı ile kullanılmıştır. 

Araştırmacılar bir çok kronik ağrı drurumunda bu tedavinin kullanımı ile ilgilenmektedir. 

Uygulamacılar botilinium toksini üretim lisansı dışında inatçı myofasial ağrı sendromunda, 

boyun ve bel ağrısında kullanmışlardır. Servikal distonilerin tedavisinde botilinium toksin A 

ve botilinium toksin B‟nin her ikisininde kullanımına dair ek deliller mevcuttur. Botilinium 

toksin A‟nın pelvik ağrıda, plantar fasitte, fasial ağrıya bağlı temporomandibular eklem 

disfonksiyonunda, kronik bel ağrısında, karpal tünel sendromunda, eklem ağrısında, kompleks 

bölgesel ağrı sendromunda,  bazı nöropatik ağrı sendromlarında  tedavide kullanımına dair 

kanıtlar bulunmaktadır. Aynı zamanda hem Botilinium toksin A‟nın hem de Botilinium toksin 

B‟nin priformis sendromunda kullanımı kanıtlanmıştır. Omurga yaralanmasında, miyojenik 

çene ağrısında botilinium toksinin kullanımı çekişkilidir. Seçilmiş hastalarda geleneksel 

tedavilere göre daha kullanışlı olduğu ortaya çıkmaktadır. İlerisi için umut verici bir tedavi 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 

  

8. Bethesda, MD.,1985. Guide for the care and use of laboratory animals.National Institutes of 

Health, Publication No. 85-23.  

 

Bu kılavuzun yazım amacı laboratuar hayvanlarının bilimsel, tekniksel ve insancıl 

ilkelere uygun kullanımı aynı zamanda araştırmacıların güvenliği ve teknik imkanlar 

konusunda bilgi vermektir. 

 

9.Mravec B., Tillinger A., Bodnar I., Nagy GM., Palkovits M., Kvetnansky R., 2008. The 

response of plasma catecholamines in rats simultaneously exposed to immobilization and pain 

stimuli. Ann NY Acad Sci, 1148:196-200.  

 

İmmobilizasyon plazma epinefrin ve norepinefrin düzeylerinde belirgin bir artış 

sağlayan güçlü bir stresördür. Subkutanöz formalin enjeksiyonu ile ratlarda 

immobilizasyonun arttırdığı plasma epinefrin düzeylerinin azaltılması modellenmiştir. Bu 

çalışmada ratlarda diğer ağrı verici ve stresli uyaranların kapsaisin, hidroklorik asist, meknaik 

baskı, sıcak ve soğuk gibi imbolizasyona bağlı plazma epinefrin düzeyindeki artışı 

azaltabileceği araştırılmıştır. İmmobilize ratlarda formalin uygulanması dışında bütün bütün 

ağrı veren uyaranlar plazma epinefrin düzeyindeki artışı baskılamada başarısız olmuştur. Bu 



veriler immobilizasyona bağlı plazma epinefrin düzeyindeki artışın sadece subkutanöz 

formalin uygulanması ile azaltılabileceğini göstermiştir.  

 

10.Tacconi F., Pompeo E., Sellitri F., Mineo TC.,2010. Surgical stres hormones response is 

reduced after awake videothoracoscopy. Interactive Card Thor Surg, 10:666-671.  

 

Bu çalışma uyanık videoasisted thoracoscopic surgery(VATS) uygulandığında stres 

hormon yanıtını değerlendirmek için yapılmıştır. Epidural anestezi ile hasta uyanıkken malign 

olmayan nedenlerle(n=11) VATS yapılan veya aynı prosedürün genel anestezi altında 

uygulandığı toplam 21 hastanın adrenokortikotropik hormon(ACTH), kortizol, epinefrin, 

norepinefrin ve glukoz plazma düzeyi bazal, postoperatif 3.saat(T1), postoperatif 2. gün(T2) 

ve postoperatif 3.gün(T3) ölçüldü. Epinefrin düzeyi her iki T1 grubunda artmış izlendi, fakat 

bazal değerden anlamlı değişiklik sadece kontrol grununda görüldü. Kortizol seviyesi T1 ve 

T2 çalışma grubunda düşük izlendi. Kontrol grubunda tepe kortizol düzeyi ACTH değişikliği 

ile bağlantılı bulunmadı. T2 grubunda glukoz ve C-reaktif protein kontrol grubuna göre 

yüksek bulundu. Diğer spesifik olmayan akut yanıt faktörlerinde anlamlı farklılık tespit 

edilmedi. Sonuç olarak bu ön bulgular ışığında uyanık yapılan VATS, genel anestezi altında 

ve tek akciğer solunumu ile yapılana kıyasla azalmış stres yanıtı gösterdiği öne sürülmüştür. 

 

11.Bouwmeester NJ., Anand KJS., Dijk MV., Hop WCJ., Boomsma F., Tibboel D., 2001. 

Hormonal and metabolic stres responses after major surgery in children aged 0-3 years: a 

double blind, randomized trial comparing the effects od continous versus intermitent 

morphine. Br J Anaesth, 87[3]:390-399.  

 

Sıfır üç yaş arası çocuklar yaşlara göre ve rastgele sınıflandırılıp postoperatif ağrı için 

sürekli morfin ve 3 saatte bir bolus  plasebo yada aralıklı morfin ve infüzyon plasebo verildi. 

Epinefrin, norepinefrin, insulin, glukoz ve laktat plazma düzeyleri operasyondan 

önce,operasyonun sonunda, ve postoperatif 6. -12. -24. saatlerde ölçüldü. Ağrı onaylanmış 

ağrı skalaları ile değerlendirildi. Randomizie tedavi grupları arasında küçük farklar tespit 

edildi, en yaşlı IM grubunda glukoz konsantrasyonu, ortalama arteriyel basınç  ve COMFORT 

skoru CM grubuna göre daha yüksek bulundu. Yenidoğanlarda, preoperatif norepinefrin, ve 

laktat plazma düzeyi anlamlı yüksek bulundu, aynı zamanda postoperatif epinefrin düzeyi 

anlamlı düşük bulundu ve insulin plazma konsantrasyonu yaşça büyük olan gruba göre 

anlamlı yüksek bulundu. Sonuçlarımız neonatallerde ve infantlarda postoperatif analjezide 



morfinin sürekli infüzyonunun aralıklı morfin boluslarına göre avantajlı olmadığını 

göstermiştir.  

 

12.Buvanendran A., Kroin JS, Kerns JM., Nagalla SNK., Tuman KJ., 2004. Characterization 

of a new animal model for evaluation of persistent postthoracotomy pain. Anesth Analg, 

99[5]:1453-60.  

 

Torakotomiden sonra kronik ağrı sık görülür fakat temeli ve tedavisi tam 

açıklanamamıştır. Bu çalışmamızda mekanik ve soğuk uyaranlara allodinik yanıtları ve 

ratlarda torakotomi ve kosta retraksiyonu sonrası oluşan histopatolojik değişiklikleri 

karakterize ettik. Aynı zamanda sistemik ve intratekal analjeziklerin antinosiseptif etkisi 

değerlendirildi. Erkek Sprague-Dawley ratları anestezi altında sağ 4. ve 5. kotlar cerrahi 

olarak ortaya çıkarıldı. Plevra kotların arasından açılıp ekartör yerleştirildi ve 8mm açıldı. 

Retraksiyon 5,30 veya 60 dakika sürdürüldü. Kontrol hayvanlarında sadece plevra insizyonu 

yapıldı. Postoperatif 2.gün ratlara von Frey filamentleri ile mekanik allodini ve insizyon 

alanına aseton uygulanarak soğuk allodini test edildi. Cerrahiden 2 hafta sonra hayvanlarda 

intraperitoneal ve intratekal analjezik uygulanarak allodinide azalma test edildi. Cerrahiden 

14gün sonra interkostal sinir histolojisi incelendi. Allodini 60 dakika retraksiyon yapılanlarda 

%50 gelişirken retraksiyon zamanı 5 ve 30 dakika olanlarda %11 ve %10 izlendi, kontrol 

grubunda ise hiçbirinde görülmedi. Allodinik hayvanlarda retraksiyon yapılan kostaların 

interkostal sinirlerinde geniş akson kaybı görüldü. Allodini kosta retraksiyonu yapılan grupta 

10.günde ortaya çıktı ve 40.günde kayboldu. Sistemik morfin sülfat ve gabapentin yanı sıra 

intratekal morfin, klonidin ve neostigmin allodiniyi azalttı. Kosta retraksiyonu 60 dakika 

yapılan ratlarda gelişen alldoni 1 aydan fazla sürdü ve morfin, gabapentin, klonidin ve 

neostigmin ile azaldı. Bu yeni model uzun dönem torakotomi ağrısının sıklığını ve şiddetini 

azaltmada yararlı olabilir. 

 

13.Detterbeck FC., 2005 Efficacy of methods of intercostal nerve blockade for pain relief 

after thoracotomy. Ann Thor Surg, 80:1550-1559.  

 

Posttorakotomi ağrısı için interkostal sinir blokajı subplevral boşluğa veya doğrudan 

intraplevral aralığa bir kateter yardımı ile lokal anesteziklerin sürekli infüzyonuyla, 

kriyoanaljeziyle, doğrudan interkostal sinir bloğu ile yapılabilir. Randomize çalışmaların 

sistemik derlemesi göstermektedir ki ekstraplevral infüzyon en az epidural kadar etkilidir ve 



sadece narkotiklerden anlamlı olarak daha etkilidir. Diğer interkostal blokaj teknikleri sadece 

narkotiklere göre ilave bir avantaj sağlamamaktadır.  

 

14.Fibla JJ., Molins L., Mier JM., Sierra A., Vidal G., 2008. Comparative analysis of 

analgesic quality in the postoperative of thoracotomy:paravertebral block with bupivacaine 

0.5%vs ropivacaine 0.2%. Eur J Cardio-thorac Surg, [33]:430-434.  

 

Paravertebral blok post torakotomi ağrısının yönetiminde epidural analjeziye etkili bir 

alternatiftir, fakat, değişen ilaçlara ve dozajlara göre farklı gruplar arasında en uygun 

stratejinin ne olduğuna dair bir guideline yoktur.  Bizim amacımız paravertebral blok ve sık 

kullanılan ilaçların etkinliğini karşılaştırmaktı. Torakotomi yapılan 70 hasta prospektif 

randomize çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrılıp (anterior torakotomi (AT) ve 

posterolateral torakotomi (PT)). Cerrahinin sonunda doğrudan görülerek torasik paravertebral 

boşluğa insizyon seviyesinden bir kateter yerleştirildi. Her iki gruba da torakotomi 

kaptılmadan önce 15ml %0.5‟lik bupivakain veya 20ml %0.2‟lik ropivakain verildi. 

Postoperatif altı saatte bir metamizolle beraber 10ml bupivakain veya 15ml ropivakain verildi. 

Subkütanöz meperidin kurtarıcı ilaç olarak uygulandı. Ağrı seviyesi 1.-6.-24.-48.-72. saatlerde 

Visual Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. Meperidin ihtiyacı ve ikincil etkileri kayıt 

edildi. Sonuç olarak paravertebral kateterle ilişkili ikincil etkiler tespit edilmedi. Onbir 

hastada (%16) kurtarıcı ilaç olarak meperidine ihtiyaç duyuldu (6 tanesi ropivakain 5 tanesi 

bupivakain grubunda). VAS sonuçları tüm hastalar (n=70): 5.2+/-2.1, AT (n=38): 4.5+/-2.1, 

PT (n=32): 5.9+/-1.7, bupivakain (n=35): 4.9+/-2.1, ropivakain (n=35): 5.4+/-1.9, AT ve 

bupivakain (n=19): 4.2+/-2.2, AT ve ropivakain (n=19): 4.9+/-2.0, PT ve bupivakain (n=16): 

5.7+/-1.6, PT ve ropivakain (n=16): 6.0+/-1.7. Paravertebral kateter ve non-steroidal 

antienflamatuar ilaçlarla posttorakotomi analjezisi güvenli ve etkilidir. VAS değerleri kabul 

edilebilir düzeydedir (hastaların sadece %16‟sında kurtarıcı ilaç olarak meperidine ihtiyaç 

duyuldu). Epidural analjeziye bağlı yan etkileri önler. AT yapılan hastalar PT yapılanlara göre 

daha az ağrı tarifledi. (4.5-5.9, p<0.05). Bupivakainin ropivakaine göre bir miktar daha iyi 

VAS sonuçları mevcuttur (4.9-5.4, p<0.05). Daha yüksek dozda ve hacimde lokal anestezik 

uygulanması daha iyi VAS değerlerinin elde edilmesine olanak tanır.  

 

15.Dabir S., Parsa T., Radpay B., 2008. İnterpleural morphine vs bupivacaine for 

postthoracotomy pain relief. Asian Cardiovasc Thorac Ann, 16[5]:370-374.  

 



Posttorakotomi ağrısının yönetiminde interplevral bupivakain ve interplevral morfin 

kullanımının karşılaştırılması için bu prospektif randomize çift kör çalışma dizayn edildi. 

Posterolateral torakotomi yapılacak 36 hasta rastgele 2 gruba ayrıldı. Toraks kapatılmadan 

önce interplevral kateter doğrudan görülerek yerleştirildi. Operasyonun sonunda ve her 4 

saatte bir %0.25 bupivakain ve epinefrin veya kg‟a 0.2mg mofin sülfat interplevral olarak 24 

saat süresince verildi. Göğüs tüpleri enjeksiyon sırasında klemblendi ve 15 dakika sonra 

açıldı. İlave intravenöz morfin istek halinde verildi. Ağrı şiddeti interplevral enjeksiyondan 

önce ve 30 dakika sonra visual analog skala ile istirahat halinde ve öksürürken değerlendirildi. 

İlave analjezik kullanımı ve yan etkileri kaydedildi. Enjeksiyondan 30 dakika sonra hem 

interplevral morfin hem de interplevral bupivakain anlamlı olarak ağrı skorunu düşürdüler. 

Fakat ağrı skoru ve ilave analjezik ihtiyacı interplevral morfin grubunda anlamlı olarak daha 

düşüktü. Her iki grupta da ciddi yan etki görülmedi. Posterolateral torakotomiden sonra 

interplevral morfin interplevral bupivakaine göre daha iyi ağrı kontrolü sağlamaktadır. 

 

16.Cosmo GD., Mascia A., Clemente A., Congedo E., Aceto P., 2005. Use of levobupvacaine 

for the treatment of postoperative pain after thoracotomies. Minerva Anestesiol, 71:347-351.  

 

Opiatlarla lokal anesteziklerin karışımı ile sürekli torasik epidural analjezi  torasik 

cerrahi sonrası postoperatif ağrı kontrolünde en uygun yoldur. Rasemik bupivakainin saf S(-) 

enantiomeri levobupivakain daha az kardiotoksik ve nörotoksik potensiyeli olmasına rağmen 

bupivakain kadar anestezik etkisi mevcuttur. Torasik cerrahide epidural opiatlarla beraber 

kullanılan anesteztiklerin minimal etkin konsantrasyonunu belirleyen bir çalışma 

yapılmamıştır. Opiatların epidural aralıktan verilen lokal anesteziklere ilave olarak 

kullanılmasının faydası kullanılan dozu düşürmesi ve yan etkileri azaltmasıdır. Bu çalışmada 

2 farklı konsantrasyondaki levobupivakainin (Grup A: %0.125 ve grup B: %0.0625) 

sufentanil(1mg/ml) ile kombinasyonu ile epidural infüzyon şeklinde uygulanması ile analjezi, 

motor blokaj ve yan etkiler araştırıldı. Postoperatif dönemde intravenöz PCA systemi kurtarıcı 

mofin tüketimini değerlendirmek için kullanıldı. Ön sonuçlara göre istirahat halinde her iki 

grupta benzer VAS skorları elde edilmiş fakat öksürme esnasında Grup A da daha iyi sonuçlar 

elde edilmiştir. Levobupivakain dozu % 0.125 olarak uygulanan hastalarda bulantı, kusma ve 

kaşıntı daha az görüldü muhtemelen nedeni kurtarıcı morfinin daha az uygulanmasıydı. 

Sufentanil ile kombine edilen %0.125 epidural levobupivakain yan etkilere ve motor bloğa 

neden olmadan iyi bir ağrı kontrolü sağlamıştır.  

 



17.Navlet GM., Garutti I., Olmedilla L., ve ark., 2006. Paravertebral ropivacaine 0.3%, and 

bupivacaine 0.25/, provide similar pain relief after thoracotomy. J Cardiothor Vasc Anesth, 

20[5]:644-647.  

 

Bu çalışma posterolateral torakotomi sonrası sürekli torasik paravertebral blokajda 

ropivakain ve fentanilin, bupivakain ve fentanil kadar etkili olup olmadığını tespit etmeyi 

amaçlamaktadır. Elektif torakotomi yapılacak 60 hasta randomize iki gruba ayrıldı. Grup A: 

Her ikisi de 0.1 ml/kg/h olacak şekilde %0.3 Ropivakain/Fentanil 3microg/ml. Grup B:%0.25 

Bupivakain/Fentanil 3microg/ml. Ağrı skorları(istirahatte,derin solunumla ve öksürmekle), 

spirometri, subkutanöz opiat veya non steroid antienflamatuar kullanımı ve yan etkiler 48saat 

süresince değerlendirildi. Her iki teknik posterolateral torakotomiden sonraki ilk 2 gün için 

yeterli ağrı kontrolünü sağladı. İki grup arasında istirahatte, öksürmede ve hareketle ağrı 

skorlarında farlılık tespit edilmedi. Spirometri değerlerinde her iki grupta da birinci ve ikinci 

günler arasında iyileşme tespit edildi. Gruplar arasında kurtarıcı analjezi ve yan etkiler 

arasında farlılık görülmedi. Sonuç olarak posttorakotomi ağrı kontrolünde kullanılan 

paravertebral blokajda %0.25 bupivakain ve %0.3 ropivakainin aynı etkinliğe sahip olduğu 

görüldü. 

  

18.McLeod GA., Burke D., 2001. Levobupivacaine. Anaesthesia, 56:331-341.  

 

Bölgesel anestezide levobupivakain yeni geliştirilen bir lokal anesteziktir. Bu derleme 

levobupivakainin geliştirilmesinde altta yatan gerekçeleri ve modern bölgesel anestezide ki 

yerini tanımlamayı amaçlamıştır.  

 

19.Durmazlar SPK., Eskioğlu F., 2009. Botulinum toxin [Fundamentals before 

practice]:Review. Tur Klin Med J Med Sci, 29[3]:702-707.  

 

Çok az farmasötik ürün, bilinen en güçlü biyolojik toksin ve insanlara terapötik amaçlı 

ilk uygulanan mikrobiyal protein olan, botulinum toksini kadar kayda değer evrimsel bir 

gelişim gösterebilmiştir. Botulinum toksini, presinaptik kolinerjik sinir uçlarına geri 

dönüşümsüz olarak bağlandıktan sonra, asetilkolin salınımını engelleyerek uzun süreli kas 

gevşemesine sebep olur ve kas gevşemesi sinir uçlarının rejenerasyonu tamamlanana kadar 

sürer. Bilinen en etkili biyolojik toksin olan botulinum toksininin tedavideki kullanımı, 

nöromusküler blokaj oluşturma etkisinin gösterilmesi sonrasında 1980‟li yıllarda strabismus 



tedavisindeki başarılı etkisinin gösterilmesi ile başlamıştır. Kozmetik uygulamalarda 

kullanımı ise strabismus nedeni ile tedavi edilen bir hastanın glabellar kırışıklığının 

kaybolmasının gözlemlenmesi sonucu olmuştur. Her ne kadar yakın zamanlarda kozmetik 

kullanımı nedeni ile oldukça popüler olmuş olsa da, çizgili ve düz kasların fazla kasılmasının 

sebep olduğu düşünülen birçok hastalıkta başarılı olarak kullanılmaktadır. Kozmetik olmayan 

tedavi amaçlı uygulamaları arasında nöromusküler, gastrointestinal, genitoüriner, 

oftalmolojik, laringeal, oromandibular hastalıklar ve ağrı sendromları vardır. Toksin, 

blefarospazm, strabismus, primer hiperhidroz, servikal distoni tedavisi, glabellar çizgiler ve 

kaş çatıklığı tedavisi için kullanımında “Food and Drug Administration (FDA)” onayı 

almıştır. Toksinin etkilerinden etkili ve güvenilir olarak kozmetik ve terapötik amaçlı 

faydalanabilmek için hakkında detaylı bilgi sahibi olmak gerekir. Bu nedenle bu derlemede, 

botulinum toksininin tarihsel gelişimi, yapısı ve etki mekanizması, biyolojik silah olarak 

kullanımı, ticari formları, dilüsyon ve saklama koşulları, toksisitesi, kontrendikasyonları, olası 

direnç gelişimi, tedavi edilmiş kasların durumu ve yan etkilerine son literatürler eşliğinde 

değinilmiştir. 

 

20. Lu DW, Lippitz J, 2009 Complications of botulinum neurotoxin. Dis Mon, 55:198-211. 

 

 Botilinium nörotoksin geçtiğimiz 30 yılda gıda zehirlenmeleri nedeniyle sorun 

olmaktan çıkıp bir çok terapotik alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bilinen en toksik madde 

olan Botilinium toksin kendine yüz kırışıklıklarından anal fissüre ve hiperhidrosize kadar bir 

çok kullanım alanı bulmuştur. Bu çalışmada botilinium toksinin tarihçesi, patofizyolojisi ve 

immünolojisi, ticari olarak hazırlanması, toksisitesi ve kontrendikasyonları işlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERYAL VE YÖNTEM 

 

280-320gr ağırlığında altmış üç erkek Wistar sıçan kullanıldı. Bu çalışma yerel etik 

komiteden onay alınarak, finansal olarak üniversitenin bilimsel araştırma kurulu tarafından 

desteklendi. Tüm hayvanlar Laboratuar Hayvan Kaynakları Enstitüsü tarafından hazırlanan 

"Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Kılavuzu” ile uyumlu insancıl bakım aldı 

(Bethesda, 1985). Altmış üç erkek rat rastgele her grupta 7 rat olacak şekilde 9 gruba ayrıldı. 

Yöntem: 

 Ratlar 50 mg / kg tiyopentalin (Ulagay, İstanbul, Türkiye, IE pental sodyum) 

intraperitoneal  (ip) uygulanması yöntemi ile anestezize edildi ve sol hemitoraks traş edildi. 

Traş edilmiş cilt sterilize edilme amaçlı birkaç kez steril betadinli spançlarla silindi. 

Hayvanlar endotrakeal kateter yardımı ile dil retraksiyonu ile entübe edildi. Kateter rodent 

ventilatöre bağlandı (Harvard instrument, ASVP, USA). Hayvanlar oda havası ile ventile 

edildi (10 cm H2O of peak inspiratuvar basınç, 4 cm H2O pozitif  end ekspiratuvar basınç ve 

frekansı 60 solunum/dak).  

 Tüm hayvanlar deney boyunca supin poizyonda tutuldu. Sağ 4. ve 5. kaburgalar 

arasından lateral göğüs duvarı cildine 3cm‟lik insizyon yapıldı. Kaburgaları saran derin ve 

superfisial kaslar ekarte edilerek interkostal kaslar ortaya çıkarıldı. İnterkostal kas ve plevraya 

5.kostanın üzerinden 1.5cm insizyon yapıldı. Otomatik ekartör dikkatle yerleştirildi ve  1cm 

açıldı. Ekartör 1 saat süresince takılı bırakıldı bu süre boyunca yara yeri izotonik mayi ile 

ıslatılmış spanç ile örtüldü. Sürenin sonunda ekartör çıkarıldı. Derin kaslar kostalarla beraber 

2-0 ipek sütürle kapatıldı, cilt için 4-0 naylon sütür kullanıldı. Torakotomi kapatılmadan önce 

lokal anestezi ve sistemik analjezi gruplarına doğrudan görülerek göğüs iç kısımdan 

interkostal sinirlere enjeksiyon yapıldı. Blokaj sekiz noktaya  intravasküler enjeksiyondan 

kaçınılarak dikkatli şekilde  her bir noktaya 0.1 ml bupivakain veya botulinum toksin-A 

enjekte edilererek yapıldı. Yaranın alt ve üst katlarına 4.-6. anterior ve posterior interkostal 

damar sinir paketinin hemen altına enjeksiyon yapıldı. Hayvanlar spontan solunuma 

başlatıktan sonra endotrakeal kateterleri çıkarıldı. Dördüncü ve yirmidöncü saat torakotomi 

gruplarından kan örnekleri alındı ve -80˚C‟de saklandı. 

Gruplar: 

1- Kontrol Grubu(n=7): Sadece kan örnekleri alınan grup 

2- Dördüncü saat torakotomi grubu (n=7): Anestezi altında sol torakotomi yapılan ve 

otomatik ekartör yerleştirilip 1 saat bekletildikten sonra çıkarıldı ve kapatıldı. 

Torakotomiden 4 saat sonra kan örnekleri alındı.  



3- Yirmidördüncü saat torakotomi grubu (n=7): Torakotomi ve retraksiyon periyodunu 

takiben torakotomiden 24 saat sonra kan örnekleri alındı. 

4- Bupivakainle lokal anestezi 4.saat grubu (n=7): Torakotomiden sonra interkostal sinir 

blokajı bupivakainle yapıldı. Kan örnekleri torakotomiden 4 saat sonra alındı. 

5-  Bupivakainle lokal anestezi 24.saat grubu (n=7): Torakotomi ve bupivakainle sinir 

blokajını takiben kan örnekleri 24.saatte alındı.  

6- Botilinium toxin-A ile lokal anestezi 4.saat grubu (n=7): Torakotomiden sonra 

interkostal sinir blokajı botilinium toxin-A ile yapıldı. Kan örnekleri torakotominin 

4.saatinde alındı. 

7- Bupivakain ve diklofenak sodyumla sistemik analjezi 4.saat grubu (n=7): 

Torakotomiden sonra interkostal sinir blokajı bupivakainle yapıldı ve diklofenak 

sodyum intraperitoneal olarak verildi. Torakotomiden 12 saat sonra diklofenak 

sodyum tekrar verildi. Kan örnekleri torakotomiden 4 saat sonra alındı. 

8- Bupivakain ve diklofenak sodyumla sistemik analjezi 24.saat grubu (n=7): Prosedür 

bupivakain ve diklofenak sodyumla sistemik analjezi 4.saat grubu ile aynıydı. Sadece 

kan örnekleri torakotomiden 24 saat sonra alındı.  

Stres Hormon Düzeyleri: 

Norepinefrin (NE),epinefrin, kortizol, glukoz ve laktat dehidrogenaz (LDH) seviyelerine 

bakıldı. Norepinefrin ve epinefrin düzeyleri HPLC(High performance liquid chromatography) 

ile elektrokimyasal yöntemle incelendi. 

Norepinefrin ve epinefrin verileri mililitrede pictogram olarak belirtildi. Kortizol 

düzeyleri ECLIA (elektrochemiluminescence Immunoassay) yöntemi ile  Roche Modular E 

170 analizöründe (Roche Cobas Kit) ve  (Mannheim, Germany) firmasına ait Elecsys 2010 

cihazında çalışıldı ve desilitrede microgram olarak belirtildi. Glukoz düzeyi enzimatik 

referans metodu ile Hekzokinaz Roche Cobas Integra analizöründe (Roche Cobas KİT) 

incelendi ve desilitrede miligram olarak belirtildi. LDH seviyeleri IFCC‟ye (The International 

Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) göre UV assay ile ölçülmüş ve 

litrede internasyonel ünite olarak belirtildi. Tüm kitler ve ekipman Roche Diagnostics 

GmbH,D-68298 Mannheim tarafından üretilmiştir. 

İstatistiksel Analiz: 

İstatistiksel analiz Windows için SPSS yazılımı ile (Statistical Product and Service 

solutions,version 15.0, SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Veriler ortalama olarak ± standart 

deviasyon(SD) ile belirtildi. Gruplar arasında nonparametrik ve parametrik karşılaştırmalar 



tek yönlü ANOVA ile yapıldı. Hoc sonrası çoklu karşılaştırmalar  Tukey testi ile hesaplandı. 

P değeri 0.5‟in altında olanlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

BULGULAR  

Dördüncü saatte, stres hormon seviyeleri tüm gruplarda kontrol grubu ile kıyaslandığında 

anlamlı yüksek bulundu (P<0.05). Sistemik analjezi grubunda, kortizol seviyesi torakotomi 

grubuna kıyasla anlamlı düşük bulundu (P<0.05), ve LDH seviyesi torakotomi ve bupivakain 

grubuna göre anlamlı düşük bulundu (P<0.05). Diğer hormonlarda analjezik tedavi grupları 

arasında fark bulunmadı. 

 Yirmidördüncü saatte, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında glukoz dışındaki tüm stres 

hormonları anlamlı yüksek bulundu (P<0.05). Glukoz seviyesi kontrol grubu ile diğer analjezi 

gruplarında anlamlı farklı bulunmadı (P>0.05), fakat torakotomi grubunda diğer tüm gruplara 

göre anlamlı yüksek bulundu (P<0.05). Norepinefrin seviyesi sistemik analjezi grubunda 

torakotomi grubuna kıyasla anlamlı düşük bulundu (P<0.05). Grupların stres hormon 

düzeyleri ve gruplar arasında istatistiksel analiz karşılaştırmaları Tablo 1‟de gösterildi ve 

çoklu karşılaştırmaların P değerleri Tablo 2‟de gösterildi.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

 Bu çalışmamız torakotominin serum stres hormon düzeyini arttırdığını gösterdi fakat 

torakotomiden sonra uyguladığımız lokal veya sistemik analjezik tedavi serum stres hormon 

düzeyini azaltmadı. Kontrol grubu ile kıyaslandığında tüm stres hormon düzeyleri yüksek 

bulundu sadece glukoz seviyesi 24 saat torakotomi grubunda düşük bulundu. Analjezik tedavi 

ile sadece birkaç parametrede sonucu etkilemeye yeterli olmayan değişiklik saptandı. 

 Cerrahi stres hipotalamo- hipofizer -adrenal aks(HPA) upregülasyonuna ve sempatik 

sistem aktivasyonuna neden olur (Jeynes ve Gauci, 2008). Doku hasarı, ağrı duyusu ve psiko 

duygusal faktörler bu aktiviteden sorumlu olabilirler.  

Stres mekanizması ile dolaşıma geçen temel hormonlar hedef hücrelerin yüzeyindeki 

adrenerjik reseptörlere bağlanarak etki gösteren NE, Epinefrin gibi katekolaminlerdir 

(Chapman ve ark., 2008). NE temel olarak sempatik sinir uçlarından salgılanır ve 

sempatonöral aktivite için bir indikatördür. Epinefrin ise temel olarak böbrek üstü bezinden 

salgılanır ve sempatomedüller aktiveteyi yansıtır (Mravec ve ark., 2008). Kortizol insanda 

stresin primer ajanıdır ve HPA‟nın klasik göstergesidir (Chapman ve ark., 2008; Mravec ve 

ark., 2008). Kortizol seviyesi sirkadien bir ritm gösterir, sabah en yüksek düzeyde iken gün 

boyunca azalır. Kortizol seviyesindeki azalma interlökin-6, interlökin-8 ve tümör nekrosis 



faktör tarafından engellenir(Tacconi ve ark., 2010). Plazma laktat seviyesinde postoperatif 

dönemde gelişimsel farklılık tespit edilmiştir(Bouwmeester ve ark., 2001). Torakotomi 

plazma kortizol seviyelerini etkileyerek lokal proinflamatuar faktör üretimine ve çözünebilir 

mediatörlerin sistemik dolaşıma geçmesine yol açar. Torakotomi gibi birçok şiddetli doku 

hasarına verilen endokrin ve metabolik yanıtlar hipermetabolik periyoda neden olur. Bu 

homeostatik bozukluğa rağmen, selüler dehidratasyon, kapiller sızıntı ve organ disfonksiyonu 

analjezik metoda bağlı olarak strese verilen yanıtta azalmaya neden olabilir. (Bouwmeester ve 

ark., 2001). Böylece ağrı ve stres hormon seviyelerindeki artma mortalite ve morbidite 

oranlarını arttırmaktadır. 

 Özellikle yüksek riskli hastalarda artmış kortizol seviyesi natural killer hücrelerin 

aktivitesini, yara iyileşmesini ve platelet adezyonunu inhibe edip; perioperatif  iyileşmeyi ve 

uzun dönem sonuçlarını olumsuz etkiler.(Tacconi ve ark., 2010). NE ve epinefrin seviyeleri 

stres için daha az duyarlı indikatörlerdir(Mravec ve ark., 2008). 

 Altmış dakikalık kaburga retraksiyonu ratlarda allodiniye yol açar (Buvanendran ve 

ark., 2004). Kosta retraksiyonu ekartörün her iki tarafında interkostal sinirlerdeki iletimi 

tamamen bloke eder ve bir sonraki kostayı %50 oranında etkiler (Buvanendran ve ark., 2004). 

Nara ve ark. (2001) interkostal sinir ligasyonunun ratların %70‟inde allodiniye yol açtığını 

göstermişler. Bizim kısıtlamamız biz analjezi ve allodiniyi akut marker olarak kontrol 

etmedik bu yüzden bu çalışmada ağrı kontrolü yeterliliğini değerlendiremedik. 

 İyi ağrı kontrolü  torakotomide hastayı hipoksiden, ventilasyon perfüzyon 

uygunsuzluğundan, atelektaziden, mukus tıkaçlardan, enfeksiyondan ve solunum 

yetmezliğinden korumak için gerekli olan etkili öksürme ve solunum için çok 

önemlidir.(Detterbeck, 2005; Dabir ve ark., 2008). Ağrı kontrolünde en sık kullanılan 

yöntemler sistemik narkotikler ve epidural uygulamalardır. İnterkostal sinir blokajı daha nadir 

kullanılır ve en basit yöntemi insizyon kapatılmadan önce interkostal sinirlere lokal anestezik 

enjeksiyonudur (Detterbeck, 2005).  

 Yalnızca narkotiklere göre blokaj daha iyi ağrı kontrolü sağlar fakat epidural analjezi 

ile kıyaslandığında hiçbir teknik üstün değildir (Detterbeck, 2005). Cosmo ve ark.(2005) en 

üstün tekniğin epidural analjezi olduğunu göstermişler fakat torakotomi ile ilgili yapılan fazla 

çalışma bulunmamaktadır. Fibla ve ark.(2008), Ju ve ark. (2008) epidural anesteziyi torasik 

analjezi için altın standart kabul etmişlerdir. İnterkostal sinirlerin kriyoterapisi, torasik 

paravertebral blokla bölgesel anestezi, interplevral veya subplevral kateter takılması gibi diğer 

bazı yöntemlerde mevcuttur(Navlet ve ark., 2006; Detterbeck, 2008; Fibla ve ark., 2008; 

Dabir ve ark., 2008). Onbirbin hasta üzerinde yapılan bir çalışmada her interkostal sinire 2ml 



%0.25 ila % 0.5‟lik bupivakain enjekte edilmiş ve sistemik toksisite tespit edilmemiş (Navlet 

ve ark., 2006; Detterbeck, 2008). Fakat kimi otoritelere göre bazen bazen fatal 

kardiyovasküler ve/veya santral sinir sistemi toksisitesi ile sonuçlabilir (McLeod ve Burke, 

2001; Cosmo ve ark., 2005; Fibla ve ark., 2008). Bupivakain uzun etkili amid tipte bir lokal 

anestezik ajandır ve voltaj kapılı sodyum kanallarını inhibe ederek duyusal-motor ve sempatik 

aktivite sinirlerinde aksiyon potansiyeli oluşumunu baskılar (McLeod ve Burke, 2001; Cosmo 

ve ark., 2005). Wheatley ve ark.(2005) torasik cerrahiden sonra opiatlarla lokal anesteziklerin 

beraber kullanımının ağrı kontrolünde daha iyi olduğunu belirtmişlerdir.  

 Ağrı sendromlarında botilinium toksin A kullanımı son yıllarda oldukça popülerdir 

(Durmazlar ve Ekşioğlu, 2009). Bir çok hastalığın tedavisinde başarı ile kullanılmıştır (Willis 

ve ark., 2008; Jeynes ve Gauci 2008; Durmazlar ve Ekşioğlu, 2009; Lu ve Lippitz,2009). Rat 

ve tavşanlarda paralizi veya güç kaybı olmadan analjezi sağlandığı gösterilmiş(Jeynes ve 

Gauci, 2008). Botilinum toksinin ağrı algısına etkisi nöromusküler iletimle alakalı olabilir ve 

kolinerjik sinir uçlarından asetil kolin ekzositozunu inhibe ederek ortaya çıkar (Lu ve Lippitz, 

2009).  

Bu çalışmada stres hormon seviyelerinde düşme saptanmadı. Aynı zamanda stres 

hormonları ağrı dışında, doku travması, emosyonel faktörler ve ağrı algısı gibi faktörlerle de 

yükselebilir. 

 Sonuç olarak, bizim çalışmamız kullanılan analjezik tedavinin torakotomiden sonra 

artan stres hormon düzeyini azaltmakta yetersiz kaldığını göstermiştir. 
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