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ÖZET Amaç: Çalışmada; anestezi indüksiyon ve idamesinde kullanılan Propofolün iki farklı konsantrasyonunun enjeksiyon ağrısı ve entübasyona verilen hemodinamik yanıtlar açısından karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Operasyon öncesi 8 saat aç bırakılan hastalara
premedikasyon uygulanmadı. ASA I-II grubu 90 olgu rastgele 3 gruba ayrıldı. İndüksiyonda grup
I’e %1 propofol 600 ml/saat, grup II’ye %2 propofol 600 ml/saat ve grup III’e ise %2 propofol 300
ml/saat hızında verildi. Kirpik refleksi kaybolana kadar infüzyona devam edildi. Giden ilaç miktarları ve infüzyon süreleri kaydedildi. Kirpik refleksi kaybolduktan sonra hastalara kas gevşetici olarak 0,5 mg/kg atraküryum verildi ve propofol infüzyonuna 6-8 mg/kg/saat olarak devam edildi.
Operasyon boyunca hastaların ortalama arter basıncı (OAB) ve kalp atım hızı (KAH) kaydedildi.
Hastalara indüksiyon sırasında propofol infüzyonu ile elinde ağrısı olup olmadığı soruldu ve kaydedildi. Bulgular: Hastaların demografik verileri (ASA, yaş, cins, ağırlık) açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0,05). Hafif derecede ağrı açısından grup I ile grup II arasında ve
grup I ile grup III arasında anlamlı fark (p< 0,05) bulundu fakat Grup II ile grup III arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu (p> 0,05). Sonuç: %1’lik propofol enjeksiyon ağrısı açısından
avantajlıdır. Ancak enjeksiyon ağrı insidansı ve entübasyona olan hemodinamik yanıtlarda benzer
özellik taşıyan %2’lik propofol iyi bir alternatif olabilir.
Anahtar Kelimeler: Propofol; anestezi, intravenöz; ağrı; enjeksiyonlar

ABSTRACT Objectives: In this study, we aimed to compare two different concentrations of propofol
used during anaesthesia induction and management by means of their response to injection pain and
its hemodynamic response to intubation. Material and Methods: Patients who were not fed during
8 hours prior to the surgery were not premedicated. 90 cases from Group ASA I-II were randomly
seperated into three groups. In the induction, Group I received propofol of 1% at a rate of 600 ml/h,
Group II 2% at 600 ml/h and Group III 2% at 300 ml/h. Infusion was continued until eyelash reflex
terminated. The amounts of drugs and infusion times were recorded. After termination of eyelash
reflex, 0.5 mg/kg of atrakuryum given to the patients as muscle relaxant and propofol infusion was
continued at a dose of 6-8 mg/kg/hr. During the operation, mean arterial pressure and heart rate of
patients were recorded. Patients were asked whether they had pain in the hand during propofol
infusion in induction period and these data were recorded. Results: Demographic data (ASA, age,
gender, weight) was found a significant difference between the groups (p> 0.05). Significant
differences were found in mild injection pain between Group I and Group II and between Group I
and Group III (p<0.05). There was no significant difference in mild injection pain between Group
II and Group III (p<0.05). Conclusion: 1% propofol is advantageous in terms of injection pain.
However, 2% propofol which has similar features in the hemodynamic responses to intubation and
injection pain may be a good alternative.
Key Words: Propofol; anesthesia, intravenous; pain; injections
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ropofol anesteziden hızlı derlenme ve hoş,
düzgün indüksiyon temin eden populer intravenöz bir ajandır. Ana sorunun birisi enjeksiyon ağrısıdır ve hastaların %70’inin üzerinde
ortak bir problem olarak rapor edilmiştir.1-3 Yaygın
olarak kullanılan bir intravenöz anestezik ajan olmakla birlikte çok sayıda solüsyon içerisindeki
farklı formülasyonları bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan standart propofol, uzun zincirli trigliserit (UZT) içeren formülasyonlardır.4
Dünyada ve ülkemizde birçok merkezde, birçok arastırmacı propofol enjeksiyon ağrısını gidermek için farklı ilaç ve yöntemler uygulamıştır.
Kullanılan ilaçlar propofol enjeksiyon ağrısını belli oranda önlerken, değişik tekniklerle (ilacın veriliş hızı, 4 ºC ve 37 ºC ısılarda ilaç verilmesi, enjeksiyon için büyük bir ven kullanılması gibi) de farklı sonuçlar elde edilmistir.5-9
Çalışmamızın amacı indüksiyonda kullanılan
propofolün %1 ve %2’lik konsantrasyonlarının değişik infüzyon hızlarında enjeksiyon ağrısı ve entübasyona hemodinamik yanıt üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıdır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışma için Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulunca
onay verildi. Hastalardan çalışmaya gönüllü olarak
katıldıklarına dair bilgilendirilmiş onam formu
alındıktan sonra kulak burun boğaz operasyonu
olacak, 18-60 yaş arası, ASA I-II grubu 90 hasta
prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Acil cerrahi uygulananlar, gebelik şüphesi olanlar, karaciğer ve/veya böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar,
hiperlipidemisi olan veya hiperlipidemi için ilaç
kullananlar, kalp yetmezliği olanlar, yumurta allerjisi olanlar, propofol allerjisi veya ilacın içindeki
herhangi bir maddeye karşı allerjisi olanlar, kas-iskelet sistem bozukluğu bulunanlar ve nörolojik
hastalığı olanlar çalışmaya dâhil edilmedi.
Hastalar premedikasyon almadı. Operasyon
odasına alınan hastaların dominant olmayan el sırtından 20 gauge intraketle damar yolu açıldı ve oda
ısısında bekletilmiş olan 1000 ml %0,9 NaCl solusyonu takıldı. Hastaların elektrokardiyogramı, sistolik (SKB), diastolik (DKB), ortalama kan basınç80

ları (OKB), kalp atım hızı (KAH) ve periferik oksijen saturasyonları (SpO2) ölçülmek üzere monitörize edildi (Datex-Engstrom AS/3Monitör, Deutschland).
Hastalar rastgele üç gruba ayrıldı. Grup I’e (n=
30) anestezi indüksiyonu için 600 ml/saat infüzyon
hızında % 1 Propofol (Propofol %1 Fresenius 50 ml
flakon Fresenius Kabi, Deutschland), Grup II’ye (n=
30) anestezi indüksiyonu için 600 ml/saat infüzyon
hızında % 2 Propofol (Propofol %2 Fresenius 50 ml
flakon Fresenius Kabi, Deutschland) ve Grup III’e
(n= 30) anestezi indüksiyonu için 300 ml/saat infüzyon hızında %2 propofol infüzyonu planlandı.
Propofol infüzyonuna başlandığı anda dijital
saat ile süre tutuldu. İnfüzyon başlandıktan 20 saniye sonra hastaya ilaç giden elinde ağrısı olup olmadığı soruldu ve kaydedildi (Tablo 1). Kirpik refleksi
kayboluncaya kadar infüzyona devam edildi.
Kirpik refleksi kaybolunca propofol infüzyonu sonlandırıldı ve giden propofol miktarı (ml), geçen süre (sn) kaydedildi. Hastaya maske ile %50 O2
ve %50 N2O solutulduktan sonra kas gevşetici olarak 0,5 mg/kg atrakuryum uygulandı. Anestezinin idamesi için 0,1 µg/kg/dk remifentanil, 6-8
mg/kg/saat propofol infüzyonu başlandı. Kas gevşemesi için yeterli olan üç dakika beklendikten
sonra endotrakeal entübasyon yapıldı.
Anestezi indüksiyonundan önce, indüksiyon
sonunda, entübasyon sonrası 1, 2, 5, 10 ve 20. dakikalardaki SKB, DKB, OKB, KAH ve SpO2 ölçümleri kaydedildi. Bu süre içerisinde hastalara ek propofol veya remifentanil uygulanmadı.

TABLO 1: Propofol enjeksiyon ağrısı değerlendirme
tablosu.
Ağrı skoru Ağrı derecesi

Cevap

0

Yok

Sorulara negatif yanıt

1

Az

Sadece sorulduğunda ağrı olduğunu
söyleme. Davranışsal belirti yok

2

Orta

Ağrı sorulduğunda söylüyor ve
davranışsal belirti veriyor/
Sorulmadan ağrı belirtiyor.

3

Ağır

Güçlü, sesli cevap veya yüz buruşturma,
kol çekme, göz yaşı cevabı.
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SPSS 13 programı kullanılarak normal dağılım varsayımını sağlayan ölçümsel değişkenlerin
ikişerli grup karşılaştırılmasında t-testinden yararlanıldı. Parametrik ilişkilerin belirlenmesinde
Pearson, parametrik olmayan ilişkilerin belirlenmesinde ise Spearman korelasyon katsayısı hesaplandı. Farklı zamanlarda ölçülen değişkenlerin
farklılıklarının belirlenmesinde iki yönlü tekrarlı varyans analizi kullanıldı. Farklı ölçümlerin belirlenmesinde Post Hoc testlerden Holm Sidac
testi kullanıldı. Enjeksiyon ağrısı için oran-t testi
kullanıldı. Kategorik verilerin çapraz analizinde
Chi-kare testi kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov-smirnov testi ile
yapıldı. Veriler ortalama ± standart hata olarak
verildi. Farklılıklar için p< 0,05 anlamlı kabul
edildi.

BULGULAR
Hastaların demografik verileri (ASA, yaş, cins, ağırlık) açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0,05) (Tablo 2).
Propofol enjeksiyonu sırasında ağrı şikâyeti olmayan hasta sayısı Grup 1’de daha fazla olmasına
rağmen gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>
0,05) (Şekil 1) (sırasıyla hasta sayısı 5, 2, 2).
Hafif dereceli propofol enjeksiyon ağrısı değerlendirildiğinde Grup 1 ile Grup 2 arasında ve
Grup 1 ile Grup 3 arasında anlamlı bir fark bulundu (sırasıyla, p= 0,025 ve p= 0,008, Şekil 1). Fakat
Grup 2 ile Grup 3 arasında anlamlı bir fark yoktu
(p> 0,05, Şekil 1). Orta dereceli Propofol enjeksiyon ağrısı değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark görülmedi (sırasıyla 8, 9, 12 hasta p>
0,05, Şekil 1). Şiddetli Propofol enjeksiyon ağrısı
bakımından, Grup 1 ile Grup 2 arasında ve Grup 1

TABLO 2: Hastaların demografik verileri.
Grup 1

Grup 2

30

30

30

ASA (I/II)

28/2

27/3

28/2

Yaş (yıl)*

35,2±10,37

32,8±8,95

32,9±11,46

Hasta Sayısı

Grup 3

Cins(K/E)

13/17

11/19

11/19

Ağırlık(kg)*

74,43±9,29

75,93±11,12

73,36±10,84

*Ortalama ± standart sapma.
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16

* †

14

*

†

12
10

Grup 1

8

Grup 2
Grup 3

6
4
2
0

yok

hafif

orta

şiddetli

ŞEKİL 1: Propofol enjeksiyon ağrısının gruplara göre dağılımı.
Değerler hasta sayısı olarak verilmiştir.
*Grup 1-2 farklılıkları p= 0,025, *Grup 1-3 farklılıkları p= 0,008.
† Grup 1-2 farklılıkları p= 0,005, †Grup 1-3 farklılıkları p= 0,035

ile Grup 3 arasında anlamlı bir fark bulunurken (sırasıyla, p= 0,005 ve p= 0,035); Grup 2 ile Grup 3
arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0,05, Şekil
1).
Propofolün enjeksiyon süreleri açısından Grup
1 ile Grup 3 arasında anlamlı bir fark yoktu (p>
0,05). Grup 2’deki indüksiyon süresi hem Grup 1
hem de Grup 3’ten ileri derecede anlamlı olarak kısa bulundu (p< 0,001, Tablo 3).
Hastalara indüksiyonda kirpik refleksi kaybolana kadar verilen ilaç miktarı (ml) her üç grup arasında önemli derecede farklı bulundu (p< 0,001).
İlacın en fazla Grup 1’de verilirken en az Grup 3’te
verilmiş olduğu görüldü (Tablo 4).
Hastalara indüksiyonda infüzyonla verilen
propofol miktarı (mg/kg) açısından her üç grup arasında önemli derecede fark bulundu (p< 0,001). En
az verilen doz Grup 1’de ortalama 2.14 mg/kg iken
en fazla verilen doz Grup 2’de ortalama 2.82 mg/kg
olarak bulundu (Tablo 5).
Grup 1 ve Grup 2’de indüksiyon sonrasındaki
OAB değerlerindeki düşüş kontrol değerine göre
ileri derecede anlamlıydı (p< 0,001). Entübasyon
sonrasında OAB değerinde kontrol değerine göre
artış ileri derecede anlamlıydı (p< 0,001). Diğer
OAB değerleri kontrol değere göre ileri derecede
anlamlı olarak düşüktü (p< 0,001, Şekil 2).
Grup 3’te indüksiyon sonrası OAB değerindeki düşüş kontrol değerine göre ileri derecede an81
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TABLO 3: Propofol’ün indüksiyon süreleri
Gruplar

İndüksiyon süreleri (sn)

p

Grup 1

95,43 ± 16,11

>0,05

Grup 2

63,33 ± 14,09

<0,001*

Grup 3

99,70 ± 15,28

>0,05

p> 0,05: anlamlı değil, *Grup 1-2 ve Grup 2-3 farklılıkları.

TABLO 4: İndüksiyonda verilen propofol miktarları (ml).
Gruplar

İlaç miktarı (ml)

p

Grup 1

15,9 ± 2,4

<0,001*†

Grup 2

10,8 ± 1,6

<0,001‡

Grup 3

8,3 ± 1,3

>0,05

p> 0,05: anlamlı değil, *Grup 1-2 ve †Grup 1-3 farklılıkları, ‡ Grup 2-3 farklılığı.

TABLO 5: İndüksiyonda hastalara verilen ortalama
propofol miktarları (mg/kg)
Gruplar

İlaç miktarı (mg/kg)

p

Grup 1

2,1 ± 0,2

<0,001*

Grup 2

2,8 ± 0,1

<0,001†

Grup 3

2,4 ± 0,2

<0,001‡

sı 2. dakikada KAH değerleri kontrol grubuna göre
önemli derecede yüksekti (p= 0,015). Diğer zamanlarda ölçülen KAH değerleri kontrol grubuna benzerdi (p> 0,05, Şekil 3).
Grup 3’te KAH kontrol değere göre entübasyon sonrası 1. dakikada ileri derecede anlamlı olarak artarken (p< 0,001), diğer zamanlarda ölçülen
KAH değerleri ile kontrol değerleri arasında bir
fark yoktu (p> 0,05, Şekil 3).
Gruplar arası karşılaştırmada, KAH açısından
anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0,05, Şekil 3).

TARTIŞMA
Propofol günümüzde en sık kullanılan intravenöz
genel anestezik ilaçtır.10 Bunun yanında yumuşak
bir anestezi indüksiyonu, hızlı bir ayılma olması ve
postoperatif dönemde düşük bulantı-kusma insidansı sağlar.11 Propofolün bütün bu olumlu özelliklerine rağmen enjeksiyon ağrısına yol açması; hasta
ve anestezi konforunu bozan bir özelliğidir. Sadece bu özelliğinden dolayı propofol ile ilgili değişik
çalışmalar yapılmış, bu konu araştırmacıların ilgi-

p> 0,05: anlamlı değil, *Grup 1-2 ve † Grup 1-3 farklılıkları, ‡ Grup 2-3 farklılığı

Gruplar arası karşılaştırmada OAB değerleri
tüm zamanlarda gruplar arasında anlamlı bir fark
yoktu (p> 0,05, Şekil 2).
Grup 1’de indüksiyon sonrası KAH kontrol
grubuna göre yüksek olmasına rağmen anlamlı değildi (p> 0,05). Entübasyon sonrası KAH kontrol
grubuna göre ileri derecede yüksekti (p< 0,001).
KAH değerleri entübasyon sonrası 2. dakikada kontrol değerlerine benzer seviyelere gerilerken, diğer
zamanlarda kontrol değerlerine göre ileri derecede
anlamlı olarak düşüktü (p< 0,001, Şekil 3).
Grup 2’de KAH kontrol grubuna göre indüksiyon sonrasında önemli derecede anlamlı olarak arttı (p< 0,01) ve entübasyon sonrası bu artış ileri
derecede anlamlıydı (p< 0,001). Entübasyon sonra82
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ŞEKİL 2: Ortalama kan basıncı değerlerinin gruplara göre dağılımı (p> 0,05).
İÖ: indüksiyon öncesi, IS: indüksiyon sonrası, ES: entübasyon sonrası.

Grupların KAH ortalama değerleri
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lamlıydı (p< 0,001). Entübasyon sonrası OAB değerlerindeki yükselme kontrol değerlerine benzerdi (p> 0,05). Ölçülen diğer OAB değerleri kontrol
OAB değerlerine göre ileri derecede anlamlı olarak
düşüktü (p< 0,001, Şekil 2).
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ŞEKİL 3: Kalp atım hızı ortalama değerlerinin gruplara göre dağılımı (p>0,05).
İÖ: indüksiyon öncesi, IS: indüksiyon sonrası, ES: entübasyon sonrası.
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sini çekmiştir. Propofolün enjeksiyon ağrısı ile ilişkili mekanizma olarak lipit taşıyıcısı12-14 ve emülsiyonun aköz fazdaki propofol konsantrasyonunun
önemli olduğu bildirilmektedir.15,16
Propofolün serbest konsantrasyonları plazmada kinin-kallikrein sistemini aktive ederek bradikinin salınımına yol açar. Bradikinin ise ven
üzerine etki ederek vazodilatasyon ve permeabilite artışına yol açar. Bu şekilde propofol damar endotelinden dışarı çıkar ve serbest sinir uçlarıyla
temas ederek enjeksiyon ağrısına neden olur.17
Doenicke ve ark.12 propofol uzun zincirli trigliserid emülsiyonunu normal salin ile sulandırmışlar ve diğer gruba ise propofol emülsiyonuna yağ
emülsiyonu karıştırmışlar. Yağ emülsiyonu karıştırılan grupta ağrı görülme sıklığı ve yoğunluğunu
daha az bulmuşlar. Nedenini ise propofolün yağ
partikülleri tarafından absorbe edilerek aköz fazdaki serbest konsantrasyonunu azaltması olarak yorumlamışlardır.
Song ve ark.,10 standart propofol (Diprivan: AstraZeneca, Wilmington, DE) ile %50 daha az soya
yağı ve yumurta lesitini içeren başka bir propofol
formülasyonu (Ampofol: Amphastar Pharmaceuticals, Inc., Rancho Cucamonga, CA) karşılaştırıp,
standart propofol formülasyonunda daha az ağrı
oluştuğunu bildirmişlerdi. Grauers ve ark.,18 propofolü hastalara değişik infüzyon hızlarında (0,21,0 ml/sn) vermiş ve enjeksiyon ağrısı açısından
aralarında bir fark bulmamışlardı. Kaul ve ark.19
yaşlı hastalarda %1 ve %2 propofol konsantrasyonlarını indüksiyonda değişik infüzyon hızında karşılaştırmışlar ve aralarında enjeksiyon ağrısı açısından fark bulmamışlardır.
Bizim çalışmamızda %1 ve %2’lik propofol
konsantrasyonları enjeksiyon ağrısı açısından karşılaştırıldı. Her iki formülasyonun bir mililitresinde eşit oranda yumurta lesitini ve soya yağı bulunurken %1’lik propofol formülasyonunun mililitresinde 10 mg propofol, %2’lik propofol formülasyonunun mililitresinde 20 mg propofol etken
maddesi mevcuttu. Çalışma sonuçlarımıza göre
%2’lik propofol konsantrasyonu aköz fazda daha
fazla propofol etken maddesi içermesine rağmen
enjeksiyon ağrısının sıklığı yönünden (gruplar sıTurkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010;8(2)
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rasıyla 5, 2, 2 hasta) her iki formülasyon arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak hafif ve şiddetli ağrı insidansı %2’lik düşük ve
yüksek doz propofol uygulaması ile %1’lik propofol uygulaması arasında fark bulunmuştur.
Fulton ve ark.20 yoğun bakımda mekanik ventilatör tedavisi altındaki hastaların sedasyonu için
yaptıkları çalışmada indüksiyonda hastalara verecekleri propofol dozunu 2 mg/kg olarak belirlemişler ve toplam dozu 15-18 saniyede vermişlerdi.
Hastaların kirpik reflekslerinin kaybolduğu süreyi
indüksiyon süresi olarak kabul etmişler ve bu sürenin 40 saniye olduğunu bildirmişler. Propofolün
hızlı başlangıç ve kısa etki süreli ile karakterize farmakokinetik özellikleri olduğunu, bütün hastalarda propofolün tatmin edici bir sedasyon ile iyi bir
hemodinamik stabilite sağladığını belirtmişlerdir.
Zattoni ve ark.nın21 yaptığı bir çalışmada; elektif beyin cerrahi vakalarında indüksiyonda sabit
hızda kullandıkları %1 ve %2 propofolü karşılaştırdıklarında indüksiyon dozu ve indüksiyon zamanı arasında fark bulmamışlardır.
Kaul ve ark.,19 yaşlı hastalarda indüksiyonda
%1 ve %2 propofolü farklı infüzyon hızlarında
(300 ml/h, 600 ml/h, 900 ml/h) uygulamışlar. İndüksiyon dozu açısından %1’lik propofolün daha
düşük dozlarda indüksiyon sağladığını rapor etmişlerdi. Yine aynı çalışmada %2’lik propofol ile indüksiyon zamanının daha kısa olduğunu bulmuşlardı. Çalışmalarının sonunda indüksiyonda kullanılan propofolün infüzyon hızı arttıkça kullanılan
ilaç miktarının arttığı ancak indüksiyon süresinin
kısaldığı sonucuna varmışlardır.
Pellegrini ve ark.nın22 yaptıkları bir çalışmada, çocuklarda indüksiyonda %1 ve %2 propofol
formülasyonları karşılaştırılmış ve %2’lik propofolün indüksiyon süresinin daha kısa olduğu ve hemodinamik açıdan her iki formülasyon arasında bir
fark bulunmadığını bildirmişlerdi.
Bizim yaptığımız çalışmada %1 ve %2 propofolün aynı hızda verilmesi sonucunda indüksiyon
süresinin %2 propofol grubunda daha kısa olduğu
görülmüş ancak hastalara indüksiyonda verilen
propofol dozu %1 propofol grubunda daha düşük
bulunmuştur. Hastalara birim zamanda eşit propo83
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fol dozu verilen gruplar arasında (%1 propofol 600
ml/saat ve %2 propofol 300 ml/saat) indüksiyon süreleri açısından fark bulunmazken toplam verilen
ilaç volümü 300 ml/saat %2 propofol grubunda anlamlı olarak az bulunmuştur. Bulduğumuz sonuçlar
bu çalışmalardaki sonuçlar ile benzerdir.
Montanini ve ark.,11 yoğun bakım ünitelerinde sedasyon sağlamak amacıyla %1 ve %2 propofolü karşılaştırmışlar. Aynı sedasyon skoru sağladıkları propofol dozlarını benzer bulmuşlar ancak
hastaların aldıkları propofol miktarlarını ise %2’lik
propofol grubunda anlamlı olarak düşük bulmuşlardır. Her iki formülasyonun farmakokinetiği ve
farmakodinamiğini ise benzer bulmuşlardır. Bizim
çalışmamızda da bu çalışmaya benzer olarak indüksiyonda %2’lik propofolün kullanıldığı gruplarda
hastalara verilen propofol miktarı daha az olarak
bulunmuştur.
İndüksiyonda kullanılan propofol, verilme hızına bağlı olarak sistolik ve diastolik kan basıncında düşmeye yol açabilir. Bu düşmeler genellikle
klinik olarak önemsizdir ve hastalar tarafından iyi
tolere edilirler. Ancak hastaların kontrol değerlerine göre %20’nin üstündeki düşüşlerde inotropik
ajanlar ile müdahale gerekebilir. Entübasyon ile
oluşan sempatik aktivasyon tansiyon değerlerinde
düzelme sağlayabilir.23

Servin ve ark.,24 anestezi indüksiyonu ve idamesinde %1 ve %2’lik propofol formülasyonlarını
karşılaştırmışlar ve %2’lik formülasyonun %1’lik
fomülasyon ile benzer güvenilirlik ve farmakodinamik profile sahip olduğunu göstermişlerdi.
Zattoni ve ark.21 elektif kraniyotomi yapılan
hastalarda anestezi indüksiyonu ve idamesi için %1
ve %2 propofol formülasyonları verilmiş ve karşılaştırılma yapılmıştır. Her iki grup arasında hemodinamik açıdan fark bulunmamıştır.
Bizim çalışmamızda her üç grupta da indüksiyon sonrasında kontrol değerlere göre SKB, DKB
ve KAH’nda bir düşme saptanmış, entübasyon sonrasında ise bu parametrelerde kontrol değerlere göre artış bulunmuştur. Ancak bu düşme ve yükselmeler kontrol değerlere göre %20’nin altında olduğu için klinik olarak anlamlı bulunmamıştır. Yukarıdaki çalışmalara paralel olarak her üç grup
çalışma grubumuzda da benzer hemodinamik sonuçlar elde edilmiştir.
Sonuç olarak, her iki konsantrasyonun entübasyona olan hemodinamik yanıtları benzer özellikler taşıdığı, enjeksiyon ağrısı üzerine ise %1’lik
propofol konsantrasyonun %2’lik propofol konsantrasyona göre daha avantajlı olduğu fakat her iki
formulasyonla beraber veya öncesinde bir analjezik
veya lokal anestezik uygulanması gerekli olabilir.
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