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ÖZET
Amaç: Omuz cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif ağrı önemli bir sorundur. Çalışmamızda artroskopi 
omuz cerrahisinde interskalen blok ile, tek doz perioperatif eklem içi lokal anestezik uygulamasının postopera-
tif analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem ve Gereçler: Etik kurul ve hasta onayı sonrası ASA I-II 36 hasta randomize olarak ikiye ayrıldı. Grup 
I’deki hastalara tek doz interskalen blok uygulaması yapıldı ve Grup II’deki hastalara tek doz perioperatif eklem 
içi lokal anestezik uygulaması yapıldı. Hastaların postoperatif vizuel analog skala (VAS) değerleri 0, 1, 4, 8, 12 ve 
24. saatlerde sorgulandı, ilk analjezik uygulama zamanı, ek analjezik ihtiyaçları ve 24’üncü saat sonunda hasta 
memnuniyeti ve yan etkiler sorgulandı.
Bulgular: Çalışmadaki grupların yaş, cinsiyet, ASA I/II dağılımı ve cerrahi süreleri karşılaştırıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı fark görülmedi. Her iki grupta da tüm hastalarda yeterli analjezi sağlandı (VAS< 4). Grup 1’in VAS 
değerleri tüm zamanlarda daha düşüktü; sadece postoperatif 8., 12. ve 24. saatlerde iki grup arasında istatistik-
sel fark yoktu. Grup 1’de 4 hastanın (% 22) ve Grup 2 ’de 8 hastanın (% 44) ek analjezik ihtiyacı oldu. Ek analjezik 
ihtiyacı açısından Grup 1 ile Grup 2 arasında fark yoktu. Hasta memnuniyetine bakıldığında Grup 1’de hasta 
memnuniyeti 9±0.65 ve Grup 2’de 8±0.86 olup gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark vardı (p=0.036).
Tartışma ve Sonuç: Artroskopik omuz cerrahisinde interskalen blok uygulaması post operatif dönemde oldukça 
etkili bir analjezi sağlamaktadır; bunun yanında tek doz perioperatif eklem içi lokal anestezik uygulamasının 
postoperatif ağrı tedavisinde kullanımının yan etki ve komplikasyona neden olmaması, işlemin kolay uygulan-
ması ve etkin bir analjezi sağladığından dolayı iyi bir seçenek olabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Eklem içi lokal anestezik; İnterskalen blok; Omuz artroskopisi

ABSTRACT
Introduction: Post-operative pain is a prominent problem in shoulder surgery patients. In our study it was 
aimed to compare post-operative analgesic efficacy between single dose peri-operative intra-articular local 
anesthetic and single shot interscalene block in arthroscopic shoulder  surgery.
Methods: After  obtaining ethical committee approval and informed consents totally 36 ASA 1-2 patients were 
randomly held in two groups. The patients in group 1 were performed single shot interscalene block while 
patients in group 2 received only a single dose peri-operative intraarticular local anesthetic. The postoperative 
VAS( visual analog scale) scores of the patients were measured for postoperative 0, 1., 4., 8., 12. And 24. Hours. 
Some other factors including time of first analgesic administration, additional analgesia consumption, patient 
satisfaction at 24. hour and side effects were also asked. 
Results: There was no statistically significant difference according to comparison of the factors regarding age, 
gender, ASA1-2 scores and surgery durations between two groups. Adequate analgesic effects were measured 
for both groups (VAS<4). The overall VAS values were low in Group 1; there was no significant difference only 
for 8., 12. And 24. hours postoperatively between groups. Only 4 patients in Group 1 (22%) and 8 patients in 
group 2 (44%) required additional analgesic so that there was no significant difference among groups regarding 
additional analgesia consumption. 
Dıscussıon And Conclusıon: Administiration of interscalene block in arthroscopic shoulder surgery provides a 
high analgesia postoperatively. Moreover we suggest administiration of intraarticular local anesthetic as a safe 
and easy method with adequate analgesia for these surgical procedures.
Key words: Inrtaarticular local anesthesic; Interscalene block; Shoulder arthroscopy
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GİRİŞ

Artroskopik omuz cerrahisi minimal invazif cerrahi bir 
prosedür olmasına rağmen ciddi postoperatif ağrı ile 
ilişkilidir. Omuz artroskopisi sonrası hastaların opioid 
gereksinimi gastrektomi ve torakotomi operasyonları 
sonrası opioid gereksinimine benzerdir (1). Ciddi pos-
toperatif ağrı için analjezi sağlama amacıyla kullanılan 
parenteral opioidler ile ilişkili bulantı, kusma, kaşıntı, 
ileus, üriner retansiyon, sedasyon, solunum depresyo-
nu ve hipotansiyon gözlenebilmektedir (2). Artroskopik 
omuz cerrahisinde erken post operatif dönemde uygun 
analjezik yöntem seçimi ile rehabilitasyon ve derlenme 
hızlanabilmektedir (3). 

Genel anesteziyi desteklemek amacıyla yapılan perife-
rik sinir blokları postoperatif ağrı sağaltımında analjezi-
nin kalitesini artırabilmektedir (4). Periferik sinir blok-
ları, çoğu cerrahi girişimde etkili olmalarına rağmen, 
sıklıkla tercih edilmemektedir. Artroskopik omuz cer-
rahisinde postoperatif analjezi amaçlı  en çok önerilen 
periferik sinir bloğu uygulaması interskalen bloktur (5). 
Omuz artroskopisinde de lokal anestetiklerin ameliyat 
bölgesine  infiltrasyonu güvenli ve kolay bir yöntem ol-
makla beraber bu yöntemin etkinliği konusunda  tartış-
malar devam etmektedir (6).
Çalışmamızda artroskopi omuz cerrahisinde interskalen 
blok ile, tek doz perioperatif eklem içi lokal anestezik 
uygulamasının postoperatif analjezik etkinliklerinin 
karşılaştırılması amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM

Elektif olarak omuz artroskopisi tekniğiyle rotator cuff 
kasları tamiri ile birlikte akromioplasti operasyonu 
planlanan, ASA I-II grubu, 20-65 yaş arası, mental kusu-
ru olmayan her iki cinsiyetten toplam  36 kişi, lokal etik 
kurul izni, yazılı ve sözlü onam belgesi alınarak çalışma-
ya dahil edildi.

Solunum sistemi hastalıkları, blok sahasında enfeksi-
yon, koagülopati gibi interskalen bloğun kontrendike 
olduğu durumlar; kullanılan ilaçlara alerji, omuz ağrı-
sı veya başka bir ağrıya bağlı olarak opioid kullanımı 
olan, antikoagülan ajan kullanımı olan ve girişimi kabul 

etmeyen hastalar  çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalar 
bir gün önceden değerlendirlerek fizik muayeneleri ve 
laboratuvar bulguları kaydedildi. Hastalar; girişimden 
bir gün önce ağrı değerlendirmelerinde kullanacakları  
Vizüel Analog Skala hakkında bilgilendirildi.

Hastalara preoperatif hazırlık odasında elektrokardi-
yografi, invazif olmayan kan basıncı ve SpO2 (periferik 
oksijen saturasyonu)  monitorizasyonu yapıldıktan son-
ra damar yolu açılıp, 0,1 mg/kg midazolam ile premedi-
kasyon uygulandı. Hastalar kapalı zarf çekme yöntemiy-
le rastgele olarak iki gruba ayrıldı. 

Tek doz interskalen blok uygulanan grupta (Grup 1) kla-
sik Winnie tekniği [7] kullanılarak brakiyal pleksus bir 
sinir stimülatörü (Stimuplex, D16, B. Braun, Melsun-
gen AG, Melsungen, Germany) yardımıyla bulundu ve 
Stimuplex A 100 mm (B. Braun, Melsungen AG, Mel-
sungen Germany) kullanıldı. 0,5 mA’dan daha düşük 
akımlarda bile deltoid distalinde uyarılma olduğunda 
ve intranöral enjeksiyon riskinden kaçınmak için 0,2-
0,3 mA'den daha düşük akımlarda yanıtın kaybolması 
dikkate alınarak 10 mL % 0,5 bupivakain yapıldı. İnters-
kalen blok uygulandıktan sonra yirmi dakika  içinde 
radial ve median sinirlerin tutulumuna dair bulgular 
arandı. Sensöryel (soğuk uygulamayı tanımlayamama) 
ve motor tutulum (kolu ekstansiyona getirememe) var-
sa, blok yeterli kabul edildi. Daha sonra hastalar ope-
rasyon salonuna alındı.

Tüm hastalara genel anestezi uygulandı. Anestezi in-
düksiyonunda 2-2,5 mg/kg propofol, 0,6 mg/kg ro-
kuronyum ve 1-2 µg/kg fentanil kullanıldı. Anestezi 
idamesinde % 50 O2 - % 50 hava içinde sevofluran kul-
lanıldı. Diğer gruptaki  hastalara (Grup 2) operasyon so-
nunda tek doz  eklem içi lokal anestezik  uygulaması ya-
pıldı. Cerrah tarafından 10 ml %0,5 bupivakain cerrahi 
prosedür sonunda kullanılan port alanlarından eklem 
içine uygulandı.

Hastaların derlenme odasına ulaştıklarındaki zaman 0. 
saat kabul edildi. Bir saat izlenen olgular cerrahi servi-
se gönderildi. Postoperatif dönemde 0., 1., 4., 8., 12. 
ve 24. saatlerde VAS skorları kaydedildi. Hastaların VAS 
skorunu sorgulayan anestezist, analjezi için kullanılan 
ilaçlardan ve gruplandırmadan habersizdi. VAS skoru 
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≥ 4 olan hastalara 75 mg diklofenak sodyum im olarak 
uygulanması planlandı. 75 mg diklofenak sodyum im 
uygulanmasından bir saat sonra  VAS skoru ≥ 4 olan 
hastalara 0,5 mg/kg meperidin iv  olarak uygulanması 
öngörüldü. Uygulama zamanları kaydedildi. İlk analjezik 
ihtiyacı ve 24 saatlik toplam tüketilen analjezik miktarı 
kaydedildi. İlk analjezi süresi cerrahi bitiminden ilk dik-
lofenak 75 mg isteğine kadar geçen süre olarak kabul 
edildi. Ek analjezi ihtiyacı 0-4, 4-12 ve 12-24 saatlik pe-
riyotlarda takip edildi.

Hastalar ilk 24 saatte oluşan bulantı-kusma, ağız kurulu-
ğu, kaşıntı, çarpıntı, kulak çınlaması, çift görme ,dudak 
kenarında uyuşukluk  ve baş ağrısı (var-yok) açısından 
sorgulandı.24. saatin sonunda hastaların; operasyon 
sonrası ağrı veya diğer rahatsızlıkları ile ilgili görüş ve iz-
lenimleri sorgulandı. Hasta konforu açısından bir bütün 
olarak memnuniyetleri  0-10 cm (0: hiç memnun değil 
10: çok memnun) arası puanlamaya dayalı bir  numerik 
değerlendirme skalası  kullanılarak değerlendirmeleri 
istendi ve sonuçlar kaydedilerek çalışma sonlandırıldı.

İstatistik
Çalışmamızın istatistiksel analizinde yeterli hasta sayı-
sını saptamak için Koltka ve ark’nın çalışması temel alı-
narak ek analjezik kullanımında %44’ten %11’e azalma 
esas alındı (8). Minitab programı ile α=%5, β=%10 ile 
hasta sayısı 36 olarak belirlendi. 

Bu çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi 
“Statistical Package for Social Scienies (SPSS) for Win-
dows 15,0’’ programı kullanılarak yapıldı. Verilerin nor-
mal dağılım gösterip göstermediği araştırıldı. So¬nuçlar 
ortalama ve standart sapma olarak verildi Ölçümle elde 
edilen verilerin gruplar arası karşılaştırılmasında Mann-
Whitney U testi kullanıldı. Sayımla elde edilen verile-
rin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Veriler 
ortalama±Standart Sapma (SD), sayı olarak ifade edildi. 
p<0,05 anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Elektif olarak omuz artroskopisi tekniğiyle rotator cuff 
tamiri ile birlikte akromioplasti operasyonu planlanan 
37 hasta çalışmamıza dahil edildi. İnterskalen blok son-
rası yetersiz sensöryel blok gözlenen 1 hasta çalışma 

dışı bırakıldı. Çalışmadaki grupların yaş, cinsiyet, ASA I/
II dağılımı ve artoskopik omuz operasyonlarının süreleri 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark görül-
medi (Tablo 1).

Tablo 1: Hastaların  Demografik Özellikleri

Gruplar arası istirahat VAS değerleri karşılaştırıldığında 
0, 1. ve 4. Saatlerde interskalen blok  grubundaki hasta-
ların istirahat VAS değerleri istatistiksel açıdan anlamlı 
(sırası ile p<0,001, p<0,0001 ve p<0,001) olarak daha 
düşük bulundu (Tablo 2). Buna karşın post op 8., 12. 
ve 24. saatte bakılan istirahat VAS değerleri açısından 
gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı ol-
madığı görüldü. 

Tablo 2: İstirahat Sırasında VAS Değerleri

Postoperatif dönemde ek analjezik gereksinimi inters-
kalen blok grubunda 4 hastada ve tek doz intraartiküler 
lokal anestezik uygulanan hasta grubunda ise 8 hastada 
oldu. Ek analjezik ilaç gereksinimi olan hastalara ayrın-
tılı olarak bakıldığında, interskalen blok grubunda dört 

Grup 1 
İnterskalen 
blok n:18

Grup 2 
Eklem içi 

n:18

P 
değerleri

Yaş 55,1 ± 12,1 54,3±11,8 0,789
aCinsiyet 
(kadın/erkek)

12/96 11/7 0,324

Boy (cm) 160 ±5,6 159 ±7,5 0,201

Kilo (kg) 70,6 ±8,7 72,7 ± 10,6 0,658

aASA I/II 10/10 9/11 0,198

Cerrahi süresi 
(dak)

136,7 ±9,1 139,1±10,7 0,564

Student-t testi, a Ki-kare testi

Grup 1 
İnterskalen 
blok n:18

Grup 2 Eklem 
içi

n:18
P değerleri

0.saat 1,6±1,2 3,2 ± 0,9 <0,001*

1.saat 1,4 ± 1,1 3,1 ± 1,7 <0,001*

4.saat 1,0 ± 1,1 2,6 ±1,3 <0,001*

8.saat 1,2 ±1,3 2,1 ± 0,9 0,158

12.saat 1,4 ±1,6 2,2 ± 1,1 0.254

24.saat 1,3 ±1,4 2,2 ±1,2 0,298

Student-t testi, *p<0,05
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hastaya tek seferlik 75 mg diklofenak sodyum ve bu 
hastaların birinde yetersiz analjezi sebebi ile ek analje-
zik olarak 0,5 mg/kg meperidin kullanıldığı, buna karşın 
tek doz intraartiküler lokal anestezik uygulanan hasta 
grubunda sekiz hastaya tek seferlik 75 mg diklofenak 
sodyum ve bu hastaların ikisinde yetersiz analjezi sebe-
bi ile ek analjezik olarak 0,5 mg/kg meperidin gereksi-
nimi olduğu görüldü. Gruplar arasında ilk analjezik za-
manı ve analjezik tüketimi açısından istatistiksel olarak 
farklılık gözlenmemiştir (Tablo 3).

Tablo 3: Grupların ilk analjezik ihtiyacı, postoperatif 
analjezik ihtiyaçlarının karşılanması

Hastalarda interskalen blok uygulamasına ya da eklem 
içi  verilen lokal anestezik ajana bağlı herhangi bir yan 
etki ve  komplikasyon gözlenmedi. Postoperatif 24. 
saat. sonunda hasta memnuniyeti değerlendirildiğinde 
interskalen blok grubundaki hastaların hasta memnu-
niyeti 9±0,65 olup tek doz  intraartiküler lokal aneste-
zik uygulanan gruptaki  hastaların  hasta memnuniyeti 
8±0,56 olarak bulundu. Hasta memnuniyeti açısından 
gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı ol-
duğu saptandı (p=0,036) (Tablo 4).

Tablo 4 : Gruplar arası hasta memnuniyeti

TARTIŞMA

Çalışmamızdaki en önemli bulgular omuz artroskopi 
ameliyatlarında interskalen blok  ve tek doz eklem içi 
lokal anestezik uygulamasının post operatif analjezi 
sağlamada oldukça etkili yöntemler oldukları; inters-
kalen blok uygulamasıyla daha düşük ağrı skorları ve 
daha yüksek hasta memnuniyeti skorları elde edilmiş 
olmasıdır.

Omuz artroskopisi operasyonları ülkemizde yakın za-
manda yaygınlaşmaya başlamış  ve bu hasta grubunda 
operasyon sonrası ağrı sağaltımıyla ilgili çeşitli klinik 
çalışmalar yapılmıştır. Omuz artroskopi ameliyatlarında 
postoperatif analjezi sağlamada en etklili yöntemler-
den biri olan ancak, uygulama zorluğu ve ciddi kompli-
kasyon riskleri bulunan interskalen blok yöntemiyle tek 
doz eklem içi lokal anestezik uygulamasını karşılaştıran 
çalışmalar literatürde oldukça az sayıdadır.

Artroskopik omuz cerrahisi sonrası ağrı çok ciddi bir 
sorun olmaktadır, post operatif analjezi amaçlı subak-
romiyal ya da eklem içi lokal anestezik uygulaması, sup-
raskapular blok, aksiller blok ya da interskalen blok gibi 
yöntemler kullanılmaktadır (9). İnterskalen blok analje-
zi amaçlı en çok kullanılan, etkinliği ve komplikasyonları 
bir çok defa araştırılıp tanımlanmış bir yöntemdir (10-
13). Eklem içi lokal anestezik uygulaması; kolay uygu-
lanabilir olması, etkin bir analjezi sağlaması, analjezik 
ihtiyacını azaltması ve hasta memnuniyetini arttırması 
gibi özellikleriyle cerrahlar arasında giderek popüler ol-
maya başlamıştır (14,15).

Artroskopik omuz cerrahisi sonrası ağrı sağaltımı amaç-
lı yapılan çeşitli rejyonel anestezi tekniklerinin karşılaş-
tırıldığı çalışmalar vardır. Subakromiyal bölgeye tek doz 
lokal anestezik uygulamasının, tek doz opiod uygula-

Grup 1 
İnterskalen 
blok n:18

Grup 2 
Eklem içi 

n:18

P 
değerleri

aİlk analjezik 
zamanı (dak) 

159.4 ± 
78,6

148.6 ±56,4 0,386

Diklofenak 
uygulanan hasta 
sayısı

4 8 0,289

Meperidin 
uygulanan hasta 
sayısı

1 2 0,056

İlk 4 saatte 
analjezik kulla-
nan hasta sayısı

1 2 0,198

4-12 saatte 
analjezik 
kullanan hasta 
sayısı

1 2 0,459

12-24  saatte 
analjezik kulla-
nan hasta sayısı

2 4 0,295

Pearson ki-kare testi, aStudent-t testi, *p<0,05

Grup 1 
İnterskalen 
blok n:18

Grup 2 
Eklem içi 

n:18

P değerleri

Hasta mem-
nuniyeti 0-10 
üzerinden

9 ±0,65 8 ± 0,86 0,036*

Student-t testi, *p<0,05
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ması ile sadece intravenöz opioidin kullanıldığı kontol 
grubunun karşılaştırıldığı klinik çalışmada postoperatif 
dönemde endüşük ağrı skorlarının lokal anestezik uygu-
lanan grupta olduğu belirtilmiştir (16).

Yapılan bir çalışmada subakromiyal bölgeye yerleştiri-
len kateter ile sürekli lokal anestezik infüzyonu tekniği 
kullanılanımı ile bu bölgeye salin infüzyonu karşılaştırıl-
mış, kontrol grubuna göre daha düşük VAS değerleri ve 
opioid gereksinimi olduğu belirtilmiştir (17). Diğer bir 
çalışmada subakromiyal bölgeye yerleştirilen kateter ile 
sürekli lokal anestezik ile opioid infüzyonu karşılaştırıl-
mış; ağrı sağaltmında opioid infüzyonunun lokal anes-
tezik infüzyonu kadar etkin olmadığını belirtmişlerdir 
(18).

Tek doz eklem içi lokal anestezik uygulama, interskalen 
blok ve interskalen kateter ile lokal anestezik infüzyo-
nu yöntemlerinin karşılaştırıldığı çalışmada interska-
len blok ve sürekli interskalen kateter gruplarında VAS 
değerlerinin daha düşük olduğunu bildirmişlerdir (4). 
İnterskalen blok ve interskalen kateter ile lokal anes-
tezik infüzyonu yöntemlerinin karşılaştırıldığı diğer bir 
çalışmada post operatif dönemde ilk dört saatteki VAS 
değerlerinin interskalen kateter grubunda daha düşük 
olduğunu bildirmişlerdir (19).

Çalışmamızda VAS değerleri açısından karşılaştırıldığın-
da interskalen blok grubundaki hastaların postoperatif 
ilk dört satteki VAS değerleri daha düşük bulunmuştur. 
Buna karşın post op 8., 12. ve 24. saatte bakılan VAS 
değerleri açısından gruplar arasındaki fark olmadığı gö-
rülmüştür. Post operatif ilk dört saatte tek doz intraarti-
küler lokal anestezik uygulanan hastaların VAS değerleri 
incelendiğinde bu gruptaki hastalarda da yeterli analje-
zi sağlandığı görülmektedir (VAS<4). Yapılan bir çalışma-
da interskalen blok uygulaması, eklem içi uygulamanın 
aksine cerrahi insizyondan önce uygulanması sayesinde 
preemptif analjezi sağlandığını; interskalen blok yapılan 
hasta grubundaki analjezik etkinliğin bu etki sayesinde 
daha yüksek olabileceğini belirtmişlerdir (20). Operas-
yon öncesinde uyguladığımız interskalen blok sayesinde 
preemptif etkinlik sağladığımız için ilk dört saatteki VAS 
değerlerindeki düşüklüğün bu etkiden kaynaklanabile-
ceğini düşünmekteyiz.

Yapılan klinik çalışmada araştırmacılar eklem içi uygu-
lanan tek doz bupivakainin postoperatif ağrı skorlarını 
erken post operatif dönemde düşürdüğünü belirtmiş 
bunun yanında analjezik ihtiyacını ve hasta memnu-
niyetini etkilemediğini belirtmişlerdir (21). Ancak ça-
lışmamızda bu bulguların aksine ağrı skorlarını sadece 
erken dönemde etkilemekle kalmamış bunun yanında 
postoperatif 8., 12. ve 24. saatlerde de etkin analjezi 
sağlayıp düşük VAS skorları gözlenmiştir. 24.saatte bakı-
lan hasta memnuniyet skoru interskalen blokla karşılaş-
tırıldığında her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı fark 
olsa da oldukça yüksek hasta memnuniyet değerleri 
gözlenmiştir. Çalışmamızda kontrol grubu olmamasın-
dan dolayı analjezik ihtiyacı sadece interskalen bloklu 
hastalarla karşılaştırılmış ve her iki grup arasında istas-
tistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.
Çalışmamızda eklem içi uygulamada ve interskalen blok 
uygulamasında bupivakain %0,5 konsantrasyonlarını 
kullandık. Yapılan bir çalışmada, brakiyal pleksus blo-
ğunda %0,25 bupivakain ile %0,25 ropivakain karşılaştı-
rılmıştır. Bu çalışmada %0,25 ropivakainin etkinliği duy-
sal bloğun başlangıç ve devam süreleri, ek sinir bloğu 
açısından %0,25 bupivakaine eşdeğer olduğunu tespit 
etmişlerdir. Her iki ilacın %0,25’lik konsantrasyonu yük-
sek başarısızlık oranı nedeniyle brakiyal pleksus blokajı 
için yetersiz bulmuşlardır. Yüksek oranda ek blok ge-
reksiniminin uygulanan konsantrasyonun anestezi için 
yeterli olmaması olduğunu düşünmüşlerdir. Bundan 
dolayı her iki lokal anesteziğin brakiyal pleksus aneste-
zisinde %0,5 konsantrasyonlarının kullanılmasını öner-
mişlerdir (22).

Yapılan bir çalışmada yıllar içinde lokal anesteziklerle 
sistemik toksisite insidansında %0,2’den %0,01’e be-
lirgin düzeyde azalama görüldüğünü ve periferik sinir 
bloklarında, sistemik toksisite insidansının %0,75 oldu-
ğunu belirtmiştir (23). 

İnterskalen blok ile sürekli subakromiyal lokal anestezik 
infüzyonu yöntemlerinin karşılaştırıldığı klinik çalışma-
da interskalen blok uygulanan üç hastada (%21) Horner 
sendromu bildirilmiştir (24). İntersklalen kateter aracılı-
ğıyla uygulanan hasta kontrollü analjezi yönteminin in-
celendiği bir çalışmada bir hastada (%2,7)  Horner send-
romu, dört hastada (%11.1) ise diyafragma paralizisine 
bağlı dispne bildirilmiştir (25).
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Çalışmamızda, interskalen blok uygulamalarında görü-
lebilen komplikasyonlardan Horner sendromu, rekür-
ren sinir tutulumu, frenik sinir tutulumuna bağlı solu-
numsal komplikasyonlar izlenmemiştir. Komplikasyon 
oranlarının benzerlik ve farklılılarında çalışmalara katı-
lan hasta sayıları, bloğu uygulayan kişinin tecrübesi ve 
anatomik farklılıklar rol oynayabilmektedir. Çalışmamız-
da, lokal anestetik toksisitesine bağlı olarak gelişebilen, 
kulak çınlaması, baş dönmesi, dudak civarında uyuşma, 
tonik- klonik konvülsiyonlar görülmemiştir. Beş yüz alt-
mış üç hasta ile gerçekleştirilen çalışmada interskalen 
bloğa bağlı iki hastada tonik-klonik konvülsiyonla bildi-
rilmiştir (26). Oranlarımızın düşüklüğü hasta sayımızın 
sınırlı olmasının, klinik tecrübemizin yüksekliğinde do-
layı olabileceğini düşünmekteyiz.

Bu komplikasyonlar operasyon sonrası hasta memnuni-
yetlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çalışma-
mızda kullanılan her iki yöntemle ilişkili komplikasyon 
görülmemiş olması ve etkin ağrı sağaltımı yapıldığı için 
postoperatif 24. Saatte değerlendirilen hasta memnu-
niyet değerleri her iki grupta da oldukça yüksek olduğu 
görülmüştür.

Omuz artroskopisi operasyonlarında interskalen blok 
ile tek doz operasyon sonu eklem içi lokal anestezik 
uygulamasının postoperatif analjezik etkinliklerinin 
karşılaştırılmasının amaçlandığı çalışmamızda kısıtlayı-
cı faktör olarak hasta sayısındaki azlığı ve postoperatif 
analjezi amaçlı sadece opioidlerin kullanıldığı bir kont-
rol grubunun olmamasını gösterebiliriz. 

Sonuç olarak artroskopik omuz cerrahisi geçiren has-
talarda interskalen blok uygulaması post operatif dö-
nemde oldukça etkili bir analjezi sağlamaktadır; bunun 
yanında tek doz  perioperatif eklem içi lokal anestezik 
uygulamasının postoperatif ağrı tedavisinde kullanımı-
nın yan etki ve komplikasyona neden olmaması, işlemin 
kolay uygulanması ve etkin bir analjezi sağladığı sonu-
cuna varılmıştır. Kullanılan her iki yöntemle de opioid-
lerin sistemik kullanımına bağlı yan etkilerin (bulantı-
kusma, kabızlık, kaşıntı vb.) hiçbir hastamızda ortaya 
çıkmamasından dolayı hasta memnuniyetinin artması 
bir diğer avantajıdır.
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