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Giriş: Operasyonun boyutundan bağımsız ameliyat sonrası hastaların %20-40’ında ciddi ağrı
saptanmaktadır. Derlenme ünitesinde bazı skalalarla ağrı değerlendirmesi yapılabilirken
iletişim kurulamayanlarda tüm önlemlere karşın yetersiz ağrı tedavisi riski vardır. Analjezi
nosisepsiyon indeksi (ANİ); peroperatuvar analjezi yeterliliğini sayısal/objektif göstermek
amacıyla parasempatik sinir sisteminin tonusunu ölçerek nosisepsiyon-analjezi dengesini
saptayan yeni bir yöntemdir. Son yıllarda bazı araştırmacılar ameliyat sonu ANİ değerlerinden
yola çıkarak postoperatif dönemde gelişebilecek ağrı şiddetinin hekimin subjektif
değerlendirmesinden bağımsız objektif olarak saptanabileceğini ve erken postoperatuvar
dönemde oluşabilecek ağrının şiddetinin öngörülebileceğini iddia etmişlerdir1. Biz bu
çalışmamızda laparoskopik kolesistektomi uygulanan bir grup hastada operasyon bitimini
takiben ANİ değerlerinin derlenme ünitesinde (PACU) saptanan sayısal değerlendirme skalası
(NRS) değerleriyle arasında korelasyon olup olmadığını ve ANİ değerlerinden yola çıkılarak
gelişmesi olası postoperatif ağrı düzeyinin ön görülebilirliğini irdeledik.
Materyal Metod: Çalışma grubundaki hastalarda ameliyathanede ekstubasyondan hemen
önce ve sonra PACU’da ANİ ve NRS ile bu dönemlerdeki kalp atım hızı (KAH),
sistolik/diyastolik arteryal basınç (SAB/DAB) ve oksijen saturasyonu (SpO2) kayıt edildi.
Verilerin değerlendirilmesi aşamasında PACU’da saptanan ilk NRS değerlerine göre hastalar
3 gruba bölündü (GI- NRS≤3, GII- NRS 4-6, GIII- NRS≥7). Her üç grup demografik
parametreler, operasyon süresi ve ANİ değerleri açısından karşılaştırıldı. Ağrı eşiği kabul
edilen ANİ değeri 47’nin altında kalan hastalar ve grupları not edildi. Ayrıca çalışma gruplarında
saptanan ANİ ile NRS’nin korelasyonuna bakıldı.
Sonuçlar: Hastaların peroperatuvar döneme oranla ekstubasyon öncesi dönemde KAH, SAB,
DAB’da kısmi artış, ANİ’de kısmi düşüş olmasına karşın fark istatistiki anlamlı bulunmadı.
Ekstubasyon sonrası KAH, SAB, DAB istatistiki anlamlı artış gözlenirken ANİ değerinde
anlamlı değişiklik saptanmadı. NRS değerlerine göre oluşturulan 3 hasta grubu arasında
demografik bulgular, operasyon süresi, ANİ arasında anlamlı istatistiki farklılık saptanmadı.
Ekstubasyon öncesi ve sonrası ANİ ölçümlerinde 7’şer hastada ağrı eşiği kabul edebileceğimiz
47’nin altında değerler saptandı. Ekstubasyon öncesi ANİ değeri 47’nin altında olan sadece 1
hastada ekstubasyon sonrasında da benzer düşük değer bulundu. Tüm hasta gruplarında ANİNRS korelasyonu istatistiki “zayıf” olarak hesaplandı.
Tartışma: Çalışmamızda bazı araştırmacıların iddia ettiği ANİ/NRS ilişkisini göstermede
başarılı olamadık2. Ekstubasyon öncesi ve sonrası ölçümlediğimiz ANİ değerleriyle NRS
arasında hiçbir grup hastada korelasyon saptamadık 3. Ek olarak kısıtlayıcı faktörlere karşın
bulgularımız ANİ’nin anestezi altındaki hastalarda daha değerli olduğunu ancak olası
postoperatif ağrının saptanmasında ve öngörülmesinde etkin olmadığını düşündürmektedir.
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