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GİRİŞ
Havayolunu sağlamak amacı ile kullanılan supraglottik havayolu araçlarından biri I-gel’dir.

I-

gel postoperatif boğaz ağrısına (POBA) neden olabilmektedir. Nonsteroid antiinflamatuar
ilaçlardan biri olan Benzidamin HCl boğaz ağrısının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Çalışmamızda I-gel kullanımı sonrası boğaz ağrısı gelişen hastalarda benzidamin HCl’nin
etkinliğini araştırmayı amaçladık.
MATERYAL / METHOD
I-gel kullanımı sonrası boğaz ağrısı gelişen 66 hasta; grup B (33 hasta, benzidamin HCl4
püskürtme, 1.08 mg) ve grup S (33 hasta, %0.9’luk izotonik NaCl 4 püskürtme, 0.72 ml) olarak
iki gruba ayrıldı. POBA şiddeti postoperatif 5. dk, 1. saat, 4. saat ve 24. saatlerde NRS ve VAS
esas alınıp sorgulanarak kaydedildi.
SONUÇLAR
Gruplar arası cinsiyet dağılımı, ASA skoru dağılımı, VKİ, operasyon süresi ve analjezi ihtiyacı
oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Grup B’nin 5. dk
NRS değerleri grup S’den anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.05). Gruplar arası 1. saat, 4.
saat ve 24. saat NRS değerleri açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Grup B’nin
5. dk ve 1. saat VAS skorları grup S’den anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.05). Gruplar
arası 4. saat ve 24. saat VAS skorları değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık saptanmadı.
TARTIŞMA

Çift lümenli endobronşial tüp kullanılan 90 hasta ile yapılan bir çalışmada; bir grubun tüp kafına
veya ağız içine salin, diğer grubun kafına veya ağız içine ise benzidamin HCl uygulanmış,
benzidamin HCl’nin profilaktik kullanımının POBA’yı önlemede yardımcı olduğu gösterilmiştir
(1).
Yine başka bir çalışmada; endotrakeal entübasyon uygulanan hastalarda benzidamin HCl’nin
POBA üzerine etkinliği araştırılmış; benzidamin HCl kullanımının, POBA insidansını yüksek
kalitede azaltttığı belirtilmiştir (2).
Biz de benzidamin HCl’nin I-gel kullanımı sonrası gelişen POBA’yı azaltmak amacı ile güvenle
kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
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