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Giriş: Bu çalışmada meme kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda preoperatif anksiyete
düzeylerinin postoperatif bulantı kusma ve postoperatif ağrı ile korelasyonunun değerlendirilmesi
amaçlandı.
Materyal/Metod: Bu çalışma prospektif dizaynda pre-test post-test çalışması olarak yürütüldü. Tüm
hastaların cerrahi öncesi anksiyete düzeyi Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI FORM TX – I) anket formu
kullanılarak ölçüldü. Postoperatif ağrı şiddeti için vizüel analog skalası (VAS) ağrı skoru kullanıldı.
Hastaların bulantı kusma değerlendirilmesi, postoperatif 0., 6. ve 24. saatlerde Bulantı Kusma Skoru
(BKS) ile yapıldı. Anestezi indüksiyonu için propofol (2,5-3 mg/kg), fentanil sitrat (2 mcg/kg),
roküronyum bromür (0,6 mg/kg) kullanıldı. Anestezi idamesi %40 O 2 ve %60 N2O ile sağlandı.
İnhalasyon ajanı olarak Sevofluran kullanıldı.
Sonuçlar: Çalışmamıza meme kanseri nedeniyle opere olan yaşları 32 ile 81 arasında değişen ve
ortalama 56,87±11,75 yıl olan toplam 97 kadın hasta dahil edildi. STAI ile 0. Saat BKS (r=0,770;
p<0,001) ve 6. saat BKS (r=0,748; p<0,001) değerleri arasında pozitif yönde ve güçlü bir korelasyon
saptanırken; 24. saat BKS değerleri arsında orta düzeyde bir korelasyon (r=0,440; p<0,001) saptandı.
STAI arttıkça BKS değerleri artmaktaydı. Ayrıca STAI değerleri ile VAS değerleri arasında orta düzeyde
pozitif yönde bir korelasyon saptandı (r=0,396, p<0,001).
Tartışma: Meme kanseri nedeniyle cerrahi geçiren hastalarda preoperatif anksiyete ile postoperatif
bulantı kusma arasında pozitif yönde korelasyon bulundu. Ayrıca preoperatif anksiyete düzeyi ile ağrı
skoru da koreledir. Bu nedenle preoperatif anksiyetenin azatılması postoperatif bulantı kusma ve ağrı
yönetiminde önem arz etmektedir.
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