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Çocukluk Ça¤› ﬁaﬂ›l›k Cerrahisinde Desfloran Anestezisinin
Güvenilirli¤inin De¤erlendirilmesi
Ayça Sar› (*), Nurcan Doruk (**), Ufuk Ad›güzel (*), Özer Dursun (*)
ÖZET
Amaç: Desfloran anestezisi alt›nda ﬂaﬂ›l›k cerrahisi yap›lan çocuk hastalarda okülokardiyak
refleks geliﬂme oranlar›, traksiyona maruz kalan kasa göre da¤›l›mlar› ile postoperatif bulant›-kusma s›kl›klar›n›n de¤erlendirilmesi.
Yöntem: ﬁaﬂ›l›k cerrahisi planlanan 2-6 yaﬂ›ndaki 18 hasta (grup 1) ile 7-15 yaﬂ›ndaki 17 hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. Desfloran anestezisi ile ameliyatlar› yap›lan hastalarda entübasyon öncesi, entübasyon sonras›, müdahale edilecek kas bölgesine ulaﬂ›ld›¤›nda ve traksiyon s›ras›nda
kalp h›zlar›, sistolik kan bas›nc› ve periferik oksijen satürasyonlar› de¤erlendirildi. Traksiyon s›ras›ndaki kalp h›z›nda bazal de¤erlere göre % 20 ve daha fazla azalma, aritmi-arrest geliﬂimi okülokardiyak refleks (OKR) olarak kabul edildi. Ayr›ca ilk 24 saatteki postoperatif bulant› kusma
(POBK) ve antiemetik gereksinimleri, ertesi günkü kontrollerinde ebeveynler sorgulanarak takip
edildi.
Bulgular: OKR geliﬂme oran› grup 1’de %48, grup 2’de ise % 36.3 idi ve bu fark anlaml› de¤ildi. K›z- erkek ve sa¤- sol gözler aras›nda OKR geliﬂme s›kl›¤› aç›s›ndan fark izlenmedi. Müdahale edilen toplam 96 kas›n 41’inde OKR geliﬂmiﬂti ve bunun en fazla iç rektus kas›nda ve s›ras›yla alt rektus, alt oblik ve d›ﬂ rektus kaslar›nda oldu¤u belirlendi. POBK s›kl›¤› ise % 11.4 idi.
Tart›ﬂma: Günümüzde ﬂaﬂ›l›k cerrahilerinde etkili indüksiyon, h›zl› derlenme ve minimal postoperatif komplikasyonlara neden olmas›ndan dolay› inhalasyon anesteziklerden biri olan desfloran s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Desfloran anestezisi ile OKR ve POBK s›kl›¤›n›n düﬂük olmas›,
özellikle çocukluk ça¤›nda günübirlik anestezide güvenilir bir ﬂekilde kullan›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
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SUMMARY
Safety Evaluation of Desfluran Anesthesia on Childhood Strabismus Surgery
Purpose: To evaluate the incidence of oculocardiac reflex in different extraocular muscle groups, postoperative nausea and vomiting during desflurane anesthesia for pediatric strabismus surgery.
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Methods: We enrolled 18 patients between 2-6 years old (group 1) and 17 patients between
7-15 years old (group 2, undergoing strabismus surgery with desflurane anesthesia. We evaluated heart rates, systolic blood pressures and peripheral oxygen saturation rates before and after
entubation, when we reached the extraocular muscle (EOM) region and during EOM traction.
Decrease ≥ 20% from the baseline heart rate, arythmia- arrest occurrence was accepted as oculocardiac reflex (OCR). Also the incidence of postoperative nausea and vomiting (PONV) and
antiemetic drug needs was evaluated 24 hours following the surgery by questioning the parents
on the next day exam.
Results: The incidence of OCR was 48% in group 1 and 36.3% in group 2 and the difference was insignificant. There was also no difference in OCR incidence between girls- boys and
right- left eyes. OCR occurred in 41 of 96 muscles operated and was most common in medial
rectus, followed by inferior rectus, inferior oblique and lateral rectus muscles. The incidence of
PONV was 11.4%.
Conclusion: Desflurane, one of inhalation anesthetics is frequently used today in strabismus
surgeries because of its effective induction- fast recovery effects and minimal postoperative
complications. The low rates of OCR and PONV makes desflurane a safe and effective agent in
pediatric strabismus surgery.
Key Words: Desflurane, oculocardiac reflex, anesthesia, side effects

G‹R‹ﬁ
ﬁaﬂ›l›k operasyonlar›nda okülokardiyak refleks
(OKR) ve postoperatif bulant› kusma (POBK) geliﬂme
s›kl›¤› fazlad›r (1,2). OKR cerrahi giriﬂim s›ras›nda göze,
orbitaya ve s›kl›kla da ekstraoküler kaslara uygulanan
mekanik uyar› sonucu geliﬂebilen bir trigeminovagal reflekstir (1) ve kalp at›m h›z›n›n bazal seviyeden %20 veya daha fazla azalmas›, disritmi veya sinoatriyal arrest ile
karakterize bir durumdur (3). POBK ise hastalarda ciddi
rahats›zl›k hissine ve özellikle de küçük yaﬂ grubundaki
hastalarda dehidratasyona neden olabilen istenmeyen bir
yan etkidir (2).
ﬁaﬂ›l›k operasyonlar›nda OKR ve POBK geliﬂiminde
kullan›lan anestezik ajanlar›n etkisi büyüktür. Sevofloran
ve desfloran gibi düﬂük çözünürlük özelli¤ine sahip olan
inhalasyon ajanlar› erken derlenme (gözlerini açma ve
komutlara uyabilme) ve yan etkilerinin azl›¤› nedeniyle
günübirlik anestezi uygulamalar›nda s›kl›kla tercih edilmektedirler (4). Çal›ﬂmam›zda desfloran anestezisi alt›nda ﬂaﬂ›l›k cerrahisi planlanan iki farkl› yaﬂ grubu aras›nda OKR geliﬂme oranlar›, traksiyona maruz kalan kasa
göre da¤›l›mlar› ile postoperatif bulant›-kusma s›kl›klar›n›n de¤erlendirilmesi planland›.

MATERYAL ve METOD
Fakülte etik kurul onay› al›nd›ktan sonra ﬂaﬂ›l›k operasyonu planlanan 2-15 yaﬂ aras›nda, ASA I-II, toplam 35

çocuk hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. Kardiyovasküler hastal›k tan›s› olan veya kardiyovasküler ilaç kullanan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ›nda tutuldu.
Hastalar 2-6 yaﬂ (Grup 1, n=18) ve 7-15 yaﬂ (Grup 2,
n=17) olmak üzere 2 gruba ayr›ld›. Preoperatif haz›rl›k
odas›nda damar yolu aç›lan hastalara premedikasyon uygulanmad›. Operasyon odas›na al›nan hastalar›n monitorizasyonu elektrokardiyografi, non invaziv kan bas›nc›
ölçümü ve pulse oksimetre ile sa¤land› (Drager, Cicero
EM). Anestezi indüksiyonu kirpik refleksi kaybolana kadar 4-7 mg/kg tiyopental sodyum ve endotrakeal entübasyon ise 0.1 mg/kg vekuronyum bromür ile sa¤land›.
Yeterli kas gevﬂekli¤i sa¤land›ktan sonra hastalar entübe
edildi. Anestezi idamesi desflorane, % 50 N2O + %50 O2
kar›ﬂ›m› ile sa¤land›. Tüm hastalar›n kalp h›zlar› (N), sistolik kan bas›nc› (KB) ve periferik oksijen satürasyonlar› (POS) s›ras›yla entübasyon öncesi (N1, KB1, POS1),
entübasyon sonras› (N2, KB2, POS2), her bir ekstraoküler kas için ayr› ayr› olmak üzere kas bölgesine ulaﬂ›ld›¤›nda (N3, KB3, POS3) ve kasa traksiyon uygulanmas›
esnas›nda (N4, KB4, POS4) kaydedildi. Traksiyon s›ras›ndaki kalp h›z›nda bazal de¤erlere (N1) göre % 20 ve
daha fazla azalma, aritmi-arrest geliﬂimi okülokardiyak
refleks olarak kabul edildi. Kas traksiyonunun sonland›r›lmas›yla bu de¤erlerde düzelme gözlenmediyse 0.01
mg/kg atropin iv uyguland›. Postoperatif dönemde ilk 6
saat hastalar hastanede yat›r›larak takip edildi ve vital
bulgular› stabil seyreden ve oral al›ma baﬂlayan hastalar
taburcu edildiler. Ayr›ca postoperatif ilk 24 saatteki bu-
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lant› - kusma ve antiemetik gereksinimleri, ertesi günkü
kontrollerinde ebeveynler sorgulanarak takip edildi.

ﬁekil 1.

‹statiksel de¤erlendirme için uygun yerlerde Pearson
kikare testi, MannWhitney U testi ve t- testleri kullan›ld›.
P de¤erinin 0.05’den küçük olmas› istatiksel olarak anlaml› kabul edildi.

BULGULAR
Ortalama 7.4± 4.3 yaﬂ›nda olan hastalar›n 18’i 2-6
yaﬂ aras›nda (grup 1) ve 17’si 7-15 yaﬂ aras›nda (grup 2)
idi. ‹ki grup aras›nda yaﬂ, cinsiyet, müdahale edilen kas
say›s› ve lateralite aç›s›ndan fark bulunmamaktayd› (Tablo 1). Premedikasyon kullan›lmadan desfloran anestezisi
ile yap›lan ﬂaﬂ›l›k cerrahilerinde OKR geliﬂme oran› grup
1’de %48, grup 2’de ise % 36.3 idi ve istatistiksel olarak
bu fark anlaml› de¤ildi (p= 0.248) (Tablo 2). K›z- erkek
ve sa¤- sol gözler aras›nda OKR geliﬂme s›kl›¤› aç›s›ndan
fark izlenmedi (s›ras›yla p= 0.782 ve 0.884). OKR toplam 96 kas›n 41’inde geliﬂti (% 42.7). Kas tiplerine göre
incelendi¤inde bu s›kl›¤›n en fazla iç rektus kas›nda ve
s›ras›yla alt rektus, alt oblik ve d›ﬂ rektus kaslar›nda oldu¤u belirlendi (ﬁekil 1). Hastalar›n hiçbirinde intravenöz atropin gerekmedi ve hiçbir hastada aritmi veya asistoli geliﬂmedi. Her 2 gruptaki desfloran anestezisine ba¤l› kalp h›z› ve kan bas›nc› de¤erleri ﬂekil 2’de özetlenmektedir. Her 2 grupta da bazal nab›z (N1) ile N3 aras›nda fark bulunamam›ﬂken, di¤er tüm de¤erlerin birbiri
aras›ndaki fark istatiksel olarak anlaml›yd›. Ayr›ca kan
bas›nc› de¤erlerinden KB2 ile KB4 aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› idi. Di¤er KB de¤erlerinin birbiri
aras›ndaki fark ise anlaml› bulunmad›. Periferik oksijen
satürasyonu de¤erleri ise tüm ölçümlerde %100 olarak
ölçüldü.
Tablo 1.

MR: iç rektus, ‹R: alt rektus, ‹O: alt oblik, LR: d›ﬂ rektus kas›.

POBK s›kl›klar›na bak›ld›¤›nda ise grup 1’den 1 hastada (%5.5), grup 2’de ise 3 hastada (%17.6) geliﬂti¤i görüldü ve 2 grup aras›ndaki bu fark istatistiksel olarak anlaml› idi (Tablo 2). Postoperatif bulant› tüm hastalarda
hastanede gözlem alt›nda tutulduklar› ilk 6 saat içinde oldu. Kusma ise bu hastalarda en fazla 1 kez geliﬂti ve hiçbirinde antiemetik gereksinimi olmad›. Bulant› kusma
s›kl›¤›n›n takip edildi¤i sonraki saatlerde de hastalar›n
hiçbirinde bulant› veya kusman›n geliﬂmedi¤i ebeveynler
taraf›ndan bildirildi.

Tablo 2.
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TARTIﬁMA
ﬁaﬂ›l›k cerrahileri günümüzde hastanede yatarak takibi gerektirmeyecek ﬂekilde, günübirlik anestezi yöntemleriyle gerçekleﬂtirilmektedir. Özellikle çocukluk ça¤›ndaki hastalarda ameliyat sonras› erken dönemin kolay atlat›labilmesi, bulant›, kusma ve a¤r› gibi ﬂikayetlerin az
olmas›, erken derlenme sa¤layan ajanlar›n daha fazla tercih edilmesine neden olmaktad›r. ‹deal bir günübirlik
anestezide indüksiyon etkili, derlenme h›zl› ve postoperatif komplikasyonlar minimal olmal›d›r. Bu özelliklerinden dolay› düﬂük çözünürlü¤e sahip volatil anestezik
ajanlardan sevofloran ve desfloran ﬂaﬂ›l›k cerrahilerinde
s›kl›kla kullan›lmaktad›r.
ﬁaﬂ›l›k cerrahisi s›ras›nda ekstraoküler kaslara yap›lan traksiyon, trigeminovagal refleks arac›l›¤›yla vagal
tonusu art›rarak sinüs bradikardisi, ektopik atriyal at›m,
bigeminal ve multifokal prematür ventriküler kontraksiyonlar gibi çeﬂitli disritmilere neden olabilir (3,5) ve tümü “okülokardiyak refleks” olarak isimlendirilir. OKR
geliﬂme s›kl›¤› %14- 90 aras›nda bildirilmekle beraber
(6), vagal tonusun daha belirgin olmas›ndan dolay› OKR
çocuklarda daha s›k olarak geliﬂmektedir (1). Kullan›lan
anestezik ajan ve premedikasyon ise OKR geliﬂme s›kl›¤›n› en fazla etkileyen faktörlerdir (6). Genel anesteziye
ek olarak yap›lacak peribulber blo¤un OKR s›kl›¤›n›
azaltt›¤› gösterilmiﬂtir (7). Topikal lidokain damla uygulamas›n›n OKR s›kl›¤› ve ﬂiddetini azaltt›¤›n› (8) ve etkisiz oldu¤unu belirten (7) çal›ﬂmalar da mevcuttur. Ayr›ca
OKR geliﬂimini önlemede intravenöz antikolinerjik ilaçlar›n etkili, kontrollü ventilasyonun etkisiz oldu¤u bildirilmiﬂtir (9). ﬁaﬂ›l›k cerrahisinde ekstraoküler kaslara
traksiyonun h›zl› yap›lmas› ile OKR %87 s›kl›kla geliﬂmekteyken, yavaﬂ uygulanan traksiyon ile bu oran %51’e
düﬂmektedir (10). Ekstraoküler kaslara traksiyon s›ras›nda nazik davran›lmas› ise OKR profilaksisinde halen en
etkili yöntem olarak bilinmektedir.
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POBK günübirlik anestezide hastan›n hastaneden taburcu olmas›n› geciktirebilecek önemli bir yan etkidir ve
% 48 ila 85 aras›nda görülmektedir (11). Genel anesteziye ek olarak yap›lacak peribulber bupivakain enjeksiyonu veya topikal %2 lidokain ile POBK belirgin ﬂekilde
daha az geliﬂmiﬂtir (7). Propofol kullan›m›nda POBK düﬂük oranlarda (%24-35) bildirilmesine ra¤men, OKR geliﬂiminin s›k görülmesi (%75), bu ilac›n ﬂaﬂ›l›k cerrahisi
için çok fazla tercih edilmemesine neden olmaktad›r
(2,5). Gürkan ve ark. sevofloran ve propofolün etkilerini
karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmada OKR insidans›n›n sevofloran
ile daha düﬂük oldu¤unu (%50, %75); ancak POBK’n›n
ise propofol kullan›m›nda daha az (%70, %35) görüldü¤ünü belirtmiﬂtir (5). Desfloran anestezisi ile yapm›ﬂ oldu¤umuz bu çal›ﬂmada POBK s›kl›¤› %11.4 olarak bulunmuﬂtur ve hiçbir hastada antiemetik gereksinimi olmam›ﬂt›r. Küçük yaﬂ grubunda 1 hastada, büyük yaﬂ grubunda ise 3 hastada POBK geliﬂmiﬂ olmas›na ra¤men
POBK geliﬂen hasta say›s› düﬂük oldu¤undan, gruplar
aras›nda elde edilen fark istatiksel anlaml›l›k için yeterli
olmad›¤› düﬂünülmektedir.
‹nhalasyon anesteziklerden sevofloran ve desfloran in
vivo koﬂullarda kalp h›z›n› art›r›c› özelli¤e sahiptirler
(12). Sevofloran bu etkisini vagal aktiviteyi inhibe ederek (6), desfloran ise do¤rudan sempatik aktiviteyi art›rarak göstermektedir (13). Bu 2 ajan ile yap›lan ﬂaﬂ›l›k cerrahilerinde OKR insidans›n›n di¤er anesteziklerle yap›lan cerrahilere göre daha düﬂük olmas›n›n esas nedeni
budur. Sevofloran ve desfloran›n OKR geliﬂme s›kl›¤›
aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada iki grup aras›nda
fark bulunmam›ﬂt›r (%26, %28) (6). Oh ve ark.n›n yapt›klar› bu çal›ﬂmada bizim çal›ﬂmam›zdan farkl› olarak
vagolitik etkisi nedeniyle OKR s›kl›¤›n› azaltt›¤› bilinen
roküronyumun kullan›lm›ﬂ olmas› (14), bizim çal›ﬂmam›zdaki daha yüksek (%42.7) bulunan OKR geliﬂme s›kl›¤›n› aç›klamaktad›r. Literatürde inhalan anesteziklerden
sevofloran ile yap›lm›ﬂ pek çok çal›ﬂma bulunmas›na
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ra¤men, desfloran anestezisi ile yap›lan ﬂaﬂ›l›k cerrahilerinde OKR s›kl›¤›n› inceleyen baﬂka çal›ﬂma bulunamam›ﬂt›r. Kalp at›m h›z›n›n sprektral analizleri 3-6 yaﬂ aras›nda parasempatik aktivitenin artt›¤›n›, 6-15 yaﬂlar aras›nda ise azald›¤›n› göstermektedir (15). Oh ve arkadaﬂlar›, 2-5 yaﬂ grubundaki hastalarda geliﬂen OKR insidans›n›n, 6-10 yaﬂ grubundakilere göre daha az oldu¤unu
saptam›ﬂlard›r (6). Bizim çal›ﬂmam›zda ise farkl› yaﬂ aral›¤›ndaki hastalar›n incelendi¤i 2 grup aras›nda fark bulunmamakla birlikte, grup 1’de daha fazla oranda OKR
s›kl›¤› ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Küçük yaﬂ grubunda artm›ﬂ
olan parasempatik aktivitenin, OKR’in bu yaﬂ grubunda
daha fazla görülmesi ile iliﬂkili olabilece¤ini düﬂünmekteyiz.
Cerrahide uygulanan traksiyon sonucu OKR geliﬂme
s›kl›¤› aç›s›ndan literatürde farkl› veriler mevcuttur. Arnold’un çal›ﬂmas›nda en s›k alt rektus traksiyonunda ve
s›ras›yla üst rektus, iç rektus ve d›ﬂ rektusta OKR geliﬂti¤i belirtilirken (16); Ohashi iç rektus traksiyonunda alt
oblik kasa göre daha fazla OKR geliﬂti¤ini (17) ve Özbek
de en s›k olarak üst rektus traksiyonunda ve s›ras›yla iç
rektus, alt oblik, alt rektus ve d›ﬂ rektus kaslar›nda OKR
görüldü¤ünü belirtmiﬂtir (18). Milot ise kas tipine göre
OKR insidans›nda bir de¤iﬂiklik olmad›¤›n› savunmaktad›r (10). Bizim çal›ﬂmam›zda ise en s›k olarak iç rektus
kas›na traksiyon s›ras›nda OKR geliﬂmiﬂ olup, bunu s›ras›yla alt rektus, alt oblik ve d›ﬂ rektus kaslar› izlemiﬂtir.
Bu çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n hiçbirinde üst rektus kas›na müdahale edilmedi¤inden, bu kasa ait OKR s›kl›¤› de¤erlendirilememiﬂtir.
ﬁaﬂ›l›k cerrahisi s›ras›nda geliﬂebilecek okülokardiyak refleks ve postoperatif bulant› kusma gibi komplikasyonlar›n az görülmesi, hastalarda h›zl› derlenme ve
hastaneden erken taburculu¤un sa¤lanabilmesi gibi avantajlar›ndan dolay› günümüzde s›kl›kla inhalan anestezikler tercih edilmektedir. Özellikle sevoflorana göre daha
yeni bir ajan olan desfloran ile çocukluk yaﬂ grubundaki
ﬂaﬂ›l›k hastalar›nda etkili, POBK yan etkisinin az oldu¤u,
OKR geliﬂiminin fazla olmad›¤› güvenilir bir anestezi
sa¤lamak mümkündür.
KAYNAKLAR

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1. Hahnenkamp K, Hönemann CW, Fischer LG,

2.

3.

Durieux ME, Muehlendyck H ve ark. Effect of different
anaesthetic regimens on the oculocardiac reflex during
paediatric strabismus surgery. Paediatric Anaesthesia
2000; 10: 601-608.
Kuhn I, Scheifler G, Wissing H. Incidence of nausea and
vomiting in children after strabismus surgery following
desflorane anaesthesia. Paediatric Anaesthesia 1999; 9:
521-526.
Allison CE, Lange JJ, Koole FD, Zuurmond WW, Ros
HH, van Schagen NT. A comparison of the incidence of
the oculocardiac and oculorespiratory reflexes during se-

16.

17.

18.

voflorane or halothane anesthesia for strabismus surgery
in children. Anesth Analg 2000; 90: 306-310.
Tarazi EM, Philip BK. A comparison of recovery after
sevoflorane or desflorane in ambulatory anesthesia. J
Clinical Anesthesia 1998; 10: 272-277.
Gürkan Y, K›l›çkan L, Toker K. Propofol- nitrous oxide
versus sevoflorane-nitrous oxide for strabismus surgery
in children. Paediatric Anaesthesia 1999; 9: 495-499.
Oh AY, Yun MJ, Kim HJ, Kim HS. Comparison of desflorane with sevoflorane for the incidence of oculocardiac reflex in children undergoing strabismus surgery. Br J
Anaesth 2007; 99: 262-265.
Gupta N, Kumar R, Kumar S, Sehgal R, Sharma KR. A
prospective randomised double blind study to evaluate
the effect of peribulbar block or topical application of local anaesthesia combined with general anaesthesia on
intraoperative and postoperative complications during
paediatric strabismus surgery. Anaesthesia 2007; 62:
1110-1113.
Ruta U, Mollhoff T, Markodimitrakis H, Brodner G. Attenuation of the oculocardiac reflex after topically applied lidocaine during surgery for strabismus in children.
European J Anaesthesiology 1996; 13: 11-15.
Mirakhur RK, Shepherd WF, Jones CJ. Ventilation and
the oculocardiac reflex. Prevention of oculocardiac reflex during surgery for squints: role of controlled ventilation and anticholinergic drugs. Anaesthesia 1986; 41:
825-828.
Milot JA, Jacob JL, Blanc VF, Hardy JF. The oculocardiac reflex in strabismus surgery. Can J Ophthalmol
1983; 18: 314-317.
Weir PM, Mumo HM, Reynolds PI, Lewis IH, Wilton
NC. Propofol infusion and incidence of emesis in paediatric outpatient strabismus surgery. Anesthesia and Analgesia 1993; 76: 760.
Tanaka S, Tsuchida H, Nakabayashi K, Seki S, Namiki
A. The effects of sevoflorane, isoflurane, halothane and
enflurane on hemodynamic responses during an inhaled
induction of anesthesia via a mask in humans. Anesth
Analg 1996; 82: 821-826.
Ebert TJ, Perez F, Uhrich TD, Deshur MA. Desfloranemediated sympathetic activation occurs in humans despite preventing hypotension and baroreceptor unloading.
Anesthesiology 1998; 88: 1227-1232.
Karanovic N, Jukic M, Carev M, Kardum G, Dogas Z.
Rocuronium attenuates oculocardiac reflex during squint
surgery in children anesthetized with halothane and nitrous oxide. Acta Anaesthesiol Scand 2004; 48: 13011305.
Goto M, Nagashima M, Baba R, et al. Analysis of heart
rate variability demonstrates effects of development on
vagal modulation of heart rate in healthy children. J Pediatr 1997; 130: 725-9i.
Arnold RW, Jensen PA, Kovtoun TA, Maurer SA,
Schultz JA. The profound augmentation of the oculocardiac reflex by fast acting opioids. Binocul Vis Strabismus Q 2004; 19: 215-222.
Ohashi T, Kase M, Yokoi M. Quantitative analysis of the
oculocardiac reflex by traction on human extraocular
muscle. Invest Ophthalmol Vis Sci 1986; 27: 1160-1164.
Özbek A, Akar S, Gökyi¤it B, Uyar Ö, Aygün F, Yüksel A,
Y›lmaz ÖF. Çocuk yaﬂ grubu ﬂaﬂ›l›k cerrahisinde okülokardiyak refleks. MN Oftalmoloji 2008; 15: 171-176.

