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GİRİŞ ve AMAÇ 

Son elli yıl içinde cerrahi alandaki gelişmelerde anestezi alanındaki bilgi, beceri 
ve tekniğin büyük payı olduğu bilinmektedir. 

Anesteziyoloji alanında en önemfi sayılabilecek gelişme ise kas gevşeticilerinin 
kullanımı ile olmuştur. 

Çok eski zamanlardan beri Güney Amerikada yerliler tarafından ok zehiri olarak 

kullanılan kürar alkoloidlerinin fizyolojik olarak etkilerinin Claude Bernard (1850) 

tarafından aydınlatılmasından sonra, uzun süre bu afkoloidlerin tıpta kullanılmaları 
araştır ıfmıştır. 

1942 yılında kürar ekstrelerinin klinikte kullanılmasından sonra, bu konu ile 

ilgili araştırmalar derinleştirilmiş ve günümüze kadar ideal ölçülerde bir kas gevşetici 

preparatı arayışı sürmüştür ve sürmektedir. 

ideal nöromusküler bir ilacın profili ı 971 1de Karis ve Gissen(35) tarafından 

tanımlanmış ve 19731de Savarese ve Kitz(59) tarafından geliştirilmiştir. Bunlar: 

non-depolarizan etki mekanizması, etkinin hızlı başlaması, kısa etki s~resi, hızlı geri 

dönme. birikme oırrıaması, kardiovasküler yan etkilerinin olmaması, hlstamin 

salınımının olmaması, kolinesteraz inhibitörleri ile reversibilite, histamin sahnımının 

olmaması yüksek etkinlik ve farmakolojik olarak inaktif metabolitlerinin olmasıdır. 

ideal nöromusküler blokör ilaçlar için bu kavramlar ortaya konduktan sonra bir 

dizi ilaç denenmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle bu ilaçların ço{lu ya klinik uygulamaya 

ulaşamamıştar ya da ulaşmışlarsa da klinik pratikte ciddi dezevantajları olduOu 

görülmüştür. Başlangıç deneylerinden sonra son yıllardaki çalışmaların bir ürünü 

olarak, Atracurium ve Vecuronium prati~e girebilen yeni bileşikler olmuştur. 

Vecuronium'un eksperimental araştırmaları 1975'de başlamış ve bir yıl sonra 

da bunu klinik çalışmalar izlemiştir. 
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Vecuronium'un plasenta! bariyeri pancuronium 'a göre daha az geçtiği ve fötüsün 

Apgar Skorunu daha az etkilediği bilinmektedir, bu özelliğinden dolayı da sezeryan 

operasyonlarında güvenle ku ilanı labileceği ileri sürülmektedir. 

Biz bu çalışmamızda, Vecuronium'u anestezide sezeryan operasyonlarında 

uygulayarak, bebek Apgar skor değerlerine etkisini araştırdık. 
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GENEL BİLGİLER 

Adale rölaksanlarının etkilerini incelemeden önce sinir hücresinin yapısını ve 

ileti fonksiyonunu gözden geçirmek yararlı olur kanısındayım. 

SİNİR HÜCREslNİN VAPI VE FONKSiYONU: 

Uyarılabilen bir hücre her uyarıya karşı membranın elektriksel özelliklerini 

değiştirerek reaksiyon gösterir. insanda iki tip uyarılabilen hücre bulunur(63). 

a) Sinir hücreleri, impulsları taşır ve modifiye edebilir, 

b) Kas hücreleri, bu impulslara kontraksiyon ile cevap verirler. 

insanın sinir sistemi 20.10101dan daha fazla sinir hücresi (Neuron) içerir. 

Nöron sinir sisteminin yapısal ve fonksiyonel ünitesidir. Tipik bir motor nöronun bir 

hücre cismi (soma) ve iki türlü uzantısı vardır: 

a) Akson, b) Dendrit. 

Hücre cisminde birçok hücrede ki gibi nükleus, mitokondriler vb. gibi hücre 

organelleri ve ayrıca nörofibriller vardır. Sinir hücresi diQer sinirlerden gelen 

sinyalleri dentrit üzerinden alır. Sinir hücresinin akson tepesinden çıkan akson 

uzantıları bazı kollaterallere ayrılarak ilerler, sinir sinyallerini diQer bazı sinir, kas 

ve salgı bezi hücrelerine iletir. Akson ve yan dalları sinaptik düQüm adı verilen uctar 

oluşturur. 

Hücre cisminin membranı aksanda aksolemma adını alır ve Schwann hücreleri ile 

sarılır. Nöronların bazılarında Schwann hücreleri birçok tabaka yapar, buradan aksonu 

saran lipoprotein tabiatında bir myelin kılıfı bulunur. Bu kılıf akson boyunca her 1.5 

mm'de bir 11Ranvier BoQumları" ile kesilir. Miyelinsiz sinirlerde ki yavaş ileti hızına 

karşı miyelini sinirlerde daha yüksek bir ileti hızı vardır, sinir lifinin çapı ne kadar 

küçülürse ileti hızı o kadar azalır. Şekil l'de Nöron ve sinapsin yapısı görülmektedir(63}. 
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SiNİR iLETİMi: 

istirahat anında bir sinir hücresinin membran yüzeyi polarizasyon 

durumundadır, hücre zarının içi ile dışı arasında bir potansiyel farkhlıOı vardır. Bu 

farklılık hücre zarının her iki tarafında bulunan iyonların rölatif konsantrasyonundan 

doğar. Hücre içerde potasyum (K+) ve klor {Cı-} dışında ise sodyum {Na+) ve klor 

iyonları egemen durumdadırlar. Bununla beraber hücre zarı semipermeabl bir özellik 

göstererek bazı iyon akımlarının zarı geçmesine izin verdi0i halde bazılarının geçmesine 
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engel olur(75>. Vücuttaki bütün hücre membranlarında güçlü bir sodyum-potasyum 

pombası bulunur ve sodyum'u hücre dışına, potasyumu hücre içine pompalar. 

Sodyum-potasyum pompası. sodyum, potasyum için sinir membranında istirahat 

durumunda çok büyük bir konsantrasyon gradienti yaratır. Hücre zarının her iki 

tarafında ki iyon konsantrasyonları arasında ki bu farklılık hücre içinde negatif yüklü 

iyonların egemenliğine yol açar. Bu potansiyel farklılığa hücre zarının istirahat 

potansiyeli denilir. Bu da yaklaşık olarak-60 milivolt kadardır(6). 
Sinir impulsları. membran potansiyelinde ki hızlı değişmelerden meydana gelen 

"aksiyon potansiyelleri" ile iletilir. Har aksiyon potansiyeli normal istirahat 

potansiyelinin negatif değerden ani olarak pozitif bir değere yükselmesi ile başlar ve 

hemen hemen ayni hızla tekrar negatif potansiyele dönüş olur. Bu aksiyon potansiyeli 

sinir lifi boyunca sinir ucuna kadar yayılır. Aksiyon potansiyelinin başlaması için 

genellikle membran potansiyelinde 15-30 milivolt'luk ani bir yükselme gerekir. Bu 

eşiğe bir kez erişildimi hücre zarı geçirgenlik gücünü geçici olarak kaybeder ve iyonlar 

bir yandan diğer yana serbestçe geçmeğe başlarlar(6). Aksiyon potansiyelinin en yüksek 

düzeyi 100 milivolt kadardır, yani hücre içinde -60 milivolt kadar olan potansiyel +40 

milivolt'a çıkacak kadar bir değişime uğrar. Aksiyon potansiyelinin üretilmesine ilişkin 

bu sürecin tümüne "depolarizasyon" denilir(75). Şekil 2'de aksiyon potansiyeli 

süresinde Na+ ve K+ iletimi şematik olarak gösterilmektedir. 

istirahat halinde potasyum iyonlarına geçirgenlik, sodyum iyonlarına göre 

50-100 kat daha fazl~dır. Bir uyarı geldiğinde aksiyon potansiyelinin başlangıcında 
sodyum kanalları ani olarak aktive olup, sodyum geçirgenliği 5000 kat artar. Daha 

sonra, inaktivasyon olayı hemen ayni çabuklukta, milisaniyenin birkaç bölümü 

içerisinde sodyum kanallarını kapatır. Aksiyon potansiyelinin başlaması ile kapalı 
potasyum kanalları da sodyum kanalları açıldıktan sonra milisaniyenin bölümleri içinde 

açılır. Aksiyon potansiyelinin sonunda membran potansiyelinin negatif duruma dönmesı 
ile potasyum kanalları da tekrar orjinal durumlarına dönerek kapanırlar. Uyarılabilen 
bir membranın herhangi bir noktasından doğan aksiyon potansiyeli, membranın komşu 

bölgelerini de uyardıQından aksiyon potansiyeli yayılır. Bu potansiyel uyarılan bölgeden 

başlayarak her iki yönde, hatta inir lifinin bütün dalları boyunca. membran tümü ile 

depolarize oluncaya kadar yayılır. Bu hep-hiç ilkesi bütün normal uyarılabilen dokulara 

uygulanabilir(6). 



. ~-
~- K 

~;-: 
ESS K"' ... 

o® 

® 
ı✓.;:ıı, -
:'=.J a '- "\ 

~ ... :
~~~~ 

3, Rcpolnı-izn:c;yon 

A. 
ı t>cıı•llıırl1.nsy,ın 

1 ve rcpolııriznsyon 

istiraho.t 
mcmbrıın 
polnnsiyell 

-~-- ~~- -.. ,;_ ~ . ...,. : 

. Dcpolarizasyon 

-· ii" 
[:; 

3 

ze.syon 

I__, . Ze.mal\_ ---·-,--· ·;· • 

Şekil il: Aksiyon P_otansiyeli sırasında Na+ ve k + ıletımı. 

NÖROMUSKÜLER iLETf : 
iskelet kasları medulla spinalisin ön boynuzunda ki büyük motor nöronlardan 

kaynaklanan kalın miyelinli liflerle innerve edilir. Sinir ucu kas lifinin yaklaşık orta 

bölgesinde kas lifi ile nöromusküler bagıantı adı verilen bir baQlantı yapar. Şekil 3 bir 

kalın miyelinli sinir lifi ile iskelet kas lifi arasında ki nöromusküler ba~lantıyı 

(kavşagı) göstermektedir. Sinir lifinin ucundan ayrılan dallar -terminal plak- adı 

verilen bir kompleks yaparak, kasın plazma membranının tamamen dışında kalmak 

koşulu ile, kasın içine doğ~u uzanır. Bütün bu yapıyı saran bir ya da daha fazla Shwann 

hücresi, terminal plaQı çevredeki sıvılardan izole ecler(6). 
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Membranın girintisine sinaps çukuru, sinir terminali ile kas lifinin membranı 

arasında ki aralıQada sinaps aralığı adı verilmektedir. 20 ~30 nanometrekadar olan 

sinaps aralıQında, ekstrasell0ler sıvının diffüzyonauğrayabileceği sünger yapısında, 

retiküler liflerden oluşan ince bir tabaka bulunur. Sinaps çukurunun dibinde ki çok 

sayıda girintilere "subnöral kıvrımlar" denir. Bu kıvrımlar sinaptik transmitterin etki 

yapabilece0i alanı çok genişletmektedir. Akson terminalinde bulunan birçok mitokondri 

eksitatör transmitter olan asetilkolin sentezi için gerekli enerjiyi sağlamakta, o da kas 

lifini uyarmaktadır. Asetilkolin terminalin sltoplazmasında ki sentezinden sonra hızla 

çok sayıdaki sinaps veziküllerine absorbe edilir. Tek bir terminal plakta bu 

veziküllerden normalde yaklaşık 3000.000 tane bulunur(6}. 
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Bir sinir impulsu nöromusküler ba{ılantıya ulaştıaı zaman terminal plakta 

yaklaşık 300 asetilkolin vezikülünü sinaptik araııaa serbestleştirir. Bu olay, aksiyon 

potansiyelinin membranı depolarize etmesi sırasında kalsiyum iyonlarının 

ekstrasellüler sıvıdan hücre içine diffüzyonu sonucu oluşmaktadır. Böylece, kalsiyum 

iyonları asetilkolin veziküllerinin membranlara açılmasına neden olur. Kalsiyum 

eksikliQinde ya da maQnezyum fazlalıQında, asetilkolin serbestleşmesi büyük ölçüde 
de presse edilir(6). 

Akson terminali tarafından serbestleştirilen asetilkolin, çoğu sinaps çukurunda 

dışarıya diffüzyona uarayarak, geri kalanıda sinir terminali ile subnörat kıvrımlar 

arasında ki asetilkolinesteraz tarafından parçalanarak yıkılır. Asetilkolin'in yaklaşık 1 

milisaniye kas lifinin membranı ile temas halinde kalması kas lifini uyarmaya 

yeterlidir. Asetilkolin'in hızla uzaklaştırılması da birinci aksiyon potansiyelinden sonra 

iyileşen kas lifinin tekrar eksitasyonunu önler<6). 

Sinaptik aralığa serbestleşen asetilkolin ancak saniyenin küçük bir bölümünde 

burada kaldıQ.ı halde, mebranın pozitif iyonlara geçirgenliğini binlerce kat arttırır. Bu 

olay, asetilkolin ile açılan iyon kanallarının açılması ile gerçekleşir. Bu kanallar, 

aslında molekül aQırlığı yaklaşık 240.000 olan transmembran, büyük kanal 

proteinlerinden oluşmuştur. Kanal proteininin yüzeyden çıkıntı yapan bölümü 

asetilkolin reseptörü gibi davranır. Asetilkolin kanal molekülünde konformasyon 

değişikliği yaratarak, kapıyı yaklaşık 1 milisaniye için açar. Asetilkol!n·kanallarının 

açılması sırasında s9dyum iyonlarının kas lifinin içine hızla akışı terminal plak 

bölgesinde yerel olarak, membran potansiyelini pozitif yönde 50-75 milivolt'a çıkaran 

yerel bir terminal plak potansiyeli yaratır<6). 

Nöromusküler Bağlantıdaki İletiyi Etkileyen ilaçlar: 

Asetilkoline Benzer Etki ile Kas Liflerini Uyaran ilaçlar: Aralarında metakolin, 

karbakol ve nikotin bulunan çeşitli bileşikler kas lifleri üzerine aynı etkiyi gösterirler. 

Bu ilaçlar ile asetilkolin arasında ki fark, kolinesteraz ile yıkılmadıklarından ya da çok 

yavaş yıkıldıklarından, uygulandıkları zaman etkilerinin sinir lifinde birkaç dakikadan 

birkaç saat kadar uzun süre devam etmesidir(6). 

Nöromusküler Ba~lantıdaki iletiyi Önleyen ilaçlar: Kürariform ilaçlar olarak 

bilinen bir grup ilaç, terminal plaktan kasa impulsların geçişini engeller. 
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D-tübokürarin membranı, muhtemelen reseptör bölgesi için asetilkolln ile yarışarak, 

etkiler ve asetilkolin, asetilkolin kanallarının geçirgenli0ini depolarizasyon dalgasını 

başlatacak kadar arttıramaz. 

Nöromusküler kavşaQıf asetilkolinesterazı inaktive ederek uyaran ilaçlar: 

Neostigminf fizostigmin ve diisopropil fluorofosfat gibi ilaçlar asetilkolinesterazı inhibe 

ederler. Kolinesteraz terminal plakta serbest haldeki asetilkolini hidrolize edemez. 

Birbirini izleyen sinir impulsları ile büyük miktarda asetilkolin birikerek kas lifinde 

tekrarla yan kontraksiyonlar yaratır. Bu durum larinks spazmı ile ölüme götürebilir( 6). 

KASIN YAPI ve FONKSİYONU : 

Bir kas hücresi ortalama 20 mikron (10-90 mikron) çapında ve 15 cm. 

uzunluğunda bir liftir. Bir kas lifi 1 ooo kadar miyofibrilden yapılmıştır. Bunlarda Z 

diskleri ile 2.5 mikrontluk sarkorner denen bölümlere ayrılmıştır. Sarkomerler 

kasların kontraktil elemanlarıdır. Bunlar kalın-myozin ve ince -aktin

filamentlerinden oluşur. Filamentler birbiri üstüne doğru kayınca kontraksiyon olur, bu 

arada sarkomerler de kasılır(63). 

Sarko-tubüler Sistem: Kas lifinin hücre zarı birçok noktalarda fibrillere 

dikey olarak tüp biçiminde içeri doğru kıvrımlar yapar (transversal tübili, Tsistemi). 

Bunların ekstrasellüler sistem ile bağlantıları vardır ve sarkoptazn:ıik retikulum'a 

girerek longitüdinal tQbilinin iki uç keseceği ile fibrillere paralel bir bağlantı kurarlar. 

Böylece "triad"lar oluşur. Longitüdinaı tübili, ekstra sellüler sistem ile bağlantısı 

bulunmayan kapalı adacıklardır. Triad'lar daca++ içeri akışı kontrol edilir. Elektriksel 

uyaran T-sistemi boyunca derine, kas lifine girer ve orada ıongitüdinal tübililerin uç 

keseciklerinden ca++ serbest bırakılmasına sebep olur. Elektriksel uyaranın mekanik 

kontraksiyona çevrildiği yer burasıdır. Aktif ca++ transport sistemi kontraksiyonlardan 

sonra ca++'u yine longitüdinal tübillere pompalar(63). 

Kas Kasılmasının Enerji Kaynakları : Kas kontraksiyonunun mekanik 

enerjisi direkt olarak kimyasal enerjiden kazanılır. Bu, başlıca glikojen halinde kasta 

depo edilmiştir. Glikojen parçalanmasından enerjiden zengin Adenozin trifosfat (ATP) 

açığa çıkar. Bu kas kasılmanın direkt enerji kaynağıdır, filament kayması sırasında 

enerjiden daha fakir ADP'ye parçalanır. Bu ATP parçalanması ve buna bağlı kas 
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kasılmasında o2 gerekli değildir, yani anaerob1da olabilir. Kullanılmış ATP yeniden 

yapılır. Bu işte üç olay oluşur: 

1- Kreatin fosfat parçalanması, çabuk fakat sınırlı enerji veren bir olaydır. 
2- Anaerob glikolizf 

3- Oksidatif fosforilizasyon; glikozun 0 2 ile aerob olarak co21ye kadar yanması, 

bu reaksiyon çok ATP verir, ancak yalnız o2 gerektirmekle kalmayıp ayni zamanda 

oldukça yavaş bir olaydır(63). 

SiNiR .. KAS BLOĞU : 

Sinir .. Kas Bloğu Çeşitleri: 

Sinir-kas bloğu meydana getirmek için başlıca iki yol vardır<79). 

Birincisi, asetilkolin mevcudiyetinde motor son-plaktan doğan normal 

depolarizasyon sürecinin basitçe uzamasından ibarettir. Burada bir depolarizasyon 

durumu söz konusudur. Bu süre zarfında sinir yolu ile gelen bir uyarıma kas lifi cevap 

vermez. Decamethonium ve Suxamethonium bu şekilde etki eden ilaçlara tipik birer 

örnektir. Bu tip bloğa HDepolarizan bloğuH veya "non-kompetetif blok" adı verilir. 

İkincisi, d-tubocurarine ve bu sınıfa giren ilaçlar sinirden kasa giden bir 

impulsun geçişini önlerler. Bu tipe non-depolarizan bloğu veya rekab:t (kompetetiQ 

inhibisyonu denilir. B_urada, kürar molekülleri son plakta ki protein molekülleri ile, 

hiçbir kimyasal reaksiyonda bulunmaksızın gevşek bir bağlantı halindedir. Bu bağlar, 

birleşmelerinde olduğu kadar kolaylıkla ayrılabilirler. Bir sinir stirnulusu sinir-kas 

kavşağına geldiğinde asetilkolin molekOllerlnin açığa çıkmaları ve tahrip olunmaları 

eskisi gibi devam eder, d-tubocurarine moleküllerinin mevcudiyeti sadece kas lifini 

harekete geçirmek için gerekli eşiği yükseltir. Antikolinesteraz ilaçlar asetilkolinin 

vaktinden önce tahribini önler ve son-plak bölgesinde ki yoğunluğunun artmasına olanak 

sağlar ve böylece asetilkolin son-plağa erişebilir. 

Klinik önemi büyük olan bir başka sinir-kas bloğu, dua/ veya bifazik ya da 

duyarsızlık bloğu diye anılan blok tipidir. Bu durum herhangi bir depolarizan ilaç 

uygulamasını takiben ortaya çıkar. Normalde tek bir depolarizan ilaç enjeksiyonu bütün 

özellikleri ile depolarizan bir blok meydana getirir (Faz I blok). Eğer doz bir kaç kez 
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tekrarlanırsa blok tipi tedricen değişikliğe uğrayarak sonunda non•depolarizan blok 

özelliklerinin birçoğunu gösterir olur (Faz il Blok). Tersi ise mümkün değildir. 

Mix blok, hastaya hem depolarizan, hem de non--depolarizan tipte ilaç verildiği 

zaman söz konusudur; teorik olarak durum farmakolojik bir kaos olarak tanımlanabilir. 

Asetilkolintln sentezinde, taşınmasında ya da açığa çıkmasında bir bozukluğun 

olduğu nadir görülen blokaj tipine "non-asetilkolin b/ok"denir. Bu durum nadir olmakla 

birlikte bazı ilaçların kullanılmasında ortaya çıkabilir. Hemicholinium asetilkolin 

sentezini ve taşınmasını inhibe eder. Procain, botilismus toksini, kalsiyum eksikliği, 

mağnezyum ve potasyum fazlalığı asetilkolintin açığa çıkmasını engeller. 

Rekabetsiz (non-kompetetif) sinir-kas bloğundan Dioxahexadecane (Prestona!) 

uygulanmasından sonra transmisyonun kesilmesi sorumludur. 

Bundan başka antikolinesteraz ilaçlar dat başlıcası asetilkolin molekülleri 

birikimi yoluyla olmak üzeret çeşitli etki yolları ile sinir-kas bloğu meydana 

getirebilirler. 

Sinir-kas transmisyonunu incelemekte tatmin edici tek bir metod vardır; 

herhangi bir periferik motor siniri stimOle edip bu sinirin innerve ettiği kasın cevabını 

ölçmek veya gözlemektir. 

Sinir-kas bloğunun başlıca özelliklerinden biri, her bir kas grubunun işe 

karışması gibi değişmez bir sonuçtur. Bu siklus, gerek depolarizan, gerekse 

non-depolarizan ilaçlarda ufak tefek değişikliklerle daima böyledir. 30~ ile 60 saniyşe 
içerisinde ani bir görme bulanıklığı başlar, bunu gözün küçük kaslarının işe 

karışmasına bağlı olarak çift görme izler. Çift görme çoğunlukla horizontal, nadiren 

dikey planda olur. Bundan sonra her iki göz kapağı kapanır (ptozls). Bunu takiben çene 

kaslarında bir güçsüzlük veya sertlik hissedilir. Bu durum kullanılan kas gevşeticlye 

göre değişir. Eğer depolarizan tipte bir ilaç kullanılırsa çene kaslarında bir sıkışma 

hissi gelişir ve bu daha sonra baldır kaslarına yayılır, ayni zamanda gövdenin üst 

kısmında ki kaslarda fasikülasyonlar hissedilir. Bunlar tedricen gövdenin alt kısmına ve 

aşağı ekstremite kaslarına yayılır. Non-depolarizan ilaçlarla bu fasikülasyonıar 

kattiyen görülmez(75}. 
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Sinir-kas bloğunun ayırt edilmesi : 

Depolarizan Blok: Bu tip sinir kas bloOu asetilkolin ( 1 saniyeden az devam eder), 

Suxamethonium(2-4 dakika devam eder) ve Decamethonium (20 dakika veya daha fazla 

devam eder) uygulanmasından sonra meydana gelir(75). Bu tip blo~un belli başlı 4 

karakterlstiQi şunlardır: 

1. Fasikülasyonlar, 

2. Gerek hızlı (tetanik), gerekse yavaş (se~lrme) sinir stimulusları gayet iyi 

tutulur, 

3. Post-tetanlk potansiasyon yoktur, 

4. Antikolinesteraz ilaçlar sinir-kas bloQunu ya hiç etkilemezler ya da 

arttırırlar. Şekil 4: Depolarlzan bloQun elekromyograflk cevabını gOStermektedir. 

Sc§irmı 
()snl 

Tı1anik 
ISOsrıl 

Şı§irrrıc 
• 3snl 

1 
\ 

Şekil iV: Depolarizan blo{lun elektromyografik cevabı 

Non-depolarlzan Blok. Bu tip blok normal olarak d-tubocurarine chloride, 

gallamine, triethiodlde ve benzeri ajanların uygulanmasını takiben meydana gelir. 

Karakteristikleri: 

1. Faslkülasyon olmaz. 

2. Hem hızlı (tetanik), hem de yavaş (seQirme) sinir uyarımlarında blrblrini 

izleyen stimulusların "solma"sı vardır. 

3. Post-tetanik potansiasyon mevcuttur. 
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4. Sinir-kas blo~u bir antikolinesteraz ilaçla düzelir. Şekil 5: Non-depolarizan 

blo~un elekromyografik cevabını göstermektedir. Şekil 6: Her iki blok tipindeki 

periferik sinir simülasyonundakl parmak hareketlerini göstermektedir. 

Seğirme 
( 3 sn 1 

Tıtanik 
(SOınl 

Seğirme 
1 3snl 

Şekil V: Non-depolarizan bloğun elektromyografık cevabı 

Şekil VI : sınır stlmülasyonu ile parmak hareketleri. 

Normal harcıkıt 
$ıkli 

Oepolarizan 
blokun 
karalıı:tcristi0i 

Non - Ocpoloriıan 
blokun 
kaı-aktcrl sn §i 
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Dua/ Blok {Faz il veya duyarsızlaştırma): Bir dual blo~un gelişmesinde ki 5 

evre şöyle belirlenmiştir (Churchill•Davidson ve ark. 1 1960)(75): 

1. Depolarizasyon evresi: Sinir--kas bloğunun yarıyarıya düzeldiği evrede görülen 

ve hem hızlı (tetanik) hem de yavaş (se0irme) sinir stimülasylonlarının devam ettiği 

tipik bir depolarizan blok. Antikolinesteraz ilaçlar bloğu potansiyelize eder. 

2. Taşiflaksi evresi: Tekrarlanan dozlar cevabın azalmasına yol açar. 

Başlangıçtaki cevabı elde etmek için dozu arttırmak gereklidir. 

3. Wedensky inhibisyonu evresi: Sadece hızlı sinir stimülasyonlarına karşı 

birbirini izleyen potansiyellerde bir "solma" vardır. Seğirme stimülasyonlarında bir 

değişiklik olmaz. 

4. "Solma ve potansiasyon" evresi: Duaı bloğun gelişmesi ile bu durum gittikçe 

daha belirgin bir hale gelir. Bu noktada uygulanacak bir antikolinesteraz ilaç "solma ve 

potansiasyon" gösteren bütün lifleri düzeltir. 

5. Non•depolarizasyon evresi: Non•depolarizan bloğun bütün klasik belirtileri 

mevcuttur. Antikolinesteraz ilaç uygulaması sinir-kas bloğunda süratli bir düzelme 

sağlar. 

Katz ve arkadaşları (1963), çeşitli dozlarda kas gevşeticiler kullanmışlar ve 

non-depolarizan bloğun en erken belirtilerini görebilmek için kg. başına 2.2·3.0 mg. 

dozun yeterli olduğu gözleminde bulunmuşlardır. Bu mitktar, ortalama 70 kg.lık bir 

hasta için total 154-210 mg. kadar bir suxamethonium dozu deme~ir(75). · 

Klinik uygulam~da dual blok belirtilerinin görüldüğü iki esas durum mevcuttur. 

Birincisi, geniş dozda depolarizan ilaç kullanılması. ikincisi, plazmasında kolinesteraz 

enziminin atipik şekli bulunan hastaya küçük dozda (50·100 mg) suxamethonium 

verilmesi; bu durumda suxamethonium hasta kan akımından hidrolize olmaz, devamlı bir 

lnfüzyon veriyormuş gibi dakikalar hatta saatlerce dolaşım sisteminde dolaşır. 

Tamamen yerleşmiş bir duaı blok antikolinesteraz bir ilaçla kolaylıkla geri 

döndürülebilir. Ancak bu antikolinesteraz ilacın bazen paraliziyi arttırdıQı ve uzattığıda 

bilinmektedir. Dolaşımda hala suxamethonium varsa antikolinesteraz bir ilaç 

enjeksiyonu hidrolizi yavaşlatır ve hatta bloğu arttırır. Bu sorunla karşılaşan 

Anesteziolog için tutulacak iki yol vardır. Birincisi, akciaerleri havaıandırmaQa devam 

ederek normal sinir-kas transmisyonunun dönüşümünü sabırla beklemek. Bu, tutulacak 

en emin ve akıllıca yoldur. İkincisi ise, bir dual blok durumu yaratmaOa çalışmak. 
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Dikkate alınması gereken başlıca faktörler şunlardır: (1) Son suxamethonium 

en}eksiyonundan sonra en az 30 dakika geçmiş olması; (2) Sinir-kas transmisyonunun 

düzelme yolunda oldu{ıunu gösteren belirtilerin olması; (3) Tamamen yerleşmiş bir dual 

bloQun var olması; (4) El kaslarında gözlenebileceOi üzere. kas liflerinin en az üçte 

birinde geri dönüşün başlaması. Bu koşullar mevcut olduQu taktirde antikolinesteraz 

ilaçlar ile sinir-kas transmisyonu eski haline döner. Bununla birlikte Anesteziolog 

sinir-kas bloC)unun çeşitli belirtilerine ve periferik sinir stimülatörü kullanmağa iyice 

al ışkın olmadıkça bu tip blokta antikolinesteraz ilaç kullanılmasından kaçınmak çok daha 

akıllıca bir tutum olur. Sabır ve iyi havalandırma. sonunda daima başarıya ulaştırır. 

Sinir-kas Bloğunun Derecesini ve Süresini Etkileyen Faktörler: 

Kan Akımı: Sinir-kas blağunun süresini etkileyen en önemli faktör kasa gelen kan 

akımıdıd75). Verilen bir gevşeticinin dozu, ekstermiteye gelen değişik kan akımlarında 

incelenebilir. Kolun biri hareketsiz dururken diQeri durmadan hareket ettirilir. Hareket 

ettirilen kal çabucak halsizleşir ve ayni çabuklukla eski durumuna döner; buna karşın 

istirahat halinde ki kolun felç olması daha uzun zaman alır. bir kez felce uğrayınca da 

uzun süre o durumda kalır. Bu etki kullanılan gevşeticinin tipi ne olursa olsun değişmez. 

Vücut ısısı: Hipotermi depalarizan bloğun hem derecesini. hemde süresini 

uzatmaktadır. Vücut ısısının 5 °c düşmesi gerek Decamethonium gere~ Suxanıethonium 

ile meydana getirilen paralizi süresinin 4 kat uzamasına neden olur. Bu ~tkiler ~oOrudan 

doğruya vücut ısısına ~Qlı olup. vücudu ısıtmakla tamamen ortadan kalkar. Buna karşın 

hipotermi d-tubocOrarine gibi bir non-depotarizan ilaç ile meydana getirilen bloğun 

derecesini azaltır, süresini ise hiçbir etkide bulunmaz. 

Kanın pH'sı ve co2 : Non-depolarizan ilaçların çoğunun plazma proteinleri ile 

birleşme yeteneğinde olduğu kabul edilmektedir. Bu birleşme zayıftır ve ayrışma 

kolaylıkla olur. Birleşme oluşunca motor son-plağa baQlanacak gevşetici ilaç 

konsantrasyonunda azalma olur ve böylece kan pH'sında ki değişiklikler, plazmada 

bileşik halde bulunan ilaç miktarında deOişlkliklere neden olarak parezi derecesini 

etkiler. Klinik olarak d-tubocürarin'in etkisi asidoz ile artar, alkaloz ile azalır. 

Gallamin ile elde edilen bulgular, d-tubocürarin için bildirilenlerin tersidir. Yani blok 

asidoz ile azalır, alkaloz ile artar. 

Plazma Konsantrasyonu : Herhangi bir gevşetici ilaç dolaşıma karıştığında belirli 
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bir dağılıma uğrar. Başlangıçta plazma konsantrasyonu yüksek olur; fakat ilaç çeşitli 

reseptörlere dağıldığından bu durum çok kısa sürer. 

Böbreklerden Atılım: Suxamethonium dışındaki tüm kas gevşeticiler kısmen 

idrarla atılırlar. Gallamin'in tamamı idrarla atılır, d-tubocürarin'in %B01i böbrekler 

yolu ile, %5'i ise safra yolu ile atılır. (Cohen ve ark., 1967). Pancuronium'un da büyük 

bir kısmı böbrekler yolu ile atılmaktadır. O nedenle, onunda böbrek yetmezliğinde 

kullanılması tavsiye edilmez. Vecuroniumtun ise böbrek atılımı çok azdır, baŞlıca atılım 

yolu safra iledir. Ayrıca kümülasyon özelli~i yoktur. Bu nedenle böbrek hastalığı olan 

vakalarda rahatı ıkla ku ilan ılabil i r. 

Antibiotikler: Yüksek dozda streptomicin, dihidrostreptomicin, polimiksin B, 

kolomicin, viomicin ve panomicin oldukça önemli derecede sinir-kas bloke edici 

özellikleri vardır. Kanamicin, basitrasin ve ·tetrasiklin ise daha zayıf etkilidirler. 

Bununla beraber tüm bu ajanların etkisiz oldukları kesinlikle ispatlanıncaya kadar 

Penicilin hariç tüm antibiotiklerin zayıf birer sinir-kas bloke edici ajan olduklarını 

kabul etmek klinik uygulamada tedbirli bir davranış olur. 

Trankilizanlar : Diazem, gallamin ile meydana gelen blok süresini uzatırt 

suxamethonium'unkini kısaltır (Feldman ve Grawley, 1970). 

Yaş: Yeni doğanlar, myastenia gravis'te olduğu gibi, depolarizan ilaçlara karşı 

"dirençli" ı nen-de polarizanlara karşı "duyarı ı" d ı r<75). 

Nöromusküler Bloke Edici ilaçlar : 

Depolarizan ilaçlar : - Decamethonium lodideı 
-Suxamethonium ( Succinylcholi ne, Diacetylcholine, 

Lystenon), 

- Esculin. 

Non-depolarizan İlaçlar: - D-tubocürarine chlorür, 

- Pavulon (Pancuronium Bromide), 

- Norcuron (Vecuronium Bromide. OrgNC 45), 

- Tracrium (Atracurium Besiylate), 

- Gallamine (Flaxedil), 

- lmbretil. 
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SUXAMETHONİUM (L YSTENON) : 

Suxamethonium'un farmakolojik etkisini ilk olarak 1906'da Reid Hunt ve Tavean 

araştırmışlardır<75>. 1949'da italya'da Bovet ve arkadaşları, ABD'de de Philps, 

birbirinden ayrı olarak Suxamethonium'un sinir-kas bloke edici özelliQini 

tanımlamışlardır. Aynı yıl Bovet-Nitti bu maddenin kolinesteraz tarafından yıkıldıQını 

ve bu hidrolizi Eserin ile inhibe edilebileceğini göstermiştir. ilaç sinir-kas bloke edici 

ajan olarak ilk kez Stockholm'de Korolinska Enstitüsünde Thesleff tarafından (1951) ve 

Avusturya'da Brucke ve arkadaşları tarafından (1951) ile Mayrhoter ve Hassfurther 
(1951) tarafından kullanılmıştır. 

Suxamathonium sentetik bir quarterner amonyum bileşiğidir. 

~ 
Q-i2-~-0D-%-a■i2-rı % 

et% 
SI..JXtıMEnOıİLM Kl.!:RÜR 

Ergime noktası 150 °c olan beyaz kristal bir maddedir. Fazla kararlı bir madde 

değildir; soğukta korunmazsa solüsyonu bozulabilir. 

Farmakolojik Etkisi: Etki Şekli: Suxamethonium insanda asetilkolin gibi etki eder 
-ve depolarizan tipte sinir-kas bloğu oluşturur. 

KVS'e Etkisi: Suxamethonium kalp hızında bir yavaşlama veya aritmilere neden 

olabilir. Küçük bebeklerde Suxamethonium bradikardisi ilk enjeksiyondan sonra 

görülürken, erişkinlerde ikinci veya mükerrer enjeksiyonlardan sonra görülür. Bu 

bradikardinin mekanizması açıklanamamıştır. Ancak, suxamethonium'un myokard 

üzerine direk stimulan etkisine, ya da afferent vagal reseptörlerin stimOlasyonuna bağlı 

olduğu ileri sürülmektedir. Atropin, ganglion bloke edici ilaçlar ve non-clepolarizan 

gevşetici ilaçlar gibi birçok çeşitli ajanlar suxamethonium•a karşı ortaya çıkan bu 

cevabı bloke edebilirler. Bu gözlemler irritabl bir myokard mevcudiyetinde 

suxamethonium kullanılmasının tehlikeli olduğunu ortaya koyar. Aritmilerin ortaya 

çıkmasının en çok beklendiği vakalar dijital alan vakalardır. Serum potasyumu yüksek 

olabilecek hastalara suxamethonium verileceği zaman tedbirli olunmalıdır. Yanıklı 

hastalarda, paraplejik hastalarda, serebrovasküler kazalarda, akut nörolojik 
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hastalıklarda, ortopedik ameliyatları izleyen kas hareketsizliğinden sonra ve dijital alan 

hastalarda serum potasyum seviyesi yüksek olabilir. 

sss:ne Etkisi: Suxamethonium•un insan veya hayvan medulla spinalisinde ya da 

beyninde herhangi bir etkisi bulunduQunu düşündürecek pek az kanıt vardır. 

Fasikülasyonlar ve kas ağrıları: Suxamethonium kaslarda göze çarpan 

fasikülasyonlar meydana getirir. Bu kasılmalar operasyonun ertesi günü hastanın 

hissetiği kas aQrılarına neden olur. Kas ağrıları yaşlılarda ve küçük çocuklarda pak 

nadiren görülür. Bu ağrıların, kas iğlerinde meydana gelen mekanik harabiyete bağlı 

olması müm_kündür. Bu ağrıları ortadan kaldırmak için suxamethonium enjeksiyonundan 

en az dört dakika önce küçük dozda non--depolarizan bir ilaç verilmesi yeterlidir. Ancak 

bu da, iki blok tipi birbirlerinin antagonisti oldu{ıu için, çoğu kez suxinilkolinin etkisini 

azaltmaktadır. Kaldı ki, pratikte bu yöntem zaman zaman uzayan reaksiyonlara neden 

olduOundan, rutin olarak uygulanması tavsiye edilmez. 

Göze Etkisi: Suxamethonium intraoküler basınçta bir yükselmeye neden olur. Bu 

etki glokomda, retina dekolmanı vakalarında veya açık göz ameliyatlarında vitreus'u 

dışarı atmak sureti ile. zararlı olabilir. Bu gibi durumlarda suxamethonium'un tek 

başına kullanılması açıkça kontendikendir. Bu durumda intraoküler basıncı artırmayan 

bir non-depolarizan ilaç kullanılmalıdır. Ayrıca suhamethonium'dan üç dakika önce 

verilecek küçük dozda bir non-depolarizan ilaçta suxamethonium'un göz kasları üzerinde 

ki bu etkisini bloke eder. . 
Beslenme Sistemi'ne Etkisi: Pseudokolinesteraz enzimi KC'de sentez edildi~i için 

ciddi KC harabiyetinde, kaşekside ve kötü beslenmede suxamethonium•un etkisinin 

uzaması beklenir. 

Histamin Açığa Çıkışı: Suxamethonium'un histamin açıQa çıkarma etkisinin 

d-tubocürarinkinin yüzde biri oldugu kabul edilir (Bourne ve ark. 1952; Davies, 

1956). 

Plasentadan Geçiş: 300-500 mg gibi yüksek dozda suxamethonium 

kullanıldıOında ilaç yenidoQanın dolaşımında küçük fakat kesinlikle saptanabilen 

miktarlarda bulunabilir (Moya ve Kvisselgaand, 1961 ). Bebeklerdeki psôdokolinesteraz 

aktivitesinin erişkinlerdekinden daha düşük olması gerçeQine raQmen, bu bebekler 

annelerinin maruz kaldıQı derin paraliziden etkilenmemiş gibidirler. Bunun nedeni, 

yeni d oO anın depo! arizan il açlara karşı dirençli olmasına ba01 ı olabilir. 
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Suxamethonium'un neden plasenta bariyerini önemli miktarda aşmadığı konusu henüz 

aydınlığa kavuşmamıştır. Moya ve Kvisselgaand bu durumu şu şekilde açıklamağa 

çalışmışlardır: plasenta lipidden zengin bir membrandır, suxamethonium ise ya0da 

eriyebilirliği az olan bir madde olduOundan bu durum geçişi engelleyebilir. 

Detoksikasyon ve Atılım: iV bir dozdan sonra suxamethonium'un hemen hemen 

tümünün enjeksiyondan sonra ki bir dakika içinde plazmada hidrolize olduğu kabul edilir 

(Pantuck, 1967). Bu, psödokolinesteraz ile süratli bir enzimatik hidroliz sonucu 

meydana gelir. EOer enzimatik hidroliz yolunda bir bozukluk varsa suxamethonium'un 

yeniden dağılımı, alkalen hidrolizi ve böbreklerden atılımı gibi di{)er metabolik yollar da 

önemli rol oynarlar. 

(a} Enzimatik Hidroliz. -Psödokolinesteraz KC'de sentez edilen ve plazmada bol 

bol bulunan bir glikoprotein'dir. Süksinilkolin'in (suxamethonieum) yıkımı iki evrede 

olur~biri hizlı, diğeri yavaş-. 

SUXAMETHONİUM'UN (SÜKSİNİLKOLİN'IN) YI KiMi 

Birinci Evre 
(Hızlı) 

Süksinilkolin Süksinilmonokolin + Kolin ---------ps öd ok ol in ester az 

ikinci Evre 

(Yavaş} 
Süksinilkolin Süksinik asid + kolin -----=-----:--

özel bir KC enzimi ve 
psödokolinesteraz 

(b) Alkalen Hidroliz. - Bu, normal koşullarda suxamethonium metabolizmasında 

çok önemsiz rol oynayan bir non-enzimatik süreçtir. 

(c) Yeni Daa ılım. - Suxamethonium'un reseptörlerce alınımı plazma 

konsantrasyonunu azaltmakta önemli rol oynar. 

(d) Atılım. - Suxamethonium'un %2'den daha azı de0işmeden idrarla atılır, fakat 

enzimatik hidroliz yokluğunda bu yüzde çok yükseklere çıkabilir. 

Plazma Kolinesterazı : Kalow ve Davies (1958), insanda an az iki tip plazma 

kolinesteraz enzimi-biri normal, diğeri atipik-bulunduğunu keşfetmişlerdir. Normal 

plazma kolinesteraz enzimi olan sağlıklı bir kişi suxamethonium'u çabucak hidrolize 
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eder, atipik enzimi olan ise bunu başaramaz. Atipik enzimi olan bir hasta bir doz 

suxamethonium aldığında kan volümü dolayısı ile me)ldana gelen seyretti, konsantrasyonu 

atipik esterazın etkileyebileceOi seviyenin altına düşürür. işte bu nedenle hasta uzun 

süre felç halinden kurtulamaz. Klinik uygulamada suxamethonium'a karşı anormal 

cevaba 2400 vakada bir rastlanabilir (Churchill-Davidson, 1961)(75). 

Uygulama : Suxamethonium normal olarak iV yolla uygulanır, ama iM hatta cild 

altı yolla da verilebilir. iV yolla verldiğinde herhangi bir kas grubuna vardığım kısa 

fakat gözle görülür seğirmeler ya da fasikülasyonlarla belli eder ki bunlarda ilk önce kaş 

ve göz kapakları kaslarında, daha sonra omuz ve karın kaslarında, en sonunda da el ve 

ayaklarda gözlenir. 

Entübasyon dozu 1-1.5 mg/kg olmak üzere ortalama 75-100 mg.dir. %0.1'1ik 

solüsyonundan dakika 20-40 mikrogram/kg.lık dozla devamlı infüzyon şeklinde 

kullanılır. Tek bir suxamethonium enjeksiyonu (75-1 oo mg) ortalama olarak 2-4 

dakikalık bir solunum felcine neden olur. 1 o dakikadan fazla süren bir apne dönemi 

anormal bir cevap olarak yorumlanmalıdır<75). 

NORCURON 
Bileşimi : 

Norcuron'un aktif maddesi, 1-[2 Beta, 3 Alfa, 5 Alfa -16 Beta, 17 Beta· 3, 17 

bis (asetlloksi) - 2 - (1- piperindinil) - androstan - 16 _ - il} - 1 -

metilpiperidinium bromür {OrgNC45) dir. 2 ml'lik bir ampulde bir sitrat-fosfat 

tamponunda liyofilize olarak 4 mg aktif madde bulunur. 

Enjeksiyon öncesi 1 mi eritici suyun eklenmesiyle pH 4 olan bir lzotonik eriyik 

elde edilir. 

ôze ili ki eri: 

OrgNC45 bir non-depolarizan nöromüsküler blok yapıcı maddedir. Ganglion 

blokajı yapmaz. Vagolitik aktivitesi yoktur ve histamin açı0a çıkarmaz. Bu nedenle, 

OrgNC45'in uygulanmasında1 kardiovasküler ve pulmoner yan etkiler beklenmemelidir. 

Tam felç oluşturucu dozların (D.08-0.10 mg/kg) intravenöz uygulanmasından 90-120 

saniye sonra, herhangi bir cerrahi girişim için yeterli genel iskelet kası felci ve 

mükemmel intübasyon koşulları oluşur. Etki süresi 20-30 dakika olup, biskuaterner 

analogu olan pankuronium bromür'ünkinden belirgin olarak kısadır. OrgNC45'in birikici 
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etkisi yoktur; bu nedenle, ard arda birkaç idame dozu verilebilir. 

Böbrekten atılmasının az olması ve karaciğerde geçici depolanması, OrgNC45'in 

başlıca atılma yolunun safha ekskresyonu olduğunu düşündürür. 

OrgNC45'in eliminasyon yarılanma süresi 30-70 dakikadır. OrgNC45'e 

tahammül çok iyidir. 

Uyarı ve önlemler: 

Norcuron Myasthenia gravis ve miastenik (Eaton-Lambert) sendrom vakalarında 

azami dikkatle çok ufak dozlar kullanılmalıdır. Nöromüsküler hastalık, aşırı şişmanlık 

durumlarında ve poliomyelitis sonrası, Norcuron dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek 

yetmezliği vakalarında, OrgNC45 kullanımı sonrası, nöromüsküier blokaj süresinin 

biraz uzaması beklenebilir. Karaciğer hastalığı ya da yetmezliği vakalarında, genellikle 

başlangıç dozunun azaltılması gerekmez; hatta bazı hastalarda bu dozun yükseltilmesi 

gerekebilir. Hipotermi uygulanan girişimlerde, non-depolarizan ilaçların nöromüsküler 

blokaj etkisi azalır. 

Norcuron'un etkisini artırabilecek durumlar: 

Hipokalemi (örneğin, şiddetli kusma, diare, dijitalizasyon ve diüretik tedavi 

sonrası), hipoproteineml, dehidratasyon, asidoz, hiperkapni, kaşeksi. 

Uygulama ve dozaj: 

Norcuron, intravenöz uygulanır. 

Entübasyon ve entübasyonu izleyen cerrahi girişimler:. 

Başlangıç dozu: 0.08. 0.10 mg/kg (90-120 saniyede iyi-mükemmel arası 

entübasyon koşulları gerçekleşir.) Ek dozlar: 0.03-0.05 mg/kg. iskelet kası gevşemesi 

20-30 dakika sürer. 

Obes hastalarda, dozun azaltılması önerilir. 

Doz fazlalığı: 

Norcuron ile oluşan nöromüsküler blokajın spontan olarak geriye dönmesi çok 

çabuktur. Yinede gerektiğinde kullanılacak standart antagonistler (neostigmine, 

pyridostigmine gibi), Norcuron'un nöromüsküler etkilerini süratle ortadan kaldırır. 
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ANESTEZİKLERİN PLESENTAL TRANSFERi : 

Anneye verllen ilaçların fötal dolaşıma geçişleri, birincil olarak pasif diffüzyon 

ile olur(61 ). Fick1in diffüzyon kanunu plesentadan karşılıklı olarak geçen transfer 

oranlarını açıklar. Bu kanun şöyledir: 

__:: = K A(Cm - Ct) 

T D 
Burada, QıT: Diffüzyon oranını, K: ilacın diffüzyon sabitesini, A: Membranın 

yüzey alanını, Cm: Anne ilaç konsantrasyonunu, Ct: Fötal ilaç konsantrasyonunu ve D: 

Membran kalınlığını gösterir. 

Maternal fötal konsantrasyon gradienti, uterin ve umblikal kan akımı ve değişik 

faktörler (bu faktörler ilacın diffüzyon sabitesini gösterir) Anesteziyolog için primer 

öneme sahiptirler. K'nın yüksek bir değerini oluşturan faktörler; sözgelimi hızlı 

diff0zyon, düşük moleküller ağırlık (<500), düşük protein bağlanması, yüksek lipid 

eriyebirliği ve düşük derecede ki iyonfzasyonu içerir. Anestezi, analjezi ya da sedasyon 

meydana getirmek için kullanılan bütün ilaçlar S00tden daha küçük moleküller ağırlığa 

sahiptirler. Özellikle bu ilaçlar fizyolojik pH'da kısmen noniyonizedirler ve nisbeten 

yüksek lipid solübilitesine sahiptirler, anne kanında kısmen proteinsiz bağlanmalara yol 

açarlar. Bütün bu nedenler ile plasentadan hızla geçerler. iskelet adelesl gevşeticilerinin 

düşük lipid eriyebilirliği ve yüksek dereceli iyonizasyonlarındaıı dolayı klinik olarak 

önemli miktarlarda plesantal geçişi olmaz. Maternal ilaç konsantrasyonlarını (Cm) 

arttırmaya eğilimli faktörler yüksek total doz, yavaş metabolize olan ilaçların 

kullanılması ve ilacın damarlanması fazla alanlara verilmesidir. Plasentayı geçen bir 

ilacın fotüs ve neonat üzerinde ki etkileri fötüsce ilacın alınımı, dağılımı, metabolizması 

ve eliminasyonuna bağlıdır(61 ). 
Fötal dolaşım birkaç yola sahip ve tek şekildedir. İlacın dağılımı bu yollarda 

büyük farklılıklar gösterir. Plasentadan dönen umblikal venöz kan ya KCtde perfüze olur 

ya da Ductus Venozus'a doğru aka~52). Fötüste ki hepaUk ilaç uptake1i, fötal arterlerde 

ki yüksek ilaç düzeylerinin meydana getirebileceği olaylara karşı koruyucu 

olabilir(23;24}. Foramen ovale ve ductus arteriozus'tan geçen kanın şantlanması ve fötal 

sağ atrium'daki umbllkal venöz kanın dilisyonu da fötal ilaç dağılımını değlştırir. Fötüste 

ki hepatik enzim aktivitesi genellikle yetişkinlerinkinden daha azdır. Buna karşın 
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lötüslerin KC mikrozomları gestasyonun 14. haftası gibi erken bir dönemde bile 

sitokrom P-450 ve nikotinamid-adenozin dinükleotid fosfat (NADPH) sitokrom C 

redüktazın önemli düzeylerine sahiptirler(72,71 l. Bu göstermektedir ki prematüre insan 

fötüsleri bile lokal anesteziklerin bir çoğunu, ilaçların büyük bir kısmını metabolize 

edebilirler. 

ilaçların plasenta! geçişlerinde ki primer faktör pasif diffüzyon olmakla birlikte, 

anne ya da fötüste ki hemodinamik değişiklikler bu transferi etkileyebilirler. Bu 

değişiklikler birkaç yerde olabilir; umblikal arter ya da ven (kord kompresyonu), 

lntervillöz mesafe (artmış intrauterin basınçla fötal kapillerinin kompresyonu), Uterin 

ven (gebenin supine pozisyonuna getirilmesi ile vena cava obstrüksiyonu olması) ve 

uterin arter (spinal hipotansiyon ya da alfa adrenarjik stimülasyon). Bir örnek olarak, 

bir uterin kontraksiyon esnasında anneye iv olarak verilen ilaçlar yüksek 

konsantrasyonlarda fötüse ulaşma ihtimalleri daha azdır(61 ). 

Anne ve Fötüs Üzerine Anestezlk Ajanların Etkileri: 

Thiopental: Thiopental'in plasentayı hızla geçmesinden dolayı ilacın fötüse 

geçmeden bebeğin doğurtulması mümkün değildir(36). Bununla birlikte şayet indüksiyon 

dozu 4 rngı1ıg.a eşit veya düşük ise barbitüratların yüksek konsantrasyonları fötal beyin 

de ortaya çıkmayacaktır<22). Plasenta'dan ilk olarak KC'e geçen kanda ki tiopental'in çoğu 

ya KC tarafından yıkılır ya da alt ekstremiteler ve organlardan gelen kanla dilüe 

olu,(24)_ Anne ya da fötüste thiopental yeniden dağılıncaya kadar doğumu geciktirmenin 

hiçbir anlamı yoktur(61 ). 

Nitrozoksit: Bir N2 0-02 tekniği ile yapılan anestezinin indüksiyon süresi daha 

uzundur, o nedenle yenidoğanın aldığı anestezide daha uzun süreli olacaktır(SO)_ Bu 

nedenle doğumdan önce ki anestezinin süresi olabildiğince kısa olmalıdır. Bu durum, 

hasta hazırlanıp örtülünceye ve cerrah başlamaya hazır oluncaya kadar anestezinin 

geciktirilmesi ile başarılabilir. 

Kas Gevşeticiler: Kas gevşeticiler ya entübasyonu kolaylaştırmak veya yüzeye! 

anesteziyi devam ettirmek için kullanılabilirler. Süksinilkolin, kürar, pancuronium, 

atracurium ve vecuronium klinik olarak önemli miktarlarda plasenta geçişi 

göstermezler ve sezeryan kesiler! sırasında güvenli olarak kullanılabilir

ler(44, 19,2, 16,27). 
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Potent lnhafasyon Anestezikleri: N2O anestezisinin tamamlayıcısı olarak düşük 

doz halothan, enfloran ve isofloran'ın kullanımı son zamanlarda ilgi bulmuştur. Bu 

ajanlar intraoperatif uygulamaların hatırlanmasını ve haberdar olma insidansını azaltır 

ve annede inspiryumda o2 basıncının artmasına izin verirler. Bu ajanların ana 

dezevantajları uterin kas tonüsünü azaltabilmeleri ve postpartum kan kayıplarını 

arttırabilmeleridir. Halothan, isofloran ve enfloran uterus kontraktilite ve tonüsünü 

alışılmış dozlarda azaltırlar(45). Buna karşılık çalışmada, sezeryan kesisi sırasında 

Halothan (%0.5)<43) ile ya da Enfloran (%0.5-1)(15,1) ile olan kan kayıplarında artma 

gösterilmemiştir. Bu düşük konsantrasyonlarda erken postpartum dönemde uterus 

oksitoksin ile uyarıya cevap verir(40). 

PERİNATAL KARDİORESPİRATUAR FİZYOLOJİ : 

Fötal akci§erler gestasyonun 24. gününde fore gut'tan gelişirler<29). 20. haftada 

hava yolları küboidal epitelyum ile döşenir ve pulmoner kapillerler gözükürler. 26-28. 

haftalarda kapillerler gelişen hava yollarına yakınlaşırlar. Gestasyonun 30-32. 

haftaları arasında küboidal epitel yassılaşır ve incelir. Bu süreç anneye verilen 

steroidlerle hızlandırılır(54). Gestasyonun 20. haftasında yüzey aktive edici madde 

(SAM) alveoler hat hücreleri içinde gözükür. 28-32. gestasyon haftalarında SAM hava 

yollarının lümeni içerisinde görülür. Stres ya da steroidlerle SAM yapımı uyarılmadıkça 

gestasyonun 34 ile 38. haftalarına kadar terminal hava yollarında SAM önemli 

miktarlarda bulunmaz. Doğumda respirasyonun başlaması aıveollerde ki SAM 

konsantrasyonunu artırı r<38). 

Doğuma yakın dönemde fötal akciğerler yaklaşık olarak 90 mi (30 mi/kg) kadar 

bir plazma ultrafiltratı ihtiva eder. Bu sıvının 50-150 mi/kg/gün kadarı akciğerler 

tarafından üretilir ve ağıza doğru gönderilir, orada sıvı ya yutulur ya da amniotik sıvı 

içerisine salınır. Normalde akciğer sıvısı amniotik sıvı içermez, şayet fötal solunum 

derinliği artarsa (stres esnasında ki gibi) amniotik sıvı akciğerlere kaçar. Sıvının 

yaklaşık 2/3'0 termde ki neonatal'ın akciğerlerinden doğum süreci sırasında vagina ve 

pelvik kanal adalelerinin fötüs'ün göğsünü sıkıştırması ile akciğerlerden dışarı atılır. 

Kalan sıvı kapillerler, lenfatikler ve solunumla ortadan kaldırılır. Küçük preterm 

neonatlar ve sezeryan kesisi ile olan doğumlar bu vagina! sıkıştırmayı azaltırlar. Sonuç 

olarak her iki grupta da doğumda akciğerlerde sıvı vardır ve bunlar normal doğan diğer 
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bebeklere göre daha güç solunum yaparlar. Akciğer sıvısının retansiyonu yenidoğanda 

geçici takipneyi doğurur(66). 

Normalde neonatlar hayatın 30. saniyesinde solurlar ve zamanla bu solunum 

artar. Doğum sırasında baskı altında kalan göğüsün dışa doğru çekilmesi akciğerlerin 

hava ile dolmasına yardım eder. Hafif asidoz, hiperkapni, hipcksi, ağrı, soğuk, dokunma, 

gürültü ile solunum merkezlerinin uyarılması, umblikal kordonun klemplenmesi ritmik 

solunumu başlatır ve devam ettirir(14,34). Şiddetli asidoz, hipoksi, SSS hasarı ve 

maternal ilaçlar (narkotikler, barbitüratlar, lokal anestezikler, magnezyum, alkol) 

solunumu depresse ederler. 

Fötüsün sağ ve sol ventrikülleri eşit olmayan kan miktarlarını pompalarlar. Sağ 

ventrikül kombine ventriküler output'un 2/3'ünü, sol ventrikül 1/3'ünü pompalar. 

Fötüsün iki ventrikül arasında ki output farklılığı foramen ovale ve ductus arteriozus 

olarak adlandırılan intrakardiak ve ekstrakardiak şantların fötüste bulunmasından ötürü 

meydana gelir. Plasentadan dönen kan iyi oksijenedir. Bir anatomik fonksiyon olarak 

inferior vena cava ve foramen ovale bu kanı doğrudan sol atrium'a yönlendirir. Superior 

vena cava'dan gelen az oksijene kan sağ ventriküle ve pulmoner artere yönlenir. 

Pulmoner artere giren kanın %95'1 inen aortada'ki ductus arteriozus vasıtası ile 

şantlanır(56). 

lntrauterin olarak yükselmiş bulunan pulmoner vasküler rezistans, akciğer 

ekspansiyonuna tepki olarak solunumda yükselmiş pH'ya ve doğumda meydana gelen 

alveoler 02 basıncında ki yükselmeye bağlı olarak dramatik bir şekilde azaıır(57,1 2)_ 

Hipoksi, asidoz, hipovolemi, hipoventilasyon, atelektazi ve soğuk pulmoner vasküler 

rezistansı arttırır(57 , 12, 1 O)_ 

Doğumda ki pulmoner vasküler rezinstansta ki azalma pulmoner arter basıncını 

azaltır, pulmoner kan akımını arttırır, sistemik vasküler direnç ve sol atrial basınç 

artar. Bu yüzden ductüs arteriozus yolu ile olan sağdan sola şantlanma daha da azalır. 

Yükselmiş pulmoner kan akımı, sol atriuma dönen kan hacmini arttırır. Bu, sağ atrial 

basıncın üzerinde ki sol atrial basıncı arttırır ve foramen ovaleyi kapatır. Foramen 

ovalenin kapanmasi bu düzeyde kanın sağcan sola şantlanmasını önler. Foramen ovalenin 

anatomik kapanması aylarca oluşmayabilir. Bunun devamı olarak herhangi bir zamanda 

sol atrial basıncın sağ atrial basıncı tekrar geçmesi halinde sağcan sola şantlanması vuku 

bulur. 
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Fonksiyonel olarak pulmoner arterial basınç, sistemik atrial basıncın altına 

indiğinde ductus arteriozus kapanır. Anatomik olarak termdeki neonatların ductus 

arteriozusl arı neonat 1 0-14 günlük olunca ya kadar tam olarak kapanma ya bilir. 

Preterm neonatların ductus arteriozuslarının kapanması birkaç ay alabilir. 

DOĞUMDA FÖlÜSÜN DEĞERLENDiRiLMESi : 

Apgar skoru 30 yıldan fazla bir süredir kullanılan yenidoğan bebeklerin 

değerlendirilmesi için Dr. Virginia Apgar tarafından öne sürülmüş bir skor sistemidir. 1. 

dakika skoru asidozis ve hayatiyet ile sıkı olarak ilişkilidir. 5. dakika skoru ise 

nörolojik sonuçları tahmin ettirebilir(18). 

TABLO 1: Apgar Skoru Sistemi 

Belirtiler 

Kalp Atışı 

Solunum 

Renk 

Reflex irritabilite 
· (Naza! katatere cevap) 

KasTorıüsü 

o 

'ıO( 

Mavi, 
soluk 

Gevşek 

Skor 
1 

1 DO/dakikadan 
az 

Yavaş, 
düzensiz 

Vüa.ıtPembe 
extremiteler mavi 
(Acrosiyanozis) 

Yüz buruşturma 

2 

100/dak.ikadan 
çok 

iyi, 
Aglamalı 

Tamamen Pembe 

Öksürme, 
Hapşırma 

extremltelerin Aktif 
bazıları fleksiyonda Hareket 

Her belirti inf antın yaşamının 1. ve 5 dakikasında ayrı ayrı, değerlendirilir ve 

0-2 arasında skore edilir. Her zaman periodunda toplam skor her belirtinin skorlarının 

toplamıdır. Toplam skor 10 dur(29). 
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Kalp Hızı: Normal neonatlarda ki kalp hızı 120-160 atım /dakikadır. Çoğu 

neonatlarda küçük zararlı etkiler ile 220 atım/dakikanın üzerine çıkan kalp hızı tolere 

edilebilirken, 100 atım/dakika'nın altındaki kalp hızı kardiak output'u ve doku 

perfüzyonunu azaltır. Maalesef bradikardi asfikside kalmış neonatlarda sıktır. Seyrek 

olarak taşikardi, konjenital kalp hastalığı, konjenital kalp bloğu, konjestif kalp 

yetmezliği ile beraberdir. 

Solunum: Solunum genellikle hayatın 30. saniyesinde başlar ve 90. saniyesinde 

güçlenir. Doğumdan sonra ki bir kaç dakika içerisinde normal neonatlarda ki solunum 

hızı 30-60 solunum/dakika'dır. lnspirasyon ve ekspirasyon arasında az bir zaman 

vardır veya yoktur, bu durum normal fonksiyonel rezidüel kapasitenin (FCR) 

gelişmesine ve devamına yardım eder. Apne ve bradipne, exhalasyonu uzatır, FRC'nin 

azalmasına ve hipoksiye neden olur. Apne ve bradipne; şiddetli asidoz, asfiksi, maternal 

ilaçlar, enfeksiyonlar (menenjit, septisemi, pnömoni) ve SSS hasarı ile meydana gelir. 

Takipne (60 solunum/dakika); hipoksemi, hipovolemi, asidoz (metabolik ve 

respiratuar), SSS kanamaları, pulmoner gaz sızıntıları, pulmoner hastalık 

(hyalenmembran hastalığı, aspirasyon sendromları, enfeksiyonlar) ve maternal ilaçlar 

(narkotikler, alkol,mağnezyum,barbitüratlar) ile meydana gelir. 

Kas Tonusu : Çoğu neona! doğumda aktiftir ve uyaranlara karşı bütün 

ekstremitelerini hareket ettirirler. Asfiksi, maternal ilaçlar, SSS hasarı, amniotonia 

konjenita ve myastenia gravis kas tonüsünü azaltırlar. Fleksiyon kontraktürleri ve 

eklem kıvrımlarının yokluğu inutero oluşmuş SSS hasarının belirtileridir. 

Refleks lrritabilite : Normal bir yeni doğan, herhangi bir ekstremitesi çekildiği 

ya da büküldüğü zaman hareket eder veya burun deliklerinden bir kateler sokulduğunda 

ağlar. Bu cevapların olmaması halinde hipoksi, asidoz, maternal ilaçlarla sedasyon, 

konjenital kalp hastalığı ve SSS hasarı düşünülmelidir. 

Renk: Bütün yeni doğanlar, doğum esnasında nafrr mor bir cilde sahiptirler. Fakat 

zamanla 60 saniyede çoğu yeni doğanlar tamamen pembe olurlar. Sadece elleri ve 

ayakları mavi kalır. Eğer santral siyanoz oluşursa (90 saniye'nin altında) asfiksi, düşük 

kardiak atım, methemoglobinemi, polistemi, konjenital kalp hastalığı ve pulmoner 

rahatsızlıklar (solunum distresi, hava yolu tıkanıklığı, hipoplastik akciğer, diaf 

ragmatik herni) düşünülmelidir. Doğumdan sonra ilk iki dakika içinde cildleri tamamen 

pempe olan yeni doğanlarda alkol veya magnezyum intoksikasyonu olabileceği gibi, 
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alkaloze (pH) de olabilirler. Daha koyu renkli bebekler ise sıklıkla polistemiktır(29). 

Başlangıç Değerlendirmesi: 

Yenidoğanlar doğum anında yakinen gözlenmelidir. Baş çıktığında ağız ve burun 

puarla emilerek temizlenmelidir. Yenidoğan bir havlu ile kurulanarak ağlaması stimüle 

edilir ve buharlaşma en aza indirgenir. Nefes alma başlayınca ve göbek kordonunda 

pulsasyon durunca göbek bağı kesilir ve yenidoğan resüsitasyon masasına alınır. 

Yenidoğanı vajen hizasının altında tutmak kan volümünü arttırır ve polistemiye neden 

olur(73l. Yenidoğan'ı vajen hizasının üstünde tutmak ve umblikal kordonu erken klempe 

etmek kan hacmini azaltır(48). Göbek kordonundan kanı bebeğe doğru sıyırmak gene kan 

hacmini arttırır(73 ), solunum hızın,(5 0) ve akciğerlerde ki sıvı miktarın,( 13), 

pulmoner arter basıncını ve PaC02'yi(49) artırır. Akciğer kompliansını, fonksiyonel 

rezidüel kapasitey;(51 ) ve Pa02'yi ise azaltır(49). Eğer yenidoğan soluk renkte ve/veya 

siyanotikse umblikal kord klempe ·edilip kesilmeli ve yenidoğan resisütasyona 

alınmalıdır. Yenldoğan ısıtılmış bir resüsitasyon yatağına yerleştirilmelidir ve hava 

yolu puar ile kan ve sekresyonlardan temizlenmelidir. Fakat bu aspirasyonun gereğinden 

fazla yapılması bebekte kusmalara, disritmelere, sıklıkla bradikardi'ye neden olur. 

% 10-20 oranında da ventriküler disritmiler gelişebilmektedir. Eğer solunum paterni 

ve renk normalse daha fazla birşey yapılmaz, sadece bir aspirasyon kateteri arka 

farinkse her iki burun deliğinden sokularak koanal atrezinin varlığı kontrol edilir. 

Ayni kateter daha sonra ağız içine sokularak mideye kadar indirilir ve özofagus 

atrezisi ile incebarsak atrezisi kontrol edilir. Koanal atrezi öldürücü olabilir, zira ağız 

açık tutulmadığı müddetçe total hava yolu obstrüksiyonuna yol açacaktır. Eğer ağız 

açılınca yenidoğan pembeleşiyorsa, ağız kapanınca yenidoğan nefes almakta güçlük 

çekiyor ve akciğerlerde gaz alışverişinin olmadığı gözleniyorsa koanal atrezi vardır 

denilir. Bu durumlarda hemen bir oral airway ya da endotrakeal tüp yerleştirilmelidir 

ve bebek bir tecrübeli KBB'ci tarafından herhangi bir kemik obstrüksiyonu cerrahisinin 

gerekliliği açısından görülmelidir. Resüsitasyona rehber olarak 1. dakika apgar skoru 

kriter olarak alınmalıdır(29). 

Skor 8-10: Yenidoğanların %90'1 bu grup içerisine girer. Nazal ve oral 

aspirasyon dışında herhangi bir işlem gerekmez. Yalnızca derinin kurumamasına ve 

normal vücut ısısının sağlanmasına dikkat edilmelidir. 5. dakikada tekrar dikkatli bir 



29 

inceleme şarttır. Çünkü bazı yenidoğanlar stimülasyon durunca hipoventilasyona 

girerler. Eğer bebek stabil ise ılık bir battaniyeye sarılarak anne-babaya teslim 

edilmelidir. 

Skor 5-7: Bu bebekler doğumdan hemen önceki periyotta hafif bir asfiksiye 

maruz kalmışlardır. Sıklıkla stimülasyona ve 0 2 verilmesine cevap verirler. Eğer cevap 

vermekte yavaş iseler %80-100 0 2 ile maske kullanılarak ventilasyon yaptırılmalıdır. 

5 dakika içerisinde düzelirler. Bunlarda 2. dakikada PaO2 50-70 mmHg, PaCO2 40-50 

mmHg ve pHa 7.15 seviyesindedir. 1 O dakika içinde pHa 7.30'a yükselir ve PaCO2 40 

mmHg'nın altına düşer. Temel defısit normal değerlerine döner. 

Skor 3-7: Bu yenidoğanlar orta derecede deprese durumdadırlar. Sıklıkla 

siyanotik ve zayıf solunumsal aktiviteye sahiptirler. Yine de maske ile ventilasyona 

cevap verirler ve pembeleşirler. Eğer spontan olarak nefes almıyorlarsa akciğerleri 

maske ile ventile etmek zor olabilir, zira özofagustan dolayı hava rezistansı gelişir. Bu 

durumda gaz özofagusa geçecek ve mide genişleyecektir. Bu durumda da kusma ve 

rejürjitasyon gelişebilir. Mideyi dekompanse etmek akciğerlerin ventilasyonunu 

kolaylaştırabilir. Eğer yenidoğan hala nefes almıyorsa akciğerleri ventile etmek için 

endotrakeal bir tüp yerleştirilmelidir. Umblikal arter ve ven kanı alınarak kan gazları 

ölçülmelidir. Kan gazları bunlarda sıklıkla anormaldir. PaO2 20 mmHg, PaCO2 60 

mmHg, pHa 7.15. Eğer pH ve temel defisit değişmemiş ve dahada kötü olmuşsa radial ya 

da temporal arterden 2. bir örnek alınıp incelenir, eğer gerekirse NaHCO3 uygulanır. 

Skor 0-2: Bu yenidoğanlar ciddi bir şekilde asfiksiktirler ve acil resüsitasyon 

gerektirirler(29). 

Apgar skoru ne olursa olsun her bebek doğumu takip eden saatlerde solunum 

güçlüğü ile karşılaşabilir. Onun için sürekli bakım mutlaka gereklidir. 
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YÖNTEM ve GEREÇLER 

Bu araştırma, Kasım-1990 ile Mart-1991 tarihleri arasında Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Kliniği'nde sezeıyan-section uygulanan 60 vaka üzerinde yapıldı. Çalışmamızı 2 grup 

üzerinden gerçekleştirdik. 

KONTROL GRUBU. -Suxamethonium (Lystenon) kullanılan grup, 

ARAŞTIRMA GRUBU • -Vecuronium (Norcuron) kullanılan grup. 
Vakaların seçiminde şunlara özen gösterildi; 

- Annenin genç olmasına (18-35 yaş arası), 

- Gebeliğin miadında olmasın~ 

- ÇKS'nın patolojik olmamasına, 
- Annenin sistemik bir hastalığı olmamasına, 

- Annenin Hb değerlerinin normal olmasına. Her iki gruptaki hastaların yaş 1 

klinik teşhis, Hb, kan grubu, kilo, boy, ÇKS, entübasyon için kullanılan kas gevşetici 

dozu, bebek çıkıncaya kadar kullanılan ek kas gevşetici dozu ve bebeğin çıkış süreleri 

aşaOıdaki Tablo il ve lll'de gösterilmiştir. 

Her iki gruba premedikasyon olarak operasyondan 30-45 dakika önce sadece 0.5 

mg Atropin Sülfat iM yapıldı. 
Her iki grubun anestezi indüksiyonu %2.5'luk 300-500 mg iV Pentothal 

(Thiopental Sodium) ile yapıldı. 

Entübasyonda 9f1CS her iki grup hastalar% 100 02 ile maske ile havalandırıldı. 

Kontrol grubuna suxamethonium 1.5 mg/kg {80-1 oo mg) iv verildikten 45-60 

saniye sonra. araştırma grubuna 0.08-0.1 mg/kg vecuronium (norcuron) iV 
verildikten 90-120 saniye sonra intratrakeal entübasyon yapıldı. 

Yine her iki grupta bebek çıkıp, göbek kordonu klempe edilinceye kadar anestezik 

gaz idamesi %40 o2, %60 N20 ile saQlandı ve her iki gruba da yarı kapalı sistemle suni 

solunum uygulandı. 
Kontrol grubunda bebek çıktıktan sonra idame kas gevşemesi Lystenon ile, 

araştırma grubunda ise Vecuronium (Norcuron) ile saQlandı. 
Kordon klempe edildikten sonra anestezi her iki gruptada %0.5-%0.8 Halothan + 

%60 N20 + % 40 o2 karışımı ile idame ettirildi. 
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TABLO 11: 1. GRUP: (LYSTENON) VERiLEN 1-V\.STALARDA PARAMETRELER ~, j 
j gı vı--

1 ın - C .i! ~ 
~ l ~ "ffi or :J -8 ii.- °'-o E- '.§1-ffi -ğ~ c:-

~ w KLiNiK TEŞHiS 9 e. ı·~ z H:ı 
~ 

>- & ı.a ::, !a i~ en ~ ~ o C: N l8~ {gr) Dl w-8 aıi ro~ - Q) 

1 23 Uzamış Travay 9.6 A(-) 50 1.55 138 100 . 20 4 
2 26 Baş-pelvis Uygunsuz!u~u 11.7 A{+) 70 1.60 144 100 60 40 5 
3 28 Baş-pelvis Uygunsuzluğu 13 A(+) 75 1.65 140 100 - - 5 i 

4 22 Föıaı Dislrest 12.6 B(+) 60 1.60 90 100 - 20 6 
5 24 Mükerrer Sezeryan 11.9 AB(+) 80 '1.68 150 100 20 20 6 
6 26 Mükerrer Sezeryan 12 AB(+) 70 1.65 140 100 40 60 4 
7 32 Mükerrer Sezeryan 10 0(-) 74 1.63 160 100 . 80 8 
8 34 Transvers Duruş 12.5 A(+) 72 1.61 136 100 . 20 7 
9 27 Mükerrer Sezeryan 12 O(+) 55 1.55 136 100 - 60 7 
10 28 Mükerrer Sezeryan 10.7 A(+) 65 1.62 140 100 - 40 5 

11 27 Mükerrer Sezeryan 7 A(+)· 62 1.67 150 100 - 80 4 
12 35 Kıymotrı Bebek 13.5 O(+) 70 1.65 140 100 20 60 5 
13 25 Fötal Distrest 13.5 A(+) 80 1.65 132 100 20 20 7 

14 32 Baş-pe!vis Uygunsuzluğu 10.5 A(+) 58 1.55 150 100 40 80 3 
15 35 Mükerrer Sezeryan 13.2 B(+) 68 1.70 148 100 . 80 8 

16 35 Mükerrer Sezeryan 10 O(+) 84. 1.67 138 100 - 40 3 

17 28 Mükerrer Sezeryan 12.4 A(+) 70 1.52 134 100 20 40 5 

18 30 Erken Membran Aüpüirü 11.7 A(+) 66 1.64 155 100 40 60 8 

19 25 Mükerrer Sezeryan · 13 A(+) 80 1.60 145 100 20 40 5 
20 23 Baş-pe!vis Uygunsuzluı)u 11 A(+) 60 1.55 140 100 20 40 9 

21 26 Baş-pelvis Uygunsuzıu~u 10 AB(·) 75 1.63 140 100 30 60 5 

22 32 Plasenta Oe+<oknam 12.7 B(+) 60 1.50 140 100 30 40 5 

23 20 Makat Gelişi 13 B(+) 70 1.60 140 100 20 20 10 

24 21 Makat Gelişi 11 A(+) 70 1.60 140 100 30 30 4 

25 27 Mükerrer Sezeryan 10 B{+) 75 1.60 130 100 20 20 5 

26 22 Mükerrer Sezeryan 11.3 A(-) 72 1.63 150 100 20 20 6 
27 35 Mükerrer Sezeryan 10.7 A(+) 65 1.60 130 100 - 60 5 

28 22 Kıymetli bebek 10.7 O(+) 75 1.63 140 100 30 40 7 

29 26 Mükerrer Sezeryan 12 O(+) 70 1.60 140 100 20 40 5 

30 30 Baş-pelvis Uygunsuzluğu 11 A(+) 75 1.65 136 100 20 50 7 
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TABLO 111: H. GRUP: (\/EOJRONI UM) VERiLEN I-IJ\STALARDA PARAMETRELER 

-• 0) 'ôi .m ıg_g i~ E ::::ı ig uı.-
f ~ - - C: N t: .g.-ffi 

~ 2 - -ffi o-8 ..2-1 C: :s. 
ffi - o ın' fa a, liı j'ui i w KIJNlK TEŞHS Hb g b - il 

aP~ z 1 g .o il) 

!~ e 
i (gr) '2: :ailj c'B ~ m ın ie -m 

1 34 Baş-Pelvis Uygunsuzlu!)u 12 A(+) 60 1.55 135 6 . - 4 
2 26 Mükerrer Sezeryan 11.8 A(+) 85 1.50 140 8 . - 9 

3 24 Oligohidraaunios 10 O(+) 73 1.70 138 8 - - 8 

4 26 Mükerrer Sezeryan 13 A(+) 80 1.65 143 8 - - 5 

5 29 Surmatürasyon 14 B(+) 70 .1.55 150 7 - 2 9 

6 33 Plasenta Previa 14.3 O{+) 51 1.55 120 5 - - 8 

7 35 Transvers Duruş" 14 O(+) 65 1.60 142 6 - 2 5/7 

8 19 P.G.+Fötal Distrest 10.6 A{+) 65 1.60 145 6 - - 7 

9 26 P .G.+Föta! Distresı 9 O(+) 70 1.50 100 8 - - 5 

10 22 Mükerrer Sezeryan 11 A{+) 55 1,50 142 6 - - 12 

11 30 Mükerrer Sezeryan 18.8 A(+)' 90 1.65 138 9 . - 8 

12 26 Kıymetli Bebek 12 O(+) 87 1.72 142 9 - . 5 

13 21 Mükerrer Sezeryan 13 O(+) 60 1.55 142 6 - - 3 

14 28 Kıymetli Bebek 10.5 A(-) 68 1.60 140 7 . - 7 

15 24 Mükerrer Sezeryan 13.7 B{+) 60 1.54 134 6 - 2 7 

16 25 Mükerrer Sezeryan 13 B(+) 55 1.55 135 6 - - 4 

17 24 Plasenta Previa 11.7 O(+) 70 1.62 180 8 . - 6 

18 35 Kıymetli Bebek 11.2 A(+) 70 1.60 136 8 - . 4 

19 26 ikiz Gebelik• 12 A{+) 70 1.60 142 7 - - 5/6 

20 29 Mükerrer Sezeryan 10,7 A(+) 70 1.55 145 e - 4 6 

21 35 KiymeUi Bebek 15.2 O(+) 80 1.65 140 8 - - 5 

22 27 Mükerrer Sezeryan 11.7 O(+) 70 1.60 140 8 - - 5 

23 23 Plesenla Previa 12.7 A(+) 70 1.60 138 7 - 2 7 

24 16 Makat Gelişi 12 A(-) 68 1.63 140 7 . - 5 

25 30 M0kerrer Sezeryan 13.6 O(+) 75 1.65 138 8 . 2 8 

26 26 Mükerrer Sezeryan 11.5 O(+) 60 1.55 135 6 . 4 7 

27 28 Kiymelli Bebek 12.1 B{+) 90 1.65 140 9 - 2 5 

28 35 Transvers Duruş 11 O(+) 72 1.56 150 8 - . 6 

29 20 Kıymetli Bebek 11.8 A(-) 65 1.60 138 7 . 2 7 

30 34 Yüz Gelişi 12.5 A(+) 75 1.60 120 8 . - 6 

•: 7 ve 19 numaralar ikiz gebelik. P.G: Primigravida 
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Operasyon süresince hastalara %5 Dekstroz verildi, gerektiQinde Heameccel ve 
Ringer Laktat kullanıldı. 

Operasyonun bitiminde araştırma grubundaki hastalar Vecurinium'un neden 

0lduQu nöromuskuler blokajı geriye döndürmek için 1 mg Neosltigmln ile 1/2 mg 

Atropin sulfat iv ile antagonize edildi. 

Her hasta için bir anestezi raporu tutularak TA, Nabız ve diQer klinik 

gözlemlerimiz işaretlendi. 

Her bebek çıkar çıkmaz ağız ve bumu aspire edildi. Bebeğin ağlamasını uyarmak 

ve buharlaşmayı en aza indirgemek için vücutları bir havlu ile temızlendi ve her bebek 

derhal reanimasyon masasına alındı. 1. ve 5. dakika Apgar skorlarına bakıldı. Apgar 

skorlarına göre gereken tedaviler yapıldı. 

Her iki grupta da 1. ve 5. dakikadaki Apgar skor değerleri Atatürk Üniversitesi 

IBM merkezinde değerlendirildi. Verilerin ortalamaları. standart sapmaları bulundu, 

student's-t testi ile gruplar arası farkın önem kontrolü yöntemleri ile çalışma 

istatistiksel olarak değerlendirildi. 
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BULGULAR 

Çalışmamızda, kliniğimizde ve birçok kliniklerde yaygın olarak tercih edilen 

Thiopental + Suxamethonium (Lystenon) + N20 + 0 2 ile anestezi şeklini 30 hastaya 

uyguladık. Doğan her bebeğin 1. ve 5. dakika Apgar skorları değerlendirildi. Araştırma 

grubu olarak sezeryan-section ile doğuma maruz kalan 30 hastaya da Thlopental + 

Vecuronium (Norcuron) + N20 + 0 2 şeklinde anestezi uygulayarak elde edilen Apgar 

skor değerlerini kontrol grubu ile kıyasladık. 

Araştırma grubunda ki hastaların iki tanesi ikiz gebelik idi. 

Kontrol grubunda ki hastaların 11 tanesi entübasyon için kullanılan 100 mg 

Lystenon ile bebek çıkımına kadar yeterli düzeyde rölakse oldular. 1 tanesine 60 mg. 3 

tanesine 40 mg, 4 tanesine 30 mg, 11 tanesine de 20 mg ek olarak lystenon uygulandı. 

Araştırma grubunda ki 30 hastanın hepsinde de bebek çıkıncaya kadar 0.08-0.1 

mgA<g dozda ki vecuronium'dan başka ilave doza gereksinim olmadı. Operasyon bitinceye 

kadar 2 hastaya 4 mg. 7 hastaya da 2 mg vecuronium verildi. 

Kontrol grubunda ki hastaların en genci 20 en yaşlısı 35 olup, yaş ortalaması 

27.5 ± 4.6'dır. Araştırma grubunda ki hastaların en genci 16, en yaşlısı 35 olup, yaş 

ortalaması 27.4 ± 5.2 yıldır. 

Her iki grupta ki hastalarda boy en az 1.50 cm. en fazla 1.72 cm olup, kontrol 

grubunda ortalama boy 1.61 ± 0.04 cm'dir. Araştırma grubunda ise ortalama boy 1.59 ± 

0.05 cm'dir. 

Kontrol grubunda ki hastaların ortalama ağırlıkları 69.2 ± 7.9 kg iken, 

araştırma grubunda ki hastaların ortalama ağırlıkları 69.8 ± 9.7 kg.dır. 

Kontrol grubunda ki hastaların ortalama Hb değerleri 11.4 ±1.4 gr, araştırma 

grubunda ki hastaların ortalama Hb değerleri ise 12.3 ± 1.8 gfdır. 

Kontrol grubunda ki hastaların ÇKS'leri 139.7 ± 11.7 atım/dakika, araştırma 

grubunda ki hastaların ortalama ÇKS'leri 138.9 ± 11.9 atım /dakika'dır. 

Kontrol grubundaki hastaların anestezi süresi ortalama 64.5 ± 13.3 dakika, 

operasyon süresi ise ortalama 53.7 ± 13 dakikadır. Araştırma grubunda ki hastaların 

anestezi süreleri ortalama 67 ± 13.8 dakika, operasyon süreleri ise ortalama 55.2 ± 

14.2 dakikadır. 
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Kontrol grubunda ki hastalarda bebeğin çıkış süresi ortalama 5.7 ± 1.7 dakika, 

araştırma grubundaki hastalarda bebeQin çıkış süresi ortalama 6.2 ± 1.8 dakikadır. 

Suxamethonium (Lystenon) ile kas gevşemesi saglanan kontrol grubunda ki 

hastaların bebeklerinin 1. ve 5. dakika Apgar skor notları Tablo IV'de, vecuronium 

{norcuron) ile kas gevşemesi saQlanan araştırma grubunda ki hastaların bebeklerinin 

Apgar skor notları Tablo V'de klinik endikasyonları, bebek cinsiyetleri ve anne yaş 

durumu ile birlikte gösterilmiştir. Tablo Vl'da ise her iki grupta elde edilen Apgar skor 

değerlerinin ortalama değerleri ve standart sapmaları gösterilmiştir. 

Kalp Atımı : Kontrol grubunda ki bebeklerin 22 tanesinin kalp atımları 1. 

dakikada 1 oo atım/dakika'nın üzerinde, 8 tanesinin ise 100 atım/dakikanın altında idi. 

Araştırma grubunda ki bebeklerin 1. dakikada ki kalp atımları 17'slnde 100 

atım/dakikanın üzerinde, 15 tanesinin 100 atım/dakika'nın altında idi. 

Her iki gruptada 5. dakika kalp atımları tüm bebeklerde 100 atını/dakika'nın 

üzerinde idi. 

Solunum : Kontrol grubunda ki bebeklerin 13 tanesinin solunumu çıkımdan 30 

saniye içinde başlamış ve 1. dakikada yeterli hale gelmiştir. 15 tanesinin ise solunumu 

gene 30 saniye içinde başlamış ancak 1. dakikadan sonra yeterli hale gelmiştir. 2 bebeğin 

ise çıkımdan 1 dakika sonra bile solunumları yoktu. Birinin operasyon endikasyonu 

Surmatürasyon + Mükerrer sezeryan idi (5 numara}. Bu bebeğin çıkimında amnios 

mayinin mekonium içerdiği ve bebeğinde bu mekonium'u aspire ettiği görüldü. Bebek 

çıktıktan sonra hemen ağzı, burnu ve entübe edilerek akciğerleri aspire edilerek derhal 

havlandırıldı. 3. dakika spontan solunuma başladı. Ayrıca bu bebeğin 1. dakikada ki diğer 

Apgar skor notları ''O" idi, 5 dakika içinde kalp atımı, solunumu ve rengi "2" oidu, kas 

tonüsü ve refleksler yine de "1 "de kaldı. EMR tanısı ile operasyona alınan anneden olan 

diQer bebekte (8 numara} 1. dakikada solunum faaliyeti yoktu, renk siyanotik, kas 

tonüsü gevşek, refleksler ise tam yerleşmemişti. Bebek entübe edildi ve havalandırıldı. 

Bunda da 3 dakika içinde yeterli solunum faaliyeti başladı ve ekstilbe edildi. 5. dakikada 

bu bebeğin tüm Apgar skor notları "2" idi. 
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TAB..O fı/: ~I.J..1 (L YSTENJN) ~ 1-V\ST.eJ..ARDA/ıPGAR SKOR.ARI 

1. DAKiKA 5,DAKIKA 

2 1 ~ 

1 :! 1 
:E ~ 

1 1 1 m 

:E 
i! 1 l'J..l~KTE!;HS 

~ 
~ 5 ~ 5 

tı:ı a. a. 

~ i 1 g. i ~ 
g 

1 23 Uzamış Travay E 1 2 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 
2 26 Baş-Pelvis Uygunsuzlugu E 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 
3 28 Baş-Pelvls Uygunsuzluğu E 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 
4 22 F,O + KıymeUi Bebek E 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 ' . 

5 24 M.S+SürmatOrasyon E 1 o o o o 1 2 2 1 1 2 8 
6 26 M0kerrer Sezeryan K 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 
7 32 M.S+ Preek!amsl K 2 1 1 2 1 7 2 2 2 2 2 10 
8 34 Transvers Duruş K 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
9 27" M0kerrer Sezeryan E 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 2 10 

10 28 M0kerrer Sezeryan K 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 
11 27 Mükerrer Sezeryan K 2 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 10 
12 35 Kıymetli Bebek E 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 2 10 
13 25 Fötal Oistrest K 1 1 o o 1 3 2 2 2 2 2 10 
14 32 Baş-Pelvls Uygunsuzluğu K 2 2 2 2 1 g 2 2 2 2 2 10 
15 35 Mükerrer Sezaıyan K 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 
16 35 Mükerrer Sezeryan E 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
17 28 Mükerrer Sezeıyan K 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
18 30 Erken Membı-an ROptürO E 2 o 1 1 o 4 2 2 2 2 2 10 
19 25 Mükerrer Sezeıyan K 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 

' 20 23 Baş-Pet-.ıis Uygunsuzluğu K 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 2 10 
21 26 Baş-Pelvis Uygunsuzluoı,ı E 2 2 2 2 1 g 2 2 2 2 2 10 
22 32 Plesenta Dek.olmanı E 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 
23 20 Makat Geliş! E 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
24 21 MakatGerışı E 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 
25 27 Mükerrer Sezeryan K 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10. 
26 22 Mükerrer Sezeıyan K 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 
27 3S Mükerrer Sezeıyan K 2 1 1 2 1 7 2 2 2 2 2 10 
28 22 Kıymetli Bebek K 2 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 10 
29 26 Mükerrer Sezeryan E 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
30 30 Baş-Petvis Uygunsuzluğu K 2 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 10 

F.O: Fötal Distrest, M.S: Mükerrer Sezeıyan 

.---· 
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TABLO V: VECLJONt.JJ. Kl.l..1.At-1:.. HAST ~A JIFGAf=I SKOR.ARI 

1. DAKiKA 5. DAKiKA 

2 f ~ 

1 :~ 
1 

:ı: 5= 

1 
:; ; :ı: 

cf 

~ 
}(JJtJKTEş-iS ~ :3 ~ :3 

cl'.l ~ n. n. 

~ 
ı-

~ g -~ ;. o 
~ ~ ı-

1 34 Baş-Pe!vls Uygunsuzluğu K 1 o o o o 1 2 2 1 1 2 8 
2 26 Mükerrer Sezeryan K 1 o o o o 1 2 2 1 1 1 7 
3 24 Oligohid roamnias E 1 2 1 1 1 6 2 2 2 2 2 10 
4 26 Mükerrer Sezeryan E 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 
5 29 Sü rma!Orasyon K 1 1 2 2 1 7 2 2 2 2 2 10 
6 33 Plosenta Pnevia E 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 
7 35 Transfers Duruş + K 1 2 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 

h<i:z Gebelik" K 1 2 2 1 1 7 2 2 2 2 2 10 
8 19 P.G + Fötal Dislrest E 1 2 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 
g 26 P.G + Fötal Disıres K 1 2 2 2 1 8 2 2 2 2 2 ,o 

10 22 Mükerrer Sezerya.1 E 1 1 1 o o 3 2 2 2 2 2 10 
11 30 Mükerrer Sezeryan E 1 o ·1 o o 2 2 2 2 2 2 10 
12 26 Kıymetli Bebek E 1 o 1 1 o 3 2 2 1 1 2 8 
13 21 Mükerrer Sezaryan E 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
14 28 Kıymetli Bebek K 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
15 24 Mükerrer Sezaıyan K 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
16 25 Mükerrer Sezeryan E 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
17 24 PI.Previa+ Transvers Duruş K 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 
18 35 Kıymetli Bebek E 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 -rn 26 ikiz Gebelik" K 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 

E 2 2 2 2 1 g 2 2 2 2 2 10 
20 29 Mükerer Sezeryan E 2 o 1 1 o 4 2 2 2 1 2 9 

21 35 Kıymetli Bebek E 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 
22 27 Mükerrer Sezeryan K 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 

23 23 Pl. Previa K 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 2 10 
24 16 Makat Gelişi E 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 2 10 
25 30 Mükerrer Sozeryan K 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
26 26 Mükerrer Sezeryan E 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 2 10 
27 28 Kıymetli Bebek E 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 
28 35 Transvers Duruş E 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 2 10 
29 20 Kıymetli Bebek K 2 1 1 2 1 7 2 2 2 2 2 10 
30 34 Yüz Gelişi E 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 

•: ikiz Gebelik. 2 yenidoğan var. P.G: Primigravida 

. ,..,...---
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TABLO VI: Her iki grupta elde edilen Apgar skor değerlerinin ortalama değerleri 
ve Standart Sapmaları . 

KALP ATIM! al1N..M ~Taüiı ~ FEN< 1tl'LA.M 
N E/K x±SD x±SD x±SD x±SD x±SD x±SD 

IOlTRl.tRSJ 

1.DAKIKA 
30 14/16 1.73±0,45! 37±0.61 1.43±0.621 47±0.63 0.93±0.25 6.93±2.1 

N\6Şl'J!WAGFIJBJ 
32 1.5 ± 0.5 1.37±0.75 1.5±0.62 1 .41±0.71 

1. DAKiKA 0.81±0,39 6.59±2,47 

IOITTO..(RBJ 
1.97±0.181 97±0.18 

5.DAKIKA 
30 14/16 2 2 2 9.93±0.37 

AAAŞrlfWA CRJBJ 
32 2 2 1.91±0.291 87±0,34 1.97±0.18 

5. DAKiKA 9.75±0,72 

Araştırma grubundaki bebeklerin 17 tanesi çıkımdan hemen sonra spontan olarak 

ağladılar ve 1. dakikada solunumıarı' yeterli idi. 1 O bebeğin ise 1. dakika solunumları 

yetersiz idi. Ancak bunlarda 5. dakikada bağırmalı ve yeterli soluk alma faaliyeti 

gösterdiler. 5 bebeğin ise doğumda solunum faaliyeti yoktu. Bu bebeklerin 3'ü (2,11,20) 

mükerrer sezeryan, 1 tanesi {12) kıymetli bebek, 1 tanesi de (1) baş~pelvis 

uygunsuzluğu tanısı ile operasyona alınan annelerden olma idiler. Bunlardan kıymetli 

bebek (12) tanısı ile opera edilen vakada, bebek makat gelişi idi ve anne preeklamtik idi. 

DiQer bir mükerrer sezeryan vakasında bebek çıkarken kordonun bebeğin boynuna 

dolanmış olduQu gö~üldü(2). Tüm bu bebekler aspire edildikten sonra maske ile 

havalandırıldılar ve 2 dakika içinde yeterli spontan solunumları başladı. 5. dakikada ise 

solunumları hepsininde yeterli idi. 
5. dakika solunum indeksi her iki grupta da "2" idi. 

Kas Tonüsü: Kontrol grubunda ki bebeklerin 15'inin 1. dakika kas tonüsleri 

normal ve güçlü aktif hareketleri vardı. Bu bebeklerin ekstremiteleri doğumdan hemen 

sonra fleksiyona geldi. 13 bebeQin ise doğumdan sonra ekstremiteleri uyaranlara karşı 

hafif fleksiyona geliyordu. Ancak 5. dakikada bunlarda da güçlü, aktif hareketler yerleşti. 

2 bebeQin ise (5, ı 3) ekstremitelerl fi aks idi. Fötal distrest (13) tanısı ile opere edilen 

hastanın bebeQinin ekstremiteıeri flaks ve refleksleri yoktu. Bu bebek aspire edildi ve 

maske ile havlandırıld1. 5. dakikada Apgar skor notlarının toplamı "1011 idi. 

Araştırma grubunda ki 18 bebe0 in 1. dakikada kas tonüsleri normal ve 
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uyaranlara karşı ekstremiteleri aktif hareketli idi. 12 bebeğin ise kas tonüsü zayıf ve 
ekstremiteleri hafif fleksiyonda idi, 2 bebeğin ise ekstremiteleri tamamen gevşek idi (1 

ve 2). Bu bebeklerden daha önce bahsetmiştik. Bu bebeklerin kas tonüsleri 5. dakikada 

gene tam yerleşmemişti, ekstremlteleri haftt fleksiyonda idi. Diğer bütün bebeklerin 5. 

dakika kas tonüsü Apgar skor notu "2" idi. 

Refleksler: Burada bebeğin burnundan bir katater sokulduğunda ağlayıp 

ağlamadığına ve herhangi bir ekstremltesini çektimiz ya da büktüğümüz zaman hareket 

edip etmediğine bakarak karar vemıekteyiz. 

Kontrol grubunda ki 16 bebeğin refleksleri 1. dakikada yeterli ve canlı idi. 12 

bebeğin ise refleksleri 1. dakikada hafif zayıf idi. Ancak 5. dakikada bu bebeklerin 

tümünün refleksleri aktif ve canlı halde idi. 2 bebeğin ise doğumdan sonra ki 1. dakikada 

kas tonüsü ve refleksleri yok idi (5 ve 13). Bu bebeklerden yukarıda bahsetmiştik. Bu 

bebeklerden birinin (5) 5. dakikada gene reflekslerin yeterince yerleşmediği, ancak 

diğerinde ise (13) reflekslerin yeterli olduğu görüldü. 

Araştırma grubunda ki 16 bebeğin refleksleri 1. dakikada yeterli idi. Doğumdan 

hemen sonra güçlü bağırmalar ve aksırmalar vardı. 12 bebeğin refleksleri hafif zayıf 

idi. Ancak 5. dakikada 2 bebek hariç tümünün refleksleri aktif ve canlı halde idiler. 4 

bebeğin ise doğumdan sonraki 1. dakikada refleksleri yoktu (1.2.10.11 }. Bu bebeklerden 

daha öncede bahsetmiştik. Bu bebeklerin ikisinin (10 ve 11) doğumdan sonraki 5. 

dakikada refleksleri yeterince canlı ve aktif hale gelirken, ikisinin ise (1 ve 2) 

yeterince canlı ve aktif değildi. Diğer tüm bebeklerin 5. dakika refleksleri yeterli ve 
aktif idi. 

Renk: Kontrol grubunda ki 1 bebeğin doğumdan 1 dakika sonra tüm cildi pembe 

idi. 27 bebeğin ise 1. dakikada renkleri gövde pembe, uçlar siyanotik halde idi. Tüm bu 

bebeklerin 5. dakikada cildleri tamamen pembe idi. 2 bebeğin ise (5 ve 13) cildi 

tamamen mavi (asfiksik} idi. Bu bebeklerden daha önceki parametreler tartışılırken 

bahsetmiştik. Ancak tüm bu bebeklerinde doğumdan sonra 5. dakikada vücutları pembe 

haJe geldi. 

Araştırma grubunda ki bebeklerin hiçbirinin cild rengi 1. dakika tamamen pembe 

değildi. 26 bebeğin doğumdan sonra 1. dakikada cild renkleri gövde pembe, ekstremite 

uçları mavi idi. Ancak tüm bu bebekler doğumdan sonra 90 saniye içinde tamamen pembe 

hale geldiler. 6 bebeğin ise 1. dakikada cildleri tamamen mor idi (1,2, 1 O, 11, 12,20). 
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Bu bebeklere diOer parametreleri açıklarken,,_de deQinmiştik. Bu bebeklerin S'inin 5. 

dakikada cild renkleri pembe hale geldi, ancak birisinin (2) cild rengi ekstremite 

uçlarında hafif siyanoze idi. 

Tüm bu bebekler doQumdan sonraki 2 saat içinde gözlemde tutuldular ve 

hiçbirinde de bulgularda bir kötüleşme görülmedi. 

Tüm bebeklerde 1. ve 5. dakikalarda deQerlendirilen kalp atımı, solunum, kas 

tonüsü, refleksler ve renk gibi parametrelerle, bu parametrelerin 1. ve 5. dakika 

toplamları istatistiki olarak Studenrs t testi yapılarak karşılaştırıldı. Bu deQerler Tablo 

Vll'de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

TABLO VII: Araştırma ve kontrol grubundaki 1. ve 5. dakika Apgar Skor 

deQerlerinin Student's t testine göre sonuçları 

KALPATIMI 

1.DAKIKA 
t 1.92 

p P<D.05 

5.DAKIKA t 

p p>0.05 

$'.l.l.NJ,ıl IQ.Sıais) 

0.05 0.42 

p>D.05 p>0.05 

0.97 

p>0.05 p>0.05 

FHt..eam 

0.35 

p>0.05 

1.35 

p>0.05 

REN< TOPLAM 

1.44 0.59 

p>0.05 p>0.05 

1.28 

' 
p > 0.05 p > 0.05 

p > o.as anlamsız, p< 0.05 az anlamlı, p < 0.01 anlamlı, p < 0.001 çok anlamlı 
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TARTIŞMA 

Biz bu çalışmamızda, kliniğimizde çok yaygın olarak kullanılan VECURONIUM 

BROM iDE (OrgNC45)'in bir non-depolarizan sinir-kas blok yapıcı ajan olarak sezeryan 

section operasyonlarında anne ve neonat açısından ne derece güvenle kullanıl~ilece{ıini 

araştırdık. 

Bu araştırmamızda değerli bir klinik gözlem olan bebek apgar skorlarını esas 

aldık. 

Ayrıca, çalışmamıza ışık tutacak literatür taraması da yaparak bu konunun dahada 

aydınlatılmasına çalıştık. 

Savage, Sleigh ve Carlyıe(58 ), 1980 yılında yaptıkları bir çalışma ile OrgNC 

45'in pancuronium ve tubocurarinden daha fazla lipofilik olduğunu göstermişlerdir. 

Bununla birlikte aynı ilacın suda daha yüksek solübilite de, yağda ise daha düşük 

solübilitede olduğunu tesbit etmişlerdir. 

Krieg ve arkadaşları(37l ile Agoston ve arkadaşlarının(3} ayrı ayrı yaptıkları 
çalışmalarda her ikiside o.O? mg/kg iV vecuronium'un enjeksiyonundan iki dakika sonra 

entübasyonun mümkün olduğunu bildirmişlerdir. 

Fahey ve arkadaşları(21 hıe Nagashime ve arkadaşlarını n(46) yaptıkları 

çalışmalarda iv 0.023 mg/kg - 0.044 mg/kg vecuronium'un seğirme amp!itüdünün % 

90'ını (ED90) deprese ettiği bulunmuştur. Hildenberg(32l, 0.05 mg/kg vecuroniumun 

tek bir doz olarak seyirme amplitüdünü % 95 (ED95) deprese ettiğini belirtmiştir. 

Bununla beraber, Harrison ve Feldman(31 l l!e Williams ve arkadaşları{74 ) 0.1 

mg/kg'dan daha az vecuronium'un tek dozunun çoğunlukla endtrakea! entübasyon için 

yetersiz olduğunu bulmuşlardır ve Mirakhur ile arkadaşları(42) 0.1 mg/kg'dan sonra 

vakaların %90'ından fazlasında entübasyon koşullarının kabul edilebilir olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Narman ve arkadaşları(47), endotrakeal entübasyonun 1.2 dakikada mümkün 

olacağını ve adductor polllcis'in paralizisinden önce respiratuar paralizinin başladığını 

belirtmişlerdir. Bu münasebetle vecuronium'un, pancuronium'dan 1.5 kat daha patent ve 

atracurium'dan 5 kat daha patent olduğu bulunmuştur (Gramstad L, Lilleaasen T. 

1982) (30). 

Foldes ve arkadaşları(26), kullandıkları npriming teknik" ile 0.015 mg/kg ve 
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_ 0.05 mg/kg vecuronim'u 6 dakika ara ile uygulamışlar, bu teknik ile kısa cerrahi 
' 

girişimler için yeterli entübasyon koşulları sağlanabilece~ini, ancak S/C'de priming 

tekniğin entübasyon dozu nedeni ile uygunsuz olduğunu bildirmişlerdir. 

lonescu ve arkadaşları{33), entübasyon dozu olarak vecuronium'un 0.1 mg/kg'ını 

S/C (Sezeryan Section) geçiren hastalara uygulamışlar ve bu dozdan 1 dakika sonra 

entübasyon koşullarının yeterli olduğunu görmüşlerdir ve S/C için tek bir kas gevşetici 

olarak bir non-depolarizan nöromusküler ajanın kullanılmasının en önemli 

avantajlarından birinin insizyon-doğum intervali sırasında tam ve devamlı bir 

musküler blokaj olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca vecuronium'un maternal ve umblikal 

kord konsantrasyonlarının düşük olduğunu, vecuronium'un maternal ve umblikal kord 

konsantrasyonlarının enjekte edilen vecuronium'un total miktarı ile veya 

-enjeksiyon-doğum intervali ile uyumlu olmadığını, vecuronium'un iv olarak hızlı 

uygulanmasından sonra UV/MA (UV: Umblika! ven, MA: Maternal arter) ve UMJV (UA: 

Umblikal arter, UV: Umbluka! ven) kan konsantrasyon oranlarının düşük olduğunu, 

vecuronium'un annede ve yenidoöan infantlarda zıt etkiler oluşturmadığını da 

bildirmiş I erdir. 

A.Tutan, Z.Elar ve A.R. Moral'ın(68l, genel anestezi altında opere edilecek 15 

hastada yaptıkları çalışmada 0.1 mg/kg vecuronium'un iv yolla enjeksiyonundan 90 

saniye sonra uygun entübasyon koşullarının oluştuğu bildirilmiştir. 

M.Demetriou, J.P. Depolx, B.Diakite, M.Fromentin ve P.Duva1destin'in(17} 1982 

yılında yaptıkları bir çalışmada, elektif S/C uygulanacak 20 gebe kadında OrgNC45'in 

plasenta! transferini incelemişler, her hasta için umblika1 kord kanı ve maternal venöz 

kan örnekleri toplamışlar ve sonuç olarak Org NC 45'in bütün venüz kord kan 

örneklerinde ölçülebilecek miktarlarda olduğunu tesbit etmişlerdir. Ortalama venöz kord 

kan konsantrasyonunun 40ng/m1 olduğu ve bunun maternal konsantrasyondan çok daha 

düşük olduğu (390 ng/ml) ve vecuronium için venöz ve maternal konsantrasyon oranını 

0.11 olduğu tesbit edilmiştir. OrgNC45'i n kord arterindeki konsantrasyonu, kord 

veninden daima daha düşük olduğu ve insan plesental bariyerini çok sınırlı miktarlarda 

geçtiği gösterilmiştir. S/C uygulanan kadınlara ayni etkiyi yapacak pancuronium dozu 

verlldiğinde fötüste ki konsantrasyonu ortalama 70 ng/ml o!du~u, bununla da 

pancroniumla aynı potansiyel etkiye sahip olmakla beraber vecuroniumun plesental 

geçişinin pancuroniumun en az yarısı kadar olduğu tesbit edilmiştir (Booth., Watson ve 
' 
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Mc Leod 1977(9}, Duvaldestin ve arkadaşları 1978(19)). 

Abouleish ve arkadaşları(2) ile D~valdestin ve arkadaşları(1 9), 0.1 mg/kg 

panc~ronium ve Flynn ve arkadaşları(25) 0.3 mg/kg atracurium hızlı iv enjeksiyon 

şeklinde kullanmışlar, enjeksiyon•doğum intervali ve artmış UV/MA oranı arasında 

pozitif bir korelasyon bul muşlardır. Bununla birlıkte Speirs ve Sim ( 64), 

pancuronium'un hızlı enjeksiyonu sonrasında böyle bir korelasyon bulamamışlardır. 

Thomas ve arkadaşları, ilaç yavaş olarak iV enjekte edildiğinde alcuronium'un 

düşük bir plasenta! transferini bildirmişlerdir(67). 
Van der Ween ve Bencini(70), 1980 yılında yaptıkları bir çalışmada OrgNC45'in 

plazmadan hızla elimine edildiğini bildirmişlerdir. 

Anis Baraka ve arkadaşlarının(5) 1983 yılında yaptıkları bir çalışmada, elektif 

S/C uygulanan 27 gebe kadında süksinilkolln ve vecuronium'un etkisi araştırılmıştır. 

Bu çalışmada gebelerde vecuronium'un avantajları saptanmış ve infantların Apgar 

skorlarında vecuronium enjeksiyonundan sonra bir değişiklik olmadığı, ayrıca ilacın 

annede kalp atım sayısında ve arter·ial kan basıncında minimal deQişikliklere neden 

olduğu. nöromuscuıer bloğun nisbeten kısa süreli olduğu non-kümülatif ve neostigmin 

ile kolaylıkla geri döndürüleblldiği bildirilmiştir. 

Agoston S ve arkadaşları(4)t Buzello W ve Nöldge G(1) ile Upton ve 

arkadaşlarının(69) yaptıkları çalışmalarda vecuronium'un etkisinin kısa sürmesi ve 

kümülatif etkisinin olmamasının hızlı plazma klirensinin bir sonucu oldugu, bu 

durumun vecuronium'un monoquarterler yapısı ile ilgili olabileceğini, bunun da 

vecuronium'u pancuronium'a göre daha az polar ve daha lipofilik yapabileceğini ve 

bundan dolayı da hepotositlere geçişin daha da kolaylaşacağını bildirmişlerdir. Aynı 

zamanda, vecuronium'u, munoquarterner yapısı plasma kolinesteraz aktivitesinden 

bagımsız olarak, pH'ya bağlı kimyasal hidroliz olaylarına duyarlı hale getirir (Savage 

DS, Sleigh T, Carlyle L, 1980)(58). 

Shinlder SM(62), Robertson GS(55) ayrı ayrı yaptıkları çalışmalarla gebe 

olmayan kadınlara kıyasla gebelerde plazma kolinesteraz aktivitesinin hafifce azaldığını 

göstermişlerdir. 

Blitt CD ve arkadaşlarının(8} 1977 yılında yaptıkları bir çalışmada da gebelerde 

kl plazma kolinesteraz aktivitesinin hafif derecede ki düşüklüQünün hiçbir klinik bulgu 

vermediQit gebelerin hiçbirinde uzamış s0ksinilkolin nöromusküler blogunun olmad ıQı 
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ve plazma kolinesteraz aktivitesi ile sü~inilkolin bloğu arasında bir ilişki bulunmadığı 

gösterilmiştir. · 

Marshall IG ve arkadaşları<39l, invitro olarak vecuronium'un plazma 

kolinesteraz aklivitesini azaltıcı inhibitör etkisinin, pancuronium'dan yaklaşık 1 o kat 

daha az olduğunu göstermişlerdir. Strovener J ve arkadaşları<65) ise invivo olarak 

pancuronium'un plazma kolinezterazını inhibe ettiğini göstermişlerdir. 

Funk Dl, Crul JF, Pol VD'nin<28), 1980 yılında yaptıkları bir çalışmada 
metabolik asidozun vecuronium'un yanıtını arttırmada katkısı olduğu ve kedilerde 

alkaloz bloğu azaltırken, metabolik asidoz ve respiratuar asidoz vecur6nium'un yaptığı 

nöromusküler bloğu arttırdığı bildirilmiştir. Savage DS ve arkadaşları<58) yaptıkları 
bir çalışma ile bu etkilerin alkalin hidroliz ortamında vecuronium metabolizmasının 

artmasına ve asidoz ortamında moleküler stabilitenin daha büyük olmasına 

bağlanabileceğini söylemişlerdir. 

Baraka, tubocürarin'in insanlarda ki nöromusküaler bloğunda pH'nın benzer 

etkileri olduğunu göstermiştir<7l. Respiratuar asidoz tubocürarin bloğunu uzatmakta 

iken, alkaloz bioğun hızla geri dönmesine neden olmaktadıPl. 
P.A.Dailey, D.M.Fisher ve arkadaşlarının(1 6) 1986'da yaptıkları bir çalışmada da 

benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, vecuronium verilen 9 vaka ile 

pancuronium verilen s sezeryan vakasında; a) Anne kan gazları ve bebek kan gazları, b) 

Maternal ven kanı ile umblikal vende ki vecuronium ve pancuronium miktarları, c) 

Eliminasyon süreleri araştırılmıştır. Veriler özetle şöyle olmuştur: 

- Vecuronium iİe Pancuronium arasında bebek Apgar skorları bakımından bariz 

bir fark bulunamamış, 
_ Kan gazlarında Maternaı Ven/Umblikal Ven oranında vecuronium ile 

pancuronium arasında bariz bir fark bulunamamış, 

- Maternaı ven ve umblikal venlerdeki kanlarda yapılan ölçümlerde; 

Pancuronium için: MVıtJV:0.19 

Vecuronium için: MV/UV:0.11 bulunmuştur. 

_ Distribüsyon yarılanma süreleri arasında fark olmamasına rağmen, 

eliminasyon yarılanma süresi Pancuronium'da 2 kat uzun sürmüş ve Pancuronium 

klirensi / Vecuronlum klirensi:2/1 bulunmuştur. 
_ önemli sayılabilecek bir nokta da sezeryan ameliyatlarında ellminasyon 
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, sürelerinint sezeryan dışı hastalardakinden daha kısa oldugu fark edilmiştir. 

D.Millert S.Agoston ve Booij(41 ) vecuronium'un metabolizmasını araştırırken, 

florometrik yöntemle yapılan ölçümlerin hatalı olacağını, bu yöntemle ölçümlerde 

metabolitlerinde ölçüldüğünü ve bulunan rakamın ger~ rakamdan daha büyük olduğunu 

belirterek, tek iyon kitle spektrometreslnin daha gerçekçi sonuç vereceğini 
savunmuşlardır. 

M.J.Eadie, C.M. Lander ve J.H.Tyrer(20)t S/C operasyonlarında uygulanan 

rölaksanların ve diğer anestezik ajanların elimlnasyon hızlarının_artmasını; a) Kan 

kaybının normalin üzerinde olmasına, b) Plasenta ve bebek kitlesinin ayrılmasına, c) 

Gebelikte yükselen progesteron'un KC hücrelerinde ki mikrozomların aktivasyonıarını 

arttırmasına bağlamışlardır. 

Ayrıca, 1986 yılında lstanbul Taksim Hastanesinde Dr.M.F. Paşalıoğlunun(53) 

yaptığı çalışmada da Vecuronium Bromide (OrgNC45) uygulanan sezeryanlarda Apgar 

skor değerlerine bakılmıştır. Bu çalışma sonucunda da vecuronlum'Ün S/C 

operasyonlarında rahatlıkla kullanılabileceği, bebek Apgar skorlarına ters bir etkisinin 

o ı mad ığı bildirilmiştir. 

Biz çalışmamızda, hastalara normal erişkin dozu Vecuronium kullandık. 

Gözlemlerimiz sonucunda: 

1. 0.1 mg/kg iv olarak vecuronium enjeksiyonundan 1 dakika sonra yeterli 

intratrakeaı entübasyon koşullarının oluştuğunu bulduk. . 

2. Verdiğimiz ~ecuronium normal kişilerden daha hızlı elimine oluyordu, 15-20 

dakika sonra ilave doza gereksinim duyuyorduk. 

3. Vecuronium'un, bebekte en azından solunum kaslarını etkileyecek kan düzeyi 

. oluşmuyordu. 

4. Bebeğin oksijenasyonu, süksinilkolindekinden daha fazla etkilenmiyordu, başka 

bir deyişle plasenta gaz transferinde vecuronium ile süksinilkolin arasında fark yoktu. 

Bebeklerin renkleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. 

5. Bizim çalışmamızda, istatistiki olarak 1. dakika kalp atımları arasında kontrol 

grubu lehine bir "anlamlılık" vardı. 1. dakikada diğer Apgar skor parametreleri ve 

toplamları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark yoktu. Ayrıca, 5. dakika Apgar 

skor parametreleri ve toplamları arasında da istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

yoktu. 
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6. Vecuronium ile kürarize edil.en hastaların anestezi süresince kontrol ve 

takipleri, süksinilkolin verilen hastalardan daha rahat olmakta idi. 

7. Hastaların TA ve nabızları sOksinilkolin kullanıldığında daha fazla oynamakta 

idi. Vecuronium KVS'e daha az etkili idi. 

8. Veruconium kullanılan hastaların uyanma safhalarında bir zorlukla 

karşılaşılmadı. 1 mg. Neostigmln ile bloğun rahatlıkla ve problemsiz olarak geriye 

daıdüğü görüldü. 

Bu bulgularımız ile vecuronium bromid'in genel anestezi altında sezeryan section 

uygulacak gebelerde kardiovasküler yan etkilerinin olmaması, bebek Apgar skorlarına 

ters bir etkide bulunmaması nedeniyle S/C operasyonlarında ideal bir nöromusküler 

ajan olarak kullanılabilece0ini düşenmekteyiz. Bizim bu bulgularımız, 

M.Öemetriou'nun(17l, Anis Baraka'nın(5)ı P.A Daileytin(16), Dr.M.F. Paşalıoğlunun(53) 
ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmaların sonuçları ile uyum göstermekte idi. 

Literatür taramamızda bizim bu bulgularımıza karşıt herhangi bir literatür tespit 

edemedik. 

i 



47 

SONUÇLAR / 

60 vaka üzerinde yaptığımız çalışmadan elde ettiğimiz bulgulara göre aşağıdaki 
sonuçlara vardık: 

1- Suxamethonium (Lystenon) ile kas gevşemesi sağlanan kontrol grubundaki 

vakaların bebek Apgar skor ortalamaları 1. dakikada 6.93±2.1,5. dakikada 9.93±0.37 

idi. Vecuronium (Norcuron) ile kas gevşemesi sağlanan araştırma grubunda ki vakaların 

bebek Apgar skor ortalamaları 1. dakikada 6.59+-2.47,5. dakikada 9.75±0.12 idi. Her 

iki grubun 1. ve 5. dakikada toplam Apgar skor ortalamalarının birbirleri ile 

karşılaştırılmaların da istatistiki olarak bir anlam yoktu. 1. dakika karşılaştırmasında 

t=0.59, P>0.05. 5. dakikaların karşılaştırılmasında 1=1.28, P>0.05 idi. 

2- Kontrol grubunda 1. dakika kalp atımı ortalaması 1.73 0.45, araştırma 

grubunda ise 1. dakika kalp atımı ortalaması 1.5 0.5 idi. Bu da istatistik! olarak 1=1.92, , 

P<0.05 idi, Yani az anlamlı idi. \ 

3- Diğer Apgar skor parametrelerinde 1. ve 5. dakikaların her iki grup olarak 

karşılaştırılmalarında istatistiki olarak bir anlam yoktu (P>0.05). 

4- Amnios mayinin mekonyum ihtiva etmesi ve bunun bebek tarafından aspire 

edilmesi veya fötüsün makat prezantasyonu veya surnıatürasyon veya kordonun bebeğin 

boynuna dolanması, kullanılan anestezlk ve kas gevşetici ajanlarla ilgili olmaksızın 

bebeğin Apgar skorunu önemli ölçüde etkilemektedir. 

5- Sezeryan operasyonlarında normal insan başlangıç dozu vecuronium bromlde 

(0.08-0.1 mg/kg) tek kas gevşetici olarak rahatlıkla kullanılabilir. 

6- Anestezist, vecuronium ile başlangıçtan itibaren kürarize ettiği sezeryan 

vakalarına daha rahat hakim olmaktadır. Bu, ayni zamanda cerrahın rahatlığını da 

beraberinde getirmektedir. 
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7- Ayrıca vecu reni um kul ı anı lan· hastaı arda, lysteno n ku ı ı anıl ani ara göre kan 

basıncında ve nabız hızında anlamlı oynamalar gözlenmedi. Lystenon kullanılan 

hastalarda kan basıncında ani düşmeler ve mükerrer dozlarda bradikardi gelişebildiği 

görüldü. 

8- Vecuronium verilen hastalarda blok 1 mg. Neostigmin ile kolaylıkla geriye 

döndürülebildi. Hatta bazı hastalarda neostigmin ile dekürarizasyona bile gerek kalmadı. 

Sonuç olarak; Vecuronium Bromid'in genel anestezi altında sezeryan section 

yapılacak gebelerde etkisinin kısa sürmesi, kardiovasküler yan etkilerinin olmaması, az 

plasenta! transfer ve ters fötal etkilerinin olmaması nedeni ile sezeryan için ideal bir 

adale rolaksanı olduğuna karar verildi. Ancak biz bu çalışmamızda, Vecuronium'un, 

Lystenon'a göre bebek Apgar skorlarında bir üstünlük göstermemesine rağmen gerek 

anestezist, gerekse operatör açısından daha rahat bir çalışma ortamı oluşturduğu 

görüşündeyiz. 



49 

ÖZET 

Araştırmamızı; 

1- KNOTROL GRUBU: Suxamethonium (Lysterıon) uygulanan 30 sezeryan section 
vakası ile, 

2- ARAŞTIRMA GRUBU: Norcuron (Vecuronium Bromide) uygulanan 30 sezeryan 

section vakası üzerinde yaptık. 

Tüm vakalara premedikasyonda sadece 1 /2 mg. Atropin Sulfat iM olarak verildi. 

Kontrol grubunda ki hastalara 300-500 mg Pentothal ile indüksiyondan sonra 

100 mg. Lystenon verilerek entübe edildi, bebek çıkıncaya kadar gerektikçe 20-40 mg. 

Lystenon verildi. Araştırma grubunda ki vakalara yine 300-500 mg. Pentothal'den 

sonra 0.08-0.1 mg/kg. Vecuronium Bromide (Norcuron) verildi. Hastalardan hiçbirisi 

bebek doğumuna kadar ilave doza ihtiyaç göstermedi. 

Bebekler doğumdan sonra 2 saat süre ile Apgar skor takipleri yapıldı. 

Lystenon kullanılan kontrol grubunda ki vakalarda ortalama Apgar skoru 1. 

dakikada 6.93±2.1, 5. dakikada 9.93±0.37 idi. Vecuronium (Norcuron) kullanılan 

araştırma grubunda ki vakalarda ortalama Apgar skoru 1. dakikada 6.59±2.47, 5. 

dakikada 9.75±0.72 idi. Her iki grubun 1. ve 5. dakika Apgar skor ortalamalarının 

birbirleri ile karşılaştırılmalarında istatistiki olarak bir anlam yoktu (P>0.05). 

Aralarında bir üstünlük olmayan bu ilaçlardan Vecuronium Bromide (Norcuron) 

kullanmakla sezeryan operasyonlarında gerek anestezist gerekse cerrahın daha rahat bir 

çalışma ortamı bulabileceği sonucuna vardık. 
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