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ÖZET Bu çalışmada mental retarde hastalarda kronik antikonvülsan tedavinin 
rokuronyumun nöromusküler blok süresine etkisi geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. 
Genel anestezi altında diş tedavisi yapılan ASA I-II 44 mental retarde hastanın verileri 
retrospektif olarak değerlendirildi. Kronik (3 aydan fazla ) antikonvülsan ilaç kullanan 
hastalar Grup 1, ilaç kullanmayan hastalar Grup 2 olarak adlandırıldı. Nöromusküler ileti 
monitorizasyonu TOF-Guard cihazı (Organon Teknika, Denmark) ile yapılmıştı. Anestezi 
indüksiyonu 2-2,5 mg/kg propofol, 0,6 mg/kg rokuronyum, 1µg/kg remifentanil ile 
sağlanmıştı. Anestezi idamesi %50 N2O/O2 karışımında %2 sevofluran konsantrasyonu ile 
sağlanmıştı. Hasta kayıtlarından rokuronyumun etki başlangıç süresi (EBS), klinik etki 
süresi (KES), derlenme indeksi (Dİ) ve TOF oranının % 75 (T75), %90 (T90)  
derlenmesine dek geçen süreler kaydedildi.  
Hastaların demografik verilerinde istatistiksel anlamlı fark yoktu. EBS her iki grupta 
benzer bulundu (Grup 1:104.27±11.15 sn, Grup 2: 103.45±10.92 sn). KES, Dİ ve TOF 
oranının % 75 (T75), %90 (T90)  derlenmesine dek geçen süreler Grup 1’ de istatistiksel 
anlamlı olarak daha kısa bulundu (p<0.05) . 
Kronik antikonvülsan tedavi alan mental retarde hastalarda rokuronyumla sağlanan 
nöromusküler blokajda KES, Dİ ve TOF oranının % 75 (T75), %90 (T90)  derlenmesine 
dek geçen sürelerin anlamlı olarak kısaldığını ancak EBS’nin değişmediğini bulduk. Bu 
grup hastalarda ek doz ilaç yapılırken bu durumun dikkate alınması gerektiğini 
düşünüyoruz.  
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ABSTRACT In this study, we retrospectively evaluated the effect of chronic 
anticonvulsant use on the neuromuscular blocking time of rocuronium in mentally 
retarded patients. 
The data of 44 mentally retarded patients of ASA I-II whose dental treatments were 
carried out under general anaesthesia have been evaluated retrospectively. The patients 
who used chronic (more than 3 months) anticonvulsant drugs were named as Group 1 
and those who did not use them as Group 2. The neuromuscular transmission was 
monitored using the TOF-Guard device (Organon Teknika, Denmark). The anaesthetic 
induction was enabled with propofol 2-2.5 mg/kg, rocuronium 0.6 mg/kg and 
remifentanil 1µg/kg. Anaesthesia was maintained with 2% sevoflurane + 50% N2O/O2 
inhalation. Rocuronium’s onset of action (OA), duration of clinical action (DCA), recovery 
index (RI) and the times elapsed until the TOF ratio recovered by 75% (T75) and 90% 
(T90) were recorded from patient records.  
There was no statistically significant difference in the demographic data of the patients. 
OA was similar in both groups (Group 1: 104.27±11.15 sec. and Group 2: 103.45±10.92 
sec.). DCA, RI and the times elapsed until the TOF ratio recovered by 75% (T75) and 
90% were shorter in Group 1, which was statistically significant (p<0.05).  
We found that DCA, RI, and the times elapsed until the TOF ratio recovered by 75% 
(T75) and 90% were shortened significantly but OA did not change during neuromuscular 
blocking with rocuronium in mentally retarded patients receiving chronic anticonvulsant 
therapy. We think that this should be given consideration when administering any 
additional doses of the drug in patients of this group. 
 
Key Words: Muscle relaxants, anticonvulsant,   rocuronium 
 
 
GİRİŞ 
 
Nöromusküler bloke edici ajanlar (NMBA) 
’ın etki sürelerinin belirlenmesinde ilaç 
ların intrensek özelliklerinin yanında uy 
gulanan dozlar, ilacın uygulanma süresi, 
nöromusküler hastalıklarda ilaçlara karşı 
kişisel duyarlılıklar ve ilaç etkileşmeleri 
gibi birçok faktörün rolü vardır (1). Uzun 
süre antikonvülzan tedavi alan hasta 
larda non-depolarizan kas gevşeticilere 
karşı direnç görülebilir (2,3).   Bu direnç 
değişmiş protein bağlanması, reseptör 
duyarlılığında azalma, kolinerjik reseptör 
sayısında artış ya da karaciğer enzim 
indüksiyonunun artan metabolizmasının 
ikincil sonucu olabilir (4).  
Mental retarde hastalarda epilepsi 
nedeniyle antikonvülzan ilaç kullanımına 
sık rastlanmaktadır (5). Bu hastaların diş 
tedavisi uyum zorluğu nedeniyle genel 
likle günübirlik genel anestezi ile yapıl 
maktadır (6). Günübirlik anestezi uygula 
malarında hastanın erken derlenip mobi 
lize olması ve aynı gün taburculuğunun 
gerçekleşmesi nedeniyle kas gevşetici 
ajanların seçimi, kullanılan doz, bunların  
 
 
 

 
 
metabolize olup atılımı önem kazan 
maktadır. Rokuronyum, etki başlama 
zamanı hızlı, orta etki süresine sahip, 
monokuarterner aminosteroid yapılı, 
nondepolarizan kas gevşetici ajandır. 
Günübirlik anestezi pratiğinde, hızlı kas 
gevşemesi sağlaması ve orta etki süresi 
nedeni ile tercih edilmektedir (7). 
Çalışmamızda günübirlik genel anestezi 
ile diş tedavisi yapılan mental retarde 
hastalarda kronik antikonvülzan ilaç 
olarak fenitoin kullanımının nöromus- 
küler blok süresine etkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
MATERYAL VE METOD 
 
Ocak-Mayıs 2009 tarihleri arasında Ege 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 
genel anestezi altında diş tedavisi 
yapılan Amarikan Anesteziyoloji Derneği 
(American Society of Anestesiologist-
ASA) hasta sınıflamasına göre (Tablo 1) 
ASA I-II 44 mental retarde hastanın 
dosyaları geriye dönük olarak incelendi. 
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Dosya taramasında fenitoin dışında 
antikonvülzan ilaç kullanan kardiyak, 
renal, hepatik, metabolik hastalığı 
olanlar, nöromusküler bloker ajanlarla 
etkileşen ilaç kullanan (aminoglikozid, 
tetrasiklin, klindamisin, kalsiyum kanal 
blokeri, beta bloker) hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. 
  
 

Sınıf Tanım 

I Tamamen sağlıklı birey 

II Hafif bir sistemik bozukluğu olan birey. 

III Aktivitesini sınırlayan, ancak güçsüz bırakmayan 
hastalığı olan birey 

IV Hayatını tehdit eden ciddi sistemik hastalığı olan 
birey 

V Ameliyat olsa da olmasa da 24 saatten fazla 
yaşaması mümkün görülmeyen bireyler 

VI Organ vericisi olmaya uygun, beyin ölümü 
gerçekleşmiş bireyler 

 
Tablo1. Amerikan Anesteziyoloji Derneği Hasta 
Durum Sınıflandırması (ASA)’na Ait Preoperatif 
Fiziksel Durum ve Anestezi Riskini Belirleyen 
Sınıflandırma 
 
 
Çalışmaya alınan 44 hastadan epilepsi 
hastalığı olup kronik (3 aydan fazla)  
antikonvülzan ilaç olarak sadece fenitoin 
kullanan 22 hasta Grup 1, ilaç 
kullanmayan 22 hasta ise Grup 2 olarak 
adlandırıldı.  
Bütün hastalara operasyon öncesi 0.01 
mg/kg intravenöz midazolam ile sedas 
yon uygulanmıştı.  
Tüm hastalarda, elektrokardiyografi, 
noninvaziv kan basıncı, periferik oksijen 
saturasyonu, kapnogram ve vücut ısısı 
monitorize idi. İnduksiyon sonrası kas 
fonksiyonlarının monitorizasyonu, 12 
saniyede bir 2 Hz frekansta dörtlü uyarı 
veren akseleamiyometri ilkesi ile çalışan 
train-of-four (TOF)-Guard cihazı 
(Organon Teknika NV, 2300 Turnhout, 
Belgium) ile yapılmıştı. Bunun için 
addüktör pollisis kasının uyarısının değer 
lendirilmesini engellemeyecek şekilde 
başparmak serbest bırakılarak, el par- 
makları bası olmayacak şekilde tespit 
edilmişti. Nöromusküler uyarı elektrotları 
ulnar sinir trasesine uygun şekilde bileğin 
proksimalinde 2 cm aralıkla, negatif 
elektrot daha proksimalde olmak üzere 
yerleştirilmişti. Transdüser başparmağa 
ve periferik ısı sensörü ise avucun 

palmar bölümüne yerleştirip tespit 
edilmişti.  Anestezi indüksiyonu 2-2,5 
mg/kg propofol, 0,6 mg/kg rokuronyum, 
1µg/kg remifentanil; anestezi idamesi ise 
%50 N2O/O2 karışımında %2 sevofluran 
konsantrasyonu ile sağlanmıştı. Ameliyat 
süresince end-tidal CO2 basıncı 30-35 
mmHg olacak şekilde kontrollü solunum 
uygulanmıştı. 
Nöromusküler iletimin değerlendirilmesi 
amacıyla TOF Guard’ın disketine kayde 
dilen verilerden, rokuronyum enjek 
siyonunun tamamlanmasından %100 
nöromusküler blok oluşumuna dek geçen 
süre olan etki başlama süresi (EBS), 
maksimal bloktan  % 25 derlenmesine 
dek geçen süre olan klinik etki süresi  
(KES), T0 yanıtının % 25’den % 75 
derlenmesine dek geçen süre olan 
derlenme indeksi (DI) ve TOF oranının % 
75 (T75), %90 (T90)  derlenmesine dek 
geçen süreler kaydedildi. Bu aşamada 
çalışma sonlandırılarak, ameliyatın seyri 
ne göre gereğinde 0.15 mg/kg rokuron 
yum ile kas gevşemesi sağlandı. 
İstatistiksel analiz için SPSS 13.0 
programı kullanıldı. Çalışmadan elde edi 
len verilerin değerlendirilmesinde demog 
rafik özellikler için “ki-kare” testi, roku 
ronyumun nöromusküler etkileri için ise 
“Mann-Whitney U” testi uygulandı. 
Veriler ortalama değer ±standart sapma  
olarak ifade edildi ve p<0.05 anlamlılık 
sınırı kabul edildi 
 
BULGULAR 
 
Hastaların demografik özellikleri (yaş, 
cinsiyet, ağırlık, boy) ve operasyon 
süresi yönünden istatistiksel farklılık 
yoktu (Tablo 2).  

 
Tablo 2. Olguların bireysel özellikleri ve operasyon 
süresi (ortalama ± SS). 
Grup 1:Kronik antikonvulsan tedavi alan grup; Grup 2: 
Kontrol grubu 
 
 

 Grup 1 
n=22 

Grup 2 
n=22 

Yaş(yıl) 18.4±7.9 18.6±7.6 

Ağırlık (kg) 44±10.2 49.6±16.1 

Boy(cm) 168±11 168±6.8 

Bayan/Erkek 10/12 9/13 

Operasyon 
süresi (dk) 

123.4±27.9 121.8±23.6 



 132

Rokuronyumun etki başlangıç süresi her 
iki grupta benzer bulundu (Grup 1:104 
.27± 11.15 sn, Grup 2: 103.45±10.92 
sn). Derlenme indeksi ise Grup 1’ de 
istatistiksel anlamlı olarak daha kısa 
bulundu (Grup 1: 9.50±2.54 dk, Grup 2: 
16.73±4.52 dk) (p<0.05) . Klinik etki 
süresi, T75, T90 da Grup 1’ de 
istatistiksel anlamlı olarak daha kısa 
bulundu (p<0.05). (Tablo 3) 
 

 
Tablo 3. Rokuronyumun nöromusküler blok 
özellikleri (ortalama ± SS). 
*p < 0.05 
Grup 1: Kronik antikonvulsan tedavi alan grup; Grup 2: 
Kontrol grubu 
 
 
TARTIŞMA 
 
Epilepsi, değişik nedenlerle santral sinir 
sisteminin sınırlı bir bölgesinde beliren, 
anormal elektrik deşarjının ortaya 
çıkardığı epizodik serebral bir 
disfonksiyondur. Epileptik atak bir 
hastalık olmayıp farklı nedenlere bağlı bir 
semptomdur. Epilepsi terimi çok çeşitli 
tiplerdeki tekrarlayıcı ve provake 
edilmemiş nöbetlerle ilişkili çeşitli 
sendromları oldukça kapsamlı bir şekilde 
içermektedir. Nöbetleri olan hastaların 
çoğu preoperatif dönemde antikonvülsan 
ilaç alırlar (karbamazepin, fenitoin, 
valproat,vb) (8). Mental retarde 
hastalarda normal hasta populasyonuna 
göre epilepsi daha sık görülmekte ve 
antikonvülsan ilaç kullanımı sıklıkla 
bulunmaktadır (9). Kronik antikonvülsan 
ilaç tedavisinde hepatik mikrozomal 
enzim indüksiyonuna bağlı nondepo- 
larizan nöromusküler bloker ajanların 
doz gereksinimi artabilir (8). 
Hernandez ve arkadaşları beyin 
cerrahisinde opere olan ve bizim çalış- 
mamıza benzer olarak kronik fenitoin 
tedavisi alan hastalarda rokuronyumun 
nöromusküler blokaj özelliklerini araştır 
mışlardır (10). Çalışmamıza benzer ola 
rak antikonvülzan tedavi alan hastalarda 

etki başlangıç süresinde fark olmamasına 
rağmen klinik etki süresi, T75,T90 ve 
derlenme indeksi sürelerinin kontrol 
grubuna göre kısaldığını bulmuşlardır. 
Ancak bizim hasta grubumuzda derlenme 
indeksi süresi kontrol grubunda 
16.73±4.52 dk, antikonvulsan kullanan 
larda 9.50±2.54 dk olarak bulunurken 
Hernandez ve ark kontrol grubunda 8.3 
± 1.7 dk; antikonvulsan ilaç kullanan 
grupta 6.7± 2.3 dk olarak bulmuşlardır. 
Bizim hasta grubumuzun mental retarde 
olması ve premedikasyon kullanmamız 
nedeniyle derlenme indeksi süremiz bu 
çalışmaya göre daha uzun bulunmuş 
olabilir. 
Spacek ve arkadaşları beyin cerrahisinde 
opere olup kronik karbamazepin 
kullanımı olan ve olmayan hastalarda 
rokuronyumu karşılaştırdıkları çalışmada, 
kronik karbamazepin kullanan hastalar 
da rokuronyumun klinik etki süresi, 
T75,T90 ve derlenme indeksi sürelerinin 
kullanmayan gruba göre kısaldığını 
bulmuşlardır (11). 
Koenig ve Edwards beyin cerrahisinde 
opere olacak hastaları akut fenitoin teda 
visi alan (2 haftadan az), kronik fenitoin 
tedavisi alan (2 haftadan fazla) ve hiç 
ilaç kullanmayan (kontrol grubu)  olarak 
üç gruba ayırmıştır. Hastalara tek doz 
sisatrakuryum vererek etki başlangıç 
süresi ve derlenme indeksini kaydet 
mişlerdir. Antikonvülzan ilaç tedavisi alan 
hastalarda kontrol grubuna göre etki 
başlangıç süresi ve derlenme indeksinin 
yarıyarıya kısaldığını bulmuşlardır. Ancak 
akut ya da kronik fenitoin tedavisi 
almanın sisatrakuryumun etki başlangıç 
süresi ve derlenme indeksinde fark 
yaratmadığını görmüşlerdir (12). Bu çalış 
manın tersine akut fenitoin tedavisinin 
non-depolarizan kas gevşeticilerin etki 
süresini uzattığını gösteren çalışmalar da 
vardır (13). 
Richard ve arkadaşları da intrakranial 
cerrahi geçiren kronik antikonvülzan 
tedavi alan ve almayan hastalarda 
sisatrakuryumu karşılaştırdıkları çalışma 
da, bizim çalışmamıza benzer olarak 
kronik antikonvülzan tedavi alan hasta 
larda almayanlara göre derlenme indeksi 
süresini daha kısa (16.2’ye 21.2 dk), etki 
başlama süresini (3.5’a 3.6) benzer 
bulmuşlardır (14). 
Kira S, 36 yaşında bayan mental retarde 
hastanın genel anestezi altındaki diş 

 Grup 1 
n=22 

Grup 2 
n=22 

p 

Etki başlama 
süresi (EBS) 
(sn) 

104.27±11.15 103.45±10.92 0.94 

Klinik etki 
süresi (KES) 
(dk) 

9.50±2.54 16.73±4.52 0.00* 

Derlenme 
indeksi (dk) 

26.73±7.84 32.59±5.77 0.02* 

T75% (dk) 36.41±9.25 49.32±5.97 0.00* 

T 90% (dk) 38.68±9.30 51.36±5.68 0.00* 
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tedavisi sırasında BIS ile moniterize ve 
anestezi derinliğinin yeterli olmasına 
rağmen sık kas gevşetici ihtiyacı oldu 
ğunu bildirmiştir. Hastanın kronik anti 
konvülzan tedavi öyküsü vardır. Anestezi 
indüksiyonu propofol ve vekuronyum, 
anestezi idamesi ise %50 N2O/O2 
karışımında %2 sevofluran konsantras- 
yonu ile sağlanmıştır. Bu olguda sık 
kürar ihtiyacı olması hastanın aldığı 
kronik antikonvülzan tedaviye bağlan 
mıştır (15). 
Kronik karmamezapin tedavisinin 
metabolizmayı hızlandırdığını gösteren 
pankuronyum ve vekuronyum ile yapı 
lan çalışmalar da mevcuttur (17,18). 
 Sonuç olarak çalışmamızda anti- 
konvulsan tedavi alan mental retarde 
hastalarda kontrol grubuna göre 
rokuronyumla sağlanan nöromusküler 
blokajda klinik etki süresi, T75,T90 ve 
derlenme indeksi sürelerinin anlamlı 
olarak kısaldığını saptadık. Günübirlik 
anestezi alan ve antikonvülsan tedavi 
alan hastalarda peroperatif dönemde kas 
gevşeme derecesinin bilinmesi ile 
bilinçsiz doz ayarlanması engellenecek ve 
hastaların eve güvenli bir şekilde 
gönderilmesi sağlanacaktır. 
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