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ÖZET
Günümüzde nöromusküler derlenmeyi h›zland›rma iﬂlemi asetilkolinin y›k›m›yla etkileﬂen ve nöromusküler transmisyonu
h›zland›ran antikolinesterazlar›n uygulanmas›yla sa¤lanmaktad›r. Nöromusküler blo¤un geri çevrilmesinde en son geliﬂtirilen
sugammadeks, γ-siklodekstrin grubundan 8 ﬂeker halkas›na sahip bir moleküldür. Rokuronyum ile 1:1 oran›nda ba¤lan›r ve aktif
plazma konsantrasyonunu s›f›ra düﬂürür. Bu derlemede nöromusküler blokaj ve sugammadeks hakk›nda detayl› bilgi verilmeye
çal›ﬂ›ld›.
ANAHTAR KEL‹MELER: Kolinesteraz inhibitörleri, nöromüsküler blokerler, rokuronyum, sugammadeks
SUMMARY
Nowadays, the procedure to speed the neuromuscular recovery is enabled by the use of anticholinesterases which interact
with the acetylcholin degradation and which speed the neuromuscular transmission. Sugammadeks is a member of γ-cyclodextrin
group which is newly found for the neuromuscular reversal, is a molecule which has 8 glucose rings. It binds to rocuronium in a
ratio of 1:1 and it decreases its plasma concentration to zero. In this review, a detailed information about neuromuscular blockage
and sugammadeks was given.
KEY WORDS: Cholinesterase inhibitors, neuromuscular blockers, rocuronium, sugammadex

Modern anestezi hipnoz, analjezi ve kas gevﬂekli¤i
komponentlerinden oluﬂmaktad›r. Bu komponentlerin
her biri anestezi iﬂlemleri s›ras›nda farkl› ajanlar›n kullan›lmas› ile temin edilmektedir(1).
Anestezide kullan›lmakta olan kas gevﬂetici ajanlar
nöromüsküler bileﬂkedeki kolinerjik nikotinik reseptörlerde etki göstermektedirler (2). ‹lk nöromüsküler bloke
edici ajan 1942’de klinik kullan›m›na baﬂlanan d-tubokürarin’dir (3). O günden bu zamana farkl› etki baﬂlama
süresine, farkl› etki süresine ve farkl› kardiyovasküler
güvenlik profiline sahip çok say›da ajan üretilmiﬂ ve klinik kullan›ma sunulmuﬂtur (2).Günümüzde bu ajanlar›n
etkilerini ortadan kald›rmak için iki farkl› yaklaﬂ›m uygulanabilmektedir. Geleneksel olan ilk yaklaﬂ›mda nöromüsküler blo¤u geriye döndürmek için antikolinesteraz
ajanlar kullan›lmakta iken, ikincisinde kas gevﬂetici etkisini daha çabuk ortadan kald›racak ilaçlar›n geliﬂtirilmesi denenmektedir. Sugammadeks, bu ikinci amaç için

üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂ ve klinik sonuçlar›n al›nd›¤› ilaçlardan birisidir. Bu derlemede ilaç etkisiyle oluﬂturulan nöromüsküler blok ve blo¤un geri döndürülmesinde yeni
bir farmakolojik ajan olan γ-siklodekstrin grubu sugammadeksin özelliklerinden bahsedilecektir.
• Nöromüsküler blok
Anestezide kullan›lan tüm nöromüsküler bloke edici
ajanlar nöromüsküler bileﬂkede nikotinik reseptörlerle
etkileﬂime girmektedir. Bu reseptör rozet ﬂeklinde yap›s›
olan ve ikisi alfa (α) bir tanesi de beta (β), delta (δ)ve
epsilon (ε) tipinde 5 alt birimden oluﬂan bir reseptördür
(4.5.6). ε ve δ alt birimlerin varl›¤› bu nikotinik reseptörleri santral sinir sisteminde bulunan di¤er nikotinik
reseptörlerden ay›rmaktad›r. Asetilkolin her iki α alt birime ayn› anda ba¤lan›nca reseptörde yap›sal bir de¤iﬂiklik oluﬂturur, reseptör boyunca iyonik ak›mlar›n gerçekleﬂmesine olanak sa¤lar ve böylece kas membran›n-
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da bir depolarizasyon oluﬂur. Bu depolarizasyon kas boyunca yay›l›r ve sonuçta kontraksiyon gerçekleﬂir. Birçok nöromüsküler bloke edici ajan nikotinik reseptörün
α alt birimine kompetitif olarak ba¤lan›r, hiç bir iyonik
ak›m veya depolarizasyon oluﬂturmaz ve ‘kompetitif’ ya
da ‘non-depolarizan’ ﬂeklinde adland›r›l›rlar.
• Kas gevﬂeticilerin kullan›m›nda güncel durum
Kas gevﬂeticiler ulaﬂ›labilirlik, maliyet, e¤itim ve
al›ﬂkanl›klar gibi farkl› parametreler nedeniyle farkl› ülkelerde, farkl› merkezlerde, farkl› anestezistler taraf›ndan farkl› s›kl›kta kullan›lmaktad›rlar (1). Orta etki süreli (30-60 dakika) ve etki baﬂlama süresi süksinilkoline
göre biraz daha uzun (2-5 dakika) olan ajanlar acil olmayan iﬂlemlerde daha s›kl›kta kullan›lmaktad›r. Steroid
bazl› vekuronyum ve rokuronyum ile benzilizokinolon
grubundan atrakuryum ve cisatrakuryum bu ilaçlara örnek olarak verilebilir.
• Antikolinesteraz ajanlar
Kas gevﬂetici ajanlar›n derlenme dönemindeki majör
yan etkisi solunum kaslar›ndaki paralizidir. Günümüzde
bu nöromüsküler derlenmeyi h›zland›rma iﬂlemi asetilkolinin y›k›m›yla etkileﬂen ve nöromüsküler transmisyonu h›zland›ran antikolinesterazlar›n uygulanmas›yla
sa¤lanmaktad›r. Neostigmin, edrofonyum ve pridostigmin kan–beyin bariyerini geçmeyen antikolinesteraz
ajanlard›r (4). Bu ajanlar asetilkolin hidrolizini ekstramüsküler bölgelerde de inhibe ettikleri için bradikardi,
bronkokonstriksiyon ve artm›ﬂ peristaltizm gibi istenmeyen muskarinik, parasempatomimetik etkilere de neden olurlar. Bu etkilerle baﬂ edebilmek için atropin ya
da glikopirolat gibi antikolinerjik ajanlar da bu ilaçlarla
beraber verilmelidir.
Antikolinerjik-antikolinesteraz ilaçlar birlikte verildi¤inde baz› kardiyovasküler etkiler görülebilmektedir.
Örne¤in glikopirolat-neostigmin kar›ﬂ›m› verildi¤inde
önce taﬂikardi daha sonra ise bradikardi gözlenmektedir,
çünkü glikopirolat daha h›zl› etki gösteren bir ilaçt›r.
Antikolinesterazlar›n kullan›m›n› majör olarak s›n›rland›ran faktör bu ilaçlar›n s›n›rl› etkileri ya da %100’e yak›n asetilkolinesteraz inhibisyonuna neden olan dozlarda gerçekleﬂen tavan (ceiling) etkisidir (4). Bu etki nedeniyle asetilkolinesteraz dozundaki herhangi bir art›ﬂ
nöromüsküler blokaj›n geriye dönüﬂünde art›r›c› bir etkiye sebep olmamaktad›r. Derlenme odas›ndaki rezidüel
paraliziyi önlemenin en iyi yolu cerrahi iﬂlem s›ras›nda
kas gevﬂetici ajanlar›n dikkatli bir ﬂekilde titre edilmesidir.
1990’da Magorian ve ark. (10) yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada 70 µg/kg dozda uygulanan neostigminin vekuronyuma ba¤l› derin blo¤u (ulnar sinir stimülasyonuna
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karﬂ› cevab›n olmamas›) h›zl› bir ﬂekilde ortadan kald›ramad›¤›n› göstermiﬂlerdir. Daha ilginç olan› ise ikinci
bir 70 µg kg-1 dozda neostigminin ilk dozdan sonra
derlenme %10’a ulaﬂt›¤›nda uyguland›¤›nda derlenmeyi
art›r›c› etki göstermemesidir. ‹kinci bir doz neostigmin
uygulanmas› derlenmeyi art›r›c› ya da azalt›c› bir etki
göstermemiﬂtir.
• Rezidüel blok
Nöromüsküler blokaj›n derecesini ve antikolinesteraz ajanlar verildi¤inde derlenme miktar›n› ölçmek için
uygun bir metod bulunmaktad›r. Kas gevﬂetici ajanlar›n
etki bölgeleri nöromüsküler bileﬂke oldu¤u için blo¤un
derecesi bir motor sinir stimüle edilerek ve bunu takip
eden kas kontraksiyonu ölçülerek de¤erlendirilebilir. Teorik olarak herhangi bir kas-sinir çifti bu amaç için kullan›labilir ancak pratik sebepler yüzünden "ulnar sinir"
ve "adduktor pollicis" kas çifti ço¤unlukla tercih edilmektedir. Non-depolarizan blok tekrarlay›c› stimülasyondan sonra kal›c› olmayan kontraksiyonlar üretmektedir. Örne¤in sinire her 0.5 saniyede elektiksel uyar› verildi¤inde e¤er hastaya herhangi bir kas gevﬂetici ajan
verilmemiﬂse takip eden kontraksiyonlar ya da kas se¤irmeleri eﬂit ﬂiddettedir. Ancak non-depolarizan kas
gevﬂetici uyguland›¤›nda bu kontraksiyon ya da kas se¤irmelerinin ﬂiddeti ilk 4-6 stimülasyondan sonra azalmaktad›r. Benzer testler miyastenia gravis tan›s› için de
kullan›lmaktad›r. Anestezide dörtlü uyar› (‘train-of-four’)
kavram› hemen hemen evrensel olarak kabul görmektedir. ‹yi cerrahi ﬂartlar, en az›ndan son iki cevab› ortadan
kald›ran etkili kas gevﬂemesinin oldu¤u 0 ya da 2 adet
görülebilen se¤irme ya da kas›lmalar›n bulunmas›na karﬂ›l›k gelmektedir. Yeterli derlenmenin olmas› için tüm 4
kas›lma ya da se¤irme olmal›d›r ve 4. se¤irmenin ilk se¤irmeye oran› ya da dörtlü uyar› oran› ‘train-of-four ratio’(TOFR)> 0.9 olmal›d›r. Bu oran sa¤land›¤›nda yeterli
solunum fonksiyonu, öksürebilme yetene¤i ve laringeal
aspirasyonun önlenmesi mümkün olmaktad›r.
Son 30 y›lda derlenme odas›ndaki rezidüel paraliziyi
s›k karﬂ›laﬂ›lan bir problem olarak gösteren pek çok çal›ﬂma vard›r (8,9). 1970’lerde TOFR kavram› ortaya
ç›km›ﬂ ve yeterli derlenme TOFR>0.7 olarak belirlenmiﬂtir. Bu oran yeterli vital kapasite ve inspiratuvar kuvvet ile iliﬂkilidir(11). 1990’lar›n sonunda bu bulgu yeniden sorgulanm›ﬂ ve TOFR>0.9 olmas›n›n yukar›da belirtilen amaçlara klinik olarak daha uygun oldu¤u ortaya
konulmuﬂtur (12-15). Yeterli derlenme için yeni standart
TOFR>0.9 olarak belirlendi¤inden mevcut kas gevﬂetici
antidot rejimleri ile bu düzeyde bir derlenme sa¤lan›p
sa¤lanamayaca¤› sorusu gündeme oturmuﬂtur. Buna cevap maalesef olumsuzdur. Cisatrakuryuma ba¤l› blo¤un
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geriye çevrilmesinde 4 se¤irmenin bulunmas›na ve
70 µg kg-1 neostigmin verilmesine ra¤men hastalar›n
%26’s› 20 dakika içinde TOFR>0.9 de¤erlerine ulaﬂamam›ﬂlard›r (16). Neostigmin verildi¤inde sadece bir
se¤irme varsa bu baﬂar›s›zl›k oran› %64’e ulaﬂmaktad›r.
TOFR’nin taktil de¤erlendirilmesi oldukça subjektiftir
ve gerçek nöromüsküler blo¤un geniﬂ da¤›l›m›nda ayn›
TOFR de¤eri görülebilmektedir (10,11).
Bütün bu nedenlerden dolay› geçen yüzy›l›n sonlar›nda nöromüsküler blo¤un ortadan kald›r›lmas›nda bir baﬂka yaklaﬂ›m ortaya konulmuﬂtur (1). Agonist ajan›n miktar›n› art›rarak reseptör fonksiyonunu yeniden ortaya ç›karmak yerine bu reseptörlere ba¤lanan nöromüsküler
bloke edici ajanlara ba¤lan›p bloke edici etkilerini ortadan kald›rmak bu yaklaﬂ›m› k›saca özetleyebilir. Nöromüsküler bloke edici ajanlara ba¤lan›p bu etkiyi ortaya
koyacak ajan ya tek bir ilaç için spesifik olmal›d›r ya da
en az›ndan ayn› yap›daki bir s›n›f ajanda etkili olmal›d›r
(1). ‹ﬂte bütün bu aray›ﬂlar sonunda ‘siklodekstrinler’ ad›
verilen bir molekül grubunun ortaya ç›kmas› ile kas gevﬂetici ajanlar›n etkilerinin ortadan kald›r›lmas›nda yeni bir
bak›ﬂ aç›s› ortaya koymak mümkün olmuﬂtur.
• Siklodekstrinler
Siklodekstrinler halka ﬂeklinde moleküller olup 6-8
ﬂekerin birleﬂmesinden oluﬂmaktad›rlar (17). α-siklodekstrinler 6 adet, β-siklodekstrinler 7 adet ve γ-siklodekstrinler 8 adet ﬂeker içermektedirler. Bu bileﬂikler
suda çözünmeyen ilaçlar› bir kapsül gibi sararlar (17).
Sugammadeks, γ-siklodekstrin grubundan 8 ﬂeker
halkas›na sahip bir moleküldür. Sugammadeksin keﬂfedilmesi oldukça ilginçtir. Anton Bom isimli bir kimyager rokuronyum ile ilgili deneyler yapmakta iken kulland›¤› ortamda rokuronyumun çözünürlü¤ünü art›racak
bir maddeye ihtiyaç duymaktad›r. Bu amaçla çal›ﬂmalar›
s›ras›nda laboratuvarda çözücü ajan olarak uzun y›llard›r
kullan›lmakta olan siklodekstrinleri denemeye karar verir. Çal›ﬂmalar› neticesinde elde etti¤i sonuç çok ilginçtir
ve beklemedi¤i bir durumla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Çünkü rokuronyumu siklodekstrin ile birleﬂtirdi¤inde rokuronyumun gücünü kaybetti¤ini gözlemiﬂtir. Bu noktada
Bom çal›ﬂmalar›n› durdurabilir ve bir baﬂka çözücü ajan
aray›ﬂ›na girebilirdi ama o bunun yerine deneylerine bu
yönde devam etti ve rokuronyumu inaktive edebilecek
yeni bir yol buldu¤unu fark etti. Böylece nöromüsküler
blo¤un geriye dönüﬂünde radikal bir yeni mekanizma
ortaya konulmuﬂ oldu. Bom ve ekibi rokuronyuma yüksek affinitede yani geri dönüﬂümsüz ba¤lanacak bir siklodekstrin molekülünü üretmek üzere bir seri çal›ﬂmaya
giriﬂti ve bu çal›ﬂmalar›n sonunda sugammadeks (Org259699) ortaya ç›kt› (18).
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Sugammadeks, rokuronyum ile 1:1 oran›nda ba¤lan›r ve ‘aktif’ plazma konsantrasyonunu s›f›ra düﬂürür
(19,20). Sugammadeks lipofilik bir iç kaviteye sahiptir
ve bu kavitenin çap› rokuronyumun steroid yap›daki çekirde¤i için uygun boyuttad›r. Ayr›ca negatif yüklü hidrofilik karboksil gruplar› da siklodekstrin molekülünün
çevresinden d›ﬂar›ya uzanmaktad›r (19,20). Bu gruplar
siklodekstrin kavitesinin geniﬂ bir ﬂekilde aç›lmas›n›
sa¤lamakta ve steroid yap›daki rokuronyum çekirde¤i
taraf›ndan sar›l›nca hemen kapanarak rokuronyumun
pozitif yüklü ammonyum grubu üzerine kilitlenirler.
Böylece rokuronyum siklodekstrin molekülü ile s›k›ca
ba¤lanm›ﬂ olur. Sugammadeksin vekuronyum ve pankuronyum için affinitesi daha az olarak tespit edilmiﬂtir (1).
Sugammadeks, nöromüsküler kavﬂakta serbest rokuronyum molekülünü çepeçevre sararak etkisiz hale getirir,
kavﬂaktan uzaklaﬂt›r›r ve böbreklerden kendisiyle birlikte at›l›r. Vekuronyum molekülü nispeten büyük molekül
a¤›rl›¤›na sahip oldu¤undan, sugammadeksin vekuronyuma afinitesi rokuronyumdan 2.5 kat daha azd›r. Pankuronyum daha da büyük bir molekül oldu¤u için pankuronyumu ba¤lama kapasitesi daha düﬂüktür. Cisatrakuryum, atrakuryum ve mivakuryuma afinitesi yoktur (7).
• Rokuronyumun farmakokineti¤i ve farmakodinami¤i
Rokuronyum iv olarak enjekte edildikten sonra primer olarak karaci¤erde olmak üzere redistribüsyona u¤rar
ve safra ve böbrek yoluyla vücuttan at›l›r (21). Nöromüsküler blok nöromüsküler bileﬂkede ilaç konsantrasyonu
belli bir eﬂik düzeyini aﬂ›nca oluﬂur ve blo¤un geri dönüﬂü nöromüsküler bileﬂkede ilaç konsantrasyonu bu eﬂik
seviyenin alt›na inince gerçekleﬂir. ‹lac›n yar› ömrü 1-2
saattir. Se¤irme blo¤unun %50 olmas› için ortalama ilaç
konsantrasyonu yaklaﬂ›k 700 µgl-1 ya da 1 µM’dür (22).
Yeterli cerrahi ﬂartlar›n sa¤lanmas› için %95 blok gereklidir ve konsantrasyonlar yaklaﬂ›k 2 µM'a yükseltilmelidir.
Rokuronyumun baﬂlang›ç dozu 0.6-1.0 mg kg-1’d›r.
Tam bir geri dönüﬂ için ilaç konsantrasyonu direkt olarak ölçülmemiﬂtir ancak konsantrasyon-cevap datas›ndan yap›lan hesaplamalar sonucunda yaklaﬂ›k 0.2 µM
olarak tespit edilmiﬂtir. Rokuronyum ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda vekuronyum 6 kat daha etkili bir ilaçt›r ve baﬂlang›ç dozu 0.1-0.15 mg kg-1 ve %95 blok için konsantrasyonu 200 µgl-1 ya da <0.4 µM olarak bulunmuﬂtur. Pankuronyum da vekuronyum kadar güçlü bir ajand›r ancak
etki süresi daha uzundur.
• Sugammadeksin farmakokineti¤i
Sugammadeks’in 1-2 saatlik yar› ömrü vard›r ve böbreklerden herhangi bir de¤iﬂikli¤e u¤ramadan at›l›r (23).
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Sugammadeks enjeksiyonundan sonra toplam (serbest+ba¤l›) rokuronyum plazma konsantrasyonu artar ve
ba¤l› kompleksler böbrekler yoluyla vücuttan at›l›r (24).
Sugammadeks enjeksiyonundan sonra plazmada bulunan
rokuronyum moleküllerinin ço¤u sugammadeks ile ba¤lan›r ve serbest rokuronyum moleküllerinin düzeyi azalarak
ekstra vasküler doku ile plazma aras›nda bir konsantrasyon
fark› ortaya ç›kar. Rokuronyum böylece bu konsantrasyon
fark› sayesinde plazmaya do¤ru yönlendirilir. Aralar›nda
nöromüsküler bileﬂkenin de bulundu¤u ekstravasküler
alanlar› terk eder ve nöromüsküler alandaki azalm›ﬂ konsantrasyon daha az nöromüsküler blo¤a neden olur.
• Sugammadeks ile ilgili klinik çal›ﬂmalar
Sugammadeks ile ilgili klinik çal›ﬂmalar 3 farkl› durum üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r:
Bunlardan birincisi, klinisyenlerin normalde antikolinesterazlarla blo¤un geri dönüﬂünü sa¤lamaya çal›ﬂt›klar› blok ﬂiddetidir. Bu, düzey 2 se¤irmenin yeniden görüldü¤ü zamanda seçilmiﬂtir (T2).
‹kinci durum, nöromüsküler blo¤un daha derin oldu¤u durumlard›r. ‘Train-of-four’ stimülasyonuna hiçbir
cevap al›namazsa blo¤un ﬂiddeti bir baﬂka metod olan
‘post tetanic count (PTC)’ ile de¤erlendirilir (25). Özet
olarak, birkaç saniye içinde yüksek frekansl› stimülasyon (50 Hz) muhtemelen asetilkolin ile kas gevﬂetici ajan
aras›ndaki yar›ﬂmaya ba¤l› olarak nöromüsküler transmisyonda geçici bir iyileﬂmeye neden olur. Sonuç olarak
se¤irmeler görülebilir ve 1 Hz’lik stimülasyondan sonra
görülen cevaplar›n say›s› blo¤un ﬂiddeti ile ters orant›l›d›r:
PTC de¤erinin 0 olmas› çok ﬂiddetli blo¤u gösterirken
PTC de¤erinin 10-15 olmas› T1’in dönüﬂünün yak›n oldu¤una iﬂaret eder. Derin blok düzeylerinde sugammadeksin
etkisini araﬂt›rmak için PTC 2 seçilir.
Son olarak sugammadeksin test edildi¤i üçüncü durum, endotrakeal entübasyonda baﬂar›s›z olunmas› gibi
nadir ama hayat› tehdit edici tablolard›r. Kas gevﬂetici ajan verildi¤inde solunum kaslar› paralize edildi¤i için trakeal tüp hemen yerleﬂtirilmeli ve mekanik ventilasyona
baﬂlanmal›d›r. Tüpün yerleﬂtirilmesinde yaﬂanacak güçlükler genellikle nadir olarak görülür ancak entübasyonda
baﬂar›s›z olunmas› hipoksi ve ölümle sonuçlanabilir. Günümüzde bu kötü durumla baﬂ edebilmemizi sa¤layacak
tek kas gevﬂetici ajan suksinilkolindir, çünkü hasta suksinilkolin uygulanmas›n› takiben birkaç dakika içinde tekrar solumaya baﬂlayabilir. Genellikle suksinilkolinin etki
süresi hipoksi geliﬂmesi için gereken süreden k›sad›r (26).
Bu klinik durumda rokuronyum daha uzun etkili bir ajan
oldu¤undan güvenli de¤ildir ancak sugammadeks ile etkisi ortadan kald›r›l›rsa bu durumda güvenli hale gelebilir.
Bu yönde de klinik araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
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• T2’de verilen sugammadeks
Sugammadeksin rokuronyum ile yap›lan nöromüsküler blokta T2’nin yeniden görüldü¤ü zamandaki etkinli¤i oldukça etkileyicidir. Uygun dozlarda TOFR’nin
0.9 düzeyine dönüﬂü 1-3 dakika içerisinde gerçekleﬂir.
Anestezi indüksiyonunda verilen 0.6 mg kg-1 dozdaki
rokuronyum ile T2 30-45 dakika içinde görülür.
TOFR>0.9’un h›zl› (1-3 dakika) geri dönüﬂü için
2-4 mg kg-1 sugammadekse ihtiyaç vard›r(27-31). Daha
yüksek dozlar ilave bir avantaj sa¤lamamaktad›r. 2009
y›l›nda Abrishami ve ark. (32) taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan bir
Cochrane analizinde T2’nin yeniden görüldü¤ü zamandaki
sugammadeksin etkinli¤ini inceleyen 6 çal›ﬂma de¤erlendirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar›n 4 tanesi sugammadeksi
plasebo ile karﬂ›laﬂt›r›rken 2 tanesinde sugammadeksin
farkl› dozlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Rokuronyumun entübasyon dozu 5 çal›ﬂmada 0.6 mg kg-1 iken 1 çal›ﬂmada
0.9 mg kg-1’dir. ‹dame rokuronyum dozu 0.1-0.2 mg kg-1’dir.
Sonuçlar›n meta analizi sugammadeksin 0.5-4 mg kg-1
aras›nda de¤iﬂen dozlar›n›n T2’nin yeniden görüldü¤ü
zamanda nöromüsküler blo¤u geriye çevirmede plaseboya göre ortalama 36.5-44 dakika daha h›zl› oldu¤unu
göstermiﬂtir. Entübasyon, idame ya da her ikisi için olmas›
fark etmeksizin kullan›lan rokuronyum dozundan ba¤›ms›z olarak tüm çal›ﬂmalarda toplam 2.0 ve 4.0 mg
kg-1 sugammadeks ile ortalama geri dönüﬂ zaman› 3 dakikadan daha az olarak tespit edilmiﬂtir. 2.0 ve 4.0 mg kg-1
sugammadeks ile TOFR’nin 0.9’a geri dönme zaman›
ortalama olarak s›ras›yla 1.3-2.4 dakika ve 1.2-2.1 dakikad›r. 2.0 ve 4.0 mg kg-1 dozlardaki sugammadeks karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda her ikisi aras›nda TOFR’nin 0.9’a geri
dönmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak belirgin bir fark
gösterilememiﬂtir.
• PTC=2’de verilen sugammadeks
Derin rokuronyum blo¤unda sugammadeks etkisi de
araﬂt›r›lm›ﬂ ve sürpriz olmayacak ﬂekilde ihtiyaç duyulan dozlar T2’nin geri dönüﬂü için gerekli olandan daha
fazla bulunmuﬂtur (33). TOFR’nin 1-3 dakikada geri dönüﬂü için 8-16 mg kg-1 gibi yüksek dozlara ihtiyaç duyulmaktad›r. Yine baﬂlang›ç rokuronyum dozu kritik
olarak önemli görünmemektedir ancak PTC=2’ye ulaﬂmak için gerekli zaman doz artt›kça artmaktad›r. Yukar›da ad› geçen Cochrane analizinde bu klinik duruma ait
iki çal›ﬂma de¤erlendirilmiﬂ ve bu çal›ﬂmalarda
0.5-8 mg kg-1 aras› de¤iﬂen dozlarda çeﬂitli sugammadeks
dozlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r (32). Bu çal›ﬂmalarda entübasyon
için gerekli rokuronyum dozlar› 0.6 ve 1.2 mg kg-1’dir.
‹dame dozlar› da her iki çal›ﬂmada da 0.1-0.2 mg kg-1’dir
ancak blo¤u PTC=1 ya da PTC=2 düzeyinde tutmak
için kaç kez idame dozu uyguland›¤› belirtilmemiﬂtir.
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Bu çal›ﬂmalarda 4.0 ve 8.0 mg kg-1 dozlardaki sugammadeksin tüm hastalarda TOFR’nin 0.9’a dönmesini 3
dakikadan daha k›sa sürede gerçekleﬂtirdi¤i gösterilmiﬂtir. 4.0 ve 8.0 mg kg-1 dozlar›ndaki sugammadeks uygulamas›n› takiben ortalama geri dönüﬂ zaman› s›ras›yla
1.6-3.3 dakika ve 1.0-1.5 dakika olarak bulunmuﬂtur. Bu
iki doz karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 8.0 mg kg-1 sugammadeks,
4.0 mg kg-1 sugammadekse göre nöromüsküler blo¤u
TOFR=0.9 düzeyine geri döndürme iﬂleminde 36 saniye
daha h›zl› olarak bulunmuﬂtur.
• Rokuronyum uygulamas›ndan 3-5 dakika sonra
etkisinin geri çevrilmesi
Sugammadeksin klinik etkisinin incelendi¤i üçüncü
durum olan zor entübasyon ya da baﬂar›s›z entübasyonda rokuronyumun etkisinin hemen ortadan kald›r›lmas›
durumunda, bahsedilen Cochrane analizinde 3 çal›ﬂma
bulunmaktad›r (32). Bu çal›ﬂmalarda sugammadeksin
farkl› dozlar› plasebo ile karﬂ›laﬂt›rlm›ﬂt›r. ‹lk çal›ﬂmada
entübasyon için 0.6 mg kg-1 gibi düﬂük doz rokuronyum
kullan›lm›ﬂ ve hiç idame doz kullan›lmam›ﬂt›r. 1-8 mg kg-1
aras› de¤iﬂen dozlardaki sugammadeks plaseboya göre
rokuronyum uygulamas›n› takip eden 3-5 dakika içinde
nöromüsküler blo¤u geri çevirmede 27-50 dakika daha h›zl›d›r. Ancak sadece 6.0 ve 8.0 mg kg-1 sugammadeks 3 dakikadan daha k›sa bir geri dönüﬂ süresi sa¤lam›ﬂt›r. 6 ve 8 mg kg-1 sugammadeks sonras› ortalama
geri dönüﬂ zaman› 1.9-2.1 dakika ve 1.5-1.8 dakikad›r.
6.0 ve 8.0 mg kg-1 dozlardaki sugammadeksin geri dönüﬂ zamanlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
fark bulunamam›ﬂt›r. ‹kinci ve üçüncü çal›ﬂmalarda daha yüksek dozda rokuronyum (1.0-1.2 mg kg-1) idame
dozu olmaks›z›n kullan›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›n›n meta analizine göre 2-16 mg kg-1 aras› de¤iﬂen
dozlarda sugammadeks plaseboya göre rokuronyum uygulamas›n› takip eden 3-5 dakika içinde nöromüsküler
blo¤u geri çevirmede (TOFR=0.9) 63-118 dakika daha
h›zl›d›r. Ancak sadece 12 ve 16 mg kg-1 sugammadeks
tüm hastalarda 3 dakikadan daha k›sa geri dönüﬂ zaman›
sa¤lam›ﬂt›r. 12 ve 16 mg kg-1 sugammadeks sonras› ortalama geri dönüﬂ zaman› 1.4-2.4 dakika ve 1.3-1.9 dakikad›r. Sonuçlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 16 mg kg-1 sugammadeks nöromüsküler blo¤u 12 mg kg-1 sugammadekse göre 36 saniye daha h›zl› geriye çevirmektedir.
• T2’de vekuronyum blo¤u ve sugammadeks
Bu konuda Suy ve ark. (29) yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada vekuronyum-sugammadeks kompleksi için dissosiyasyon sabiti rokuronyum-sugammadeks kompleksinkinden daha yüksek bulunmuﬂtur. Bu sonuca göre rokuronyum ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda vekuronyuma daha yük-
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sek dozda sugammadeksin ba¤lanmas› gerekti¤i söylenebilir. Vekuronyum, rokuronyumdan daha potenttir ancak nöromüsküler blokla iliﬂkili konsantrasyonlar 6 kat
daha az oldu¤u için ortamda ba¤lanmak için daha az vekuronyum bulunacakt›r. Sonuç olarak bu iki ters etki nedeniyle vekuronyum için mg kg-1 olarak verilen sugammadeks dozu rokuronyum için verilenle ayn› ﬂekilde 2-4
mg kg-1 olacakt›r ve bu doz birkaç dakika içinde blo¤un
geri dönüﬂünü sa¤layacakt›r. Ancak hastalar aras›ndaki
de¤iﬂkenlik vekuronyumda daha fazla görülmektedir.
Bu durum da ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir çünkü nöromüsküler
blokla iliﬂkili vekuronyum dozu disosiasyon sabitinden
daha azd›r ve bu durumda sugammadeks ba¤lanmas›
çok etkili olacakt›r.
Bu konu ile ilgili ikinci bir çal›ﬂmada Brady ve ark.
(34) sugammadeksin vekuronyum ile yap›lm›ﬂ nöromüsküler blo¤un geri çevrilmesini neostigmin ile karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r. Vekuronyumun son dozundan sonra T2
nin yeniden görülmesi ile hastalara ya 2 mg kg-1 dozda
sugammadeks verilmiﬂ veya 50 µg kg-1 neostigmin 10
µg kg-1 glikopirolat ile kombine edilerek verilmiﬂtir. Bu
çal›ﬂman›n sonucunda TOFR=0.9 düzeyine dönme zaman› sugammadeks ile neostigmine göre daha h›zl› olarak bulunmuﬂtur (sugammadeks:2.7 dakika ve neostigmin:17.9 dakika) ve her iki ilaç ile de hiçbir beklenmedik etki ya da yan etki gözlenmemiﬂtir.
Duvaldestin ve ark.’n›n (35) yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada propofol ile indüksiyon yap›lm›ﬂ ve anestezi idamesinde sevofluran kullan›lm›ﬂ vakalarda, sugammadeksin rokuronyum ve vekuronyumun nöromüsküler
bloke edici etkilerini geri çevirme etkinli¤i ve sugammadeksin güvenlik de¤iﬂkenlerini incelemiﬂlerdir. 20-65
yaﬂ aras›ndaki 102 hasta iki gruba ayr›lm›ﬂ ve bu hastalardan 50 tanesine kas gevﬂetici olarak 0.9 mg kg-1 rokuronyum ve 52 tanesine kas gevﬂetici olarak 0.1 mg kg-1
vekuronyum verilmiﬂtir. ‹dame dozlar rokuronyum için
0.1-0.2 mg kg-1 ve vekuronyum için 0.02-0.03 mg kg-1’dir.
Nöromüsküler blok akselomiyelografi ile izlenmiﬂ ve
son kas gevﬂetici dozundan sonra 1-2 PTC gerçekleﬂince
0.5, 1.0, 2.0, 4.0, ya da 8.0 mg kg-1 dozda tek doz bolus
sugammadeks verilmiﬂtir. Primer etkinlik de¤iﬂkeni olarak TOFR=0.9 olarak belirlenmiﬂtir. Çal›ﬂman›n sonucunda >4 mg kg sugammadeks dozlar›nda rokuronyum
ya da vekuronyuma ba¤l› derin nöromüsküler blo¤un
h›zla geri çevrildi¤i bulunmuﬂtur.
• Sugammadeks kullan›m› ile ilgili di¤er klinik
durumlar
Suzuki ve ark. (36) yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada
rokuronyum taraf›ndan gerçekleﬂtirilen nöromüsküler
blo¤un sugammadeks ile geri döndürülmesini 15 genç
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(20-50 yaﬂ) ve 15 yaﬂl› (>70yaﬂ) hastada incelemiﬂler ve
PTC 1-2 görüldü¤ünde verilen tek doz 4 mg kg-1 sugammadeksin TOFR=0.9 düzeyine getirme iﬂlemindeki etkinli¤i kay›t alt›na al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n sonucunda sugammadeksin yaﬂl› hasta grubunda da nöromüsküler
blo¤u etkin bir biçimde geri döndürebildi¤ini ancak bu
etkiyi genç hasta grubuna göre daha uzun sürede gerçekleﬂtirdi¤ini ortaya koymuﬂlard›r.
Raft ve ark. (37) yapm›ﬂ olduklar› retrospektif bir incelemede postoperatif kanama yönünden yüksek risk taﬂ›yan hastalara verilen 2 ve 4 mg kg-1 sugammadeksin
artm›ﬂ kanama ile iliﬂkisi olmad›¤›n› ortaya koymuﬂlard›r ancak 16 mg kg-1 gibi yüksek dozlarda sugammadeks
alan hastalarda ya da preoperatif olarak anormal koagülasyon testleri olan hastalarda prospektif olarak daha ileri çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekti¤ini önermiﬂlerdir.
Miyastenia gravis gibi nöromüsküler hastal›klarda
sugammadeksin etkinli¤i de araﬂt›rmac›lar›n üzerinde
durdu¤u bir baﬂka konu olmuﬂtur. Bu hastalar non-depolarizan kas gevﬂeticilere karﬂ› oldukça duyarl›d›rlar ve
bu ilaçlar›n etkilerinin yeterince geriye çevrilememesi
riski ile belirgin olarak karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Ancak sugammadeks, rokuronyum kullan›lan bu hastalarda nöromüsküler fonksiyonun h›zl›ca geri dönmesinde oldukça
etkilidir (38,39). Sugammadeks h›zl› aktif rokuronyumun eliminasyonunu sa¤lad›¤› için miyastenia gravis
hastalar› kas gevﬂetici verilmeden önceki klinik durumlar›na geri dönmektedirler. Bu yaklaﬂ›m miyotonik distrofi ve transverse miyelit hastalar›nda da etkin olmaktad›r (40,41).
• Sugammadeksin yan etkileri
Sugammadeks ile ilgili günümüze kadar çok az yan
etki bildirilmiﬂtir. 13 gönüllü ile yap›lan bir çal›ﬂmada
96 mg kg-1 gibi normalin 48 kat fazlas› ve maksimum
klinik dozun 6 kat fazlas› bir dozda sugammadeks kullan›lm›ﬂ ve çal›ﬂmaya kat›lan gönüllülerin sadece 1 tanesinde hipersensitivite semptomlar› gözlenmiﬂtir (42).
Yukar›da bahsedilen Cochrane meta analizinde (32)
plasebo ile sugammadeks karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüksek
oranda yan etki varl›¤›na dair bir bulgu saptanamam›ﬂt›r.
Günümüze kadar sadece bir çal›ﬂmada 3.2 mg kg-1 dozdaki sugammadekse karﬂ› belirgin allerjik reaksiyon bildirilmiﬂtir (43).
Sonuç
Yukar›da bahsedilen tüm çal›ﬂmalar›n ›ﬂ›¤›nda rokuronyuma ba¤l› nöromüsküler blo¤un geri çevrilmesinde
sugammadeksin etkinlik ve güvenlik aç›s›ndan neostigminin yerini alabilece¤i düﬂünülebilir. Ancak anestezi
uygulamalar› ile ilgili maliyet-etkinlik analizi çal›ﬂmala-
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r›nda sugammadeks kullan›m›n›n neostigmine göremaliyeti artt›rd›¤› da bildirilmektedir (44,45). Bu durumun
ilac›n acil olgular ve seçilmiﬂ vakalar d›ﬂ›nda rutin kullan›m›n› s›n›rlad›¤› kaç›n›lmaz bir saptama olacakt›r.
Beklentimiz böbrek yetmezli¤i, miyastenia gravis, ileri
yaﬂta hastalar gibi anestezi uygulamas›n›n yaﬂamsal risk
taﬂ›d›¤› özel durumlarda sugammadeks kullan›m›na ait
yeni ve kapsaml› klinik çal›ﬂmalarla sugammadeksin etkinli¤i ve güvenli¤i konusunda yeni bak›ﬂ aç›lar›n›n h›zla ortaya konmas›d›r.
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