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Giriş: Bu çalışmada, izofluran anestezisi altında nondepolarizan kas gevşetici bir ajan olan cisatrakuryumun üç farklı dozunun, nöromusküler blokaj süreleri, endotrakeal entübasyon kaliteleri ve
hemodinamik etkileri karşılaştırılmıştır.
Materyal Metod: Çalışmamıza ASA I-II grubundan 60 hasta dahil edildi Hastalara operasyondan 45 dk
önce intramusküler 10 mg. Diazepam ile premedikasyon uygulandı. Hastalar operasyon odasına
alındıktan sonra kalp atım hızı ve arteriyal kan basıncı takibi için noninvaziv olarak monitörize edildi
Diğer kola da nöromusküler değerlendirme için TOF-GUARD akselerasyon monitörü yerleştirildi. Bütün
hastalara indüksiyonda 1 mg/kg fentanil ve 2 mg/kg propofol uygulandı ve anestezi idamesi % 1.5
izofluran + % 50 N20 + % 50 02 ile sağlandı. Hastalar uygulanan cis- atrakuryum dozuna göre üç gruba
ayrıldılar : Grup I'de 0.15 mg/kg, Grup II'de 0.20 mg/kg Grup III'de 0.40 mg/kg Cis-atrakuryum
uygulandı. 120. sn'de endotrakeal entübasyon gerçekleştirildi ve %99-100'lük blok süresi (etki başlangıç
süresi) kaydedildi.
Bulgular: Çalışmamızda aldığımız sonuçlara göre, endotrakeal entübasyon kalitesi, her üç grupta da
mükemmel ve/veya iyi olarak değerlendirilmesine rağmen Grup III entübasyon kalitesi, diğer iki gruba
göre daha yüksek oranda mükemmel entübasyona imkan vermesi ile anlamlı bir fark oluşturdu
(p<0.05). Hemodinamik ölçümlerde, her üç grupta, grup içi ve gruplar arasında anlamlı bir fark
gözlenmedi. Etki başlangıç süresi, III grupta, diğer iki gruba göre anlamlı olarak kısa iken, klinik etki
suresi yine III grupta daha uzun bulundu. Çalışmamızda, postoperatif derlenme süreleri ve kalitesi
açısından her üç grup arasında anlamlı bir fark gözlenmedi
Sonuç: Sonuç olarak, cis-atrakuryumun 0.4 mg/kg'lık dozunun, entübasyon kalitesinin yüksek olması,
etki başlama süresinin kısa olması, ciddi bir hemodinamik değişikliğe ve yan etkiye yol açmaması ve
derlenme kalite ve sürelerinin iyi olması sebebiyle uygulanması önerilen diğer doz gruplarına göre daha
iyi olduğu kanaatine varılmıştır.

*** SBÜ 2. Anestezi Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuştur

