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EARLY PERIOD
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ÖZET
Malign hipertermi (MH) nadir ancak hayat› tehdit eden volatil anestezikler ve/veya depolarizan kas gevfleticilere maruziyetle

tetiklenen otozomal dominant bir hastal›kt›r. Önemli tan› kriterleri kas rijiditesi, hipertermi, end-tidal karbondioksitte (ETCO2)
aç›klanamayan yükselme, asidoz, hiperkalemi, miyoglobinüri ve rabdomiyolizdir. MH’nin potansiyel ölümcül sonuçlar› göz önüne
al›nd›¤›nda,  tan›dan  flüphelenildi¤inde  dantrolen  tedavisine  bafllan›lmas›  önerilmektedir.  Dantrolen  MH’deki  patofizyolojik
de¤iflikliklerin spesifik bir antagonistidir ve genel anestezi uygulanan merkezlerde haz›r bulundurulmas› gerekmektedir. Bu
olguda, anestezi idamesi sevofluran ile sa¤lan›rken MH’den flüphelenilen ve dantrolen uygulanan 32 yafl›ndaki bir erkek hasta
sunulmaktad›r. Dantrolen tedavisi ile klinik ve laboratuvar bulgular› düzelen hastada ameliyat sonras› MH’nin herhangi bir
komplikasyonu veya nüks gözlenmedi. Bu olgu ile MH de dantrolen tedavisinin etkinli¤ine ve dolay›s› ile acil durumlarda ulafl›labilir,
hayat kurtar›c› bir ajan oldu¤una dikkat çekmek istedik.

ANAHTAR KEL‹MELER: Malign hipertermi, Dantrolen, Torakotomi

SUMMARY
Malignant hyperthermia (MH) is a rare, but life-threatening, autosomal dominant pharmacogenetic disorder triggered by

exposure to volatile anesthetics and/or depolarizing muscle relaxants. The key diagnostic features include an unexplained elevation
of expired carbondioxide, muscle rigidity, rhabdomyolysis, hyperthermia, acidosis and hyperkalemia. Given the potential fatal
outcome of MH, treatment with dantrolene should be initiated once the diagnosis is suspected. Dantrolene sodium is a specific
antagonist of the pathophysiologic changes of MH and should be available wherever general anesthesia is administered. In this
case report, we present a 32-year-old male patient in whom MH was suspected while providing maintenance of anesthesia with
sevoflurane. The patient responded to the Dantrolene treatment. Complications or recurrence of MH was not observed postoperatively.
We want to emphasize that the efficacy of dantrolene treatment in the management of malignant hyperthermia and therefore it can
be accessed in case of emergency, as a life-saving agent.
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G‹R‹fi

Malign hipertermi volatil anestezikler ve/veya depo-
larizan kas gevfletici gibi tetikleyici ajanlara maruz kal-
d›ktan sonra duyarl› bireylerde iskelet kas›nda metabo-
lik krize yol açan, nadir ancak hayat› tehdit eden, bir
otozomal dominant hastal›kt›r (1). Erkekler özellikle ço-
cuklar ve genç yetiflkinler daha çok etkilenirler (2-4).
Klinik MH ataklar›n›n insidans› bölgesel olarak 1:
5000-100.000 aras›nda de¤iflirken tahmin edilen genetik
yayg›nl›¤› 1:2000 olarak bildirilmektedir (2,5,6). MH
günümüzde anestezi iliflkili önemli bir komplikasyon ol-
maya devam etmektedir ve zaman›nda tedavi edilmedi-
¤inde ölümcül olabilir. Bir MH krizinin prognozu neka-
dar k›sa sürede MH'den flüphelenildi¤ine ve uygun teda-
viye baflland›¤› ile yak›ndan iliflkilidir. 

Bu olguda; sol bronfl alt lobda kitle ön tan›s› ile lo-
bektomi yap›lan anestezi idamesinde sevofluran kullan›-
lan hastada ciddi MH geliflmesi s›ras›nda anestezi yöne-
timi ve erken dönemde uygulad›¤›m›z dantrolen tedavi-
sinin etkinli¤inin önemi vurgulanmaktad›r. 

OLGU SUNUMU

Anamnezinde 3 ay önce bafllayan hemoptizi flikayeti
olan 35 yafl›nda (boy:172 cm; vücut a¤›rl›¤›: 77 kg) er-
kek hasta ileri tetkik ve tedavi amac›yla gö¤üs cerrahisi
servisine kabul edilmifl ve yap›lan tetkikler sonucunda-
sol alt lobda kitle tan›s› ile sol alt lobektomi planlanm›fl.
Preoperatif de¤erlendirilmede;  ek hastal›¤› ve alerji öy-
küsü olmad›¤›, herhangi bir ilaç, sigara ve alkol kullan-
mad›¤›, 3 y›l önce lokal anestezi alt›nda septum devias-
yonu nedeniyle opere edildi¤i ö¤renilmifltir. Yap›lan la-
boratuvar tetkiklerinde herhangi anormal bir bulguya
rastlanmad›. PA akci¤er grafisinde sol alt lobda 4 cm bo-
yutlar›nda kitle ile uyumlu görünüm, elektrokardiyografi
(EKG) incelemesinde sinüzal taflikardi  (111 at›m dk-1)
oldu¤u görüldü. Preoperatif intravenöz kontrastl› kranial
bilgisayarl› tomografi (BT) sonucu normaldi. Fizik mu-
ayenede herhangi bir özellik saptanmad›. Hasta  intra-
musküler atropin 0.5 mg ve meperidin 25 mg ile preme-
dikasyonu takiben operayon masas›na al›nd›. EKG, pul-
soksimetre ve noninvaziv kan bas›nc› ile standart moni-

törizasyon uyguland›. Hafif taflikardi (107 at›m dk-1) d›-
fl›nda problemi olmayan hastan›n 6 mg kg-1 tiyopental
sodyum, 0.5 mg kg-1 remifentanil ile anestezi indüksiyo-
nunu ve 0.6 mg kg-1 roküronyum ile kas gevflemesi sa¤-
land›. Endotrakel entübasyon 37 Fr sa¤ çift lümen en-
dotrakeal tüp ile yap›ld› ve oskültasyonla yerleflimi do¤-
ruland›. Anestezi idamesinde % 50 N2O-O2 ve MAC 1.3
olacak flekilde %2-3 sevofluran kullan›ld›. Hastaya pozis-
yon verildikten sonrada taflikardinin (110-120 at›m dk-1)
devam etmesi üzerine anestezi derinli¤inin yeterli olma-
d›¤› düflünülerek remifentanil 30 µg uyguland› ve s›v›
aç›¤› olabilece¤i düflünülerek 15 ml kg-1 s›v› yüklemesi
yap›ld›. Cerrahi ifllem bafllad›ktan yaklafl›k bir saat sonra
kalp at›m h›z› 145 olan, ETCO2 de¤eri 90 ölçülen hasta-
da elle bak›lan vücut ›s›s›n›n yüksek saptanmas› nede-
niyle malign hipertermiden flüphelenilerek nazofaringeal
vücut ›s›s› monitorize edildi ve 41.3°C saptand›. Olgu-
nun malign hipertermi oldu¤u düflünülerek anestezi dev-
resi ve sodalime de¤ifltirildi ve %100 O2 ile hiperventile
edildi. Tüm volatil anestezik ajanlar kapat›l›p total intra-
venöz anestezi ile anestezi idamesine devam edildi. ‹nt-
ravenöz s›v›lar so¤uk s›v›larla de¤ifltirildi ve olguya buz
aküleri ile periferik so¤utma uyguland›. Hastaya invaziv
kan bas›nc› monitörizasyonu yap›ld›. Arter kan gaz›nda
(AKG)  pH: 6.98, pO2: 164 mmHg, pCO2: 115 mmHg,
K: 5.57 mmol L-1, Ca: 1.054 mmol L-1, BE: -8.2 mmol L-1,
HCO3: 26.6 mmol L-1 olarak tespit edildi (Tablo1). NaHCO3

1 mEq kg-1 verildi.  Hastaya furosemid 20 mg iv uygu-
land›. Dantrolen (Dantrolene, iv 20 mg, Procter &
Gamble, Germany) 2,5 mg kg-1 iv uyguland›. Dantrolen
infüzyonu bafllad›ktan yaklafl›k 30 dk sonra atefl 37.5 °C'
ye geriledi ve kalp h›z› normal düzeye (70-80 at›m dk-1)
geriledi. ‹nfüzyona baflland›ktan sonra al›nan AKG’da pH:
7, 27, pO2:  378  mmHg,  pCO2:  45  mm Hg,  K:  6.7
mmol  L-1,  Ca: 0.74 mmol L-1, BE: -6.1 mmol L-1, HC03:
20.5 mmol L-1 olarak tespit edildi (Tablo1). Hiperkalemi
tedavisi icin 1 U insulin/5 gr dekstroz infüzyonu 0.1 U
kg saat-1 baflland›. Hasta entübe flekilde yo¤un bak›ma
al›nd›. Kan biyokimya parametrelerinde glukoz: 156 mg
dL-1, K: 5.6 mEq L-1, LDH: 306 U L-1, Ca: 7.7 mg dL-1,
CPK: 1635 U L-1 (38-174 U L-1), Mg: 1.51 mg dL-1, Albü-

Tablo 1. Hastadan al›nan AKG sonuçlar›. 

pH pO2 pCO2 K Ca BE HCO3

(mmHg) (mmHg) (mmolL-1) (mmolL-1) (mmolL-1) (mmolL-1)

AKG-1 6.98 164 115 5.57 1.05 -8.2 26.6

AKG-2 7.27 378 45 6.7 0.74 -6.1 20.5

AKG-3 7.34 146 38 6.85 0.85 -4.8 20.2

AKG-1: MH düflünüldü¤ünde al›nan ilk örnek. 

AKG-2: Dantrolen infüzyonuna baflland›ktan sonraki örnek. 

AKG-3: Dantrolen infüzyonu tamamland›ktan sonraki örnek
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min: 2.9 g dL-1, CK-MB: 20.9 ng mL-1, Troponin I: 0,08
ng mL-1, Myoglobin: 2042.93 ng mL-1 oldu¤u görüldü.
Tiroid fonksiyon testleri normaldi. Takiplerinde vital
bulgular› stabil seyreden, atefli en yüksek 36.8 °C ölçü-
len ve tamamen uyanan hasta yaklafl›k 5 saat sonra eks-
tübe edildi. Hastaya yap›lan sürrenal BT normaldi. Yo-
¤un bak›mda üç gün takip edilen hastan›n vital bulgular›
stabil seyretti ve laboratuvar de¤erleri düzeldi. Hasta
gö¤üs cerrahisi servisine ç›kar›ld› ve bir hafta sonra so-
runsuz taburcu edildi.

TARTIfiMA

Malign hipertermi (MH)  insanlarda güçlü bir egzer-
siz veya ›s› gibi stres durumlar›na, halotan, sevofluran,
desfluran inhalasyon ajanlar›na ve süksinilkoline ba¤l›
olarak geliflen hipermetobolik bir yan›tt›r. MH otozomal
dominant geçifllidir ve tüm ›rklarda görülür (2). MH kli-
nik belirtileri, fulminan MH’den hafif veya orta fliddette
semptomlar› olan vakalar aras›nda de¤iflkenlik gösterir.
Bizim olgumuzda preoperatif de¤erlendirmede ve intra-
operatif dönemde görülen taflikardi MH’nin erken bul-
gular›ndan biri olarak karfl›m›za ç›km›fl olabilir. Ancak
biz bu durumun daha çok stres, yetersiz anestezi derinli-
¤i, s›v› aç›¤› ve tan› almam›fl hipertroidi gibi nedenlerle
ortaya ç›km›fl olabilece¤ini düflündük. Ancak bu durum-
lara yönelik uygulanan tedavilere yan›t al›namad› ve
MH’nin di¤er bulgular› ortaya ç›kt›.

MH s›ras›ndaki patolojik de¤ifliklikler, hiperkalemi-
ye ve rabdomiyolize yol açan devaml› bir iskelet kas
kontraksiyonu ve hücresel bütünlük kayb›yla sonuçla-
nan miyoplazmik kalsiyumun kontrolsüz art›fl›na daya-
n›r (7). Ayr›ca aerobik ve anaerobik metabolizman›n sü-
rekli aktivasyonu artan oksijen tüketimine neden olur,
sonuç olarak hipoksi, ilerleyici laktik asidoz, CO2 afl›r›
üretimi ve artan vücut s›cakl›¤›na yol açar. Bu olguda
MH’de görülen klinik ve laboratuvar bulgular›ndaki de-
¤ifliklikler ortaya ç›kt›. Erken dönemde hiperkalemi, asi-
doz, hipertermi gibi olumsuz durumlara yönelik tedavi-
lere ve dantrolen tedavisine baflland›. Bu olgularda hi-
perkalemi tedavi edilmezse yaflam› tehdit edebilir ve
miyoglobinüri akut böbrek yetmezli¤ine neden olabilir.
Yaflam› tehdit eden di¤er komplikasyonlar dissemine
intravasküler koagülasyon (DIC), konjestif kalp yetmezli-
¤i, ba¤›rsak iskemisi ve kas ödemine ikincil bacaklarda
kompartman sendromunu içerir. Vücut s›cakl›¤› yakla-
fl›k 41°C'yi aflt›¤›nda, DIC ölüm nedeni olabilmektedir.
Bizim hastam›zda hiperkalemi, myoglobinüri, 41°C'ye
ulaflan s›cakl›k art›fl› görülmesine ra¤men bunlarla ilifl-
kili komplikasyonlar geliflmedi. Bu durumda semptoma-
tik tedavinin ve dantrolen ile erken tedavinin etkili oldu-

¤unu düflünmekteyiz. 
Duyarl› olan neredeyse tüm hastalarda "tetikleyici"

anestezik ajanlara maruz kalmadan veya spesifik tan›
testi yap›lmadan duyarl›l›¤› teflhis etmek mümkün de¤il-
dir. MH’ye duyarl›l›¤› belirlemede kullan›lan tan› testi,
in vitro kas kontraksiyon testi (‹VKT)’dir. Bu test, bi-
yopsi ile al›nm›fl kas örne¤inin in vitro olarak artan doz-
larda özel test ajanlar›na maruz b›rak›larak, kontraksi-
yon yan›t›n›n de¤erlendirilmesi esas›na dayan›r. Bu test,
Avrupa Malign Hipertermi Grubu taraf›ndan standartize
edilmifltir ve %99 sensitif, %93.6 spesifik olarak bildi-
rilmektedir (8). Ancak ülkemizde kas kontraksiyon testi
yapabilecek bir merkez olmad›¤›ndan MH tan›s› kesin-
leflmedi. Klinik tan› belirtilerin s›ras› ve bafllang›ç zama-
n›ndaki de¤iflkenlik nedeniyle oldukça zor hale gelebilir.
Larach ve arkadafllar› MH geçiren bir hastada MH olas›-
l›¤›n› de¤erlendirmeye yard›mc› olmak amac›yla Klinik
De¤erlendirme Skalas› (Clinical Grading Scale) olufltur-
mufllard›r (9). Rijidite, kas hasar›, solunumsal asidoz, s›-
cakl›k art›fllar› ve aile öyküsü MH olas›l›¤›n› de¤erlen-
dirmek için skorlanmaktad›r. Do¤ru bir skorlama elde
etmek için  klinik olaylar›n dikkatli dökümantasyonu, ›s›
monitörizasyonu ve kan gaz› analizi gerekmektedir.

Klinik De¤erlendirme Skalas›, 6 olarak derecelendi-
rilen (neredeyse kesinlikle MH) durumlarda yararl›d›r,
daha düflük derecelendirmeler gerçek tan› için kabul
edilmemelidir (2). Bu skorlamaya göre hastam›z;

1. Serum miyoglobin düzeyinde art›fl (5 puan), 
2. Kan/plazma/serumda potasyum >6 mEqL-1 (3 puan), 
3. Uygun kontrollü ventilasyon ile PCO2>55 mmHg

(15 puan), 
4. Uygun kontrollü ventilasyon ile ETCO2>55 mmHg

olmas› (15 puan), 
5. Vücut ›s›s›n›n h›zla yükselmesi (15 puan), 
6. Aç›klanamayan sinus taflikardisi (3 puan),
7. Kan gaz› pH<7.25 (10 puan), 
8. Kan gaz›nda baz aç›¤›>-8 mEq L-1 (10 puan), 
9. Dantrolen ile metabolik ve/veya respiratuvar asidoz

bulgular›n›n h›zla düzelmesi (5 puan) 
toplam 81 puan ald›, "alt›nc› derecede" ve "kesin"

MH tan›mlamas›na uygundu. 
Malign hipertermi tedavisinin temeli tetikleyici aja-

n›n hemen kesilmesi, oksijenasyon, asidoz ve elektrolit
bozukluklar›n›n düzeltilmesi, mekanik so¤utma ve dant-
rolen uygulamas›d›r. Güncel k›lavuzlara göre dantrolen
uygulamas› MH krizi tedavisinin önemli bir parças›d›r
(10). H›zl› seyreden ve ciddi metabolik ve biyokimyasal
bozukluklar› olan hastalarda dantrolen uygulamas› ile
daha sonra bu bozukluklar›n h›zl› bir flekilde tersine
dönmesi MH’yi kuvvetle düflündürür (3,11). Uygulanan
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dantrolenin gerçek dozu önemli olmamas›na ra¤men,
MH’ nin ilk iflareti ile ilk dantrolen dozu verilmesi ara-
s›ndaki sürenin uzunlu¤u komplikasyon olas›l›¤›n› artt›-
r›r (3). Hastam›zda MH bulgular› görüldükten yaklafl›k
30 dk. sonra dantrolen infüzyonuna baflland›, bu uygula-
ma ile metabolik ve biyokimyasal bozukluklar›n düzel-
di¤i görüldü. Bu durum malign hipertermi tan›s›n› des-
teklemekteydi.

Dantrolen dozu bafllang›çta 2.5 mg kg-1 uygulan›r ve
bu doz gerekti¤inde tekrar edilir. Hastada taflikardi ve
hiperkarbi düzelinceye kadar maksimum doz 10 mg kg-1'a
titre edilebilir (3). Bu ilac›n etki mekanizmas› sarkop-
lazmik retikulumun içine kalsiyum iyonlar›n›n geri al›-
m›n› art›rmadan, sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum
sal›n›m›n›n inhibisyonuna dayan›r (12). Kas güçsüzlü-
¤ü, flebit, gastrointestinal bozukluk ve solunum yetmez-
li¤i dantrolen uygulamas› ile iliflkili en s›k görülen komp-
likasyonlard›r (13). Bizim olgumuzda dantrolen uygula-
mas› ile iliflkili herhangi bir komplikasyon görülmedi.

S›cakl›k art›fl› MH’nin erken veya geç bulgusu olabi-
lir ve MH ata¤› s›ras›nda önemli bir do¤rulay›c› iflaret
oldu¤u için genel anestezi s›ras›nda tüm hastalarda mo-
nitörize edilmelidir (2,3). Tedavide dantrolen infüzyonu-
na devam edilirken, mevcut tüm yollarla hipertermi
kontrol edilmelidir. H›zl› so¤utmaya merkezi vücut s›-
cakl›¤› 38.5 °C olana kadar devam edilir. Daha sonraki
bak›m 36 saat 48 saat süreyle yo¤un bak›m ünitesinde
gerçeklefltirilir. Hasta aritmi, biyokimyasal ve metabolik
bozukluklar aç›s›ndan izlenmeli ve tedavi edilmelidir.
S›v› infüzyonu, gerekti¤inde mannitol ve furosemid uy-
gulanarak idrar ç›k›fl› 2 ml kg-1 saat-1 yükseltilmedir (2).
Hastam›zda saatlik 2-3 ml kg-1 idrar ç›k›fl› oldu¤u için
mannitol ve furosemid uygulanmad›.

Ay›r›c› tan›da sepsis, tiroid f›rt›nas›, feokromosito-
ma, iyatrojenik afl›r› hipertermi ve nöroleptik malign
sendrom dikkate al›nmal›d›r. Hastan›n kulland›¤› ilaçla-
r›n bilinmesi, ETCO2 ölçülmesi, arteriyel ve venöz kan
gaz› al›nmas› kadar bu hastal›klardan flüphelenilmesi
MH’den ay›r›c› tan›da esast›r. Klini¤in yan› s›ra atefl dü-
flürücü ajanlara verilen cevap hipertermik yan›t› MH’
den ay›rt etmede genellikle yard›mc› olur. Ameliyathane
d›fl›nda beyin omurilik s›v›s› içine iyonik kontrast ajan-
lar›n enjekte edilmesinden, kokain afl›r› dozundan sonra
MH benzeri sendrom ortaya ç›kabilir (2). Hastam›zdan
cerrahi s›ras›nda kan örne¤i al›narak tiroid fonksiyon
testleri çal›fl›ld› ve sonuçlar› normaldi. Postoperatif dö-
nemde çekilen sürrenal BT normaldi. Ayr›ca hastan›n
klini¤i ve laboratuvar bulgular› MH ile uyumluydu.

SONUÇ

Anestezi uygulamalar› s›ras›nda görülen MH erken
tan› ve tedavi ile olumlu klinik sonuçlanabilen bir
komplikasyondur. Anestezi ve reanimasyon uzmanlar›
bu nadir, fakat potansiyel ölümcül komplikasyonun er-
ken klinik belirti ve bulgular›nfark›nda olmal›d›r. Bu du-
rum göz önüne al›nd›¤›nda, tan›dan flüphelenildi¤i anda
dantrolen ile tedaviye bafllan›lmal›d›r. Bu nedenle
MH’yi tetikleyen ajanlar›n anestezi için kullan›ld›¤› yer-
lerde güncel kullanma tarihli dantrolen uygulama için
haz›r bulundurulmal›d›r.
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