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ÖZET

SUMMARY

Hücre içi esas metal katyon olan magnezyum, temel hücresel reaksiyonlar için önemli rol oynar. Postoperatif dönemde ve yo¤un
bak›mda hipomagnezemi ile s›kça karﬂ›laﬂ›l›r ve ço¤unlukla fark
edilmeyen bu durumun yo¤un bak›m hastalar›nda artm›ﬂ morbidite ve mortalite ile alakal› olabilece¤i bildirilmiﬂtir. Bu nedenle hipomagnezemi mutlak tedavi edilmelidir. Buna karﬂ›n magnezyum
eksikli¤inin ön planda olmad›¤› pek çok hastal›k durumu, intravenöz magnezyum tedavisinden fayda görür. Bu derlemede magnezyumun fizyolojisi, metabolizmas› ile birçok kritik hastal›k statüsünde magnezyum düzeylerindeki de¤iﬂiklikler ve yo¤un bak›mda
magnezyum replasman›n›n ve tedavisinin öneminden bahsedilecektir. (Türk Yo¤un Bak›m Derne¤i Dergisi 2011; 9: 30-7)
Anahtar Kelimeler: Magnezyum, kritik hastal›k, sepsis-septik ﬂok,
magnezyum tedavisi

Magnesium is the main intracellular metal cation that plays an
essential role in fundamental cellular reactions. Hypomagnesemia is
frequent postoperatively and in the ICU, this often unrecognized
condition is responsible for increased morbidity and mortality.
Therefore, hypomagnesemia should be corrected. There are
varieties of disorders in non-magnesium depleted patients where
intravenous magnesium appears to have a therapeutic benefit.
This review considers magnesium physiology - metabolism and
magnesium status in critical illness. (Journal of the Turkish Society
of Intensive Care 2011; 9: 30-7)
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Magnezyum, yüzlerce enzimatik reaksiyonun kofaktörüdür ve nükleotidleri kofaktör olarak kullanan enzimler için önemlidir (12). ATPaz gibi enerji metabolizmas›nda merkezi önemi olan enzimlerin aktivasyonundaki gerçek kofaktör, serbest nükleotid de¤il, bir magnezyum
kompleksidir. Magnezyum ayr›ca, protein ve nükleik asit
sentezinde, hücre siklusunda, hücre iskeleti ve mitokondri bütünlü¤ünde ve maddelerin plazma membran›na
ba¤lanmas›nda gereklidir (12). Bu nedenle magnezyum,
sadece substrat oluﬂumunda aktivatör olarak de¤il, ayn›
zamanda membran stabilitesinde de gereklidir.
Magnezyum, iyon transportunu pompalar, taﬂ›y›c›lar
ve kanallar arac›l›¤› ile düzenler (13). Kalsiyum ve sodyum-potasyum ATPaz (Na+/K+-ATPaz) aktivasyonunun
iﬂleyiﬂinde rol oynar. Bu enzim sistemlerinde kofaktör
olarak görev al›rken, hücre membran›ndan sodyum ve
potasyum ak›ﬂ›n› etkilerler. Magnezyum, kardiyak hücrelerde potasyumun, potasyum kanallar›ndan hücre d›ﬂ›na
ç›k›ﬂ›n› bloke eder. Magnezyumun azalmas›, potasyumun hücre d›ﬂ›na ç›k›ﬂ›na ve depolarizasyonu indükleyerek kardiyak aritmilere yol açar. Ayr›ca, magnezyum bozukluklar›, sodyum potasyum gradyentini ve transmembran potansiyellerini de¤iﬂtirerek nöromusküler eksitabilite veya irritabiliteyle sonuçlanabilir.
Magnezyum, membran kanallar›nda ve hücre içi bölgelerde kalsiyum antagonisti olarak rol al›r. Kalsiyum kanallar›n›n magnezyumla etkileﬂimi, kalsiyumun hücre içine ak›ﬂ›na karﬂ› yar›ﬂmal› antagonist etki yarat›r. Magnezyum, sarkoplazmik kanalda kalsiyum aktivasyonunu
bask›layarak, hücre içinde ana kalsiyum deposu olan sarkoplazmik retikulumdan kalsiyumun d›ﬂar› ç›k›ﬂ›n› da s›n›rlar (14). Bu mekanizmayla magnezyum, hücre içi kalsiyum seviyesini düzenler ve böylelikle düz kas tonusunu etkiler. Düz kas tonusunu düzenledi¤inden dolay›,
magnezyum eksikli¤i hipertansiyon, nöromusküler hipereksitabilite, bronﬂiyal havayolu kas›lmas›, koroner
spazm ve nöbetlerden sorumlu tutulmuﬂtur (4).
Magnezyum Metabolizmas›
Magnezyumun da¤›l›m›, gastrointestinal emilim ve
renal sal›n›mda metabolik ve hormonal etkilerle düzenlenir (12). Magnezyumun total vücut deposu ortalama
2000 mEq ve normal serum düzeyi 1,4-2,1 mEq/lt’dir
(14). Magnezyumun vücuttaki da¤›l›m yüzdesi ﬂöyledir:
%53 kemikte, %27 kasta, %19 yumuﬂak dokuda, %0,5
eritrositlerde ve %0,3 serumda. Serumda mevcut olan
hücre d›ﬂ› magnezyumun %33’ü proteinlere ba¤l›d›r,
%12’si anyonlarla birleﬂik ve %55’i serbest iyonize
formda bulunur (14). Di¤er katyonlardan farkl› olarak
magnezyum, ileum ve jejunumdan eﬂit olarak pasif absorbsiyonla emilir. Son zamanlardaki çal›ﬂmalarda barsaklardan aktif transselüler emilimin de oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu emilim, diyetteki magnezyum miktar›na göre
de¤iﬂir. Magnezyum dengesini düzenleyen di¤er önem-

Giriﬂ
Magnezyum vücutta bulunan katyonlar aras›nda dördüncü, hücre içi ikinci katyondur. Magnezyum enerji
metabolizmas› için gerekli olan birçok enzim sistemini
aktive eder ve hücre içine kalsiyum giriﬂini düzenleyen
do¤al kalsiyum antagonisti olarak rol oynar. Y›llard›r
“unutulmuﬂ iyon” olarak de¤erlendirilmesine ra¤men
magnezyumun son zamanlarda yo¤un bak›m pratiklerindeki önemi giderek artmaktad›r. Yo¤un bak›m klinisyenleri aras›nda bu artm›ﬂ ilginin esas nedenlerinden biri yo¤un bak›ma (YBÜ) al›nan hastalarda hipomagnezeminin
yüksek insidans›n›n bildirilmesidir ki, yo¤un bak›m hastalar›n›n %20 ile 65’inde magnezyum eksikli¤i rapor edilmiﬂtir (1). Yo¤un bak›ma giriﬂ magnezyum düzeylerinin
morbidite ve mortaliteyle alakal› oldu¤u gösterilmiﬂtir
(2). Baz› klinik çal›ﬂmalarda hipomagenezeminin yo¤un
bak›m hastalar›nda organ disfonksiyonu ve sistemik inflamatuar yan›t sendromu (SIRS) geliﬂimine katk›da bulundu¤u gösterilmiﬂtir (3). Ne var ki, magnezyum deste¤inin ne zaman yararl› olabilece¤ine dair kritik hastalar›
tedavi eden klinisyenler için çok az k›lavuz bilgi vard›r (4).
Bilindi¤i gibi intravenöz magnezyumun terapötik faydas› oldu¤u görülen birtak›m hastal›klar mevcuttur. Son
yüzy›l›n baﬂlang›c›ndan beri parenteral magnezyum tedavisinin geleneksel kullan›m› preeklampsi tedavisinde
yer alm›ﬂt›r (5). Buna ek olarak magnezyum, perioperatif
analjezi (6), postoperatif titreme (7) ve tetanos (8) tedavisinde kullan›l›r. Magnezyum tedavisinin etkinli¤i acil
servislerde, miyokard enfarktüsü (9), kardiyak ritim bozukluklar› (10) ve ast›m ataklar›nda (11) önceden beri ve
halen çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu klinik durumlardaki çal›ﬂmalar›n
ço¤u magnezyum kullan›m›n›n faydal› etkilerini göstermiﬂtir ve magnezyumun intravenöz kullan›m›yla ilgili k›lavuzlarda yan etki riskinin düﬂüklü¤ünü vurgulam›ﬂlard›r. Ne var ki, doz yan›t iliﬂkisi aç›s›ndan magnezyumun
terapötik etkisi çok net de¤ildir, çünkü total magnezyum
konsantrasyonunun, magnezyumun biyolojik aktif halini
nas›l yans›tt›¤› konusunda kesin bilgi yoktur. Bu derlememizde son derece kar›ﬂ›k olan magnezyum fizyolojisi
ve metabolizmas›n› ve ayn› zamanda kritik hastal›klarda
magnezyum düzeylerinin de¤erlendirilmesindeki zorluklar› incelerken, yo¤un bak›mda birçok hastal›k durumunda hipomagnezemiden ba¤›ms›z olarak magnezyumun
terapötik kullan›m›ndaki yeni yaklaﬂ›mlar› gözden geçirmeyi hedefledik.
Magnezyum Fizyolojisi ve Klinik Yönleri
Magnezyumun fizyolojik etkileﬂimlerinin k›saca gözden geçirilmesi gereklidir çünkü bunlar, magnezyumun
gerek medikal tedavideki gerekse eksikli¤i durumunda
takviyesindeki terapötik rolünün fizyolojik ve farmakolojik temelini oluﬂturabilir.
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li bir bölge böbreklerdir. Çal›ﬂmalarda süzülen magnezyumun yaklaﬂ›k %10-20’si proksimal tubulusten pasif
paraselüler, %70’i Henle kulpundan pasif paraselüler,
%10 kadar› da distal k›vr›ml› tubulusten aktif transselüler olarak geri emilirken, sadece %5’lik miktar› idrarla itrah edilir (4). Normal magnezyum seviyelerinde renal tubüler geri emilim en üst düzeydedir, böylece artm›ﬂ konsantrasyonlar geri emilimi azalt›p ekskresyonu artt›racakt›r. Magnezyumdan fakir diyetin, serum konsantrasyonunda de¤iﬂim olmadan, belirgin artm›ﬂ geri emilimle
sonuçlanaca¤› gösterilmiﬂtir (14).
Magnezyum homeostazisini sa¤lamaya yönelik dengeleyici mekanizmalar tam olarak bilinmemekle beraber
eski çal›ﬂmalar, magnezyum homeostazisinin özel hormonal kontrol ile yap›ld›¤›n› öne sürmektedir fakat kandaki ve idrardaki magnezyumu kontrol eden endokrin
faktörler hakk›ndaki bilgi, tam de¤ildir. Ne vitamin D, ne
de paratiroid hormonun direkt olarak magnezyumun durumunu etkiledi¤i gösterilmiﬂtir (15). Hücre içi ve hücre
d›ﬂ› magnezyum oran›nda birçok faktör de¤iﬂime yol
açar. Hem iskemi hem de asidoz magnezyumun hücre
içi ba¤lanma bölgelerinden ayr›larak hücre d›ﬂ›na ak›ﬂ›n›
h›zland›r›r. Yeniden besleme sendromlar›, insülin kullan›m›, glukoz içeren intravenöz solüsyon kullan›m› ve amino asit infüzyonlar› gibi yo¤un bak›mda s›k karﬂ›laﬂ›lan
durumlar, magnezyumun hücre içine akut göçüne sebep olabilir (16).
Magnezyum Durumunun De¤erlendirilmesi
Daha önce belirtildi¤i gibi eriﬂkin vücudu, yar›s›ndan
fazlas› kemikte ve kalan› kas ve yumuﬂak dokuda depolanan, 21-28 g (yaklaﬂ›k 1 mol) magnezyum içerir (4).
Magnezyumun yaklaﬂ›k %1’i kan plazmas›nda ve k›rm›z› hücrelerde bulunur. Magnezyum durumunu de¤erlendirmek için ölçtü¤ümüz serum magnezyum konsantrasyonu total vücut magnezyum içeri¤inin sadece
%0,3’ünü gösterir (14). Standart serum total magnezyum konsantrasyonu ölçümleri, 1,7-2,3 mg/dl aras›ndad›r ve bu de¤erler iyonize, proteine ba¤l› ve kompleks
formlar› içerir (12). Bu nedenle total serum magnezyum
ölçümünün, magnezyumun total vücut deposu veya biyolojik aktif iyonize formu hakk›nda fazla bilgi vermeyece¤i kesindir. Total serum magnezyumunun alternatifi,
aktif formu olan iyonize serum magnezyum konsantrasyonunun de¤erlendirilmesidir. Magnezyum için iyon selektif elektrotlardaki son teknolojik geliﬂmeler, iyonize
magnezyumun h›zl› tetkikine imkan sa¤lam›ﬂt›r (17).
Total serum ve iyonize magnezyum ölçümleri aras›ndaki uyumsuzluk, tüm çal›ﬂmalarda olmasa da baz›lar›nda
gösterilmiﬂtir. Baz› klinik çal›ﬂmalarda iyonize ve total
magnezyum aras›nda güçlü korelasyon bulunmuﬂtur ki
bu da araﬂt›rmac›lar›, total magnezyum düzeyinden iyonize magnezyumun ç›kar›labilece¤i sonucuna yöneltmiﬂtir.
Benzer olarak, bat›n cerrahisi uygulanacak hastalarda se-

rum iyonize ve total magnezyum aras›nda belirgin korelasyon bulunmuﬂtur (19). Öte yandan, Huijgen ve ark. kritik hastalar›n %51’inde düﬂük total magnezyum düzeyi
saptarken, bu hastalar›n %71’inde normal iyonize magnezyum düzeyi rapor etmiﬂlerdir (20). ‹yonize ve total
magnezyum aras›nda zay›f korelasyon sadece kritik hastalarda de¤il, ayn› zamanda magnezyum durumu araﬂt›r›lmakta olan hastalarda da gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar›n,
magnezyum durumunun bilinmesi gereken hastalarda
serum iyonize magnezyum ölçümünün, total serum
magnezyum ölçümünden daha büyük etkiye sahip oldu¤una karar vermede çeliﬂkili sonuçlar› vard›r. ﬁüpheli hipomagnezemi durumlar›nda, iyonize magnezyum, rutin
olarak ölçülen serum total magnezyumuna tercih edilir.
Fakat cihazlardaki ölçüm yapan elektrotlar›n iyon seçicili¤iyle ilgili problemlerin ve kalsiyum iyonlar›n›n ölçümleri
engellemesinin, iyonize magnezyum tahlilinin korelasyonunu azaltt›¤› öne sürülmektedir (15). ‹yonize magnezyum tetkiklerinin, rutin olarak kullan›lan total serum magnezyum ölçümlerine üstünlü¤ü gösterilemedi¤inden, kritik hasta popülasyonunda ileri de¤erlendirmeler gerekebilir. Eritrosit, mononükleer hücre ve kas magnezyum
seviyelerinin ileri tekniklerle ölçümleri, magnezyum durumunu daha do¤ru olarak de¤erlendirmede kullan›labilir;
fakat bu ölçümlerin serum total magnezyum seviyelerinin ölçümüne üstünlü¤ü gösterilmemiﬂtir. Normalde mononükleer hücrelerdeki magnezyum seviyesiyle serum
ve eritrositlerdeki seviye aras›nda bir korelasyon yoktur
(21). Hücre içi serbest magnezyum ölçümü için manyetik rezonans görüntüleme ve magnezyum duyarl› boyalar›n kullan›ld›¤› yeni teknikler son zamanlarda tan›t›lm›ﬂt›r,
fakat bu metotlar ço¤unlukla araﬂt›rma aﬂamas›ndad›r ve
klinik uygulamas› çok azd›r.
Hipomagnezemi riski taﬂ›yan hastalar›n total vücut
magnezyum durumunu de¤erlendirmede, daha sonraki
tutulum yüzdesini ölçmeye dayanan parenteral yükleme
testi, y›llard›r güvenilir bir yöntem olarak kullan›lmaktad›r
(1). Verilen dozun %50’den fazlas›n›n tutulmas›, magnezyum eksikli¤ini gösterir. Kritik hastalarda renal disfonksiyon yayg›n oldu¤undan, magnezyum yükleme
testi yo¤un bak›m ünitesinde nadiren uygulan›r. Hebert
ve ark. kritik hastalarda magnezyum yükleme testinin
kullan›m›n›n fizibilitesini test etmiﬂ ve serum tahlillerini
tasdik etmiﬂtir. Bu testi referans metot olarak kullanarak, hem serum total hem de iyonize magnezyum seviyelerinin, renal disfonksiyonu olmayan yo¤un bak›m
hastalar›nda, magnezyum eksikli¤i tayininde duyars›z
göstergeler oldu¤unu göstermiﬂtir (22). Fakat yükleme
testiyle magnezyum eksikli¤ini de¤erlendirmek pratik olmayabilir ve gerekli stabil durum nadiren oluﬂtu¤undan,
kritik hastalarda pratik ve güvenilir olmayabilir.
Kritik hastalarda hipomagnezemiyi de¤erlendiren çal›ﬂmalar›n birço¤u, total serum konsantrasyonunu ölçer.
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‹yonize magnezyum seviyeleri iki çal›ﬂmada de¤erlendirilmiﬂtir (3,20). Soliman ve ark. total hasta popülasyonunda iyonize ve serum magnezyum seviyeleri aras›nda
iyi bir korelasyon bulmuﬂtur, fakat iyonize hipomagnezemili hastalar›n neredeyse yar›s›nda total serum magnezyum düzeyleri normal olarak bulunmuﬂtur (3). Bu nedenle bu yazarlar, total serum magnezyumunun, iyonize hipomagnezeminin zay›f göstergesi oldu¤unu söylemiﬂlerdir. Huijgen ve ark. taraf›ndan yap›lan ikinci çal›ﬂmada,
hücre d›ﬂ› ve hücre içi magnezyum ölçümü aras›nda bir
iliﬂki bulunamam›ﬂt›r (20). Kritik hastal›klarda aktüel
magnezyum durumunun de¤erlendirilmesinde kullan›lan
laboratuar araçlar›, bu nedenle yetersizdir. Vücut magnezyum durumunu yans›tmada serum iyonize magnezyumunun yarar› net de¤ildir. ‹yonize magnezyum konsantrasyonu ölçümü, yo¤un bak›m hastalar›na klinik yaklaﬂ›m› de¤iﬂtirecekse, klinik durumla seviyeleri korele etmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç vard›r.
Analjezi ve Sedasyonda Magnezyum
Magnezyumun analjezik etkisi, birçok hayvan ve insan çal›ﬂmas›nda gösterilmiﬂtir. Magnezyumun perioperatif analjezik ihtiyac› üzerine etkisi, ilk olarak Koinig ve
meslektaﬂlar› taraf›ndan eﬂit cerrahi uyarana maruz kalm›ﬂ hastalarda de¤erlendirilmiﬂtir (6). Bu araﬂt›rmac›lardan toplanan veriler göstermiﬂtir ki magnezyum, fentanil ihtiyac›n› azaltarak peroperatif analjeziye katk›da bulunabilir. Baﬂka bir çal›ﬂmada, indüksiyon sonras› bolus
olarak verilen magnezyum sülfat›n, genel anestezi esnas›nda remifentanil tüketiminde belirgin düﬂüﬂ sa¤lad›¤›
görülmüﬂtür (23). Bizim grubumuz da ayr›ca, elektif spinal cerrahi yap›lan hastalarda intravenöz anestezi esnas›nda sürekli magnezyum infüzyonunun, remifentanil tüketiminde belirgin azalma sa¤lad›¤›n› göstermiﬂtir (24).
Son zamanlarda, jinekolojik hastalarda magnezyumun
intraoperatif propofol gereksinimi, postoperatif a¤r› ve
morfin tüketimi üzerine etkilerini karﬂ›laﬂt›rmak için de¤iﬂik magnezyum doz rejimleri çal›ﬂ›lm›ﬂt›r (25). Hem tek
bolus, hem de bolus art› infüzyon rejimleri, intraoperatif
propofol gereksinimlerini azaltm›ﬂt›r ve postoperatif fazda morfin kullan›m›n› yaklaﬂ›k %40 azaltm›ﬂt›r. Bu tespitlerin aksine, analjezi için magnezyum eklenmesine ra¤men herhangi bir de¤iﬂiklik olmad›¤›na dair de veri bulunmaktad›r (26). Bu tutars›zl›k, farkl› cerrahi uyar›lardan, heterojen hasta toplulu¤undan ve çeﬂitli doz kullan›m› ve zamanlamas›ndan kaynaklan›yor olabilir. Ancak
en önemli sebep, klinik çal›ﬂmalardaki mevcut ölçümlerin hastalar›n gerçek magnezyum düzeyini yans›tmamas› nedeniyle kullan›lan magnezyum dozu ile bu doza verilen tepki olarak potansiyel etkinin belirlenmesinin kolay
olmad›¤›d›r. Söz konusu belirleme güçlü¤ü, kritik hastalarda çok daha kar›ﬂ›k bir hal alabilmektedir. YBÜ hastalar› üzerinde gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada, araﬂt›rmac›lar magnezyum sülfat infüzyonunun sedasyon halinin

süreklili¤ini sa¤layan sufentanil infüzyonu ihtiyac›n› azalt›p azaltmad›¤›n› de¤erlendirmiﬂlerdir (27). Mekanik
ventilatöre ba¤l› hastalar üzerindeki çal›ﬂmalarda elde
edilen azami magnezyum seviyesinin iki kat› seviyesine
ulaﬂmak için 2 g/saat düzeyinde magnezyum infüzyonu
uygulanm›ﬂt›r. Sufentanil tüketimindeki azalma her zaman tespit edilmiﬂtir. Bizim torakotomi sonras› yo¤un
bak›m hastalar›nda yapt›¤›m›z çal›ﬂmam›zda ise, magnezyum eklenmesinin hasta kontrollü analjezi vas›tas›yla morfin tüketimi üzerindeki etkileri de¤erlendirilmiﬂtir
(28). A¤r› tedavisine tamamlay›c› olarak, magnezyum
alan
hastalarda,
kümülatif
ortalama
morfin
tüketiminde ve analjezik talepte azalma oldu¤u tespit
edilmiﬂtir.
Magnezyumun perioperatif süreçte anestezik ve
analjezik ihtiyac›n› azaltmadaki olumlu etkisi geniﬂ kapsaml› olarak incelenmiﬂtir; ancak magnezyum eklenmesinin YBÜ’de sedasyon üzerindeki etkileri hususunda
veri eksikli¤i bulunmaktad›r. Magnezyumun ucuz ve kolay ﬂekilde elde edilebildi¤ini göz önünde bulundurursak,
küçük dahi olsa bir yarar›n kesin olarak belirlenmesi halinde YBÜ’de muazzam maliyet tasarrufu sa¤lanacakt›r.
Magnezyumun Nöroprotektif Etkileri
Beyin hasar› oluﬂturulan çeﬂitli hayvan modellerinde
ikincil nöronal hasar› s›n›rland›rmak ve nörolojik sonuçlar› iyileﬂtirmek için magnezyum kullan›lm›ﬂt›r. Güncel bulgular, travmatik beyin hasarlar› sonras›ndaki hasar geliﬂiminde magnezyumun hücresel metabolizma üzerinde
direkt etkiye sahip olmas›n›n yan› s›ra di¤er ikincil hasar
faktörlerini düzenlemesi ile de kritik rol oynad›¤›n› göstermektedir (29). Beyin ödemi, ikincil hasar mekanizmas› olarak sonradan ortaya ç›kan patofizyolojik olaylardan
biridir. Magnezyumun, s›çanlarda “fluid percussion” hasar› ile oluﬂturulan beyin ödemini azaltt›¤› bölgesel beyin
doku s›v›s› içeri¤i ölçülerek gösterilmiﬂtir (30). Beyin dokusu özgül a¤›rl›¤›n›n ölçülmesi ile gösterilen, magnezyumun beyin ödemini azalt›c› etkisi s›çanlardaki kafa
travmas› modelinde iyi nörolojik sonuç ile de uyumlu bulunmuﬂtur (31). S›çanlarda daha önce yapm›ﬂ oldu¤umuz deneysel kapal› travma modellerinde karﬂ›laﬂt›rmal› sonuçlar aç›kça yer almaktad›r (32). Travman›n hemen
ard›ndan magnezyum uygulanmas› beyin ödemini
önemli derecede azaltm›ﬂ ve kan beyin bariyeri bütünlü¤ünü sa¤lam›ﬂt›r. Magnezyumun difüz travmatik beyin
hasarlar›ndan sonraki olas› yararlar›, magnezyumun hücresel metabolizma ve fonksiyonundaki rolünden kaynaklanmaktad›r. Magnezyum zar bütünlü¤ü, hücresel solunum, normal sodyum-potasyum seviyesinin sa¤lanmas›
ve kalsiyum taﬂ›nmas› ve birikiminin düzenlenmesi gibi
normal hücre fonksiyonlar›nda temel unsurdur (29). Di¤er bir önemli etki ise magnezyum ile N-metil-d-aspartat
(NMDA) reseptörü aras›ndaki özgül iliﬂkiden kaynaklanmaktad›r. Magnezyumun, NMDA reseptörüne endoje-
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nöz nonkompetitif antagonist ﬂekilde etki ederek nöronlar› eksitatör amino asitlerin sa¤l›¤a zararlar› etkilerinden
korudu¤u ve böylece sitotoksik beyin ödemini azaltt›¤›
iddia edilmektedir (33). Vazospazm t›bbi, cerrahi ve endovasküler tedavilerdeki mevcut geliﬂmelere ra¤men,
anevrizmal subaraknoid kanamadan (SAK) sonra nörolojik morbidite ve mortalitenin önemli bir kayna¤› olmaya
devam etmektedir. Magnezyum sülfat tedavisi obstetrik
hastalardaki nörolojik komplikasyonlar›n önlenmesinde
hem güvenli hem de etkili bir yöntem olarak gösterilmektedir (34). Beyin hasar›, serebral iskemi ve SAK deneysel modelleri kullan›larak elde edilen kan›tlar magnezyumun nöroprotektif ajan olarak bir rolü olabilece¤ine iﬂaret etmektedir.
Güncel denemeler, magnezyum infüzyonunun SAK
olan hastalarda serebral vazospazm olaylar›n› azaltt›¤›n›
ve sonuçlar› iyileﬂtirdi¤ini ileri sürmektedir (35,36). ‹n vitro domuz karotid arteri modeli kullan›larak gerçekleﬂtirilen bir deneysel çal›ﬂmada, magnezyum vazospazm
olan hastalar›n beyin omurilik s›v›s› (BOS) taraf›ndan ortaya ç›kar›lan kontraksiyon sonras› tansiyonda doz ba¤lant›l› bir düﬂüﬂ sa¤lam›ﬂt›r (37). Di¤er bir deneyde, fareler orta serebral arter oklüzyon ve reperfüzyonuna tabi
tutulmuﬂtur. Reperfüzyon baﬂlang›c›nda magnezyum
kullan›m›, elektro fizyolojik ve nörolojik iyileﬂmeyi h›zland›rarak beyin infarkt›n› azaltm›ﬂt›r (38). Magnezyumun
serebral vazospazm› olan hastalarda oluﬂabilecek reperfüzyon hasarlar›n› azaltt›¤› yönündeki hipotezi kontrol etmek için randomize, çift kör, plasebo-kontrollü çok merkezli bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂtir (35). Yak›n zamanda
yay›nlanan bu çal›ﬂmada, araﬂt›rmac›lar magnezyum sülfat tedavisinin anevrizmal SAK olan hastalarda gecikmiﬂ
serebral iskeminin azalma s›kl›¤›n› incelemiﬂlerdir. Magnezyum, tedavisi gecikmiﬂ serebral iskemi riskini %34
azaltm›ﬂt›r. Gecikmiﬂ serebral iskemi, magnezyum tedavisi alan hastalar›n %16’s›nda ve plasebo tedavisi alan
hastalar›n %24’ünde görülmüﬂtür. Üç ay içinde, magnezyum grubundaki 18 hastada, plasebo grubundaki 6
hastaya k›yasla mükemmel bir sonuç elde edilmiﬂtir.
Magnezyumun SAK sonras› serebral vazospazm üzerindeki etkilerini de¤erlendiren bir di¤er randomize klinik
çal›ﬂmada, araﬂt›rmac›lar klinik vazospazm olaylar›nda
azalma (%24’e karﬂ›l›k %54) ve 3 aydan sonra sonuçlarda iyileﬂme e¤ilimi belirlemiﬂlerdir (36). SAK sonras› gecikmiﬂ iskemik nörolojik defisitin önlenmesine iliﬂkin olarak magnezyum ve nimodipinin etkilerinin karﬂ›laﬂt›rmas›, bir klinik çal›ﬂmada incelenmiﬂtir (38). Bir di¤er klinik
çal›ﬂmada, magnezyum vazospazm s›kl›¤›na herhangi
bir etki etmemiﬂ ancak magnezyum kullan›m› morbiditeyi ve hastanede kal›ﬂ süresini azaltm›ﬂt›r (39).
Literatürde yay›nlanan çal›ﬂmalar›n sonuçlar› anevrizmal SAK sonras› magnezyum ile klinik sonuçlarda iyileﬂme e¤ilimi görülse de yak›n zamanda rapor edilen büyük

bir klinik çal›ﬂmada akut iskemik inmede (IMAGES) magnezyum sülfat›n herhangi bir olumlu etkisi tespit edilememiﬂtir (40). Bu çal›ﬂmada, hastalar iskemik inmeden
sonraki 12 saat içinde magnezyum veya serum fizyolojik almak üzere randomize edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, yarar sa¤lanamamas›ndan, gecikmiﬂ tedavi sorumlu tutulmuﬂtur. Bu sonuçlara göre, magnezyumun farkl› hasar
modellerinde nöroprotektif etkilerini anlamak için zaman, doz ve magnezyum tedavisinin parametrelerini daha iyi kavramam›z gerekmektedir. Magnezyumun periferik kullan›m›n›n merkezi sinir sistemine nas›l etki etti¤i
ve ne zaman nöroprotektif etkilerinin ortaya ç›kaca¤› belli de¤ildir.
Deneysel travmatik beyin hasar›nda beyin hücre içi
serbest magnezyum konsantrasyonunda azalma oldu¤u
birçok çal›ﬂmada geniﬂ olarak yer bulmuﬂtur (29,41). Baz› araﬂt›rmac›lar, deneysel s›çan modellerinde travmatik
beyin hasarlar› sonras› serum iyonize magnezyum konsantrasyonunda azalma belirlemiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda,
magnezyumun tükenmesi hayvanlarda önemli derecede
kötü sonuca sebep olmuﬂtur. Travmatik beyin hasar›
olan hastalarda serum iyonize magnezyumun düﬂük
konsantrasyonda oldu¤u görülmüﬂtür (42). Serum iyonize magnezyumdaki azalman›n beyin hasar› derecesi ile
iliﬂkili oldu¤u ifade edilmiﬂtir. Son zamanlarda, farkl› yaralanmalar sonras› oluﬂan ikincil akut beyin hasar› vakalar›nda periferik magnezyum sülfat›n beyin biyoyararlan›m› analiz edilmiﬂtir (43). Süregelen hipermagnezemi sürecinde BOS total ve iyonize magnezyum konsantrasyonu ölçülmüﬂtür. Sistemik magnezyumun iki kat› artmas›
döneminde BOS total ve iyonize magnezyum konsantrasyonunda sadece küçük bir art›ﬂ bulunmuﬂtur. Benzer azami art›ﬂlar hem iyonize hem de total BOS magnezyumunda tespit edilerek, toplam BOS magnezyumunun iyonize BOS magnezyumunu temsil etti¤i gösterilmiﬂtir. Elimizdeki veriler hangi magnezyum konsantrasyonunun nöroprotektif etki yaratmaya yeterli olaca¤›n›
göstermemektedir. Nöroprotektif magnezyum konsantrasyonuna ulaﬂmak için gerekli olan hipermagnezemi
seviyesi gelecekteki araﬂt›rmalarda incelenmelidir.
Magnezyum ve Sepsis
Sepsis ve septik ﬂok hastalar›nda hipomagnezemi oldukça s›kt›r. Pek çok deneysel ve klinik çal›ﬂma ile iyonize hipomagnezemi ile sepsis ve septik ﬂok aras›nda güçlü iliﬂki gösterilmiﬂtir. Yo¤un bak›m yat›ﬂ› süresince sepsis varl›¤› hipomagnezemi geliﬂmesi aç›s›ndan ba¤›ms›z
risk faktörlerinden biridir. Sepsiste görülen bu magnezyum eksikli¤inin kötü klinik sonuç ile alakal› oldu¤u da
bildirilmiﬂtir. Son zamanlarda yap›lm›ﬂ klinik bir çal›ﬂmada, hastal›¤›n herhangi bir döneminde iyonize hipomagnezemisi olan hastalarda ciddi organ disfonksiyonlar› görüldü¤ü ve mortalitenin yüksek oldu¤u gösterilmiﬂtir (3).
Magnezyumun sepsisteki önemli rolü immünolojik fonk-
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siyonlar üzerindeki etkilerine ba¤lanabilir. Magnezyum
iyonlar› önemli immünolojik fonksiyonlar için esansiyeldir. Deneysel çal›ﬂmalar, magnezyum eksikli¤inin septik
ﬂoktaki önemli immünmodülatör sonuçlardan sorumlu
oldu¤unu ileri sürmektedir. Salem ve ark. endotoksine
ba¤l› öldürücülü¤ün magnezyum eksikli¤i ile iliﬂkili oldu¤unu ve magnezyum tedavisinin bu duruma karﬂ› koruyucu oldu¤unu göstermiﬂlerdir (44). Yazarlar, magnezyum tedavisi uygulanan hayvanlar›n hayatta kalma olas›l›klar›n›n artmas›n›, magnezyuma ba¤l› immünolojik
fonksiyonlar›n iyileﬂmesine ba¤lam›ﬂlard›r. ‹n vitro ve in
vivo deneysel kan›tlar magnezyum iyonlar›n›n makrofaj
aktivasyonu, adezyonu, bakterisidal aktiviteleri, lenfosit
proliferasyonu ve endotoksinin makrofaja ba¤lanabilme
kapasitesi için esansiyel oldu¤unu desteklemektedir
(44). Magnezyum eksikli¤i olan sepsis modellerinde zamana ba¤l› dolaﬂ›mdaki sitokin konsantrasyonunda
önemli art›ﬂlar tespit edilmiﬂtir (45).
Magnezyum iyonlar›, ﬂok durumunda hücre içi öldürücü kalsiyum iyon giriﬂinin düzenlenmesinde önemli rol
oynar. Hücre membran›nda kalsiyum iyon kanallar›n›n
magnezyum ba¤›ml› oldu¤u ve magnezyumun sepsis
iliﬂkili kalsiyum giriﬂinin düzenlenmesinde önemli oldu¤u ileri sürülmektedir. White ve Hartzell izole edilen miyozitleri farkl› magnezyum konsantrasyonlar›na maruz
b›rakm›ﬂlar ve düﬂük magnezyum konsantrasyonunun
sarkoplazmik retikulumdan sitozole do¤ru serbest kalsiyum ak›ﬂ› ile iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂlerdir (46). Bunu
destekleyici ﬂekilde deneysel çal›ﬂmalarda endotoksine
maruz kalma süresince hipomagnezemide hücre içi kalsiyumun artt›¤› gösterilmiﬂtir (47). Artm›ﬂ hücre içi kalsiyum, kalsiyuma hassas nitrik oksit sentaz aktivasyonunun artmas›na sebep olabilir. Magnezyum eksikli¤i olan
ratlarda nitrik oksidin aﬂ›r› üretimi rapor edilmiﬂtir (48).
Ciddi sepsisli hastalarda ensefalopati semptomlar›
s›kl›kla görülür, bu durum “sepsis ile iliﬂkili deliryum”
olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Mental statüde akut dalgalanmalar›n, ki bunlar septik hastalarda s›kl›kla görülür, kötü
prognoz ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bununla birlikte
sepsisteki beyin hasar›n›n tam mekanizmas› hakk›nda
fazla bir ﬂey bilinmemektedir. Çal›ﬂmalarda septik ensefalopatide de portosistemik ensefalopatide oldu¤u gibi
kan-beyin bariyerinden plazma ve beynin nötral amino
asit transportunda bozulma olabilece¤i ileri sürülmektedir. Bu süreç kan-beyin bariyerinin y›k›m› ile ilgilidir, çünkü sepsis iliﬂkili deliryumda serebrospinal s›v›da yüksek
protein seviyeleri saptanm›ﬂt›r (49). Kan-beyin bariyerine
müdahale edilmesinin sepsis iliﬂkili deliryumda tedavi
edici yöntem oldu¤u savunulmuﬂtur. ‹nsüline ba¤l› hipoglisemi oluﬂturulan hayvanlarda KBB y›k›m›na magnezyum sülfat›n pozitif etkisi oldu¤u gösterilmiﬂtir (50).
Bunu dikkate al›nca sepsis iliﬂkili beyin disfonksiyonunda magnezyumun etkisi olabilece¤ini düﬂündük. Daha

önceki çekal ligasyon-perforasyon modelimizde magnezyumun KBB permeabilitesini ve beyin ödemini azaltt›¤›n› gösterdik (51). Sepsise ba¤l› Evans mavisine artm›ﬂ KBB geçirgenli¤i, magnezyum ile tedavi edilen ratlarda her iki hemisferde de Evans mavisi tutulumunu
önemli derecede azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Buna ra¤men
magnezyumun KBB’nin bütünlü¤ünü sa¤lamadaki faydal› etkisinin mekanizmas›n› aç›klamak kolay de¤ildir.
KBB’de geçirgenlik defektine yol açan mediyatör kaskad›n› magnezyum pek çok yönden etkileyebilir. Hipoglisemi modelinde gösterildi¤i gibi magnezyum direkt hücre
koruyucu etkisi ile de KBB üzerinde etkili olabilmektedir.
Magnezyumun beyin bölgesine ulaﬂmadan önce KBB’ni
oluﬂturan endotel hücreleri ile etkileﬂti¤i ve onlar›n aktivasyonunu önledi¤i düﬂünülmektedir (50).
Sepsiste magnezyum ile iliﬂkili verilerin ço¤u deneyseldir. Sepsis ve septik ﬂokta magnezyumun klinik sonucu etkileyebilece¤ini göstermek için klinik veriler ile do¤rulanmas› gerekir. ﬁimdiki çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na göre
sepsis ve septik ﬂok süresince magnezyumun fizyolojik
ve immünolojik etkileri aras›nda iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir; bu da hipomagnezemiyi önlemek ya da düzeltmek
için magnezyum replasman›n›n klinik sonucu etkileyece¤ini desteklemektedir. Sepsiste daha yüksek magnezyum seviyeleri elde etmenin potansiyel faydalar› için daha fazla klinik ve deneysel çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

Tart›ﬂma
Hücre içi esas metal katyon olan magnezyum temel
hücresel reaksiyonlar için önemli rol oynar. Hem postoperatif dönemde hem de yo¤un bak›mda s›kl›kla hipomagnezemi görüldü¤ü çal›ﬂmalar ile gösterilmiﬂtir ve
s›kl›kla fark edilmeyen bu durum mortalite ve morbidite
art›ﬂ›ndan sorumludur. Bu nedenle hipomagnezemi tespit edilmeli ve sistematik olarak düzeltilmelidir. Buna
ra¤men kritik hastal›k süresince gerçek magnezyum düzeyini belirlemek problemlidir, serum total magnezyum
düzeyi hala kabul edilmiﬂ tek laboratuar metodudur.
Magnezyum pek çok medikal durumda etkin olarak
kullan›lan t›bbi tedavidir. Bu bilinen endikasyonu d›ﬂ›nda
son zamanlarda yap›lan çal›ﬂmalar ile magnezyum tedavisinin yeni endikasyonlar› koyulmuﬂtur. Nöroyo¤un bak›m hastalar›nda magnezyum tedavisinin sonuçlar› travma, inme ve subaraknoid kanamas› olan hastalarda da
kullan›m›n› özendirmiﬂtir. Magnezyum eksikli¤inin ve
replasman›n›n immün düzenleyici etkileri çal›ﬂmalara yeni bir alan oluﬂturarak kolayca elde edilen ve ucuz olan
magnezyum tedavisinin sepsis ve septik ﬂokta etkisinin
olup olmayaca¤›n› belirlemeye yönelik olmuﬂtur. Magnezyumun faydal› oldu¤u geniﬂ bir klinik spektrum verildi¤inde özellikle kritik hastal›klarda bütün problemlerin
çözümünde kullan›labilece¤i ümit edilebilir.
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