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YÜZ VE BOYUN YANIĞI OLAN OLGUDA ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİ 

DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT IN FACE AND NECK BURN PATIENT

OLGU SUNUMU / CASE REPORT
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ÖZET
Yan›k, termal veya kimyasal nedenlerle oluflan deri hasar›d›r. Birçok mekanizma ile doku ödemine yol açar. Olgu,önceden bilinen

herhangi bir rahats›zl›¤› olmayan 27 yafl›ndaki erkek, tüp patlamas› sonucu yüzünde ve boynunda yan›k nedeni ile hastanemize
baflvuruyor ve gözünde yabanc› cisme ba¤l› perforasyon nedeni ile acil operasyona al›n›yor. Yüz ve boyundaki ödem nedeniyle zor
havayolu olabilece¤i düflünülerek entübasyonda videolaringoskopi kullan›lan olgu sunulmufltur.

ANAHTAR KEL‹MELER: Yan›k, Zor havayolu, Videolaringoskopi

SUMMARY
Burn is a skin damage that occurs due to thermal or chemical reasons. It  leads to tissue edema by many mechanisms. The

case of 27-year-old male without any diagnosed disorder , after the explosion of bottled gas (LPG)was referred to our hospital
with burns on his face and neck, and because of eye perforation due to foreign body he underwent emergency operation. Video
laryngoscopy was used considering the possible airway problems and oedema on his face and neck.
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G‹R‹fi

Yan›k, termal veya kimyasal nedenlerle oluflan deri
hasar›d›r. Afl›r› ›s›, h›zl› protein denatürasyonu ve hücre
hasar›na neden olur. Böylece kompleks ve genifl çapl›
hasar bafllar (1). Yan›kta temel olarak etkilenen organ
deri olmas›na ra¤men hemodinamik ve multisistem
komplikasyonlar geliflebilmektedir (2). Sal›nan lokal
mediyatörler arac›l›¤›yla sistemik kapiller geçirgenlik
artar ve ödem oluflur.

Yüz ve boyun bölgesi yan›klar› önem verilmesi ge-
reken yan›k grubundad›r. Yan›¤›n derecesi havayolu de-
¤erlendirmesi aç›s›ndan önemlidir. Bu olgularda maske
ventilasyonu ve entübasyon zor olabilir, hatta cerrahi
yolla havayolu sa¤lanmas› gerekebilir.

OLGU 

Daha önceden bilinen herhangi bir özelli¤i olmayan
27 yafl›nda erkek olgu tüp patlamas› sonras› yüz boyun
ve üst ekstremitelerinde yan›k nedeniyle acil servise
baflvuruyor (fiekil 1). ‹lk muayenesinde bilinci aç›k, ko-
opere olan olgunun kalp at›m h›z› (KAH) 110 at›m dk-1,
kan bas›nc› (KB) 160/90 mmHg, periferik oksijen satü-
rasyonu (SaO2) %97 idi. Yüz ve boynun tamam›nda ya-
n›k hasar› mevcuttu. Her iki gözde de perforasyon ve
yabanc› cisimler saptanan olgu acil operasyona al›nd›.

Operasyon odas›na al›nan olgunun bilinci aç›k ve
koopere idi. Standart anestezi monitörizasyonu uygulanan
olgunun KB’› 150/95 mmHg,  KAH’› 115 at›m dk-1 ve
SaO2 %97 idi. Yüzünde burun kenarlar›, dudaklar›nda
ve boyunda yan›k nedeniyle aç›k yaralar ve ciddi ödem
mevcuttu (fiekil 1). Yüzünde ve boynunda ikinci derece,
ekstremitelerinde üçüncü derece yan›k oldu¤u saptand›.
Ödem boyun hareketlerinde ve a¤›z aç›kl›¤›nda k›s›tl›l›-
¤a neden olmakta idi. Bu nedenle havayolu yönetiminin
zor olaca¤› öngörülerek yard›mc› ekibe haber verildi ve
video laringoskop haz›rland›. Anestezi indüksiyonunda
olguya propofol 2 mg kg-1 ve fentanil 2 mcg kg-1 uygu-
land›. ‹nhalasyon ajan› olarak desfluran %6, oksi-
jen/nitröz oksit oran› 2/2 L dk-1 olarak kullan›ld›. Kirpik
refleksi ortadan kalkt›ktan sonra maske ventilasyonuna
baflland›. Ancak tek kifli ile balon maske ventilasyonu-
nun zor olmas› üzerine, bir kifli iki elini kullanarak mas-
keyi olgunun yüzüne yerlefltirirken di¤er anestezi uzma-
n› da balonu kulland›. Bu flekilde ventilasyonda herhan-
gi bir sorunla karfl›lafl›lmad›. Maske ile ventilasyonu
sa¤land›ktan sonra olguya entübasyon için kas gevfletici
ajan olarak roküronyum bromür 0.6 mg kg-1 uyguland›.
‹ki kifli ile maske ventilasyonu esnas›nda olguda oksijen
satürasyonunda düflme gözlenmedi. Endotrakeal entü-
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basyon  uygulamas›  için  video  laringoskop  (Storz®

V-Mac) kullan›ld› ve vokal kordlar ilk denemede görü-
lerek entübasyon sorunsuz bir flekilde gerçeklefltirildi
(fiekil 2). Toplam 90 dakika süren operasyon boyunca
olguya 1000 ml %0.9 NaCl infüzyonu uyguland›. Ope-
rasyon esnas›nda olgunun vital bulgular›nda bir bozul-
ma saptanmad›. Operasyon bitiminde spontan solunumu
yeterli olan olgu ekstübe edildi. Ekstübasyon sonras›
postoperatif derlenme odas›nda 30 dk kadar izlenen ol-
gu hemodinamik ve solunum parametrelerinin yeterli ol-
mas› ve kooperasyonun tam olmas› üzerine klini¤ine
gönderildi.

TARTIfiMA

Yan›¤›n havayoluna etkileri aras›nda solunum yolla-
r›nda mukozal ödem, mukosiliyer aktivitede azalma, en-
dobronfliyal döküntüler ve sürfaktan aktivitesinde azal-
ma vard›r (3-5). Olgumuzun yüz ve boyun bölgesinde
ciddi ödem mevcuttu. Bafl boyun hareketlerinde ve a¤›z
aç›kl›¤›nda k›s›tl›l›k olmas› nedeniyle havayolu yöneti-
minin zor olaca¤› öngörüldü. Bu yüzden, etki bafllama
süresi k›sa oldu¤u ve klini¤imizde sugammadeks mev-
cut oldu¤u için kas gevfletici ajan olarak roküronyum
tercih edildi.

Zor entübasyon için gelifltirilen yöntemlerden birisi
de video laringoskoptur. Video laringoskoplar›n dizayn-
lar›, konvansiyonel laringoskoplarla ayn›d›r. Böylece
herhangi bir özel e¤itim almadan baflar›l› bir flekilde
anestezistler taraf›ndan kullan›labilir. Laringoskop a¤›z
içine yerlefltirildikten sonra, klinisyen üst havayolunun
geniflletilmifl görüntüsünü ekranda görür. Video larin-
goskop ile düzgün bir görüntü sa¤lanabilir ve bu hava-
yolu görüntüsü paylafl›labilir, böylece uygulay›c› ile yar-
d›mc›s› aras›nda koordinasyon sa¤lan›r ve ö¤retme aç›-
s›ndan da kolayl›k sa¤lar, ayr›ca minimal bafl ve boyun

manipülasyonu gerektirir (6). 2005 y›l›nda yap›lan bir
çal›flmada video laringoskop ile glottik görüntünün di-
rekt laringoskopa göre daha iyi oldu¤u belirtilmifltir (7).
Yine birçok çal›flma, konvansiyonel laringoskopi ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda Cormack-Lehanne (C-L) skorunun
daha yüksek oranda I ve II oldu¤unu göstermektedir (8-
10). Shehata ve arkadafllar› boynunda yan›k kontraktürü
bulunan 17 hastada fiberoptik entübasyonla karfl›laflt›r-
d›klar›nda, video laringoskop ile entübasyon süresinin
daha k›sa oldu¤unu saptam›fllard›r (11).

Olgumuzda boyun ekstansiyonu k›s›tl›l›¤› ve üst ha-
vayolu ödemi oldu¤u ve bu bulgular ›fl›¤›nda hastan›n
endotrakeal entübasyonunun zor olabilece¤ini düflüne-
rek direkt laringoskopi denemeksizin video laringoskop
kulland›k. ‹lk denemede iyi bir glottik görüntü sa¤lad›k
(C-L skoru I), havayolunda minimal ödem oldu¤unu
gözledik ve zaman kaybetmeden endotrakeal entübasyo-
nu gerçeklefltirdik.

Baz› araflt›rmac›lar, video laringoskopinin gelecekte
acil havayolu yönetimi alan›na hakim olaca¤›n› vurgula-
maktad›rlar (12).

Barak ve arkadafllar›n›n yapt›¤› bir çal›flmada direkt
laringoskopi ve video laringoskopi komplikasyon aç›-
s›ndan karfl›laflt›r›lm›fl, sonuçta entübasyon esnas›nda
yumuflak damak yaralanmas› ve kanamay› birinci du-
rumda daha çok görüldü¤ü belirtilmifltir (13). Olgumuz-
da endotrakeal entübasyon ifllemi esnas›nda veya sonra-
s›nda herhangi bir komplikasyonla karfl›lafl›lmam›flt›r.

Zor oldu¤u bilinen havayoluna sahip olgularda ilk
havayolu aleti olarak farkl› video laringoskop kullanan
deneyimli anestezi uzmanlar› için baflar›l› entübasyon
oran› %96 ile %100 aras›ndad›r (14). Biz de klini¤imiz-
de zor havayolu ile karfl›lafl›ld›¤›nda ilk olarak video la-
ringoskop kullanmaktay›z.

Resim 1. Olgunun yüz ve boyun görünümü Resim 2. Olgunun glottik bölgesinin videolaringoskopik görünümü
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Yan›k gibi hem boyun ekstansiyonunda k›s›tl›l›k
hem de ödeme yol açarak havayolu zorlu¤u yaratabile-
cek durumlarda, erken dönemde yard›m ça¤›rmak ve ilk
önce en deneyimli oldu¤umuz havayolu sa¤lama yönte-
mini kullanmak önemlidir. ‹çinde bulunulan flartlara gö-
re klinik içinde bir zor havayolu algoritmas› oluflturmak,
yard›mc› personeli bu konuda bilgilendirmek ve e¤it-
mek ve imkan varsa en yeni teknolojilerden faydalan-
man›n hem anestezi uzman› hem de hastalar için yararl›
olabilece¤ini düflünmekteyiz.
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