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LARSEN SENDROMUNDA ANESTEZİK YAKLAŞIM

ANESTHETIC APPROACH IN LARSEN SYNDROME
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G‹R‹fi

Larsen sendromu otozomal resesif veya domimant
kal›t›ml› nadir görülen genetik bir bozukluktur (1, 2).
Hipertelorizm, genifl yayvan al›n, bas›k burun, küçük
a¤›z ile karakterize yüz görünümü ve k›sa boyun vard›r.
Konjenital eklem dislokasyonlar›, spinal anomaliler,
iflitme kayb› görülebilir. A¤›r Larsen sendromu olan has-
talarda kardiyak anomaliler efllik edebilir. Subglottik
stenoz, laringotrakeomalazi ve bifid uvula respiratuvar
problemlere neden olabilir (3, 4). Bu olgu sunumuyla,
pek çok anomalinin efllik edebildi¤i Larsen sendromlu
hastalarda anestezik yaklafl›m›n özelliklerini irdelemeyi
amaçlad›k.

OLGU SUNUMU

Obstrüktif uyku apnesi nedeniyle; geceleri "contino-
us positive airway pressure (CPAP)" cihaz› kullan›m öy-
küsü olan 7 yas›ndaki hastaya adenoidektomi ve timpa-
nik ventilasyon tüp tatbiki yap›lmak üzere kulak burun
bo¤az uzman› taraf›ndan operasyon planland›. Yap›lan
preoperatif de¤erlendirmede bilinç aç›k ve koopere idi.
Hasta daha önce herhangi bir operasyon geçirmemiflti.
Larsen sendromu tan›s› ile pediatri klini¤i taraf›ndan ta-
kip edilen hastada; hipertelorizm, bas›k burun ve k›sa
boyun gibi Larsen sendromunun tipik yüz görünümü
mevcuttu (Resim 1). Beden kitle indeksi 32 olarak he-
sapland›. Mallampati skoru evre 2 olarak de¤erlendirildi.

ÖZ
Larsen Sendromu; kollajen yap›m›n›n etkilendi¤i, eklemlerde multiple konjenital dislokasyonlar, vertabra instabiliteleri ile

seyredebilen, karakteristik yüz anormalliklerinin efllik etti¤i, otozomal resesif veya domimant kal›t›ml› nadir görülen genetik bir
bozukluktur. Bu olgu sunumuyla pek çok anomalinin efllik edebildi¤i Larsen sendromlu hastalarda anestezik yaklafl›m›n özelliklerini
irdelemeyi amaçlad›k. Larsen Sendromlu hasta adenoidektomi ve timpanik ventilasyon tüp tatbiki yap›lmak üzere operasyona
al›nd›. Sevofluran indüksiyonu sonras› nötral pozisyonda sorunsuz bir flekilde entübe edildi. Operasyon sonras›nda ekstübe edilerek,
postoperatif derlenme odas›na al›nan hasta, 45 dakika gözetim alt›nda tutulduktan sonra yak›n takibinin devam› için yo¤un bak›ma
yat›r›ld›. Yo¤un bak›mda kald›¤› 24 saatlik dönemde herhangi bir sorunu olmayan hasta, postoperatif birinci gün taburcu edildi.
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ABSTRACT
Larsen Syndrome is a rare autosomal dominant or autosomal recessive patterns of inheritance syndrome in which collagen

production is impaired; accompanied by multiple congenital dislocations of joints, vertebral instability and typical facial
abnormalities. In this case report, we aimed to discuss the characteristics of the anesthetic management in patients with Larsen
syndrome, as many anomalies can accompany. A patient with Larsen Syndrome who underwent adenoidectomy and tympanic ven-
tilation tube application under general anesthesia is presented. Following sevoflurane induction, the patient was intubated in neutral
position uneventfully. The patient was extubated at the end of the operation and admitted to recovery room, after a 45 minutes
follow-up he was discharged to the intensive care unit for postoperative intensive care. The patient had an uneventful 24 hours in
the intensive care unit and discharged home on the first postoperative day. 
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Laboratuvar bulgular›nda ve posteroanterior akci¤er
grafisinde özellik saptanmad›. Anestezi ile ilgili riskler
anlat›ld›ktan sonra ailesinden yaz›l› onam al›nan hasta
operasyon odas›na al›nd›. Zor entübasyon olas›l›¤›na
karfl›n k›lavuz tel, laringeal maske, videolaringoskop
operasyon odas›nda haz›r bulunduruldu. Anestezi indük-
siyonu s›ras›nda cerrahi ekip acil trakeostomi ihtiyac›
için operasyon odas›nda haz›r bulundu. Hastaya; elekt-
rokardiyografi (EKG), kalp h›z› (KH), noninvaziv kan
bas›nc› (KB), periferik oksijen satürasyonu (SPO2) ve
end-tidal karbondioksit (ETCO2) de¤erlerinin izlenmesi
için standart monitörizasyon yap›ld›. Preoperatif monitöri-
zasyon de¤erleri normaldi. Anestezi indüksiyonu sevoflu-
ran %8’den %2’ye düflülerek uyguland›. 24 G kanül ile
intravenöz (IV) yol aç›ld›. Üç numara maske kullan›larak
akci¤erlerin iyi havaland›¤› gözlendikten sonra 0.5 mg kg-1

roküronyum IV olarak verildi ve 0.2 mcg kg-1 dk-1 remi-

fentanil infüzyonu baflland›. Kas gevflemesi sa¤land›k-
tan sonra bafl ekstansiyona getirilmeden nötral pozis-
yonda 2 nolu Macintosh bleyd kullan›larak 5.0 numara
spiralli tüp ile tek seferde sorunsuz entübe edildi. Anes-
tezi idamesi %2 sevofluran ve remifentanil infüzyonu
ile sa¤land›. Perioperatif EKG, SPO2, KB ve ETCO2 de-
¤erlerinin takipleri stabil seyretti. Operasyon s›ras›nda,
havayolunda ödem geliflme ihtimaline karfl›n profilaktik
olarak 1 mg kg-1 prednol ve postoperatif analjezi için
500 mg parosetamol IV olarak uyguland›. Operasyon 1
saat sürdü. Operasyon sonunda, 2 mg kg-1 sugammadeks
IV verilerek kas gevfletici antagonize edildikten sonra
sorunsuz bir flekilde ekstübasyon ifllemi yap›ld›. Posto-
peratif derlenme odas›na al›nan hasta 45 dk gözetim al-
t›nda tutulduktan sonra yak›n takibinin devam› için yo-
¤un bak›ma yat›r›ld›. Yo¤un bak›mda izlendi¤i 24 saat-
lik dönemde CPAP gereksinimi olmayan hasta sorunsuz
bir flekilde postoperatif 1.gün taburcu edilidi.

TARTIfiMA

Larsen sendromu ilk olarak 1950 y›l›nda Larsen ve
arkadafllar› taraf›ndan tan›mlanm›flt›r (5). Kollajen yap›-
m›nda bozukluk oldu¤u düflünülmektedir. Sendrom oto-
zomal dominant veya resesif kal›t›mla geçebilece¤i gibi
sporadik olarak da ortaya ç›kabilir (6). Otozomal resesif
ve dominant ayr›m› zor yap›lmas›na ra¤men resesif kal›-
t›m genellikle daha a¤›r seyreder (1). Filamin B (FLNB)
geninde mutasyon bildirilmifltir (2).

Genellikle tan›s› karakteristik yüz ve iskelet sistemi
anomalileri ile konulur. Tipik morfolojik özellikleri ç›-
k›k al›n, bas›k burun kökü, hipertelorizm, frontal ç›k›nt›-
d›r. Pes ekinovarus ve silindir parmak gibi deformiteler,
multiple eklem instabiliteleri, iflitme kayb›, hidrosefali,
mental retardasyon, damak-dudak defektleri ve vertabral
hipoplazi görülebilir. Bu deformiteler kifoskolyoza ve
servikal instabilitelere yol açabilir (7, 8). Trakeomalazi,
bronkomalazi, subglottik stenoz, restriktif akci¤er hasta-
l›klar› gibi respiratuvar sisteme ait bozukluklar, siyanoz,
apne ve tekrarlayan pnömoniler görülebilir (9). Aort
elongasyonu, bikuspid aortik valv, subaortik stenoz,
mitral valv prolapsusu, atrial septal defekt ve patent
ductus arteriosis gibi kardiovasküler anomalilerle de
karfl›lafl›labilir (3). 

Bu hastalar anomalileri nedeniyle ortopedi ve kulak
burun bo¤az taraf›ndan s›k s›k çeflitli operasyonlara al›-
nabilirler (4). Operasyonlarda anestezik yaklafl›mda pek
çok sorun ortaya ç›kabilir.  Anomalik özellikleri hava
yolu güvenli¤ini sa¤lamada bir tak›m zorluklara neden
olabilir. 1991 y›l›nda Stevenson ve ark. (10) yapt›¤› 3
olguluk sunumda ilk defa sendromun özellikleri nede-

Resim 1.  Larsen sendromlu hastan›n yüz görünümü
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niyle zor entübasyona neden olabilece¤i ortaya koymufl
ve potansiyel servikal subluksasyon nedeniyle zor entü-
basyon olmasa da Larsen sendromunun anestezik öne-
mine de¤inmifltir. Hastalarda entübasyon s›ras›nda dik-
katli olunmas› ve afl›r› ekstansiyondan kaç›n›lmas› ge-
rekti¤i belirtilmifltir. Olgularda radyolojik incelenme ve
gerekti¤inde bilgisayarl› tomografi ve manyetik rezo-
nans görüntüleme ile servikal subluksasyonlar de¤erlen-
dirilmelidir. Ameliyat için pozisyon verilmesine ba¤l›
olarak zorlamalarda; vertabra fraktürleri, spinal kord ya-
ralanmalar› ve ölümler rapor edilmifltir (11). Malik ve
ark. (12) servikal kord kompresyonu nedeniyle opere
edilen Larsen Sendromlu iki olgu üzerinde yapt›klar›
yay›nda devaml› SSEP monitörizasyonu ile izlenen ol-
gulardan bir tanesinde perioperatif ve postoperatif dö-
nemde herhangi bir sorunla karfl›lafl›lmad›¤,› di¤er olgu-
da ise hastada prone pozisyon s›ras›nda burst supresyon
geliflti¤i gözlenmifltir. Bu durumun postoperatif reentü-
basyona yol açabilece¤i ve dolay›s›yla yo¤un bak›mda
kalma sürelerini uzatabilece¤i bildirilmifltir. 

Larsen sendromlu hastalarda anestezik ajan seçimi
konusunda bir kontrendikasyon bildirilmemifltir. Mo-
rishma ve ark. (13) yapt›¤› çal›flmada inhalasyon ajan›
olarak sevofluran›n iyi bir seçenek oldu¤u belirtilmifl ol-
makla birlikte sevofluran anestezisi alt›nda kardiak ar-
rest geliflen Larsen sendromlu bir olgu da bildirilmifltir
(14). Postoperatif dönemde hava yolu problemleri orta-
ya ç›kabilece¤inden hastalar›n ilk gün yak›n takip edil-
mesi gerekmektedir. Küçük çapl› endotrekeal tüp kulla-
n›lsa dahi postoperatif krup ortaya ç›kabilece¤i ve bu-
nun derecesinin de intraoperatif streoid kullan›larak
azalt›labilece¤i belirtilmektedir (5, 13).

Sonuç olarak; kardiyovasküler, respiratuvar, nörolojik,
iskelet ve kas sistemine ait pek çok anomali efllik edebi-
lece¤inden Larsen sendromlu hastalar›n preoperatif de-
¤erlendirmelerinin tam yap›lmas›, operasyonda entübas-
yon güçlü¤ü yaflanabilece¤inden bu durumla ilgili pre-
operatif haz›rl›¤›n eksiksiz olmas› ayr›ca intraoperatif ve
postoperatif dönemlerde yak›n olarak takip edilmesi ge-
rekti¤ini düflünmekteyiz.
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