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KISALTMALAR 

 

ETT           : Endotrakeal tüp 

ASA          : American Anestezi Derneği 

DAS          : Zor HavaYolu Derneği 

a.               : Arteria 

n.               : Nervus 

TME          :Temporomandibular Eklem 

RT             : Radyoterapi 

CL             : Cormack Lehane 

F                : French 

cm              : Santimetre 

ml              : Mililitre 
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BMV          : Balon Maske Ventilasyon 

VL              : Video laringoskop 
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1.GİRİŞ 

 

           Anestezi uygulamalarında anestezistin başlıca görevlerinden biri anestezik 

ajanların normal etkisi sonucu oluşabilen solunum depresyonu nedeni ile hastanın 

havayolu açıklığının ve solunum fonksiyonlarının devamlılığının sağlanmasıdır. 

Havayolu açıklığının ve ventilasyonun devamlılığının sağlanması için pek çok 

malzeme, cihaz ve strateji geliştirilmiştir bu alternatiflerden biri de endotrakeal 

entübasyon işlemidir. Rutin uygulamalarda; endotrakeal tüpün (ETT) bir laringoskop  

yardımı ile  trakeaya yerleştirilmesi işlemi  endotrakeal entübasyon olarak 

adlandırılır. Endotrakeal entübasyon hem genel anesteziğin iletilmesi hem de 

ventilasyonun sağlanması için kullanılmaktadır (1). Fakat bu işlemin  her hastada 

kolayca uygulanması mümkün olmayabilir, ‘Zor Entübasyon’ olarak  tabir edilen bu 

durum  American Anestezist Derneği (ASA)‘nin 2013 ve DAS (Zor HavaYolu 

Derneği)’ın 2015 yıllarında oluşturmuş oldukları zor hava yolu algoritmalarında ‘ 

Trakeal patoloji varlığında veya yokluğunda trakeal entübasyon için multipl 

girişim gerekmesidir.’ şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım 2003 yılında Amerikan 

Anestezist Derneği (ASA) tarafından ‘Geleneksel laringoskopi ile uygun bir tüpün 

üçten fazla girişim, 10 dakikadan fazla süre veya her ikisi ile uygun yerleştirilmesi’ 

olarak tanımlanmıştı (2). Fakat bu tanımın yetersizliği nedeni ile 2013 yılında tanım 

ve algoritma revize edildi.  

 

          Zor entübasyona zemin hazırlayan hastaya ait anatomik özellikler, sistemik 

hastalıklar, geçirilmiş travma veya ameliyatlar gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu 

durumlar preoperatif değerlendirmede incelenebilir ve zor entübasyon olasılığı 

önceden öngörülerek gerekli tedbirler alınabilir. Bu amaçla oluşturulmuş çeşitli risk 

faktörleri, ölçümler, fizik muayene teknikleri ve zor entübasyon vakalarında 

uygulanmak üzere çeşitli algoritmalar mevcuttur. Bu algoritmalar acil durumlarda 

anestezistlere yol göstermektedir. Biz de bu algoritmalar ışığında zor entübasyon 

vakalarında kullanımı kabul görmüş olan iki farklı cihaz olan Frova kateteri ve Video 

Laringoskop’un bu vakalardaki başarısını kliniğimizde karşılaştığımız olgularda 

araştırmayı amaçladık. 

                                                                                                                          1 



 
 
 

2 
 

1.1.Genel Bilgiler 

 

           Genel anestezi ile ilişkili rutin havayolu yönetimi şunlardan oluşur 

  .Havayolunun değerlendirilmesi 

  .Preoperatif değerlendirme ve zor havayolunun tahmini 

  .Hazırlık ve donanım kontrolü 

  .Preoksijenizasyon ve pozisyon verme 

  .Maske ventilasyonu ve endotrakeal entübasyon (eğer endike ise)                                          

  .Endotrakeal tüp yerleşiminin doğrulanması, intraoperatif yönetim 

  .Ekstübasyon 

 

1.1.1 Havayolunun Değerlendirilmesi 

             

          Genel anestezi altındaki ya da solunum depresyonu gerçekleşmiş olan bir 

hastada güvenli şekilde solunum fonksiyonunun sürdürülebilmesi için anestezistin 

özellikle havayolu anatomisini detaylı olarak bilmesi ve öngörülebilir riskler 

açısından hastayı preoperatif olarak değerlendirmiş olması  gerekir. Bu sayede hasta 

için gerekli tedbirler daha önceden alınır, havayolu yönetimi için bir algoritma 

belirlenebilir ve gerekli hazırlıklar daha iyi yapılabilir. Bu bakımdan havayolu 

anatomisi başarılı hava yolu yönetiminde öncelik arz eder. 

 

Havayolu anatomisi 

           Üst hava yolu; burun, ağız, farinks, larinks ve ana gövde bronştan oluşur (3). 

Bu yapıların değerlendirilebilmesi için anatomileri, sinirleri ve fonksiyonlarınının 

anlaşılması gerekir. 

1-Burun 

           Burun yüzeysel anatomisini; nazal kemikler, üst ve yan kıkırdaklar, burun 

septum kıkırdağı ve deri oluşturur. Kemik yapıyı  burun kemiği, vomer ve  etmoid 

kemiğin dik parçası oluşturur (Şekil-1). 
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           Nazal septum; burun boşluğunu önde narese açılan arkaya doğru devam eden 

iki pasaja ayırır. Nazal pasaj arkada nazofarinkse açılır. Etmoid kemik, vomer ve 

septal kartilajdan oluşan nazal septum normalde orta hatta bulunur (Şekil 2). Bu  

hattın tam ortada olmadığı yani bir tarafa deviye olduğu durumlar söz konusu 

olabilir. Bu kişilerde nazal entübasyon gerekli olduğu durumlarda ya da bir nazal 

airway kullanımı söz konusu ise aktif olan burun deliğinin muayenesi önceden 

yapılmalıdır. Karşı burun deliği kapatılarak yapılan bu testte her iki burun deliğinden 

                                                                                                                                      

     

Şekil 1: Burun anatomisi     

                                                                                                                                   

de bağımsız  olarak nefes alabilen kişinin nazal havayolu açıktır ve  nazotrakeal 

entübasyon uygulanabilir. Lateral duvarda konka adı verilen dört adet katlantı 

mevcuttur, bu katlantıların arasındaki boşluklara ise meatus adı verilir (Şekil 2). 

İnferior konkanın altı havayolu ile ilgili en geniş  geçişi sağlayan bölgedir (4). 

Burnun anatomik yapıları karotid arterin eksternal ve internal  dalları tarafından  

kanlanmaktadır. Nazal kavite duyu sinirlerini trigeminal sinirin oftalmik (V1) ve 

maxiller (V2) bölümümden dallar alır. Bu alanda çok fazla dallanan sinir dalı 

olduğundan anatomisi karmaşıktır bu nedenle uyanık entübasyon durumu için topikal 

anestezi uygulandığında multipl blok sağlanabilir. 

                                                                                                          



 
 
 

4 
 

  

 

Şekil  2 : Burun anatomisi- iç kesit                                                                                                                         

 

2-Ağız  

           Sınırlarını; tavanda sert ve yumuşak damak, altta diaphragma oris ve 

üstündeki kaslar, yanlarda yanaklar arkada ise isthmus faucium oluşturur. Yanda ön 

tonsil plikaları üstte tonsil üst kutupları seviyesinden geçen hayali çizgi ve 

altta sulcus terminalis’in oluşturduğu isthmus faucium, arkada oral kaviteyi 

orofarenksten ayırır. Dilin üçte ikilik kısmı ağız içinde, kalan kısmı da orofarenkste 

bulunur. Dilin intrensek kasları ağız içinde mandibulaya yapıştığından mandibula 

kırıklarında, dilin arkaya doğru yer değiştirmesi ayrıca bu travmalarda ağız tabanında 

da hematomlar oluşabilmesi nedeni ile havayolu obstrüksiyonu söz konusu olabilir. 

Ayrıca oral kavitede bulunan dişlerin travmatize olması ya da önceden var olan bir 

anstabilite entübasyon sırasında oluşan basıncın da etkisi ile yerinden çıkarak 

havayoluna kaçma riski taşır. Ağız içinde çeşitli nedenlerle oluşabilecek her türlü 

ödem laringoskopun yerleştirilmesinde zorlanma ve görüntü kalitesinde bozulmaya 

neden olacağından entübasyon öncesi mümkünse ödem giderici tedaviler uygulanmış 

olmalı ve zor havayolu riski taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

3-Farinks 

         Farinks; bir ve altıncı servikal vertebralar hizasında, kafatabanından başlayarak 

krikofaringeal sfinkterde sonlanan erişkindeki uzunluğu yaklaşık 12-13 cm olan 

müsküler bir yapıdır. Arka, yan, üst, orta ve alt kısımları faringeal konstrüktör 
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kaslarla çevrilidir, önden birçok boşlukla bağlantılıdır. Önde koana ile komşu olan 

segment “Nazofarenks, “İsthmus faucium” ile oral kaviteyle devam eden, yumuşak 

damak ve epiglot arasındaki kısım olan orta segment Orofarinks”, önde “Aditus ad 

laryngeum” ile larinksle sonlanan alt segment ise “Hipofarinks” olarak adlandırılır. 

Nazofarinkste, hipertrofisi ile uyku apnesi oluşumuna neden olabilen lenfoid ve 

adenoid dokular bulunur. Bu hipertrofi obstrüksiyon oluşturarak havayolu 

problemlerine neden olabilir bu nedenle uyku apne sendromu olan bir hasta anestezik 

açıdan risk altındadır. Orofarinks ve nazofarinks duyusal sinirleri trigeminal ve 

maksiller sinirden köken alır, epiglottisin altında kalan kısımın duyusunu  ise nervus 

vagus alır ve yaygın bir afferent dağılım söz konusudur bu sayede uyanık entübasyon 

için topikal uygulanan bir lokal anestezik bu bölgede yeterli bir anestezi   

oluşturabilir (5). 

 

4-Larinks   

           Erişkinde 4-6. servikal vertebralar arasında yer alır çocuk ve kadınlarda biraz 

daha yüksek yerleşimli olabilir. Larinks kabaca iki ucu açık bir tüpe benzetilebilir; 

yukarıdan aşağıya 3 kompartmandan oluşmuştur; üstte supraglottis, ortada vokal 

kordları içeren glottis, altta subglottis yer alır. Supraglottik bölge vokal kordların üst 

kısmıdır. Supraglottik bölgede epiglot, ariepiglottik plikalar, aritenoidler, bant 

ventriküller (yalancı vokal kordlar) ve laringeal ventriküller bulunur. Epiglottis 

yutkunma sırasında kapanarak havayolunu aspirasyondan koruyan yaprak şeklinde 

bir kıkırdaktur. Glottik bölgede vokal kordlar bulunur, her iki vokal kord, ön ve arka 

komissür ile Rima Glottis’den oluşur. Vokal kordun uzunluğu yeni doğanda 1,7 cm, 

kadınlarda 1,6-2 cm ve erkeklerde 2-2,4 cm. kadardır. Subglottik bölge ise vokal 

kordların altında kalan ve 1. trakea halkasına kadar olan kısımdır. Hyoid (dil kemiği)  

larenksin üzerinde yer alan U şeklinde bir kemiktir. Kaslar ve bağlar aracılığı ile 

yukarıda mandibulaya tutunur; aşağıda ise thyroid kıkırdak ile birleşiktir. Larinksin 

hyoide asılması yutkunma ve konuşma sırasında larinksin elevasyonunu sağlar. 

Larinksin en dar yeri çocuklarda infraglottik bölge iken erişkinlerde en dar yer 

glottik bölgedir.  Larenkste 3 adet çift ve 3 adet tek olmak üzere toplam 9 adet 
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kıkırdak yapısı bulunur. Tek olanlar; epiglottis, thyroid (C5 seviyesi) ve krikoid (C6 

seviyesi) ve çift olanlar da; aritenoid, kornükülat ve küneiform kıkırdaklardır (Şekil 

3). 

 

 

Şekil 3: Larinks anatomisi 

            

                Kadın ve erkek larinksi arasındaki farklardan en belirgin olanı, thyroid 

kıkırdağın her iki yarımı arasındaki açının kadınlarda 120 derece, erkeklerde 90 

derece olmasıdır, erkekteki bu çıkıntılı açılanma ‘adem elması’ olarak bilinir. 

Larinksin ekstrensek ve intrensek olmak üzere 2 grup kası vardır: 

Ekstrensek kaslar larinksin boyundaki yerleşimini değiştiriler, hyoid kemik üstünde 

yer alanlar larinksin yukarı hareketini sağlarlar, hyoid altında yer alanlar ise yardımcı 

solunum kaslarıdır ve larinksin aşağı hareketini sağlarlar.  

 

            İntrensek kaslar: Larinks içinde başlayıp larinks içinde sonlanan kaslardır; 

vokal kordların pozisyonunu ve gerginliğini ayarlarlar. 3 grupta incelenebilirler;  

1- Adduktorler: Vokal koldların içe doğru hareket etmesi ile glottisin kapanmasını 

sağlarlar. Posterior krikoarytenoid kas dışındaki tüm intrensek larinks kasları 

adduktordürler (Şekil 4). 
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2- Abduktorler: Posterior krikoarytenoid kas larinksin tek açıcı kasıdır; soluk alma 

sırasında glottisi açar (Resim 5). 

3- Tensörler (gericiler): Thyroarytenoid  kas, vokal kordun iç tensorü, krikothyroid 

kas ise vokal kordun dış tensörüdür vokal kordların gerilmesinde görev alırlar. 

                                                                                                                                         

         

Şekil 4: Addüktör kaslar                         Şekil 5: Abtüktör kaslar                                                          

 

           Larinksin kanlanması a.(arteria) tiroidea superior ve a.tiroidea inferior 

aracılığı ile gerçekleşir. Larinks, n.(nervus) vagus'un iki dalı olan n.laringeus 

superior ve n.laringeus inferior (n.rekürrens) tarafından innerve edilir. Laringeus 

superiorun eksternal (motor) ve internal (duyu) dalları bulunur. Eksternal motor dalı 

krikotiroid kasın, internal dalı ise larinks mukozası altında dallanarak larinksin 

sensitif innervasyonunu sağlar. Laringeus inferior ise krikotiroid kas dışındaki tüm 

intrensek  kasların motor innervasyonunu sağlar.  

 

1.1.2 Preoperatif değerlendirme ve zor havayolunun tahmini 

 

          Hava yolu değerlendirmesi başarılı hava yolu yönetiminin ilk aşamasıdır. 

Zor havayolunun önceden tahmini; yetersiz ventilasyon, özofagus entübasyonu ve 

zor entübasyona bağlı komplikasyonlar gibi istenmeyen hava yolu 

komplikasyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Hasta anestezi almadan önce detaylı 

bir anamnez alınmalı, sistemik hastalıkları, geçirilmiş operasyonlar, geçirdiği 

travmalar, vücut  skarları, aldığı tedaviler, allerji, zor entübasyon hikayesi gibi 

havayolunu etkileyebilecek durumlar not edilmelidir. Fizik muayene de bu hususlar 

dikkate alınarak yapılmalıdır. Aşağıda hastalarda zor hava yoluna yol açabilecek 

durumlar anlatılmaktadır. 
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Zor hava yoluna yol açabilecek durumlar 

 

-Fizyolojik, anatomik nedenler:     

Kısa, geniş, kaslı boyun yapısı (68.5 cm’den geniş boyun çevresi) 

Küçük ve geride mandibula 

Öne çıkık üst kesici dişler 

Küçük ağız uzun ve yüksek tavanlı damak, dar ve uzun ağız yapısı                          

Mandibula ekleminde hareket kısıtlılığı 

Atlanto-oksipital eklemde hareket kısıtlılığı 

Büyük dil, geniş dil kökü 

Aşırı kilo 

Yüksek larinks  

 

-Konjenital anomaliler:  

Akondroplazi: Obstrüktif uyku apnesi olabilir 

Akromegali: Makroglossi, larinks stenozu 

Anderson sendromu: Ağır midfasiyal hipoplazi 

Apert sendromu: Servikal omurga füzyonu, hipoplastik maksilla 

Artogripozis multiplex: Çok sayıda kontraktür, ağız açıklığı kısıtlı olabilir 

Beckwith- Wiedeman sendromu: Makroglossi 

Carpenter sendromu: Hipoplastik mandibula 

Cherubizm: Maksilla ve mandibulanın fibröz displazisi, oral kitleler entübasyonu 

çok zor hale getirebilir 

Christ- Siemens sendromu: Hipoplastik mandibula 

Chubby puffer sendromu: Üst hava yolu tıkanıklığı 

Yarık dudak- damak: Ventilasyon güçlüğü, subglottik stenoz da olabilir 

Kretenizm, hipotroidi: Makroglossi 

Cri du cahat sendromu: Mikrognati, laringomalazi, küçük larinks, küçük epiglot 

Crouzon hastalığı: Trakeomalazi ve havayolu stenozu, hipoplastik maksilla 

Kistik higroma: Dil, boyun ve mediastende kistler 

Down sendromu: Subglottik stenoz, büyük dil, atlantoaksiyal eklemde instabilite 

Edward sendromu: Mikrognati 

Ellis-van Creveld sendromu : Anormal maksilla, yarık dudak-damak 
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Ensefalosel 

Epidermolizis bülloza: Farinks ve larikste büllöz lezyonlar, erezyonlar daralmaya             

neden olabilir 

Farber hastalığı: Larinkste sfingomyelin depolanması sonucu darlık oluşabilir 

Freeman- Sheldon Sendromu: Yüz kaslarında fibrozis ağız açıklığında kısıtlılık 

Goldenhar sendromu: Mandibula hipoplazisi 

Gorlin-Goltz sendromu: Mandibula çıkıklığı, çok sayıda çene kisti, fibrosarkomlar,                                                        

boyun vertebralarında tamamlanmamış segmentler                                                    

Hemofili: Hematom oluşma riski 

Herediter anjionörotik ödem: Hava yolunda araç kullanımı ödeme neden olur 

Histiositozis X: Larinkste fibrozis 

Hurler sendromu, Hunter sendromu: Koyu, yapışkan sekresyonlar 

I-cell hastalığı: Sınırlı çene hareketi ve ense sertliği 

Klippel- Feil sendromu: Boyun vertebralarının füzyonu entübasyonu çok zorlaştırır 

Koanal atrezi 

Larinks papillomatozisi: Lezyonlar havayolunu tıkayabilir 

Leopard sendromu: Zor entübasyon olabilir 

Marfan sendromu: Entübasyon zor olabilir, servikal vertebra ve temporomandibular 

eklem hasarına karşı dikkatli olunmalıdır. 

Meckel sendromu: Mikroganti, yarık epiglot 

Median yarık yüz sendromu: Yarık damak ve dudak entübasyonu zorlaştırabilir 

Mobius sendromu: Mikrognati 

Morquois sendromu: Atlantoaksiyal instabilite vardır 

Myozitis ossifikans: Boyun sertliği ve sınırlı ağız açıklığı 

Noack sendromu: Zor entübasyon olabilir 

Nooan sendromu: Mikrognati 

Opitz Frias sendromu: Mikrognati, yüksek damak, ilarinks malformasyonu 

Oral-fasial-digital sendrom: Yarık dudak ve damak, hipoplastik mandibula ve          

maksilla, loplu dil 

Osteogenezis imperfekta: Pozisyon ve entübasyon sırasında aşırı özen gerektirir 

Patau sendromu: Mikrognati, yarık dudak, damak 

Pierre Robin sendromu: Yarık damak, mikrognati, glossopitozis 

Pompe hastalığı: Makroglossi 
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Pyle hastalığı: Geniş mandibula, kranio-fasiyal anomaliler 

Skleroderma: Deride fibrozis, ağızda yaralar 

Silver-Russel sendromu: Mikrognati 

Smith-Lemni-Opitz sendromu: Mikrognati 

Soto sendromu: Akromegali benzeri yüz yapısı 

Trakeoözofageal fistül: Subglottik stenozla beraber olabilir 

Treacher Collins sendromu: Mikrognati, mikrostomi, obstrüktif uyku apnesi 

Trismus-psödokamptodaktili: Sınırlı ağız açıklığı 

Turner sendromu: Mikrognati                                                                                        

Urbach-Wiethe hastalığı: Larinks ve farinkste hyalin depolanması entübasyonu 

zorlaştırır 

Uyku apne sendromu: Maske ventilasyon problemleri, anestezi indüksiyonu ile 

havayolu obstrüksiyonu gelişme riski,  

Wegener granülomatozisi: Makroglossi, larinks stenozu ve obstrüktif uyku apne 

sendromu  

 

-İnflamatuar, dejeneratif ve fibrotik olaylar: Abse, epiglottit, enfeksiyöz 

mononükleozis, krup, romatoit artrit, osteoartrit, temporomandibular eklem 

bozuklukları, ankilozan spondilit, laringeal bağ ve eklemlerde kalsifikasyonlar, 

stilohyoid ligament kalsifikasyonu, yüz ve boyunda fibrozis (yanık, radyoterapi), 

sistemik hastalıklar, geçirilmiş travma veya cerrahiye bağlı skar dokuları, 

deformiteler 

 

-Havayolunda obstrüktif lezyonlar; Tonsiller hipertrofi, kist, uyku apnesinde 

görülen adenoid ve tonsiller hipertrofi, ödem, hematom, travmaya bağlı deformite, 

makroglossi (akromegali, hipotroidi, anjioödem), paratreakeal bası, büyük tiroid 

bezi, morbid obezite, önceden var olan trakeostomiye bağlı subglottik stenoz, her 

türlü yer kaplayıcı lezyon, tümör vb 

 

-Endokrin nedenler: Akromegali, büyük guatr, uzun yıllar sonra diyabetik 

hastalarda da eklem problemlerine bağlı zor entübasyon insidansı artmaktadır 
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-Maske ile ventilasyonda güçlüğe yol açan nedenler: Sakal olması, iri alt çene, 

eksik dişler, horlama hikayesi, ileri yaş, 26’nın üstünde vücut kitle indeksi 

 

-Özelliği olan gruplar: Gebeler (artmış havayolu ödemi, iri göğüsler, yağ 

dokusunda artış), yenidoğanlar (anatomik farklılıklar), obez hastalar 

 

-Zor entübasyon hikayesi 

 

Entübasyon güçlüğünü belirleyici test ve incelemeler:  Bu testlerin beklenen 

yararı göstermesi için yüksek sensitivite (gerçek zor entübasyonun doğru tahmini) 

ve yüksek spesifiteye (doğru tahmin edilen kolay entübasyon) sahip olması gerekir. 

Bu sayede hem zor entübasyon için gerekli hazırlık sağlanacak hem de zor olmayan 

olgularda gereksiz hazırlık önlenmiş olacaktır. Aşağıda anlatılacak olan testler bu 

özelliklerin hepsini taşımayabilir. Bu bulguların varlığı tek başlarına duyarlı olmasa 

da olmamaları kolay entübasyon için bir işaret olabilir. 

  

1- Orofarengeal görünüm: Mallampati sınıflaması olarak yapılan değerlenmedir. 

Dilin oral kaviteye olan oranını gösteren bir testtir. Hasta oturur durumda ve baş 

nötral pozisyonda iken ağzının tam açık ve dilinin tam olarak dışarda olduğu 

durumdaki farinks oluşumlarının görüntüsünü baz alır, buna göre dört sınıfı vardır; 

 

           Sınıf 1: Bilateral tonsiller pilileri içeren tüm damak arkusu taban kısmına 

                         kadar görülebilir 

           Sınıf  2: Tonsiller pililerin üst kısmı ve uvulanın büyük bölümü görülebilir. 

           Sınıf  3: Sadece yumuşak ve sert damak görülebilir. 

           Sınıf  4: Sadece sert damak görülebilir (Şekil 6). 

 

            Sınıf 3 ve 4 zor entübasyon açısından risk altındaki kişiler olarak kabul 

edilirler. Test sırasında hastanın pozisyonu, ses çıkarması ve dilini tümsekleştirmesi 

gibi durumlar gözlemsel farklılıklara neden olur. Boynun pozisyonunu, hareketini, 

mandibuler alanı dikkate almadığından yalancı pozitif ve negatif sonuçlara neden 

olabilir. 
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Şekil 6: Mallampati sınıflaması 

 

2-Ağız açıklığının saptanması (interinsizör mesafe) : Erişkinde 4 cm ve daha 

fazla olmalıdır. Fibrozis, skar, enfeksiyon, trismus, skleroderma, 

temporomandibular eklem bozuklukları gibi durumlar ağız açıklığı kısıtlığına yol 

açabilir. 

                                                                                                                                    

 3-Üst dudak ısırma testi: Alt dişler üst dişlerin önüne getirilir, temporomandibular 

eklemin (TME) hareketliliği değerlendirilmiş olur. TME eklem hareket kısıtlılığı; 

enfeksiyon, radyoterapi (RT), geçirilmiş cerrahiye bağlı skar, romatoit artrit ya da 

osteoartrit, mandibulada travma gibi sebeplerle ortaya çıkabilir.   

                            

  4- Tiromental mesafe: Patill işareti olarak da bilinir. Çenenin alt uç orta kısmı  ile 

larenksteki tiroid çentik arasındaki mesafenin baş tam ekstansiyonda ve ağız kapalı 

iken  ölçümüdür (Şekil 7). Laringeal eksen ve faringeal eksenlerin laringoskopi 

esnasında çakışması için önemlidir. Kısa ise eklemler arasındaki açıyı düzleştirmek 

güç olacaktır. Üç parmaktan geniş olması beklenir, 6 cm veya daha az olması zor 

entübasyon risk faktörüdür (6). 

 

 

 

Şekil 7 : Tiromental mesafe 
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5- Sternomental mesafe: Baş tam ekstansiyonda, ağız kapalı iken mentumla sternal 

çentik arası mesafenin ölçümüdür. 12.5 cm veya daha az olması risk faktörü olarak 

kabul edilir (Şekil 8) 

. 

 

Şekil 8: Sternomental mesafe 

 

6- Horizontal mandibula uzunluğu: Mandibula köşesi ile mentum arasındaki 

mesafenin ölçümüdür. 9 cm ya da daha kısa ise zor entübasyon olması beklenir. 

 

7- Atlantooksipital eklemin hareketliliği, başın ekstansiyon derecesi: Servikal 

hareket, boyun ekstansiyon hareket kısıtlılığı. Servikal omurga osteoartriti,  

ankilozan spondilit, skar dokusu, romatoid artrit veya servikal omurga yaralanması 

sonucu boyun fleksiyonunun kontrendike olması gibi durumlar hareket kısıtlılığı 

yapabilir. 

*Üst diş oklüzal yüzü ile horizontal düzlem arasındaki açı: Normalde 35 derecedir         

(Şekil 9). Yatak başı testlerden olup, hasta dik ve karşıya bakacak şekilde oturur ve 

hasta, eklemini maksimum açacak şekilde boynunu ekstansiyona getirir. Oklüzal 

yüzün horizontal hatla yaptığı açı değerlendirilir Ağız açıklığına göre daralmanın 

derecesi saptanır: Grade I  : Daralma yok 

                          Grade II : 1/3 da 

                          Grade III:  2/3 daralma, 

                          Grade IV:  Hiç açılmıyor. 

 

*Ağız köşesi-tragus hattının horizontal hatla yaptığı açı (Şekil 10): Yastıksız olarak 

sırtı üzerine yatan hastanın başı ekstansiyona getirilir. Bu açı 80 dereceden az ise 

entübasyon güçlüğü riski var kabul edilir. 
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Şekil 9: Üst diş- horizontal düzlem açısı             Şekil 10: Ağız köşei-tragus hattı                                                

11111111111111111111111111111111111111111           horizontal düzlem açısı 

 

8- Cormack Lehane (CL) skoru: Vokal kord ve epiglottisin laringoskopi altındaki 

görünümlerine göre yapılan bir sınıflamadır. Preoperatif değerlendirmede hasta 

kooperasyonunda güçlük yaşandığından  bu skorlama daha çok direk laringoskopi 

esnasında yapılabilmektedir. Grade 3 ve 4 görünüme sahip olan hastalarda işlem kör 

olarak yapılmış sayılır ve teorik olarak %50 özofagial entübasyon riski vardır. Buna 

göre ; Grade 1:  Glottis rahat görülüyor 

          Grade 2:  Glottisin arka komissürü görülüyor 

          Grade 3:  Sadece epiglottis görülüyor 

          Grade 4: Hiçbir yapı görünmüyor, olarak değerlendirilir. Grade 3 ve 4 olması 

zor entübasyon için risk faktörüdür (Şekil 11)  

                                                     

  

Şekil 11: Cormack- Lehane skoru 

 

9- Wilson  risk skoru : Wilson ve arkadaşları; kilo, baş ve boyun hareketleri, çene 

hareketleri, küçük çene ve öne çıkık diş risk faktörlerini birleştirerek bir inceleme 

yapmışlardır. Her bir faktör için 0 ila 2 arası puan vererek yapılan bu çalışmada %75 

sensitivite ve %85 spesifite elde etmişlerdir (7). Her grup için 2 puan değeri yüksek 

zor entübasyon riski kabul edilmiştir. 
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Risk Faktörleri Risk Düzeyi 

Ağırlık: < 90 

              90-110 

              > 110                                                                                                                   

0 

1 

2 

Baş ve boyun hareketi: > 90 

                                         90 

                                      < 90 

0 

1 

2 

Çene Hareketleri: Ağız açıklığı > 5 veya subluksasyon > 0 

     Ağız açıklığı < 5 veya subluksasyon = 0 

     Ağız açıklığı < 5 veya subluksasyon < 0 

0 

1 

2 

Geride mandibula: Normal 

                              Orta 

                              Aşırı 

0 

1 

2 

Çıkık üst dişler:  Normal 

                           Orta 

                           Aşırı 

0 

1 

            2 

 

Tablo 1: Wilson risk skoru                                                                                     

 

 

10- Prayer sign: Diyabet ile zor laringoskopi arasındaki ilişki  için uygulanır. Uzun 

süreli (jüvenil) diyabetik olan hastaları 1/3 ü zor laringoskopi özelliği gösterir. Bu da 

eklem rijiditesi ve gergin deri ile karakterize ‘sert eklem sendromuna bağlıdır’. 

Dördüncü ve beşinci falanks eklemleri genellikle tutulmuştur. Hastalar avuç ve 

parmaklarını kıvırmakta güçlük çekerler. Servikal tutulum ve atlantooksipital eklem 

hareket kısıtlılığı da tutulursa entübasyon güçlüğü oluşabilir. Eklem tutulması 

hastanın avucunu düz bir yüzeyle ne kadar temas edebildiğini değerlendiren ‘prayer 

sign-avuç testi-‘  ile değerlendirilir. Eklem tutulumu olan hastalar avuç içlerini tam 

olarak birleştiremezler.  
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1.1.3  Hazırlık ve Donanım kontrolü 

 

            Preoperatif değerlendirmenin ardından anestezi uygulanması için, öngürülen 

durumlar veya öngörülmeyen fakat olası acil riskli durumlar için gerekli 

materyallerin, sistemlerin, cihazların, ameliyathane ortamının ve de yardımcı ekibin 

hazırlığı detaylı olarak yapılmış olmalıdır. Bu hazırlıklar havayolu yönetimindeki her 

türlü senaryoyu kapsayabilmelidir. Anestezi indüksiyonundan önce bir havayolu 

yönetimi stratejisi veya algoritması belirlenmiş olmalı ve hazırlıklarla ilgili 

doğrulamalar, kontroller yapılmış olmalıdır. Havayolu yönetiminde aşağıdaki 

donanımlara ihtiyaç duyulur; 

Oksijen kaynağı 

Baş, omuz yükseltici yastıklar 

Oral ve nazal airwayler 

Maske ve  ventilasyonu uygulayabilmek için gerekli ekipman 

Laringoskoplar ve bleydleri, güç kaynağı (pil vb) 

Farklı boyutlarda endotrakeal tüpler 

Stile, tüp değiştiriciler                                                                                    

Supraglottik havayolu cihazları 

Kaf basıncını ayarlamak için enjektör 

Aspiratör, aspirasyon sondası 

Oksimetre ve kapnograf 

Steteskop  

Tespit malzemesi 

İntravenöz yol 

Kan basıncı ölçümü ve elektrokardiyogram 

Mekanik ventilatör  

             

          Günümüz şartlarında ameliyathanelerde bu ekipmanlar rutin olarak 

bulunmaktadır. Bu materyallerin yetersiz kalabildiği durumlarda klinisyenin 

yaklaşımı, deneyim, tecrübesi ve maddi kaynaklarına göre değişim göstermek üzere 

değişik cihazlar, ileri teknoloji ürünleri de kullanılabilmektedir. Fakat yukarıda 

bahsedilen donanımlar asgari şartlar için mutlaka bulundurulmalı, çalışma durumu,  
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işlevselliği ve  güvenilirliği  klinisyen  tarafından   kontrol  edilmiş olmalıdır. Bu 

ekipmanlardan havayolu ile ilgili olanları ve çeşitlilik arz edenleri  hakkında  özet 

bilgiler aşağıda sunulmuştur 

          

1.1.3.1 Oral ve nazal airwayler  

            Airwayler ,  anestezi uygulamasında olduğu gibi herhangi bir nedenle kas 

tonusunun kaybolması sonucu dil ve epiglottisin havayolunu tıkaması durumlarında 

havayolunu açık tutabilmek için geliştirilmiş ürünlerdir. Ağızdan veya burundan 

yerleştirilebilirler. Oluşturdukları açıklık sayesinde  dil ile farenks arka duvarı 

arasından havanın geçmesini sağlarlar. Kişinin ağız boyutuna göre derecelendirilmiş 

çeşitli boyutları vardır (Şekil 12). Burun kanadı ile  kulak memesi arasındaki  mesafe 

yaklaşık olarak bir oral airway’in boyutunu verir. Havayolu açıklığının oral yolla 

sağlanamdığı durumlar için üretilmiş nazal airwayler de mevcuttur. Nazal airway 

genel olarak oral airway’den 2-4 cm daha uzundur (Şekil 13). Nazal airwayleri 

kullanılmadan önce zedelenmeyi önlemek için kayganlaştırıcı kullanılmalıdır. 

Travmatize etmemek için de yüzle dik açı oluşturacak şekilde yerleştirme 

yapılmalıdır. Uyanık veya yüzeyel anestezi altındaki bir  hastada airway uygulanması 

havayolu reflekslerini uyararak öksürmeye ve larenks spazmına neden olabilir.Bu 

nedenle kullanmadan önce hastanın derin anestezi altında olduğundan emin 

olunmalıdır. Kafa tabanı kırıklarında da intraserebral yerleşim riskine karşı nazal 

airwaylerden kaçınılmalıdır.            

 

 

Şekil 12: Oral airway                                  Şekil 13: Nazal airway            
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1.1.3.2 Yüz maskeleri 

             Hava yolu açıklığı sağlanmış olan hastada, entübasyon işlemi öncesinde 

ventilasyonun devamı için bir yüz maskesi ve bir solunum devresi gerekmektedir. 

Ameliyathanelerde bulunan ventilatörler ventilasyon işlemi için yeterlidir. Yüz 

maskesi; kaçak vermeyecek şekilde yüze tam olarak oturtulması halinde hastayı 

ventile etmemize ve anestezik gazları uygulamamıza aracı olur. Yüz maskeleri yüzün 

şekline uyacak şekilde kavislidirler, tepede bulunan açıklığı ile solunum devresinin 

konnektörüne bağlanırlar (Şekil 14). Tıpkı airwayler gibi yüz boyutlarına göre farklı 

boyutları ve çeşitleri vardır .  

                 

            Maskenin yüze tam oturabilmesi için sol elin baş ve işaret parmağı maske 

gövdesine oturtularak aşağı doğru basınç uygulanır. Orta parmak, yüzük parmağı ile 

de mandibula kavranarak, çene yukarı asılır, aynı zamanda atlanto oksipital eklemin 

ekstansiyonu sağlanmış olur. Serçe parmak çenenin köşesine konur ve çene öne 

doğru itilir. Bu işleme C-E tekniği ile maske ventilasyonu denmektedir.  

 

 

 

Şekil 14: Şeffaf yüz maskesi                                                                                       

 

1.1.3.3 Laringoskoplar 

  1.1.3.3.1  Rijid laringoskoplar 

 

      1878 yılında ETT’nin trakeaya girmesi için parmaklarını rehber olarak kullanan 

MacEwan’ın entübasyon işlemini uygulamasından bu yana pek çok çeşitte 
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laringoskop üretilmiştir. 80’den fazla laringoskop bleydi tanımlanmıştır. Laringoskop 

sap, bleyd ve ışık kaynağından oluşmaktadır. Ana gövdeye spatula denir. Ağız 

tabanını asmaya yarayan kısmına web veya step, yan yüzüne flange denir, beak ise 

uç kısmıdır burada ışık kaynağı bulunur (8). 

 

Jackson laringoskop bleydi: Flange’i O, sapı ise U şeklinde olan düz bleyddir. Üst 

dişlere direk basınç uygulamaz. Larinks muayenelerinde kullanılır (Şekil 15) 

 

 

 

Şekil 15: Jackson bleydi 

 

Miller laringoskop bleydi: 1941 yılında Miller tarfından geliştirildi. Tasarımı diş 

travmasını ve de epiglotu kaldırmayı azaltacak şekilde yapılmıştır. Jackson tipi 

bleytten daha uzun, ucu küçük ve yuvarlaktır. Ayrıca distal kısmın 5 cm’i eğri 

biçimdedir. Jackson’a göre daha az ağız açıklığı gerektirir. Bu sayede diğer 

laringoskoplarla karşılaştırıldığında standart haline gelmiştir. 

 

Macintosh laringoskop bleydi: 1943 yılında epiglotu tutmaya gerek olmayacak 

şekilde Macintosh tarafından tasarlandı. Bu bleyd kullanılırken epiglottis, distal ucu 

vallekulaya yerleştirilerek yukarıya doğru kaldırılır (Şekil16)    

 

Modifikasyonlar: Bu üç bleydin keşfinden sonra bazı havayolu sorunlarının çözümü 

için farklı modifikasyonlar tasarlanmıştır; 
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  .Sınırlı ağız açıklığı; Bleydin step kısmındaki kısalma ağız açıklığı az olan 

hastalarda geçişi kolaylaştırır. Ağız köşesinden vokal kordlara çapraz bir görüntü 

elde edilir. Bu amaçla üretilmiş çok sayıda laringoskop vardır; Soper, Parrott, Gould, 

Bowen-Jackson, Gabuya-orkin, Bizzarri-Giuffida, Onkst, Orr, Shapira gibi. Bunlar 

Macintosh ve Miller bleydlerinin çift açılı (20 ve 30 derece) görüşü geliştirilmiş 

halleridir. Levering laringoskop da Macintosh’un modifikasyonudur ve proksimalde 

bir kaldıraçla kontrol edilen menteşeli bir ucu vardır, bu sistem ile bleyd ucunu 70° 

yukarı kaldırarak epiglotun kalkmasını sağlar (Şekil 17) 

                     

 

 

Şekil 16: Macintosh ve Miller bleyd yerleşimleri 

 

. Anterior larinks: Siker laringoskop, öne çıkık üst kesici, küçük çene ve anterior 

larinksliler için tasarlanmıştır. Distal ucunda bir ayna bulunur. Belscope ve Huffman’ 

da ise prizma kullanılmıştır. Belscope 45° açılı düz bleyddir bu sayede ekstansiyonu 

kısıtlı, küçük çeneli hastada kullanılabilmektedir. 

 

 

 

Şekil 17:Mc-Coy Levering laringoskop                                                                    
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. Sternum aralığının daralması: Bu hastalarda bleyd yandan yerleştirilir ve sonra 90° 

döndürülür. Alternetif olarak önce blade yerleştirilip sonra sap takılabilir. Çare 

olarak çok açılı adaptörler, menteşeli sistemler geliştirilmiştir ya da bleyd sapı 

kısaltılmıştır. 

. Küçük ağız içi boşluk: Bleyd ve tüpün aynı anda geçişi zorlaştığı için geniş flangeli 

bleyd ve basamak gerekir. Wisconsin, Flagg ve Guedel bunlara örnektir. 

 

 1.1.3.3.2  İndirekt fiberoptik laringoskoplar : 

 

         Direkt laringoskopide vokal kordları görebilmek için geniş ağız açıklığı, 

servikal omurga fleksiyonu ve atlanto oksipital ekstansiyonu gerekmektedir. Bu 

şartların mümkün olmadığı ya da kontrendike  olduğu durumlar için fiberoptik 

laringoskoplar tasarlanmıştır.  

         . Bullard laringoskopu: Rijid bir bleydi ve  fiberoptik demeti olan bir 

laringoskoptur. Ağız açıklığı 6mm’e kadar olan hastalarda kullanımı mümkündür. 

Larinks ve farinks eksenlerinin aynı hizaya gelmesine gerek olmadığı için servikal 

omurga hasarı olan hastalarda idealdir. Yapısındaki kanal sayesinde entübasyon 

stilesi kullanılarak entübasyon gerçekleştirilir. Aspirasyon ve oksijen insüflasyonu 

için ayrı bir kanalı vardır. Pediatrik hastalarda kullanılabilen tipi de vardır. (Şekil 18) 

 

 

Şekil 18: Bullard laringoskop                                                                                    
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Upsher Scope: Fiberoptik laringoskop şeklinde tasarlanmıştır, pediatrik boyu 

yoktur. Göz parçası ile fokus uygulanabilir. Aspirasyon için uygun bir kanalı yoktur 

(Şekil 19). Entübasyon sırasında laringoskopun orta hattan ilerletilmesi gerekir. 

Beraberinde stileler kullanılabilir, görüntü elde edilemezse tüp içinden fiberoptik 

bronkoskop geçirilerek de entübasyon uygulanabilir. 

WuScope Sistemi: Upsher ve Bullard’a benzer bir yapıdadır. Avantajı tüp şeklinde 

olmasıdır, bu sayede farinksi tıkayan lezyonlarda kullanılmaya daha elverişlidir. 

Distal ucu hyoide ulaşır. İki boyutu vardır, sap  ve  bleyd  arasında  110°  lik bir açı 

vardır. Bleyd ve çift valvli element kemer şeklindedir (Şekil 20). Nazal entübasyon 

sırasında çift valvli element çıkarılır. Avantajı bir kişinin tek başına rahatlıkla 

entübasyon yapmasına imkân vermesi ve fiberoptik ışık kaynağının korunması 

sayesinde hava yolu görüntüsünün kan veya mukus ile bozulmamasıdır.  Cihazın 

kuruluşu ve kullanımı özellik gösterdiğinden kullanılmadan önce cihazla ilgili 

bilgilere hakim olunmalıdır. 

 

    

Şekil 19: Upsherscope                                  Şekil 20: Wu-scope 

                                                  

        Rijit Laringoskop Kullanım Tekniği: Hasta için uygun boyutta olan laringoskop 

ve tüp seçilir. Tüp kayganlaştırılır, laringoskopa yerleştirilir ve stile kullanılacaksa 

bükülerek  tüp  içine  yerleştirilir,  tüpün   konnektörü   çıkarılır. Laringoskop 

kayganlaştırılır, fiberoptik ışık kaynağı ile skope bağlantısı yapılır. Laringoskop ile  
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ağızdan orta hatta girilerek glottik açıklığa doğru ilerletilir. Kordların 

görülememesinin en sık sebebi, skopun orta hatta olmamasıdır. Tüp ilerletildikten 

sonra ise skop  geri çekilir.  Kullanırken baş boyun hareketi gerektirmezler. Göz 

parçaları bir video kameraya bağlanarak buradan da görüntü elde edilebilir. Uyanık 

entübasyonda kullanılabilirler. Deneyim kazanmak adına öncelikle zor entübasyon 

olmayan hastalarda kullanılmalıdırlar. 

 

1.1.3.3.3  Fleksible fiberoptik bronkoskop 

 

      İlk kez 1967 yılında Still hastalığı olan bir hastanın nazal entübasyonu için 

kullanılmıştır. Bir fiberoptik bronkoskobun temel parçaları handle, uygulama 

kordonu ve bağlantı kordonudur (Şekil 21). Sap kısmında kordonun ucunun 

kıvrılmasını sağlayan bir düğme taşır. Aspirasyon valvi, aspirasyon kanalına çıkış 

kapısı ve göz parçası da sap kısmında bulunmaktadır. Göz parçası  mercek ve 

odaklanmayı sağlayan dioptri parçasından oluşur. Kordon kısmı ışık rehberi, görüntü 

ileti demeti, aspirasyon kanalı ve uç kontrol ağına sahiptir. İyi bir topikal anestezi 

uygulandığında, hastanın spontan solunumu devam ederken hasta tarafından iyi bir 

şekilde tolere edilebildiğinden zor havayolu için kullanımları oldukça emniyetlidir.  

Zor entübasyon hastalarında kullanılabilecek en iyi tekniklerden biri olduğu yapılan 

pek çok çalışma ile ispatlanmıştır (9,10). Kullanımı ile ilgili özel bir kontrendikasyon 

yoktur fakat havayolunda majör kanama ve yaygın travma durumlarında görüntü 

elde edilmesi oldukça zor olacaktır. Ayrıca pediatrik boyları olmadığından pediatrik 

hastalarda kullanımı da sınırlıdır. Kullanımından önce cihazın çalışma durumu 

kontrol edilir, hasta konu ile detaylı olarak  bilgilendirilerek kooperasyonu sağlanır. 

Çoğu hastada fentanil ve midazolam kombinasyonu ile premedikasyon yeterli olur 

(1,5 mcg/kg ve 30 mcg/kg) fakat havayolu tıkanma ihtimali olan hastada 

premedikasyondan kaçınılmalıdır. Sekresyonları azaltmak için girişimden önce 

atropin gibi bir sekresyon azaltıcı ajan uygulanması  yararlı  olacaktır.  Topikal 

anestezi için %10 luk lidokain sprey damak, dil kökü ve farinkse uygulanır. 

Trakeanın anestezisi için de; krikotitoid membran yolu ile 3 ml %4 lidokain 

injeksiyonu veya fiberoptik bronkoskop yolu ile  %4 lük 2 ml lidokain yapılabilir. 

Topikal anestezi için bir diğer alternatif de lokal anesteziğin inhaler şeklinde 

uygulanmasıdır. Hasta, işlem sırasında da spontan solunumu koruyacak              
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biçimde  uygun dozlarda  bir ajan ile sedatize edilmelidir (deksmedetomidin, 

midazolam, ketamin, propofol).  Fiberoptik entübasyon yöntemine başlamadan önce 

tüm donanımlar (ışık kaynağı, aspirasyon kanalı, tüp, kaydırıcı jel) mutlaka kontrol  

edilmeli, çalışabilir durumda olduğu teyit edilmelidir. ETT ve fiberoptik, 

kullanımdan önce buğulanmayı önlemek için  ılık su banyosuna yatırılmalı, suda 

eriyen bir yağlı solüsyonla kayganlaştırılmalıdır. Olası komplikasyonlar için her türlü 

hazırlık tamamlanmalı ve mutlaka yardımcı personel hazırda tutulmalıdır. Anestezist, 

hastanın baş tarafında durmalı,  fiberoptiğin düz bir konumda kalabilmesi için 

operasyon masası  ise olabildiğince alçak konumda tutulmalıdır ki işlem sırasında 

fiberoptikteki katlanmalar görüntü elde edilmesine engel olacaktır. Önce endotrakeal 

tüpün konnektörü çıkarılır ve fiberoptik üzerine yerleştirilir. Fiberoptik, tüpün lümeni 

içinde, ağıza orta hatta yerleştirilir ve vokal kordlar görülene kadar ilerletilir ve vokal 

kordlar geçilerek karinanın 2-3 cm proksimaline getirilir ve  ETT, bronkoskop 

üzerinden kaydırılır. Burada tüpün takılması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. 

Bu durumda hastadan soluk almasının istenmesi, dilin dışarı çekilmesi, çenenin öne 

çekilmesi, larinkse göre tüp eğriliğinin konumunun 90° döndürülerek değiştirilmesi 

gibi manevralar uygulanabilir. Entübasyonun koklama ya da oturur pozisyonda 

uygulanması da diğer bir alternatiftir. Tüpün ucu karinanın üstünde görüldüğünde 

bronkoskop geri çekilir. Fiberoptik entübasyon sırasında fiberoptiğin orta hatta 

kalması gerekmektedir, bu nedenle nazal yolla yapılan girişim oral yola göre daha 

kolaydır. Fiberoptik entübasyon genel anestezi altında da uygulanabilir fakat apne 

periyodunun uzun tutulamaması, orofarengeal yapıların havayolu görüntüsünü 

kapatması gibi problemler söz konusu olacaktır. Bu amaçla endoskopi uygulamasına 

uygun maskeler geliştirilmiştir, bu sayede görüntüleme esnasında maske ile 

ventilasyon sürdürülebilmektedir. Ayrıca fiberoptik entübasyonla farklı entübasyon 

tekniklerinin de kombine edildiği; larinks maskesi ile fiberoptik entübasyon, 

fiberoptik yardımlı retrograd entübasyon, rijid laringoskopi ile fiberoptik intübasyon 

gibi alternatifler de mevcuttur. 

            Zor entübasyondaki başarıları her ne kadar ispatlanmış olsa da 

kullanımlarında bazı sınırlamalar vardır. Pahalı ve hassas cihazlar olmaları, 

aydınlatma için ayrı ışık kaynağı gerektirmeleri, kullanım esnasında geniş bir alan 

gerektirmeleri, temizlenmesi ve sterilizasyonunun ayrı bir kaynak gerektirmesi, 
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kanamalı durumlarda görüntü alma zorluğu, kullanımında eğitim, tecrübe ve beceri 

azlığı olması gibi durumlar bu kısıtlamalara örnektir.                                                 

 

 

 

Şekil 21: Fiberoptik bronkoskop 

 

1.1.3.3.4 Video Laringoskoplar: Macintosh ve Miller bleydleri ile laringoskopi, 

glottisin doğrudan görülebilmesi için oral, faringeal ve laringeal eksenlerin aynı 

hizaya getirilmesini gerektirir. Bu amaçla çeşitli pozisyonlar ve manevralar 

geliştirilmiştir. Video laringoskopla yapılan laringoskopide ise uygulayıcıya glottisin 

görüntüsünü aktarmak için bleydin ucunda ya bir video çip (DCI sistem, GlideScope, 

Mcgrath, Airway) veya bir lens (Airtraq) vardır. Bu aygıtlar bleydin açılanması, 

tüpün geçişi için bir kanalın bulunuşu ve aygıtın tek ya da çok kullanımlık olmasına 

göre değişmektedir; 

      1-Standart Macintosch bleyd olanlar : C-MAC, McGrath MAC 

      2-Açılı bladeler; Glidescope, McGrath Series 5 

      3-Tüp kanalı olanlar: Pentax AWS, Airtaq, King Vision 

          

          Video ve indirekt laringoskopi normal havayolu anatomisine sahip hastalarda 

muhtemelen minimum avantaj sağlar. Fakat bu hastalarda kullanımı özellikle stajyer 

eğitiminde büyük avantaj sağlar. Ayrıca bu hastalarda kullanımı aygıta olan el 

alışkanlığı arttırarak, zor havayoluna sahip hastalarda kullanımında cihaza hakimiyeti 

sağlar. Bu cihazlar laringeal görüntüyü arttırırlar fakat her zaman başarılı entübasyon 

elde edilemeyebilir. Görülmeden yapılan entübasyonu görülebilir hale getirirler ve  

fijitsu
Vurgu



 
 
 

26 
 

bu sayede deneme sayısını düşürürler. Açılı olanlarında tüpün vokal kordlara 

yönlendirilmesi zor olabilir. Bu nedenle kullanımları sırasında stile kullanımı da 

önerilmektedir. Tüp aritenoidler üzerinde sıkıştığında bleydin hafifçe dışa çekilmesi 

tüp geçişine daha iyi olanak verir. İndirekt laringoskopi servikal vertebranın daha az  

yer değiştirmesi açısından avantajlıdır, fakat vertebra kırığı olan bir hastada gerekli 

olan tüm tedbirler sürdürülmelidir. Ayrıca tüm video laringoskoplar zor entübe 

olması beklenen hastalarda uyanık entübasyona olanak vermektedir 

 

           C-MAC Videolaringoskop: Bleydi standart Macintosh tipi bir bleyddir 

(Şekil 22) Çocuk hastalarda kullanım için Miller tipi bleydleri, zor entübasyon 

hastalarında kullanılmak üzere açılı olan D-Bleyd’leri de vardır. Avantajı; standart 

laringoskop şeklinde olduğu için direkt laringoskopi imkanı da olmasıdır. Kamera ve 

2 adet lamba bleydin üzerine 25 derecelik bir açıyla,  bleydin ucu da görülecek 

biçimde monte edilmiştir. Ayrı bir ışık kaynağına gereksinim olması ve ve monitöre 

bir kablo ile bağlı olması mobil kullanım açısından dezavantajdır. C-MAC’in yapılan 

araştırmalarda, daha iyi trakeal görüntü sağladığı ve de entübasyon başarısını 

artırdığı sonucuna varılmıştır. 

 

           Glideskope: Tek kullanımlık erişkin ve pediatrik bleydlere sahiptir. Bleyd 

orta hatta yerleştirilir ve glottik yapılar görülene kadar ilerletililir. Glidescope direkt 

laringoskopiyi önleyen ve şekil olarak bleyde benzeyen bir stile  kullanılmasını 

 

 

 

Şekil 22: C-MAC Video Laringoskop  
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gerektiren 60°lik bir açıya sahiptir bu açılanma  görüş açısını arttırmaktadır. Bu 

sayede larinksin daha önde bulunduğu hastalarda daha  iyi görüntü elde edilir (Şekil 

23). Kullanımı zor direk laringoskopi vakalarında başarı oranını arttırmaktadır, bu 

cihazla yapılan başarısız entübasyonun en büyük nedeni  boyun anatomisindeki 

değişikliklerdir. Ayrıca glideskope normal bir havayolunda direk laringoskoplara 

göre belirgin olarak daha az yumuşak doku hasarı oluşturmaktadır. Glideskope acemi 

kullanıcılarda daha iyi görüntülemeye olanak vermiş fakat entübasyon başarısını 

geliştirmemiştir 

 

 

 

Şekil 23: GlideScope Videolaringoskop 

      

           McGrath Series 5: İskoçya’da üretilmiştir, farklı boylarda  bleydleri 

mecvuttur. Görüntü kalitesinin artırılması için cihaz orta hattan yerleştirilerek 

kullanılır. Cihazla birleştirilmiş olan ve 90° dönme şansına sahip bir monitörü vardır. 

Cihazın beraberinde verilen cihaza özgü pili ile 60 dakikalık kullanım süresi vardır. 

Kamerası  ve 2 adet LED sistemi Camerastick de denilen metal dikdörtgen bir boru 

yapı ile korunmuştur (Şekil 24). Disposable, akrilik şeffaf bleydler, buraya 

yerleştirilerek kullanılır. Şart olmasa da stile kullanımı trakeal tüp geçişini 

kolaylaştırabilir. Bizim çalışmamızda kullandığımız videolaringoskop olan McGrath 

MAC modeli ise yeni geliştirilmiş olan modelidir. 200 gram ağırlığında olması ve 

herhangi bir kabloya bağımlı olmaması mobil kullanımlarda avantaj sağlamaktadır. 

180x68x110 mm boyutlarındadır (Şekil 25). 1-4 numara arası olmak üzere 4 adet 

disposable şeffaf akrilik bleydi vardır. Direk ve indirek laringoskopi için 

kullanılabilmektedir. Ayrıca zor entübasyon hastalarında  kullanımı için üretilmiş ve 

ucu bir miktar daha açılandırılmış olan  X- bleydi  sayesinde zor entübasyon 

olgularında oldukça avantajlıdır ( Şekil 26 ). Bu modelde monitör dikey yerleşimli ve 
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ekran genişliği 2,5 inç’tir. Bataryası ise 250 dakikalık süre ile kullanılmaktadır ayrıca 

ekran üzerinde kaç dakikalık kullanım kaldığını göstermesi bu cihazın yeni bir 

özelliğidir. McGrath videolaringoskop ile yapılan çalışmalarda klasik laringoskopiye 

oranla entübasyon başarısını artırdığı, daha iyi bir glottik görüntü sağladığı 

gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 24: McGrath Series 5                                    Şekil 25: McGrath MAC 

 

 

 

Şekil 26: McGrath MAC bleyd çeşitleri 
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           Airtraq: Pediatrik ve erişkin boyutları olan bir video laringoskoptur. Bu cihaz 

da orta hattan yerleştirilerek kullanılır. Airtraq laringoskopun bleydi yan yana iki 

kanaldan oluşmaktadır. Bir kanal endotrakeal tüpün yerleştirilmesini sağlarken; diğer 

kanal distal bir lensle sonlanır. Bleydin ucunda pille çalışan bir ışık kaynağı 

bulunmaktadır (Şekil 27). Görüntü, lens ve prizma kombinasyonları kullanılarak 

proksimal bölgeye iletilir. Bleyde glottise çok yakın pozisyon verilmediğinde daha 

başarılı sonuçlar elde edilir. 

 

 

 

Şekil 27: Airtraq videolaringoskop 

 

           Pentax AWS: Tıpkı Airtraq’ ta olduğu gibi ETT için yan kısmında bir kanalı 

mevcuttur (Şekil 28). Bu kanal, açılı olan videolaringoskoplardaki tüpün 

yerleştirilmesi zorluğu bakımından bir avantajdır. Macintosh laringoskopa olan 

başarı üstünlüğü ve servikal hasarı olan hastalarda daha az servikal harekete yol 

açtığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Aynı zamanda dişlere uygulanan basıncı ve 

yardımcı manevra kullanım ihtiyacını da azaltmaktadır  

 

           King Vision:  Diğer cihazlara nazaran daha ekonomiktir. Bleydleri 

disposabledır. OLED monitöre sahiptir ve sap kısmının üstünde yer almaktadır. 

Kamera ve LED lambaları bleydin iç kısmındadır (Şekil 29). Bu nedenle bleydi daha 

maliyetlidir. Kanallı ve standart olmak üzere 2 tip bleydi vardır. Standart bleyd 

Macintosh 3 boyutundadır ve başka boyutları yoktur. 
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Şekil 28: Pentax AWS Videolaringoskop      Şekil 29: King vision Videolaringoskop 

 

1.1.3.4 Endotrakeal tüpler  

 

            Endotrakeal tüpler endotrakeal entübasyon işlemi için geliştirilmiş tüplerdir. 

Endotrakeal entübasyon; solunum işlevinin sürdürülebilmesini sağlamak, solunum 

yolunu güvence altına almak ve de genel anestezik gazların iletilmesini sağlamak  

amacıyla trakea içine bir tüp yerleştirilmesi işlemidir. Trakeal tüplerin çoğu polivinil 

kloridden yapılmaktadır. Şekil ve sertliği bir stile yerleştirilerek değiştirilmeye 

uygundur. Uç kısmında bir eğrilik bulunur bu sayede görüş ve vokal kordlardan geçiş 

kolaylaşmış olur. Murphy tüplerinde tüpün uç yan kısmında bir delik bulunur. Tüpün 

karinaya dayanması sırasında bu delik ventilasyonun devamlılığını garantiye almış 

olur. Endotrakeal tüpler çeşitli boy ve çaplarda üretilirler. Uzunluk, eğim ve çap 

havayolu direnci oluşturan faktörlerdir. ETT’nin boyutu iç çapının milimetresi olarak 

ya da nadir olarak da French skalası ile belirtilir. ETT için hangi hastada hangi çapta 

seçileceği kararı en yüksek akım sağlayacak büyük boy tüp ile en az travmatik olacak 

küçük boy tüp arasında  bir  denge gözetilerek alınmalıdır (Tablo 2). Çoğu erişkin 

ETT’leri kaf, valf, pilot balon, şişirme tüpü ve bir konnektörden oluşur (Şekil 30). 

Valf duvarından bağımsız olarak tüp boyunca ilerler ve valf sistemi ile kafın 
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YAŞ TÜPÜN İÇ ÇAPI TÜP BOYU 

Termde doğmuş infant 3,5 12 

Çocuk 4+Yaş/4 14+Yaş/2 

Erişkin Kadın 7,0-7,5 22 

Erişkin Erkek 7,5-9,0 24 

 

Tablo 2: Oral endotrakeal tahmini  tüp boyutları  

 

bağlantısını sağlar. ETT kafı tüpün yerinde kalmasını, trakeadan geriye hava 

kaçağını ve mide içeriğinin trakeaya aspirasyonunu önler. Bebek ve küçük 

çocuklarda kaf basıncına bağlı olarak oluşabilecek hasarı ve havayolu 

komlikasyonlarını önleyebilmek adına kafsız tüpler tercih edilir. 

 

 

Şekil 30: Endotrakeal tüp ve parçaları 

 

Yüksek basınç-düşük volüm ve düşük basınç-yüksek volümlü olma üzere iki kaf tipi 

vardır. Yüksek basınçlı olanlar daha fazla iskemik hasara yol açtıklarından uzun 

süreli kullanım için uygun değildirler. Düşük basınçlıda ise aspirasyon, boğaz ağrısı, 

yerleştirme zorluğu ve yerinden kolay çıkma olasılığında artış söz konusudur. Kaf 

basıncı; şişirme volümü, kafın trakeayla ilişkisi, trakea ve kafın kompliyansı, 

intratorasik basınç gibi faktörlere bağlıdır. Ayrıca genel anestezi sırasında nitröz 

oksitin diffüzyonu ile de kaf basıncı artabilir.  Optimal bir kafın kaçak basıncı 15 

mmHg’dan daha az olmalıdır. 
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 ETT’lerin çeşitli uygulamalar için modifiye edilmiş türleri de vardır; 

 

Zırhlı Tüpler (Reinforced): Fleksible, spiralli, tel ile güçlendirilmişlerdir ve 

kıvrılmaya dirençlidirler. Prone pozisyonda ve baş-boyun cerrahisinde katlanarak 

tıkanmayı önlemek için kullanılırlar.  

Çift lümenli ETT ve bronşial blokörlü ETT’ler: Akciğer izolasyonu gereken 

durumlarda, göğüs cerrahisi operasyonları sırasında tek akciğer ventilasyonunu 

sağlamada kullanılırlar. 

Mikrolaringeal tüpler: Uzunluğu standart 8 mm.lik tüpler kadar olup iç çapı 4, 5 ve 

6 mm. olan üç büyüklükte imal edilmişlerdir. Mikrolaringeal cerrahi sırasında daha 

iyi bir görüş alanı sağlamak üzere eksternal çapı da daha düşük tutulmuştur. Kafı 

yüksek residüel volümlüdür.  

RAE (Ring-Adair-Elwyn ) tüpleri: Önceden şekil verilmiş kavisli tüplerdir. Oral 

tüpler 45-60
o
’lik bir kıvrımla ucu alt çene üzerinde uzanacak biçimde, nazal tüpler 

ise ucu yukarı bakar şekildedir. Oral, nazal ve oftalmik cerrahide cerrahi görüşü 

arttırıp, konektör cerrahi sahanın dışında kaldığından da tıkanma olasılığını azaltırlar. 

 

1.1.3.5 Stile ve Tüp Değiştiriciler 

  

               Üretimleri itibari ile endotrakeal tüpler havayolu anatomisine uygun olacak 

biçimde şekillendirilirler. Fakat bu şekil, havayolu anatomisi farklı olan kişilerde 

uygun olmayabilir. Bu amaçla,  ETT’ye yerleştirilerek şeklinin değişmesine olanak 

veren tüp ucuna istenen açının verilmesini sağlayan esneklikte ve bu şekilde 

kalmasına olanak veren  sertlikte gereçler üretilmiştir. Stile veya guide da denilen bu 

gereçler; kırmızı kauçukla kaplanmış bakır tel , alüminyum ile kaplanmış plastik gibi 

malzemelerden üretilmektedirler. Çocuklar için  2.5-4.5 mm.lik, erişkinler içinse 5 

mm. ve daha çok  büyüklükte stileler vardır. Boyları çoğunlukla ETT’lerden daha 

uzundur. Her ne kadar  uç kısımları yumuşak ve atravmatik olsa da kullanım 

esnasında distal uç ETT den dışarı çıkmamalıdır. İlk kez 1949 yılında Macintosh 

tarafından kullanılmışlardır. ETT kordları geçer geçmez çıkarılmalıdırlar. Tüp 

değiştiriciler ise stilelerden daha uzun, direkt laringoskopide epiglottisin görüldüğü 
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ancak entübasyon işleminin gerçekleştirilemediği hastalarda, trakeaya kadar 

ilerletilerek, üzerinden entübasyon tüpünün geçirilmesi ile entübasyonu olanaklı 

kılan gereçlerdir. Zor havayolu olan olgularda tercih edilmektedirler. Ayrıca bu 

hastalarda, olası reentübasyon ihtimaline karşı ekstübasyon işlemi sırasında tüpün 

çekilmesinden önce yerinde bırakılmaları ile ekstübasyonu daha güvenilir hale  

getirirler. Ek olarak bu kateterlerin oksijen insuflasyonu için uygun  lümene sahip 

olanları da vardır. Çalışmamızda kullanmış olduğumuz Frova kateteri ve diğer tüp 

değiştiriciler aşağıda anlatılmıştır; 

 

Frova Kateteri 

             Frova kateteri; üzerinde santimetre işaretlemesi bulunan, trakeaya 

körlemesine ulaşmaya ve yönlendirmeye olanak veren açılandırılmış ve köreltilmiş 

bir ucu olan radyoopak bir tüp değiştiricidir. Order numarasında ‘-FII’ son ekine 

sahip olanlar destekleyici bir kanül ve ventilatörle bağlantıyı sağlayan  iki adet Rapi-

Fit® adaptöre sahiptir. Order numarasında ‘-FI’ son ekine sahip olanlar ise kanül 

bulundurmazlar sadece iki adet Rapi-Fit® adaptörleri vardır (Şekil 31-32). 

Endotrakeal entübasyonda glottis görüntüsü elde edilemeyen hastalarda entübasyona 

olanak sağlaması için kullanılır. 14F ve 8F olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. 

14F, 70 cm uzunluğundadır ve  iç çapı 6mm veya daha büyük ETT için, 8F ise 35 cm 

boyunda ve  iç çapı 3mm veya daha geniş ETT’lerde kullanım için uygundur. Etilen 

oksitle strelize edilmiş şekilde  paketlenirler ve tek kullanımlıktırlar. Adaptörleri 

sayesinde mekanik ventilatör bağlantısı sağlanayak oksijenizasyona imkan verirler. 

Aynı zamanda bu sayede kapnograf kullanılarak kateterin doğru yerleşimi teyit 

edilebilmektedir. Kullanımından önce bu adaptörün Frova ile uygun boyutta olduğu 

ve sağlam bir şekilde yerleşmiş olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi taktirde  

oksijenizasyonla ilgili ciddi problemler yaşanabilir. Kateterin üzerindeki 

numaralandırmalar kateterin ucundan itibaren olan uzaklığı belirtir. Açılandırılmış 

olan ucu kateterin öne ve yukarı yönlenmesini sağlayarak özellikle vokal kortların 

görülemediği zor entübasyon olgularında büyük avantaj sağlar. Bu açıdan kullanım 

esnasında kateterin tekrar şekillendirilmesine gerek yoktur hatta katetere verilen 

şekillendirme istenmeyen durumlara da sebebiyet verebilir. (Şekil 33). Kullanmadan 

önce hastaya uygun boyutta olan bir ETT kayganlaştırılarak kateterin arka kısmında 

kalacak şekilde yerleştirilir. Standart bir laringoskop yardımı ile laringoskopi 

fijitsu
Vurgu
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yapılarak epiglottis baz alınarak kateter glottise doğru ilerletilir, trakedan geçiş 

esnasında trakeal halkalara olan temas hissedilebilir. Bu esnada Frova kateteri ile 

glottis arasında doğrusal bir düzlem olmalıdır. Glottisi geçtikten sonra kateter 2-3 cm 

daha ilerletilir, karina veya daha ötesine geçmemek için daha fazla gidilmemelidir. 

Eğer ilerleme esnasında bir dirençle karşılaşılırsa daha fazla ilerlenmemeli, kateter 

bir miktar geri çekilip döndürülerek ilerlemeye devam edilmelidir. Yeterli 

ilerlemeden sonra kateter bu pozisyonda muhafaza edilerek kateterin trakea içinde 

olduğu, bir kapnograf veya bir X-ray yardımı ile doğrulanabilir. Daha sonra 

laringoskop hala yerinde iken frova kateterinde bulunan stile çekilerek çıkarılır ve  

ETT kateter  üzerinden kaydırılır. Bu esnada kateter üzerinde bulunan rakamlar 

klavuz alınarak trakeaya  tahmini yerleşim gerçekleşene kadar ilerletilir. Daha sonra 

Frova kateteri ve laringoskop çekilerek standart yöntemlerle tüpün yerleşimi 

doğrulanır. Frova kateteri için bilinen bir kontrendikasyon yoktur fakat konu 

hakkında bilgi, beceri ve deneyimi olan klinisyenler tarafından kullanılmalıdır. 

Dikkatli bir kullanım komplikasyonları önlese de epiglottik yaralanma, priform 

fossa, trakea ve bronşlarda perforasyon, barotravma gibi komplikasyonları olabilir.  

               

          Kliniğimizde, zor entübasyon vakalarında kullandığımız frova kateteri 

deneyimlerimize göre bu olgularda oldukça yüksek başarıya sahiptir. Yapılan pek 

çok çalışma bu başarıyı belgelemektedir. Hatta bazı zor havayolu algoritmlerinde tüp 

değiştiricilerin erken aşamada  kullanımı önerilmektedir (11). Biz de çalışmamızda 

zor entübasyon olgularında klinik deneyimlerimiz doğrultusunda tüp değiştirici 

olarak kullanım avantajları nedeni ile Frova kateterini kullanmayı tercih ettik. 

 

 

 

Şekil 31: Frova kateteri 
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Şekil 31: Frova kateteri parçaları ve boyutları 

 

 

 

Şekil 33: Frova kateterinin açılandırılmış olan doğal yapısı; 1a,2a ve 3b; doğrudan 

yukarı ve öne yerleşim sağlayarak glottisten geçişi sağlar. 2b’ de ise tekrar şekil 

verilmiş bir kateter bulunmaktadır ve ucunun yanlış yönlenmesi ile sonuçlanmıştır. 

T: dil, E: epiglottis, A: arytenoid kartilaj, VC: vokal kord, Tr: trakea, Es: Özofagus  

 

Patil İki Parçalı Entübasyon Kateteri: Uzunluğu boyunca radyoopak çizgisi 

vardır, polivinil klorürden yapılmıştır. Dış çapı 6mm ve uzunluğu 63 cm’dir. Gerecin 

iki parçası konneketörle birleştirilir. Bakır stilesi olan birinci parça entübasyonu 

kolaylaştırır ve alt ucunda sekiz adet yan çıkış bulunur. İkinci parça birinci parça ile 

birleştirilince boyu uzar ve tüp değiştirici olarak kullanılır. İki adet Rapi-Fit 

konnektörü vardır. Bu adaptörler jet ventilasyonda kullanılır ( Şekil 34 ). 
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Şekil 34: Patil iki parçalı entübasyon kateteri 

 

Augustine Rehberi: Erişkinde kör entübasyon yapmak için geliştirilmiştir. Rehber 

başlık ve stileden oluşur. Stilenin iki kenarında üç aspirasyon deliği ve S şeklinde 

distal ucu vardır. Özofagus izleme sistemi olarak çalışan 35 ml (mililitre) enjektör 

proksimal uca takılır (Şekil 35). Bleydi ETT’yi tutmak için rehber kanalı olan 

başlıkla birleştirilir. Daha çok zor havayolu olan hastaların hastane öncesi yönetimi 

için geliştirilmiştir. Servikal omurga hasarı olanlarda da kullanımı uygundur. 

Kullanım esnasında ETT stilenin ucuna kadar ilerletilir ve bu ikili bleydin altına 

açılan rehber kanala yerleştirilir. Başlık yüze 90 derece planda iken ikili vallekulaya 

doğru itilir (Şekil 36). Doğru yerleşim boyunda hyoid kemik palpe edilerek kontrol 

edilebilir. Enjektör sistemi ile yerleşim teyit edildikten sonra tüp trakeaya itilerek 

entübasyon gerçekleştirilir. Augustine rehberi kör entübasyon tekniği olarak  ya da 

oral fiberoptik bronkoskopi için başlık rehber olarak kullanılabilir. 

 

           

 

Şekil 35: Augustine rehberi                           Şekil 36: Augustine rehberinin yerleşimi 
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Airguide tüpü: ‘Baloncuk uç’ trakea tüpü sistemi mukoza ve yumuşak doku hasarını 

azaltmak için geliştirilmiştir. Bu sistem Murphy deliği olan eğimsiz trakea tüpü ile 

Airguide şişebilen yol göstericisi olarak adlandırılan; dış çapı 3  mm, 30-45 cm 

uzunluğunda yumuşak stileden oluşur (Şekil 37). Burundan geçmeden önce Airguide 

tüp içine yerleştirilir ve balon şişirilir, entübasyon gerçekleşince balon söndürülür ve 

yol gösterici geri çekilir Yapılan çalışmalar  nazotrakeal entübasyonda subglottik 

bölgede geçişi artırdığını ve burun kanaması insidansını azalttığını göstermiştir.  

 

Aintree entübasyon kateteri: Fiberoptik eşliğinde ETT (7 mm’den büyük iç çap)  

yerleştirilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kullanılır. Uzunluğu 56 cm’dir ve tek 

kullanımlıktır. 4,7 mm iç çapı sayesinde içinden fiberoptik bronkoskopun geçişine 

izin verir. Rapi-Fit adaptörü sayesinde mekanik ventilatör bağlantısı  ile 

oksijenizasyon imkanı vardır (Şekil 38). 

 

 

 

Şekil 37:  Airguide tüpü 

 

 

 

Şekil 38: Aintree entübasyon kateteri ve fiberoptik bronkoskopla kullanımı 

          



 
 
 

38 
 

Arndt değişim kateteri: Kullanımı diğerleri ile benzer şekildedir. Uç yan 

kısımlarında pek çok deliği vardır. Bronkoskopik port, kılavuz tel ve bir kateter 

içerir. İç çapı 5 mm’den büyük ETT’ler için uygundur. 50-78 cm arasında uzunluğa 

sahip çeşitleri vardır. 

 

Cook tüp değişim kateteri: Yarı sert radyoopak poliüretan bir kateterdir.  ETT veya  

çift lümenli endobronşial tüp değişimi amacıyla kullanılırlar. İç çapları 1.6-3.4 mm 

arasında değişir ve  3-7 mm iç çapı olan ETT geçişine izin verirler  (Şekil 39). Rutin 

ve jet ventilasyon için Rapi- Fit ve Luer-Lok adaptörü bulunur. Uygun uzaklığı 

belirten uzaklık işaretlemeleri vardır. 83 ve 100 cm uzunluğunda erişkin boyu ve de 

45 cm’lik pediatrik boyu  mevcuttur.  

 

 
 

Şekil 39: Cook değişim kateteri ve adaptörleri 

 

 

1.1.3.6 Supraglottik Havayolu Aygıtları 

 

           Anestezi indüksiyonundan sonra hasta ventilasyonu; balon maske 

ventilasyonu, endotrakeal entübasyonla mekanik ventilasyon şeklinde 

sürdürülebileceği gibi Supraglottik Havayolu Aygıtları’nın (SGHA) kullanımı ile de 

sürdürülebilmektedir. Maske ve ETT’ye göre kullanım kolaylığı bakımından daha 

uygun şartlar için SGHA’lar geliştirilmiştir. SGHA’lar, balon maske ventilasyonu 

(BMV) veya endotrakeal entübasyon uygulanamadığında endotrakeal entübasyona 

geçit olarak da  kullanılmaktadırlar. Tüm SGHA’lar bir solunum devresi veya 

solunum balonuna bağlanan ve hava akımını glottis, trakea ve akciğerlere 

yönlendiren hava sızdırmaz bir hipofarengeal aygıta birleşik bir tüpten ibarettir. Ek 

olarak değişik derecelerde özofagusu kapatarak midenin gazla dolmasını önlerler. 

Bazılarında mide içeriğini aspire etmek için bir açıklık (port) bulunur. Kaflı ve kafsız 

olarak da sınıflandırılabilirler. 
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Laringeal Maske Airway (LMA) 

                  

           İlk kez 1983’te tanıltılmıştır ve 1991 yılında FDA onayı almıştır. Oval 

şişebilen larinkse oturan bir  kaf ile devamında geniş çaplı bir borudan oluşur. 15 mm 

ETT konnektörü ile anestezi devresine bağlanır. Çeşitli ağırlıktaki hastaların larinks 

boyutlarına uyması için çeşitli boylarda tasarlanmıştır. Laringeal maskeler elektif 

kullanım amacı ile geliştirilmiş olsalar da günümüzde zor entübasyon vakalarında  

acil  havayolu sağlanması amacıyla da kullanılmaktadırlar. Kullanım öncesi sterilize 

edilerek tekrar kullanılabirler. Kullanımdam önce kafı indirilerek arka yüzeyi  

kayganlaştırılır, anestezi indüksiyonundan sonra hasta koklama pozisyonunda işaret 

parmağı kullanılarak  hipofarinkse doğru bir dirençle karşılaşana dek ilerletilir. 

Yerleşimden sonra kaf LMA boyutuna uygun olarak uygun hacimde şişirilerek 

larinks girişinde bir tıkaç oluşturulur ve anestezi devresine bağlanır. Hangi boyutta 

LMA nın hangi kilodaki kişilere uygun olduğu bilgisi LMA’nın üzerinde mevcuttur. 

Her boyut için ayrı şişirme hacmi vardır. Bu hacimlerden daha fazla şişirilmeleri 

önerilmemektedir. Spontan solunumda kullanılabileceği gibi pozitif basınçlı 

ventilasyon için de kullanılabilirler. Hastanın koruyucu havayolu refleksleri geri 

döndüğünde çıkarılmalıdır ve hasta emirlerle ağzını açabilmelidir.  

 

           LMA’lar her ne kadar pratik olsalar da gastrik içeriğin aspirasyon riski, iyi 

yerleşmediğinde ventilasyon problemleri, yüksek ventilasyon basınçları gerektiren 

olgularda yetersiz kalması, gaz kaçağı riski, çeşitli pozisyonlara uygun olmayışı  gibi 

dezavantajları vardır. Aspirasyon riskinin olduğu durumlarda, havayolu reflekslerinin 

varlığında, yüksek havayolu direnci ve düşük kompliyansı olan hastalarda, larinks ve 

farinks patolojilerinde göreceli olarak kontrendikedirler. En sık kullanılan LMA 

çeşitleri, LMA klasik, LMA unique, LMA fastrach, LMA proseal, LMA flexible ve 

LMA Ctrach’tır. LMA klasik, standart ve orijinal LMA’dır ( Şekil 34). LMA unique, 

ise tek kullanımlık LMA tipidir (Şekil 35 ). 

 

LMA Fastrach-ILMA (Intubating Laryngeal Mask Airway): Özellikle zor 

havayolu olan hastalarda endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak amacı ile 

tasarlanmıştır. Havayolu anatomisine benzer bir eğimi ve metal bir sapı vardır (Şekil 

36). Entübasyon sırasında  ventilasyonun sürdürülmesine olanak verir. İç çapı 13 mm 
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Şekil 34: Klasik LMA                                        Şekil 35: LMA Unique 

 

dir ve içinden iç çapı 8.0 mm olan bir ETT geçebilir. Klasik LMA ‘dan farkı 

epiglottisi kaldırmak için tasarlanmış özel bir dili bulunmasıdır. Endotrakeal tüpü, 

silikonlu, kaflı ve spirallidir ve LMA fastrach’a özeldir. Klasik LMA ya göre daha az 

servikal hareketlilik gerektirdiğinden servikal travmalı hastalarda daha 

avantajlıdırlar. Piyasada 3, 4 ve 5 numaralı boyları vardır pediatrik formu yoktur. 

 

           LMA Proseal: Gastrik regürjitasyon riskine karşı önlem almak için 

nazogastrik sonda yerleştirilmesine imkân veren ayrı bir lümene sahiptir (Şekil 37). 

Diş hizasında sert bir ısırma bloğu bölümü vardır. 30 cmH2O’ya kadar havayolu 

basıncına izin vermesi önemli bir avantajıdır. Yerleştirme kolaylığı için bir 

introducer’ın girebileceği küçük bir cebi bulunur. Yumuşak ve büyük yapıda olması  

nedeni ile klasik LMA’ya oranla daha fazla havayolu obstrüksiyonu yapabilir.  

 

      

 

Şekil 36: LMA Fastrach                                  Şekil 37: LMA Proseal 

 

            LMA Ctrach: Uç kısmındaki fiberoptik ve üzerine yerleştirilmiş LCD ekran 

sayesinde görüntü sağlayarak ETT’nin yerleştirilmesini sağlar (Şekil 38). 
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Endotrakeal entübasyon süresince  ventilasyonun sürdürülmesine olanak verir. Yapı 

olarak LMA Fastrach’e benzer. Kablosuz kullanılabildiği için taşınabilir özelliktedir 

Özel bir ETT’si vardır. Entübasyondan sonra LMA çıkarılırken sabitleyici çubuk 

ETT’ye yerleştirilerek LMA çıkarılır. 

 

 

 

Şekil 38: LMA C-Trach 

 

           Ambu Aura Gain: Gastrik drenaj için bir kanalı bulunur. Havayoluna uygun 

biçimde eğimlendirilmiştir. Endotrakeal entübasyon sırasında klasik ETT 

kullanılabilir. Isırma durumunda havayolu obstrüksiyonunu önlemek için ısırma 

bloğu vardır. MR uyumlu olduğundan MR çekimi esnasında kullanılabilir. Üzerinde 

yönlendirme işaretleri vardır (Şekil 39). 

 

         Ambu Aura Once: LMA fastrach gibi havayolu anatomisine uygun bir 

eğimdedir. Nötral pozisyonda entübasyon uygulanabilmesi açısından avantajlıdır. 

Epiglottik barı yoktur. Kıvrılmayı önleyecek yapıda dizayn edilmiştir (Şekil 40). 

Diğer modeli olan Ambu Aura 40 ise sterilize edilerek kullanılabilmektedir. 

 

         Özofageal-Trakeal Kombitüp: Yapışık iki tüpten oluşur, özofagusa ya da 

trakeaya yerleşmeleri havalandırma açısından problem oluşturmaz. Uçlarında 15 

mm’lik konnektörleri bulunur. Uzun olan tüpün ucu kapalıdır, bu sayede gaz tüpün 

yan tarafında bulunan deliklerden çıkar. Kısa olan tüpün ucu açıktır ve yan tarafında 

delik yoktur. Kombitüp oral yolla körlemesine yerleştirilir. İki adet kafı bulunur, 

proksimaldeki orofarengeal balon 100 cc, distaldeki özefageal bolon 15 cc’liktir ve 

ikisinin arasında hava delikleri bulunur (Şekil 41). Özefageal balon mide içeriğinin 

aspire edilmesini önler. Kombitüp %95 oranında özofagusa yerleşir. Servikal 

mobilizasyonun kontrendike olduğu, kanama vb. durumlarda glottisin görülemediği 
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durumlarda avantajlıdır. Fakat kullanımının karmaşık olması ve komplikasyonlara 

neden olması kullanımını azaltmıştır 

 

 

  

 

Şekil 39: Ambu Aura Gain                         Şekil 40: Ambu Aura Once                                   

 

           King Laringeal Tüp: Tek lümenlidir, küçük özofageal ve 

büyükhipofarengeal olmak üzere iki adet kafı vardır. İki kaf da tek bir şişirme 

hattından şişirilir. İki kaf arasında yanlarda hava geçişine izin veren delikler vardır 

(Şekil 42). 30 cm H2O ya kadarki tepe inspiratuvar basınçlarında bile kullanılabilir. 

Ventilasyon ve komplikasyon bakımından LMA’ya benzerdir. King LT-s’ de 

distalde aspirasyon deliği vardır.  

 

           

 

Şekil 41: Özofageal-trakeal kombitüp           Şekil 42: King laringeal tüp 

 

Cobra Perilaringeal Hava yolu (Cobra Perilaryngeal Airway, PLA): 

Hipofarenkse yerleştirilir, kaflı, ucu oluklu ve sivridir (Şekil 43). Kafı yüksek 

volümlü ve düşük basınçlıdır. Rastgele yerleştirilir ve hava yolunun tam olarak 

tıkanmasını sağlar bu sayede yüksek basınçlarda da kullanılabilmektedir. 8 farklı 
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boyu mevcuttur. Yüksek hava yolu basıncında dahi kullanılabilmesi, ağız açıklığı ve 

baş ektansiyonu sınırlı hastalarda kullanım kolaylığı klasik LMA’ya göre 

avantajlarıdır. 

 

           SLİPA (The Streamlined Liner of the Pharynx Airway) : Orta kısmında 

regürjitasyonla gelen sıvıların toplanması için bir boşluk bulunan, aspirasyon riskini 

azaltan, kafsız bir havayolu cihazıdır (Şekil 44). Sadece erişkin boyu mevcuttur. Alt 

kısmında bulunan uzantı dil kökünü kapatırken arka kısmındaki uzantı cihazı 

hipofarenkse sabitler. SLIPA’nın supin pozisyonun dışındaki pozisyonlarda ve de 

yüksek aspirasyon riskinde kullanımı tavsiye edilmez. SLİPA’nın klinikte 

aspirasyona karşı koruma derecesi henüz kanıtlanmamıştır.  

 

          

 

Şekil:43: Cobra Perilaringeal havayolu      Şekil44: SLİPA 

 

           I-gel: Laringeal ve faringeal yapılara bası yapmadan yerleşebilecek şekilde 

tasarlanmış termoplastik yapıya sahip kafsız bir gereçtir (Şekil 45). SEBS (stiren 

etilen butadien stiren) den yapılmıştır. Bu sayede genleşebilir bir yapısı vardır, vücut 

ısısına göre genleşerek anatomik olarak uyum sağlar, kullanılmadığında ise eski 

haline geri döner. Midenin aspirasyonu için ayrı bir lümeni ve ısırma bloğu vardır.  

Çocuklarda da kullanımına olanak sağlayan yedi farklı boyutu vardır. Yumuşaklığı 

ve konturları laringeal bölge anatomisinin ayna görüntüsü temel alınarak üretilmiştir. 

I-gel doğru yerleştirildiğinde, laringeal yapı üzerine otururken uç kısmı üst özefageal 

açıklığa oturur ve ısırma bloğu kesici dişler hizasına gelir. 

 



 
 
 

44 
 

 

Şekil 45: İ-gel 

 

1.1.4. Preoksijenizasyon ve Pozisyon Verme  

 

           Anestezi indüksiyonundan sonra anestezik ilaçların etkisi ile apne 

gelişeceğinden indüksiyondan önce  ve sonrasında kan oksijen seviyesinin  tehlikeli 

düzeye düşmemesi için hastaya oksijen uygulanması işlemine preoksijenizasyon 

denir. Preoksijenizasyon işlemi ile hastaya verilen yüksek konsantrasyondaki oksijen 

fonksiyonel rezidüel kapasite olarak bilinen akciğer depolarındaki mevcut nitrojen ile 

yer değiştirir, bu sayede akciğer depoları oksijenle dolar apne veya havayolu 

sağlanamaması gibi hastaya oksijen sunumunun sağlanamadığı durumlarda  

desaturasyon oluşma süresi uzar. Preoksijenizasyon, %100 oksijen ile 2–5 dakika 

arasında yapılan spontan solunumu içerir. Ayrıca kas gevşetici uygulandıktan sonra 

ilacın tam olarak etki etmesi için geçen sürede %100 oksijen ile yapılan maske 

ventilasyonu da preoksijenizasyonu destekler. Preoksijenasyonun için; maske 

aracılığıyla 5 dk’lık 10 l/dk  akım ile %100 O2, yüze sıkıca oturtulan bir yüz maskesi 

aracılığıyla %100 O2 ile bir dakikadan fazla sürede 8-12 kez vital kapasite ile  

solunum, hastanın tuttuğu yüz maskesi aracılığıyla %100 O2 ile 3 dakikadan fazla 

sürede tidal volümle solunum veya 7 dakika süreyle tekrar solumasız maske 

aracılığıyla 15 lt/dk akımla %100 O2  uygulanması gibi alternatifler düşünülebilir. 

Uygulanan bu yöntemler sonrasında oda havasındaki solunumla karşılaştırıldığında 

10 kat daha fazla kullanılabilir O2 rezervi elde edilir ve bu depo oksijensiz kalma 

durumunda desatürasyon süresini 5-8 dakikaya kadar uzatabilmektedir. 

Preoksijenizasyon özellikle obezlerde, yaşlılarda, gebelerde ve akciğer kapasitesini 

bozan hastalığa sahip hastalarda önem arz eder. Çünkü bu hastalarda fonksiyonel 
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rezidüel kapasite azalmıştır, azalmış depo nedeni ile desatüre olma hızları da daha 

fazladır. Üstelik pek çok genel anestezi hastasında tercih edilen supin pozisyon ve 

genel anestezinin kendi etkisi sonucu da fonksiyonel rezidüel kapasite azalmaktadır. 

   

           Preoksinizasyonun ardından uygulanan anestezi indüksiyonu  ile; maske 

ventilasyonu ve ardından endotrakeal entübasyon basamaklarına geçilir. Her iki 

aşamada da dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunur, hastaya pozisyon verme 

işlemi de bu hususlardan birisidir. Pozisyon verme maske ventilasyonu, laringoskopi 

ve endotrakeal entübasyon başarısını etkileyen en önemli faktörlerdendir. 

Laringoskopi sırasında vokal kordların direk olarak görülebilmesi için ön dişlerden 

glottise kadar olan düzlem ve trakea aynı hizada bulunmalıdır. Bu amaçla üç eksen 

tarif edilmiştir. Ağız boşluğu ekseni (A.E.), Farinks boşluğu ekseni (F.E.), Larinks ve 

trakea ekseni (L.E.)  Başa verilen uygun pozisyon ve uygun  bir laringoskopi tekniği 

ile bu eksenler aynı hatta getirilebilir (Şekil 46). Bu düzlemi sağlamak için iki türlü 

başa pozisyon verme yaklaşımı bulunur; 

 

          Jakson'un klasik pozisyonu: Hasta sırt üstü yatarken omuzlarının altına 

yerleştirilen bir yastıkla baş ve boyun ekstansiyonu sağlanır. Bu pozisyonda  

laringoskopla dişlere uygulanan basınç daha fazla olmaktadır bu da travma ile 

sonuçlanabilmektedir 

  

           Başın yükseltilmesi pozisyonu: Servikal vertebralarda hasar yoksa baş 

“sniffing” pozisyonu adı verilen koklama pozisyonuna alınır. Bu pozisyon servikal 

vertebraların fleksiyonu ve başın atlanto-oksipital eklemden ekstansiyonundan 

oluşur. Ense altına yastık veya küçük bir rulo konarak ensenin yaklaşık 8–10 cm. 

masadan kaldırılması ile faringeal ve laringeal eksenler hemen hemen aynı hatta 

getirilir. Bu pozisyon ile oral açıklık, faringial aks ve vokal kordlar aynı düzleme 

yaklaştırılır. Yani vokal kordların gözlenmesi kolaylaştırılmış olur. Ameliyat 

masasının yüksekliği, hastanın başı anestezistin ksifoidi hizasında olacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 
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Şekil 46: İdeal görüntü için ora-faringo-laringeal eksenlerin aynı hizaya getirilmesi 

 

1.1.5. Maske ile Ventilasyon ve Endotrakeal Entübasyon  

  

           1.1.5.1. Maske ile ventilasyon 

 

           Uygun anestezi indüksiyonu sonrası hastada gelişen apne nedeni ile 

endotrakeal entübasyon öncesi hastayı daha önce anlattığımız yüz maskesi  ile 

ventile etmek ihtiyacı doğar. Bunun için anestezi verilmeden önce hasta için uygun 

maske seçilerek solunum devresine bağlanır ve % 100 oksijen verecek şekilde 

ayarlanır. Anestezi öncesinde hasta ile kooperasyon sağlanarak yüze tam oturur 

maske ile hastanın spontan solunumunun anestezi balonuna yansıdığının görülmesi 

maske seçiminin uygunluğunu gösterebilir. Ayrıca gerekli durumlar için yine hasta 

yaşı ve boyutlarıyla uyumlu airway’ler hazırda bulundurulmalıdır. Maske tutulması 

için çeşitli teknikler tanımlanmıştır; 

  

          Tek elle yüz maskesi tekniği: Maskenin sol elle tutulması sağ el aracılığı ile 

balonla basınçlı ventilasyona olanak verir. Hasta uyuduktan sonra başı ekstansiyona 

getirilir, maske önce burun köküne oturtulur ve sonra aşağıya doğru indirilerek ağız 

ve burun tamamen kapatılır. Maskenin yüze tam oturabilmesi için sol elin baş ve 

işaret parmağı maske gövdesine oturtularak aşağı doğru basınç uygulanır. Orta 

parmak, yüzük parmağı ile de mandibula kavranarak, çene yukarı asılır, aynı 

zamanda atlantooksipital eklemin ekstansiyonu sağlanmış olur. Serçe parmak 

çenenin köşesine konur ve çene öne doğru itilir (Şekil 47). Bu noktada basıncın 

yumuşak dokulara değil mandibula kemiğine uygulandığından emin olmak gerekir. 

Yumuşak dokulara yapılan basınç dil kökünün pozisyonunu değiştirerek havayolu 
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tıkanıklığına neden olabilir. Bu teknikte sağ el ile rezervuar balonu hastanın yaşına  

uygun volümde sıkılırak ventilasyon sağlanır. 

 

          İki elle yüz  maskesi tekniği: Her ne kadar yüz maskeleri yüz hatalarına uygun 

şekilde kavislendirilmiş olsa da kişisel anatomik farklılıklar nedeni ile bazı 

hastalarda maskenin yüze tam oturması sağlanamayabilir. Bu durumda yüksek 

basınçlı ventilasyona rağmen verilen yüksek kaçak miktarı nedeni ile hasta 

ventilasyonu güçleşecektir. Böyle durumlarda çenenin daha iyi itilebilmesi ve 

maskenin yüze daha iyi oturtulabilmesi için her iki el ile maske tutulabilir (Şekil 48). 

Balon ile ventilasyon ise bir yardımcı ya da mekenik ventilatörle sağlanabilir.  Bir 

kişi her iki elin başparmakları ile maskeyi burun köküne yerleştirirken diğer 

parmakları ile mandibula anguluslarından kavrayarak ve baş ekstansiyonda olacak 

şekilde maskeyi tutarken diğer kişi maskeyi sıkarak hastayı ventile eder. Bu teknik 

de ek önlemler de faydalı olabilir örneğin dişsiz hastaların yanaklarına maskenin 

oturması zordur. Bu hastalarda takma dişlerin yerinde bırakılması veya yanak 

boşluklarının gaz tamponla doldurulması faydalı olacaktır 

 

           Maske ile ventilasyon sırasında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da 

oluşabilecek komplikasyonlardır. Mandibula angulus seviyesinde ve yüzeyel olarak 

bulunan hipoglossus sinirinin dikkatsiz yapılan manevralar sırasında hasarlanabilir. 

Maske ile uzun süreli ventilasyon fasial ve trigeminal sinir dallarında basınç hasarına 

neden olabilir. Göze aşırı basınç uygulanması ve korneal aşınmalara karşı dikkatli 

olunmalı ve gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Maske yüze tam olarak oturup 

oturmadığı ve hava kaçağı olup olmadığı sürekli kontrol edilmelidir. Ventilasyon 

esnasında hastanın yanaklarının şişip şişmediği ve göğüs hareketlerine bakılarak 

hastanın havalanıp havalanmadığı dikkatle takip edilmelidir.  Midenin şişmesini 

önlemek için maske ile pozitif basınçlı ventilasyon 20 cm H2O ile sınırlı tutulmalıdır. 

Zira midenin şişmesi ventilasyonu güçleştirecektir.  
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1.1.5.2 Endotrakeal Entübasyon 

 

           Solunum yolunu güvenlik altına almak veya solunumu kontrol etmek amacı 

ile trakea içine bir tüp yerleştirilmesi işlemine, endotrakeal entübasyon denir. 

Genellikle hava yolunu korumak ve hava yolu ulaşımı için uygulanır. Endotrakeal 

entübasyon ile solunum yollarının açıklığı sağlanarak hastanın solunum işlevi devam 

ettirilir. Aynı zamanda anestezik gazların iletilmesi de sağlanmış olur.   

           

           Solunum sıkıntısı durumunda orotrakeal entübasyonu ilk tanımlayanın İbn-i 

Sina olduğu düşünülmektedir. 1792 de Curry tarafından taktil yöntem kullanılarak, 

ilk kez laringoskop aracılığı ile entübasyon ise Kirstein (1895) tarafından, anestezi 

uygulama amacı ile de Magill tarafından (1920) uygulanmıştır. Kas gevşeticilerin de 

yaygınlaşması ile endotrakeal entübasyon anestezi uygulamalarının rutini haline 

gelmiştir (12). Endotrakeal entübasyon, hava yolunun açık kalması, solunumun 

kontrolü, solunum iş yükünü azaltması, sekresyonların aspirasyonundan koruması; 

cerrahi sahayı boşaltarak  cerrahi kolaylık sağlaması; olası durumlarda resüsitasyonu 

kolaylaştırması, trakea ve bronşlardaki sekresyonların temizlenmesi, bazı ilaçların 

tüp içinden uygulanabilmesi ve ölü boşluğun azalması (ağız, burun ve farinksin 

hacmi 60-75 ml’dir entübasyon ile 25 ml olur) gibi faydalar sağlarken, uzun 

sürebilmesi, zor entübasyon durumlarında özel beceri istemesi, daha derin anestezi 

gerektirmesi ve istenmeyen bazı  komplikasyonlar gibi dezavantajları vardır..  

 

Entübasyon Endikasyonları 

 

Anestezi Uygulaması Sırasında 

           Endotrakeal entübasyon endikasyonları kliniklere göre değişebilir. Bazıları, 

hemen her hastayı entübe ederken, bazıları daha kısıtlı bir yaklaşım sergiler. 

Entübasyonun amacının hava yolunun açıklığı ve güvenliğini sağlamak, solunum 

işlevini sürdürmek, kontrol altında tutmak olduğu düşünülürse aşağıdaki noktalar 

endikasyon kararında yardımcı olacaktır: 
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1. Baş-boyun operasyonları: Hava yolunun cerrahi ekiple ortak alanda olması ve 

anestezistin hava yoluna erişiminin zor olması entübasyon gerektirir. 

2. Kas gevşetici verilmesi ve IPPV (intermittant pozitif basınçlı ventilasyon) 

uygulanması gereken durumlar: Kasların gevşemesi nedeni ile solunum fonksiyonu 

yapılamayacağından havayolu açıklığı sağlanmalı ve ventile edilmelidir. 

3. Hava yolu kontrolününün  güç olduğu cerrahi  pozisyonlarda; prone, lateral 

dekübit ve oturur pozisyonlarda hava yolu ve ventilasyonun kontrolünü garantiye 

alınması  gereken durumlar. Aşırı trendelenburg ve litotomi pozisyonunda 

diyaframın yukarı itilmesi ile ventilasyon güçlüğünün oluşabildiği durumlar   

4. Torasik ve abdominal girişimler: İntratorasik cerrahi sırasında gelişen 

pnömotoraks entübasyon ihtiyacına neden olan bir durumdur. Abdominal 

cerrahilerde de kas gevşemesi ve dolayısı ile solunum kontrolü gerekir. 

5. Refleks laringospazma neden olabilen sistoskopi, hemoroid operasyonları  

6. Özellikle yenidoğanlar olmak üzere anatomik ve metabolik özellikleri nedeniyle 

çocuk hastalar 

7. Tok olarak gelen acil opere olması gereken hastalar, mide boşalmasının 

yavaşladığı gebeler, obezler ve diabetik hastalarda aspirasyon riskine karşı solunum 

yolunun açıklığı sağlanmalıdır. Endotrakeal tüpün kaf sistemi sekresyon ve 

yiyeceklerin akciğerlere aspire edilmesini engeller 

8. Hipotermik ve hipotansif yöntemlerin uygulandığı durumlar. 

9. Genel durumu iyi olmayan güçsüz hastalar. 

10. Maske ile ventilasyonun sürdürülmesinde anatomik nedenle veya cerrahi sürenin  

uzun olması nedeni ile sorun yaşanabilecek hastalar. 

11. Hava yoluna bası yapan durumlar, vokal kord paralizisi ve bu bölgedeki 

oluşumlar. 

 

Anestezi Uygulaması Dışında  

1. İntoksikasyonlar, sinir kas sistemi hastalıkları, kafa travmalı, bilinci olmayan 

hastalarda havayolu güvenliğini sağlamak ve aspirasyonu engellemek 
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2. Hava yolunun tıkanması ile sonuçlanan durumlar (yabancı cisim, tümör, 

enfeksiyon, laringospazm, iki taraflı vokal kord paralizisi). 

3. Pulmoner sekresyonların temizlenmesi ve kontrol altına alınması gereken 

durumlar, 

4. Mekanik ventilasyon gerektiren durumlar (derin koma, kardiyak arrest, solunum 

arresti  vb gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan solunum yetmezlikleri). 

5. Oksijenizasyonda yetersizlik (maske veya nazal kanülle verilen oksijen desteğine 

rağmen arteriyel kan gazında  PO2 de düşmenin gözlendiği durumlar) 

 

Endotrakeal entübasyon çeşitleri ve uygulama yöntemleri  

 

           Endotrakeal entübasyon denildiğinde, daha fazla kullanıldığı için akla oral 

yolla endotrakeal entübasyon gelir. Ancak entübasyon sadece oral yolla sınırlı 

değildir, tüpün trakeaya gönderilme yollarına göre sınıflandırılmaktadır. 

 

Orotrakeal entübasyon 

 

           Daha önce bahsettiğimiz gibi preoperatif hasta değerlendirmesi, entübasyonda 

kullanılacak veya kullanılma ihtimali olan her türlü donanım hazırlığı, anestezide 

uygulanacak olan ve acil durum ilaçlarının hazırlığı ve kontrolü tamamlandıktan 

sonra anestezi indüksiyonuna başlanmalıdır. Uygun pozisyon ve preoksijenizasyonun 

ardından uygulanan genel anestezi sonrası yeterli derinliğin sağlanması ile maske 

ventilasyonu uygulanır. Entübasyon için gerekli kas gevşemesi sağlanana kadar 

maske ile ventilasyona devam edilir. Yeterli anestezi ve gevşeme sonrası hafif baş 

ekstansiyonu ve boyun fleksiyonu sağlanır. Laringoskop sol el ile tutulurken sağ el 

ile de  hastanın ağzı genişçe açılır laringoskop bleydi dili sola itecek şekilde ağzın 

sağ tarafından yerleştirilir. Bleyd ucu vallekulaya kadar ilerletilerek yukarı ve 

mandibula ile dik açı yapacak şekilde kaldırılır (miller bleydin ucu ise epiglottisi 

içine alacak şekilde yerleştirilir). Dişlere bası uygulanmasından, dudak 

yaralanmasından kaçınılır. Bu manevra ile epiglot ve ağız tabanındaki yapıların 
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görüş alanından uzaklaşması ve vokal kordların görülmesi sağlanmış olur. Elde 

edilen görüntü sonrası zorlama olmadan hastanın glottisine uyacak en geniş 

büyüklükte ETT vokal kordların arasından geçecek şekilde yönlendirilir, kaf sistemi 

vokal kord arkasında kalana dek ilerletilir. Laringoskop dokulara zarar vermeden 

nazikçe çıkarılır. ETT yerleştirme işlemi ardından kaf pozitif basınçlı ventilasyon 

sırasında trakeadan hava kaçağını önlemeye yetecek en düşük volümle şişirilir.  30 

mmHg üstü basınçlar kapiller dolaşımı bozarak trakea hasarı verebilir. Daha sonra 

bilateral olarak orta aksiller hat üzerinden akciğerler ve epigastrium oskülte edilir, 

solunum seslerinin duyulması, göğüs hareketleri ve endotrakeal tüp içinde, 

ekspiriyumla oluşan su buharı yoğunlaşmasının görülmesi, tüpün yerleşimi 

doğrulanır. Yerleşimden emin olduktan sonra flaster yardımı ile tüp tespiti yapılır. 

Yerleşimle ilgili bir şüphe varsa laringoskopi tekrarlanır. Tüpün intratrakeal 

yerleşiminin doğrulanması için en kesin yöntem ise bir kapnograf aracılığı ile 

solunum sonu havasında CO2 (end-tidal CO2 ) varlığının tespit edilmesidir. Fakat 

kalp debisinin yeterli olmadığı durumlarda end-tidal CO2 saptanamayabilir. Bu 

durumda fiberoptik bronkoskopla trakea halkalarının ve karinanın görülmesi ile tüp 

yerleşimi doğrulanabilir. Kapnografın bir diğer dezavantajı da endobronşial 

entübasyonu ekarte ettirmemesidir. Bu durumda en erken belirti tepe inspiratuar 

basınç artışı olacaktır. Pilot balonun sıkıştırılarak kafa yansıyan basıncın sternal 

çentikte palpe edilmesi de tüp yerleşim kontrolünde kullanılan başka bir yöntemdir. 

Kaf krikoid kartilaj seviyesinin üstünde olmamalıdır. Uzun süreli larinks içi yerleşim 

postoperatif ses kısıklığı yapabilir. Ayrıca ETT yerleşimi akciğer grafisinde de 

görülebilir fakat bu daha çok yoğun bakımlarda kullanılır.  

            

           Midesi dolu olan ya da aspirasyon riski olan hastalarda endotrakeal 

entübasyon sırasında mide içeriğinin geri kaçışını önlemek için krikoid bası 

uygulanır (Sellick manevrası) . Anestezik ajanın verilmesi ile yardımcı bir kişi  baş 

ve işaret parmakları ile krikoid kıkırdak üzerine baskı uygular bu sayede özofagusun 

sıkışarak kapanması sağlanır, entübasyon işlemi sonlanana kadar basıya devam 

edilir. Laringoskopi sırasında uygulanan bir diğer manevra da BURP (backward, 

upward, rigthward pressure ) manevrasıdır. Ön yerleşimli glottis gibi vokal kord 

görüntüsünün elde edilemediği durumlarda, dıştan uygulanan arkaya, yukarı ve sağa 

doğru bası uygulamasıdır. Bu sayede vokal kordların görülmesi kolaylaşmış olur. 
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Nazal entübasyon 

 

           Ağız boşluğunda çalışılacak operasyonlarda, dişlerin travmatize olabileceği 

durumlarda, daha iyi tolere edilmesinden dolayı yoğun bakım hastalarında, 

laringoskopinin güç olduğu durumlarda, servikal vertebra patolojisi olanlarda, ağız 

ya da çenede travması olanlarda, yeni oral cerrahi geçirmiş hastalarda, kusma ve 

aspirasyon riski yüksek hastalarda uyanık entübasyon uygulamasında, tercih edilir. 

Laringoskopiden önce tüpün burundan orofarinkse ilerletilmesi haricinde işlem oral 

entübasyondaki gibidir. Öncesinde hastanın en rahat aldığı burun deliği tespit edilir. 

Kanamayı önlemek üzere burun deliğine topikal anestezik uygulanır. Uygun boyutta 

bir ETT ucu kayganlaştırıcı bir jel ile kayganlaştırılarak burun tabanı ile dik açı 

yapacak şekilde burundan orofarenkse kadar ilerletilir. Sonrasında direk laringoskopi 

yapılarak tüpün ucu yukardan ilerletilir ve vokal kordlardan geçirilir. Yönlendirme 

işlemi sırasında bir Magill forsepsi kullanılabilir. Günümüzde daha az kullanılsa da 

spontan soluyan hastalarda kör nazal entübasyon da yapılabilir. Bu yöntemde 

laringoskop kullanılmadan tüp solunum sesleri kılavuz alınarak vokal kordlara 

yönlendirilir. 

 

Trakeostomili hastada entübasyon 

 

           Topikal veya genel anestezi ile uygulanabilir. İndüksiyonda intravenöz ajan 

kullanılabileceği gibi inhalasyon anestezikleride trakeostomi kanülü yolu ile 

verilebilir. Yeterli anestezi sağlandıktan sonra trakeostomi kanülü çıkarılarak kaflı 

bir ETT stomadan ilerletilerek entübasyon gerçekleştirilir. 

 

Uyanık Entübasyon 

 

           Daha önceden zor entübasyon hikayesi olan, yapılan ön incelemede zor 

entübasyon ihtimali yüksek olan, yüz, boyun ve hava yolunda travması bulunan, zor 

ventilasyon olması muhtemel olan hastalarda tercih edilebilen bir yöntemdir. Bu 

yöntemde hastanın spontan solunumu korunarak endotrakeal entübasyon işlemi 
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uygulanır. Spontan solunum korunduğu için başarısızlık söz konusu olduğunda 

ventilasyonun sürdürülmesi problemi olmayacaktır. Fakat bu işlem hasta ile koopere 

olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle işlem öncesi hastaya detaylı bilgilendirme 

yapılmalı hastanın güveni kazanılmalıdır. Bu nedenle işlemi kabul etmeyen 

hastalarda, çocuklarda, mental retarde hastalarda, lokal anestezik allerjisi olan 

hastalarda bu işlem kontrendikedir. İşlem öncesinde hastaya premedikasyon 

uygulanmalıdır. Bu amaçla oral diazepam (0.1- 0.2mg/kg), oral lorazepam ve İV 

midazolam (1-2.5 mg ya da 0.1 mg/kg IM) kullanılabilir. Eğer bu ajanlar ağır 

sedasyon oluşturursa 8-15 mcg/kg flumazenil uygulanabilir. Etkisinin hızlı başlaması 

ve postoperatif sedatif etkisi az olması nedeni ile midazolam en çok tercih edilen 

ajandır. Sedasyon için narkotikler ve ketamin (IV 0.2-0.3 mg/kg ) de kullanılabilir. 

Narkotikler arasında fentanil ve alfentanil uygun seçeneklerdir fakat solunum 

depresyonu riskine karşın naloksan (1-5 mcg/kg) hazırda bulundurulmalıdır. 

Sekresyonları azaltmak amacı ile skopalamin, glikopirolat ve atropin uygulanabilir. 

Glikopirolatın kan-beyin bariyerini geçmemesi avantajıdır. Aspirasyon riski söz 

konusu ise ranitidin ve metoklopramid kombinasyonu ile premedikasyon uygun bir 

seçim olacaktır. Burun mukozası vazokonstrüksiyonu ve anestezisi için %4 lük 

kokain ve %1 lik fenilefrinli %2 ‘lik lidokain en çok tercih edilen ajanlardır. Kokain 

etkisi bir saat içinde en yüksek seviyeye ulaşır. Erişkinde dozu 200 mg’ı 

aşmamalıdır. Benzokain ve tetrakain de lokal anestezi için kullanılabilir. Bu ajanlar 

her ne kadar yeterli topikal anesteziyi sağlasalar da hastalarda öğürme refleksine 

engel olamayabilirler. Bunu önlemek amacı ile havayoluna çeşitli sinir blokları 

uygulanmaktadır. Sfenopalatin sinir bloğu, anterior etmoid sinir bloğu, 

glossofarengeal sinir bloğu ve superior larinks sinir bloğu kullanılan metodlar 

arasındadır.  

 

           Seçilen cihaz, acil müdahale ekipmanları, deneyimli ekip hazırlığının 

yapılması ve hasta monitörizasyonunun tamamlanması ile uyanık entübasyon işlemi 

uygulamasına başlanabilir. Sedasyon ve uygun anestezi sağlanarak seçilen cihazla 

girişim uygulanır. Hastanın spontan solunumunu kaybetmemesine özen gösterilir. 

Uygun vokal kord görüntüsünüm elde edilmesi ile hastadan derin bir  inspiriyum 

yapması istenerek endotrakeal entübasyon işlemi gerçekleştirilir. Tüp yerleşiminin 
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doğrulanması ile hastaya genel anestezik ve kas gevşetici ajanlar uygulanarak hasta 

cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir. 

 

Entübasyonu izleyen sorunlar: 

 

 Oksijen satürasyonunda düşme: Endobronşial entübasyon, oksijenin 

açılmaması, hastanın ventile edilmemesi, ventilatör devresinin ayrılması, 

bronkospazm, sekresyonların tıkaç oluşturması, düşük rezidüel kapasite, 

atelektazi gibi durumlar akla gelmeli ve gerekli kontroller yapılarak uygun 

tedbirler alınmalıdır. 

 End-tidal CO2‘de ani düşüş olması: Pulmoner trombüs veya hava embolisi, 

kalp debisinde ani düşüşün diğer nedenleri, devre kaçağı gibi durumlarda 

görülebilir 

 End-tidal CO2‘de yükselme: Hipoventilasyon, malign hipertermi, sepsis, 

karbondioksit absorbanının dolmuş olması veya solunum devresi 

malfonksiyonu gibi yükselmiş CO2  üretimine sekonder olabilir. 

 Havayolu basıncında yükselmeler: Tıkanmış veya bükülmüş ETT, azalmış 

pulmoner kompliyans, bronkospazm, pulmoner ödem, endobronşial 

entübasyon,  pnömotoraks gibi nedenlerle oluşabilir. 

 Düşük havayolu basıncı: Solunum devresi kaçağı veya kazara ekstübasyon 

ekarte edilmelidir. 

 

Laringoskopi ve entübasyonun sistemik etkileri  

 

            Entübasyon işleminin hemodinamik etkileri en az komplikasyonları kadar 

önemlidir. Hemen her sistemi etkileyebilir ve ciddi sonuçlara neden olabilir; 

- Kardiyovasküler Sisteme Etkileri: Anestezinin yüzeyel olması, yeterli analjezinin 

sağlanmaması durumunda laringoskopi ve entübasyon kalp hızında artış ve kan 

basıncında yükselmelere neden olur. Anestezinin derinleştirilmesi ve yeterli analjezi 
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bu etkileri azaltsa da tamamen ortadan kaldırmayabilir. Ortalama olarak kalp hızında 

20 atım/dk,  sistolik basınçta 50 mmHg, diastolik basınçta 30 mmHg artış olabilir. 

Bu etkiler laringoskopi ile başlar, 1-2 dakikada en yüksek seviyeye ulaşır ve 5 dakika 

sonunda çoğunlukla işlem öncesi değerlere döner. Ekstrasistol ve prematüre 

ventriküler atımlar da yine entübasyonun etkisi sonucu görülebilir. Bu durumlar 

sağlıklı kişilerde tolere edilse de hipertansif ve iskemik kalp hastalığı olanlarda 

tehlikeli sonuçlar oluşturabilir. Bütün bu kardiyovasküler etkiler, laringeal ve trakeal 

stimülasyona bağlı olarak sempatik ve sempatoadrenal aktivitede artış olması ile 

oluşur. Anestezinin derinleştirilmesi, lokal anestezi uygulanması, işlemden birkaç 

dakika önce intravenöz lidokain, sempatoadrenal yanıtı baskılayan vazodilatatörler, α 

ve β adrenerjik blokerler, prekürarizasyon, narkotik analjezik verilmesi gibi 

uygulamalar yapılabilir. Sodyum nitropurusid, nitrogliserin, esmolol ve nikardipin 

gibi hipotansif ajanlar da hipertansif yanıtı etkin şekilde azaltabilir. 

- Solunum Sistemine Etkileri: Hipoventilasyon, apne, obstrüksiyon, bronkospazm 

gibi nedenlerle ve işlemin süresine göre, kan gazı sonuçlarında bozulmalar olabilir. 

Preoksijenizasyon uygulanmamış hastalarda PaO2 daha hızlı düşer. Apne sırasında 

PaCO2’de artış olur fakat hiperventilasyon uygulananlarda görülmeyebilir. Havayolu 

direncinde artış, laringeal ve bronşiyal spazm, solunum kaslarında spazm görülebilir. 

Laringospazm süperior laringeal sinirin uyarılması ile oluşur. Bronkospazm ise daha 

çok astımlı hastalarda refleks olarak oluşur. Kuru ve soğuk gazların etkisi ile 

mukozalarda kuruluk, siliyer aktivitede bozulma sonucu 1 saatten uzun süren 

durumlarda postoperatif pulmoner komplikasyon artışı görülebilir.  

- İntrakraniyal Basınç Değişikleri: Entübasyona bağlı direkt etki ile veya hipoksi, 

havayolu obstrüksiyonu, süksinilkolin, inhalasyon anestezikleri, ketamin kullanımı 

veya kan basıncında artış gibi indirek etkiler ile intrakraniyal basınç artabilir. Bu artış 

venöz basıncın daha çok, arteriyel basıncın ise daha az arttığı durumlarda, beynin 

perfüzyonunu bozabilir. İntrakraniyal yer kaplayan bir kitle nedeniyle intrakraniyal 

basıncı zaten yüksek olanlarda bu artış daha fazla olur. Anesteziyi derinleştirmek, 

basınç artışı yapan ajanlardan kaçınmak ve yeterli gevşeme oluşuncaya kadar 

beklemek gibi tedbirler alınarak bu artışın önüne geçilebilir. 

- İntraoküler Etkiler: Entübasyon esnasında; öksürme ve ıkınmaya bağlı venöz 

basınç artışı, süksinilkolin kullanımı, hipoksi, hiperkapni sonucu göziçi basınç 

yükselebilir. Özellikle süksinilkolinin göz içi basıncını artırıcı etkisi önemlidir. Bu 



 
 
 

56 
 

etkisi, gözün eksternal kaslarında oluşan fasikülasyon ve kasılma sonucu koroidal 

yapıların dilate olması ile açıklanır. Bu artış, süksinilkolinden önce nondepolarizan 

bir ajan uygulanması, hava yoluna önceden lokal anestezi yapılması ve beta bloker 

verilmesi ile önlenebilir. 

- Sindirim Sistemine Etkileri: Entübasyon işleminin direk kendi etkisi veya 

kullanılan ilaçların etkisi ile koruyucu reflekslerin kaybolması sonucu aspirasyon 

riski oluşabilir. Süksinil koline bağlı fasikülasyonlar intragastrik basınçta artışa yol 

açar fakat özafagogastrik sfinkter basıncını da artırdığından aspirasyon riski azdır. 

Fakat gebelerde, hiatal hernisi olan hastalarda olduğu gibi bu sfinkterin zayıf çalıştığı 

durumlarda aspirasyon riskinde artış yapabilir. 

 

Endotrakeal Entübasyonun Komplikasyonları 

 

Laringoskopi ve entübasyon yapılırken 

 

• Diş hasarı, dudaklar, dil, farinks, larinks, mukozada yaralanmalar, ülserasyonlar 

• Burun ve göze direk travma, burun derisinde soyulma 

• Servikal vertebra hasarı 

• Mediastinal amfizem 

• Retrofaringeal diseksiyon, abse ve yaralanma 

• Mide içeriği, sekresyon veya yabancı cisim aspirasyonu                                                                                                                                

• Özofagus entübasyonu, endobronşial entübasyon, 

• Kafın larenks içi yerleşimi 

• Temporomandibular eklem subluksasyonu 

• Fizyolojik refleksler; hipertansiyon, taşikardi, intrakranial ve intraoküler basınç 

artışı, laringospasm 

 

Entübasyon Süresince 

 

• Tüpün daralması veya tıkanması; Hastanın ısırması, ucunun trakea duvarına 

dayanması, tüpte kırılma, kafta herniasyon, sekresyonlar , kan, doku parçası 

• Kafın patlaması, sönmesi işlev görmemesi 
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• Tüpün hastayı rahatsız etmesi 

• Trakea ve bronş rüptürü 

• Mide içeriğinin aspirasyonu 

• Tüpün yer değiştirmesi, istem dışı ekstübasyon 

• Yumuşak dokuda ülserasyon, kanama, ödem, enfeksiyon 

• Lazer cerrahisi esnasında patlama, yangınlarla oluşabilen yanıklar 

 

Ekstübasyon sırasında 

 

• Ekstübasyonda zorluk 

• Havayolunda zedelenme 

• Glottiste zedelenme 

• Trakeal kollaps 

• Hava yolunda darlık (laringospazm, laringeal ödem) 

• Bronkospazm 

• Negatif basınçlı pulmoner ödem 

• Mide içeriği veya yabancı cisim aspirasyonu 

• Kardiyak arrest 

 

Postoperatif dönemde 

 

Erken (0–72 saat) komplikasyonlar: 

 

• Boğaz ağrısı 

• Glottik ödem 

• Enfeksiyon, krup 

• Vokal kord paralizisi, ses kısıklığı 

• Lingual sinir hasarı 

 

Geç komplikasyonlar: 

 

• Laringeal ülser ve granülom, ses kısıklığı 

• Laringotrakeal membran ve veb, fibrozis 
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• Laringeal fonksiyon bozukluğu, aspirasyon 

• Trakeal fibrozis, stenoz (glottik, subglottik, trakeal) 

• Trakeal dilatasyon 

• Burun deliğinde daralma 

• Disfaji 

 

           Glottik ödem ve subglottik stenoz riski çocuklarda artmıştır. Boğaz ağrısı, 

süksinil kolinin neden olduğu kas ağrısı ve granülom oluşumu kadınlarda daha çok 

görülür. İşlemi zorlaştırdığından, yüz boyun ve laringeal anomaliler, entübasyon 

süresinde uzama, çok büyük boy tüp kullanımı, tüpün trakea içinde aşırı hareketi  

kafın aşırı şişirilmesi, stile kullanımı, üst solunum yolu enfeksiyonları  komplikasyon 

riskini artıran faktörlerdir. En önemli etken ise işlemi uygulayan kişinin deneyimidir. 

               

1.1.5.3. Zor Hava Yolu 

 

           Mevcut literatürde zor havayolunun standart bir tarifi yoktur. Ancak genel 

yaklaşım olarak zor havayolu; yetişmiş bir anestezi uzmanının, klinik şartlarda  

maske ventilasyonu ve/veya trakeal entübasyonda zorlukla karşılaşması olarak 

tanımlanmaktadır (13). Zor havayolu; hastanın kendine ait özellikleri, klinikteki 

mevcut imkanlar ve uygulayıcının deneyimi, seçimleri ve becerisi gibi faktörlere 

bağlı olarak ortaya çıkar. Zor hava yolunu oluşturan komponentler; 

    • Zor maske ventilasyonu, 

    • Zor laringoskopi, 

    • Zor trakeal entübasyon, 

    • Başarısız entübasyon olarak belirlenmiştir (13). 

 

1- Zor maske ventilasyonu 

          FiO2 %100 verilerek yüz maskesi ile ventilasyon yapılırken Sp O2 < %90 ise, 

yeterli maske ventilasyonu sağlamada; yerleştirilemeyen maske aşırı gaz kaçağı, gaz 

giriş ve çıkışında artmış direnç kaybı gibi sebeplerden bir veya daha fazlasına bağlı 

zorluk yaşanmasıdır. Hastada; 
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• 30’dan çok BMI’nın değeri 

• Eksik diş, çökük yanak 

• Horlama hikayesi 

• Sakal 

• Kısıtlı çene protrüzyonu      

• 6 cm’den az thyromental mesafe    

• İleri yaş  

• Mallampati 3-4 skoru 

• Radyasyona bağlı boyun hareket kısıtlılığı 

• Uyku apne hastalığı hikayesi, durumlarından bir ya da bir kaçının 

bulunması zor maske ventilasyonu olasılığını önceden akla getirmeli ve 

uygun tedbirler alınmalıdır.  

 

Yetersiz maske ventilasyonuna işaret eden durumlar ise; 

• Siyanoz, yetersiz ve giderek düşen oksijen satürasyonu 

• Ekspiratuar gaz  akımının spirometride ölçülememesi, 

• Solunum seslerinin olmaması, 

• Göğüs duvarı hareketlerinin yetersizliği, olmaması  

• Şiddetli havayolu tıkanıklığının oskültasyon bulguları, 

• Mideye hava girişi, distansiyon 

• Hipoksemi veya hiperkarbiye bağlı hemodinamik değişiklikler (aritmi, 

hipertansiyon, taşikardi, vb.) dir. 

       

          Zor maske ile karşılaşılan durumlarda bu belirtiler açısından hızlıca bir 

değerlendirme yapılmalıdır. Hastanın solunumu ve havayolu açıklığı inspeksiyon ve 

oskültasyonla değerlendirilir. Siyanoz, solukluk, hipersalivasyon, mide içeriği, ağız 

ve farinkste yabancı cisim varlığı, maksilofasyal, servikal travma açısından 

değerlendirme yapılmalıdır. Anormal akciğer sesleri, wheezing ve stridor, parsiyel 

havayolu tıkanıklığının  belirtisidir. İnspiriyumdaki stridor; larinksin üst kısmında bir 

daralmanın işareti iken, ekspiriyumda duyulan wheezing ise; larinks altında kalan bir 

daralmanın işaretidir. Bunlar ventilasyon zorluğunun varlığını göstermektedir.  

Hastanın ventilasyonunun devamı için mevcut şartlar tekrar gözden geçirilmeli ya da 

değişikliğe gidilmelir. Havayolunda yabancı cisim varlığı düşünülüyorsa Heimlich 
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manevrası uygulanabilir, uygun bir forseps ya da parmakla çıkarılabilir. Havayolu 

açıklığını sağlamak adına; 

1. Baş ve boyuna tekrar pozisyon verilir. Baş ekstansiyona getirilerek mandibula 

elevasyonu yapılır. Dilin geri kaçtığı durumlarda airway kullanımı düşünülebilir. 

2. Maske boyutu hastanın yüzüne uygun değilse farklı boyut ya da şekilde maske 

denenebilir.  

3. Ventilasyon yetersiz kalırsa; başın pozisyonu, maskeden gaz kaçağı, mandibula 

elevasyonu tekrar kontrol edilir. 

4. Kas gevşemesi sonrasında, mandibulanın temporomandibular eklemde öne  

doğru kayması ile havayolunda obstrüksiyon olabilir. Serçe parmakla, ramusu 

yukarı doğru asmak bu durumu düzeltebilir. 

5. Ventilasyon yetersizliği devam ediyorsa iki elle maske tekniğine geçilir. 

6. Bu çabalara yanıt alınamıyorsa, direkt laringoskopi ile veya parmakla ağız içi 

tekrar kontrol edilir. Varsa tıkanıklığın nedeni ortadan kaldırılır. Tıkayıcı bir 

durum yoksa havayolu ödemi (enfeksiyon, anaflaksi, travma vb) laringospazm, 

bronkospazm (astım, yabancı cisim, irritanlar, anaflaksi vb), pulmoner ödem 

(irritanlar, anaflaksi, enfeksiyon, nörojenik şok, kalp yetmezliği) gibi durumlar 

akla getirilebilir ve bunlara yönelik tedavi uygulanabilir. 

7. Sorunun devam etmesi halinde; uygulayıcının deneyim, bilgi, eğitim ve tercihine 

göre daha uygun supraglottik havayolu cihazları gibi farklı  havayolu araçları 

kullanılabilir. 

8. Hertürlü uygulamaya rağmen ventilasyon hala sağlanamıyorsa, hızla yardım 

istenmeli ve zor havayolu algoritmine geçilmelidir. 

 

2- Zor Laringoskopi 

 

      Klasik laringoskopi ile birden fazla deneme sonrası vokal kordlardan herhangi bir 

bölümün görülememesidir (13). Direk görüş altında laringoskopi  yapılabilmesi için 

bazı koşullar vardır. Alt servikal vertebraların yeterince fleksiyona gelebilmesi, başın 

atlantooksipital eklem üzerinde yeterince ekstansiyona gelebilmesi, ağız açıklığının 

laringoskopun girişine izin verecek kadar olması ve faringeal kavite büyüklüğünün 

laringoskopik görüntü sağlamaya yetecek kadar olması laringoskopi ve entübasyon 

işlemi için gerekli koşullardır. Bu koşullardan bir yada bir kaçı sağlanamadığında; 
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larinksi görmekte, tüpü trakea içine yerleştirmekte zorluk veya iki durumun birden 

olması gibi durumlar ortaya çıkar. Bu açıdan hastanın preoperatif değerlendirmesi 

zor laringoskopi öngörüsü açısından yardımcı olabilir. 

 

3- Zor Trakeal Entübasyon 

            ASA (American Anestezi Derneği) 2003, DAS (Zor HavaYolu Derneği) 

2004, TARD 2005 (Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği) yıllarında 

oluşturmuş oldukları zor hava yolu algoritmalarında zor trakeal entübasyon ‘ Trakeal 

patoloji varlığında veya yokluğunda trakeal entübasyon için multipl girişim 

gerekmesidir.’ şeklinde tanımlanmıştır. Zor Entübasyon tanımı, aslında subjektif bir 

değerlendirmedir. Entübasyon girişimini yapacak kişiye, koşullara ve  entübasyonun 

uygulanacağı kişiye göre farklılıklar gösterebilir. Komplikasyonları açısından 

değerlendirildiğinde ölümcül sonuçlara bile sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle 

uygulayıcının böyle bir durumda ne yapması gerektiğini önceden belirlemiş olması 

gerekir. Bu amaçla geliştirilmiş pek çok algoritma bulunmaktadır. 2013 yılında ASA 

(Amerikan Anestezi Derneği), 2015 yılında DAS (Zor Hava Yolu Derneği), 2005 

yılında da TARD (Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ) tarafından 

hazırlanmış olan zor hava yolu akış çizelgeleri bulunmaktadır. Zor havayolu ile 

mücadelede bu algoritmler rehber alınabilir. 

 

4- Başarısız Entübasyon: Birden fazla entübasyon denemesi sonucunda endotrakeal 

tüpün yanlış yerleştirilmesidir. 

 

1.1.5.4 Zor havayolu algoritmaları  

   

          Zor havayolu başarılı bir şekilde yönetilemediğinde ciddi komplikasyonlara 

neden olabilir. Zor hava yolu ile karşılaşan hekimin bu durumda yapılması 

gerekenler konusunda bilgili olması şarttır. Fakat gerek acil durumların getirdiği hızlı 

olma çabası gerekse zor havayolunda kullanılan pek çok farklı cihaz ve tekniğin 

olması nedeni ile zor hava yolu yönetimi karmaşık bir tabloya neden olabilir. Bu 

karmaşayı önlemek, ciddi komplikasyonların önüne geçmek ve uygulayıcıya rehber 
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olmak adına çeşitli zor havayolu algoritmaları oluşturulmuştur. Aşağıda en çok kabul 

gören ve en güncel algoritmalar anlatılmaktadır. 

 

1-TARD Zor Hava Yolu Kılavuzu 

 

              Zor havayolunda pek çok farklı yöntem kullanılarak entübasyonu başarmak 

mümkündür. Ancak, önemli olan zor havayolu olması beklenen veya bilinen olguya 

önceden yapılmış bir plan ile müdahele etmektir. Algoritmalarda tercihler yapılırken 

planlanan cerrahi girişim, hastanın genel durumu ve anestezistin deneyim ve 

becerileri de göz önüne alınmalıdır. Zor havayolu algoritmasında (Şekil 47) dikkat 

edilmesi gereken noktalar;   

1.Oluşabilecek problemlerin değerlendirilmesi; 

            a.Zor ventilasyon 

            b.Zor entübasyon  

            c.Kooperasyon güçlüğü 

            d.Trakeotomide karşılaşılabilecek sorunlar  

2. Seçeneklerin avantaj ve uygulanabilirliğin değerlendirilmesi;  

           a.Uyanık entübasyon veya genel anestezi altında entübasyon 

           b.Spontan solunumun korunması veya ortadan kaldırılması  

           c.Non-invazif veya invazif tekniklerle entübasyon 

3.Aşağıdaki durumlarda tercih edilecek birincil yöntemin belirlenmesi;  

           a. Uyanık entübasyon  

           b. Ventilasyonu mümkün, entübe edilemeyen hasta 

           c. Ventile ve entübe edilemeyen acil durum  

4. Birincil yöntemin uygulanamaması veya başarısız olması durumunda alternatif 

yolların belirlenmesi;  

            a. Şekil47’de zor havayoluna yaklaşım seçenekleri gösterilmiştir 

             b. Koopere olamayan erişkinler veya çocuklarda özellikle uyanık entübasyon 

seçeneğini uygulamak zor olabilir. Bu olgularda genel anestezi altında entübasyon 

birincil tercih olabilir.  

            c. Mümkünse cerrahi girişimin lokal anestezi veya sinir blokları eşliğinde 

yapılması bir seçenek olabilir, ancak bu zor havayoluna çözüm getiren bir seçenek 

değildir.  
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5. End-tidal CO2 monitörü ile entübasyonun doğrulanması. 

 

           Zor entübasyona yaklaşım teknikleri; Uyanık entübasyon, farklı laringoskop 

palaları ile entübasyon, kör entübasyon (oral veya nazal), retrograd entübasyon 

LMA-Fastrach içinden entübasyon, tüp değiştirici üzerinden entübasyon ve invazif 

yaklaşım 

 

           Zor ventilasyona yaklaşım teknikleri: İki kişi varlığında maske ile ventilasyon, 

oral ve nazofaringeal havayolları, LMA-Fastrach, kombitüp rijit bronkoskop ile 

ventilasyon, transtrakeal jet ventilasyon, invazif yaklaşım olarak değerlendirilmiştir 

 

 

 

Şekil 47: TARD zor hava yolu algoritması  

a. Diğer seçenekler; cerrahinin maske veya laringeal maske, lokal anestezik infiltrasyonu veya 

rejyonel blok ile yaptırılması olabilir. Ancak, bunun için ön şart hastanın ventilasyonunun mümkün 

olmasıdır. 

b. İnvazif yaklaşım cerrahi veya perkütan trakeotomi veya krikotirotomiyi kapsar. 

c. Alternatif non-invazif entübasyon yaklaşımları farklı laringoskop palaları kullanma, fiberoptik 

bronkoskopi, kör entübasyon (oral veya nazal), retrograd entübasyon, LMA-Fastrach içinden 

entübasyon ve tüp değiştirici üzerinden entübasyonu kapsar. 

d. Uyanık entübasyon için tekrar hazırlık yapmayı veya işlemi ertelemeyi düşün. 

e. Acil non-invazif ventilasyon seçenekleri kombitüp, rijit bronkoskop ile ventilasyon ve transtrakeal 

jet ventilasyonu kapsar. 
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ASA zor havayolu klavuzu (14) 

      UYANIK ENTÜBASYON 

    

Non-invaziv entübasyonla     İnvaziv hava  

hava yolu yaklaşımı                yolu erişimi
(b)*                                                   

 

Başarılı           Başarısız 

                                        İnvaziv hava 

                                                     yolu erişimi
(b)*

  

  Vakayı         Farklı seçeneklerin 

  iptal edin      uygulanabilirliğini 

                       düşünün             
 

GENEL ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDAN 

SONRA  ENTÜBASYON 

 

 İlk entübasyon                 İlk entübasyon 

 girişimi başarılı               girişimleri başarısız 

                                         BU NOKTADAN İTİBAREN 

                              1-Yardım çağırmayı 

                                 2- Spontan solunuma dönmeyi 

                                 3-Hastayı uyandırmayı düşünün 

                                           

 

 
   MASKE VENTİLASYONU                                                            MASKE VENTİLASYONU 

              YETERLİ                                                                                             YETERSİZ 

                                                                                                

                                                                                    SGHA DÜŞÜN/DENE 

 

    ACİL OLMAYAN YOL                        SGHA YETERLİ                     SGHA YETERLİ DEĞİL 

Ventilasyon yeterli entübasyon başarısız                                             YA DA MÜMKÜN DEĞİL 

                                                                    

                                                                                    ACİL YOL 

 Entübasyon için alternatif                                            Ventilasyon yetersiz, entübasyon başarısız 

              yaklaşımlar(c)                                                                                                               

                                                                                                          Yardım çağırın 

                                                                                                    
                                                                                                  Acil non-invaziv havayolu ventilasyonu(e) 

 Başarılı entübasyon     multiple denemeler   
                                                                     başarısız                Başarılı ventilasyon  *                              
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           Başarısız 

 

                          invaziv                diğer seçeneklerin     hastayı uyandırın(d)      acil invaziv 

                   havayolu girişimi(b)  uygulanabilirliğini                                           havayolu girişimi (b)   

                                                        düşünün(a)                        

 

Şekil 48: ASA 2013 zor havayolu klavuzu 

*Ventilasyonu, trakeal entübasyonu ya da SGHA yerleşimini ekshale CO2 ile teyit edin 

a. Diğer seçeneklerin içeriği (fakat bunlarla sınırlı değil): Kullanılabildiği cerrahilerde yüz maskesi ya 

da SGHA(ör: LMA, ILMA, laringeal tüp)  ile anestezi, lokal anestezik infiltrasyonu ya da rejyonel 

sinir bloğu. Bu seçenekleri takiben genellikle maske ile havalandırma sorun olmayacaktır. Eğer bu 

basamağa Acil Yol aracılığı ile ulaşıldıysa, bu seçeneklerin değeri sınırlı olabilir. 

b. İnvaziv hava yolu girişimi cerrahi ya da perküten havayolunu, jet ventilasyonu ve retrograd 

entübasyonu içerir. 

c. Alternatif zor entübasyon yaklaşımları (fakat bunlarla sınırlı değil): Video destekli laringoskopi, 

alternetif laringoskop bleydleri, entübasyon yolu (fiberoptik rehberliğinde ya da olmadan) olarak 

SGHA (e.g., LMA or ILMA), fiberoptik entübasyon, entübasyon stilesi ya da tüp değiştirici, ışıklı 

stile ve 

kör oral ya da nazal entübasyon 

d.  Uyanık entübasyon için hastanın yeniden hazırlanmasını veya ameliyatın iptalini düşünün 

e. acil non-invaziv havayolu ventilasyonu bir SGHA’yı içerir 
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1. Temel yönetim problemlerinin olasılığını ve klinik etkilerini değerlendir: 

• Hasta kooperasyonunda veya onamında zorluk 

• Zor maske ventilasyonu 

• Zor supraglottik havayolu yerleştirme 

• Zor laringoskopi 

• Zor entübasyon 

• Zor cerrahi havayolu  

2. Zor havayolu yönetimi sürecinde ilave oksijen sunumu için fırsatların aktif takibi 

3. Temel yönetim tercihlerinin göreceli yararlarını ve uygulanabilirliğini  göz önünde 

bulundurun:  

• Uyanık entübasyona karşı  genel anestezi indüksiyonundan sonra entübasyon 

• Entübasyona  başlangıç yaklaşımı için non-invaziv tekniğe karşı invaziv teknik   

•Entübasyona başlangıç yaklaşımı olarak video yardımlı laringoskopi  

• Spontan solunumun ablasyonuna karşı korunması  

4. Primer ve alternatif stratejiler oluşturur 

 

2-DAS (Difficult airway Society) Algoritması 

Şekil 49: DAS 2015 zor hava yolu kıavuzu genel bakış 

CICO( can’t intubate can’t oxygenate): entübe edilemez oksijenize edilemez  

SAD ( supraglottic airway device ): supraglottik havayolu cihazı 
 

                                                                                Başarılı 

 

                                                              Başarısız entübaasyon 

                                                                                               Başarılı 

 

                                                    

                                                         SGHA ile başarısız ventilasyon 

                                                     

                                                                                     Başarılı 

                                                                                           

                                                        CICO 

 

PlanA: Maske 

ventilasyonu ve trakeal 

entübasyon                                           

PlanB: Oksijenizasyo-nun 

sürdürülülmesi: SGHA 

yerleştirilmesi 

Plan C: Yüz maskesi ile 

ventilasyon 

Plan D: Acil ön boyun 

girişimi 

Trakeal 

entübasyon 

      Hastayı uyandır 

Supraglottik 

hava yolu cihazı 

LLLaringoskopi  

DDUR  VE DÜŞÜN  

Şartlar (risk ve faydaları düşün) 

1.Hastayı uyandır 

2.SGHA aracılığı ile trakea entübasyonu 

3.trakeayı entübe etmeden devam et 

4.Trakeostomi ya da krikotiroidotirotomi 

 

Yüz maskesi ile  

ventilasyon için son 

deneme 

KRİKOTİROİDOTOMİ 
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                                                                                                    Eğer zorluk varsa                    Yardım çağırın 

                                                                                                  Başarılı 

                                                                                                   

 

                                                    

                                          Başarısız entübasyonu bildirin              

                                                     

                                                                                      

                                                                       Başarılı               

                                                            

 

                                 

                                Başarısız SGHA ventilasyonunu bildirin              

 

 

                                                                               Başarılı 

 

                                 

                               CICO durumunu bildiri                                               

                       
                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 50: DAS 2015 zor hava yolu klavuzu  

 

1.1.6. Diğer Hava Yolu Teknikleri 

 

       1.1.6.1. Retrograd entübasyon: Retrograd entübasyon, teknik olarak orotrakeal 

entübasyonun mümkün olmadığı veya kontrendike olduğu durumlarda uygulanabilir. 

traTrakeal entübasyonu 

kapnografi ile doğrulayın 

      Hastayı uyandır 

PlanB: Oksijenizasyo-nun sürdürülülmesi: SGHA 

yerleştirilmesi 

İkinci jenerasyon cihaz önerilir 

Cihazı veya boyutunu değiştir (maksimum 3 

deneme) 

Oksijenize ve ventile et 

 

PlanA: Maske ventilasyonu ve trakeal entübasyon    

Baş ve boyun optimizasyonu                                                                  

Preoksijenizasyon      

Yeterli nöromüsküler blokaj 

Video/direk alringoskopi (maksimum 3+1 deneme) 

Eksternal laringeal manüplasyon 

Buji 

Krikoid basının kaldırılması 

Anestezi ve oksijenizasyonun sürdürülmesi                                   

 

 

           DUR  VE DÜŞÜN  

Şartlar (risk ve faydaları düşün) 

1.Hastayı uyandır 

2.SGHAaracılığı ile trakea entübasyonu 

3.Trakeayı entübe etmeden devam et 

4.Trakeostomi ya da 

krikotiroidotirotomi 

 

Plan C: Yüz maskesi ile ventilasyon 

Eğer yüz maskesi ile ventilasyon imkansız ise paralize edin 

Son kez yüz maskesi ile ventilasyonu deneyin 

İki kişi tekniğini ve yardımcı kullanın 

 

 

Plan D: Acil ön boyun girişimi  

Scalpel krikotiroidotomisi 

 

Postoperatif bakım ve takip 

Acil havayolu yönetimi planı oluşturun 

Komplikasyonlar için monitörize edin 

Eksiksiz bir havayolu uyarı formu oluşturun 

Hastaya kişisel ve yazılı olarak anlatın 

Yerel veritabanına yazılı rapor yollayın 
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Retrograt tanımı yerine translaringeal entübasyon demek daha doğru bir yaklaşımdır. 

Üst hava yolundaki kan veya sekresyon nedeni ile oral entübasyonun yapılamadığı 

durumlarda bu teknik ile entübasyon mümkündür. Ayrıca kısa, kalın ve anatomik 

olarak sorunlu boynu olanlarda, servikal kırığı olan stabilizasyon gereken hastalarda 

avantajlıdır. Kogülapati, bölgede enfeksiyon, larengeal kitle ve larengeal travma 

durumlarında kontrendikedir. Giriş yeri olarak kanlanması dah az olduğu için 

krikotiroid membran tercih edilir. Hasta uyanıksa lokal anesteziden sonra Tuohy 

iğnesi ile membrandan geçilerek %4 lük lidokainden 3-4 ml püskürtülür. İğne ucu 

sefale bakacak şekilde içinden  110-120 cm boyunda, 0,32-0,38 cm çapında bir 

kılavuz tel katater ilerletilir. Bunun için bir epidural set, ipek sütür  ya da J uçlu 

anjio-kateter seti kullanılabilir. Farenkste kateterin ucu bir forseps yardımı ile tutulur, 

endotrakeal tüp bu klavuz tel üzerinden ilerletilerek entübasyon işlemi 

gerçekleştirilir. İğne çıkarılır, tel cilt hizasında kesilir ve tüp içinden çekilerek 

çıkarılır. Bu yöntemi fiberoptik kullanılarak uygulayanlar da mevcuttur. İşlemin 

laringospasm, özofagus perforasyonu, vokal kord hasarı, larinks ödemi, intratrakeal 

mukoza ödemi, enfeksiyon, trakeal fistül, telin kaudale yönlenmesi gibi potansiyel 

komplikasyonları vardır. Kanama, hematom ve cilt altı amfizem ciddi sorunlara 

neden olabilir. 

 

1.1.6.2. Perkütan iğne krikotirotomisi ve transtrakeal jet ventilasyon: Büyük 

çaplı bir venöz kanül (14 G) krikotiroid membrandan trakeaya yerleştirilir. Hava 

aspirasyonu ile yeri doğrulanır iğne çıkartlır ucuna pistonu çıkarılmış bir enjektör 

gövdesi aracılığı ile endotrakeal tüp konnektörü monte edilir ve ventilatör  bağlantısı 

sağlanır. Buna uygun  jet ventilasyon sağlayan cihazlar vardır. Eğer üst hava 

yollarında tıkanma varsa ekspiriyum için hava çıkışı zor olacağından barotravma 

riski söz konusu olabilir bu nedenle hava yolunun tam tıkalı olmadığı ekspiriyumun 

engellenmediği durumlarda kullanılmalıdır. Bu işlem pnömotoraks, subkutan 

amfizem, mediastinel amfizem, özofagus yaralanması, kanama, hematom, hiperkarbi 

gibi komplikasyonlara neden olabilir.  

 

1.1.6.3. Krikotirotomi: Krikotiroid membran yolu ile tüp ya da kateter 

yerleştirilmesi işlemidir. Perkütan trakeostomi ile birlikte, zor hava yolu 

algoritmalarında son aşama olarak tavsiye edilen, hayat kurtarıcı bir girişimdir. İğne, 
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perkütan ve cerrahi olmak üzere çeşitli krikotirotomi yöntemleri ve bunlara uygun 

piyasada satılan setler mevcuttur. Cerrahi krikotirotomi ise, krikotiroid membran 

üzerinden yapılan insizyon sonrası, endotrakeal tüpün yerleştirilmesi olarak 

tanımlanır. Larinks kırığı olanlarda ve 6 yaşından küçük çocuklarda kesin 

kontrendikedir. Acil olmayan durumlarda komplikasyon oranı  % 6-8 iken bu oran 

acil durumlarda uygulandığında %40’ a kadar yükselmektedir. Süperior larinks sinir 

hasarına bağlı ses değişiklikleri, havayolunun kanüle edilememesi, kanama, 

subkutan-mediastinel amfizem, larinks- özofagus hasarı gibi komplikasyonlara neden 

olmaktadır. DAS 2015 klavuzunda CICO durumunda acil krikotirotomi yapılması 

önerilmektedir. Fakat bunun için her anestezistin krikotirotomi eğitimini  önceden 

almış olmasının önemini vurgulamaktadır. Hatta bu eğitimin belirli aralıklarla 

tekrarlanarak bilgilerin güncel tutulması tavsiye edilmektedir. 

 

1.1.6.4. Trakeostomi: Trakeostomi, krikoid kartilaj altından trakeaya direkt 

insizyonla havayolu sağlayan cerrahi prosedüre verilen isimdir. Trakeanın boyundaki 

derinliği, ön servikal venler alt tiroid arteri gibi damar yapıları nedeni ile acil girişim 

olarak tercih edilmez. Bunun istisnası krikotiroid aralığı gelişmemiş veya kanülasyon 

için çok küçük olan 6 yaşından küçük çocuklardır. Ağız ve burun yolu ile entübe 

edilemeyen havayolu stabil olan hastalarda, uzun süreli entübasyon gerektiren 

hastalarda (2 haftadan fazla), 3 günden fazla translaringeal entübe edilmiş hastalarda 

endikedir. Kesin kontrendikasyonu yoktur. Farklı tekniklerle bu işlem uygulanabilir. 

Perkütan trakeostomide Seldinger tekniği kullanılır; fakat çeşitli versiyonları 

mevcuttur. Bunların içinde kılavuz tel, keskin forsepsli Griggs tekniği, bronkoskop 

eşliğinde dilatatör yardımı ile uygulanan Blue Rhino, trakeanın içinden dışarıya 

doğru uzanan dilatatörlü Fantoni tekniği, trakea duvarını açmak için bir gerecin 

kullanıldığı Perc Twist bulunmaktadır. Cerrahi trakeostominin perkütan tekniğe göre 

avantajı, koagülasyon bozukluğu, unstabil servikal vertebra deformitesi, boyun 

deformitesi olan ve yüksek miktarda oksijen desteğine ihtiyacı olan hastalarda daha 

yararlı olmasıdır. 

 

1.1.7 Zor hava yolu olan hastanın ekstübasyonu 

           

          Hava  yolu  açıklığının  sağlanması  sırasında zorlukla  karşılaşılan  hastanın 
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ekstübasyonunda da problem oluşma ihtimali söz konusudur. Bu problemler 

ventilasyon güçlüğüne bağlı hastanın tekrar entübe edilmesini gerektirecek düzeyde 

bile olabilir. Bu nedenle tıpkı entübasyon öncesinde olduğu gibi  deneyimli bir ekip 

ve her türlü araç ve gereç hazır olmalıdır. 

Öneriler; 

a- Zor hava yolu ekstübasyonu için bir plan hazırlanmalıdır. Bu plan; cerrahi tipi, 

hastanın genel durumu ve uygulayıcının bilgi, beceri ve  yetenekleri göz önünde 

tutularak oluşturulmalıdır. 

b- Ekstübasyon planında bulunması gerekenler : 

1-Uyanık ekstübasyon ile derin anestezi altıda ekstübasyonun getirilerinin 

karşılaştırılması. 

2-Ekstübasyon sonrası ventilasyon uygulanması gerektiğinde güçlüğe neden 

olabilecek klinik faktörlerin belirlenmesi. 

3-Ekstübasyondan sonra, ventilasyon sağlanamaması olsalığına karşı bir strateji 

belirlenmesi 

4-Reentübasyon durumunda kılavuz olmak üzere, bir sistemin bulundurulması: Tüp 

değiştirici stileler, kateterler bu amaçla kullanılabilir. Stile endotrakeal tüp 

çıkartılmadan,  tüpün lümenine yerleştirilir. Tüp çıkarılırken bu sistem trakea içinde 

bırakılır reentübasyon durumunda kılavuz işlevi görürler.  Ya da jet ventilasyon 

imkanı olan sistemlerde ventilasyon yine bu yolla mümkün olabilir. 
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2- GEREÇ VE YÖNTEM 

 

          Çalışmamız Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul onayı alındıktan 

sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanelerinde 

gerçekleştirildi. Yapılan preoperatif değerlendirmede, fizik muayene ve 

değerlendirmeler sonucunda zor entübasyon kriterlerine sahip olan hastalar 

operasyon öncesinde belirlenerek konu hakkında bilgilendirilerdi,  yazılı ve sözlü 

onamları alındı. Çalışmaya 18-65 yaş arasında değişen, ASA skoru I-III olan, genel 

anestezi altında elektif cerrahi planlanan 50 hasta dahil edildi. Zor entübasyon 

değerlendirmesinde hastaların; mandibula köşesi –mentum arası mesafe, thyromental 

mesafe, ağız açıklığı kısıtlı ise interinsizör mesafe, mallampati skoru, boyun 

hareketleri (normal, kısıtlı, yok) çene yapısı, diş yapısı, yüksek larinks olup olmadığı, 

zor entübasyon hikayesi, baş boyun bölgesinde geçirilmiş operasyon, radyoterapi 

öyküsü, zor entübasyona neden olabilecek sistemik hastalık durumu, travma, 

trakeostomi hikayesi, obezite ve kısa boyun varlığı gibi kriterler göz önünde 

bulunduruldu ve bu bilgiler kaydedildi. Zor entübasyondan bağımsız olarak yaşı, 

cinsiyeti, kilosu, boyu, geçirilmiş cerrahi operasyonları, allerjisi, sistemik 

hastalıkları, kullanmakta olduğu ilaçları, sigara, alkol, madde bağımlılığı, enfeksiyon 

bulguları sorgulandı. Ameliyattan önce bütün hastaların laboratuar tetkikleri 

yapılarak, kanda şeker, üre, kreatinin, elektrolitler, protrombin zamanı, aktif parsiyel 

tromboplastin zamanı, karaciğer enzim düzeyleri tespit edildi. Hemoglobin ve 

hematokrit tayinleri yapıldı. Elektrokardiografi ve akciğer grafileri çekildi. 

Biyokimyasal testleri normal sınırlar içinde olan hastalar çalışmamıza dahil edildi. 

Akciğer grafisi ve elektrokardiyogramında problemi olan hastalar hastanemiz Göğüs 

Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümleri ile konsülte edildi. Bölümlerin önerileri 

doğrultusunda tedavileri uygulandı. Cerrahi gününde zor entübasyon olması 

beklenen hasta için ASA zor havayolu algoritmine uygun olacak şekilde gerekli 

şartlar, malzemeler ve personel için hazırlık yapıldı. Hasta operasyon masasında 

preoperatif olarak tekrar değerlendirildi, genel anesteziye uygunluğu teyit edildi. 

Hastalara rutin elektrokardiyogram, puls oksimetri ve non- invaziv kan basınç 

ölçümü monitörizasyonu yapıldı. Damar yolu sağlanması sonrası, yüze sıkıca 

oturtulan bir yüz maskesi aracılığıyla 6ml/dk hızla %100 O2 ile 120 saniye süreyle 8 

kez vital kapasite ile solunum sağlanarak preoksijenizasyon yapıldı. Entübasyon için  
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gereken uygun pozisyon sağlandı. Hastalara indüksiyon aşamasında rutin olarak 2-

3mg/kg propofol, 1-2 mcg/kg fentanil uygulandı. Kas gevşemesi için, havayolu 

güvenliği sağlanmasının ardından 0.6 mg/kg roküronyum uygulandı. Anestezi 

idamesinde %2-2.5 sevofluran ile % 40 oksijen-hava karışımı kullanıldı. Analjezi 

için remifentanil 0,3–0,5 μg/kg/dk infüzyonu verildi. Entübasyon öncesinde maske 

ventilasyonu ve entübasyon denmesi süresince yeterli anestezi düzeyi için ek 0,5 

mg/kg bolus dozda intravenöz propofol tercih edildi. Maske ile ventilasyon esnasında 

oksijen satürasyonunun 90’ın altında olması halinde hasta zor maske olarak kabul 

edildi. Zor maske ventilasyonu için gereken yaklaşımlar uygulandı. Bronkospazm, 

laringospazm gibi komplikasyonlar gelişmesi durumunda uygun medikal tedavi 

uygulandı. 120 saniye maske ventilasyonu sonrasında, zor entübasyon olması 

öngörülen hasta, en az üç yıllık deneyimi olan bir anestezist  tarafından uygulanan 

entübasyon denemesi bir kez (stile eklenmesi, bleyd tipi, bıçak numarası 

değiştirilmesi, tekrar pozisyon verilmesi de dahil) başarısız olması ile zor entübasyon 

olarak kabul edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar rastgele iki gruba ayrıldı (grup 

V-grup F). Grup V deki hastaların video larengoskop (Mac-Grath MAC) kullanarak 

Grup F’dekilerin ise Frova kateteri kullanılarak entübe edilmesi planlandı. Seçilen 

cihazla en az 3 yıllık deneyimi bulunan anestezist tarafından  3 denemede 

entübasyon yapılamaması durumunda cihaz başarısız olarak kabul edildi ve ikinci 

cihazla entübasyon denemesi yapıldı. Bu yöntemin de başarısız olması söz konusu 

olduğunda ASA zor hava yolu algoritması baz alınarak zor hava yolu yönetimine 

devam edildi. Üçüncü yöntem olarak iki cihazın birlikte kullanımı ya da fiberoptik 

bronkoskop ile entübasyon tercih edildi. Seçilen yöntemin ya da alternatif yöntemin 

başarılı olması sonrası, tüp tespiti yapıldı, hastaya anestezi cihazı aracılığı ile 

mekanik ventilasyon uygulandı. Entübasyonu doğrulamak için ekspiriyum sonu CO2 

miktarını ölçen kapnograf kullanıldı. Tüp yerleşimi doğrulanması için oskültasyon 

yapıldı ve göğüs hareketleri gözlemlendi. Entübasyon işleminin doğrulanmasının 

ardından hastanın cerrahi işlemi başlatıldı. Hastaların planlanan cerrahi türü, 

preoperatif, entübasyon öncesi, entübasyon sonrası, perioperatif hemodinamik 

parametreleri, periferik oksijen satürasyonu, soluk sonu karbondioksit değerleri, 

entübasyon işlemi boyunca kullanılan anestezik ajan veya diğer ilaç miktarı, 

komplikasyon  gelişip gelişmediği, ilk başarısız denemenin süresi, ilk deneme 
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sırasındaki ve seçilen cihazın cormack lehane skoru, seçilen cihazla başarılı olup 

olunmadığı, kaç deneme uygulandığı, kaç deneme ile başarılı olunduğu, başarılı 

entübasyon süresi (bleydin ağız içine yerleştirilmesi ile tüp yerleşiminin kapnografla 

doğrulanması arasında geçen süre), alternatif yöntemlere geçilip geçilmediği, hangi 

alternetif yöntemin tercih edildiği, yardımcı manevra ve stile kullanım  ihtiyacı, 

kullanılan malzemelerin boyutları, zor maske olup olmadığı, ekstübasyonda problem 

olup olmadığı, dişe uygulanan basınç (hafif, orta, şiddetli), tüm işlem boyunca en 

düşük SPO2 değeri kaydededildi. 

 

           Hamileler, 18 yaşından küçükler, gastroözofageal reflüsü, gecikmiş mide 

boşalması, ciddi akciğer hastalığı olan hastalar ve acil vakalar çalışma dışı bırakıldı . 

Cerrahi bitiminin ardından planlanmış olan ekstübasyon stratejisine uygun olarak 

ekstübasyon işlemi gerçekleştirildi. Postoperatif derlenme ünitesinde yarım saat 

gözlem altında tutulan hastalar, komplikasyon gözlenmemesinin ardından güvenli bir 

şekilde servislerine gönderildi. 
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3- BULGULAR 

 

          Çalışmamızda elektif cerrahi planlanmış entübasyon endikasyonu bulunan, 

yapılan preoperatif değerlendirmede zor entübasyon kriterlerine sahip olduğu tespit 

edilen, zor entübasyon vakası olması beklenen ve randomize olarak seçilen  

hastalarda Frova kateteri ile Mac-Grath MAC cihazını entübasyon başarısı açısından 

karşılaştırıldı. Her iki cihazla da  gerçekleştirilemeyen entübasyon işlemini iki 

cihazın birlikte kullanımı ile gerçekleştirildi 

 

Verilerin İstatistiksel Analizi ve Yorumlanması 

 

          Çalışmada elde edilen veri ve bilgiler, amaçlar doğrultusunda SPSS 17.0 

(Statistical Package for the Social Sciences) programı yardımıyla değerlendirildi. 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin (ortalama, 

standart sapma) yanı sıra çapraz tablolardan yararlanıldı. Niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında bağımsız iki örnek t testi, Mann- Whitney U testi  ve Ki- kare 

testi kullanıldı. Araştırmada tüm bulgular % 95 güven aralığında, p < 0,05 anlamlılık 

düzeyinde ve çift yönlü olarak sınandı. 

 

.       Çalışmamıza 24 VL ve 25 Frova olmak üzere 49 hastayı dahil edildi. Preklinik 

değerlendirmede zor entübasyon kriterine sahip hastalar operasyon öncesinde tespit 

edildi. Zor entübasyon kriterleri olarak; geçerlilikleri yapılan pek çok çalışmalarla 

kanıtlanmış ve pek çok kaynakta yer edinmiş olan kriterler kullanıldı 

(1,4,6,7,12,16,17). Bu hastalar ameliyathaneye geldiğinde en az 3 yıllık deneyimi 

olan bir anestezist tarafından, endotrakeal entübasyonda rutin olarak kullandığımız 

Macintosch laringoskopla tek seferlik entübasyon denemesinin başarısız olması 

durumunda çalışmaya dahildi. Preklinik değerlendirmede zor entübasyon öngörüsü 

olduğu halde Macintosch laringoskop ile ilk denemede başarılı olunması durumunda 

hastanın zor entübasyon olmadığı kabul ederek;  VL grubundan  6, Frova grubundan 

ise 4 hasta  çalışma dışı bırakıldı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, boy, kilo ve beden 

kitle indeksi (BMI) açısından (Tablo 4) anlamlı farklılık bulunamadı. (p>0,05, 

bağımsız grup T testi, cinsiyet için Ki- kare testi ).      
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Grup VL 

 

 

Grup F 

 

p 

 

           

t 

Kadın 

 

6 6 0,935  

Erkek 

 

18 19 0,935  

Yaş 

 

49,45   16,354 46,68 11,327 0,491  0,694 

Boy 

 

172,25   11,482 173,724   8,857 0,617 - 0,503 

Kilo 

 

78,83 19,977 83,4   18,903 0,415 - 0,822 

BMI 

 

26,658   6,924                    27,66   5,997 0,588 - 0,546 

 

Tablo 3: Gruplara göre demografik bulguların karşılaştırılması. Veriler ortalama ve 

standart sapma şeklinde verilmiştir. 

 

 Grup F Grup VL p 
Mallampati                         1 

                                             2 

                                             3 

                                             4 

1 0  

0,458 
9 7 

10 8 

5 9 

Tiromental mesafe (cm) 7,38 ± 0,916 7,52 ±1,433 0,683 

İnterinsizör mesafe (cm) 4,44 ± 1,285 4,35 ± 1,440 0,827 

Mandibulaköşesi-mentum 

mesafesi (cm) 

11,6 ± 1,01 11,14 ± 1,026 0,125 

Küçük çene 9 (36) 3(12,5) 0,056 

Öne çıkık üst kesici diş 5(20) 4(16,7) 1,000 

Yüksek larinks 13(52) 10(41,7) 0,469 

Kısa- kalın boyun 3(12) 3(12) 0,957 

Zor entübasyon hikayesi 2(8) 2(8,3) 0,966 

Boyunda skar dokusu 2(8) 5(20,8) 0,382 

Boyun ekstansiyonu 

                                      İyi 

                                  Kısıtlı 

                                     Yok 

 

22 (88) 
2 (8) 

1 (4) 

 

17 (70.8) 

6 (25) 

1 (4,2) 

 

veriler 

Ki-kare testine 

uygun değildir 

 

Tablo 4: Gruplara göre zor entübasyon kriterlerinin karşılaştırılması. Veriler 

ortalama ve standart sapma şeklinde verilmiştir. Parantez içleri yüzde belirtmektedir 
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          Çalışmaya alınan 24 VL grubu ve 25 F grubu hastada preklinik olarak 

değerlendirilen; tiromental mesafe, mandibula mentum mesafesi ve kesici dişler arası 

mesafe açısından gruplar arası fark bulunmadı (p> 0,05, bağımsız gruplar T testi ) 

Gruplar arasında mallampati skoru, küçük çene, yüksek larinks, kısa-kalın boyun, zor 

entübasyon hikayesi, boyunda skar dokusu bulunması ve yardımcı manevra 

kullanılması açısından anlamlı fark bulunmadı (P>0,05  Ki-kare testi) 

  

          Zor havayolu komponentlerinden biri olan zor maske durumu VL grubunda 8, 

F grubunda 6 hastada yaşandı fakat oksijenizasyonun devamlılığında zorluk 

yaşanmadındığından çalışma dışı bırakılmaları durumu söz konusu olmadı ve zor 

maske durumu açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05 Ki-kare ).  

MAC blade ile yapılan ortalama deneme süresi VL grubunda 44.62 sn iken F 

grubunda 51.12 sn olarak tespit edildi. İstatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p> 

0,05- Mann Whitney U testi). Çalışmada  Macintosch bleyd ile kaydedilen CL 

skorları iki grup arasında anlamlı fark göstermedi (p=0,331 Ki-kare testi). F 

grubunda entübasyon işlemi için  yine aynı Macıntosch bleyd kullanıldığı için F 

grubunun CL değerleri aynı hastaların Macıntosch bleyd CL skoru ile 

karşılaştırılmadı. Fakat VL grubunda elde edilen CL skoru ile aynı hastalarda 

Macıntosch bleyd ile elde edilen CL skoru karşılaştırıldığında; başta 6  hastada 4 

olan CL skorunun, VL ile 3’e; başta 18 hastada 3 olan CL skorunun ise VL ile 17 

hastada 2’ye düştüğü, bir hastada ise aynı kaldığı görüldü. Fakat istatiksel olarak bu 

değişim anlamlı değildi (p=0,437 Ki-kare testi). Fakat Frova ile elde edilen CL skoru 

ve VL ile elde edilen CL skoru karşılaştırmasında anlamlı fark vardı (p=0,00 Ki-kare 

testi, iki beklenen değer 5’in altında ) VL grubunda CL skoru 2 olan hasta sayısı 17 

iken F grubunda 1; VL’ de 3 olan hasta 7 iken F’ de 7, VL de 4 olan hasta 

bulunmazken F’ de 2 hasta mevcuttu. VL grubu CL skorunu istatiksel olarak anlamlı 

derecede düşürdü. Yine MAC ile yapılan denemede dişe uygulanan bası ve  

komplikasyon olması açısından gruplar arsında anlamlı fark görülmedi (Ki- kare 

testi)          

          Seçilen cihaz deneme sayısı (bağımsız örnek t testi ), seçilen cihazla yardımcı    

manevra yapılan hasta sayısı (Ki-kare Fischer exact testi),  ekstübasyonda spasm 

gelişmesi (Ki-kare Fischer exact testi)  ve en düşük SpO2  oranları (bağımsız örnek t 

testi ) açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark görülmedi.   
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 Grup VL Grup F p 

Zor maske 8 (33) 

 

     6 (24)  

 

0,470 

 1. deneme süresi 44.62 ± 24,89 51.12 ± 33,18 

 

0,528 

 1. deneme CL skoru           2  

                                             3 

                                             4 

 

 

 

0 1(4)  

0,331 18 (75) 21 (84) 

6 (25) 3 (12) 

Dişe uygulanan bası     hafif 

                                        orta 

                                    yüksek 

3 (12,5) 

 

2 (8) 

 

0,826 

12 (50) 

 

12 (48) 

 9  (37,5) 11 (44) 

Komplikasyon                  var 

                                           yok 

8 8 0,921 

16 16 

Seçilen cihaz deneme sayısı 1,25 (0,44) 

 

1,40 (0,73) 0,448 

Seçilen cihaz CL skoru        2 

                                               3 

                                               4 

17 1  

0.00 7 22 

0 2 

Seçilen cihazla yardımcı 

manevra yapılması 

 

22 (91,7) 

 

 

21 (84) 

 

Seçilen cihaz başarılı 

entübasyon süresi 

 

42,5 ± 27,22 

 

38,68 ± 16,31 

 

 

0,593 

Seçilen cihaz başarı oranı 

  1. denemede başarı oranı 
  2. denemede başarı oranı 

  3. denemede başarı oranı 

 

16/24 (66) 

 

22/25 (88) 

 

0,074 

 12 (50) 

 

16 (64) 

 

0,322 

 4 (16,7) 3 (12) 

 

0,953 

0 3 (12) 

 

0,235 

 2. cihaz başarı oranı 5/8 (62,5) 2/3 (66)  

2. cihaz entübasyon süresi 43,6 ± 16,97 55,5 ± 3,53  

3. yöntemle entübe 

olan hasta sayısı  

 

3 (12,5) 

 

1 (4) 

 

 

Ekstübasyonda spasm  

gelişmesi     

 

2 (8,3) 

 

1 (4) 

 

0,609 

 

En düşük SpO2    

 

 

93,6 ± 3,22 

 

91,4 ± 7.36 

 

0,260 

 

Tablo 5: Gruplara göre entübasyon girişimi ile ilgili verilerin karşılaştırılması 

 

          Çalışmaya alınan 24 VL ve 25 F grubu hastalarında gerçekleştirilen 

entübasyon başarı oranı Grup F’de;  25 hastada 22 hasta ile % 88 bulunurken, grup 

VL de;  24 hastada 16  hasta ile %66 olarak bulundu. Fakat yapılan istatiksel 

analizde bu fark anlamlı değildi (p=0,074, Ki-kare testi ). 
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 Video Laringoskop 

 

                 Frova p 

 Ortalama St.sapma Ortalama St.sapma  

SABİÖ      143,8 27,0 132,3 19,9 0,144 

SABİS 121,5 27,3 125,8 22,7 0,660 

SABEÖ 120,0 21,7 125,8 25,3 0,357 

SABMAC 130,3 26,3 130,0 33,8 0,696 

SABES1 121,0 30,1 107,9 22,4 0,200 

SABES3 114,0 23,2 103,8 15,4 0,152 

SABES5 115,2 25,3 99,7 16,7 0,011 

 Video Laringoskop 

 

Frova p 

 Ortalama St.sapma Ortalama St.sapma  

DABİÖ 81,5 13,91 79,4 12,3 0,682 

DABİS 70,5 13,3 75,1 13,3 0,242 

DABEÖ 73,1 11,4 74,6 16,9 0,920 

DABMAC 78,6 14,2 76,1 17,4 0,379 

DABES1 72,3 15,7 63,4 15,0 0,036 

DABES3 69,6 17,2 59,9 10,5 0,032 

DABES5 115,2 25,3 99,7 16,7 0,024 

 Video Laringoskop 

 

Frova p 

 Ortalama St.sapma Ortalama St.sapma  

OABİÖ 107,4 18,0 98,7 13,3 0,082 

OABİS 91,3 19,4 94,8 15,7 0,555 

OABEÖ 90,9 14,8 94,4 18,8 0,502 

OABMAC 97,4 18,8 95,5 22,1 0,569 

OABES1 88,6 21,3 80,6 16,0 0,215 

OABES3 86,5 18,1 76,2 10,4 0,040 

OABES5 86,6 18,5 74,0 12,6 0,009 

      

      

 Video Laringoskop 

 

Frova p 

 Ortalama St.sapma Ortalama St.sapma  

KAHİÖ 84,0 16,4 93,0 20,2 0,103 

KAHİS 82,7 15,1 88,0 17,5 0,303 

KAHEÖ 84,9 17,8 112,6 114,8 0,271 

KAHMAC 89,0 16,0 91,5 19,7 0,865 

KAHES1 80,4 13,8 83,7 23,6 0,734 

KAHES3 80,5 12,6 84,4 24,3 0,802 

KAHES5 78,2 13,8 85,4 27,7 0,638 
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Video Laringoskop 

 

  Frova P 

 

 Ortalama St.sapma Ortalama St.sapma  

SPO2İÖ 96,9 2,4 96,0 2,2 0,172 

SPO2İS 98,2 1,7 98,2 1,9 0,773 

SPO2EÖ 99,0 0,9 98,4 1,8 0,522 

SPO2MAC 135,5 181,5 97,9 2,8 0,828 

SPO2S1 98,3 1,5 97,8 2,1 0,829 

SPO2ES3 98,7 1,1 98,0 1,9 0,436 

SPO2ES5 98,7 1,3 97,8 1,9 0,083 

      

 Video Laringoskop 

 

                 Frova p 

 

 Ortalama St.sapma Ortalama St.sapma  

CO2İS 30,2 3,6 28,8 4,6 0,494 

CO2EÖ 30,1 3,3 29,1 5,0 0,849 

CO2MAC 31,5 2,9 31,7 4,9 0,666 

CO2ES1 32,5 3,4 34,0 6,6 0,732 

CO2ES3 31,8 2,7 33,2 4,9 0,348 

CO2ES5 31,8 2,5 33,1 4,6 0,370 

      

 

Tablo 6 : Gruplara göre hemodinamik verilerin karşılaştırılması SAB: sistolik arteriyel basınç DAB: 

diyastolik arteriyel basınç. OAB: ortalama arteriyel basınç KAH: kalp atım hızı İÖ: indiksüyondan 

önce, EÖ: entübasyondan önce MAC: macintosch bleydle deneme sonrası ES1: başarılı 

entübasyondan sonraki 1.dakika, ES3: başarılı entübasyondan sonraki 3. Dakika, ES5: başarılı 

entübasyondan sonraki 5. Dakika 

 

 

 
 

Grafik 1: Her iki grupta sistolik arteriyel basınçların değişimi SAB: sistolik arteriyel basınç İÖ: 

indiksüyondan önce, EÖ: entübasyondan önce MAC: macintosch bleydle deneme sonrası 

ES1: başarılı entübasyondan sonraki 1.dakika, ES3: başarılı entübasyondan sonraki 3. dakika 

ES5: başarılı entübasyondan sonraki 5. dakika 

 



 
 
 

79 
 

 
 

Grafik 2: Her iki grupta diyastolik arteriyel basınçların değişimi DAB: diyastolik arteriyel basınç 

İÖ: indiksüyondan önce, EÖ: entübasyondan önce MAC: macintosch bleydle deneme sonrası ES1: 

başarılı entübasyondan sonraki 1.dakika, ES3: başarılı entübasyondan sonraki 3. dakika ES5: başarılı 

entübasyondan sonraki 5. dakika 
 

 

 

 

 
 

Grafik 3: Her iki grupta ortalama arteriyel basınçların değişimi OAB: diyastolik arteriyel basınç İÖ: 

indiksüyondan önce, EÖ: entübasyondan önce MAC: macintosch bleydle deneme sonrası ES1: 

başarılı entübasyondan sonraki 1.dakika, ES3: başarılı entübasyondan sonraki 3. dakika ES5: başarılı 

entübasyondan sonraki 5. dakika 
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Grafik 4: Her iki grupta kalp atım hızının değişimi KAH: kalp atım hızı, İÖ: indiksüyondan önce, 

EÖ: entübasyondan önce MAC: macintosch bleydle deneme sonrası ES1: başarılı entübasyondan 

sonraki 1.dakika, ES3: başarılı entübasyondan sonraki 3. dakika ES5: başarılı entübasyondan sonraki 

5. dakika 
 

 

 

 
 

Grafik 5: Her iki grupta periferik oksijen satürasyonunun değişimi, İÖ: indiksüyondan önce, EÖ: 

entübasyondan önce MAC: macintosch bleydle deneme sonrası ES1: başarılı entübasyondan sonraki 

1.dakika, ES3: başarılı entübasyondan sonraki 3. dakika ES5: başarılı entübasyondan sonraki 5. 

dakika 
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Grafik 6: Her iki grupta end- tidal CO2 değerinin değişimi, İÖ: indiksüyondan önce, EÖ: 

entübasyondan önce MAC: macintosch bleydle deneme sonrası ES1: başarılı entübasyondan sonraki 

1.dakika, ES3: başarılı entübasyondan sonraki 3. dakika ES5: başarılı entübasyondan sonraki 5. 

dakika 
 

 

            1. Denemede başarı oranı grup VL de %50 , Grup F %64 ’de , 2. denemede 

başarı oranı grup VL de 16.7 , Grup F %12 iken 3. deneme de başarı oranı Grup F’de 

%12 bulundu. VL grubunda başarıyla entübe edilen hastaların hepsi 1 ya da 2 

deneme ile entübe edilmişti, 3. denemede entübe edilen hasta yoktu. İstatistiksel 

karşılaştırmada 1. 2. ve 3. denemede başarı  oranları açısından anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05, Ki-kare testi). Cihazın başarısız kabul edilerek diğer cihazla 

denemeye geçildiği durumlarda ise VL grubunda 8 hastanın 5’i Frova ile ve Frova 

grubundaki 3 hastanın 2 si ise VL ile başarılı şekilde entübe edildi. Geri kalan 4 

hastanın 4’ü ise VL ve F beraberliğinde entübe edildi. VL grubunda ortalama başarılı 

entübasyon süresi (başarısız denemeler hariç) 42,5  ve F grubunda 38,68 olarak 

kaydedildi. İstatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,593 bağımsız örnekler T 

testi ).   

          Hastaların hemodinamik değişikliklerinde indüksiyon öncesi, indüksiyon 

sonrası, entübasyon öncesi, MAC ile denme sonrası, başarılı entübasyon sonrası 1. 3. 

ve 5. dakikalardaki sistolik, diastolik ve ortalama arteriyel basınçları, kalp atım hızı, 

SpO2 ve CO2 değerleri karşılaştırıldı. Başarılı entübasyon sonrası 1. ve 3.dk diastolik 

kan basıncı, 3. dk ortalama kan basıncı, 5. dk sistolik, diastolik ve ortalama kan 

basıncı değerlerinde istatiksel olarak anlamlı fark bulundu. Bu değerler F grubunda 

anlamlı olarak daha düşüktü. 
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4. TARTIŞMA 

 

          Anestezi uygulamalarında anestezistin başlıca görevlerinden biri hastanın 

havayolu güvenliğinin sağlanmasıdır. Havayolunun açıklığının sağlanması için 

uygulanan endotrakeal entübasyon işleminin yapılması bazı hastalarda rutin olarak 

kullanılan Macintosch laringoskopla mümkün olamayabilir. Zor entübasyon olarak 

tanımlanan bu durumun hastaya ait pek çok hazırlayıcı faktörü olduğu bilinmektedir 

ve bu durumlar önceden tespit edilebilir. Bu problemle başadebilmek için pek  çok 

malzeme, cihaz ve strateji geliştirilmiştir. Çalışmamızda kullanılan Frova kateteri ve 

Mc Grath MAC video laringoskopun beklenen ve beklenmeyen zor entübasyon 

hastalarında kullanımı konusundaki başarıları pek çok çalışma ile gösterilmiştir. (18-

25) Hatta zor havayolu kılavuzlarında da kullanımları tavsiye edilmektedir (14,15). 

Literatürde maketler üzerinde yapılmış, zor entübasyon için kullanılmakta olan pek 

çok cihazın karşılaştırması yapılmıştır (20, 21, 26, 27). Gerçek hastalar üzerinde 

yapılan çalışmalarda ise daha çok zor entübasyon olmayan hastalar tercih edilmiştir. 

Gerçek zor entübasyon hastaları üzerinde yapılan çalışma sayısı ise oldukça azdır 

(21, 28, 29) . Yaptığımız araştırmada gerçek zor entübasyon hastalarında Video 

Laringoskop ve Frova başarısını karşılaştıran bir çalışmaya rastlamadık. Biz klinik 

deneyimlerimize göre Frova kateterinin zor entübasyon hastalarında yüksek başarı 

oranına sahip olduğunu bu açıdan Video Laringoskop’tan üstün olduğunu 

düşünmekteyiz. Bu nedenle çalışmamızda zor entübasyon hastalarında bu iki cihazın 

entübasyon başarı oranını karşılaştırdık. 

     

          Çalışmaya alınan 24 VL ve 25 F grubu hastalarda gerçekleştirilen entübasyon 

başarı oranı Grup F’de;  25 hastada 22 hasta ile % 88 bulunurken, grup VL de;  24 

hastada 16  hasta ile %66 olarak bulundu. Fakat yapılan istatiksel analizde bu fark 

anlamlı değildi (p=0,074, Ki-kare testi ). 1. Denemede başarı oranı grup VL de %50 , 

Grup F %64 ’de , 2. denemede başarı oranı grup VL de 16.7 , Grup F %12 iken 3. 

deneme de başarı oranı Grup F’de %12 bulundu. VL grubunda başarıyla entübe 

edilen hastaların hepsi 1 ya da 2 deneme ile entübe edilmişti, 3. denemede entübe 

edilen hasta yoktu. İstatistiksel karşılaştırmada 1., 2. ve 3. Denemede başarı  oranları 

açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0,05, Ki-kare testi). Cihazın başarısız kabul 

edilerek diğer cihazla denemeye geçildiği durumlarda ise VL grubunda 8 hastanın 5’i 
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Frova ile ve Frova grubundaki 3 hastanın 2 si ise VL ile başarılı şekilde entübe 

edildi. C. Janakiraman ve arkadaşlarının (30) zor entübasyon  maketi üzerinde 

yaptıkları ve Frova ile beraber 4 adet tüp değiştiricinin başarısının karşılaştırıldığı 

çalışmada  Frova’ ya ait başarı oranını % 78 olarak bulunmuştu ve bu grup içerisinde 

Frova kateteri en yüksek başarı oranına sahipti. Fakat bu çalışmaya katılan 

anestezistler en az 1 yıllık anestezi deneyimine sahiptiler. Bizim çalışmamızda %88 

lik başarı oranına bu farklılık etki etmiş olabilir. Fakat çalışmada kullanılan maket 

Grade 3 CL skroruna sahipken çalışmamızda F grubunda grade 4 CL skoruna sahip 3 

hasta mevcuttu ve bu hastalar Frova kateteri ile başarı ile entübe edildiler. Hodzovic 

ve arkadaşlarının (22) yaptığı bir maket çalışmasında ise Frova kateterine ait başarı 

oranı % 65 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada kullanılan maket de Grade 3 CL 

oranına sahipti ve anestezist deneyimi en az bir yıl ile sınırlandırılmıştı. Bu 

çalışmada laringoskop bleydi önceden makete yerleştirilerek sabitlenmişti, ve 

anestezistlerin, maket üzerinde herhangi bir manüplasyon uygulamadan sadece Frova 

kateterinin ucunu şekillendirmesine müsade edilmişti. Fakat bizim çalışmamızda 

Frova kateteri yerleştirmesi sırasında hasta pozisyonunda değişiklik, yardımcı 

manevra uygulanması gibi ek yöntemler kullanılmıştı. Bizim çalışmamızda bu 

çalışmaya göre yüksek çıkan başarı oranın; yine anestezist deneyiminin en az 3 yıl 

olarak belirlenmiş olması ve de yardımcı manevraların kullanılmasına bağlı 

olabileceğini düşünmekteyiz. Yine Hodzovic ve arkadaşlarının (24) 2008 yılında  

203 hasta üzerinde yaptığı bir çalışmada Frova kateterinin başarı oranı %96 olarak 

bulundu. 1. denemede % 84, 2. denemede 12, 3. denemede %1 başarı oranları ile 

çalışmamızla benzerlik göstermekteydi. Fakat çalışmaya alınan hastaların sadece 

%32 si beklenen zor entübasyon vakasıydı. Zor entübasyon şartı olmaksızın çeşitli 

nedenlerle Frova kateterinin kullanıldığı hastaların alındığı bu çalışmada larinks 

görüntüsünde yetersizlik, tüpün ilerletilmesinde zorluk, irregüler diş yapısı gibi 

nedenlerle Frova kateteri kullanılmıştı (24). Çalışmaya katılan hastaların %74’ünün 

CL skoru 3’ün altında idi bizim çalışmamızda ise bu oran %4 olarak bulunmuştu. 

Hodzovic’in bu çalışmasınaki yüksek Frova kateteri başarı oranı bu farklılığa 

bağlanabilir. Çalışmamızda kullanılan  Mc Grath MAC ile elde edilen %66’ lık 

başarı oranı Gómez-Ríosa M.A ve arkadaşlarının zor entübasyon maketi ile 

yaptıkları çalışmada (31) % 98 olarak bulundu. Dilin 25 ml hava ile şişirilmesi ile 

elde edilen zor entübasyon maketi kullanıldı. Anestezistlerin en az 2,5 yıllık anestezi 
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deneyimi vardı. Fakat bu çalışmada hastaların %9,3 ünde forseps, stile ya da Frova 

kateteri kullanımı söz konusu idi. Ayrıca tek entübasyon kısıtlaması dil ödemi iken 

çalışmamız VL grubunda bulunan 24 hastanın 9’unda zor entübasyon kriterlerinden 

en az ikisi mevcuttu. Aradaki başarı farkını bu nedenlere bağlamak mümkün olabilir. 

I. Ng ve arkadaşlarının (21) çalışmasında ise Mc Grath laringoskop başarı oranı 

%91,6 idi fakat bu çalışma zor entübasyon kriteri olarak sadece Mallampati skorunun 

3 ve yukarı olmasını kullanmıştı. W. A. Wetsch ve arkadaşlarının maket 

çalışmasında (26) Mc Grath Series 5 başarısı %72 olarak kaydedildi. Bu çalışmada 

servikal spinal hasarı olan hastada acil entübasyon senaryosu kullanılmıştı. 5 farklı 

video  laringoskopun karşılaştırıldığı çalışmada Mc Grath en düşük başarı oranına 

sahipti. Çalışmamızdan farklı olarak 300 saniyeyi geçen deneme süresi başarısız 

entübasyon olarak kabul edilmişti ve her vakada stile kullanılmıştı. 

          Çalışmamızda değerlendirilen bir diğer parametre ise başarılı entübasyon 

süresiydi. VL grubunda ortalama başarılı entübasyon süresi (başarısız denemeler 

hariç) 42,5 ve F grubunda 38,68 olarak kaydedildi. İstatiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p=0,593 bağımsız örnekler T testi ).  C. Janakiraman ve arkadaşlarının 

(30) zor entübasyon maketi üzerinde yaptıkları çalışmada Frova için bu süre 16 sn di 

fakat bu çalışmada laringoskop bleydi mankene önceden yerleştirilip sabitlenmişti. P. 

Gregory (23) ve arkadaşlarının çalışmasında 26 saniye olan ortalama süre yine maket 

üzerinde yapılmıştı. Fakat deneme süresi 60 saniye ile sınırlandırılmıştı, buradaki 

amaç sınırlı sürede yapılan başarılı entübasyonun özofagus entübasyon riskine olan 

etkisini incelemekti. Bizim çalışmamızda F grubunda 3 hasta 60 saniyenin üstünde 

bir değer ile entübe edildi. Gómez-Ríosa M.A ve arkadaşlarının çalışmasında (31) 

Mc Grath MAC için ortalama entübasyon süresi 50.7 olarak bulundu. Bu çalışmada 

ödemli dil senaryosu kullanılması laringoskopun yerleştirilmesinde gecikmeye sebep 

olmuş olabilir. C. D. Wallace ve arkadaşlarının (32) zor entübasyon kriterlerine sahip 

olmayan hastalarda yaptıkları çalışmada bu ortalamanın 37 saniye olduğunu 

bildirmişlerdir.  

          Çalışmada Macintosch bleyd ile kaydedilen CL skorları iki grup arasında 

anlamlı fark göstermedi (p=0,331). F grubunda yine macıntosch bleyd kullanıldığı 

için F grubunun CL değerleri Macıntosch bleyd CL skoru ile karşılaştırılmadı. Fakat 

VL grubunda elde edilen CL skoru ile aynı hastalarda Macıntosch bleyd ile elde 
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edilen CL skoru karşılaştırıldığında; başta 6 hastada 4 olan CL skorunun VL ile 3’e, 

başta 3 olan CL skorunun ise VL ile 17 hastada 2’ye düştüğü bir hastada ise aynı 

kaldığı görüldü. Fakat istatiksel olarak bu değişim anlamlı değildi (p=0,437). Fakat 

Frova ile elde edilen CL skoru ve VL ile elde edilen CL skoru karşılaştırmasında 

anlamlı fark vardı (p=0,00 Ki-kare testi, iki beklenen değer 5’in altında ) VL 

grubunda CL skoru 2 olan hasta sayısı 17 iken F grubunda 1; VL’ de 3 olan hasta 7 

iken F’ de 7, VL de 4 olan hasta bulunmazken F’ de 2 hasta mevcuttu. Bu durum 

VL’lerin CL skorunu üzerinde azaltıcı etkisi olduğu şeklinde yorumlandı, 

çalışmamızda beklediğimiz bir sonuç olan VL grubunda azalmış CL skorları ile 

uyumlu bulundu.  Zaten VL’lerin bu etkisi yapılan yayınlar sonucunda pek çok kere 

gösterilmiştir (20,31,32). Fakat bu avantaj zor entübasyon hastlarında her zaman 

daha başarılı olduğu anlamına gelmemektedir. Her ne kadar görüntü kalitesi artmış 

olsa da pek çok klinisyene göre ve bizim klinik deneyimlerimizde olduğu gibi tüpü 

yönlendirme konusunda güçlükler yaşanmaktadır. Bu amaçla bazı VL firmaları 

cihazla beraber cihazın kendi stilesini de üretmiştir. Çalışmamızda kullandığımız Mc 

Grath MAC cihazında böyle bir stile yoktur. Zaten çalışmamızda her iki cihazla da 

başarısız olunması durumunda Frova kateteri ile Mc Grath MAC cihazı beraber 

kullanılarak 4 hastanın 4 ü de ortalama 38 saniye sürede başarılı bir şekilde entübe 

edilmiştir. Bu ortalama süre iki cihazın ortalamasının da altındadır fakat örneklem 

azlığı nedeni ile istatiksel bir karşılaştırma mümkün değildir. Çalışmamızdan elde 

edilen bir diğer sonuçda bu iki cihazın beraber kullanımının tek başlarına 

kullanımlarına oranla daha iyi sonuçlar elde edilebileceği olmuştur. Bunu 

destekleyen literatür çalışması ve vaka sunumları oldukça fazladır (20,33-35). 

 

          Çalışmamızda; entübasyon sırasında, intraoperatif ve ekstübasyon sırasında 

kanama, mukoza yaralanması gibi küçük komplikasyonlar, 2 hastada diş 

komplikasyonu ve ekstübasyon sırasında 3 hastada laringospazm gelişti. 

Komplikasyon gelişmesi açısından iki grup arasında anlamlı fark görülmedi. 

Literatürde Frova kateterinin diğer tüp değiştiricilere nazaran artmış trakeal ve 

özefageal travma riski bulundurduğu gösterilmiştir (22,24). Fakat bizim 

çalışmamızda Frova kateterine ait trakeal ya da özefageal yaralanma komplikasyonu 

görülmemiştir. 
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5- SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

          Trakeal entübasyon birçok genel anestezi uygulaması için gerekli bir 

girişimdir. Zor entübasyon olguları başarı ile yönetilemediğinde ciddi 

komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Çalışmamızda kullanılan Frova kateteri ve Mc 

Grath MAC video laringoskopun beklenen ve beklenmeyen zor entübasyon 

hastalarında kullanımı konusundaki başarıları pek çok çalışma ile gösterilmiştir. 

Fakat biz klinik deneyimlerimize göre Frova kateterinin video laringoskopa göre 

daha başarılı olduğunu düşünmekteyiz. Fakat çalışmamızda bu cihazlarla elde 

ettiğimiz başarılı entübasyon oranında iki grup arasında anlamlı fark görülmemiştir. 

Bu sonucun vaka sayısının artırılması ile değişebileceğini düşünmekteyiz. Fakat iki 

cihazın başarı oranında anlamlı fark çıkmaması da klinik önem taşımaktadır. 

Cihazların maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, özellikle kısıtlı imkanlarla 

çalışmakta olan servislerde, iki cihaz arasında üstünlük bulunmadığından, olası zor 

entübasyon vakalarında iki cihaz arasında seçim yapmak söz konusu olduğunda 

tercih Frova kateterinden yana yapılabilir. Ayrıca iki grup arasında entübasyon 

süresi, deneme sayısı açısından da fark bulunmaması da bu tercihi desteklemektedir.  

 

          Çalışmamızda hastaların vokal kord görüntülerini CL skoru olarak 

değerlendirdiğimizde VL grubundaki skorların F grubundaki skorlara nazaran 

istatiksel olarak daha düşük olduğu sonucuna vardık. Bu görünürde VL lehine bir 

bulgu gibi görünse de tek başına CL skorunun düşmesi ve görme alanının 

genişlemesi entübasyon başarısını artırmaya yetmeyebilir. Zira pek çok klinisyen 

elde edilen elverişli görüntüye rağmen tüpü vokal kordlara yönlendirme konusunda 

problem yaşamaktadır. Zaten VL grubunda entübe edilemeyen 8 hastanın 5’i Frova 

kateteri ile başarı ile entübe edilmiştir. İki cihazla da entübe edilemeyen 4 hastanın 

iki cihazın birlikte kullanımı ile entübe edilmesi de yine göstermektedir ki iki cihazın 

birlikte kullanımı, zor havayolu hastalarında başarı oranını tek başalarına 

kullanımlarına nazaran artırma potansiyeli taşımaktadır. Fakat 4 hastadan yola 

çıkarak bu hükmü vermek doğru olmayabilir. Bunun için daha fazla sayıda hastalarla 

yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.  

 



 
 
 

87 
 

          Zor entübasyon için kullanılan cihazlar bunlarla sınırlı değildir. Her anestezist 

zor entübasyon için farklı farklı yöntemleri denemeli ve deneyimini artırmalıdır. 

Ayrıca zor havayolu algoritmalarından en az biri baz alınarak buna göre bir program 

önceden hazırlanmalıdır. Bu konu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilerek yeni 

güncellemelerle bilgiler taze tutulmalıdır.  
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ZOR ENTÜBASYON OLGULARINDA FROVA KATETERİ İLE                 

VİDEO LARİNGOSKOP KULLANIMININ ENTÜBASYON BAŞARISI 

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Dr. Aysun Özdemirkan 

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

 

TIPTA UZMANLIK TEZİ/ Konya 2016 

Amaç: Genel anestezi alması planlanan, zor entübasyon kriterlerine sahip ve entübasyon endikasyonu 

bulunan zor entübasyon hastalarında Frova kateteri ve Mc Grath MAC videolaringoskopun 

entübasyon başarısı açısından karşılaştırılması. 

Yöntem: Yapılan preoperatif değerlendirmede zor entübasyon kriterlerine sahip olan 49 

hastaçalışmaya alındı. Zor entübasyon değerlendirmesinde kullanılan parametreler kaydedildi.Her 

hasta için standart anestezi protokolü uygulandı. En az üç yıllık deneyimi olan bir anestezist  

tarafından uygulanan entübasyon denemesi bir kez başarısız olması ile hasta zor entübasyon olarak 

kabul edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar rastgele iki gruba ayrıldı. Grup V deki hastaların video 

larengoskop (Mac-Grath MAC) kullanarak Grup F’dekilerin ise Frova kateteri kullanılarak entübe 

edilmesi planlandı. Seçilen cihazla en az 3 yıllık deneyimi bulunan anestezist tarafından  3 denemede 

entübasyon yapılamaması durumunda cihaz başarısız olarak kabul edildi ve diğer cihaza geçildi. 

Üçüncü yöntem olarak iki cihazın birlikte kullanımı ile entübasyon tercih edildi.Hastaların entübasyon 

sürecindeki başarı ile ilgili verileri, peroperatif ve ekstübasyon sürecindeki parametreleri kaydedildi. 

Cerrahi bitiminin ardından planlanmış olan ekstübasyon stratejisine uygun olarak ekstübasyon işlemi 

gerçekleştirildi.  

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 24 VL ve 25 F grubu hastalarda entübasyon başarı oranı Grup F’de;  % 

88 grup VL de;  %66 olarak bulundu. Fakat istatiksel analizde bu fark anlamlı değildi. İstatistiksel 

karşılaştırmada 1., 2. ve 3. denemede başarı  oranları açısından anlamlı fark . VL grubunda ortalama 

başarılı entübasyon süresi 42,5  ve F grubunda 38,68 olarak kaydedildi. İstatiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı. Frova ile elde edilen CL skoru ve VL ile elde edilen CL skoru karşılaştırmasında anlamlı 

fark vardı  VL grubunda CL skoru anlamlı derecede az bulundu  Çalışmamızda; Komplikasyon 

hemodinami, demografik veri,  ve hastanın fiziksel özellikleri açısından iki grup arasında anlamlı fark 

görülmedi. 

 

Sonuç: Klinik deneyimlerimize göre Frova kateterinin video laringoskopa göre daha başarılı 

olduğunu düşünmekteyiz. Fakat çalışmamızda başarılı entübasyon oranında iki grup arasında anlamlı 

fark görülmemiştir. Bu sonucun vaka sayısının artırılması ile değişebileceğini düşünmekteyiz. Fakat 

iki cihazın başarı oranında anlamlı fark çıkmaması da klinik önem taşımaktadır. Cihazların maliyetleri 

göz önüne alınırsa her ikisi de aynı başarıya sahip olduğundan Frova kateteri çok daha avantajlıdır.. 

Çalışmamızda VL grubunun CL skorunu düşürdüğü sonucuna vardık. Fakat düşük CL skoru tek 

başına entübasyon başarısını artırmaya yetmeyebilir. Pek çok klinisyen elde edilen elverişli görüntüye 
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rağmen tüpü vokal kordlara yönlendirme konusunda problem yaşamaktadır. İki cihazın beraber 

kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Zor entübasyon, Frova kateteri, Mc Grath MAC videolaringoskop, başarı oranı 

 

 COMPAİRİNG FROVA CATHETER AND VİDEO LARYNGOSCOPE’S SUCCESS OF  

İNTUBATİON İN THE PATİENTS WİTH DİFFİCULT İNTUBATİON 

Aim: Comparison of frova catheter versus Mc Grath MAC video-laryngoscope in patients with 

positive difficult intubation criteria and intubation indicated known difficult intubation patients 

Methods:49 patients who has difficult intubation criteria in preoperative anesthetical evaluation was 

included to study. Parameters which are used to define difficult intubation were recorded/(noted). 

Whole patients had a Standard anesthesia protocol. Patient is admitted as difficult intubation in 

circumstance of one unsuccesful intubation attempt which is been applied by an anesthesist who has 3 

years or more proffesional experiment. Patients were divided into two groups randomly. Patients in 

Group V were planned to intubate via Video Laryngoscope (Mac-Grath MAC) and patients in Group 

F were planned to intubate via Frova catheter. In circumstance of failed intubation for 3 times which is 

performed by 3 years or more experienced anesthesist, device considered unsuccessful and other 

device was used. Combination of both devices for intubation is considered as third method. All data 

about intubation, perioperative and extubation processes were recorded./(noted). At the end of 

procedure extubation performed as according to planned strategy.  

Results: The susscess rate of intubation was found ; 66% İn the VL group which has 24 patients  and 

88 % in the group F which has 25 patients. The result was not statistically significant. The intubation 

success at the first, second and thirth attempt ratio between the two groups was not statistically 

significant. The mean successful intubation time  was found in VL group 42,5 and 38,68 seconds in 

the F group. This was not  also statistically significant. There was a statistically significant difference 

in CL score which  achieved with group F  and VL. VL decreased the CL score significantly. There 

was no significiant difference between the two groups about patient’s physical, demographic, 

hemodynamic values and complications 

 

Conlusion: According to our clinical experience we think that Frova catheter  is more successful than 

video laryngoscopes. But in our study the susscess rate of intubation was not seen  statistically 

significant between the two groups. We believe in that the results could change with increasing 

number of cases in the study. But still no significant difference in the rate of success of the two 

devices is clinically important. If the device’s costs is taken into account Frova catheter  has much 

more advantage because of their same clinical success . İn our study we have found that the VL 

decreased the CL score significantly. However low CL score may not be enough to increase intubation 

success alone. Many clinicians experiencing problems in diverting the tube to the  vocal cords  despite 

the favorable image obtained. However combined use of the two devices seems to be more succesfull   

so further more studies can be done about this combination.  

Key Words: Difficult intubation, Frova catheter, Mc Grath MAC videolaryngoscope, success rate 
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