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ÖZET 
       Daha iyi hasta bakımı sağlanması ve epidemiyolojik araştırmalar yapılabilmesi için 

peroperatif anestezi kayıtlarının doğru ve düzgün tutulması gereklidir. Anestezi kayıt 

formuna hastanın anestezi öncesi durumu, anestezi sırasında hastaya yapılan işlemler, 

uygulanan ilaçlar ve vital bulgular kaydedilir. Anestezi kayıt formu hastanın 

operasyondaki durumunun değerlendirilmesi yanında daha sonraki uygulamalarda da 

gerektiğinde danışılabilecek bir döküman olduğundan tıbbi ve adli bakımdan hem 

önemlidir, hem de oldukça değerlidir.  

Direkt laringoskopi (DL) cerrahisi sırasında anestezistten beklenen; peroperatif 

dönemde hasta ve cerrah için optimal şartların oluşturulması, hemodinamik olarak 

stabilitenin sağlanması, operasyon süresince kontrollü hipotansiyonun sağlanması, hızlı 

ve rahat derlenme  yapılabilmesidir. 

Bu çalışmada 2000 ile 2010 yılları arasında  Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

(OMÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında (AD) Kulak 

Burun Boğaz (KBB) operasyon odasında anestezi verilen toplam 10.577 hasta 

içerisinden DL nedeniyle anestezi uygulanan 2.233 hastanın anestezi kayıt 

formlarındaki verileri kullanılarak retrospektif analizi hedeflenmiştir. Amacımız DL 

nedeniyle cerrahi uygulanacak hastalarda  anestezi etkinliğini belirleyerek yol gösterici 

olabilecek bir veri kaynağı hazırlamaktır. 

  Araştırmamızda elde edilen verilere ağırlıklı olarak preoperatif ve intraoperatif 

anestezi kayıt formlarında bulunan bilgilerden ulaşıldı. Bazı verilere ulaşmak için ise 

Nükleus Medikal Bilgi Sistemi (Monad Yazılım Ve Danışmanlık Şirketi, Hacettepe 

Üniversitesi Beytepe Kampüsü Teknokent 1 Nolu AR-Ge Binası No:3 Beytepe- 

Ankara) olarak adlandırılan hasta kayıtlarının ve bilgilerinin tutulduğu hastane 

bilgisayar sisteminden faydalanıldı. 11 yıllık süreçte DL nedeniyle anestezi uygulanan 

kayıtlı 2.233 hastaya ait anestezi kayıt formlarına ulaşıldı. 1.568 hastanın verileri 2003 

yılından sonra yenilenen anestezi kayıt  formlarından, 565 hastanın verileri 2003 

yılından önceki eski anestezi kayıt  formlarından  tarama sonucu elde edilen verilerdir. 

           KBB bölümünce operasyona alınan hastaların %21’ ine DL uygulandığı, DL 

yapılan hasta sayılarının yıllara göre arttığı, hastaların %57’sinde endikasyon olarak 

larinksin benign ve malign hastalıklarının yer aldığı, hastaların %87,6’sının erkek 

olduğu, hastaların %54,3’ünün 45-65 yaş grubunda yer aldığı bulundu. Hastaların 

%45,9’unun ASA 2 risk grubunda olduğu ve %97,7’sinde cerrahinin elektif olarak 
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uygulandığı saptandı. Hastaların %64,5’nin bir ya da daha fazla ilave sistemik hastalığı 

olduğu, yaşla birlikte ilave sistemik hastalık görülme sıklığının arttığı ve en sık görülen 

ilave sistemik hastalığın solunum (%24,6) ve kardiyovasküler sisteme (%23,3) ait 

olduğu bulundu.  

   Propofol’un (%93,3) en sık kullanılan indüksiyon ajanı olduğu, entübasyon ve 

idamede en sık kullanılan kas gevşetici ajanların  süksinil kolin (%48,2) ile mivakuryum 

(%38,7) olduğu, anestezi idamesinde sevofluranın (%56,47) ve aneljezik olarak azot 

protoksit’in (%68,4) en çok kullanıldığı belirlendi. Son yıllarda, propofol’un, kas 

gevşetici roküronyumun ve analjezik remifentanilin kullanımının arttığı saptandı. 

İlaçların kısa etkili olması ve yan etkilerinin az olmasının anestezik ajan tercihinde rol 

oynadığı düşünüldü. İntraoperatif dönemde  hastaların %72,4’üne steroid uygulandığı 

görüldü. 

           Hastaların 140 (%6,3)’ında entübasyon güçlüğü olduğu, erkeklerde entübasyon 

güçlüğü görülme oranlarının bayanlara göre anlamlı olarak yüksek olduğu, yaş grupları 

arasında entübasyon güçlüğü açısından  anlamlı fark olmadığı saptandı. 

.       DL yapılan 1.542 hastanın (%69,1) Mallampati skoru (MS)  değerlendirilmiş, 

1079’u MS 1 olarak tesbit edilmiş, entübasyon güçlüğü olanların 46’sı MS 2 olarak 

değerlendirilmiştir. DL yapılan 1.542 hastanın (%69,1)  Cormack-Lehan sınıflaması 

(CLS) değerlendirilmiş 1210’u CLS 1 olarak tesbit edilmiş, entübasyon güçlüğü 

olanların 58’i CLS 4 olarak değerlendirilmiştir. DL yapılan 1.552 hastanın (%69,5) zor 

hava yolu hikayesi değerlendirilmiş, 16’sında zor hava yolu hikayesi tesbit edilmiş, 

entübasyon güçlüğü olanların 12’inde zor hava yolu hikayesi mevcut olduğu 

gözlenmiştir. DL yapılan 1.552 hastanın (%69,5) boyun hareket kısıtlılığı varlığı 

değerlendirilmiş, 51’inde boyun hareket kısıtlılığı varlığı tesbit edilmiş, entübasyon 

güçlüğü olanların 40’ında boyun hareket kısıtlılığı olduğu gözlenmiştir. DL yapılan 

1.552 hastanın (%69,5) tiromental mesafe kısalığı değerlendirilmiş, 41’ınde tiromental 

mesafe kısalığı tesbit edilmiş, entübasyon güçlüğü olanların 33’ünde tiromental  mesafe 

kısalığı olduğu gözlenmiştir. DL yapılan hastanın 242’sinde vokal kordda kitle tesbit 

edilmiş, entübasyon güçlüğü olanların 110’unda vokal kordda kitle olduğu gözlenmiştir. 

          Preoperatif güç hava yolu testlerinin, güç entübasyonu tahmin edici değerlerinin 

tek başına bakıldığında orta derecede olduğu, kombinasyonlarını kullanmanın daha 

uygun olacağı kanısına varıldı. En önemli test kabul edilen Mallampati skorunun 

sensitivitesi %33, spesifisitesi % 97, pozitif tahmin edici değeri % 54 olarak bulundu.  
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          Düzenli ve sistematik bir şekilde tutulan anestezi kayıtlarından geniş hasta 

serilerini kapsayan bir çok çalışma yapılabileceği, OMÜ Tıp Fakültesi’nde kullanılan 

Nükleus programının ve kliniğimiz anestezi kayıt formlarının hastalarla ilgili bilgilerin 

tamamına yakınını içerdiği ve bu tarz retrospektif çalışmaların belli periyodlarla 

tekrarlanmasının hem aynı klinikteki uygulamaların sürekli olarak değerlendirilmesine, 

hem de klinikler arası karşılaştırma yapılmasına imkan vererek anesteziyolojinin 

gelişimine katkı sağlayacağı kanısına varıldı. 

 Anahtar Kelimeler: DL, KBB anestezisi, retrospektif, anestezi formu  
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SUMMARY 
        Correct recording of preoperative anaesthetic data is necessary for improving 

patient care and making epidemiological studies. Preoperative status of the patient, 

intraoperative applications on patient, administered drugs and vital signs are record to 

the anaesthesia form. Anaesthesia form is very valuable and imporant for both medical 

and legal situations. 

        In Direct Laryngoscopy (DL) surgery, expectations from anaesthetician are 

providing the best conditions for both patient and surgeon, providing hemodynamic 

stability, proving controlled hipotension and proving rapid and problemless recovery. 

        The aim of this study is to asses the retrospective analyse of 2233 DL cases 

extracted from 10577 total case of Ondokuz Mayis University Medical Faculty Ear 

Nose Throat Department operation room between 2000-2010. Our goal is to prepare a 

data source for anaesthetic techniques for improve the patient care. 

       We reached most of the data from preoperative and intraoperative anaesthesia 

forms. We reached the other data from our hospitals data computarized data base 

(Nucleus Medical Data System).  Recordings of 565 patients data was obtained from the 

old forms before 2003 and 1568 ptients from new forms after 2003. 

       We found  that 21 % of total ear-nose-throat operations are DL, number of patients 

undergoing DL has incread year by year, malignant and bening pathologies of larynx 

were 57% of total indications, 87.6% of the cases were male and 54.3% of cases were 

between 45-65 years old. We determined that 45.9% of cases were ASA 2 status and 

97.7% of the cases were elective surgery. We found that 64.5% of  patients  has got one 

or more systemic diseases, number of systemic diseases increase by age and most 

common problems were related to respiratory (24.6%) and cardiovasculary (23.3%) 

systems. 

       We saw that propofol was the most administered drug for anaesthesia induction 

(93.3%), most used muscle relaxants were suchcinile choline(48.2%) and mivacurium 

(38.7%), and most used inhalation anaesthetics were sevoflurane (56.47%) and nitrous 

oxide (68.4%). Use of propofol, rocuronium and remifentanyl has increased in recent 

years. It is commended that if a drug has short duration of activation and has less 

adverse effects, it has got advantage for be chosen for anaesthesia.We found that 

intraoperative steroid has administered to 72.4% of patients. 
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       We found that 140 (6.3%) patients had difficult intubation, male incidance for 

intubation difficulty was higher than female population and intubation difficulty 

incidance doesn't differ by age. 

      Mallampaty scores of 1542 patients (69.1%) has recorded. 1079 of them were MP 

grade 1 and 2 of 46 difficult intubations were MP grade 1210 of these patients were 

Cormack Lehane grade 1 and 58 difficult intubations were CL grade 4. Difficult airway 

story of  1552 patients (69.5%) has recorded and difficult airway story was found in 16 

patients. 12 difficult intubation cases had difficult airway history. Limited neck 

movement has recorded in 1552 patients (69.5%) and 51 patients has limited neck 

movement. 40 difficult intubation cases had limited neck movement. Thyro mental 

distance has recorded in 1552 (69.5%) patients and 41 short TM distance had been 

determined. 33 of difficult intubations had short TM distance. Mass in vocal cords has 

found in 242 patients and 110 of difficult intubations has got mass in vocal cords.We 

found that preoperative difficult airway estimation tests has got low singular values and 

combination of these tests has got higher predictive values. MP score was the most 

important acknowledged test and we found that it's sensitivity was 33%, specivity was 

97% and positive predictive value was 54%. 

      We concluded that more  steady recordings has been requiered and inter institutional 

data sharing is necessary to improve patient care for anaesthesiology. 

 

                    Keywords: DL, ENT anaesthesia, retrospective, anaesthesia form 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 
Modern anestezi ilk olarak 1846 yılında William Morton tarafından Eter 

uygulanarak yapılmıştır. Anestezi uygulamasına ait kayıtlar 1894 yılında Ernest Amory 

Codman tarafından ilk kez tutulmuştur1. 

Anesteziyle ilgili kayıt formuna hastanın operasyon öncesi durumu, operasyon 

sırasında ve operasyon sonrasında hastaya yapılan işlemler, uygulanan ilaçlar ve vital 

bulgular kaydedilir. Anestezi kayıt formu hastanın operasyondaki durumunun 

değerlendirilmesi yanında daha sonraki uygulamalarda da başvurulabilecek bir belge 

oluşturur2,3. 

Düzenli bir şekilde kaydedilmiş anestezi kayıtlarından aylık, yıllık faaliyet 

raporları çıkartılmasında, veri analizleri ile retrospektif epidemiyolojik çalışmalarda 

faydalanılabilinir. Bu çalışmalarda anestezi uygulamalarının kalitesini artırır ve 

anesteziyolojinin gelişmesine katkı sağlar4. Düzenli olarak anestezi kayıtlarının 

tutulması ise en kolay bilgisayar desteği ile olur. İçinde bulunduğumuz yüzyılda 

bilgisayarlar Anesteziyoloji ve Reanimasyonda değişik amaçlarla kullanılmaktadır5,6. 

          Direkt laringoskopi (DL); hastaların laringeal yapılarını, glottis ve vokal kordları 

görerek değerlendirmek, bu bölgenin patolojilerine tanı koymak için biyopsi yapılması 

ve de gerekli durumlarda tedavi amaçlı girişimlerde bulunmak için yapılır. DL işlemi 

esnasında hastaya genel anestezi altında endotrakeal entübasyon yapılır. Endotrakeal 

entübasyon işlemi; havayolunun açık tutulması, havayolu ve solunumun kontrol 

edilebilmesi, solunum eforunun, ölü boşluğun ve aspirasyon tehlikesinin azaltılması, 

anestezistin ve ekipmanın cerrahi sahadan uzaklaştırılması ile cerrahi rahatlık 

sağlanması ve resüsitasyon esnasında havayolu kontrolu gibi faydalar sağlar. Bu 

işlemler esnasında uygulanacak anestezik ajanlar intraoperatif hemodinamik stabiliteyi 

bozmamalı, postoperatif derlenme üzerinde minimal etkili olmalıdır. Anesteziden hızlı 

ve öngörülebilir bir uyanma sayesinde cerrahi sonrası erken derlenme sağlanmalıdır7. 

Bu süreç boyunca anestezistin en temel görevi yeterli bir ventilasyon sağlamaktır. 

Yeterli ventilasyonun olmassa olmaz şartı güvenli bir havayolunun sağlanmasıdır. 

Havayolunun sağlanmasında altın basamak preoperatif değerlendirmedir. Preoperatif 

olarak ağız açıklığı, dil ve damağın durumu, tiromental mesafe, sternomental mesafe, 

boyun hareketleri, mandibula hareketlerinin değerlendirilmesi, zor entübasyon 

hikayesinin olup olmadığı, cerrahın indirekt laringoskopik muayene bulgularının 
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değerlendirilmesi ile entübasyon güçlüğü hakkında ön bilgiler edinilerek gerekli 

önlemler alınabilir8,9
. 

Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon AD’da 2000 ile 2010 yılları arasında DL yapılması nedeniyle anestezi 

uygulanan 2.233 hastanın anestezi kayıt formlarındaki verileri kullanılarak retrospektif 

analizi hedeflenmiştir. Yaptığımız çalışma ile DL cerrahisi sırasında uygulanan anestezi 

sürecini değerlendirmemiz mümkün olacaktır. Amacımız DL nedeniyle cerrahi 

uygulanacak hastalarda anestezi etkinliğini belirleyerek yol gösterici olabilecek bir veri 

kaynağı hazırlamaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 
             

2.1.  TARİHÇE 

2.1.1. ANESTEZİ KAYITLARININ TUTULMASI 

       Otörlerin çoğu peroperatif daha iyi hasta bakımı sağlanması ve epidemiyolojik 

araştırmalar yapılabilmesi için anestezi kayıt formu tutulmasının şart olduğunu 

vurgulamışlardır. Anestezi kayıt formu hastanın operasyondaki durumunun 

değerlendirilmesi yanında daha sonraki uygulamalarda da ihtiyaç duyulduğunda 

başvurulabilecek bir belgedir. Bu sebeble tıbbi ve adli yönden önemlidir4. 

          Modern anestezinin ilk olarak 1846 yılında William Morton tarafından Eter 

uygulanarak yapılmış, bir yıl sonra İskoçya’da da J.Simson, kloroformu hastalarına 

uygulamış, birkaç yıl sonra da nitröz oksid (azot protoksit) farklı bir anestezik ajan 

olarak kullanılmaya başlanmıştır16,17. Sonraki yıllarda intravenöz (IV) anestezikler 

bulunmuş, 1940’lı yıllarda da kas gevşeticiler keşfedilerek anestezinin rutin parçası 

olarak hizmete girmiştir17.1956‘da inhalasyon anesteziği olarak Halotanın 

keşfedilmesiyle devrim yaşanmıştır. İlerleyen yıllarda eter ve kloroform kullanımı terk 

edilmiştir.18 Laringoskopi işlemi ilk kez Macewen tarafından parmaklar kullanılarak 

yapılmış, sonraki yıllarda Elsberg düz bleyt ile epiglotu kaldırarak direkt laringoskopi 

yapmıştır. 1943 yılında Machintosh eğri bleyti bulmuştur. Fleksbl fiberoptik 

laringoskopi 1967 yılında tanımlanmıştır ve zor entübasyonlarda kullanılmaktadır13. 

Anestezi uygulamasına ait kayıtlar 1894 yılında Ernest Amory Codman tarafından ilk 

kez tutulmuştur1. Kayıt formunda verilen anestezik maddenin miktarı, operasyon süresi 

tesbit edilmiş,  kalp atım hızı ve solunum ise grafik halinde gösterilmiştir1,8. 

       Zaman içinde formdaki bilgiler çeşitlenmiş ve artmıştır. 1930 yılında Mckesson 

“Nargraf’’ adlı bir aletle otomatik anestezi kaydı tutmuştur. 1931 yılında Towell 

Hollorith delikli kartları geliştirmiştir ve 1940’lardan itibaren bu kartlar yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra Mc Bee Kesart tarafından geliştirilen farklı bir 

anestezi kayıt kartının kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. 1972 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yapılan bir araştırmada hastanelerin %92’sinde anestezi kayıt formu 

tutulduğu tesbit edilmiştir8. 

        Türkiye’de ilk endotrakeal entübasyonlu anestezi uygulamasına ait kayıt formu 

Dr.Sadi Sun tarafından 3 Ağustos 1949’da tutulmuş, Türk Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Cemiyeti Dergisinde de yayınlanmıştır9.    
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        Anestezi kayıt formunda hastanın adı, soyadı, protokol numarası, yaşı, cinsiyeti, 

tarih, operasyon çeşidi, cerrahi ve anestezi ekibinin adları, hastanın preoperatif durumu, 

devamlı kullandığı ilaçlar, alışkanlıkları, uygulanan premedikasyon, anestezi yöntemi, 

entübe edilip edilmediği, entübasyon güçlüğü olup olmadığı, cerrahi sırasında takip 

edilen izlem metotları, verilen ilaç, sıvı, kan çeşit ve miktarları, hastanın vital bulguları 

ve diğer izlenen parametreler, cerrahi ve anestezi süreleri, hastaya verilen pozisyon ve 

peroperatif görülen komplikasyonlar belirtilmelidir1,8. 

        Adli ve mesleki açıdan değerli olan düzgün ve doğru tutulmuş anestezi kayıtları 

iki nüsha şeklinde doldurulmalı, bir nüshası hasta dosyasına konurken, diğer nüshası da 

anestezi kliniklerinde biriktirilip güvenli bir yerde, gerektiğinde bulunabilecek şekilde 

arşivlenmeli ve saklanmalıdır. İleriki yıllarda hasta ve cerrahi hakkında bilgi almak 

isteyen hekim ve araştırmacılar rahatlıkla bu anestezi kayıtlarına erişip gerekli bilgileri 

toparlayabilmelidirler. 

        Önceleri dosyalama işleri arşivlerde çok yer işgal edecek şekilde yapılmakta ve 

anestezi kayıt forumları üst üste yığılarak bırakılmaktaydı. Retrospektif araştırma 

yapacak araştırmacılar uzun bir süre arşiv taraması ile meşgul olurlardı. Buna rağmen 

aranan dosya veya kayıtların tamamı bulunamaz, eksik ve yetersiz sayıda dosya ile 

araştırma tamamlanmaya çalışılırdı. Çoğu zaman kayıtlardaki bilgiler standart olmadığı 

için araştırmacı standardizasyon ile de uğraşırdı. Şimdilerde ise anestezi kayıt 

formundaki veriler bilgisayara yüklenerek daha kolay depolama ve bilgilere ulaşım 

imkânına kavuşulmuştur1. 

        Anestezi kayıt forumlarının tutulması genellikle aşağıdaki yöntemlerle 

yapılmaktadır. 

1. Çift nüsha olarak elle kaydetme ve dosyalama 

2. Elle kaydedilen raporların düzenli olarak bilgisayara aktarılması 

3. Klavye veya dokunmatik ekran aracılığı ile verilerin bilgisayara 

kaydedilmesi 

4. Otomatik kayıt cihazlarıyla verilerin doğrudan bilgisayara aktarılması 

Kliniğimizde ise çift nüshalı elle kaydedilen anestezi kayıt formu kullanılmakta, 

bir nüshası hasta dosyasına konurken, diğer nüshada departmanımızda saklanıp 

arşivlenmektedir. 1990 yılından itibaren anestezi kayıt formundaki bilgiler günlük 

olarak bilgisayara yüklenmektedir. 
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2.2. EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR 

      Anestezi kayıt forumlarının düzenli olarak tutulmasının en önemli faydalarından 

biriside retrospektif araştırmalar yapılabilmesine imkan sağlamasıdır. 

      Anestezide değişik konularda retrospektif ilk çalışmalar ilk anestezi kayıt 

formunun doldurulduğu 1894 yılının öncesine dayanır. 1858’de John Snow “Kloroform 

ve Diğer Anestezikler’’ adlı kitabında anestezi ölümleri ile ilgili çalışma raporunu 

yayınlamıştır. 1875 yılında İngiliz fizyologlar Kloroform, Eter, Azotprotoksit ve diğer 

ajanların birbirlerine göreceli üstünlüklerini araştırmak için Hindistan’da Haydarabad 

Komisyonu kurmuşlardır. Bu komite İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan 

ve Avrupa’da çeşitli hastanelerde araştırmalar yapmış ve yaptıkları araştırmanın 

sonuçlarını Lancet derğisinde 1933 yılında yayınlamıştır. Trent ve Gaster de 1930 ile 

1943 yılları arasında ameliyathanede ölen vakaları retrospektif olarak incelemişler ve 

sonuçlarını 1944 yılında yayınlamışlardır10. 

       Ülkemizde ise çok sayıda vaka analizi ile ilgili ilk yayın Müttefik Fransız 

Orduları Sağlık Hizmetleri Başmüfettişi Prof.Dr.G. Scrive tarafından 1857 yılında 

yayınlanan rapordur.  Bu raporda Kırım harbinde 1000 vakada kloroform uygulamasına 

değinilmektedir9. Bunu 1936 yılında A. Esad Birol’un “210 Kadın Doğum Vakasında 

Evipan Uygulaması” adlı, 1945 yılında M. Ahmet Sarpyener’in “775 Hastaya Rektal 

Yolla Avertin Uygulaması” adlı yayınları izlemiştir1. Daha sonraki retrospektif 

epidemiyolojik çalışmalara örnek olarak 1983 yılında Hale Akoğuz’un “Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Faaliyet Raporu”, 1984 

yılında Raife Torun ve Oya Hergünsel’in “Şişli Etfal Hastanesi Acil Olgu 

Anestezilerinin Değerlendirilmesi” adlı yayınları sayılabilir11,12. 

        Anesteziyoloji ve Reanimasyonda bu çeşit çalışmalarda bilgisayarlardan 

faydalanma ise 1950’lerden sonra başlamıştır. 1980 yılından sonra kişisel 

bilgisayarların geliştirilmesi ile günümüzde bütün büyük merkezlerde anestezi kayıtları 

ile ilgili bilgilerin toplanması ve epidemiyolojik araştırmalar bilgisayar desteği ile 

yapılmaktadır13,14. 

 

2.3. ANESTEZİYLOJİDE BİLGİSAYAR KULLANIMI 

         Bilgisayarlar yüzyılımızın başında matematik işlemci aletlerden yola çıkılarak 

geliştirilen, çeşitli bilgilerin yüklenip depolanabildiği, istenildiğinde çok kısa bir sürede 

tekrar geri alınabildiği, değişik bilgi işlem ve analizlerin yapılabildiği aletlerdir15. 
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  Günlük hayatımızda hızla yaygınlaşan bilğisayarlar teknik alanda da yaygın bir 

şekilde kullanıma girmiştir. Bu gelişmeden tıp, dolayısıyla Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon da kendine düşen payına almıştır1. Anesteziyolojide bilgisayarlar şu 

alanlarda kullanılmaktadır: 

 1. Eğitimde: Temel bilgilerin edinilmesinde, eğitimin değerlendirilmesinde ve 

                 sınav amacı ile kullanılabilir. Ayrıca hem bilgi ölçen hem de 

                 mevcut durum ve vaka için en uygun seçenekleri içeren hazır programların 

                 kullanılmasıdır. 

 2. Araştırmada: Verilerin toplanması, analizi ve istatistiksel hesaplar 

     yapılmasında kullanılabilir. 

 3. Bilgi çağırma sistemlerinde: Bilgilerin güncelleştirilmesinde ve kaynak 

     taramasında kullanılabilir. 

 4. Hastalarla ilgili bilgi bankası oluşturmada: Hasta sirkülasyonu hızlı olan 

     kliniklerde hasta ile ilgili bilgiler tutulup gerektiğinde bu bilgiler hemen 

     çağrılabilir. 

 5. Hastadan hikâye almada: Hastalardan doktor veya anketor olmadan bilgisayar 

     tarafından sorulan sorulara daha açık yanıtlar alınabilir. 

 6. Çeşitli parametrelerin hesaplanmasında, tanı ve prognoz belirlemede, hasta 

     takibinde kullanılabilir. 

 7. Kelime işlem aracı olarak: Zaman ve emekten ekonomi sağlanarak her türlü 

     yazı ve makaleler yazılabilir. 

 8. Ameliyat listeleri, çalışma programları ve nöbet çizelgeleri hazırlanmasında 

kullanılabilir. 

 9. Muhasebe kayıtlarının tutulmasında kullanılabilir. 

            10.Demirbaş, sarf malzemeleri ve ilaç stoklarının takip ve kaydında   

kullanılabilir. 

           11. Trend analizinde: Osiloskopik ölçüm cihazları, EKG ve kan basıncı 

      monitörleri, infüzyon pompaları ve ventilatörlerdeki parametrelerin seyri 

      bilgisayar desteği ile izlenebilir. 

           12. Servo anestezi: Hastanın kan basıncı, nabız sayısı, EEG dalga değişiklikleri 

      ve kandaki anestezik madde düzeyi gibi verilerin bilgisayarlar aracılığı ile 

      analizi sağlanabilir. 

           13.Mesleki bilimsel iletişimde: Hekimler kendi alanlarındaki bilgi ve 
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     deneyimlerini bilgisayar kullanarak birbirlerine aktarabilirler.  

 

2. 4. KULAK BURUN BOĞAZ ANESTEZİSİ 

 

   Bütün cerrahi girişimlerde olduğu gibi, KBB cerrahi girişimlerinde de anestezistler 

ile diyaloğun hasta ve cerrahı tatmin eden cerrahi sonuçlar için ne kadar önemli olduğu 

her geçen yıl daha da iyi anlaşılmaktadır20. Cerrahi alanın anestezist ve cerrah için ortak 

olması, havayoluyla ilgili işlemlerin gerçekleştiriliyor olması KBB anestezisini özellikli 

kılar21. KBB cerrahi girişimlerinin hemen hepsinde kanamanın minimal olması ve 

operasyon sahasında iyi bir görüş sağlanması başarılı bir operasyon için şarttır ve bu 

sebepten dolayı anestezi ekibinin bilgili, becerikli ve bu alanda tecrübeli olması 

gereklidir21. Ortaya çıkabilecek sorunlar önemli ölçüde mortalite ve morbiditeye neden 

olur22. Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) verilerine göre trakeal entübasyona 

bağlı mortalite 1970 yılında %36 iken 1990’da  %14 olarak açıklanmıştır22. KBB 

cerrahi girişimlerinde baş-boyun gibi kanlanması yoğun olan bir bölgedeki operasyonlar 

sırasında cerrahi hemostaz açısından hipotansif bir durumun sağlanması, uygun anestezi 

tekniğinin seçimi (topikal, lokal, genel) , hava yolu güvenliğinin sağlanması yönünden 

anesteziste yoğun bir görev düşmektedir22,23. 

       KBB cerrahisinde özel uygulamalar için değişik şekillerde tüpler geliştirilmiştir24. 

Endotrakeal tüpler doğrudan trakea içine yerleştirilerek hastanın ventilasyon ve 

oksijenasyonunun kontrolü ile anestezik gazların trakeaya ulaşmasını sağlarlar24. Rutin 

kullanılan tüplerin çoğu polivinil kloridden yapılmıştır ve içine sitilenin 

yerleştirilmesiyle şekilleri değiştirilebilir. Erişkin tüplerin çoğunda kaf vardır. 

Çocuklarda kaf basıncına bağlı oluşabilecek hasarı ve entübasyon sonrası gelişebilecek 

kurup riskini azaltmak için kaf basıncına çok dikkat etmek ve uygun girişimlerde kafsız 

tüp kullanması tavsiye edilir24. Son yıllarda kullanılan düşük kaf basınçlı tüpler daha az 

mukozal hasara yol açmaktadırlar24. Önceden şekillendirilmiş RAE tüpleri özellikle 

tonsil, adenoid ve ağız içinde yapılacak cerrahi işlemlerde kullanılırlar24. Sipiralli tüpler 

uzun süreli entübasyonlarda ve hastanın başı ekstansiyon ve fleksiyon pozisyonlarında 

iken tüpün king yapma riskini önlemek için kullanılır24,25. Düşük basınçlı yüksek 

hacimli kaf ile hasta için güvenli bir ortam sağlanır. Spiralli tüpler özellikle 

larenjektomi uygulanacak hastalarda kullanılır26. Lazer cerrahisinde kullanılan özel 

tüpler tutuşmayı engellemek için özel bir materyalden yapılmıştır. Bu özel tüplerin 
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tedarik edilemediği durumlarda tüp aliminyum folyo ile sarılır25,26. Sinir hasarı riskinin 

azaltılması için rekürren laringeal sinir monitörizasyonu önerilmektedir. NIM EMG 

endotrakeal tüp bu amaçla geliştirilmiş tüptür.  Bu tüp hastanın ventilasyonu için 

havayolu açıklığını sağlarken intraoperatif dönemde sinir monitörizasyonuna da imkân 

sağlar27. Mikrolaringeal cerrahide kullanılan tüpler 4.0-6.0 mm çapında küçük ve sert 

tüplerdir. Bu tüplerin yapısı farklı olduğundan pozitif basınçlı ventilasyon 

uygulandığında hava yolu basıncı daha az artar25. Nazal yol ile yerleştirilecek tüplerin 

de kendilerine özgü şekilleri vardır, uygulama esnesında fenilefrinli burun pomadları 

lokal anestezik ve daha az kanama amaçlı kullanılır21,24,25. Nazal entübasyonun en 

önemli faydası ağız, çene, dil, dudak bölgelerindeki cerrahi işlemler için ceraha geniş 

bir alanın bırakılmasının yanı sıra tüpün kazara çıkma ihtimalinin ve larinks hasarı 

yapma ihtimalinin az olmasıdır24,25. 

       

2.4.1 Kontrollü Hipotansiyon: 

          Kontrollü hipotansiyon orta dercede bir hipotansiyona işaret etmekte olup, 

kanamayı ve kan tranfüzyon ihtiyacını azaltarak kansız bir cerrahi saha sağlamayı 

hedefleyen bir teknik olup ilk kez 1917’de intrakranial cerrahi sırasında Cushing 

tarafından tanımlanmış, klinik pratiğe ilk kez 1946 yılında Gardner tarfından 

sokulmuştur. 1950’de ise Enderby arterial kan basıncını düşürmek için 

pentametonyumu  kullanarak  ganglion  blokajı  sağlamıştır28,29,30. 

        Kanamanın olduğu bir operasyon alanı30; 

• Cerrahi işlemin yapılmasını zorlaştırır. 

• Hastalıklı doku ile normal doku ayırımını güçleştirir. 

• Anatomik klavuz noktalarının gözden kaçmasına neden olur. 

• Anestezi süresini uzatır. 

• Peri-operatif cerrahi ve anestezik komplikasyon riskini artırır. 

• Operasyonun başarısını azaltır. 

• Enfeksiyon olasılığını artırır. 

• Cerrahın edindiği mesleki operasyon deneyimini sınırlı bırakır. 

• Hastanın operasyon sırası ve sonrasındaki konforu azaltır. 

• Operasyonun maliyetini arttırır30.  

            Kontrollü hipotansiyon metodu özellikle oromaksillofasiyal cerrahi, endoskopik 

sinüs cerrahisi veya orta kulak mikrocerrahisi, spinal cerrahi ve anevrizma gibi 
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nöroşirürjik girişimler, majör ortopedik cerrahi (diz veya kalça replesmanı, spinal)    

prostatektomi, kardiyovasküler cerrahi ve karaciğer transplant cerrahisi gibi kanama 

potansiyeli yüksek olan cerrahi girişimlerde sık kullanılır28,29. 

           Kontrollü hipotansiyon sistolik kan basıncının 80-90 mmHg’e hipertansiyonu 

olmayan hastalarda ortalama arterial basıncının (OAB) 50-60 mmHg’e düşmesi, 

hipertansiyonu olan hastalarda bazal OAB’da %30’luk düşüş olarak tanımlanır. Bu 

metodda oluşturulan hipotansiyon vital organların kanlanmasını olumsuz etkilememeli, 

hedef organ perfüzyonu ve doku oksijenizasyonu korunmalıdır. Kontrollü hipotansiyon 

için güvenilir olduğu kabul edilen sınır OAB’ın 50-60mmHg‘nın altına düşmemesidir29. 

          Kontrollü hipotansiyon için kullanılan farmakolojik ajanlar inhalasyon 

anestetikleri, sodyum nitropurissit, nitrogliserin, trimetafan kamsilat, alprostadil 

(Prostoglandin E1), adenozin, remifentanil ve spinal anestezide kullanılan ajanlar gibi 

tek başına kullanılan ajanlar olabilir. Bunun yanı sıra diğer ajanların doz 

gereksinimlerini  ve yan etkilerini azaltmak için bu ajanlara ilave olarak da 

kullanılabilir.  Tek başına ve diğer ajanlara ilave olarak kullanılabilen ajanlar ise 

kalsiyum  kanal  antagonistleri (nikardipin), β-adrenoreseptör antagonistleri (β-

blokerler; propranolol, esmolol)  ve fenoldopamini içerir. Yardımcı ilaç olarak 

kullanılan ajanlar ise Anjitensin  Dönüştürücü Enzim (ACE)  inhibitörleri, klonidindir 

(α2 agonistler), opioidlerdir (fentanil) 29,31. 

        Fenoldopam, adenozin ve alprostatil gibi yeni hipotansif ilaçlar değerlendirilme 

aşamasındadır fakat dezavantajları ve tedavi maliyetinin yüksek olması bu ajanların bu 

endikasyon için kullanımını sınırlar28,29. 

         Kontrollü hipotansiyon için kullanılaçak olan hipotansif ajanların uygulanması 

kolay olmalı, etki başlangıcı kısa olmalı, uygulamanın kesilmesi ile etkinin kaybolması 

hızlı olmalı, toksik metobolitleri olmamalı ve eliminasyonu hızlı olmalı, vital organlar 

üzerindeki etkileri göz ardı edilebilir, tahmin edilebilir ve doz-bağımlı olmalıdır. 

İnhalasyon ajanları (izofluran, sevofluran) kilinik konsantrasyonlarda uygulandıklarında 

hipnotik ve hipotansif etki gösterirler ve tek başına veya taşikardi ve rebound 

hipertansiyonun önlenmesi için otonom sinir sistemi inhibitörleri (klonidin, β-blokerler) 

veya ACE inhibitörleri gibi adjuvan ajanlarla birlikte kullanılırlar. Tek başına 

kullanıldıklarında inhalasyon ajanlarının kanamada belirgin azalma sağlaması için 

yüksek konsantrasyonlarda kullanılması gerekir28,29. 
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Kontrendikasyonlar32: 

• İskemik kalp hastalıkları 

• Gebelik 

• Endokrin hastalıklar 

• Solunum sistemi hastalıkları 

• Yaşlı hastalar 

• Belirgin anemi 

• Ağır hipovolemi 

• Glokom  

 

       Komplikasyonlar32: 

         Arterial basıncın çok düşük tutulması; kalp, beyin ve böbrek kan akımının 

azalması ile sonuçlanabilir. Kontrollü hipotansiyonda başta bu organlar olmak üzere 

tüm dokuların oksijen ihtiyacının bozulmaması, asidoz ve hipoventilasyon gelişmemesi 

gerekir. Kontrollü hipotansiyonda refleks olarak gelişen taşıkardi ve kan basıncı 

yükselmesinin hemen hemen hiç ortaya çıkmaması istenir. Ağır anemi ve kalp-damar 

hastalıklarında komplikasyon riski fazladır. Nadir olarak, iskemi, arterial ve venöz 

tromboz, tübüler nekroz, optik nöropati görülebilir. 

                

2.5. HAVA YOLU ANATOMİSİ 

 

       Hava yolları, burun ve ağız boşlukları ile farinks, larinks ve trakeadan meydana 

gelir33. Hava yollarının iki girişi vardır. Birinci giriş olan burun; nasofarinks (pars 

nasalis) ile ikinci giriş olan ağız ise orofarinks (pars oralis) ile devam eder. Bu giriş 

yerleri önde damak ile birbirlerinden ayrılırken arkada farinkste birleşirler34. 

Fonksiyonel olarak normal hava yolu burun deliklerinde başlar. Burnun solunumdaki en 

önemli fonksiyonu havanın ısıtılıp nemlendirilmesidir. Solunum yollarında infeksiyon 

veya polip gibi bir nedenle obstrüksiyon gelişmedikçe, burun temel soluma yoludur. 

Sessiz bir solunum sırasında nasal pasajdaki direnç, hava yollarındaki toplam direncin 

2/3’ünü oluşturur. Farinks, kafa tabanı hizasında burnun arka kısmından başlayarak 

krikoid kıkırdağa kadar uzanarak özefagus ile devam eder. U şeklinde fibromüsküler bir 

yapıdır. Farinks önde burun, ağız ve larinks ile sırasıyla, nasofarinks, orofarinks ve 

laringofarinkse (pars laryngea) açılır. Nasofarinks orofarinksten önde yumuşak 
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damakla, arkada hayali bir düzlemle ayrılır. Nasofarinksten hava akımına başlıca engel 

büyümüş tonsiller lenfoid yapılardır. Orofarengeal obstrüksiyonun başlıca nedeni 

genioglossus kasının tonusunda azalmayla dilin geriye düşmesidir. Bu kas dili öne 

doğru hareket ettirerek farengeal bir dilatör olarak rol oynar. Dil kökünde epiglot 

fonksiyonel olarak orofarinksi laringofarinksten (hipofarinks) ayırır. Yutma sırasında 

epiglot glottisin üzerini örterek aspirasyonu önler. (Şekil 1) 34. 

 
                                    

                   Şekil 1. Hava yollarının anatomisi 
 

               Larinks, boyun orta hatta ön kısımda, kıkırdak iskeletten oluşan, çevresindeki 

dokulara ligamanlar ve membranlar ile asılı, içindeki boşlukları mukoza ile örtülü 

solunum ve fonasyon görevleri olan bir organdır35. 4. ve 6. servikal vertebralar 

hizasında yer alır36. İntrauterin hayatın 33. gününde oluşmaya başlar, 7- 8. haftalarında 

şekillenme belirginleşir34. Larinksin embriyolojik gelişiminin bilinmesi larinks 

kanserlerinde hastalık yayılımı ve tedavi belirlenmesinde önemlidir. Supraglottik larinks 

bölgesi 3. ve 4. brankial arktan oluşan bukkofaringeal primordiumdan gelişirken, glottik 

ve subglottik bölge 5. ve 6. brankial arktan oluşan trakeobronşial primordiumdan 

gelişir3. Supraglottik bölgenin kanlanması süperior laringeal arterden sağlanır ve 

lenfatik drenajı level II ve III’deki derin servikal lenf nodlarına, glottik ve subglottik 

bölgenin  lenfatik drenajı pretrakeal ve paratrakeal bölgeye daha sonrada  level IV’deki 
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derin servikal lenf nodlarına olmaktadır37. Larinks embriyolojik gelişimi ve 

lenfovasküler yapısı dikkate alınarak 3 bölgede incelenir (Şekil 1). 

1. Supraglottik bölge 

2. Glottik bölge 

3. Subglottik bölge 

Supraglottik bölgeyi suprahiyoid ve infrahiyoid epiglottis, ariepiglottik foldlar 

(laringeal yüzeyleri), aritenoidler ve ventriküler bandlar oluşturur. Bu bölgenin üst 

sınırını suprahiyoid ve infrahiyoid epiglot arasından hiyoid kemiğe doğru çekilen hayali 

hat oluştururken alt sınırını ventriküllerin lateral kenarlarının vokal kordların üst sınırı 

ile birleşim yerinden geçen hayali horizontal plan oluşturmaktadır37.  

Glottik bölgeyi vokal kordlar, ön ve arka kommissürler oluşturur. Alt sınırını 

supraglottik bölgenin bitiminden itibaren 1 cm aşağısından geçen horizontal plan 

oluşturmaktadır. Subglottik bölgenin alt birimi yoktur ve alt sınırını krikoid kartilajın 

bitim yeri oluşturmaktadır (Tablo 1). 

 

 
              Şekil 2. Larinksin anotomik bölgeleri (Cummings, 2010)  

 

 



 18 

Tablo I. Larinksin anatomik bölgeleri ve alt bölgeleri 

Bölge Altbirim 

Supraglottis Suprahiyoid ve infrahiyoid epiglottis 

 Ariepiglottik foldlar 

 Aritenoidler 

 Ventriküler bandlar 

Glottis Vokal kordlar ( ön ve arka kommissürler 

ile birlikte) 

Subglottis Tanımlanan alt birimi yoktur 

 

 

Larinksin üç bölgesini çevreleyen mukoza değişiklik göstermektedir. 

Supraglottik bölge mukozasını çoğunlukla yalancı çok katlı kolumnar epitel 

oluştururken, ariepiglottik foldları ve epiglotun lateral sınırlarını çok katlı yassı epitel 

oluşturmaktadır. Glottik bölgede vokal kordlar çok katlı yassı epitel ile örtülü iken 

subglottik bölgenin yalancı çok katlı kolumnar epitel ile örtülü olduğu 

görülmektedir38,39,40. 

           Larinks: Ligamentler ve kaslarla bir arada tutulan kıkırdaktan yapılmış bir 

iskelettir. Servikal 4 ve 6. vertebralar hizasında uzanır. Larinks, 9 kıkırdaktan oluşur: 

tiroid, krikoid ve epiglot tek kıkırdaklar; aretenoid, kornikulat ve kuneiform ise çift 

kıkırdaklardır (Şekil 2) 41.  
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              Şekil 3. Larinksin anatomik yapısı 
 

. Larinksin kıkırdak çatısını epiglot, tiroid, krikoid, aritenoid, kornikulat ve 

kuneiform kıkırdaklar oluşturur. Bu kıkırdaklardan major destek tiroid ve krikoid 

kıkırdak tarafından sağlanır42. Bu kıkırdaklar çevresindeki yapılara ligamanlar, 

membranlar ve kas dokuları ile tutunurlar37,43,44. 

Epiglot dilin farengeal yüzeyine doğru glossoepiglottik kıvrımı oluşturan müköz 

bir membranla örtülü fibröz bir kıkırdaktır. Bu katlantının diğer yüzündeki çukur 

valleculae olarak adlandırılır. Bu alan laringoskop blade’inin kavsinin yerleşmesini 

sağlayan bir bölge oluşturur (Şekil 3) 41,45. 

Epiglot laringeal kıkırdaklardan en üstte, yaprak şeklinde, fibroelastik kartilaj 

yapısında olandır. Serbest olan üst ucu dil kökü seviyesine kadar uzanır. Alt uca doğru 

daralarak devam eder ve triepiglottik ligamanla tiroid kıkırdak ile eklem yapar. 

Epiglotun aşağıda bulunan bu dar tarafına petiol denir.  

Tiroid kıkırdak larinksin en büyük kıkırdağı olup hiyalin kıkırdak yapısındadır. 

Ala olarak adlandırılan iki laminası vardır ve bu iki lamina ön kısımda birleşirler. Bu 

birleşme erkeklerde yaklaşık 90°’lik, bayanlarda yaklaşık 120°’lik açı ile olmaktadır. 

Her iki laminanın arka taraftında süperior ve inferior kornuları mevcuttur. İnferior 

kornu krikoid kıkırdak ile eklem yapar. 
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Krikoid kıkırdak halka şeklinde geniş yüzeyi arkaya bakan taşlı yüzük 

şeklindedir. Tiroid kıkırdak ve aritenoid kıkırdak ile eklem yapar46.  

Aritenoid kıkırdak; larinksin çift kıkırdaklarından en büyük, en hareketli ve en 

fonksiyonel olanıdır. Hiyalen kıkırdak yapısındadır. Krikoid kıkırdak ile sinovial eklem 

yapar46. 

Kornikulat ve kuneiform kıkırdaklar larinksin çift kıkırdaklarından olup 

ariepiglottik fold içinde bulunurlar ve ariepiglottik foldun rijiditesini sağlarlar46. 

Larengeal boşluk epiglottan krikoid kıkırdağın alt sınırına kadar uzanır. 

Larinksin girişi epiglot trafından oluşturulur. Epiglot, her iki yanda ariepiglottik 

kıvrımlarla aretenoid kıkırdakların üst ucuna bağlanır. Larengeal boşluğun içinde fibröz 

dokudan oluşan dar bir bant olan vestibülar kıvrım yer alır. Vestibüler kıvrımlar, 

aritenoidlerin anterolateral yüzeyinden, epiglota bağlanan tiroidal çentiğe uzanır. 

Vestibüler kıvrımlar yalancı vokal kordlar olarak adlandırılır ve gerçek vokal 

kordlardan larengeal sinüs veya ventrikülle ayrılırlar. Gerçek vokal kordlar, soluk beyaz 

renkte ligamentöz yapılardır. Önde tiroidal çentiğe, arkada ise aritenoidlere bağlanırlar. 

Vokal kordlar arasındaki üçgen şeklindeki aralık (trianguler fissure) glottik girişi 

oluşturur. Bu, erişkinde larengeal girişin en dar segmentidir. 10 yaşın altındaki 

çocuklarda en dar segment, krikoid halka düzeyinde kordların hemen altındadır (Şekil 

4) 45.  

 
        Şekil 4. Laringoskopi 
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Şekil 5. Larinks girişinin anatomik yapısı 

 

Trakea, 6. servikal vertebra hizasında, tiroid kıkırdak düzeyinde başlar, tübüler 

bir yapıdadır. Arka kısmı düzleşmiştir ve 10-15 cm boyunca 16-20 adet atnalı 

şeklindeki kıkırdak halka tarafından, 5. torasik vertebra düzeyinde, sağ ve sol ana 

bronşa ayrıldığı bifurkasyona kadar desteklenir. Enine kesit alanı glottisten fazladır 

(150-300 mm2). Trakeada mekanik ve kimyasal stimuluslara duyarlı birkaç tip reseptör 

bulunur. Trakeanın arka yüzündeki kaslar içinde yavaş adaptasyon gösteren gerim 

reseptörleri bulunur. Bunlar solunumun hızı ve derinliğini düzenlerler. Ayrıca vagal 

efferent aktiviteyi azaltarak, üst hava yolları ve bronşlarda dilatasyon da oluştururlar. 

Diğer reseptörler, hızlı adaptasyon gösteren irritan reseptörlerdir. Trakeanın tüm çevresi 

boyunca uzanırlar. Öksürük ve bronkokonstrüksiyona yol açarlar45. 

          Hava yollarının duysal innervasyonu, kranial sinirlerden sağlanır. Burun 

mukazası, önde trigeminal sinirin oftalmik parçası (V1 anterior etmoidal sinir), arkada 

ise maksiller parçası (V2 sfenopalatin sinirler) ile innerve olur. Palatin sinirler sert ve 

yumuşak damağın üst ve alt yüzlerine trigeminal (5. kranyal sinir) sinirden duysal lifler 

sağlarlar. Lingual sinir (trigeminal sinirin mandibular kısmının bir dalı [ V3 ] ) ve 

glossofarengeal sinir (9. kranial sinir) sırasıyla dilin 2/3 ön ve 1/3 arka kısmının genel 

duyusunu sağlar. Fasiyal sinirin (7. kranial sinir) dalları ve glossofarengeal sinir 

sırasıyla dilin bu kısımlarının tad alma duyusunu sağlarlar. Glossofarengeal sinir ayrıca 

farinks tavanı, tonsiller ve yumuşak damağın alt yüzünü de innerve eder. Vagal sinir 

(10. kranial sinir), epiglotun altındaki hava yollarının duyusunu sağlar. Vagusun 
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süperior larengeal dalı, eksternal larengeal (motor) ve internal larengeal (duysal) sinir 

olarak ayrılır. İnternal dal, larinksin epiglot ve vokal kordlar arasındaki kısmının duysal 

innervasyonunu sağlar. Vagusun diğer bir dalı olan rekürren larengeal sinir larinksin 

vokal kordlar altındaki kısmının ve trakeanın innervasyonunu sağlar. Larinks kasları, 

rekürren larengeal sinir tarafından innerve edilir. Bunun tek istisnası, süperior larengeal 

sinirin bir dalı olan eksternal larengeal sinir (motor) tarafından innerve edilen 

krikotiroid kastır. Posterior krikoaretenoid vokal kordlarda abduksüyon yaparken, 

lateral krikoaretenoid kaslar vokal kordların temel adduktorlarıdır (Şekil 5)41. 

 
 Şekil 6. Hava yollarının innervasyonu 
 

Larinksin kanlanmasını sağlayan arterler tiroid arterin dallarından köken alır. 

Krikotiroid arter, eksternal karotid arterin ilk dalı olan süperior tiroid arterden çıkar, üst 

krikotiroid membranın üzerinden geçer ve krikoid kartilaj ve tiroid kartilaj arasında 

uzanır. Superior tiroid arter, krikotiroid membranın lateral kenarı boyunca seyreder. 

Krikotirotomi planlanırken, krikotiroid ve tiroid arterin anatomisi göz önünde 

bulundurulmalıdır, ancak bu durum nadiren uygulamayı etkiler. Orta hatta krikoid ve 

tiroid kıkırdakların ortasında kalınması en iyisidir41.  

              Laringeal membranlar elastik lifler içeren laringeal kompartmanlar için sınır 

oluşturan, birbirleriyle olan ilişkileri ile laringeal yapıyı sağlamlaştıran ve kanser 

yayılımına karşı bariyer görevi gören yapılardır. 
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              Kuadrangüler membran epiglotun laringeal kenarlarından aritenoidlere kadar 

uzanır. Üst ve arka kenarı üzerindeki mukoza ile ariepiglottik foldu, alt serbest kenarı 

ile ventriküler bandı oluşturur. 

             Konus elastikus (krikovokal membran) krikoid kıkırdak ön ve yan yüzlerine 

yapışarak tiroid kıkırdağı krikoid kıkırdağa asar. Yukarıda tiroid kıkırdak ön kısmı ve 

aritenoid kıkırdak vokal proçesine doğru süperomediyal yönde ilerler ve üstteki bu iki 

yapışma ile vokal ligamanı oluştururlar. Konus elastikus supraglottik kanserlerin aşağı 

ve subglottik kanserlerin yukarı doğru yayılımını engelleyerek doğal bir bariyer 

oluşturur. Ayrıca glottik ve subglottik mesafeyi paraglottik mesafeden ayırır47. 

            Ön kommissür tendonu (Broyles tendonu), vokal kordların ön komissürde 

birleştikten sonra tiroid kartilaja tutunması ile oluşur. Bu bölgede tiroid kartilaj iç 

perikondriumu yoktur. Perikondrium kanser yayılımı için sağlam bir bariyer görevi 

görür. Bu bölgedeki perikondriumun olmayışı ön komissür ve supraglottik tümörler için 

geçiş yolu oluşturur.  

             Tirohiyoid membran tiroid kıkırdak üst yüzü ile hiyoid kemik arasında uzanır. 

Preepiglottik bölgenin ön sınırını oluşturmaktadır. Krikotiroid membran tiroid ve 

krikoid kıkırdaklar arasındaki membrandır. 

            Preepiglottik boşluk; larinksin üst-ön bölgesinde önde tiroid kıkırdak ve 

tirohiyoid membran, üstte hiyoepiglottik ligaman ve vallekula, arkada epiglot ile çevrili 

içinde yağ dokusu, kan damarları ve lenfatikler içeren bir bölgedir. Supraglottik epiglot 

tümörlerinin sıklıkla invazyon gösterdiği alandır. Bu alana invazyon epiglotun direkt 

destürükte olması veya tiroepiglottik ligamanın destrüksiyonu sonucu olmaktadır. 

Yanlardan paraglottik boşluğa açılır38. 

            Paraglottik boşluk; glottisin her iki yanında, lateralde tiroid kıkırdak ve 

krikotiroid membran, mediyalde kuadrangüler membran, laringeal ventrikül ve konus 

elastikus, posteriorda priform sinün mukozası ile sınırlıdır38. Glottik tümörlerin 

transglottik ve supraglottik tümörlerin ekstralaringeal yayılımına olanak sağlayabilir.  
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2.6. LARİNKS TÜMÖRLERİ48 

 

 

                                   
 

Supraglottik %35                      Glottik %60 Subglottik %5 

 

Şekil 7. Larinksin bölgelere göre tümörleri 

 

A-Epitelyal Tümörler 

B-Glandüler Tümörler 

C-Mezenkimal Tümörler 

D-Kemik  Tümörler 

E-Kıkırdak  Tümörler 

F-Adele Dokusu Tümörler 

G-Fibröz Doku Tümörler 

H-Vasküler Tümörler 

I-Yağ Dokusu Tümörler 

J-Lenforetiküler Tümörler 

K-Metaztatik Kanserler 

L-Vokal Kordların Beniğn Lezyonları 

M-Larinks Karsinomu 

 

Epitelyal Tümörler 

• Juvenil papillom 

• Psödokarsinamatöz hiperplazi 

• Verrüköz karsinoma 

• Karsinosarkom 
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Glandüler Tümörler 

• Pleomorfik adenom 

• Onkositoma 

• Onkositik kist 

• Onkositik papiller kistadenom 

• Mukoepidermoid karsinom 

• Adenoidkistik karsinom 

• Adenokanser 

• Duktal karsinom 

Mezenkimal Tümörler 

• Miksoma 

• Histiostoma 

• Sinovyal sarkom 

Kemik  Tümörler 

• Anevrizmal kemik kisti 

• Dev hücreli tümör 

• Osteom 

• Osteogenetik sarkom 

Kıkırdak  Tümörler 

• Kondrometaplazi 

• Kondromikzoid fibroma 

• Kondrom 

• Kondrosarkom 

Adele Dokusu Tümörler 

• Leiomiyom-Leiomiyoblastom 

• Leiomyosarkom 

• Rabdomiyom 

• Rabdomiyosarkom 

Fibröz Doku Tümörler 

• Fibroma 

• Fibromatozis 

• Nodüler fasciitis 
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• Fibrosarkom 

Vasküler Tümörler 

• Hemanjiom 

• Lenfanjiom 

• Hemanjioendotelyoma 

• Hemanjioperistoma 

• Kaposi sarkomu 

Yağ Dokusu Tümörler 

• Anjiomiyolipom 

• Lipom 

• Liposarkom 

Lenforetiküler Tümörler 

• Lenfoid hiperplazi 

• Maliğn lenfoma 

• Nörojenik tümörler 

• Nörinom 

• Nörofibrom 

• Nörofibrosarkom 

• Granüler hücreli miyoblastoma 

• Paraganglioma 

• Karsinoid 

• Küçük hücreli anaplastik karsinom 

• Malign melanom 

• Hamartom ve koristoma 

• Dermoid kist 

• Teratom 

• Ekstramedüller plazmositom 

Metastatik Kanserler 

Vokal kordların Benign Lezyonları 

• Vokal nodül 

• Vokal polipler 

• Polipoid hiperplazi 
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• Ventrikül prolapsusu 

• Kistler 

• Kontakt granülom 

• Kontakt ülser 

• Amiloidoz 

• Kapiller ektazi 

• Vokalkord kanamaları 

• İatrojenik skar 

• Vokal kord atrofisi 

• Vokal kord kavislenmesi 

Larinks Karsinomu 

            Larinks kanserleri baş boyun bölgesinde cilt kanserlerini takiben en sık görülen 

ikinci kanserdir49. Tüm vücut kanserlerinin %1-2’sini oluşturur ve kansere bağlı 

ölümlerin % 0,73’ü larinks kanserleri sebebiyledir50. Sıklıkla 5. ve 7. dekadlar arasında 

görülmekte ve erkek kadın oranı 5/1 -20/1 arasında değişiklik göstermektedir48,51. 

Larinkste görülen karsinomların % 85-95’ini yüzey epitelinden odaklanan epidermoid 

karsinom oluşturur38. Dünya  Sağlık Örgütü sınıflamasına göre larinks epitelinde 

görülen histopatolojik değişiklikler keratozis, displazi, karsinoma in situ ve invaziv 

karsinom olarak tariflenmiştir52.  Epidermoid  karsinom ise histopatolojik olarak iyi 

diferansiyeden az diferansiyeye kadar değişen farklılaşmalar gösterir. Larinkste 

lenfoma, mezenkimal tümörler, tükrük bezi tümörleri ve nöroendokrin tümörlere de 

rastlanabilmektedir.  Larinks  karsinomunda  suçlanan  etkenler arasında tütün 

kullanımı, alkol bağımlılığı, odun tozu, nikel tozu, asbest maruziyeti, viral 

enfeksiyonlar, gastroözefajiyal reflü ve heredite yer almaktadır53,54. Alkol kullanımı 

tütün kullanımı ile beraber sinerjistik etki gösterir ve özellikle supraglottik tümörlerde 

etyolojide rol oynayan faktörler arasındadır47. 

Larinks karsinomunun kardinal bulgusu ses kısıklığıdır38. Yutma güçlüğü, 

boğazda takılma, nefes darlığı, boğazda acıma hissi diğer eşlik eden semptomlardır. 

Supraglottik lezyonlarda disfoni, disfaji, odinofaji, otalji, laringeal şikayetler olmaksızın  

boyunda  adenopati  sık görülen bulgulardır. Subglottik tümörler daha sessiz seyreder ve 

en sık görülen semptom nefes darlığı ve stridordur. Bu sessiz seyirden dolayı hastalara 

yanlışlıkla astma ve pulmoner hastalık tanısı konabilmaktedir38,55. Larinks kanserlerinde 

erken tanı hastalığın sağkalımı ve prognuzu yönünden çok önemlidir. Hastaya yapılacak 



 28 

olan tedavinin planlanmasında ayrıntılı öykü alınmalı ve fizik muayeneden sonra bu 

bulgular görüntüleme yöntemleri ile desteklenmelidir. Larinksteki lezyonun yeri, 

özelliği, vokal kordların hareketli olup olmadığı, eşlik eden bulgular kaydedilmelidir. 

İlerlemiş larinks kanserli olgularda larinskte palpe edilen kitle, kızarıklık, laringeal 

krepitasyonun kaybolması görülebilir. İndirekt laringoskopi, fleksible laringoskopi ve 

genel anestezi altında direkt laringoskopi  ve biyopsi ile ayrıntılı laringeal muayene 

yapılmalıdır. Eğer larinks kanseri  şüphesi  varsa muayene larinks ile sınırlı kalmayıp 

boynun ayrıntılı muayenesini de mutlaka kapsamalıdır. Larinks kanseri şüphesi olan 

hastalarda fiberoptik endoskoplar aracılığı ile muayene yapıldıktan sonra genel anestezi 

altında direkt  laringoskopi ile lezyon tanımlanmalı ve mutlaka biyopsi alınmalıdır. Bu 

muayene yöntemleri ile elde edilen veriler görüntüleme yöntemleri ile desteklenmelidir.  

 

 Görüntüleme yöntemi olarak tümörün lokal ve bölgesel yaygınlığını, uzak 

metastaz varlığı ve ikinci primer tümör araştırılması yapılmalıdır. Bilgisayarlı tomografi 

(BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) larinksi değerlendirme için  

görüntüleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Larinks kanserinde en sık kullanılan 

görüntüleme yöntemi BT’dir. BT laringeal iskeleti ve kartilaj kalsifikasyonlarını  

değerlendirmede faydalı  bilgiler sunmaktadır. BT ile aynı zamanda  ekstralaringeal  

tutulum  ve boyundaki lenfadenopatilerin değerlendirilmesi de mümkündür. MRG 

yumuşak dokuyu değerlendirmede tomografiden üstündür ve larinks kanserlerinde 

kartilaj invazyonu, preepiglottik ve paraglottik bölge değerlendirilmesi için kullanılan 

görüntüleme yöntemidir. MRG’nin dezavantajı görüntüleme  sırasında hareketten 

etkilenmesi, işlemin uzun sürmesi ve BT’ye göre fazla olan maliyetidir44,56. PET BT ise 

daha çok evreleme ve tedavi sonrası değerlendirmede kullanılmaktadır57.  Bronkoskopi 

ve özofagoskopi hastalığın yayılımı ve ikinci primer odak tespit etmek amaçlı gerekli 

görüldüğünde uygulabilir.  

Larinks kanserleri direkt invazyon, lenfatik, hemotojen ve perinöral invazyon 

yolu ile yayılım yapabilirler. İnvazyon başlangıç yerine göre değişiklik gösterir. 

Supraglottik lezyonlar vallekulaya, dil köküne, preepiglottik mesafeye; aryepiglottik 

lezyonlar paraglottik boşluğa ve priform sinüse; glottik lezyonlar ventrikül yolu ile 

paraglottik boşluğa, ön kommissürden tiroid kıkırdağa ve subglottik bölgeye yayılım 

yapabilirler. Subglottik lezyonlar krikotiroid membran yolu ile larinks dışına geçip 

tiroid bezine yayılım yapabilirler43. 
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Larinks kanserleri lenfatik yol ile boynun II. III. ve IV. bölgelerine, prelaringeal, 

pretrakeal, paratrakeal ve üst mediasten lenf nodlarına yayılım yapabilirler. En sık uzak 

metastaz akciğere ve kemiğe olmaktadır58  .  

 

2.7. DİREKT LARİNGOSKOPİ, CERRAHİSİ VE ANESTEZİSİ 

 

 
                               Şekil 8. Direkt laringoskopi ve vokal kortların görüntüsü 

   

             DL 1895’de Kierstein tarafından uzatılmış bir hendılın ucundaki çengel ile dil 

spatulası kullanılarak endolarinksin direkt olarak gözlenmesiyle ortaya çıkmıştır59. DL, 

hipofarinks ve larinksin tanı ve tedavi amaçlı laringoskop ile muayenesidir60. İndirekt 

laringoskopinin aksine ayna kullanılmadığından ve ışık direkt olarak  larinks üzerine 

düştüğünden laringeal mukoza gerçek renginde gözlenir. 

 

Endikasyonları60,61: 

• Seste değişim, havayolu obstrüksiyonu, stridor 
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• Şüpheli kanser, larinkste kitle vakalarında biobsi amaçlı 

• Primeri belirsiz boyun metastazlarının araştırılması 

• Dirençli öksürük, hemoptizi 

• Hırıltılı solunumda lezyonun yerinin saptanması 

• Trakeotomi kanülü yenilenmesi 

• Dirençli atelektazi, atipik astım 

• Yabancı cisim 

• Laringeal travma geçirenlerde 

• Vokal kord paralizilerinde, krikoaritenoid eklem artritini akarte etmek ve teflon 

enjeksionu, kollajen enjeksionu veya aritenoidektomi gibi ameliyatların 

yapılması 

• Tekrarlayan solunum sistemi enfeksiyonları (krup gibi) 

• Disfaji 

 

Komplikasyonları60,61: 

Erken Komplikasyonlar: 

• Operasyon sırasında hava yolu tahribi 

• Çene dislokasyonu ve çene hasarı 

• Alt, üst çene kesici dişlerinin kırılması, lüksasyonu, alveolar kırıklar 

• Ses kalitesinin bozulması 

• Göz travmaları 

• Dudak, dil, farinks, hipofarinks mukozası tonsil yırtıkları ve derin boyun 

enfeksiyonu 

• Kardiyak arrest 

• Kardiyak problemlerde vagal tonusun artmasına bağlı aritmi 

• Servikal omur füzyonlu veya kifozlularda özofagus zedelenmesi 

• Tüp kıvrılması 

• Kanamalar (hematolojik bozukluklarda) 

• Laringoskopun ön komisür yukarısında tiroid kıkırdağı zedelemesi ile 

ekstübasyon sırasında boyunda ciltaltı amfizem 

• DL sonrası gelişen laringospazm, larinksteki kan ve diğer sekresyonlardan veya 

endoskop ve entübasyon tüpünün tahrişine bağlı olabilir62. 
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• Pnömotoraks 

• Termal yanıklar (lazer, koter) 

Geç Komplikasyonlar: 

• Granülom 

• Ön arka komisürde web 

• Skar 

• Subglottik stenoz 

• Aritenoid fiksasyon 

• Disfoni 

Operasyon tekniği60,61: 

         DL; Eğer indirekt laringoskopik muayene ile larinks yeteri kadar görülemiyorsa 

(bazı çocuklar, uyum sağlayamayan büyükler, larinksin görülmesine engel teşkil edecek 

marazi durumları olan hastalarda), o zaman özel eğitimi ve aleti gerektiren  DL 

muayene yapılarak, detaylı bilgi elde edilebilir62,63.  Yapılış  şekli;  midenin boş olması 

ve hastanın önceden hazırlanması (Bir önceki akşamdan antihistaminikle beraber 

sakinleştirici  verilir.) gerekir. Operasyon masasına yatırıldıktan sonra  hastaya anestezi 

uygulanır . Kollar tamamen gevşek olarak iki yana tespit edilmelidir. Bu, omuz ve ense 

adalelerinin gevşetilmesi için şarttır. Baş, muayene masasında 15 cm yüksekte 

olmalıdır. Bunun için başın altına yastık konabilir. Takma dişler varsa çıkarılır62. 

Laringoskop sağ elle ve dilin sağ tarafından epiglot görülünceye kadar içeriye sokulur. 

Sol el hastanın ağzını açmakta ve dili korumaktadır. Epiglotun ucu görülünce 

laringoskop ortahatta getirilir ve çevre dokuları incelenir. Laringoskop denilen, ışığı üst 

veya alt uçta bulunan boru şeklinde aletle muayene olunur. Valleculaya yerleştirilen 

uygun laringoskop ile larinks görülür, anatomik yapılar incelenir. Larinks ve 

hipofarinksin incelemesinden sonra askılık aleti takılır ve Mayo stand ile desteklenir. 

Hastanın göğsünün hemen üstüne ve ameliyat masasına bağlanır62. Mikroskop ile 

larinks içi görülerek cerrahi işlem yapılır. Lezyon belirlenir ve forseps ile tutulur. 

Dokunun soyulmasını önlemek için, lezyon forsepsle yukarı aşağı oynatılarak çıkarılır. 

Glottik spazmı önlemek için glottise pamuk ile jetokain veya %1’lik pantokain sürülür. 

Ödem oluşursa kortizon iv. yapılır62,63,64. 
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2.7.1. Direkt laringoskopi anestezisi: 

           Her yaş ve cinsteki kişilere kolaylıkla uygulanabilir. Genellikle hastane 

şartlarında ve sırtüstü yatar pozisyonda yapılır. Hastaların durumuna ve cerrahın 

tercihine bağlı olarak genel veya lokal anestezi uygulanabilir. Oksijenasyon %100 

oksijen ve maske ile yapılır. Anestezi verilir, parestezi kısa etkili kas gevşeticiyle 

sağlanır. Küçük endotrakeal tüp yerleştirilir62,63,64.  

          Endoskopik cerrahiye hazırlanan hastalar çoğu kez ses kısıklığı, stridor veya 

hemoptizi nedeniyle değerlendirilirler. Bunların olası nedenleri ise yabancı cisim 

aspirasyonu, solunum sindirim yolunda travma, papillamatozis, trakeal stenoz, 

obstrüksiyon yapan tümörler veya vokal kord disfonksiyonudur. Bu nedenle anestezi 

planının kararlaştırılmasından önce potansiyel hava yolu sorunlarına özel dikkat sarf 

edilerek titiz preoperatif  fizik muayene yapılmalı ve tıbbi hikaye alınmalıdır. Hastaların 

çoğuna klinikte cerrah tarafından indirekt laringoskopi yapılmaktadır ve bulgular 

cerrahla operasyon öncesi tartışılmalıdır62,64. İndirekt laringoskopi sonucu hastanın 

entübasyonunun kolay olup olmayacağı hakkında bilgi verebilir. Eğer hastanın 

ventilasyonunda veya entübasyonunda güçlük olabileceği düşünülüyorsa hastanın 

havayolu güvenliği alternatif yöntem kullanılarak (fiberoptik bronkoskop  kullanımı, 

lokal   anestezi altında trakeostomi açılması gibi)  indüksiyondan önce sağlanmalıdır. 

Endoskopide  anestezinin  hedefleri,  laringoskopunun yerleştirilmesini ve cerrahi alanın 

hareketsiz olmasını sağlamak üzere derin kas gevşemesi yapılarak masseter kasında 

gevşeme oluşturulması, hava yolunun maniplasyonu sırasında yeterli oksijenasyon ve 

ventilasyonun ve hızla değişen cerrahi uyarı dönemindeki kardiovasküler stabilitenin 

sağlanmasıdır62,63,64. İntraoperatif kas gevşemesi ya sürekli süksinilkolin infüzyonu ile 

ya da orta etkili nondepolarizan kas gevşeticilerinin aralıklı bolusları ile sağlanabilir. 

Süksinilkolinin damla şeklinde uygulanmasının bir dezavantajı uzamış işlemler 

sırasında faz II blok geliştirme potansiyelidir. Diğer yandan, orta etkili nondepolarizan 

bloğun geri döndürülmesi güç olabilir ve hava yolunun koruyucu reflekslerinin geri 

dönüşünü ve ekstübasyonu geciktirebilir. Cerrahinin son anına kadar derin kas 

gevşemesi gerekli olsa da, endoskopi çoğu kez günü birlik bir işlem olduğundan dolayı 

hızlı geri dönüşün önemli olduğuna dikkat çekilmelidir64. Endoskopi sırasında 

oksijenasyon ve ventilasyonun sağlanmasında çeşitli yöntemler başarı ile kullanılmıştır. 

En tercih edilen yöntem, hastanın küçük çaplı bir endotrakeal tüple (5.0-6.0) entübe 

edilmesi ve geleneksel pozitif basınçlı ventilasyonun uygulanmasıdır. Diğer alternatif 
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yöntemler arasında yüksek frekanslı jet ventilasyon uygulaması, aralıklı apne tekniğinin 

uygulanması, trakeaya yerleştirilen küçük bir kataterden yüksek akımlı oksijenin 

insuflasyonu sayılabilir. Endoskopi işlemleri sırasında kalp hızı ve kan basıncında 

önemli değişiklikler olabilir. Bu hastaların bir çoğunda onları kardiovasküler 

hastalıklara hazırlayan uzun süreli ağır tütün ve alkol kullanım hikâyesi vardır. Ayrıca 

yapılan işlem, laringoskopi ve entübasyon, bir dizi stres dolu değişikliklere neden olur. 

Hastanın sabit bir anestezi düzeyinde tutulmaya çalışılması sırasında hemen daima 

birbirini izleyen hipertansiyon ve hipotansiyon dönemlerine rastlanılır 62,63, 64. 

Bütün bu özellikler göz önüne alındığında kısaca şunu söyleyebiliriz; DL 

anestezisi hızlı ve sorunsuz etki başlama süresine sahip olmalı, intraoperatif amnezi ve 

analjezi sağlamalı, peroperatif hemodinamik yanıtları baskılamalı ve kardiovasküler 

stabiliteyi sağlamalı, iyi bir cerrahi kondüsyon sağlamalı, derlenme süresi kısa 

olmalıdır.  

 

 2.8. FİBEROPTİK LARİNGOSKOPİ 

            

 

 
 

           Şekil 9. Fiberoptik laringoskopi 
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Nazofaringolaringoskop larinks muayenesinde sık kullanılır62. Epiglotun düşük 

oluşu, nörolojik veya diğer başka bir anatomik bozukluğa bağlı (tirismus, 

temporomandibular artrit, yüz travmaları, servikal ankiloz ve travmalar) obstrüksiyon 

olsa bile burun, nazofarinks ve larinks içi yapılar ayrıntılı olarak görülebilir62, 

lezyondan biyobsi alınabilir, lezyonun fotoğrafı çekilebilir. Hastalar lokal  anesteziyle 

(%1’lik pantokainli veya %2’lik ya da %4’lük lidokainli sprey) iyi tolere edilebilir. 

Ancak; Akut obstruktif üst solunum yolu lezyonlarında ve üst solunum yolu aktif 

kanamalı durumlarda görüş engelleneceğinden yapılmamalıdır. Hasta solunum, kalp, 

respirasyon hızı hava değişikliği, hasta rengi yönünden monitörize edilir. Oksijen 

saturasyonu daima %95’in üzerinde olmalıdır. Fleksibl fiberoskopun ucu 

buğulanmaması için sıvı sabunla silinir. Burunda tıkanıklık olmayan taraftan girilir. 

Burun tabanı takip edilir veya orta ve alt konka arasından girilir. Burun mukozasının 

vasokonstrüksiyonu için %0,1’lik adrenalinli pantokain emdirilmiş pamuk tampon 

uygulanır61,62. 

 

2.9. LARİNGOSPAZM 

 

           Yabancı cisim ve sekresyonlara karşı alt solunum yollarını farinks, epiglot ve 

vokal kordlar korur. Larinks girişini kapamasına rağmen epiglot tek başına  yeterli 

değildir, koruma işlevinde en önemli görevi ‘’glottik kapanma refleksi’’ yutma 

esnasında larinksi kapatarak yapar.  Bu  refleksin fizyolojik abartılı haline laingospazm 

denir ve yeterli derinliğe ulaşmamış hastalarda endotrakeal entübasyon, airway 

yerleştirilmesi, erken uyanmada ekstübasyon esnasında yapılan uyarılar, inhale edilen 

gazlar, sekresyonlar veya aspire edilen yabancı cisimlerin (gıda, kusmuk, kan) direkt 

glottik veya supraglottik uyarısına cevap olarak superior laringeal sinir tarafından 

oluşturulan glottik kasların spazmına bağlı uzamış glottik kapanma refleksidir24,65,66. 

Parsiyel ve komplet olabilir. Göğüs duvarı çekilmeleri, yüksek perdeli inspiratuar 

sitridor  veya ötme sesi  duyuluyorsa  parsiyel laringospazmdan  bahsedilir. Dilin geriye 

kaçmasıda horlamaya sebeb olabilir67. Yalancı kordlar ve epiglot sıkıca bir araya 

gelmişse komplet laringospazmdan bahsedilir. Hava akımı olmaz, göğüs duvarı 

çekilmeleri olur, ses çıkmaz, paradoksal solunum gözlenir ve hakiki vokal kordlar 
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görülmez. İlaveten larinksin eksrensek kaslarının kasılması da bu duruma katkı sağlar. 

Hava akımı olmadığından hemen tanı konulup tedavi edilmelidir67,68. 

         Laringospazm insidansını etkileyen durumlar arasında hastanın sağlığı, kullanılan 

anestezi ajan, anestezistin deneyimi sayılabilir. Sigara içme, astım, bronşit, bronşektazi,    

kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut üst solunum yolu enfeksiyonu olması bu 

hususta önemlidir. İndüksion sırasında veya ekstübasyondan sonra çocuk hastalar  

laringospazma daha duyarlıdırlar. İnhalasyon anesteziklerinden desfuloran  

sevflurandan, isofluoran halotandan daha fazla sıklıkta laringospazma yol açar. 

Tecrübesizlik ve gereksiz hava yolunun uyarılması indüksion ve derlenme esnasında 

laringospazma neden olur. Anestezik  gazların  yüksek  konsantrasyonlarının birdenbire 

inhalasyonu, oral veya nazal airway yerleştirilmesi, yeterince anestezik derinliğe 

ulaşılmadan cerrahi veya diğer ağrılı uyaranlara maruz kalınması laringospazma sebeb 

olabilir. Hava yolu cerrahisi yapılanlarda laringospazm riski daha fazladır.67 

Laringospazm, %11 oranında KBB veya oral cerrahi geçiren  hastalarda ortaya çıkar ve 

%9 kusma ve regurjitasyon sonucu oluşur65. Laringospazm, geçici hipoksemi, negetif 

basınçlı pulmoner ödem, pulmoner hemorajiye sebeb olsa da fark edilip hemen tedavi 

edilirse genellikle sekel bırakmaz68,69.70.71. 

         Spazmı önlemenin en emin yolu hastayı ya derin anestezideyken ya da tam 

uyanıkken ekstübe etmektir. Aspirasyona herhangi bir reaksiyon (öksürme, nefesin 

tutulması) yüzeyel anestezinin göstergesidir. Göz açma, bilinçli hareketler yapma, ses 

çıkarma hastanın uyanık olduğunu gösterir68,69,70. 

          Laringospazm gelişince hızlıca ağız içi ve fariks aspire edilir, yabancı cisim varsa 

çıkarılır, %100 oksijenle laringospazm düzelene kadar pozitif basınçlı ventilasyon 

uygulanır, çene öne doğru çekilir, 1-1,5 mmg/kg lidokain damar içine verilir, gerekirse 

5 dakikada bir tekrarlanır. Bu işlemler süperior laringeal sinirin aktivitesini ortadan 

kaldırır62. Eger mide bu esnada şişmiş ise nazogastrik sonda takılarak boşaltılır. IV 

propofol veya inhale anesteziklerle anestezinin derinleştirilmesi önerilmektedir67. 

Herşeye rağmen tablo düzelmemiş ve de hipoksi gelişmişse 0,25-1mg/kg IV (Kas içi 

4mg/kg) süksinilkolin verilerek larinks kaslarının paralize olması sağlanır, solunum 

desteklenir66.68.71.72. Çocuklarda laringospazm çoğu kez bradikardi ve hipoksi ile kendini  

gösterir. Bu durumda akla gelebilecek ilk ilaç atropin değildir. Spazmı çözmek için 

basınçlı oksijen tedavisi uygulandıktan sonra atropin verilmelidir. 
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        Larinks ödemi gelişmiş hastaların durumu daha da ciddidir. Basınçlı oksijen 

tedavisi ile spazm açılmaya çalışılır. Oksijen %30 ve helyum %70 karışımından elde 

edilen HELİOX adı verilen karışım akut hava yolu tıkanıklıklarında kullanılmaktadır. 

Bu karışım hava yolu rezistansını azaltır ve ventilasyonu düzeltir. Deksametazon 4-8 

mg/kg IV (12 saatte bir tekrarlanır) yoldan ödem çözücü olarak yapılır. Epinefrinli 

nebülüzasyon, bronkodilatatör  uygulaması  tedavide  yapılan  işlemlerdendir62.                                                        

 

 

2.10. TRAKEOTOMİ AÇILMASI 

 

 
 Şekil 10. Trakeotomi açılması 

         

 Eski Yunancada ‘’Tome’’ kesmek ‘’Stomoun’’ ağızlaştırmak, bir açıklık 

oluşturmak anlamına gelir. M.S. 1546’da İtalyan Antonio Brasavalo tarafından ilk 

başarılı trakeotomi larinks apseli bir hastaya yapılmıştır73. 

         Trakeotomi, boyundan trakeaya bir delik açılarak yeni bir havayolu sağlamaktır. 

Baş boyun cerrahisinde yaygın olarak uygulanan, hayat kurtarıcı acil ameliyatlardan 

biridir. Trakeotomi, üst solunum yolu obstrüksiyonunu gidermek, aspirasyon 

komplikasyonlarını  önlemek  veya akciğer fonksiyonlarına yardımcı olmak amacını 

taşır. Trakeotomi, trakea lümeninin bir kanül vasıtasıyla boyundan dışarı açılmasıdır. 

Trakea ön duvarına açılan bir delikten yerleştirilen tüp veya kanül solunumu sağlar. 

Geçiçidir. Hasta parmağı ile kanülü kapatınca ses çıkarır, konuşur. Patoloji düzelince 

dekanüle edilerek boyuna olan açıklık kapatılır. Trakeostomide, trakeanın alt ucu boyun 
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cildine ağızlaştırılarak bir stoma oluşturulur. Kanüle gerek olmaz. Total larenjektomide 

olduğu gibi kalıcıdır. Hasta özefajial konuşma yapabilir. Neden ortadan kalkınca cilt 

eleve edilerek dikilir.  Stoma pirimer kapatılır73. 

       Trakeotomi için mutlak endikasyon ventilasyon gereken zor hava yoludur. 

Trakeotomi, zor hava yolu tanımlanmış ve anestezi uygulanacak bir hasta için 

algoritimlerde en son seçenek olurken; maksillofasiyal travma, anjioödem, üst hava 

yolunu tıkayan tümör, abse veya trans larengeal entübasyona imkan vermeyen anatomik 

bir bozukluk olması halinde ilk seçenek olarak düşünülebilir74. Çoğu larenjektomi 

operasyonlarından önce trakeotomi veya trakeostomi (kalıcı trakeal açıklık) KBB 

uzmanı tarafından açılarak havayolu açıklığı sağlanır. Trakeotomi cerrahi olarak ya da 

perkütan dilatasyon yöntemiyle gerçekleştirilebilir73. 

 

Endikasyonları  

Üst havayolu obstrüksiyonu 

• Larinks disfonksiyonu, vokal kord paralizisi 

• Travma, maksillofasyal fraktürler, larnks travmaları 

• Yanıklar,  korozif maddeye maruz kalma 

• Yabancı cisimler 

• Konjenital anomaliler, Pierre Robin Sendromu, ileri derecedeki laringomalazi73 

• Enfeksionlar, anflamatuar ödem 

• Kanserler,  baş boyun tümörleri 

• Obsriktif uyku apnesi, obstrüktif larengeal dispne73 

• Anjionörotik ödem 

• Makroglossi 

• Büyük baş boyun cerrahisi 

Uzamış ventilatör tedavisi 

Santral solunum bozuklukları 

• Entoksikasyonlar 

• Kafa travmaları 

Aşırı  sekresyonunun aspirasyonu73 

• Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları 

• Koma, konfüzyon 
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• Akcier ödemi 

• Akciğer apsesi 

• Bronşektazi 

• Larinksin koruyucu refleksinin bozulduğu durumda  burun, ağız, farinks ve mide           

sekkresyonlarının aspirasyonu 

Mental durumda gerileme, aşırı sekresyon 

Nöromusküler hastalıklar 

Prevantif(önleyici) trekeotomi endikasyonları73 

• Salunum bozukluğu yapan hastalıklar 

• Uyku ilaçları ile zehirlenme 

• Akut myokard enfarktüsü 

• Eklamsi 

• Bulber poliomyelit 

• Myasteni gravis 

• Botilismus 

• Astma 

• Tetanoz 

• Neoplazmlar 

• Baş boyun travması 

Kontrendikasyonlar 

• Kanama hastalıkları 

• Aktif akciğer tüberkülozu 

Komplikasyonları 

Erken Komplikasyonları 

• Kardiopulmoner arrest 

• Major kanama 

• Trakeolaringeal hasar 

• Dilatasyonel trakeostomiye sekonder hasarlanmış hava yolu 

• Havayolu kontrolünün kaybı 

• Pnömotoraks 

• Pnömomediastinum 

• Amfizem 
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• Özefagus hasarı 

• Kanülün yer değiştirmesi 

• Aritmi 

• Hipotansiyon 

• Hipoksi, hiperkarbi 

• Bakteriemi 

1-7 günler arasındaki komplikasyonlar 

• İnatçı kanama 

• Kanülün yer değiştirmesi 

• Kanül tıkanması 

• Majör atelektazi 

• Sellülit 

7 günden sonraki geç komplikasyonlar 

• Trakeoinnominate arter fistülü 

• Trakeomalazi 

• Trakeal stenöz 

• Nekroz 

• Trakeoösefajial fistül 

• Majör aspirasyon 

• Kronik konuşma ve yutma bozukluğu 

• Trakeokutanöz fistül 

 

Yapılışı 

• Hasta sırt üstü yatırılır, omuz altına bir yastık konur, baş arkaya doğru 

hiperekstansiyona getirilir. 

• Yapılacak sahaya lokal anestezi uygulanır. 

• Ameliyat bölgesi steril edilir. 

• Cilt, cilt altı ve yüzeyel fasyayı kesecek şekilde, 5cm aşağıya, suprasternal 

çentiğe doğru, kirikoid kıkırdağın üst kenarından cilt insizyonu uygulanır. 

• Yüzeyel fasya kesildikten sonra ortaya çıkan sternohiyoid ve sternetiroid 

adeleler yanlara doğru ekarte edilir. Damarlar klempe edilerek bağlanır. 

• Tiroid bezi ismusu diseke edilir. 
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• Pretrakeal fasya ayrılarak trakea halkaları ortaya çıkarılır. 

• 3. trakeal halkasından pencere açılır. 

• Trakea aspire edilir, trakeaya uygun kanül yerleştirilir. 

• Kanama kontrolu yapılır. Kanül çevresine gazlı bez konarak kanül tespit edilir. 

 

 Acil Trakeotomi 

       Hastada ileri derecede çekilmeler, solukluk, yüzde terleme varsa, siyanotikse 

beklenmeden acil trakeotomi yapılır. Komplikasyon oranı fazla olsa bile hastanın 

solunum yolunu açmak için acil müdahale çok defa anesteziyi bile gerektirmez. 

Trakeostomi 2-3 dakika içinde yapılır. Anoksi 4-5 dakika içinde ölümle sonuçlanır73 

.  

Krikotiroidektomi 

       Acil durumlarda az başvurulan yöntemdir. Hava yolunu acilen saglamak için 

kirikoidin ön üst kenarı ile troid kıkırdağın ön alt kenarı arasındaki aralığın ortadan 

açılması ameliyatıdır. Burası glotisin aşağısında solunum yolunun en uygun parçasıdır. 

En önemli üstünlüğü krikoid membranın cilde çok yakın olması ve daha az disseksion 

gerektirmesidir. En önemli dez avantajı subglotik bölgenin zedelenmesidir. Kısa 

boyunlu ve spinal travma olanlarda bile uygulanır. Acil trakeotomi ile 

karşılaştırıldığında daha hızlı, daha emin, daha kolaydır. Bu ameliyat 8 yaşın altında zor 

olup yapılmamalıdır. Larinks travması, larinks tümörü kesilmesi riski, larinks 

enfeksiyonu olanda kontrendikedir. Oro-nazotrakeal entübasyon veya fiberoptik 

bronkoskopi yapılamayan durumlarda, trakeotomi yapılmasına engel olacak derecede 

aşırı guatr veya damar anomalileri varsa, endotrakeal entübasyonu zorlaştıracak 

derecede ağızdan aşırı kanama veya kusma olursa ya da daha önce yapılan 

trakeostomiye  bağlı bölgenin anatomisi bozulmuşsa akut hava yolu obstrüksiyonlarının 

giderilmesinde uygulanır73. 

     

 İğne İle Krikotiroidotomi: 

      Entübe edilemeyen, travma, yabancı cisim vs. nedeni ile üst solunum yolu 

obstrüksiyonlarında acilen kısa süre içinde hastayı ventile etmek için 16 nolu kateter ile 

trans kirikotroid delme işleminin yapılmasıdır. Hastaya basınçlı oksijen verildiğinden 

pnömotoraks gelişebileceğinden hızlıca trekeotomi yapılması planlanır73. 
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Anterior Mediastinal Trakeostomi: 

       Stomal rekurrenslerde uzun trakeal eksize edilen hastalarda sternumun 

manibriumunun rezeke edilerek trakeanın göğüs cildine ağızlaştırılmasıdır73. 

 

 Perkutan Trakeotomi: 

       İlk kez 1955’de Shelden ve arkadaşları tanımlamışlardır. Entübe edilemeyen 

hastalarda telin yol göstericiliğinde trakeaya girilmesidir. Trakt dilate edilr ve 

trakeotomi tüpü trakeaya yerleştirilir73. 

 

2.11. ANESTEZİ ÖNCESİ HAVA YOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Mallampati skoru (Orofaringeal görünüm) 75,76  

            Ağız boşluğu boyutuna oranla dilin boyutunu gözlemlemektir. Samsoon ve 

Young’ın uyarlaması ile modifiye edilmiş ve günümüzde kullanılan sınıflama 

oluşmuştur77. Hasta oturur vaziyetteyken, ağzını açıp dilini iyice dışarı çıkartması 

istenir. Yapan kişi, hastanın ağzı ile göz hizasında durur. Ses çıkarmaması söylenilir, 

hastanın faringeal sahası bir ışık kaynağı ile aydınlatılır, ağız içi görünür vaziyete 

getirilerek, anatomik yapılara  göre şu şekilde sınıflama yapılır (Şekil 11) 78. 

 

 
 

Şekil 11. Mallampati sınıflaması 

 

Sınıf I: Ön ve arka pililer, yumuşak damak, tonsil yatağı ve uvula rahatça görülüyor, 

Sınıf II:  Uvula ve yumuşak damak görülüyor, 

Sınıf III:  Yumuşak damak ve uvula tabanı görülüyor, 

Sınıf IV: Uvula dil kökü tarafından tamamen kapatılmış, farinks duvarı görülmüyor. 
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Hastanın pozisyonu, değerlendirme sırasında hastanın dil hareketleri, boyun 

pozisyonu ve hareketliliği ve değerlendiriciden kaynaklanan nedenler yanlış sonuçlara 

vardırabilir (yalancı pozitiflik ya da negatiflik gibi). 

      

       Laringoskopik derecelendirme (Cormack ve Lehane Sınıflaması) 77  

Kord vokaller ve epiglottis laringoskopi altındaki görünümlerine göre 4 dereceye 

ayrılırlar (Şekil 12). 

    

 

Şekil 12. Cormack - Lehane sınıflaması 

    Wilson risk sınıflaması 77,79 :  

             Bu testte hastanın kilosu, baş ve boyun hareketi, çene hareketi, mandibulanın 

geride kalması, diş yokluğu; 0, 1, 2 ile puanlanmaktadır. 2 ve üzeri puanlarda güç 

entübasyon riskinin arttığı kabul edilmektedir.   

    Tiromental mesafe (Patill işareti)(Anterior mandibular bölge77,80 (Şekil 13)  

Hastanın başı tam olarak ekstansiyonda ve ağız kapalı iken; tiroid kartilaj 

çıkıntısı ile çene ucunun orta noktası arası ‘’cm’’ olarak ölçülür. 6 cm’den küçük 

mesafe entübasyon riski olarak kabul edilir. Entübasyonun kolaylığı laringeal ve 

faringeal eksenlerin çakışması ile sağlanmaktadır. Tiromental mesafenin kısa olması bu 

eksenlerin çakışmasını önleyecektir. 
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Şekil 13. Tiromental mesafe (Patill işareti) 

     

  

 

 

   Sternomental mesafe (Şekil 14) 

            Hastanın başı tam ekstansiyonda ve ağız kapalı iken; manibriumsterninin üst 

sınırı ile çene ucunun orta noktası arası ‘’cm’’ olarak ölçülür.  12.5 cm’ nin altı güç 

entübasyon riski olarak tanımlanır. 
 

 

Şekil 14. Sternomental mesafe  
 

     İnterinsizör açıklık 76 

               Hastanın ağzı tamamen açıkken kesici dişler arasındaki mesafenin 2 cm’den az 

olması entübasyon zorluğu belirtisi olarak kabul edilir. 

    Atlantooksipital eklemin hareketli 

               Atlantooksipital eklemin hareketliliğinin (başın ekstansiyon derecesi) 

değerlendirilmesi77. 
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    Üst diş oklüzyonel yüzü –horizantel düzlem açısı: Normalde 35 derecedir. 35 

dereceden az ise (sıklıkla <30) zor entübasyon düşünülmelidir. Yatak başı testlerden 

olup dik ve karşıya bakacak şekilde oturan ve bu durumda dişlerin oklüzal yüzü yere 

paralel olan hasta, ağzını tam olarak açar. Üst ve alt kesici dişler arasındaki açı 

değerlendirilir. Ağız açıklığına göre daralmanın derecesi saptanır.  

 

 
      Şekil 15. Alt ve üst kesici dişler arası açının ölçümü 

    Ağız köşesi tragus hattının horizantal hatla yaptığı açı: Yastıksız sırtüstü yatan 

hastada baş ekstansiyonda iken 800 veya daha dar ise güçlük beklenir.  

 

 
                                Şekil 16. Tragus hattı açısının ölçümü  

 Entübasyon güçlüğünü belirleyici bu testlerin hiçbirisi, tek başına doğru tahminde 

yeterli olmayıp pratikte hepsinin kullanımı da gerekli değildir. Ancak, bir kaçının 

birlikte kullanımı, yanılma payını azaltacaktır. Bu amaçla sıklıkla mallampati, 

tiromental mesafe ölçümü ve atlantooksipital eklem ekstansiyonuna bakılması 

yöntemleri birlikte kullanılabilmektedir. 
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2.12. ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON 

 

 

 
Şekil 17. Endotrakeal entübasyon  

 

Endotrakeal entübasyon, solunum yolunun güvenliğini sağlamak veya 

solunumu kontrol altına almak amacıyla trakea içine bir tüp yerleştirilmesidir. Anestezi 

uygulamak maksadıyla elektif oral entübasyon, ilk kez 1879 yılında William Macewen 

tarafından gerçekleştirilmiştir81,82. Endotrakeal entübasyon, rutin olarak uygulanmaya 

yirminci yüzyıl ikinci yarısında başlanmış; böylece modern anestezinin kurulmasında ve 

toraks cerrahisinin gelişmesinde önemli bir adım atılmıştır. Ülkemizde, modern 

anestezinin kurucuları olan Dr. Burhaneddin Toker ve Dr. Sadi Sun tarafından ilk kez 

1949 yılında gerçekleştirilmiştir83. 

          Entübasyon işlemi, hava yolunun açıklığının sağlanması, hava yolu ve 

solunumun kontrol altına alınması, solunum eforunun azaltılması, aspirasyonun riskinin 

giderilmesi, anestezistin ve diğer aygıtların sahadan uzaklaştırılması ile cerrahi rahatlık 

sağlanması, herhangi bir sorun olduğunda resüsitasyon kolaylığı ve ölü boşluk 

volümünün azaltılması gibi faydalar sağlar ancak, işlemin zaman alması ve özellikle 

herhangi bir sorun oluştuğunda özel beceri istemesi, daha derin anestezi gerektirmesi ve 

bazı komplikasyonlara neden olabilmesi gibi sıkıntılar taşır37,81.84.85.  

 Hava yolu açıklığının sağlanmasında karşılaşılan sıkıntıların derecesine bağlı 

olarak; oluşan hipoksiye bağlı beyin hasarı, miyokard hasarı, hava yolu travması, ölüm 
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riski ve bunlarla sınırlı kalmayan sorunlarla karşılaşma riski artmaktadır. Bu sebepten, 

anesteziye bağlı ölümlerin % 30’undan sorumlu olduğu bildirilmiştir81,86,87.  

          Endotrakeal entübasyon esnasında oluşan mekanik ve ağrılı uyaranlar otonom 

sisteme ait liflerle taşınır. Talamusa ve daha üst merkezlere çıkarken bu yollar bazal 

ganglionlar ve mezensefalona yan dallar verirler. Kortekse giderek post santral girusta 

sonlanan afferent lifler yukarı taşınırken mezensefalon, bazal ganglionlar, hipotalamus, 

talamus seviyesinde verdiği dallar sonucunda bazı etki ve reaksiyonların meydana 

gelmesine sebep olurlar. Laringoskopi ve endotrakeal entübasyona alınan 

kardiyovasküler yanıt, bu işlem sırasında laringeal ve trakeal dokuların uyarılmasının, 

sempatik ve sempatoadrenal aktivitede yaptığı refleks bir artış sonucu ortaya 

çıkmaktadır81.  

Endotrakeal entübasyon yapılmasını takiben taşikardi, kan basıncında 

yükselme, intrakraniyal basınçta artma, göz içi basınç artışı gibi fizyopatolojik 

değişiklikler görülebilmektedir88. 

Sağlıklı insanlar bu yanıtları genellikle iyi tolere edilebilirken, sınırlı koroner 

veya miyokard rezervi olan hatstalarda ise miyokardiyal iskemi veya yetersizlik ile 

sonuçlanabilir83.  

 

2.12.1. Entübasyon Endikasyonları 

    Anestezi uygulaması sırasında 

Entübasyonun amacının hava yolunun açıklığı ve güvenliğini sağlamak ya da 

solunumu kontrol veya asiste edebilmek olduğu dikkate alınırsa aşağıdaki noktalar 

endikasyonu belirlemede yardımcı olacaktır. 

 1. Baş-boyun operasyonları: Hava yolunun cerrahi ekiple paylaşılması ve anestezistin 

hava yoluna uzak kalması entübasyon gerektirir. 

2. Kas gevşetici verilmesi ve Pozitif Basınçlı Ventilasyon (PPV) uygulaması gereken 

durumlar. 

3. Hava yolunun kontrolünü güçleştiren pozisyonlarda uygulanacak girişimler. Yüz 

üstü, yan ve oturur pozisyonlarda hava yolunun ve ventilasyonun kontrolü garanti 

edilemez. Aşırı baş aşağı ve litotomi pozisyonunda diyaframın yukarı itilmesi ile 

ventilasyon güçlüğü ve aspirasyon riski olabilir. 
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4. Torasik ve abdominal cerrahiler: İntratorasik cerrahilerde gelişen pnömotoraks başlı 

başına entübasyon gerektiren bir durumdur. Abdominal cerrahilerde de kas gevşemesi 

ve solunum kontrolü gerekir. 

5. Refleks laringospazm oluşabilecek sistoskopi, hemoroidektomi gibi operasyonlar. 

6. Özellikle yenidoğan grubu olmak üzere çocuk hastalar. 

7. Mide içeriği, kan, mukus veya sekresyon aspirasyonu riski olan vakalar. 

8. Hipotermik ve hipotansif yöntemlerin gerektiği girişimler. 

9. Genel durumu kötü hastalar. 

10. Maske ile ventilasyonda anatomik nedenle veya girişimin uzunluğu nedeniyle 

güçlük oluşabilecek vakalar. 

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

oluşumlar37,81,82,89,90,91. 

    Anestezi uygulaması dışında 

1. İlaç intoksikasyonları, nöromusküler hastalıkları, kardiyak arrest veya kafa travmalı, 

bilinci kapalı hastalarda hava yolunu açık tutmak, aspirasyondan korumak. 

2. Hava yolu obstrüksiyonuna neden olan durumlar (yabancı cisim, tümör, enfeksiyon, 

laringospazm, iki taraflı vokal kord paralizisi). 

3. Trakeobronşial tuvalet (sinir kas hastalıkları, yelken göğüs, larinks travması, 

pnömoni, solunum yetersizliği). 

4. Yapay solunum gerektiren durumlar (çeşitli nedenlerden kaynaklanan solunum 

yetmezlikleri) 37.81.77.82.90.91. 

2.12.2 Entübasyon Komplikasyonları 

    Entübasyon yapılırken; 

• Dişler, dudaklar, farinks, larinks ve nazal direkt travma 

• Servikal vertebra fraktürü veya subluksasyonu 

• Orbital travma 

• Mediastinal amfizem 

• Retrofaringeal abse ve travma 

• Gastrik içerik veya yabancı cisim aspirasyonu 

• Özefagial entübasyon 

• Bronşial entübasyon 

• Temporomandibular eklemde subluksasyon 
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 Entübasyon süresince; 

• Tüpün daralması, kıvrılması veya tıkanması 

• Dışarıdan (ısırılma, ucunun trakea duvarına dayanması) 

• Tüpün kendinden (kırılma, balonun herniye olması) 

• Tüpün içinden (sekresyon, kan doku parçası) 

• Tüpün hastayı rahatsız etmesi 

• Trakea ve bronş rüptürü 

• Mide içeriğinin aspirasyonu 

• Tüpün yer değiştirmesi 

• Yumuşak dokuda ülserasyon, kanama, ödem, enfeksiyon 

• Beslenme güçlüğü 

    Ekstübasyon sonrasında; 

• Ekstübasyon güçlüğü 

• Glottik hasar 

• Trakeal kollaps 

• Hava yolu obstrüksiyonu (larinks spazmı veya ödemi?) 

• Bronkospazm 

• Mide içeriği veya yabancı cisim aspirasyonu 

• Kardiyak arrest 

    Postoperatif dönemde 

    Erken (0-72 saat) komplikasyonlar 

• Boğaz ağrısı 

• Glottik ödem 

• Enfeksiyon 

• Vokal kord paralizisi 

• Lingual sinir hasarı 

    Geç komplikasyonlar 

• Laringeal ülser ve granülom 

• Laringotrakeal membran ve web 

• Laringeal fibrozis 

• Trakeal fibrozis, stenoz 

• Trakeal dilatasyon 
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• Burun deliğinde daralma 

• Disfaji 81 

2.12.3 Zor Entübasyon 

          Klasik laringoskopi ile endotrakeal entübasyon deneme sayısı arttıkça 

komplikasyonlarında buna parelel arttığı gösterilmiştir45. Bu nedenle ASA, zor 

entübasyonu; konvansiyonel laringoskopi ile endotrakeal tüpün yerleştirilmesinin üçten 

fazla girişimle veya 10 dakikadan daha uzun sürede yapılması olarak tanımlamıştır76. 

Bu tanımı şu şekilde yapıp toparlamak olasıdır: 

1- Trakeal tüpün doğru yerleştirilmesi için 10 dakikadan daha uzun süre olmuşsa, 

2- Direkt laringoskopi yapılamıyorsa, 

3- Yardımcı alet kullanmak zorunda kalınıyorsa, 

4- Dışarıdan bası yapılmasına karşın glottisin bir kısmı veya tamamı görülemiyorsa 

5- Mallampati ve Cormack-Lehane değerlendirme sistemleri ile III ve IV derece 

orofarengial veya laringoskopik görüntü mevcut ise, bu girişim zor entübasyon olarak 

kabul edilir. ASA zor hava yolunda aynı yöntemde ısrarcı olmayıp, alternatif tekniklerin 

kullanımını önermiştir45. 

    

 

 Zor entübasyona yol açan durumlar 

    Tümörler 

• Kistik higroma 

• Hemanjiom 

• Hematom 

    Enfeksiyonlar 

• Submandibular abseler 

• Peritonsiller abseler 

• Epiglotit 

    Konjenital anomaliler 

• Pierre robin sendromu 

• Treacher Collin sendromu 

• Larinks atrezisi 

• Goldenhar sendromu 
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• Kraniofasyal disostozis 

    Yabancı cisim 

    Travma 

• Laringeal kırık 

• Mandibular veya maksiler kırık 

• İnhalasyon yanığı 

• Servikal omur tavması 

    Obesite 

    Yetersiz boyun ekstansiyonu 

• Romatoid artrit 

• Ankilozan spondilit 

• Halo traksiyonu 

    Anatomik varyasyonlar 

• Mikrognati 

• Prognatizm 

• Büyük dil 

• Kemerli damak 

• Kısa boyun 

• Üst dişlerin çıkıntılı olması34 

2.12.4. Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Karşı Gelişen Sempatoadrenerjik 

Yanıt 

 Laringoskopi ve trakeal entübasyona karşı gelişebilen kardiyovasküler yanıt, 

bu işlem sırasında laringeal ve trakeal dokuların uyarılmasının, sempatik ve 

sempatoadrenal aktivitede yaptığı refleks sonucu meydana gelmektedir92. Bu olumsuz 

etkileri ortadan kaldırmak için; derin anestezi, topikal anestezi (direkt veya transtrakeal 

sprey, lidokain inhalasyon veya gargarası), işlemden birkaç dakika önce intravenoz 

lidokain yapılması, sempatoadrenal yanıtı önleyen vazodilatatörler α ve β adrenerjik 

blokerler, opioid verilmesi ve prekürarizasyon gibi önlemler sayılabilir34. 

Solunum sistemi orofarinks, nazofarinks ve proksimal hava yollarındaki 

duyusal reseptörlerin oluşturduğu nörolojik refleksler ile korunmaktadır. 

Glossofaringeal sinir orofarinkste, glottis ön yüzünün üstünde yer alır ve vagal sinire 

afferent duyusal uyarıları iletir. Superior ve rekurren laringeal sinirler de diğer 
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laringotrakeal yapıların duyusal uyarılarını vagal sinire iletir. Bu uyarılar 

suprasegmental ve hipotalamik sempatik merkezleri aktive ederek periferik 

sempatoadrenerjik yanıtın oluşmasına neden olur. 

Oluşan efferent uyarılar ile glottik nöromuskuler, kardiyak ve serebral yanıt 

ortaya çıkar ve adrenal medulladan sistemik katekolamin salınımı gerçekleşir. Efferent 

yol; sempatik sinir sisteminin kalbe giden T1–5 dallarını, vasküler yatağa giden T1–2 

dallarını ve adrenal bezleri innerve eden T6-L2 dallarını içerir93,94. 

Laringotrakeal entübasyon sonrası oluşan sempatik ve sempatoadrenerjik 

cevap nedeniyle fizyolojik değişiklikler oluşabilir. Bunlar ortalama olarak kalp hızında 

20 atım/dak, sistolik basınçta 50 mmHg ve diastolik basınçta 30 mmHg’lık artışlar olup 

bu değişiklikler laringoskopi ile başlamakta, 2–3 dakika içinde maksimum seviyeye 

ulaşmakta ve 5–7 dakika sonra da laringoskopi öncesi seviyeye inmektedir. Bu 

fizyolojik cevaplar dışında aşırı sempatoadrenerjik aktiviteye bağlı olarak oluşabilen 

hipertansif yanıt ve taşikardi dışında; ekstrasistol, prematür veya bigemine ventriküler 

atımlar meydana gelebilir37,81. 

Solunum yollarında obstrüksiyon, ıkınma, öksürme, arteriyel ve venöz basınçta 

artma, laringospazm ve bronkospazm direkt entübasyona bağlı ya da entübasyonun 

komplikasyonları sonucu oluşabilir. Sonuçta oluşan hiperkapni ve hipoksi, intrakranial 

ve intraoküler basıncı arttırır37.  

İstenmeyen cevapların meydana gelmesi, iskemik kalp hastalığı, hipertansif 

kalp hastalığı ve intrakranial patolojisi olan hastalarda oldukça tehlikelidir. Entübasyon 

işlemi sırasında intragastrik basınç artmaktadır, bu durum midesi dolu olan hastalarda 

aspirasyon riskine sebep olabilmektedir37. 
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 
           Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon AD’da 2000 ile 2010 yılları arasında DL nedeniyle anestezi uygulanan 

hastalara ait preoperatif ve intraoperatif anestezi kayıt formları yerel etik kurul onayı 

alındıktan sonra incelendi. Araştırmamızda elde edilen verilere ağırlıklı olarak bu 

formlarda bulunan bilgilerden ulaşıldı. Bazı verilere ulaşmak için ise hasta 

dosyalarındaki kayıtlardan ve Nücleus Medikal Bilgi Sistemi olarak adlandırılan hasta 

kayıtlarının ve bilgilerinin tutulduğu hastane bilgisayar sisteminden faydalanıldı.  

        Nucleus Medikal Bilgi Sistemi (Enterprise), Hasta Kayıt ve Başvuru işlemleri ile 

başlayıp, randevu, medikal takip, hizmet giriş, test, tetkik istek, laboratuvar, tıbbi 

görüntüleme sonuç giriş, raporlama, faturalandırma, ödeme takibi, yatan hasta işlemleri, 

ameliyathane, stok, firma takip süreciyle devam eden işlem ve uygulamaları içeren bir 

hastane bilgi sistemidir. Tüm modüller birbiriyle tam bir uyum içinde çalışmakta, hatalı 

veri giriş riski minimize edilmekte, veriler işin yapıldığı yerde kaydedilmesine özen 

gösterilmektedir. Sistemde kullanılan her türlü laboratuvar ve tıbbi görüntüleme cihazı 

Nucleus'a entegre edilebilmektedir. Kaydedilen tüm bilgiler istenilen kombinasyonlarda 

sorgulanabilmekte, istenilen raporlar kolaylıkla derlenebilmektedir. Nucleus Medikal 

Bilgi Sistemi iş akışı ve bilgi değişikliklerinin kolaylıkla adapte edilebilmesini sağlayan 

bir altyapıya sahiptir. Kurulum yapılan merkezin ihtiyaçlarına ve fiziksel altyapısına 

göre iş akış parametreleri belirlenmektedir. Gelişmiş güvenlik ve kullanıcı yönetimi 

modülü aracılığıyla her uygulamayı yapan kullanıcı, işlem yetkileri ve roller düzenlenip 

değiştirilebilmektedir. Nucleus Medikal Bilgi Sistemi yeterli donanım altyapısı ile 

hastanede kağıt kullanımını ortadan kaldırır. Parametrik uyarı sistemi aracılığıyla, 

kullanıcılar hastalara ait medikal (allerji, DM, gebelik vb.), finansal (ödenmemiş 

uygulamalar), bilgi gizliliği parametreleri doğrultusunda uyarılabilmektedir. Hasta 

randevu kabul işleminde, hizmetin hasta hesabına bölüm bilgisi ile birlikte otomatik 

olarak eklenmesi, böylece her bölüm için ayrı poliklinik muayene hizmeti tanımlanması 

gerekmemektedir. Hastanın anamnezleri ile görüntüleri (image) ilişkilendirilebilmekte, 

görüntü üzerinde imleçler (marker) aracılığı ile işaretleme işlemleri 

gerçekleştirilebilmektedir. Uygun her modülde barkod desteği bulunmaktadır (hasta 

kayıt, başvuru, faturalandırma, stok, eczane, laboratuvar, arşiv) İlgili verilerin, 

bileşenler arasından seçilerek girilmesi ile standardizasyon sağlanmaktadır. Tanı 
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bilgileri, bölüm kararı doğrultusunda ICD10 veya herhangi başka bir tanı listesinden 

yapılabilmektedir. Hastaların medikal bilgileri dinamik olarak düzenlenebilmekte, 

alanlar dinamik olarak tanımlanabilmekte ve sınırsız sayıda hastalık sayfası ve sorgu 

eklenebilmektedir. Epikrizler bastırılıp saklanabilmektedir. Epikrizler bu dinamik 

sayfalar dışında tedavi bilgileri, klinik seyir, uygulanan tetkikler, laboratuar 

sonuçlarından dinamik olarak seçilen datalar aracılıgıyla otomatik olarak 

oluşturulmaktadır. Klinik çalışmalarda kullanılmak üzere, dinamik takip sayfalarına 

yetkili kullanıcılar tarafından özel alanlar eklenebilmektedir. Medikal takip istatistikleri 

alınırken, hastanın, laboratuvar ve tıbbi görüntüleme sonuçları sorgulanabilmektedir. 

Dinamik sonuç giriş altyapısı sayesinde testler için farklı sonuç tipleri 

tanımlanabilmektedir. Medikal bilgi sistemi altyapısı bakım haritalarının oluşturulması 

ve kullanılmasını sağlamaktadır. Test referansları tanımlama işlemi yaş ve cinsiyet 

kritelerine göre düzenlenebilmektedir. Kritik değer kontrolü, eski sonuçların 

görüntülenmesi yöntemleri ile kontrollü sonuç girişi sağlanmaktadır. Sonuç giriş 

ekranlarının çeşitlendirilmesi ile iş akışına uygun olarak hızlı ve kolay veri girişi 

sağlanabilmektedir. Kullanıcıların, kararlaştırılmış uyarılar ile hata yapma riskleri en 

aza indirgenmiştir. Cihaz entegrasyonları aracılığı ile hızlı ve sağlıklı sonuç aktarımı 

sağlanmakta, hata riski azaltılmaktadır. Medikal Görüntü Yönetimi modülü aracılığı ile 

hasta görüntülerini saklanabilmekte, arşivlenen bu görüntülere kolay erişim 

sağlanabilmektedir. İmajlar üstünde post-process işlemleri yapılabilmektedir. İmajlar 

hastaların diğer tıbbi bilgileri ile ilişkilendirilmekte, bu sayede uzak merkezler arasında 

tele-tıp uygulamaları yürütülebilmektedir. Audio kayıt sistemi aracılığıyla raporların 

sesli kayıtları mp3 formatında sistemde saklanmakta, raportörlerin kolaylıkla bu 

kayıtları dinleyip rapor yazması sağlanmaktadır. Bu fonksiyon uygun tüm modüllerde 

kullanılabilmektedir. Kurum anlaşmalarına göre fark fiyatları otomatik olarak 

oluşmakta, ayrı bir hizmet tanımlanmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bir kurumla 

birden fazla anlaşmanın ilişkilendirilebilmesi sayesinde, aynı kurum içinde farklı 

fiyatlandırma kuralları desteklenmektedir (örneğin Bağkur emekli ve çalışanları, diyaliz 

hastaları vb.). Kurum ve anlaşma bazında sağlıklı raporlar alınabilmektedir. 

Kulanıcıların anlaşma bazında fiyatlandırma kurallarını bilmelerinin gerekmemesi, 

doğru düzenlenmiş anlaşmalar ile düzgün fiyatlandırma yapıldığından emin olunması, 

kullanıcılara işlem yaparken zaman kazandırılmaktadır. Hastaların yapmadıkları 

ödemeler görüntülenebilmektedir, bu hastalar ile ilgili işlemlerde kullanıcılar 
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uyarılabilmektedir. Yatan hastaların yatış işlemleri sırasında, cinsiyet bilgisine göre 

bölüm ve birim bazında boş yatakların listelenmesi ile hastanın uygun yatağa yatırılması 

sağlanmaktadır. Yatan hasta listeleri görüntülenip, bastırılmakta, listeden ilgili tüm 

ekranlara erişim sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesi zorunlu olan 

raporların sistemde kayıtlı veriler üzerinden otomatik olarak hazırlanması ile hızlı ve 

sağlıklı raporlar oluşturulabilmektedir. Sistemden alınan tüm raporlar html, xls, pdf, rtf 

formatlarında kaydedilebilmektedir. Ameliyathane ekipleri dinamik olarak 

tanımlanabilmekte, ameliyatlarla ilişkilendirilebilmekte ve böylece ameliyat süreleri 

içerisinde ilgili kişilerin randevuları otomatik olarak kapatılabilmektedir. Ameliyat 

çakışmalarının engellenmesi amacıyla ameliyat onaylama işleminin uygulanması, 

onaylama işlemini yapan kullanıcının uyarı mesajları ile yönlendirilerek çakışan bir 

ameliyatın onaylanamaması sağlanmaktadır. Ameliyat uygulama bilgileri kaydedilirken 

kurum anlaşmasına göre, operasyon, ameliyathane kirası, anestezi, tıbbi gaz, asistan 

ücretleri otomatik hesaplanmaktadır. Hesaplamanın nüks, revizyon, aynı kesi, aynı ekip 

parametrelerine göre yapılması böylece eksik ve yanlış hesaplamalar ve gelir kayıpları 

engellenmektedir. Stok takibi ile ilgili tüm ekran ve işlemlerde kullanıcıları uyarı 

mesajları ile yönlendirilerek yanlış işlem yapma riski minimuma indirgenmektedir. 

Stoklarla, kullanıcı, ilaç ve malzemeler ilişkilendirilmekte, hastaya çıkılmayan 

malzemelerin ve ondalık işlemler tanımlanabilmektedir. Böylece stok takibinin etkin 

yapılabilmesi, yanlışlıkların ve tutarsızlıkların engellenmesi sağlanmıştır. Stok 

maliyetlerinin düzgün hesaplanması, tekrar kullanılan malzemelerin  belirlenmesi, 

tekrar kullanılan malzemeler gelir, maliyet raporlarının alınabilmesi, ilgili stok takibi 

ekranlarının grafiklerle veya renklendirilerek görüntülenmesi ile kullanıcının dikkatinin 

çekilmesi, kolay algılamanın sağlanması ve hata payının düşürülmesi sağlanmaktadır. 

Tüm firmaların dinamik olarak tanımlanabilmesi, firma gruplarının oluşturulabilmesi ve 

firmaların firma grupları ile ilişkilendirilmesi sağlanmış, böylece listelerin küçültülmesi 

ve aranan firmalara kolay erişim sağlanmıştır. 

        Teslimat işleminin, sistemde tanımlanmış sipariş veya firma seçimi, firma ile 

ilişkilendirilmiş malzeme ve ilaçlar listesinden teslim alınanların belirlenmesi biçiminde 

yapılabilmesi ile yanlış işlem yapılması riskinin minimize edilmesi sağlanmıştır. 

Teslimat bilgileri ve yapılan indirimler doğrultusunda gerçek ürün maliyetlerinin sistem 

tarafından otomatik olarak hesaplanması ve güncellenmesi ile reel verilerin (maliyet, 

alış fiyatı) elde edilmesi sağlanmıştır.  
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      Nucleus Medikal Bilgi Sisteminin en önemli özeliklerinden biri, çalıştığı her 

ortamda, ortama özel değişikliklerin ürünün bütününe yansıtılması, her kurulumda farklı 

ürün stratejisinin getirdiği çözümsüzlükten kurtulup, ürünün gelişiminin 

hızlandırılmasıdır. Nucleus Medikal Bilgi Sistemi, tasarım ve geliştirme sürecinde 

teknolojik gelişmelere ve uluslararası standartlara uyumun gerekliliğinin farkında olarak 

geliştirilmiştir. Bu nedenle tüm medikal standartlar desteklenmektedir. Parametrik 

İstatistik Modülü ile medikal bilgiler üzerinde bilgi işlem desteği olmadan kullanıcılar 

istatistik derleyebilmekte, derlenen istatistikler Excel, SPSS gibi programlara 

aktarılabilmektedir. Dinamik raporlama aracı ile bilgi işlem GUI kullanıcı ara yüzünü 

kullanarak yeni raporları kolaylıkla oluşturabilmektedir. Oluşturulan raporlar dinamik 

olarak yetkilendirilmekte ve personelin kullanımına sunulmaktadır. Yazılımın tüm 

modülleri tarafından desteklenen DICOM, HL7 ve AUDIO standardı medikal tüm 

bölüm ve birimlerin hem yerel hem de tele-tıp gereksinimini karşılamaktadır. İş akışını 

destekleyen mimarisi tüm süreçlerin takibine imkân sağlamakta, belirlenen 

indikatörlerin izlenmesi mümkün olmaktadır.  

       MONAD Yazılım ve Danışmanlık Ltd. 16 Şubat 1998 tarihinde medikal sektörde 

yazılım üretmek ve ürününü sektörün gerektirdiği etkin destek yaklaşımıyla tüm 

Türkiye’ye yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur 

       11 yıllık süreçte KBB ameliyat odasında toplam 10584 hasta opere edilmiş olup bu 

hastaların 2.233’üne DL nedeniyle opere olmuştur. DL nedeniyle anestezi uygulanan 

kayıtlı 2.233 hastaya ait anestezi kayıt formlarına ulaşılmış ve bu formları sağlıklı bir 

şekilde değerlendirilebilmiştir. 

           Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

AD’nın kurulduğu 1978 yılından 2003 yılına kadar tutulan anestezi kayıt form örnekleri 

Şekil 1 ve Şekil 2’de görülmektedir. 2003 yılında anestezi kayıt formu yenilenerek 

preoperatif ve intraoperatif olarak iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir (Şekil 3 ve 

Şekil 4). Çift nüsha olarak tutulan anestezi kayıt formlarının bir nüshası hasta dosyasına 

konurken bir nüshası da departmanımızda saklanıp arşivlenmektedir.  

  Kliniğimiz anestezi kayıt formlarında aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır: 

  1. Hastanın adı ve soyadı, yaşı, cinsiyeti, ağırlığı, boyu  

  2. Hastanın protokol numarası 

  3. Operasyon tarihi 

  4. Operasyonu yapan cerrahi bölüm 
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  5. Preoperatif tanı ve yapılan cerrahinin adı 

 6. Hastanın cerrahiye kabul şekli 

  7. Hastanın ASA risk sınıflamasına göre risk sınıfı 

  8. Daha önce geçirilmiş hastalıklar ve mevcut ilave  sistemik hastalık 

          9. Hastanın fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik incelemesindeki önemli  

                pozitif bulgular 

          10. Daha önce geçirilmiş operasyonlar ve anestezi öyküsü 

          11. Kan grubu 

          12. Hastanın alışkanlıkları ve devamlı kullandığı ilaçlar 

          13. Havayolu değerlendirilmesi 

          14. Hastaya uygulanan premedikasyon 

          15. Preoperatif kan basıncı ve nabız hızı 

          16. Hasta takibinde kullanılan monitörler ve ekipman 

          17. Hastaya uygulanan anestezi tekniği 

          18. Cerrahi sırasında solunumun şekli 

          19. Cerrahi sırasında hastaya verilen pozisyon 

          20. Anestezinin ve cerrahinin başlama ve bitiş saatleri 

          21. Hastaya cerrahi sırasında verilen intravenöz sıvı çeşitleri ve miktarları 

          22. Hastaya verilen kan ve/veya kan ürünlerinin crosth match numaraları ve  

                miktarları 

          23. Hastanın vital fonksiyonlarına ait veriler ve diğer izlem bulguları (kan basıncı,  

                nabız hızı, Santral Venöz Basınç (CVP), idrar takibi, ısı, end tidal CO2 vs.) 

          24. Genel anestezi uygulanmış ise gaz iletim şekli 

          25. Hasta entübe edilmiş ise entübasyon şekli ve entübasyon tüpünün büyüklüğü 

          26. Entübasyon güçlüğü olup olmadığı, varsa nedeni 

          27. İndüksiyonda kullanılan anestezikler ve diğer ilaçlar 

          28. İdamede kullanılan anestezikler ve diğer ilaçlar 

          29. Bölgesel anestezi uygulanmış ise tekniği ve kullanılan lokal anestezikler 

          30. İntraoperatif gelişen komplikasyonlar ve tedavileri 

          31. Cerrahiyi yapan ve anesteziyi uygulayan ekibin isimleri 

          32. Derlenme odasındaki vital bulguları ve uygulanan ilaçlar  

 Anestezi kayıt formlarındaki bilgilerin bir kısmı 1990 yılından itibaren günlük 

olarak bilgisayara kaydedilmektedir. Anestezi kayıt formlarındaki bilgilerin bilgisayara 



 57 

kaydedilmesi için Atlanta’daki Hastalık Kontrol Merkezi ( Centers for Disease Control 

Atlanta) tarafından geliştirilmiş, Epi İnfo programı (Version 5) kullanılmaktadır. Bu 

program öncelikle epidemiyolojik çalışmalar için hazırlanmış, fakat çok amaçlı 

kullanılabilen, istenildiğinde yapımcıları tarafından ücretsiz gönderilen ve 

kopyalanmasına izin verilen bir bilgisayar programıdır. Ancak veri girişleri sağlıklı 

yapılamadığından ve teknik yetersizlikten dolayı bu sisteme son verilmiş olup, 

çalışmamızda da bu kayıtlardan yararlanılmadı.  

       İstatistiksel olarak analizi yapılan konular ve bunlarla ilgili kriterler aşağıdaki 

       özelliklere göre saptandı: 

1. Yıllara Göre Opere Olan Tüm Hastaların ve DL Yapılan Hastaların Dağılımı yapıldı. 

2. Yıllara göre hasta sayılarının dağılımı: 2000 yılından 2010 yılına kadar birer yıllık 

     gruplar oluşturuldu. 

3.  Cinsiyete göre hasta dağılımı: Hastalar cinsiyete göre bayan ve erkek olarak iki 

     gruba ayrıldı. 

4.  DL Yapılan hastaların yıllara göre cinsiyet dağılımı.  

5. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı: Hastalar, anestezisi farklılık gösteren  

yaşlarına göre altı gruba ayrıldı.  

     a. 0-1 yaş 

     b. 1-5yaş 

     c. 5-15 yaş 

     d. 15-45 yaş 

      e. 45-65 yaş 

     e. >65 yaş  

6.DL yapılan hastaların yıllara göre yaş grubu dağılımı yapıldı.  

7.DL Endikasyonları: 2005 yılından 2010 yılına kadar yapılan DL vakalarının yapılış          

endikasyonlarına göre dağılımı yapıldı. 

8. DL Endikasyonları yıllara göre dağılımı yapıldı, 

9. DL Endikasyonları yaş gruplarına göre dağılımı yapıldı, 

10. DL Endikasyonları cinsiyete göre dağılımı yapıldı. 

11. Hastaların cerrahiye kabul şekline göre dağılımı: Hastalar cerrahiye kabul şekline 

    göre elektif  ve acil olarak iki gruba ayrıldı.  

12. Hastaların cerrahiye kabul şeklinin yıllara göre dağılımı yapıldı. 

13. Hastaların ASA sınıflamasına göre dağılımı: Hastaların anestezi riskinin 
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     belirlenmesinde Amerikan Anesteziyoloji Derneği’nin (ASA) sınıflaması esas 

     alındı71. Bu sınıflamaya göre: 

     ASA 1: Normal, sistemik bir bozukluğa neden olmayan, cerrahi patoloji dışında bir 

     hastalık veya sistemik sorunu olmayan sağlıklı kişi. 

     ASA 2: Cerrahi girişim gerektiren nedene veya başka bir hastalığa bağlı hafif bir 

     sistemik bozukluğu olan kişi 

     ASA 3: Fiziksel aktiviteyi sınırlayan, ancak güçsüz bırakmayan hastalığı olan kişi. 

     ASA 4: Gücünü tamamen yitirmesine neden olup hayatına sürekli bir tehdit 

     oluşturan bir hastalığı olan kişi. 

     ASA 5: Ameliyat olsa da olmasa da 24 saatten fazla yaşaması beklenmeyen, son 

     ümit olarak cerrahi girişim yapılan ölüm halindeki kişi. 

     ASA 6: Organ donörü olan kişi. 

     ASA E: Acil olarak alınan hasta 

14. Yaş gruplarına göre  ASA sınıflamasının dağılımı yapıldı. 

15. Yıllara göre  ASA sınıflamasının dağılımı. 

16. İlave sistemik hastalık oranları: Hastaların ilave sistemik  hastalıkları  10 grupta       

toplandı. 

  a. Kardiyovasküler sistem (KVS): Arteriyosklerotik kalp hastalıkları, geçirilmiş     

miyokard  infarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, romatizmal ve konjenital kapak  

hastalıkları, kardiyomyopati, perikardit, hipertansiyon vb. 

 b. Pulmoner: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (Kronik bronşit, amfizem), astım    

bronşiale, restriktif akciğer hastalığı (Tüberkuloz, pnömokonyoz) vb. 

    c. Diabetes mellitus (DM) 

    d.Obezite. 

 e.Diğer malignensi: Kolon kanseri, akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri 

baş- boyun kanseleri, renal kanserler, beyin kanseri vb.    

    f.Travma vakaları. 

    g. Nörolojik: Multipl skleroz, epilepsi, myastenia gravis, geçirilmiş serebrovasküler 

    hastalık vb. 

    h.Psikiyatrik hastalıklar: Depresyon, panik atak, bipolar sozukluklar vb. 

    i. Hepatik: Karaciğer yetmezliği, siroz, hepatit vb. 

    ı. Troid hastalıkları: hipertroidik, hipotroidik, ötroidik. 

   17. Yaş gruplarına göre ilave sistemik hastalık oranları.  
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 18. İndüksiyonda kullanılan anestezik ajan oranları ve yıllara göre dağılımı. 

     a.Propofol 

     b.Pentotal  

     c.Etomidat 

     d.Ketamin 

     e.İnhalasyon anestezikleri 

19. Entübasyon ve idamede kullanılan kas gevşetici ajan oranları ve yıllara göre             

dağılımı: 

      a. Süksinil kolin 

      b.Mivakron 

      c.Vekuronyum 

     d.Rokuronyum 

     e.Cisatrakuryum 

     f. Atrakuryum 

20. İdamede kullanılan anestezik ajan oranları ve yıllara göre  dağılımı:  

    a.Desfluran 

    b.Sevofluran 

    c.İzofluran 

21. İdamede kullanılan aneljezik ajan oranları ve yıllara göre  dağılımı:  

 Remifentanil kullanılan vakaların hiç birine fentanil veya azot protoksit 

kullanılmadı. Fentanil kullanılanların bir kısmında azot protoksit kullanıldı. Azot 

protoksit özellikle inhalasyon anestezik ajan olmasına rağmen çalışmamızda 

aneljezik ajan olarak değerlendirilmişdir. 

    a.Remifentanil 

    b.Fentanil 

    c.Azot Protoksit 

22. İntraoperatif steroid kullanım oranları. 

23. İntraoperatif steroid kullanım oranları ve yıllara göre dağılımı: Hastalar intraoperatif 

      steroid verilenler ve verilmeyenler olmak üzere iki gruba ayrıldı.               

24. Entübasyon güçlüğü oranları ve yıllara göre dağılımı: Entübasyon güçlüğü olarak 

      glottisin bir kısmı veya tamamının görülemediği ve görüşün krikoid bası ile 

      sağlanamadığı, en az üç kez denemekle tüpün glottik aralıktan zorlukla geçirildiği 

      veya geçirilmesinin mümkün olmadığı veya 10 dakikadan uzun süre işlemin 
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      gerçekleştirilemediği durumlar kabul edilmiştir19.  

.25. Entübasyon güçlüğünün cinsiyete göre dağılımı. 

26. Entübasyon güçlüğünün yaş gruplarına göre dağılımı. 

27.Entübasyon güçlüğünün yıllara göre dağılımı. 

28. Yıllara göre anestezi sürelerinin ortalaması: Anestezi süresi olarak hastaların 

      anestezi indüksiyonundan ayılma odasına geçen süre kabul edildi. 

29. Postoperatif  komplikasyon oranları. Postoperatif gelişen komplikasyonlar 5 grupta 

toplandı: 

a. Kardiyovasküler: Hipotansiyon ve/veya hipertansif atak veya seyir, aritmi, 

    iskemi, miyokard infarktüsü ve kardiyak arrest  kardiyak komplikasyon olarak 

    kabul edildi. 

b. Pulmoner: Bronkospazm, laringospazm, hipoksi, gastrik içerik aspirasyonu, 

    pnömotoraks, hemotoraks pulmoner komplikasyon olarak kabul edildi. 

c. Reentübasyon  

30. Postoperatif komplikasyon oranlarının yaş grublarına göre dağılımı. 

31. İlave sistemik hastalık varlığına göre postoperatif komplikasyon oranlarının 

dağılımı. 

32. Anestezi sürelerine göre postoperatif komplikasyon gelişmesi oranlarının dağılımı. 

33. Hastaların Mallampati değerlerinin dağılım oranları. 

34. Hastaların Mallampati skoruna göre entübasyon güçlüğünün dağılım oranları. 

35. Hastaların Mallampati skoruna göre dört gözlü tablosu. 

36. Hastaların Cormack-Lehane değerlerinin dağılım oranları. 

37.Hastaların Cormack-Lehane sınıflamasına göre entübasyon güçlüğünün dağılım 

oranları. 

38. Hastaların Cormack-Lehane sınıflamasına göre dört gözlü tablosu. 

39. Hastaların zor hava yolu hikayesine göre dağılım oranları. 

40. Hastaların zor hava yolu hikayesine göre entübasyon güçlüğünün dağılım oranları. 

41. Hastaların boyun hareketliliginin kısıtlılığı varlığına göre dağılım oranları. 

  42.Hastaların boyun hareketliliginin kısıtlılığı varlığına göre entübasyon güçlüğünün 

dağılım oranları. 

43. Hastaların tiromental mesafe değerlerine göre dağılım oranları. 

44. Hastaların tiromental mesafe değerlerine göre entübasyon güçlüğünün dağılım 

oranları. 
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45. Hastaların vokal kordda kitle varlığı hikayesine göre dağılım oranları. 

  46. Hastaların vokal kordda kitle varlığı hikayesine göre entübasyon güçlüğünün  

dağılım oranları. 

47. Entübasyon güçlüğü göstergelerinin Lojistik regresyon analizi. 

48. Entübasyon güçlüğü göstergelerinin tarama testlerinin değerliliği 

     Testlerin yararlığının değerlendirilmesi de önemli bir unsurdur. Testlerin 

güvenilirliği sensitivite (olacağı önceden tahmin edilen ve gerçekleşen zor entübasyon 

sayısı/gerçeklesen  tüm zor entübasyon sayısı) (duyarlılık). Spesifisite (Önceden kolay 

olacağı tahmin edilen ve gerçekleşen kolay entübasyon sayısı / gerçekleşen tüm kolay 

entübasyon sayısı). Pozitif tahmin değeri (tahmin edilenden, gerçeklesen zor entübasyon 

sayısı / zor olacağı tahmin edilen entübasyon sayısı) değerlerinin yüksek olması ile 

değer kazanmaktadır. Bu testlerin hangisinin seçilmesi gerektigi yönünde bir kesinlik 

bulunmamaktadır. 

        Elde edilen verilerin analizi, SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak 

yapıldı. Veriler, aritmetik ortalama ± SS (standart sapma), sayı ve yüzde olarak ifade 

edildi. Grupların karşılaştırılmasında Ki-kare ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. 

p<0.05 olan değerler anlamlı kabul edildi. Entübasyon güçlüğünde etken faktörlerin 

birbirine olan etkinliğinin tesbiti için Lojistik  Regresyon Analizi yapıldı. Eğer etken ile 

zor entübasyon arasında pozitif bir bağıntı varsa odds oranı (OR)>1 olacaktır. Etkenin 

koruyucu olduğu durumlarda OR<1 olacaktır. Bu yargıya varmadan önce bağıntının 

önemlilik testi yapılması gerekir. χ2 veya Fisher’in testi ile bu anlamlılık kontrol edilir. 
Bu önemli bulunmuş ise OR ile yorumlamaya geçilir. Bu yorumlama yapılırken sadece 

OR’nin 1 den büyük olduğuna bakılmaz, aynı zamanda OR’nin alt ve üst güven 

sınırlarının her ikisinin de 1 den büyük olması gerçek güçlü bağıntının olduğu 

yorumunu getirir.  

        Zor entübasyon testleri; sensitivite (duyarlılık), spesifisite (özgüllük), pozitif 

prediktif değeri (Pozitif tahmin edici değer) (PPD), negatif prediktif değeri (NPD) 

(Negatif tahmin edici değer) hesaplamasında kullanıldı. Testlerin zor ve kolay 

entübasyon ile arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Mc Nemar ki-kare testi yapıldı. 

          

        ey 

P= -----------      (e=2,72) 

       1+ey 
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 Y=Bo+B1*MS+B2*CLS+B3*BHK+B4*TM+B5*VK 

Zor entübasyon olasılığının ön değerlendirilmesinde kullanılan testlerinin sensitivite, 

spesifisitesi, pozitif prediktif değeri, negatif prediktif değeri, şu şekilde tanımlanıp 

değerlendirildi; 

                           

                            Doğru tahmin edilen zor entübasyon sayısı 

 Sensitivite = ------------------------------------------------------------- 

                              Karşılaşılan zor entübasyon sayısı 

 

 

 

 

                          

                             Doğru tahmin edilen kolay entübasyon sayısı 

 Spesifite = ------------------------------------------------------------------- 

                              Karşılaşılan kolay entübasyon sayısı 

 

      

 

                               Doğru tahmin edilen zor entübasyon sayısı 

PPD         =  ---------------------------------------------------------------------   

                              Zor entübasyon beklenen toplam hasta sayısı 

 

 

 

 

                           Doğru tahmin edilen kolay entübasyon sayısı 

 NPD       =  ------------------------------------------------------------------- 

                          Zor entübasyon beklenmeyen toplam hasta sayısı 
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Şekil 18. Anestezi Kayıt Formu 
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                                   Şekil 19. Anestezi Kayıt Formu 
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                              Şekil 20. Preoperatif Anestezi Kayıt Formu 
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Şekil 21. İntraoperatif Anestezi Kayıt Formu 
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4. BULGULAR 
 

4.1. Hastaların Demografik Özellikleri  
4.1.a.Yıllara Göre Opere Olan Tüm Hastaların ve DL Yapılan Hastaların Dağılımı 

Kliniğimiz KBB ameliyathane odasında 2000 ve 2010 yılları arasında opere olan tüm 

hastaların ve DL yapılan hastaların yıllara göre dağılımı Tablo II ve Şekil 22’da 

görülmektedir. DL yapılan hastalarda yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı fark  vardı 

( P<0,05). 

TabloII: Yıllara göre opere olan tüm hastaların ve DL yapılan hastaların dağılımı (n,%)  
Yıllar Opere olan hastalar DL yapılan hastalar 

Sayı(n) Sayı(n(%) 

2000 755 120 (15,8) 

2001 887 122 (13,7) 

2002 1.001 160 (15,9) 

2003 802 179 (22,3) 

2004 820 199 (24,2) 

2005 953 242 (25,3) 

2006 1047 256 (24,4) 

2007 1.080 299 (27,6) 

2008 820 178 (21,7) 

2009 1.226 265 (21,6) 

2010 1.186 213 (17,9) 

Toplam 10.577 2.233 (21,1) 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

DL dışı 635 765 841 623 621 711 791 781 642 961 973
DL 120 122 160 179 199 242 256 299 178 265 213
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Şekil 22. Yıllara Göre Opere Olan Tüm Hastaların ve DL Yapılan Hastaların Dağılımı 

(%)  

   4.1.b. Yıllara Göre DL Yapılan Hasta Sayılarının Dağılımı 

Kliniğimizde 2000 ile 2010 yılları arasında DL nedeniyle anestezi uygulanan toplam 

2.233 hastanın yıllara göre dağılımı Tablo III ve Şekil 23’de görülmektedir. 

Tablo III: Yıllara göre DL yapılan hastaların dağılımı (n,%) 
Yıllar Hasta sayısı(n) Yüzde(%) 

2000 120 5,4 

2001 122 5,5 

2002 160 7,2 

2003 179 8,0 

2004 199 8,9 

2005 242 10,8 

2006 256 11,5 

2007 299 13,4 

2008 178 8,0 

2009 265 11,9 

2010 213 9,5 

Toplam 2.233 100,0 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hasta yüzdesi 5,4 5,5 7,2 8 8,9 10,8 11,5 13,4 8 11,9 9,5
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  Şekil 23. Yıllara göre DL yapılan hasta sayılarının dağılımı (%)  

 

4.1.c. Cinsiyete Göre DL Yapılan Hasta Sayılarının Dağılımı 

Çalışmamızda DL yapılan hastaların 276’nın (%12,4) bayan, 1957’nın (%87,6) erkek 

olduğu Tablo IV ve Şekil 24’de görülmektedir. Hasta sayılarında cinsiyet göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (*:P<0,0 5). 

 

Tablo IV: Cinsiyete  göre DL yapılan hasta sayılarının dağılımı (n, %)  
Cinsiyet Hasta sayısı Yüzde 

Kadın 276 12,4 

Erkek* 1.957 87,6 

Toplam 2.233 100,0 
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Kadın Erkek
Hasta yüzdesi 12,4 87,6
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Şekil 24. Cinsiyete  göre DL yapılan hasta sayılarının dağılımı (%) 

 

4.1.d.Yıllara Göre DL Yapılan Hastaların Cinsiyete Göre Dağılımı  

Kliniğimizde 2000 ile 2010 yılları arasında DL nedeniyle anestezi uygulanan toplam 

2.233 hastanın yıllara göre cinsiyet dağılımı Tablo V ve Şekil 25’de görülmektedir. 

Tablo V: Yıllara göre DL yapılan hastaların cinsiyet dağılımı (n(%)  
Yıllar Kadın Erkek 

2000 11(9,2) 109(90,8) 

2001 14(11,5) 108(88,5) 

2002 10(6,3) 150(93,7) 

2003 10(5,6) 169(94,4) 

2004 13(6,5) 186(93,5) 

2005 38(15,7) 204(84,3) 

2006 32(12,5) 224(87,5) 

2007 45(15,1) 254(84,9) 

2008 30(16,9) 148(83,1) 

2009 33(12,5) 232(87,5) 

2010 40(18,8) 173(81,2) 

Toplam 276(12,4) 1.957(83,6) 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kadın 11 14 10 10 13 38 32 45 30 33 40
Erkek 109 108 150 169 186 204 224 254 148 232 173
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 Şekil 25. Yıllara göre DL yapılan hastaların cinsiyet dağılımı (n=2.233) 

  

 

4.1.e. Yaş Gruplarına Göre DL Yapılan Hastaların Dağılımı 

DL yapılan hastaların yaş dağılımı incelendiğinde; ortalama hasta yaşının 42,7 olduğu 

ve hastaların 1.212’sinin 45-65 yaş grubunda, 469’unun (%24,1) >65  yaş grubunda 

olduğu Tablo VI ve Şekil 26’da görülmektedir. DL yapılanlarda yaş gruplarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (*:p<0,05). 

 

 

Tablo VI: Yaş gruplarına  göre DL yapılan hastaların dağılımı (n,%)  

 
Yaş grupları Hasta sayısı Yüzde 

0-1 yaş 25 1,1 

1-5yaş 23 1,0 

5-15 yaş 35 1,6 

15-45 yaş 469 21 

45-65 yaş* 1.212 54,3 

>65 yaş 469 21 

Toplam 2.233 100,0 
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  Şekil 26. Yaş gruplarına  göre DL yapılan hastaların dağılımı (n=2.233) 

  

 

4.1.f. DL Yapılan Hastaların Yıllara Göre Yaş Gruplarının  Dağılımı 

Kliniğimizde 2000 ile 2010 yılları arasında DL nedeniyle anestezi uygulanan toplam 

2.233 hastanın yıllara göre yaş gruplarının dağılımı Tablo VII ve Şekil 27’de 

görülmektedir. DL yapılanlarda yıllara göre yaş grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (*:p>0,05). 

 

Tablo VII.a: DL yapılan hastaların yıllara göre yaş grubu dağılımı (n)  

Yıllar 
Yaş Grupları(n) 

Toplam(n) 
0-1 1-5 5-15  15-45 45-65  >65 

2000 0 0 3 33 53 31 120 

2001 1 1 1 40 61 18 122 

2002 0 1 2 38 91 28 160 

2003 0 0 2 46 103 28 179 

2004 1 3 10 35 109 41 199 

2005 3 7 3 34 148 47 242 

2006 1 2 2 49 147 55 256 

2007 7 1 5 70 145 71 299 

2008 2 1 4 31 103 37 178 

2009 8 7 1 46 145 58 265 

2010 2 0 2 47 107 55 213 

Toplam 25 23 35 469 1.212 469 2.233 
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Tablo VII.b: DL yapılan hastaların yıllara göre yaş grubu dağılımı (%)  

Yıllar 
Yaş Grubları (%) 

Toplam(n) 
0-1  1--5 5-15  15-45  45-65  >65  

2000 0 0 3 28 44 26 120 

2001 1 1 1 33 50 15 122 

2002 0 1 1 24 57 18 160 

2003 0 0 1 26 58 16 179 

2004 1 2 5 18 55 21 199 

2005 1 3 1 14 61 19 242 

2006 0 1 1 19 57 21 256 

2007 2 0 2 23 48 24 299 

2008 1 1 2 17 58 21 178 

2009 3 3 0 17 55 22 265 

2010 1 0 1 22 50 26 213 

Toplam       2.233 

 

 
Şekil 27. DL yapılan hastaların yıllara göre yaş grubu dağılımı (%)  
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4.1.g. DL Endikasyonları (n,%) 

Kliniğimiz KBB ameliyathane odasında, 2005 ve 2010 yılları arasında DL yapılan 

hastalarının endikasyon  dağılımı Tablo VIII ve Şekil 28’ de görülmektedir.  
TabloVIII: DL endikasyonları (n,%) 

DL Endikasyonları Sayı(n) Yüzde(%) 
Larinks benign hastalıkları 347 23 
Larinks malign hastalıkları 504 34 
Larinks konjenital defektleri 11 1 
Larinks enfektif hastalıkları 66 4 
Trekea, bronş, AC hastalıkları 20 1 
Özefagus hastalıkları 91 6 
Hipofarenx hastalıkları 74 5 
Yabancı cisim aspirasyonu 12 1 
Ses kısıklığı 167 11 
Dispne 56 4 
Diğer 125 10 
Genel Toplam 1.473 100 

 

 

 
Şekil 28.  DL endikasyonları (%) 
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4.1.h. Yıllara Göre DL Endikasyonları (n,%) 

Kliniğimiz KBB ameliyathane odasında, 2005 ve 2010 yılları arasında DL yapılan 

hastaların yıllara göre DL endikasyonlarının  dağılımı Tablo XI ve Şekil 29’da 

görülmektedir.  

 

Tablo:IX.a. DL yapılan hastaların yıllara göre DL endikasyonları (n) 

DL Endikasyonları 
Yıllar(n) Genel 

Toplam(n) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Larinks benign hastalıkları 40 44 38 68 66 91 347 
Larinks malign hastalıkları 42 83 153 44 120 62 504 
Larinks konjenital defektleri 1 1 1 3 4 1 11 
Larinks enfektif hastalıkları 4 18 29 9 5 1 66 
Trekea, bronş, AC hastalıkları 2 1 4 3 5 5 20 
Özefagus hastalıkları 11 13 16 15 20 16 91 
Hipofarenx hastalıkları 15 12 17 9 12 10 74 
Yabancı cisim aspirasyonu 3 1 2 2 1 3 12 
Ses kısıklığı 39 14 21 19 30 17 167 
Dispne 11 15 11 6 4 9 56 
Diğer 78 28 10 4 2 3 125 

Genel Toplam 242 256 299 178 265 213 1.473 

 

 

Tablo:IX.b. DL yapılan hastaların yıllara göre DL endikasyonları (%) 

DL Endikasyonları 
Yıllar(%) 

Genel Toplam(n) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Larinks benign hastalıkları 12 13 12 13 21 29 347 
Larinks malign hastalıkları 8 16 30 9 24 12 504 
Larinks konjenital defektleri 9 9 9 27 36 9 11 
Larinks enfektif hastalıkları 6 27 44 14 8 2 66 
Trekea, bronş, AC hastalıkları 10 5 20 15 25 25 20 
Özefagus hastalıkları 12 14 18 16 22 18 91 
Hipofarenx hastalıkları 20 16 23 12 16 13 75 
Yabancı cisim aspirasyonu 25 8 17 17 8 25 12 
Ses kısıklığı 28 10 15 14 21 12 167 
Dispne 20 27 20 11 7 16 56 
Diğer 62 22 8 3 2 2 125 
Genel Toplam             1.473 
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Şekil 29. DL yapılan hastaların yıllara Göre DL Endikasyonları(%) 

 

4.1.ı.Yaş Gruplarına  Göre DL Endikasyonları 

Kliniğimiz KBB ameliyathane odasında, 2005 ve 2010 yılları arasında DL yapılan 

hastaların yaşlara göre DL endikasyon  dağılımı TabloX ve Şekil 30’ da görülmektedir. 

 

Tablo: X.a. Yaş gruplarına göre DL endikasyonları (n) 
DL Endikasyonları Yaş Grubları(n) Genel Toplam 

0-1 1-5 5-15 15-45 45-65 >65  
Larinks benign hastalıkları 3 2 0 102 179 41 347 
Larinks malign hastalıkları 0 0 0 38 315 151 504 
Larinks konjenital defektleri 6 4 1 0 0 0 11 
Larinks enfektif hastalıkları 3 4 4 23 22 10 66 
Trekea, bronş, AC hastalıkları 0 0 0 5 10 5 20 
Özefagus hastalıkları 0 0 0 8 65 18 91 
Hipofarenx hastalıkları 0 0 0 29 25 20 74 
Yabancı cisim aspirasyonu 1 4 4 3 0 0 12 
Ses kısıklığı 0 1 2 42 101 21 167 
Dispne 7 2 4 9 29 6 56 
Diğer 3 1 2 16 50 53 125 
Genel Toplam 23 18 17 277 795 313 1.473 
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Tablo:X.b. Yaş gruplarına göre DL endikasyonları (%) 

DL Endikasyonları 
Yaş Grupları(%) 

Genel Toplam(n) 0-1 1--5 5--15 15-45 45-65 >65 

Larinks benign hastalıkları 2 1 0 29 56 12 347 
Larinks malign hastalıkları 0 0 0 8 62 30 504 
Larinks konjenital defektleri 55 36 9 0 0 0 11 
Larinks enfektif hastalıkları 5 6 6 35 33 15 66 
Trekea, bronş, AC hastalıkları 0 0 0 25 50 25 20 
Özefagus hastalıkları 0 0 0 9 71 20 91 
Hipofarenx hastalıkları 0 0 0 39 34 27 74 
Yabancı cisim aspirasyonu 8 33 33 25 0 0 12 
Ses kısıklığı 0 1 1     25 60 13 167 
Dispne 13 4 7 16 50 11 56 
Diğer 2 1 2 13 40 42 125 
Genel Toplam       1.473 

 

 

 

 
Şekil 30. Yaş gruplarına göre DL endikasyonları (%) 
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4.1.j.Cinsiyete  Göre DL Endikasyonları 

Kliniğimiz KBB ameliyathane odasında, 2005 ve 2010 yılları arasında DL yapılan 

hastalarının cinsiyete göre DL endikasyon  dağılımı TabloXI ve Şekil31 de 

görülmektedir. 

TabloXI: Cinsiyete göre DL endikasyonları (n,%) 
Larinks benign hastalıkları 

Erkek(n) Erkek (%) Kadın(n) Kadın (%) Genel 
Toplam(n) 

Larinks malign hastalıkları 306 88 41 12 347 
Larinks konjenital defektleri 473 94 31 6 504 
Larinks enfektif hastalıkları 4 36 7 64 11 
Trekea, bronş, AC hastalıkları 51 77 15 23 66 
Özefagus hastalıkları 15 75 5 25 20 
Hipofarenx hastalıkları 65 71 26 29 91 
Yabancı cisim aspirasyonu 52 70 22 30 74 
Ses kısıklığı 7 58 5 42 12 
Dispne 128 77 39 23 167 
Diğer 39 70 17 3 56 
Larinks benign hastalıkları 100 80 25 20 125 
Genel Toplam 1.240  233  1.473 

 

 

 

 
Şekil 31. Cinsiyete göre DL endikasyonları (%) 
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4.2.a. Cerrahiye Kabul Şekline Göre DL Yapılan Hastaların Dağılımı  

Çalışmamızda DL yapılan hastaların cerrahiye kabul şekli incelendiğinde; 2.183’ünün 

(%97,7) elektif, 50’sinin (%2,1) acil  olarak  alındığı Tablo XIIve Şekil 32’de 

görülmektedir. DL yapılanlarda cerrahiye kabul şekline göre istatistiksel olarak anlamlı 

fark vardı (*:p<0,05).  

Tablo XII: Cerrahiye kabul şekline göre DL yapılan hastaların dağılımı (n,%)  
Hasta kabul şekli Hasta sayısı Yüzde 

Elektif* 2.183 97,8 

Acil 50 2,2 

Toplam 2.233 100 

 

 

 
Şekil 32. Cerrahiye kabul şekline göre DL yapılan hastaların dağılımı (%)  
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4.2.b. DL yapılan Hastaların Cerrahiye Kabul Şeklinin Yıllara Göre Dağılımı 

Kliniğimizde 2000 ile 2010 yılları arasında DL nedeniyle anestezi uygulanan toplam 

2.233 hastanın yıllara göre cerrahi kabul şeklinin dağılımı Tablo XIII ve Şekil 33’de 

görülmektedir. DL yapılanlarda yıllara  göre cerrahiye kabul şeklinde istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (*:p>0,05). 

Tablo XIII.a: DL yapılan hastaların cerrahiye kabul şeklinin yıllara göre dağılımı (n)   

Hasta 
Kabul 

Yıllar(n) 
Toplam 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Elektif 120 121 160 176 196 231 241 293 176 257 211 2.183 

Acil 0 0 0 3 3 11 15 6 2 8 2 50 

Toplam 120 121 160 179 199 242 256 299 178 265 213 2.233 

 

Tablo XIII.b: DL yapılan hastaların cerrahiye kabul şeklinin yıllara göre dağılımı (% )  

Hasta 
Kabul 

Yıllar(%) 
Toplam(n) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Elektif 100 100 100 98 98 95 94 98 99 97 99 2.183 

Acil 0 0 0 2 2 5 6 2 1 3 1 50 
Toplam            2.233 

 

 
Şekil 33. DL yapılan hastaların cerrahiye kabul şeklinin yıllara göre dağılımı  
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4.3.a. ASA Skoruna  Göre DL Yapılan Hastaların Dağılımı 

DL yapılan hastaların ASA skoruna göre dağılımı incelendiğinde 867’sinin (%38,8) 

ASA 1, 1.025’nin (%45,9) ASA 2, 320’sinin (%14,3) ASA 3, 21’inin(%0,9) ASA 4 

olduğu Tablo XIV ve Şekil 34’de görülmektedir. DL yapılanlarda ASA skoruna göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (*:p<0,05). 

Tablo XIV: ASA  skoruna  göre DL yapılan hastaların  dağılımı (n,%)  
ASA skoru Hasta sayısı Yüzde 

1 867 38,8 

  2* 1.025 45,9 

3 320 14,3 

4 21 0,9 

Toplam 2.233 100,0 

 

ASA 1
39%

ASA 2
46%

ASA 3
14%

ASA 4
1%

Satışlar

 
Şekil 34. ASA  skoruna  göre DL yapılan hastaların  dağılımı  
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4.3.b.DL Yapılan Hastaların ASA Skoru Değerlendirilmesinin Yıllara Göre 

Dağılımı  

Kliniğimizde 2000 ile 2010 yılları arasında DL nedeniyle anestezi uygulanan toplam 

2.233 hastanın  ASA skorunun yıllara göre dağılımı Tablo XV ve Şekil 35’da 

görülmektedir. DL yapılanlarda  ASA skorlarının yıllara göre dağılımı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). 

Tablo XV.a: DL yapılan hastaların ASA  skorunun yıllara göre dağılımı (n)  
ASA 
Skoru 

Yıllar(n) Toplam(n) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ASA I 70 63 97 79 64 57 83 107 78 93 76 867 

ASA II 36 50 46 64 87 127 132 148 88 129 118 1.025 

ASA III 13 8 16 31 48 55 36 40 12 43 18 320 

ASA IV 1 1 1 5 0 3 5 4 0 0 1 21 

Toplam 120 122 160 179 199 242 256 299 178 265 213 2.233 

 

Tablo XV.b: DL yapılan hastaların ASA  skorunun yıllara göre dağılımı (%) 

 

 

 

 

 

 

Şekil 35. DL yapılan hastaların ASA  skorunun yıllara göre dağılımı (%) 

 

 

 

 

ASA 
Skoru 

Yıllar(%) Toplam(n) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ASA I 58 52 61 44 32 24 32 36 44 35 36 867 

ASA II 30 41 29 36 44 52 52 49 49 49 55 1.025 

ASA III 11 7 10 17 24 23 14 13 7 16 8 320 

ASA IV 1 1 1 3 0 1 2 1 0 0 0 21 

Toplam                      2.233 
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4.3.c. Yaş Gruplarına Göre DL Yapılan Hastaların ASA Skoru Dağılımı  

Kliniğimizde 2000 ile 2010 yılları arasında DL nedeniyle anestezi uygulanan toplam 

2.233 hastanın yaş gruplarına göre ASAskoru dağılımı Tablo XVI ve Şekil 36’de 

görülmektedir.  DL yapılanlarda yaş grublarına göre ASA değerlendirmesinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05) 

Tablo XVI: Yaş gruplarına  göre DL yapılan hastaların  ASA  skoru dağılımı (n,%) 

Yaş grupları 
ASA(n(%) 

ASA I ASA II ASA III ASA IV 

0-1 yaş 4(16) 10(40) 9(36) 2(8) 

1-5yaş 11(47,8) 6(26,1) 6(26,1) 0 

5-15 yaş 25(71,4) 7(20) 1(2,9) 2(5,7) 

15-45 yaş 306(65,2) 134(28,6) 27(5,8) 2(0,4) 

45-65 yaş 445(36,7) 613(50,6) 148(12,2) 6(0,5) 

>65 yaş 76(16,2) 255(54,4) 129(27,5) 9(1,9) 

 

 

 
 Şekil 36. Yaş gruplarına  göre DL yapılan hastaların  ASA  skoruna dağılımı (%) 

 

4.4.a. İlave Sistemik Hastalık Oranları 

Çalışmamızda toplam 2.233 hastanın  1.135’inin (%43) ilave sistemik hastalığı 

olmadığı, 521’inde (%20) KVS, 550’sinde (%21) solunum sistemi, 132’sinde (%5,8) 

DM hastalığı olduğu Tablo XVII ve Şekil 37’de görülmektedir.  
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Tablo XVII: DL yapılan hastaların ilave sistemik hastalık oranları (n,%) 
İlave sistemik hastalık Hastalık sayısı Yüzde 

Yok 1.135 43 

KVS 521 23,3 

Solunum 550 24,6 

DM 132 5,8 

Obezite 45 2 

Diğer Malignite 151 6,8 

Travma 2 0,1 

Nöromuskuler 17 0,8 

Pisikiyatrik 12 0,5 

Hepatit 31 1,4 

Guatr 35 1,6 

Toplam* 2.611 110 

*:Bazı hastalarda birden fazla  ilave sistemik hastalık vardır. 

 

 
Şekil 37. DL yapılan hastaların ilave sistemik hastalık oranları (%) 
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4.4.b. Yaş Gruplarına Göre İlave Sistemik Hastalık Oranları 

Yaş gruplarına göre ilave sistemik hastalık oranları karşılaştırıldığında; yaş gruplarına 

göre anlamlı fark olduğu Tablo XVIII ve Şekil 38’de görülmektedir. Yaş gruplarına göre 

ilave sistemik hastalık oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). 

 

Tablo XVIII. Yaş gruplarına göre DL yapılan hastaların ilave sistemik hastalık oranları (n(%) 

İlave Sistemik 
Hastalık 

Yaş Grupları(%) 
0-1 yaş* 1-5yaş 5-15 yaş 15-45 yaş 45-65 yaş* >65 yaş 

Yok 3 (0,3) 12 (1,1) 26 (2,3) 347(30,6) 590(52) 156(13,8) 
KVS 3(0,7) 0 1(0,2) 43(9,7) 251(56,5) 146(32,9) 
Solunum 11(4,1) 5(1,9) 6(2,2) 27(10,1) 148(55,4) 70(26,2) 
D.M 1(0,8) 4(3,1) 0 3(2,3) 79(61,2) 42(32,6) 
Obezite 0 0 0 3(30,0) 6(60,0) 1(10,0) 
Malignite 0 1(0,7) 0 21(13,9) 94(62,3) 35(23,2) 
Travma 0 0 0 2(100) 0 0 
Nöromuskuler 7(41,2) 1(5,9) 0 1(5,9) 5(29,4) 3(17,6) 
Psikiyatrik 0 0 1(8,3) 2(16,7) 7(58,3) 2(16,7) 
Hepatit 0 0 0 5(16,1) 16(51,6) 10(32,3) 
Guatr 0 0 1(2,9) 15(42,9) 15(42,9) 4(11,4) 
Toplam 25(1,1) 23(1,0) 35(1,6) 469(21,0) 1211(54,3) 469(21,0) 

 

 

 
Şekil 38. Yaş gruplarına göre DL yapılan hastaların ilave sistemik hastalık oranları (%) 
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4.5. İndüksiyonda Kullanılan Anestezik Ajan Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı  

Hastaların indüksiyonunda kullanılan anestezik ajan incelendiğinde; 103’ünde (%4,6) 

Tiyopental, 2.084’ünde (%93,3) Propofol, 36’sında (% 1,6) Etomidat, 2’sinde (% 0,1) 

Ketamin, 8’inde (%2,6) İnhalasyon ajan kullanıldığı saptandı. Kullanılan indüksiyon 

ajanının yıllara göre dağılımı Tablo XIX ve Şekil 39’da görülmektedir. 

 

Tablo XIX: İndüksiyonda kullanılan anestezik ajan oranları ve yıllara göre dağılımı 

(n,%) 

Yıllar 

Propofol Tiyopental Etomidat Ketamin İnhalasyon 

Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% 

2000 116 96,7 4 3,3 0 0 0 0 0 0 

2001 119 97,5 2 1,6 0 0 0 0 1 0,8 

2002 160 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

2003 163 91,1 16 9,9 0 0 0 0 0 0 

2004 197 99 2 1 0 0 0 0 0 0 

2005 224 92,6 18 7,4 0 0 0 0 0 0 

2006 244 95,3 6 2,3 6 2,3 0 0 0 0 

2007 245 81,9 50 16,7 0 0 0 0 4 1,3 

2008 175 98,3 3 1,7 0 0 0 0 0 0 

2009 260 98,1 1 0,4 0 0 1 0,4 3 1,1 

2010 181 85 1 0,5 30 14,1 1 0,5 0 0 

Toplam 2.084 93,3 103 4,6 36 1,6 2 0,1 8 0,4 
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 Şekil 39. İndüksiyonda kullanılan anestezik ajan oranları ve yıllara göre dağılımı (%) 

 

4.6. Entübasyon ve İdamede Kullanılan Kas Gevşetici Ajan Oranları ve Yıllara 

Göre Dağılımı  

Çalışmamızda hastaların entübasyon ve idamesinde kullanılan kas gevşetici ajan 

incelendiğinde; 1.075’inde (%48,2) süksinilkolin, 865’inde (%38,7) mivakuryum, 

63’ünde (%2,8) sisatrakuryum, 75’inde (%3,3) vekuronyum, 146’sında (%6,4) 

rokuronyum, 10’unda (%0,6) atrakuryum kullanıldığı saptandı. Hastaların entübasyon 

ve idamesinde kullanılan kas gevşetici ajan oranlarının yıllara göre dağılımı Tablo XX 

ve Şekil 40’de görülmektedir. 
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 Tablo XX: Entübasyon ve idamede kullanılan kas gevşetici ajan oranları ve yıllara 

göre dağılımı (n,%)   

 

 

 
Şekil 40. Entübasyon ve idamede kullanılan kas gevşetici ajan oranları ve yıllara göre 

dağılımı (%) 

 

 

    

Yıllar Süksinil kolin Mivakuryum Vekuronyum Cisatrakuryum Atrakuryum Rokuronyum 

Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% Hasta 

sayısı 

% 

2000 90 75 27 22,5 3 2,5 0 0 0 0 0 0 

2001 102 83,6 17 13,9 1 0,9 2 1,6 0 0 0 0 

2002 104 65 49 30,6 3 1,9 4 2,5 0 0 0 0 

2003 133 74,3 35 19,6 11 6,1 0 0 0 0 0 0 

2004 42 21,1 152 76,4 2 1 3 1,5 0 0 0 0 

2005 60 24,8 164 67,8 3 1,2 10 4,1 5 3,1 0 0 

2006 77 30,1 159 62,1 14 5,5 5 2 0 0 3 1,2 

2007 189 63,2 79 26,4 15 5 16 5,4 0 0 0 0 

2008 136 76,4 26 4,6 8 4,5 3 1,7 5 2,8 0 0 

2009 123 46,4 90 34 15 5,7 11 4,1 0 0 26 9,8 

2010 19 8,9 67 31,5 0 0 9 4,3 0 0 117 54,9 

Topla

m 

1.075 48,2 865 38,7 75 3,3 63 2,8 10 0,6 146 6,4 



 89 

4.7. İdamede Kullanılan Anestezik Ajan Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı  

Çalışmamızda hastaların idamesinde kullanılan anestezik ajan incelendiğinde; 

1.261’inde  (%56.47)  sevofluran,  934’ünde  (%41,82)  desfluran, 38’sında (%1,7) 

izofluran kullanıldığı saptandı. Hastaların idamesinde kullanılan anestezik ajan 

oranlarının yıllara göre dağılımı Tablo XXI ve Şekil 41’de görülmektedir. 

Tablo XXI: İdamede kullanılan anestezik ajan oranları ve yıllara göre dağılımı(n,%) 
Yıllar Sevofluran Desfluran İzofluran 

Hasta sayısı % Hasta sayısı % Hasta sayısı % 

2000 120 100 0 0 0 0 

2001 105 86,1 17 13,9 0 0 

2002 71 44,4 89 55,6 0 0 

2003 71 39,7 102 57 6 3,4 

2004 44 22,1 153 76,9 2 1 

2005 170 70,2 68 28,1 4 1,6 

2006 117 45,7 138 55,9 1 0,4 

2007 162 54,2 129 43,1 8 2,6 

2008 113 63,5 52 29,2 13 7,3 

2009 192 72,5 69 26 4 1,5 

2010 96 45,1 117 54,9 0 0 

Toplam 1.261 56,47 934 41,82 38 1,7 

 

 
Şekil 41. İdamede kullanılan anestezik ajan oranları ve yıllara gördağılımı (%) 
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4.8.İdamede Kullanılan Analjezik Ajan Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

Çalışmamızda hastaların idamesinde kullanılan analjezik ajan incelendiğinde; 620’sinde  

(%27,8)  remifentanil,  80’inde  (%3,4)  fentanil, 1.528’inde (%1,7) azot protoksit 

kullanıldığı saptandı. Hastaların idamesinde kullanılan analjezik ajan oranlarının yıllara 

göre dağılımı Tablo XXII ve Şekil 42’de görülmektedir. 

TabloXXII: İdamede kullanılan analjezik ajan oranları ve yıllara göre dağılımı (n,%) 

Yıllar 
Remifentanil Fentanil Azot protoksit 

Hasta sayısı % Hasta sayısı % Hasta sayısı % 

2000 0 0 0 0 120 100 

2001 0 0 0 0 122 100 

2002 1 0,6 0 0 159 99,4 

2003 0 0 2 1,1 177 98,9 

2004 4 2 6 1,5 194 96,5 

2005 29 12 5 2,1 207 85,5 

2006 117 45,7 41 16 98 38,3 

2007 159 53,2 6 4 134 44,8 

2008 107 60,1 4 2,2 67 37,6 

2009 34 12,8 16 6 212 80 

2010 169 79,3 5 2,3 39 18,3 

Toplam 620 27,8 80 3,4 1.528 68,4 

 

 Şekil 42. İdamede kullanılan analjezik ajan oranları ve yıllara göre dağılımı (%)    
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4.9.a. İntraoperatif Steroid Kullanım Oranlarına Göre Dağılımı 

Çalışmamızda intraoperatif steroid kullanımı incelendiğinde; 2.233 hastanın 1.616’sına 

(%72,4) steroid yapıldığı, 617’sine (%27,6) steroid yapılmadığı saptandı. İntraoperatif 

steroid kullanımının dağılımı Tablo XXIII ve Şekil 43’de görülmektedir. 

 

Tablo XXIII: İntraoperatif  steroid kullanım oranları (n,%) 
Steroid Hasta sayısı Yüzdesi 

Yapılan 1.616 72,4 

Yapılmayan 617 27.6 

Toplam 2.233 100 

 

 

Yapılan
72%

Yapılamayan
28%

Yüzdesi

Şekil 43. İntraoperatif  steroid kullanım oranları  (%) 
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4.9.b. İntraoperatif Steroid Kullanım Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

İntraoperatif steroid kullanımının yıllara göre dağılımı Tablo XXIV ve Şekil 44’de 

görülmektedir. 

Tablo XXIV: İntraoperatif steroid kullanım oranları ve yıllara göre dağılımı (n,%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil 44. İntraoperatif steroid kullanım oranları ve yıllara göre dağılımı (%) 

 

 

 

Yıllar 
Yapılan Yapılmayan 

Hasta sayısı % Hasta sayısı % 

2000 117 97.5 3 2.5 

2001 118 95.9 4 4.1 

2002 148 93.1 11 6.9 

2003 163 91.1 16 8.9 

2004 178 89.4 21 10.6 

2005 150 61.6 92 38.4 

2006 222 86.7 34 13.3 

2007 187 61.9 112 38.1 

2008 70 39.3 108 60.7 

2009 140 51.7 125 48.3 

2010 129 60.6 84 39.4 

Toplam 1.616 72.4 617 27.6 
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4.10. Yıllara Göre Anestezi Sürelerinin Ortalaması 

Çalışmamızda 2.233 hastanın anestezi sürelerinin ortalaması 35,07 ± 13,80 dakika 

olarak saptandı. Yıllara göre anestezi sürelerinin ortalaması Tablo XXV ve  Şekil 45’da 

görülmektedir. 

 

Tablo XXV: Yıllara göre anestezi sürelerinin ortalaması 

Yıl Ort±SD 

2000 31,37 ± 13,74 

2001 30,28 ± 4,95 

2002 32,28 ± 8,42 

2003 31,64 ± 6,74 

2004 36,25 ± 11,37 

2005 44,02 ± 25,04 

2006 31,69 ± 10,36 

2007 33,42 ± 10,50 

2008 32,24 ± 13,60 

2009 37,62 ± 13,08 

2010 39,15 ± 11,63 

Toplam 35,07 ± 13,80 
 

 
Şekil 45. Yıllara göre anestezi sürelerinin ortalaması 
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4.11.a. DL Yapılan Hastaların Postoperatif Komplikasyon Oranlarna Göre 

Dağılımı 

Çalışmamızda 2.233 hastanın 221’inde (%9.05) postoperatif komplikasyon geliştiği, 

2.012’sinde (%90.05) postoperatif komplikasyon gelişmediği saptandı. Postoperatif 

gelişen komplikasyonların dağılımı Tablo XXVI ve Şekil 46’de görülmektedir.  

 

 Tablo XXVI: Postoperatif komplikasyon oranlarına göre dağılımı (n,%). 
Komplikasyon Sayısı Yüzdesi 

Yok 2.012 90,05 

Solunum 30 1,3 

KVS 171 7,7 

Reentübasyon 19 1 

Geç uyanma 1 0,05 

Toplam 2.233 100 

 

 
Şekil 46. Postoperatif komplikasyon oranlarına göre dağılımı (%) 
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4.11.b. DL Yapılan Hastaların Yaş Gruplarına Göre Postoperatif Komplikasyon 

Dağılımı 

Postoperatif komplikasyon gelişme oranları, 45-65 yaş grubu (p<0,05) ve >65 yaş 

grubunda (p<0,01) diğer yaş gruplarına göre anlamlı olarak yüksek bulunduğu Tablo 

XXVII ve Şekil 47’de görülmektedir. Yaş gruplarına göre postoperatif komplikasyon 

oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (*:p<0,05,**:p<0,05). 

 

Tablo XXVII: Yaş gruplarına göre postoperatif komplikasyon dağılımı (n(%)  

Yaş grupları 
Postoperatif Komplikasyon(%) 

Yok Solunum KVS Reentübasyon Geç uyanma 

0-1 yaş 19(76) 4(16) 2(8) 0 0 

1-5yaş 15(65,2) 1(%4,3) 4(17,4) 2(8,7) 1(4,3) 

5-15 yaş 33(94,3) 0 0 2(5,7) 0 

15-45 yaş 444(94,7) 2(0,4) 20(4,3) 2(0,4) 1(0,2) 
45-65 yaş* 1093(90,3) 17(1,4) 90(7,4) 10(0,8) 0 
>65 yaş** 404(86,3) 6(1,3) 55(11,8) 3(0,6) 0 
Toplam 2011(90) 30(1,3) 171(7,7) 19(0,9) 2(0,1) 

 

 
Şekil 47. Yaş gruplarına göre postoperatif komplikasyon dağılımı (%) 
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4.11.c.İlave Sistemik Hastalık Varlığına Göre Postoperatif Komplikasyon Dağılımı 

İlave sistemik hastalığı olan hastalarda, sistemik hastalığı olmayan hastalara göre 

postoperatif komplikasyon gelişme oranları istatistiksel olarak anlamlı fark bulundugu  

(p<0,001) Tablo XXVIII ve Şekil 48’de görülmektedir 

Tablo XXVIII: İlave sistemik hastalık varlığına göre postoperatif komplikasyon 

dağılımı (n,%)  
İlave Sistemik 

Hastalık 
Postoperatif Komplikasyon(%) 

Yok Solunum KVS Reentübasyon Geç Uyanma 
Yok 1076(94,8) 11(1) 41(3,6) 5(0,4) 2(0,2) 

Kvs 363(81,7) 7(1,6) 69(15,6) 5(1,1) 0 
Solunum 242(90,6) 7(2,6) 12(4,5) 6(2,2) 0 

D.M 98(76) 2(1,6) 28(21,7) 1(0,8) 0 

Obezite 9(90) 0 1(10) 0 0 
Malignite 132(87,4) 0 19(12,6) 0 0 

Travma 1(50,0) 0 0 1(50,0) 0 

Nöromuskuler 15(88,2) 2(11,8) 0 0 0 
Psikiyatrik 12(100) 0 0 0 0 

Hepatit 30(96,8) 1(3,2) 0 0 0 

Guatr 33(94,3) 0 1(2,9) 1(2,9) 0 
Toplam 2.011(90,1) 30(1,3) 171(7,7) 19(0,9) 2(0,1) 

 

 

 

 
Şekil  48. İlave sistemik hastalık varlığına göre postoperatif komplikasyon dağılımı (%) 
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4.12. Anestezi Sürelerine Göre Postoperatif Komplikasyon Gelişme Oranları 

Çalışmamızdaki 2.233 hastanın 221 de postoperatif komplikasyon gelişmiş, 

komplikasyon gelişen hastalarda anestezi sürelerinin ortalaması 20-40dk, 40-60dk 

olarak saptanmıştır. istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu (p<0,05) Tablo XXIX ve 

Şekil 49’da görülmektedir. 

Tablo XXIX: Anestezi sürelerine göre postoperatif  komplikasyon gelişme oranları 

(n,%)  
Anestezi 

Süresi 

Postoperatif Komplikasyon(%) 

Yok Solunum KVS Reentübasyon Geç 

uyanma 

Toplam(n) 

0-20 dk 117(92,7) 3(2,4) 4(3,2) 1(0,8) 0 124 

20-40dk 1.492(90,6) 19(1,2) 127(7,7) 8(0,5) 0 1.645 

40-60dk 335(88,2) 6(1,6) 32(8,4) 7(1,8) 0 380 

60-80dk 43(84,3) 1(2) 5(9,8) 2(3,9) 1(1,9) 51 

90dküzeri 24(80) 1(3,3) 3(10) 1(3,3) 1(3,3) 30 

Toplam 2.011(90) 30(1,3) 171(7,7) 19(0,9) 2(0,1) 2.233 

 

 
Şekil 49. Anestezi sürelerine göre postoperatif  komplikasyon gelişme oranları(%) 

 

4.13.a. Entübasyon Güçlüğü Oranları Dağılımı 

Çalışmamızda entübe edilen 2.233 hastanın 140’sında (%6,3) entübasyon güçlüğü 

olduğu, 2.093’ünde (%93,7) entübasyon güçlüğü olmadığı saptandı. Entübasyon 

güçlüğü oranlarının dağılımı Tablo XXX ve Şekil 50’de görülmektedir.  
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Tablo XXX: Entübasyon güçlüğü oranları dağılımı (n,%) 
Entübasyon güçlüğü Hasta sayısı Yüzde 

Var 140 6,3 

Yok 2.093 93,7 

Toplam 2.233 100 

 

 

 
  Şekil  50. Entübasyon güçlüğü oranları dağılımı (%) 

 

4.13.b. Entübasyon Güçlüğünün Cinsiyete  Göre Dağılımı 

Çalışmamızda entübasyon güçlüğü olanların 19’u (%7,3) kadın, 121’i erkek(%6,4), 

entübasyon güçlüğü olmayanların, bunların 254’ünün (%92,7) kadın, 1.839’unun 

(%93,6) erkek olduğu saptandı. Entübasyon güçlüğünün cinsiyete  göre dağılımı Tablo 

XXXI ve Şekil 51’de görülmektedir.  Entübasyon  güçlüğünde cinsiyete göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (P>0,05). 

 

Tablo XXXI: Entübasyon  güçlüğünün cinsiyete göre dağılımı  (n(%)  

Cinsiyet 
Hasta sayısı (n(%) 

Toplam(n) 
Ent güç var Ent güç yok 

Kadın 19(7,3) 254(92,7) 273 

Erkek 121(6,4) 1.839(93,6) 1.960 

Toplam 140(6,3) 2.093(93,7) 2.233 
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Şekil 51. Entübasyon  güçlüğünün cinsiyete göre dağılımı  (%) 

 

4.13.c. Entübasyon Güçlüğünün Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Çalışmamızda 2.233 hasta entübasyon güçlüğü yönünden değerlendirildi; 2’sinin (%8) 

0-1 yaş grubunda, 2’sinin (%8,7) 1-5 yaş grubunda, 2’sinin (%5,7) 5-15 yaş grubunda, 

19’unun (%4,1) 15-45 yaş grubunda, 86’sının (%7,1) 45-65 yaş grubunda, 29’unun 

(%6,2) >65 yaş  üstü grubunda olduğu saptandı.  Entübasyon güçlüğünün yaş gruplarına   

göre dağılımı Tablo XXXII  ve  Şekil 52’de  görülmektedir. Entübasyon  güçlüğünde 

yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (P>0,05). 

 

Tablo XXXII: Entübasyon güçlüğünün yaş gruplarına göre dağılımı (n(%)  

Yaş Grubları Entübasyon Güçlüğü (n(%) 
yok var 

0-1 yaş 23(92,0) 2(8,0) 
1-5yaş 21(91,3) 2(8,7) 

5-15 yaş 33(94,3) 2(5,7) 
15-45 yaş 450(95,9) 19(4,1) 
45-65 yaş 1.126(92,9) 86(7,1) 
>65 yaş 440(93,8) 29(6,2) 
Toplam 2.093(93,7) 140(6,3) 
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Şekil 52. Entübasyon güçlüğünün yaş gruplarına göre dağılımı (%) 

4.13.d. Entübasyon Güçlüğünün Yıllara Göre Dağılımı 

Entübasyon güçlüğünün yıllara göre dağılımı TabloXXXIII ve Şekil53’de 

görülmektedir. 

Tablo XXXIII: Entübasyon güçlüğünün yıllara göre dağılımı (n(%) 

Yıllar 
Entübasyon Güçlüğü (n(%) 

yok var 

2000 116(96,7) 4(3,3) 
2001 120(98,4) 2(1,6) 
2002 152(95,0) 8(5,0) 
2003 166(92,7) 13(7,3) 
2004 186(93,5) 13(6,5) 
2005 229(94,6) 13(5,4) 
2006 231(90,2) 25(9,8) 
2007 286(95,7) 13(4,3) 

2008 173(97,2) 5(2,8) 

2009 239(90,2) 26(9,8) 

2010 195(91,5) 18(8,5) 

Toplam 2.093(93,7) 140(6,3) 
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Şekil53. Entübasyon güçlüğünün yıllara göre dağılımı (%) 

 

4.14.a. Entübe Edilen Hastaların Mallampati Skoruna Göre Dağılımı (n,%) 

Çalışmamızda 1.542 hastanın Mallampati skoru değerlendirilmiş. Entübe edilen 

hastaların mallampati skoruna göre dağılımı Tablo XXXIV ve Şekil 54’de 

görülmektedir. 

Tablo XXXIV. Hastaların Mallampati skoruna göre dağılımı (n,%) 

Mallampati skoru Hasta sayısı Hasta yüzdesi 

1 1.079 70 
2 403 26 
3 53 3 
4 7 1 

Toplam 1.542 100 
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Şekil 54. Hastaların Mallampati skoruna göre dağılımı (%) 

 

4.14.b. Entübe Edilen Hastaların Mallampati Skoruna Göre Entübasyon 

Güçlüğünün Dağılımı.  

Çalışmamızda Mallampati 3 olan 53 hastanın 34’ünde (%62,3), Mallampati 4 olan 7 

hastanın 4’ünde (%57,1) entübasyon güçlüğü görülmüştür.  Mallampati skoru 1’den 4’e 

doğru arttıkça zor entübasyon riskinin de aynı oranda arttığı gözlendi. Entübe edilen 

hastaların mallampati skoruna göre entübasyon güçlüğünün dağılımı Tablo XXXV ve 

Şekil 55’de görülmektedir.  Entübasyon  güçlüğünde hastaların Mallampati skoruna 

göre istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (*,**:P<0,05). 

 

Tablo XXXV: Hastaların Mallampati skoruna göre entübasyon güçlüğünün dağılımı 

(n,%)  
Mallampati skoru                                 Entübasyon güçlüğü 

Yok Var Toplam 

 Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

1 1.049 97,2 30 2,8 1.079 

2 357 88,6 46 11,4 403 

 3* 19 37,7 34 62,3 53 

  4** 3 42,9 4 57,1 7 

Toplam 1.428  114  1.542 
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Şekil 55. Hastaların Mallampati skoruna göre entübasyon güçlüğünün dağılımı (%)  

 

4.14.c. Entübe Edilen Hastaların Mallampati Skoruna Göre Dört Gözlü Tablosu 

Tablo XXXVI: Hastaların Mallampati skoruna göre dört gözlü tablosu (n,%) 
Test Entübasyon 

güçlüğü(+) 
Entübasyon 
 güçlüğü (-) 

Toplam 

Mallampati( 3-4) 38 23 70 
Mallampati( 1-2) 76 1.406 1.482 

Toplam 114 1.428 1.542 
Sensitivite: %33              PPD :%54 

Spesifisite: %97              NPD :%98 

 

4.15.a. Entübe Edilen Hastaların Cormack-Lehane sınıflamasına Göre Dağılımı  

Çalışmamızda 1542 Cormack-Lehane sınıflaması değerlendirilmiş. Entübe edilen 

hastaların Cormack-Lehane sınıflamasına göre dağılımı Tablo XXXVII ve Şekil 56’da 

görülmektedir 

Tablo XXXVII: Hastaların Cormack-Lehane sınıflamasına göre dağılımı (n,%) 
Cormack-Lehane Hasta sayısı Hasta yüzdesi 

1 1.210 78 

2 214 14 

3 86 6 

4 32 2 

Toplam 1.542 100 
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Şekil 56 Hastaların Cormack-Lehane sınıflamasına göre dağılımı (%) 

 

4.15.b. Entübe Edilen Hastaların Cormack-Lehane Sınıflamasına  Göre 

Entübasyon Güçlüğünün Dağılımı 

Çalışmamızda Cormack-Lehane 3 olan 85 hastanın 58’inde (%69,8), Cormack- Lehane 

4 olan 32 hastanın 28’inde (%92,3) entübasyon güçlüğüne rastlanmıştır. Cormack-

Lehane 3 ve 4 ile zor entübasyon arasında istatistiksel ilişki saptandı (p<0.05).     

Entübe edilen hastaların Cormack- Lehane Sınıflamasına  göre dağılımı Tablo 

XXXVIII ve Şekil 57’de görülmektedir. Entübasyon  güçlüğünde hastaların Cormack- 

Lehane sınıflamasına  göre istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (*,**:P<0,05). 

 

Tablo XXXVIII: Hastaların Cormack- Lehane sınıflamasına  göre entübasyon 

güçlüğünün dağılımı (n,%)  
Cormack-Lehane 

sınıflaması   

                                Entübasyon güçlüğü 

Yok Var Toplam 

 Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

1 1.196 98,8 15 1,2 1.211 

2 201 93,9 13 6,1 214 

 3* 27 30,2 58 69,8 85 

  4** 4 7,7 28 92,3 32 

Toplam 1.428  114  1.542 
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Şekil 57. Hastaların Cormack- Lehane sınıflamasına  göre entübasyon güçlüğünün 

dağılımı (%) 

4.15.c. Entübe Edilen Hastaların Cormack-Lehane Sınıflamasına  Göre Dört  

Gözlü Tablosu 

Tablo XXXIX: Hastaların Cormack- Lehane sınıflamasına  göre dört gözlü tablosu 

(n,%) 
Test Entübasyon 

güçlüğü(+) 
Entübasyon 
 güçlüğü (-) 

Toplam 

Cormack-lehane( 3-4) 86 32 118 
Cormack-lehane( 1-2) 28 1.396 1424 

Toplam 114 1.428 1542 
Sensitivite : %75             PPD :%75 
Spesifisite :  %98             NPD :%98 
 
4.16.a. Entübe Edilen Hastaların Zor Hava Yolu Hikayesine Göre Dağılımı  

Çalışmamızda 1533 hastanın zor hava yolu hikayesi değerlendirilmiş, 16’sında (%1) zor 

hava yolu hikayesi mevcut.  Entübe edilen hastaların zor hava yolu hikayesine göre 

dağılımı Tablo XXXX ve Şekil 58’de görülmektedir. 

Tablo XXXX: Hastaların zor hava yolu hikayesine göre dağılımı (n,%) 
Zor hava yolu hikayesi Hasta sayısı Yüzdesi 

Yok 1.533 99 

Var 16 1 

Toplam 1.549 100 
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Şekil 58. Hastaların zor hava yolu hikayesine göre dağılımı (%) 

 

4.16.b. Entübe Edilen Hastaların  Zor Havayolu Hikayesine Göre Entübasyon 

Güçlüğünün Dağılımı 

Çalışmamızda zor havayolu hikayesi olan 16 hastanın 12’sinde (73,3) entübasyon 

güçlüğüne rastlanmıştır. Entübe edilen hastaların Zor havayolu hikayesine göre dağılımı 

Tablo XXXXI ve Şekil 59’da görülmektedir. Entübasyon  güçlüğünde hastaların zor 

hava yolu hikayesine göre istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (*:P<0,05). 

  

Tablo XXXXI: Hastaların zor hava yolu hikayesine göre entübasyon güçlüğünün 

dağılımı (n,%)  
Zor hava 

yolu hikayesi 

                                Entübasyon güçlüğü 

Yok Var Toplam 

 Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

Yok 1.432 93,4 101 6,6 1.533 

 Var* 4 26,7 12 73,3 16 

Toplam 1.436  113  1.549 

Sensitivite: %10                 PPD: %75 

Spesifisite:  %99,8             NPD: %93,4 
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Şekil 59. Hastaların zor hava yolu hikayesine göre entübasyon güçlüğünün dağılımı (%) 

 

4.17.a. Entübe Edilen Hastaların Boyun Hareket Kısıtlılığına Göre Dağılımı 

Çalışmamızda 1501 hastanın boyun hareket kısıtlılığı değerlendirilmiş, 51’inde (%3) 

boyun hareket kısıtlılığı mevcut. Entübe edilen hastaların boyun hareket kısıtlılığına 

göre dağılımı Tablo XXXXII ve Şekil 60’da görülmektedir. 

Tablo XXXXII: Hastaların boyun hareket kısıtlılığına göre dağılımı (n,%) 
Boyun hareket kısıtlılığı Hasta sayısı Yüzdesi 

Yok 1.501 97 

Var 51 3 

Toplam 1.552 100 

 

 
Şekil 60. Hastaların boyun hareket kısıtlılığına göre dağılımı (%) 
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4.17.b. Entübe Edilen Hastaların  Boyun hareket kısıtlılığına Göre Entübasyon 

Güçlüğünün Dağılımı 

Çalışmamızda boyun hareket kısıtlılığı olan 51 hastanın 40’ında (%78,4)  entübasyon 

güçlüğüne rastlanmıştır. Entübe edilen hastaların boyun hareket kısıtlılığına göre 

dağılımı Tablo XXXXIII ve Şekil 61’de görülmektedir. Entübasyon  güçlüğünde 

hastaların boyun hareket kısıtlılığına göre istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 

(*:P<0,05). 

 

Tablo XXXXIII: Hastaların boyun hareket kısıtlılığına göre entübasyon güçlüğünün 

dağılımı (n,%)  
Boyun hareket 

kısıtlılığı 

Entübasyon güçlüğü 

Yok Var Toplam 

 Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

Yok 1.428 95,1 73 4,9 1.501 

 Var* 11 21,6 40 78,4 51 

Toplam 1.539  113  1.552 

Sensitivite: %35                  PPD :%78 

Spesifisite: %99                  NPD :%95 

 

 
Şekil 61. Hastaların boyun hareket kısıtlılığına göre entübasyon güçlüğünün dağılımı 

(%) 
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4.18.a. Entübe Edilen Hastaların  Tiromental Mesafe  Ölçümlerine Göre Dağılımı 

Çalışmamızda 1511 hastanın tiromental mesafe kısalığı değerlendirilmiş, 41’inde (%3) 

tiromental mesafe kısalığı mevcut. Entübe edilen hastaların tiromental mesafe ölçümüne 

göre dağılımı Tablo XXXXIV ve Şekil 62’de görülmektedir. 

 

Tablo XXXXIV: Hastaların tiromental mesafe ölçümüne göre dağılımı (n,%) 
Tiromental mesafe kısalığı Hasta sayısı Yüzdesi 

Yok 1.511 97 

Var 41 3 

Toplam 1.552 100 

 

 

 
Şekik 62. Hastaların tiromental mesafe ölçümüne göre dağılımı (%) 

 

4.18.b. Entübe Edilen Hastaların Tiromental Mesafe Ölçümüne Göre Entübasyon 

Güçlüğünün Dağılımı 

Çalışmamızda tiromental mesafe kısalığı olan 41 hastanın 33’ünde (%80,5)  entübasyon 

güçlüğüne rastlanmıştır. Entübe edilen hastaların tiromental mesafe kısalığına göre 

dağılımı Tablo XXXXV ve Şekil 63’de görülmektedir. Entübasyon  güçlüğünde 

hastaların tiromental mesafe ölçümüne göre istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 

(*:P<0,05). 
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TabloXXXXV: Hastaların tiromental mesafe ölçümüne göre entübasyon güçlüğünün 

dağılımı (n,%)  
Tiromental 

Mesafek Kısalığı 

Entübasyon güçlüğü 

Yok Var Toplam 

 Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

Yok 1.431 94,7 80 5,3 1.511 

 Var* 8 19,5 33 80,5 41 

Toplam 1.439  113  1.552 

Sensitivite: %29             PPD : %81  

Spesifisite: %99             NPD: %96 

 

 
Şekil 63. Hastaların tiromental mesafe ölçümüne göre entübasyon güçlüğünün dağılımı 

(%) 

4.19.a. Entübe Edilen Hastaların  Vokal Kordda Kitle Varlığına  Göre Dağılımı 

Çalışmamızda entübe edilen 2.233 hastanın 1.991’inde (%89,2) vokal kordda kitle yok, 

242’sinde (%10,8) vokal kordda kitle mevcut.  Entübe edilen hastaların vokal kordda 

kitle varlığına göre dağılımı Tablo XXXXVI ve Şekil 64’de görülmektedir.  
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Tablo XXXXVI: Hastaların vokal kordda kitle varlığına göre dağılımı (n,%) 
Vokal Kord Kitle Hasta sayısı Yüzdesi 

Yok 1.991 89,2 

Var 242 10,8 

Toplam 2.233 100 

 

 

Yok
89%

Var
11%

Hasta sayısı
 Şekil 64.  Hastaların vokal kordda kitle varlığına göre dağılımı (%) 

 

 

4.19.b. Entübe Edilen Hastaların Vokal Kordda Kitle Varlığına Göre Entübasyon 

Güçlüğünün Dağılımı  

Çalışmamızda entübe edilen 2233 hastanın 242’sinde vokal kordda kitle tesbit edilmiş, 

vokal kordda kitlesi olan 242 hastanın 110’unda (%45,2)  entübasyon güçlüğüne 

rastlanmıştır. Entübe edilen hastaların vokal kordda kitle varlığına göre dağılımı Tablo 

XXXXVII ve Şekil 65’de görülmektedir. Entübasyon  güçlüğünde hastaların vokal 

kordda kitle varlığına göre istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (*:P<0,05). 
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Tablo XXXXVII: Hastaların vokal kordda kitle varlığına göre entübasyon güçlüğünün 

dağılımı (n,%)  
Vokal Kord 

Kitle 

Entübasyon güçlüğü 

Yok Var Toplam 

 Hasta sayısı Yüzde Hasta sayısı Yüzde 

Yok 1.961 98,4 30 1,6 1.991 

 Var* 132 54,8 110 45,2 242 

Toplam 2.093  140  2.233 

Sensitivite: %78                  PPD :%45 

Spesifisite:%93                   NPD :%98 

 

 
Şekil 65. Hastaların vokal kordda kitle varlığına göre entübasyon güçlüğünün dağılımı 

(%) 
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4.20.Entübasyon Güçlüğünün preoperatif  Göstergelerinin Lojistik Regresyon 

Analizi  

Çalışmamızda entübe edilen hastaların  entübasyon güçlüğünün preoperatif  

göstergelerinin Lojistik Regresyon Analizi taplo XXXXVIII de görülmektedir. CLS’da 

bir derece artma entübasyon güçlüğünde 4,795 kat  riskte artmaya neden olmaktadır. 

MPS’da bir derece artma entübasyon güçlüğünde 1,589 kat  riskte artmaya neden 

olmaktadır. 

 

Tablo XXXXVIII: Entübasyon güçlüğünün preoperatif  göstergelerinin Lojistik 

Regresyon analizi  
Entübasyon güçlüğü P değeri Odds oranı 

Mallampati 0,037 1,589 

Cormack-Lahane 0,000 4,795 

Zor Havayolu Hik 0,880 0,875 

Boyunhareket 0,003 5,965 

TM Kısalığı 0,231 2,349 

Vokal Kord Kitle 0,007 2,284 

 

4.21.Entübasyon Güçlüğünün Preoperatif Göstergelerinden Olan Tarama 

testlerinin değerliliği  

Çalışmamızda entübe edilen hastaların entübasyon güçlüğünü preoperatif  olarak tesbit 

etmek için kullanılan tarama testlerinin değerliliği taplo XXXXIX da görülmektedir. 

Mallampati skorunun sensitivitesi; %33, spesifisitesi; %97, PPD; %45, Cormack-

Lehane sınıflamasının sensitivitesi; %75, spesifisitesi; %98, PPD; %75 olarak 

bulunmuştur. 

Tablo XXXXIX: Entübasyon güçlüğünün preoperatif  göstergelerinin tarama testlerinin 

değerliliği  

Tarama Testler 
Tarama testlerinin(%) 

Sensitivite Spesifisite PPD NPD 
Mallampati 33 97 54 98 
Cormack-Lehane 75 98 75 98 
Zor Hava Yolu Hikayesi 10 99,8 75 93,4 
Tiromental Mesafek Kısalığı 29 99 81 96 
Boyun hareket kısıtlılığı 35 99 78 95 
Vokal Kord Kitle 78 93 45 98 
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                                                 5. TARTIŞMA 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalında 2000 ile 2010 yılları arasında DL cerrahisi nedeniyle anestezi 

uygulanan toplam 2233 hastanın değerlendirildiği bu çalışmada, verilerin kaynağını 

preoperatif ve intraoperatif anestezi kayıt formları oluşturmuştur. Çalışmamızda elde 

edilen verilere ağırlıklı olarak bu formlarda bulunan bilgilerden ulaşılmıştır. Bazı 

verilere (özellikle 2005-2010 yılları arasında DL yapılan hastaların endikasyonlarının 

taranması) Nükleus Medikal Bilgi Sistemi olarak adlandırılan hasta kayıtlarının ve 

bilgilerinin tutulduğu hastane bilgisayar sisteminden ulaşılmıştır. 

Farklı merkezlerde şekil ve içerik yönünden değişik anestezi kayıt formları 

kullanılmaktadır. 1919’da Amerika’da Ulusal Anestezi Cemiyeti tarafından anestezi 

kayıtlarının standardizasyonu ile ilgili ilk çalışmalar yapılmıştır95. Ülkemizde ise 1989 

yılında Türk Standartları Enstitüsü anestezi kayıtlarının standardizasyonu ile ilgili ilk 

çalışmaları yapmıştır 95. Ancak imkanları ve uygulamaları farklı olan kliniklerin kendi 

anestezi kayıt formlarını, temel ilkelere uymak ve temel parametreleri içermesi kaydıyla 

oluşturması daha uygundur. Ayrıca anestezi ve monitörizasyon tekniklerinin 

gelişmesiyle formda yer alması gereken veriler artmakta ve değişmektedir. 

Anesteziye ait bilgilerin değerlendirilmesinde, tutulan kayıtların güvenilir olması 

gerekmektedir. Retrospektif bir çalışmada veri kaynakları önceden tutulmuş kayıtlar 

olacağından, bu kayıtlardaki bilgilerin tam ve eksiksiz olması güvenirliliği artırır. 

Kayıtların organize bir sistem içinde toplanarak veri analizlerinin yapılabilmesi, aylık 

ve yıllık çalışma raporlarının çıkarılabilmesi hizmet ve kalitenin artırılmasında 

önemlidir. 

Bilgisayarlar birçok alanda olduğu gibi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

kliniklerinde de günlük uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde elle 

kaydedilen bilgilerin sonradan bilgisayar desteği ile toplanması birçok merkezde 

yaygınlaşmıştır. Bunun için farklı merkezlerde çeşitli bilgisayar programları 

kullanılmaktadır. “Epi İnfo Version 5” epidemiyolojik araştırmalar için hazırlanmış 

olan çok amaçlı kullanılan bir bilgisayar veri tabanı programıdır. “Epi İnfo Version 

5”programı Amerikan Hastalık Kontrolü Merkezi tarafından hazırlanmış ve ücretsiz 

kullanıma sunulmuş bir programdır. Bizim kliniğimizde bir müddet “Epi İnfo Version 

5” ile kayıtlar toplanmış ancak veri girişlerinin düzenli yapılmaması ve teknik sorunlar 

nedeniyle kullanımı terk edilmiştir.  
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KBB anestezisinin amacı, en uygun operasyon koşulları sağlanırken 

oksijenasyonu sürdürmek ve kontrollü hipotansiyon sağlayarak cerrahi sahanın 

kanamasının minimalize edilmesi üzerine odaklanmıstır. Uygulanan anestezik teknik 

cerrahi uyaranlar boyunca intraoperatif ve postoperatiferatif hemodinamik stabiliteyi 

korumalı, hızlı ve güvenli bir uyanma sağlayarak cerrahi sonrası erken derlenmeye izin 

vermelidir.  

DL anestezisinin hedefleri, laringoskopun yerleştirilmesi ve cerrahi müdahale 

esnasında cerrahi sahanın hareketsiz olmasını sağlamak üzere derin kas gevşemesi 

yapılarak masseter kasında gevşeme oluşturulması, hava yolunun maniplasyonu 

sırasında yeterli oksijenizasyonun, ventilasyonun ve hızla değişen cerrahi uyarı 

dönemlerinde kardiovaskuler stabilitenin sağlanmasıdır96.  

           Bu çalışma ile kliniğimizde DL cerrahisi sırasındaki anestezi sürecini ve 

etkinliğini değerlendirerek yol gösterici olabilecek bir veri kaynağı hazırlamayı 

amaçladık.  

            11 yılda KBB operasyon odasında toplam 10.577 hastaya anestezi verilmiş olup 

bunların 2.233’üne (%21) DL yapılmıştır. DL yapılan hasta sayısı 2003’den itibaren 

2007 yıllarına kadar arttığı, 2008 yılında tekrar azaldığı gözlemlenmiş olup, 2009 

yılından sonra tekrar arttığı gözlenmektedir. Bu dalgalanmanın 2005 yılında 

fakültemizin nükleus programını kullanmaya geçmesiyle kayıtların daha düzenli 

tutulmasına, ilerleyen yıllarda bu hassasiyetin azalmasına bağlı olduğu 

düşünülmektedir. 

11 yıl içerisinde toplam DL yapılan vakaların %87,6’ı erkek, %12,4’ü kadın 

olarak bulunmuştur. Literatürde Larinks tümörleri (özellikle maligniteleri) en sık 5. ve 

7. dekadlar arasında görülmekte ve erkek kadın oranı 5/1-20/1 arasında değişiklik 

göstermektedir48,51,97. Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak vakaların erkek/kadın 

oranı yaklaşık 9/1 olduğu görüldü. 2000-2010 yılları arasında da her yıl yaklaşık bu 

oran görülmüştür.  

DL tüm yaş gruplarında yapılmasına rağmen, en sık ileri yaş gruplarında 

yapılmaktadır. Çalışmamızda DL yapılan hastalarda yaş gruplarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05) ve vakaların en sık 45-65 yaş ile >65 yaş üstü 

gruplarda olduğu görülmektedir. 

 Larinks kanseri şüphesi olan hastalarda fiberoptik endoskoplar aracılığı ile 

muayene yapıldıktan sonra genel anestezi altında direkt laringoskopi ile lezyon 
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tanımlanmalı ve mutlaka biyopsi alınmalıdır. Larinks kanserleri baş boyun bölgesinde 

cilt kanserlerini takiben en sık görülen ikinci kanserdir49. Tüm vücut kanserlerinin %1-

2’sini, baş-boyun kanserlerinin %45’ini oluşturur ve kansere bağlı ölümlerin % 0,73’ü 

larinks kanserleri sebebiyledir50. Kleinsasser98 tarafından yapılan çalışmada 600 

laringoskopi vakası incelenmiş ve bunların yaş ortalamasının 50 (4ay-81yıl) olduğu 

belirlenmiştir. Bu hastaların %75’i erkek, %25’i kadın olarak bulunmuştur. Pashcow ve 

ark99 1978 yılında New York göz ve kulak hastanesinde  244  hastada  yapılan  280  DL 

vakasını bilgisayar teknolojisini kullanarak retrospektif bir analizini yapmışlar, 

vakaların %54’ü erkek, %46’sı bayan, ortalama yaşı 50,4 bulmuşlar, analizde  30  

cerrahi endikasyon tespit etmişler ve klinik semptomlar, klinik bulgular ve diğerleri 

olarak 3 grupda toplamışlardır.  En yaygın  semptom  olarak  seste  kalınlaşma  (%83,6), 

en  yaygın  klinik bulgu olarak vokal kordda polip (%31,4) bulunmuştur. En yaygın 

benign ve malign tanılar; sırasıyla vokal kordda polip (%30.5) ve skuamöz hücreli 

karsinom (%12,5) olarak bulunmuştur. Vokal kordda polipler, kronik larenjit, larinks 

kanserleri, DL popülasyonunun %70,2’sinde son tanıydı. Vokal kord polipleri hariç 

diğer bütün hastalıklar erkeklerde daha fazla bulunmuştur. Benign lezyonu olan hastalar 

genellikle bir veya iki semptomla başvururken, malign lezyonlu hastalarda 

semptomların sayısı daha fazla olduğu bulunmuştur.  DL endikasyonları arasında en sık; 

indirekt laringoskopide tümör görülmesi, boğaz ağrısı, disfaji, kulak ağrısı, üst hava 

yolu obstrüksiyonu, hemoptizi, öksürük, lökoplaki olarak gözlemlenmiştir.  Lökoplaki 

malignensiyle ilişkili en sık semptom olarak bulunmuş,  sesin aşırı kullanımı en sık 

vokal kord polipleriyle ilişkili olarak bulunmuş, tütün ve alkol kullanımı larinks 

kanseriyle ilişkili bulunmuştur. Çalışmamızda DL endikasyonları içinde en sık larinksin 

benign ve malign hastalıkları (%57) yer almıştır, bunu ses kısıklığı (%11) izlemiştir.  

2007 (%21)-2009 (%22,5)-2010 (%20,5) yıllarında larinksin tümörleri nedeniyle  DL  

sayısında artış olmuştur. Larinks tümörleri en çok 45-65 yaş grubunda  (%59), ikinci 

sıklıkta >65 yaş grubunda (%21) tesbit edilmiş olup, larinksin benign tümoral 

hastalıklarının  %56’ı ve malign tümoral hastalıklarının %62’i 45-65 yaş grubunda, 

larinksin benign tümoral hastalıklarının  %12’i ve malign tümoral hastalıklarının %30’u 

>65 yaş grubunda bulunmuştur. Larinksin hemen tüm hastalıklarında erkek sayısı 

fazladır. Çalışmamızda larinksin benign ve malign hastalıkları erkeklerde fazla (%90) 

olup,  erkek/kadın oranı 9/1 bulunmuştur.  
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         Literatürde larinks tümörlerinin kardinal bulgusunun ses kısıklığı olduğu 

belirtilmektedir38. Çalışmamızda direkt ses kısıklığı endikasyonuyla başvuran vaka 

sayısı %11 olarak tespit edilmiş olup, bunların %77’i erkek, %23’ü kadın, %25’i 15-45 

yaş gurubu, %60’ı 45-65 yaş grubu, %13’ü >65 yaş üstündedir.  

         Çocukluk döneminde yapılan DL’ler genellikle yabancı cisim aspirasyonu ve 

konjenital defektler olup, 1-5 yaş grubunda ise  endikasyonlar daha çok diğer nedenlere 

bağlıdır.            

         Kemal Bozkurt100  ve  ark. yaptıkları retrospektif çalışmada,  genel anestezi altında 

entübe edilen 2.733 vakanın 2.507’sinin (%91,7) elektif, 226’sının (%8,3) acil 

vakalardan oluştuğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda vakaların % 97,7’nin elektif, % 

2,1’inin acil olarak cerrahiye alındığı tesbit edildi. Farklı merkezlerde yapılan vakaların 

operasyona kabul şeklinin araştırıldığı çalışmaların sonuçlarının, çalışmamızla uyumlu 

olduğu görüldü 101,102.  

         Kemal Bozkurt100 ve arkadaşlarının yaptıkları retrospektif çalışmada, genel 

anestezi altında entübe edilen 2.733 vakanın 1.035’i (% 37,9) ASA1, 1.487’si (% 54,4) 

ASA2, 207’si (%7,6) ASA3 ve 4’ü (%0,1) ASA4 grubu olgular oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda DL yapılmak üzere anestezi verilen hastaların en çok ASA2 (1.045-% 

45,9) olduğu görülmüştür. Bunu ASA1 hastalar (867-%38,8) takip etmiştir. 0-1 yaş 

grubunda hastaların en çok ASA2 (10-%40) ve ASA3 (9-%36), 1-45 yaş grubun da 

ASA1 (342-%61), 45 yaş üzerinde ASA2 (868-%52) oldukları gözlenmiştir.  

Çalışmamızda ASA2 oranın fazla olmasının nedenini, DL vakalarının en sık 45-65 yaş 

ve 65 üstü yaş gruplarında uygulanıyor olmasına ve yaşla birlikte ilave sistemik 

hastalıkların görülme sıklığının artmasına  bağlıyoruz. 

Çalışmamızda DL yapılan hastalarda en sık ilave sistemik hastalık olarak 

solunum sistemi hastalıkları (%21), kardiyovasküler sistem hastalıkları (% 20), DM 

(%5,8), diğer organ maligniteleri (%6,8) olduğu ve bazı hastalarda birden fazla ilave 

sistemik hastalık olduğu görüldü. Çalışmamızda ilave sistemik hastalık görülme oranları 

yaş gruplarıyla istatistiksel olarak ilişkili bulundu (p<0,05).  Hasta yaşı arttıkça ilave 

sistemik hastalıkların görülme sıklığı da artmaktadır 103. İlave solunum sistemi hastalığı 

olanların %55,4’ü 45-65 yaş grubunda, %26,2’i 65 yaş üzerinde , KVS  hastalığı 

olanların %56,5’i  45-65  yaş grubunda, %32,9’u 65 yaş üzerinde, DM hastalığı 

olanların %61,2’i 45-65 yaş grubunda, %32,6’ı 65 yaş üzerinde, diger organ malignitesi 
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olanların % 62,3’ü  45-65  yaş grubunda, %23,2’i 65 yaş üzerinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

KBB ameliyatlarında hızlı ve düzgün bir derlenmenin önemli olduğu günübirlik 

cerrahide indüksiyon ajanı olarak propofol mükemmele yakın derlenme profili ile 

günümüzde barbitüratların ve benzodiazepinlerin yerini almıştır. Propofol hızlı 

uyanmanın yanında daha düşük bulantı insidansına sahip olduğundan indüksiyon ajanı 

olarak en iyi seçenektir104,105. Bizim çalışmamızda DL vakalarının %93,3’ünün  anestezi 

indüksiyonunda propofol, %4,6’sında tyopental, %1,6’sında etomidat kullanıldı. 

İndiksiyon ajanlarının yıllara göre kullanım oranlarına baktığımızda 2007 yılında 

propofol kullanım oranı %82’ ye gerilerken, tyopental’in %16,7 kullanım oranına 

ulaştığı tespit edildi. 2010 yılında propofol kullanım oranı %85’e gerilerken, etomidat 

%14,1 oranına ulaşmıştır. 2007 ve 2010 yıllarındaki bu dalgalanma, anestezist 

tercihinden çok, ilaçların eczanemiz stoklarında bulunabilirliğinden kaynaklanmıştır.  

 Yapılan çalışmalarda başarılı entübasyon oranı süksinil kolin ve rokuronyum 

arasında benzer bulunmuştur. Patanwala AI. Ve arkadaşları106 suksinil kolin ve 

rokuronyum kullanılarak  yaptıkları bir araştırmada 327 vakayı incelemişler ve başarılı 

entübasyon oranının iki grupta benzer olduğunu görmüşlerdir (suksinil kolinde %72,6, 

rokuronyumda %72,9). Feldman107 entübasyon kalitesi açısından rokuronyum 

uygulanan gruplar ile suksinilkolin uygulanan gruplar arasında fark olmadığını 

belirtmektedir.  Bizim çalışmamızda entübasyon ve idamede kas gevşetici ajan olarak 

en sık süksinil kolin (% 48,2), ikinci sıklıkla mivakuryum’un (%38,7) kullanıldığı ve 

son yıllarda ise rokuronyum (% 6,4) kullanma oranının arttığı görüldü. 2006 yılından 

itibaren her geçen yıl rokuronyum kullanım oranı artmış, 2010 yılında da tüm vakaların 

%54,6’da rokuronyum kullanılmıştır. Çalışmamızda rokuronyum kulanımının son 

yıllarda artmış olmasını, bu ilacın kısa sürede entübasyona imkan sağlamasına ve hızlı 

bir şekilde revers edilebilmesine bağlamaktayız. Mivakuryumun da 2. sırada tercih 

edilmesi etki süresi kısa olan bir non depolarizan ajan olmasından kaynaklanmaktadır. 

Suksinil kolin kullanımının gittikçe azalması, yan etkileri nedeniyle alternatif kas 

gevşeticilerin daha fazla tercih edilmesinden kaynaklanmıştır.     

 Anestezi idamesinde yeterli anestezik derinliğin oluşturulması ve hemodinamik 

stabilitenin sağlanması, derlenmenin hızlı olması hedeflenen bir husustur. 

Çalışmamızda ise bu hedefe ulaşmak için anestezi idamesinde inhalasyon 

anesteziklerinden en sık sevofluran (%56,47), ikinci sıklıkla desfluran (%41,82) 
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kullanıldıgı tespit edildi. Yıllara göre dağılımlarına baktığımızda bazen sevofluran 

bazen desfluran daha sık kullanılmaktadır. Bu dalgalanmanın farklı anestezistlerin farklı 

tercihine, indüksiyonda inhalasyon anesteziği kullanımına ve hastanemiz ilaç stok 

durumuna bağlı olduğu düşünülmektedir.  

         Opioid analjezikler,  laringoskopi ve endotrakeal  entübasyona  otonomik   cevabı 

baskılamakta,  kardiostimülatör  etkileri efektif  olarak  azaltmaktadırlar 75. Yeni mü-

opioid reseptör agonisti olan remifentanilin etkisinin hızlı başlayıp hızlı kaybolması,  

doz uygulandıktan sonra etki başlama süresinin kısa olması, derin analjezi sağlaması ve 

uyanmada gecikme kaygısı olmadan dozunun kolay titre edilebilmesi, dengeli 

inhalasyon  anestezisinde tercih edilen bir opioid olmasını sağlamıştır. Günümüzde 

intraoperatif analjezik olarak da remifentanil tercih edilmektedir37,45,108.  Bizim 

çalışmamızda  idamede analjezik ajan olarak en sık azot protoksit (%100-%18,3) 

kullanılmış, ilerleyen yıllarda remifentanil (%0-%79,3) kullanımının artmış olduğu 

görülmüştür. Kliniğimizde remifentanil 2002 yılında kullanılmaya başlanmış, etkinliği, 

güvenirliği ve yararları yönünden klinik deneyimin artmasıyla kullanım sıklığı da 

artmıştır.   

Literatürde ödem oluşumunu sınırlandırmak ya da azaltmak ve ödeme bağlı 

postoperatif komplikasyon artışını azaltmak için steroid kullanımının etkinliği 

vurgulanmaktadır. Steroidlerin anti ödem dışında membran stabilizatör, serbest radikal 

temizleyici, konvulsiyon eşiğini artırıcı etkileri de vardır109. Jean ve ark110 tarafından 

700 hasta üzerinde yapılan çok merkezli bir çalışmada postoperatif gelişen larinks 

ödemi insidansı %4,2 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda  postoperatif  ödem gelişimini 

önlemek için steroid yapılan vaka sayısı yıllar ilerledikce azalmış (%97,5-%60,6) olup, 

tüm hastaların % 72,4’üne indüksiyon sonrasında mide koruyucu ajanla birlikte IV 

steroid verildiği tespit edilmiştir. Bu azalmanın sebebinin her vakada rutin 

uygulanmasından vazgeçilmesi ve farklı cerrah ve anestezistlerin farklı tercihlerde 

bulunmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. 

 Anestezi süresi yapılan operasyonun tipi, cerrahi teknikler, hastanın fiziki 

durumu, anestezist ve cerrahın becerisi gibi faktörlere bağlıdır. Çalışmamızda anestezi 

süre ortalaması 35,07dk ± 13,80 dk olarak bulundu ve intraoperatif  ilave işlem yapılan 

hastaların anestezi sürelerinin daha uzun olduğu görüldü. 

Postoperatif dönemde gelişen komplikasyonlara yönelik yapılan araştırma ve 

uygulamalarda, merkezlere göre  değerlendirmeler farklı olduğundan istatistiksel veriler 
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de farklı olmaktadır. Kardiyak komplikasyonlar postoperatif komplikasyonların en 

önemli ve en sık nedenlerinden biridir111. Postoperatif  kardiyak komplikasyon insidansı 

%16-62 arasındadır. Gerçek ve ark112 yaptıkları çalışmada kardiyak komplikasyon 

oranını %25,6 olarak bildirmişler ve artan yaş ile komplikasyon oranının yükseldiğini 

göstermişlerdir. Minami ve ark113 yaptıkları çalışmada %28,7 oranında komplikasyon 

geliştiğini ve bu komplikasyonların %15’inin kardiyovasküler sistem ile ilgili olduğunu 

ve anestezi süresi uzadıkça komplikasyon oranlarının arttığını bildirilmişlerdir. 

Armstrong ve ark. DL uygulaması için günü birlik anestezi verilen 589 hastada 

yaptıkları bir çalışmada, postoperatif dönemde 9 hasta hastaneye yatırılmış. Bu 

hastaların 5’inde ekstübasyondan sonra ilk 30 dk. içinde acil müdahale gerektirecek 

hava yolu problemi ortaya çıkmıştır. 3 hasta ameliyathaneyi terk etmeden tekrar entübe 

edilmiştir114. Çalışmamızda da postoperatif dönemde hastaların %9,05’inde bir ya da 

daha fazla komplikasyon geliştiği, en sık gelişen komplikasyonun kardiyovasküler 

sisteme (%7,7) ait olduğu, %1 hastada reentübasyon yapıldığı, ilave sistemik 

hastalıklarının varlığının ve yaşın artmasıyla komplikasyon oranlarının arttığı görüldü. 

KVS ve DM hastalığı olan vakalarda özellikle KVS’e ait postoperatif komplikasyonlar 

daha sık gözlendi (%15,6-%21,7). 0-1 yaş grubunda gözlemlenen postoperatif  

komplikasyonların %16’sı solunum sistemine ait iken, 45-65 yaş grubunda  

gözlemlenen postoperatif komplikasyonların %7,4’ü KVS, %1,4’ü solunum sistemi 

komplikasyonlarıydı. 65 yaş üzerinde gözlemlenen postoperatif komplikasyonların % 

11,8’i KVS, %1,3’ü  solunum sistemine ait bulundu. Geriyatrik hastalarda cerrahi ve 

anesteziye bağlı komplikasyon sıklığının daha fazla olduğu, yaşla birlikte ilave  

sistemik hastalık görülme sıklığının da arttığı bilinmektedir103. Çalışmamızda da ileri 

yaş gruplarında komplikasyon sıklığının artmış olduğu gözlendi. 

Anestezi süresi uzayan vakalarda  özellikle KVS’e ait postoperatif komplikasyon 

riski artmaktadır. Anestezi süresi 0-20 dk. süren vakalarda KVS’e ait postoperatif 

komplikasyon görülme oranı % 3,2 iken, 90 dk. üzerindeki sürelerde KVS’e ait 

postoperatif komplikasyon görülme oranı % 10 bulundu.  

          Birçok anestezist, havayolu sağlanmasında  endotrakeal  entübasyon    işlemini 

‘altın standart’  olarak  kabul  etmektedir. Havayolu kontrolünü en başarılı sekilde 

sağlayan işlem ise endotrakeal entübasyondur. Normal koşullarda ve tecrübeli ellerde 

güçlükle karşılaşılmadan yapılabilen bu işlem, bazı durumlarda güç hatta imkansız 

olabilmektedir. ASA, zor entübasyonu, konvansiyonel laringoskopi ile endotrakeal 
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tüpün yerleştirilmesinin üçten fazla girişimle veya 10 dakikadan daha uzun sürede 

yapılması olarak tanımlamıştır76. Sabancı ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, elektif 

genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz ve ortopedi ameliyatları planlanan 603 yetişkin 

hastanın %4,1’inde trakeal entübasyon güçlüğü ile karşılaşıldığı bildirilmiştir115. 

Yapılan çalışmalarda entübasyon güçlüğü görülme insidansı %1-13 olarak  

bildirilmektedir116,117,118,119. Entübasyon güçlüğü görülme oranını, Cormack ve ark.120 

100.000 vakayı inceledikleri çalışmada % 1 olarak, Hudson ve ark.121 26169 vakayı 

inceledikleri çalışmada % 3 olarak, Deller ve ark.122 8538 vakalık çalışmada %3,1 

olarak bulmuşlardır. Meta analiz şeklinde yapılan otuz beş merkezli bir klinik çalışmada 

zor entübasyon insidansı genel popülasyonda %1,5-13,2 olarak belirlenmiştir123. 

Ülkemizde yapılan prospektif çalışmalarda entübasyon güçlüğünün %2,2-10,2 arasında 

olduğu bildirilmektedir124. Çalışmamızda entübasyon güçlüğü oranı % 6,5  olarak  

bulunmuştur. Genel olarak cerrahi populasyonda güç entübasyon oranı %1-3 arasında 

verilmektedir120,121,122. Bizim sonuçlarımızda güç entübasyon oranının %6,5 gibi yüksek 

çıkması, vakaların spesifik bir disiplinin, larinks patolojileriyle ilgili cerrahisine ait 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

               Vasilios ve ark125 yaptıkları çalışmada güç entübasyon oranını erkeklerde % 

54 bayanlarda % 46 olarak göstermişlerdir. Jean ve ark 915 vaka üzerinde yaptıkları 

çalışmada zor entübasyon oranının erkeklerde daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

(erkeklerde %11, kadınlarda %6)126.  Bizim çalışmamızda entübasyon güçlüğü görülme 

oranı bayan hastalarda %7,3, erkek hastalarda %6,4 bulundu , ancak istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). 0-1yaş grubunda %8, 45-65 yaş grubunda %7,1, 

65 yaş üzerinde %6,2 oranında  entübasyon güçlüğü görüldü ve yaş grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0,05).  

             Zor  entübasyon  nedenlerinin  çoğu, anestezi öncesi  dikkatli  bir değerlendirme 

ile belirlenebilir ve entübasyon güçlüğü için hazırlık yapılabilir. Asıl tehlike ve risk 

güçlüğün beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Entübasyon güçlüğünü önceden 

tahmin edebilmek için entübasyon tarama testleri olarak adlandırılan bazı testler 

kullanılmaktadır. Bu testlerden bazıları tiromental mesafe, sternomental mesafe, boyun 

ekstansiyonu, Mallampati, Wilson skorlaması ve Cormack-Lehane testleridir127,128. 

Bunun için en çok kullanılan değerlendirme ve sınıflama yöntemi ilk kez zor 

entübasyon değerlendirilmesinde kullanılan ancak daha sonra Friedman ve ark.129  

tarafından modifiye edilen Mallampati sınıflamasıdır. Operasyon öncesi muayene 
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sırasında orofaringeal yapıların görüntüsü, laringoskopi sırasında laringeal 

görüntülemenin kolaylığı veya güçlüğü hakkında tahmin için iyi bir göstergedir130. 

Shiga ve ark.131 derledikleri meta analizde, zor entübasyonun tahmin edilmesinde en 

uygun yatak başı testinin, Mallampati sınıflaması ve tiromental mesafenin kombine 

edilerek kullanılması olduğunu bildirmişlerdir.  

   Entübasyon güçlüğünün önceden tahmin edilmesini sağlayacak doğru testler 

ve kriterlerle girişim öncesi değerlendirme önem kazanmaktadır. Kullanılan testlerin 

beklenen yararları gösterebilmesi için yüksek sensitivite, spesitifite ve pozitif öngörü 

değerine sahip olması gerekmektedir. Bu testler, hem zor olması beklenen 

entübasyonlar için gerekli hazırlığın yapılmasını sağlayacak, hem de zor olmayan 

olgularda da gereksiz hazırlığı önleyecektir.   

            Operasyona alınan hastaların Mallampati skoru yönünden değerlendirildiği 

çalışmalara bakıldığında; Niyazi Acer132 ve ark. toplam 227 vakanın dağılımını; MPS1 

%37, MPS2 %35,7,  MPS3 %20,3,  MPS4 %7 olarak bulmuşlardır. Zencirli ve ark.133 

nın 2733 hastada retrospektif olarak yaptıkları bir çalışmada, hastaların %51’inin 

MPS2, %58,6’ının MPS3, %0,4’ünün MPS4 olduğu bulunmuştur. MPS2 olan hastaların 

%0,8’de, MSP3 olan hastaların %12’sinde, MSP4 olan hastaların %54’ünde güç 

entübasyon gözlemlenmiştir. Bizim çalışmamızda tüm hastaların  %26’sı MPS2, %3’ü 

MPS3, %1’i MPS4 olarak değerlendirilmiş, MPS2 olan hastaların %11inde, MSP3 olan 

hastaların %62,3’sinde, MSP4 olan hastaların %57’sinde güç entünbasyon saptanmıştır. 

DL vakalarında zor entübasyon olanların  çoğunun MPS3 ve MPS4 oldukları 

gözlemlenmiştir.  

Arne ve ark.134 1.200 hastda yaptıkları çalışmada MPS için sensitiviteyi %78, 

spesifisiteyi %85 ve pozitif prediktif değeri (PPD) %19, negatif prediktif değeri (NPD) 

%99 olarak tespit etmişlerdir. Tokmakoğlu ve ark.135 MPS için sensitiviteyi %51, 

spesifisiteyi %75 ve pozitif tahmin değerini %25 olarak tespit etmişlerdir. Yamamoto 

ve ark.136 MPS için sensitiviteyi %60, spesifisiteyi ise %50 olarak tespit etmişlerdir.  

A.Tuzuner ve ark.137 208 hastada yaptıkları çalışmada MPS için sensitiviteyi %59, 

spesifisiteyi %83, PPD %39, NPD %92 olarak tespit etmişlerdir.  Biz de yaptığımız 

çalışmada MPS için sensitiviteyi %33, spesifisiteyi ise %97, PPD’i %54 , NPD %98 

olarak bulduk. Güç entübasyonu belirlemede en yüksek sensitivite ve PPD değerine 

sahip test veya test kombinasyonlarının güvenilir metodlar olduğu belirtilmektedir. 
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Ulaştığımız sonuçlar MPS3 ve MPS4’ün güç entübasyonu belirlemede etkin bir test 

olduğunu göstermektedir. 

 

          CLS bazı çalışmalarda preentübasyon öncesi değerlendirme kriterleri içerisinde 

yer almasına rağmen çalışmamızda preoperatif tarama testleri içerisinde yer almıştır. 

Cerrahiye alınan hastaların CLS yönünden değerlendiren çalışmalara bakıldığında; Arne 

ve ark.134 yaptıkları çalışmada hastaların %74,9’unun CLS1, %16’sının CLS2, 

%5,1’inin CLS3, %3,9’unun CLS4 olduğunu görmüşler, CLS2 olan hataların %1’inde, 

CLS3 olan  hastaların  %17’sinde, CLS4 olan  hastaların %81’inde zor entübasyonla 

karşılaşmışlardır.  Samsoon ve Young güçlükle karşılaşılan olguların çoğunun CLS3 

olduğunu belirtmişlerdir138. Niyazi Acer ve ark.139 227 vakanın CLS’a göre dağılımını; 

CLS1 %69.2, CLS2 % 21.6, CLS3 %7.9 ve CLS4 %1.3 olarak vermişlerdir.  Bizim 

çalışmamızda hastaların % 14’ü CLS2, %6’sı CLS3, %2’si CLS4   olarak 

değerlendirilmiş, CLS2 olan hataların %6,1’inde, CLS3 olan hastaların %69,8’inde, 

CLS4 olan hastaların %92,3’ünde entübasyon güçlüğü saptanmıştır. DL vakalarında güç 

entübasyon olgularının çoğunun CLS3 ve CLS4 oldukları gözlemlenmiştir. 

Sabancı ve ark.115 yaptıkları bir çalışmada Cormack-Lehane sınıflandırmasının 

sensitivitesinin % 95 ve spesifisitesinin % 37 olduğunu bulmuşlardır. Frerk ve ark.142 bu 

test için sensitivitesinin % 81,2 ve spesifisitesinin %81,5 olduğunu bildirmişlerdir. 

Tüzüner ve ark.137 208 hastada yaptıkları çalışmada CLS için sensitiviteyi %75, 

spesifisiteyi %93, PPD’i %67, NPD’i %95 olarak tespit etmişlerdir. Bizde yaptığımız 

çalışmada CLS için sensitiviteyi %75, spesifisiteyi %98, PPD %75, NPD %98 olarak 

tespit ettik. Literatürdeki birçok çalışmada, güç entübasyonu belirlemede risk faktörleri 

belirlenirken, altın test olarak CLS kabul edilmektedir. Çalışmamızda da bulunan 

yüksek sensivite ve spesifisite değerleri, CLS’nın entübasyon güçlüğünü tesbit etmede 

iyi bir test olduğunu göstermektedir. 

 Çalışmalarda tiromental mesafenin 6 cm altında olmasının anestezi açısından 

entübasyon güçlüğü oluşturabileceği bildirilmektedir140. Arne ve ark.134 yaptıkları 

çalışmada hastaların %5,6’sında TM kısalığı tespit etmişler, TM kısalığı tespit  

edilenlerin %11,7’sinde zor entübasyon gözlenmiştir. Jimson ve ark.141 471 hastada 

yaptıkları çalışmada %21 vakada TM kısalığı tesbit etmişler, TM kısalığı tespit 

edilenlerin %20’sinde zor entübasyon gözlenmiştir.  Bizim çalışmamızda tüm hastaların  

%3’de TM kısalığı, TM kısalığı tesbit edilen hastaların %80,5’inde entübasyon güçlüğü 



 124 

tespit edildi. Jimson ve ark.141 TM kısalığının sensitivitesini %32, spesifisitesini %80, 

PPD’ni %20, NPD’ni %89 bulmuşlardır. Arne ve ark.134 yaptıkları çalışmada hastaların 

TM kısalığının sensitivitesini  %16, spesifisitesini %95,  PPD’ni %11,7,  NPD’ni %96 

bulmuşlardır. Bilgin ve ark.142 500 hastada yaptıkları çalışmada TM kısalığın 

sensitivitesini %35, spesifisitesini %95, PPD’ni %39, NPD’ni %94 bulmuşlardır. 

Tüzüner ve ark.137 yaptıkları çalışmada TM için sensitiviteyi %28, spesifisiteyi %88,  

PPD’ni %30, NPD’ni %87 olarak tespit etmişlerdir. Biz çalışmamızda TM kısalığının 

sensitivitesini %29, spesifisitesini %99, PPD’ni %81, NPD’ni %96 bulduk. Testin  

güvenilirliği, sensitivite, spesifisite ve PPD değerlerinin yüksek olması ile değer 

kazanmaktadır.143 Çalışmamızda TM kısalığı testinin sensitivitesinin ve PPD 

değerlerinin yüksek olması, testin güç entübasyon yönünden önemli olduğunu 

göstermektedir. 

Operasyona alınan hastaları boyun hareket kısıtlılığı yönünden değerlendiren 

çalışmalara bakıldığında; Jimson ve ark.141 yaptıkları çalışmada hastaların %7’sinde 

boyun hareket kısıtlılığı tespit etmişler, boyun hareket kısıtlılığı tespit edilenlerin 

%18’inde zor entübasyon gözlenmiştir. Cattano ve ark.144 1956 hastada yaptıkları 

çalışmada hastaların %8,3’ünde boyun hareket kısıtlılığı tespit etmişler, boyun hareket 

kısıtlılığı tespit edilenlerin %5’inde güç entübasyon gözlenmiştir. Arne ve ark.134 

yaptıkları çalışmada hastaların %4,2’sinde boyun hareket kısıtlılığı tespit etmişler, 

boyun hareket kısıtlılığı tespit edilenlerin %54’ünde zor entübasyon gözlenmiştir.  

Çalışmamızda boyun hareket kısıtlılığı tüm hastaların %3’ünde, boyun hareket  

kısıtlılığı tespit edilen  hastaların  %78,4’dünde entübasyon güçlüğü saptandı. Cattano 

ve ark.144 yaptıkları çalışmada hastaların boyun hareket kısıtlılığının sensitivitesini 

%17, spesifisitesini %91,8,  PPD’ni %5, NPD’ni %98 bulmuşlar. Jimson ve ark.141 

yaptıkları çalışmada hastaların boyun hareket kısıtlılığının sensitivitesini %10, 

spesitfisitesini %93, PPD’ni %18, NPD’ni %87 bulmuşlar. Arne ve ark.134 yaptıkları  

çalışmada hastaların boyun hareket kısıtlılığının sensitivitesini %54, spesifisitesini %85, 

PPD’ni %14, NPD’ni %98 bulmuşlar. Tüzüner ve ark.137 yaptıkları çalışmada boyun 

hareket kısıtlılığı için sensitiviteyi  %31,  spesifisiteyi  %90,  PPD’i %37,  NPD’i %87  

olarak tespit etmişlerdir. Biz çalışmamızda boyun hareket kısıtlılığının sensitivitesini 

%35, spesifisitesini %99, PPD’ni %78, NPD’ni %95 bulduk. Yayınlanan çalışmalarda 

olduğu gibi, bizim çalışmamız da, boyun hareket kısıtlılığının güç entübasyonla belirgin 

bir ilişkisinin olduğunu göstermektedir. 



 125 

 

Cerrahiye alınan hastaların zor hava yolu hikayesi yönünden değerlendiren 

çalışmalara bakıldığında;  Arne  ve  ark.134 yaptıkları çalışmada hastaların %0,6’sında  

zor hava yolu  hikayesi tespit etmişler, zor hava yolu hikayesi  bulunanların  %77,8’inde 

zor entübasyon gözlemişlerdir. Bizim çalışmamızda zor hava yolu hikayesi tüm 

hastaların %1’inde tespit edildi, zor hava yolu hikayesi tespit edilen hastaların 

%73,3’ünde entübasyon güçlüğü ile karşılaşıldı. Arne ve ark.134 yaptığı çalışmada zor 

hava yolu hikayesinin sensitivitesini %14, spesifisitesini %99, PPD’ni %78, NPD’ni 

%96 bulmuşlardır. Bizde çalışmamızda zor hava yolu hikayesinin sensitivitesini %10,6,  

spesifisitesini  %99,6,  PPD’ni  %75, NPD’ni %93,4 bulduk. Yukarki çalışmalarda 

olduğu gibi, bizim çalışmamız da, zor hava yolu hikayesinin güç entübasyonla belirgin  

bir ilişkisinin olduğunu göstermektedir. 

          Cerrahiye  alınan hastaların vokal kordda kitle varlığı yönünden değerlendiren 

çalışmalara  bakıldığında;  Arne ve ark.134 yaptıkları çalışmada,  vokal kordda kitle olan 

hasta oranını %3 olarak vermiş, vokal kordda kitle görülenlerin %19,2’sinde 

entübasyon güçlüğü olduğunu saptamışlardır. Bizim çalışmamızda vokal kordda kitle 

varlığı tüm hastaların %10,8’inde tespit edildi, vokal korda kitlesi olan hastaların 

%45,2’inde entübasyon güçlüğü olduğu tespit edildi. Arne ve ark.134 yaptığı çalışmada 

vokal kordda kitle varlığının sensitivitesini %70, spesifisitesini %87, PPD’ni %19, 

NPD’ni %99 bulmuşlardır. Biz çalışmamızda vokal kordda kitle varlığının 

sensitivitesini %78, spesifisitesini %98, PPD’ni %45,2, NPD’ni %98,5 bulduk. Gerek 

literatür verileri, gerek çalışmamızın sonuçları güç entübasyon tahmini için vokal 

kordda kitle varlığının önemli olduğunu göstermektedir. 

            Arne ve ark.134 yaptıkları çalışmada entübasyon güçlüğünün göstergelerinin 

Lojistik Regresyon analizini yaparak Odds oranlarına ve P değerlerine bakmışlar ve 

MPS4 için 2,52 / <0,0001, anormal TM için 1,36 / <0,0001, kısıtlı çene hareketi için 

4,12 / <0,0001, boyun hareket kısıtlı için 1,46 / <0,0149, zor entübasyon  hikayesi  için 

3,28 / <0,0084  olarak  belirtmişlerdir. Jean ve ark. 915 vaka üzerinde yaptıkları 

çalışmada entübasyon güçlüğü göstergelerinin Lojistik Regresyon analizini  yaparak  

Odds oranlarına ve P değerlerine bakmışlar ve  bu değerleri MPS4  için 2,75 / <0,035,  

anormal  TM için 4,39 / <0,001, kısıtlı çene hareketi için 3,26 / <0,018 , zor entübasyon 

hikayesi için 4,17 / <0,002 olarak bulmuşlardır145. Keith ve ark.146 18.500  DL  

hastasında  zor entübasyon göstergelerinin rölatif riskini değerlendirmişler; rölatif riski, 
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azalmış ağız açıklığı için 10,3, TM kısalığı için 10,6, hipofarinks görünüşünün azlığı 

için 4,4, kısıtlı boyun ekstansiyonu için 3,2 bulunmuşlar ve bu değerlerin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğunu belirtmişlerdir (p<0,01). Çalışmamızda entübasyon 

güçlüğünün göstergelerinin Lojistik Regresyon analizi yapılarak Odds oranlarına ve P 

değerlerine bakıldı. Bu değerlerin MPS’da 1,589/<0,037, CLS’da 4,795/<0,000,  boyun 

hareket kısıtlılığında 5,965/<0,003 , TM kısalığında 2,349/<0,231, zor hava yolu 

hikayesinde 0,875/<0,880 , vokal korda kitle varlığında  2,284/<0,007 olduğu görüldü. 

Bu analize göre  MPS, CLS, TM kısalığı, boyun hareket kısıtlılığı, zor hava yolu 

hikayesi,  vokal kordda kitle varlığı tek başlarına değerlendirildiklerinde entübasyon 

güçlüğü yönünden bulunan rakamlar istatistiksel yönden anlamlı olsa da, birden fazla 

etkenin birlikte değerlendirilmesinde TM kısalığı ve zor hava yolu hikayesinin 

entübasyon güçlüğünü tahmin edici değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmüştür (p>0,05). 

              Literatürde bu testlerden beklenen yararı göstermek için yüksek sensitivite, 

yüksek spesifite ve yüksek pozitif tahmin değeri olması gerektiği bildirilmektedir143,144. 

Fakat, entübasyon riski olan hastaların sayısı risksiz olanlardan çok daha az olduğundan 

pozitif tahmin değerinin yüksek değerlere ulaşması pek mümkün değildir. Pozitif 

tahmin değerinin yükseltmenin yolu tanı testlerinin kombine kullanılmasıdır147,148,149,150. 

İdeal bir testden tüm güç entübasyonları tahmin edebilmesi ve tüm kolay entübasyonları 

ekarte edebilmesi beklenir. Ancak yapılan meta analizlerde ve ASA rehberlerinde151 güç 

entübasyon için ideal tahmin edici test tanımlanmamıştır.  

        Meta analiz134çalışmalarında preoperatif uygulanan güç entübasyon testlerinin, tek 

tek riski tahmin edici değerlerinin düşük olduğu, kombine testlerin daha uygun olduğu, 

özellikle mallampati ve tiromental mesafe kombinasyonunun  pozitif prediktif değeri 

artırdığı sonucuna varılmıştır. ASA güç entübasyon rehberinde de bu testlerin güç 

entübasyonu tahmin edici değerlerinin düşük olduğu belirtilmiş ve bu testler 

kullanılarak yapılan skorlama sistemleriyle ilgili bir öneride bulunulmamıştır. 

          Hastalar anamnez, fizik muayene ve testler ile preoperatif iyi değerlendirilse bile 

zor entübasyon istenilen düzeyde tespit edilememektedir. Yine de bu testlerin 

preoperatif  uygulanmasının, entübasyon öncesi hazırlık ve güç entübasyon tahmini için 

yararlı ve gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Bu testlerin hangisinin seçilmesi gerektiği 

yönünde bir kesinlik bulunmamaktadır. Anestezistlerin deneyimlerindeki ve uygulanan 

entübasyon tekniklerindeki farklılıklar  bu seçimi zorlaştırmaktadır. Ancak, Mallampati 
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testi ve  tiromental  mesafe değerlendirilmesi gibi birkaç yatak başı testinin birlikte 

kullanılması önerilebilir.152 Bu ön değerlendirmede küçük bir şüphe dahi olsa, 

entübasyon girişimi öncesi gerekli hazırlığın yapılması, olası güç entübasyonun 

başarıyla idaresinde yararlı olacaktır. 
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6.SONUÇ 
      KBB bölümünce operasyona alınan hastaların %21’ ine DL uygulandığı, DL 

yapılan hasta sayılarının yıllara göre arttığı, hastaların %57’sinde endikasyon olarak 

larinksin benign ve malign hastalıklarının yer aldığı, hastaların %87,6’sının erkek 

olduğu, hastaların %54,3’ünün 45-65 yaş grubunda yer aldığı bulundu. Hastaların 

%45,9’unun ASA 2 risk grubunda olduğu ve %97,7’sinde cerrahinin elektif olarak 

uygulandığı saptandı. Hastaların %64,5’nin bir ya da daha fazla ilave sistemik hastalığı 

olduğu, yaşla birlikte ilave sistemik hastalık görülme sıklığının arttığı ve en sık görülen 

ilave sistemik hastalığın solunum (%24,6) ve kardiyovasküler sisteme (%23,3) ait 

olduğu bulundu.  
   Propofol’un (%93,3) en sık kullanılan indüksiyon ajanı olduğu, entübasyon ve 

idamede en sık kullanılan kas gevşetici ajanların  süksinil kolin (%48,2) ile mivakuryum 

(%38,7) olduğu, anestezi idamesinde sevofluranın (%56,47) ve analjezik olarak azot 

protoksit’in (%68,4) en çok kullanıldığı belirlendi. Son yıllarda, propofol’un, kas 

gevşetici roküronyumun ve analjezik remifentanilin kullanımının arttığı saptandı. 

İlaçların kısa etkili olması ve yan etkilerinin az olmasının anestezik ajan tercihinde rol 

oynadığı düşünüldü. İntraoperatif dönemde  hastaların %72,4’üne steroid uygulandığı 

görüldü. 

           Hastaların 140 (%6,3)’ında entübasyon güçlüğü olduğu, erkeklerde entübasyon 

güçlüğü görülme oranlarının bayanlara göre anlamlı olarak yüksek olduğu, yaş grupları 

arasında entübasyon güçlüğü açısından  anlamlı fark olmadığı saptandı. 

          Preoperatif güç hava yolu testlerinin, güç entübasyonu tahmin edici değerlerinin 

tek başına bakıldığında orta derecede olduğu, kombinasyonlarını kullanmanın  daha 

uygun olacağı kanısına varıldı. En önemli test kabul edilen MPS’nun sensitivitesi %33, 

spesifisitesi % 97, pozitif tahmin edici değeri % 54 olarak bulundu.  

          Düzenli ve sistematik bir şekilde tutulan anestezi kayıtlarından geniş hasta 

serilerini kapsayan bir çok çalışma yapılabileceği, OMÜ’de kullanılan Nükleus 

programının ve kliniğimiz anestezi kayıt formlarının hastalarla ilgili bilgilerin tamamına 

yakınını içerdiği ve bu tarz retrospektif çalışmaların belli peryodlarla tekrarlanmasının 

hem aynı klinikteki uygulamaların sürekli olarak değerlendirilmesine, hem de klinikler 

arası karşılaştırma yapılmasına imkan vererek anesteziyolojinin gelişimine katkı 

sağlayacağı kanısına varıldı. 
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