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ÖZET 

Giriş Amaç: Yaşamsal fonksiyonların devamlılığı havayolu açıklığının sağlanması ve 

sürdürülmesine bağlıdır. Tüm yaş gruplarında endotrakeal entübasyon havayolunu güvence 

altına almada altın standart olma özelliğini korumaktadır. Özellikle pediyatrik yaş grubunda 

uygun hikaye ve fizik muayene, uygun endotrakeal tüp ve laringoskopi seçimleri havayolu 

yönetimindeki anahtar noktalardır. 

Anestezistler beklenmedik zor havayolunun yönetimi için her zaman hazırlıklı 

olmalıdır. Böylelikle entübasyon güçlüğü ile karşılaşıldığında gelişebilecek komplikasyonlar 

azaltılmış olur. Ayrıca laringoskopi ile larinks ve trakeanın mekanik uyarımına bağlı gelişen 

refleks sempatik yanıt taşikardi, hipertansiyon, aritmiler gibi istenmeyen etkilere neden 

olmaktadır.  

Anesteziyolojide erişkin ve pediyatrik yaş grubunda laringeal yapıların, glottisin daha 

iyi görülmesini sağlamak ve endotrakeal entübasyonun başarı oranını arttırmak amacı ile 

alternatif laringoskop bleydleri ve entübasyon aletleri geliştirilmektedir. Videolaringoskop, 

video teknolojisiyle laringoskopun birleştirilmesi sonucu üretilen yeni bir araçtır. 

Biz çalışmamızda, yeni geliştirilen ve pediyatrik yaş grubunda kullanımı yaygın 

olmayan Truview EVO2
TM

 laringoskop ile rutinde kullanılan Macintosh laringoskopu 

kullanarak her iki yöntemin entübasyon sürelerini, glottik görüntü kalitelerini, entübasyon 

sonrası hemodinamik yanıt ve komplikasyonları karşılaştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya elektif cerrahi planlanan, genel anestezi altında 

operasyona alınacak ASA I-III, yaşları 1 ay- 4 yaş arasında değişen toplam 100 hasta dahil 

edildi. Hastalar rastgele 50’şerli iki gruba ayrıldı. Grup DL, Macintoch blade ile; Grup VL, 

Truview EVO2
TM

 videolaringoskop ile entübasyon yapılan grup. Hastaların preoperatif 

muayenesinde yaş, cinsiyet, kilo, boy, ASA, TM arası mesafe değerleri kaydedildi. Tüm 

hastalara operasyon odasında gerekli monitörizasyon yapıldı. 

Hastaların endotrakeal entübasyonla ilgili parametrelerden maske ventilasyonu 

sırasında airway gereksinimi, entübasyon işlemi sırasında krikoid bası ihtiyacı, endotrakeal 

entübasyon deneme sayısı,  laringoskopi girişim kolaylığı, entübasyon güçlük nedeni, C&L 

skoru, entübasyon ilişkili komplikasyonları kaydedildi. Hastaların hemodinamik parametreleri 

olan KAH, SAB, DAB, OAB, SpO2 değerleri preoperatif, indüksiyon, entübasyon, 
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entübasyon sonrası 1., 2., 3., 4., 5. ve 10. dakikada kaydedildi. Ayrıca entübasyon sonrası 1., 

2., 3., 4., 5. ve 10. dakikada ETCO2 değerleri  de kaydedildi.  

Bulgular: Grupların demografik özellikleri, cinsiyet ve ASA sınıflaması benzerdi 

(p>0.05). Hastaların TM uzunlukları, maske ventilasyonu sırasında airway gereksinimi, 

entübasyon işleminde krikoid bası uygulaması her iki grupta benzerdi (p>0.05). C&L skorları 

açısından iki grup arasında fark yoktu (p>0.05). Entübasyonda laringoskopi girişimi her iki 

grupta kolay olarak yapıldı; deneme sayısı her iki grupta benzerdi (p>0.05). Entübasyon 

işlemi sırasında tüpü yönlendirmede güçlük VL grubunda anlamlı yüksek bulundu (p<0.03).  

Ayrıca entübasyon süreleri de VL grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.02). Her iki 

grupta da entübasyon ilişkili komplikasyonlar açısından fark yoktu (p>0.05). 

Gruplar arasında KAH değerleri benzerdi (p>0.05). Grup VL’de entübasyon sonrası ve 

entübasyon sonrası 1. dk SAB ölçüm değerleri anlamlı yüksek bulundu (p<0.05); Grup VL’de 

entübasyon sonrası DAB ölçüm değeri anlamlı yüksek bulundu (p<0.05) ve Grup VL’de 

entübasyon sonrası ve entübasyon sonrası 1. dk OAB ölçüm değerleri anlamlı yüksek bulundu 

(p<0.05). Grupların SpO2 değerleri benzerdi (p>0.05). Grup VL’de ETCO2 değerleri tüm 

ölçüm aralıklarında anlamlı yüksek bulundu (p<0.001).  

Sonuç: Çalışmamızda pediyatrik hastalarda Truview laringoskop ile daha iyi glottik 

görüntü elde edilmesine karşın entübasyon başarısı üzerine avantajı olmadığı ve entübasyon 

süresini de uzattığı görüldü. Direkt laringoskop ile karşılaştırıldığında hemodinamik 

değerlerdeki yükselmenin, entübasyon işleminin uzamasına ve deneme sayısının artmasına 

bağlı geliştiği düşünülmektedir.  

Anestezistlerin asıl amacı güzel bir görüş sağlamak değil başarılı bir entübasyon 

yapmak ve havayolunu kısa sürede güvence altına almaktır. Çalışmamızda güç hava yolu ve 

zor entübasyon beklenmeyen pediyatrik yaş grubu hastalarda videolaringoskopun etkinliği 

değerlendirilmiştir. Bundan sonraki çalışmalar özellikle zor entübasyon beklenen pediyatrik 

olgulardaki videolaringoskopun etkinliğini gösteren geniş serileri içermelidir. 

            Anahtar kelimeler: Pediyatrik havayolu, entübasyon, Truview EVO2 

videolaringoskop 
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SUMMARY 

Objective: Maintaince of vital functions depends on airway opening. Endotracheal 

intubation is still gold standart for airway security for all age groups. Especially in pediatrics 

adequate medical history and physical examination; suitable endotracheal tube laryngoscope 

choice are keypoints of airway management. 

Anaesthesiologists have to be ready for management of unexpected difficult airway. 

Thus when faced with difficult intubation, possible complications may be reduced. Also 

anaesthesiologists have to care about tachicardia, hipertension, aritmias caused by stimulation 

of larynx and trachea by laryngoscope. 

At anaesthesiology, alternative intubation laryngoscope blades and tools are developed 

in order to laryngeal structures and glottis ensure better visibility to improve success rate of 

endotracheal intubation in adult and pediatric age groups. 

In our study, we compared the efficacities of classic Macintosh laryngoscope and 

Truview EVO2
TM

 which is a new laryngoscope. We compared intubation durations, quality of 

glottic visions, hemodynamic responces and the complications. 

Materials and Methods: We included 100 patients who were ASA I-III physical 

status and between 1 month- 4 ages. We divided patient into two groups. Group DL has 

intubated via Macintosh blade, Group VL has intubated via Truview EVO2
TM

 laryngoscope. 

Age, sex, weight, height, ASA physical status, TM distances of patientswere recorded. ECG, 

heart rate, non-invasive bloob pressure, SpO2, ETCO2 monitoring has performed for all 

patients in operating room. We evaluated requirement of airway tool, need  for external 

manuplations, number of attemps, easiness of laryngoscopy, causes for difficult airway, C&L 

scores, airway complications. Hemodynamic parameters were recorded at preoperatively, 

induction of anaesthesia, at intubation and 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 10th minutes after 

intubation. Also ETCO2 has recorded at these times. 

Results: Demographic characteristics, sex and ASA scores were similar between 

groups (p>0.05). TM distances, airway tool requirements, external manuplation needings 

were similar between groups (p>0.05). Number of intubation attemps were similar between 

groups (p>0.05). C&L scores were similar between groups (p>0.05). For group VL, inserting 

the tube into larynx was statistically more difficult than other group (p<0.03). Also intubation 
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times were higher at group VL (P<0.05). There were no differences between two groups for 

complications related to intubation and postoperative complications. 

Heart rates were similar between groups. Cystolic blood pressure and mean blood 

pressures at the intubation time and 1 minute after the intubation were higher at group VL 

(p<0.05) and diastolic blood pressure at the intubation time were higher at group VL 

(p<0.05). Hemodynamic parameters were similar for other recording times (p>0.05). SpO2 of 

two groups were similar. ETCO2 levels were higher for group VL at all recording times. 

Conclusion: In our study, we show that better laryngeal vision has seen with Truview 

EVO2 laryngoscope but there was no advantage on intubation. We suggest that, 

hemodynamic increase in the VL group was cause of prolonged intubation time. Securing the 

airway is more important than having better glottic vision. We evaluated the efficacity of VL 

at children with normal airway. Further studies must involve evolution of efficacity of VL at 

children with difficult airways. 

Key Words: Pediatric airway, intubation, Truview EVO2 videolaryngoscope 
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1. GİRİŞ-AMAÇ 

Havayolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi anestezistin temel 

sorumluluklarından birisidir. Havayolu açıklığının sağlanmasındaki gecikmeler sonucu 

oluşacak hipoksi ve sonucunda anoksi beyinde geri dönüşümsüz hasara ya da ölüme yol 

açabilir. Bu nedenle havayolunu değerlendirmek ve gerekli hazırlıkları yaparak havayolu 

açıklığını ve sürdürülmesini sağlamak anestezistin en önemli görevlerindendir. Yaşamsal 

fonksiyonların devamlılığı havayolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesine bağlıdır
1
.  

Endotrakeal entübasyon trakea içine, hava yolunu güvenlik altına almak veya 

solunumu kontrol etmek amacı ile bir tüp yerleştirilmesidir. Orotrakeal entübasyonu ilk 

tanımlayanın İbn-i Sina (980-1037) olduğu belirtilmektedir
2
. Bir laringoskop yardımı ile 

entübasyon ilk kez Kristein tarafından (1895) ve anestezi vermek amacı ile de Magill (1920) 

tarafından yapılmıştır
2
. Laringoskopinin gelişmesi ve entübasyona yardımcı olarak 

kullanılması entübasyonu yaygınlaştırmıştır
2
. 

Entübasyon işlemi, havayolunun açık tutulması; havayolu ve solunumun kontrol 

edilebilmesi; solunum eforunun azalması; aspirasyonun önlenmesi; herhangi bir sorun 

olduğunda resusitasyon kolaylığı gibi faydalar sağlamaktadır
2
. 

Anestezistler, pediyatristler, pediyatrik yoğun bakımcılar ve acil hekimleri çocuk hava 

yolu yönetiminde çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Havayolu yönetimindeki yeni alet ve 

tekniklere rağmen endotrakeal entübasyon havayolunu güvence altına almada altın standart 

olma özelliğini korumaktadır
3
. 

Pediyatrik havayolu yönetiminde  çocuk üst havayolu ve erişkin üst havayolu 

arasındaki anatomik farklılıkların bilinmesi önemlidir. Uygun hikaye ve fizik muayene, uygun 

endotrakeal tüp ve laringoskopi seçimleri pediyatrik havayolu yönetimindeki anahtar 

noktalardır
4
. 

Çocuklarda göğüs duvarı kompliyansının erişkine göre daha fazla, akciğer 

kompliyansının ise erişkinden daha az olması nedeniyle fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC) 

daha düşüktür. FRC’deki bu düşüş, çocuklarda apne periyotları sırasında oksijen rezervlerini 

sınırlar
5
.
 
Başarısız entübasyon veya entübasyon süresinin uzaması çocuklarda atelektazi ve 

hipoksiye neden olabilir. Uzayan hipoksinin sonucunda kardiyak arrest oluşabilir.  Bu nedenle 

çocuklarda havayolunun kısa sürede kontrol altına alınması  önem kazanmaktadır
6
. 
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Laringoskopi ve endotrakeal entübasyon,  larinks ve trakeanın mekanik uyarımına 

bağlı olarak refleks sempatik bir yanıt oluşturarak plazma katekolamin konsantrasyonlarında 

artış, taşikardi, hipertansiyon, aritmiler ve özellikle kalp rezervi kısıtlı hastalarda 

miyokardiyal iskemiye neden olabilir. Bu sorunları azaltmak için alternatif entübasyon 

yöntemleri geliştirilmiştir
7
. 

Anesteziyolojide laringeal yapıların, glottisin daha iyi görülmesini sağlamak ve 

endotrakeal entübasyonun başarı oranını arttırmak amacı ile laringoskop bleydin şeklinin 

mükemmel olmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır
8
. 

Zor havayolu yönetiminde birçok teknik erişkin hastalarda kullanılmaktadır. 

Pediyatrik olgularda uyanık fiberoptik entübasyon güç hatta imkansızdır
9
. Video laringoskop, 

video teknolojisiyle larinkoskopun birleştirilmesi sonucu üretilen yeni bir araçtır. Video 

laringoskop ile ilgili yayınlanan çalışmalar çoğunlukla erişkinlerle ilgilidir
10

. 

Biz bu çalışmamızda; yeni geliştirilen bir video laringoskop şekli olan ve pediyatrik 

yaş grubunda kullanımı çok yaygın olmayan Truview EVO2
TM

 laringoskop ile rutin olarak 

kullanılan Macintosh laringoskopu kullandık. 1 ay-4 yaş arası, elektif cerrahi planlanan ve 

genel anestezi uygulaması için entübasyon gerekli olan pediyatrik hastalarda Macintosh 

laringoskopi ile Truview EVO2
TM

 laringoskopinin hemodinamik yanıt ve entübasyon 

koşulları yönünden karşılaştırmayı amaçladık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. PEDİYATRİK ANESTEZİYE GENEL BAKIŞ 

Pediyatrik hastalar küçük erişkinler değildirler. Pediyatrik yaş grubu, kronolojik olarak 

yenidoğanlar (0-1 ay), infantlar (1-12 ay), yürüme çağındaki çocuklar (toddler) (1-3 yaş), 

küçük çocuklar (4-12 yaş) ve adölesan (13-16 yaş) olmak üzere gruplara ayrılırlar ve her 

grubun anestezik gereksinimleri farklıdır. Güvenli bir anestezik yaklaşım her grubun 

fizyolojik, anatomik ve farmakolojik özelliklerinin bilinmesine dayanır. Birbirlerinden ve 

erişkinlerden ayıran bu özellikler, anestezi ekipmanı ve yöntemlerinde değişiklik yapılmasını 

zorunlu kılmaktadır. Gerçekten de bebekler, anestezik mortalite ve morbitide bakımından 

daha büyük çocuklardan daha yüksek riske sahiptirler. Genellikle risk oranları yaşla ters 

orantılı olduğundan yenidoğanlar en yüksek riske sahiptirler
6
.  

 

2.2. PEDİYATRİK FİZYOLOJİK GELİŞİM 

2.2.1. Solunum Sistemi: 

Yenidoğan ve büyük bebeklerin ventilasyonlarının etkinliği büyük çocuklar ve 

erişkinlere kıyasla daha azdır. Yenidoğanlarda solunum sayısı yüksektir ve ergenlik 

döneminde kademeli olarak düşer. Gelişme sırasında kilogram başına düşen tidal hacim ve 

ölü boşluk sabittir. Küçük havayollarının göreceli olarak az olması havayolu direncini arttırır. 

Alveollerin olgunlaşması geç çocukluk dönemine kadar (yaklaşık 8 yaş) tamamlanamaz. 

Solunum işi artmıştır ve solunum kasları kolay yorulur. Yenidoğan ve bebeklerin alveollerinin 

küçük ve az sayıda olması akciğer kompliyansını azaltır; aksine kostaların kıkırdak yapıda 

olması göğüs duvarlarının çok esnek olmasına yol açar. Bu iki özelliklerin birleşimi ile 

çocuklarda FRC azalır. FRC azalışı önemlidir, çünkü apne dönemlerinde (entübasyon gibi) 

oksijen rezervini sınırlar ve yenidoğan ve bebeklerde atelelektazi ve hipoksemiye eğilim 

yaratır. Aslında, bu hastalarda erişkinlerden farklı olarak hipoksi ve hiperkapni solunum 

depresyonu yapmaktadır
6
. 

2.2.2. Kardiyovasküler Sistem: 

Yenidoğanlar ve infantlarda atım hacmi, sol ventrikülün iyi gelişmemiş ve düşük 

kompliyanslı olması nedeni ile göreceli olarak sabittir. Bu nedenle kalp debisi kalp hızına  çok 

bağlıdır. Bazal kalp hızı (Tablo I) erişkinden daha yüksek olduğu halde parasempatik sinir 

sisteminin aktivasyonu, anesteziklerin aşırı dozu veya hipoksi, bradikardiye ve kalp debisinde 

önemli azalmalara neden olabilir. Acil veya uzun süreli cerrahi girişim geçiren pediyatrik 
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hastalar hipotansiyon, asistoli ve intraoperatif ölümlere yol açabilen bradikardi  ataklarına 

yatkındırlar. Sempatik sinir sistemi ve baroreseptör refleksleri inmatürdür. Bebek 

kardiyovasküler sistemi daha düşük katekolamin depoları ile korunur ve eksojen 

katekolaminlere yanıt azalmıştır
6
. 

 

Tablo I: Vital bulgularda yaşa bağlı değişiklikler
11

. 

   Yaş  Kalp hızı (atım/dk)  Kan basıncı (mmHg) 

   Prematüre 

   Yenidoğan 

   1-6 ay 

   6-12 ay 

   1-2 yaş 

   2-4 yaş 

   4-6 yaş 

   6-8 yaş 

   8-10 yaş 

   12-16 yaş 

               125 

               140 

               130 

               115 

               110 

               105 

               105 

                95 

                95 

                82 

            70/50 

            80/46 

            96/65 

            99/65 

           100/60 

           100/60 

           100/60 

           105/60 

           110/60 

           120/65 

 

 

2.2.3. Metabolizma ve Isı Regülasyonu: 

Pediyatrik hastalar kilogram başına erişkinlerden daha geniş vücut yüzey alanına 

sahiptirler (yüksek yüzey alanı/ağırlık oranı). Metabolizma ve ilişkili parametreler (O2 

tüketimi, CO2 üretimi, kalp debisi ve alveolar ventilasyon) ağırlıktan çok vücut yüzey alanı ile 

ilişkilidir. 

İnce cilt, düşük vücut yağ miktarı ve vücut ağırlığına göre göreceli olarak daha yüksek 

bir yüzey alanı nedeniyle yenidoğanlarda ısı kaybı daha fazladır. Bu sorun soğuk ameliyat 

odaları, açık yara, intravenöz sıvı uygulanması, kuru anestezik gazlar ve anestezik ajanların ısı 

regülasyonuna doğrudan etkisi ile artabilir. Hipotermi anesteziden geç uyanma, kardiyak 

irritabilite, solunum depresyonu, pulmoner vasküler rezistans artışı ve ilaçlara yanıtın 

değişmesine yol açan ciddi bir sorundur
6
. 

2.2.4. Renal ve Gastrointestinal Fonksiyonlar: 

Bebekler altı aylık oluncaya kadar böbrek fonksiyonları normal değildir; çocuk 2 

yaşına gelinceye kadar böbrek fonksiyonu erişkin düzeyine erişemez. Bu nedenle sıvı 

uygulamasında  dikkatli olunmalıdır. 
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Yenidoğanlarda gastroözefageal reflü insidansı da göreceli olarak yüksektir. Yaşamın 

erken döneminde göreceli olarak inmatür olan karaciğer hepatik konjugasyonun bozulmasına 

neden olur
6
. 

2.2.5. Glukoz Dengesi: 

Yenidoğanlar,  hipoglisemiye yatkınlardır çünkü  düşük glikojen depolarına 

sahiptirler. Böbreklerden glukoz atılımının bozulması bu yatkınlığı  kısmen dengeler. 

Hipoglisemi yönünden en yüksek risk taşıyan yenidoğanlar, prematüreler veya gestasyonel 

yaşa göre küçük olanlar, hiperalimentasyon yapılanlar ve diyabetik anne bebekleridir
6
. 

 

2.3. FARMAKOLOJİK FARKLILIKLAR 

Pediyatrik ilaç dozları kilogram başına uygulanır. Bir çocuğun kilosu yaş temel 

alınarak tahmin edilebilir. 

                       Ağırlık için 50. Persantil (kg) = (Yaş x 2) + 9 

Yenidoğanlar ve bebekler erişkinlerden (%50-60) orantısal olarak daha fazla total sıvı 

içeriğine (%70-75) sahiptirler. Yağ ve kas içeriği yaşla artarken total su içeriği azalır. Sonuç 

olarak intravenöz ilaçların dağılım volümü yenidoğanlar, bebekler ve küçük çocuklarda 

orantısız olarak daha yüksektir ve doz (kilogram başına) genellikle daha büyük çocuklar ve 

erişkinlerden daha yüksektir. Yenidoğanlarda kas kütlesi orantısız olarak daha küçük 

olduğundan, kaslara yeniden dağılım nedeni ile tiyopental ve fentanil gibi ilaçların klinik 

etkileri uzar. Yenidoğanlar göreceli olarak daha düşük glomerüler filtrasyon hızına, inmatür 

renal tubüler fraksiyona, düşük hepatik kan akımına, inmatür hepatik enzim sistemine 

sahiptirler. Bu faktörler nedeniyle yenidoğan ve genç infantlarda birçok ilacın metabolizması 

değişmekte ve de etkinlikleri artmaktadır
6
. 

Erişkin ile çocuklar arasında, büyüklük, vücut yüzeyi/ağırlık oranı ve vücut 

kısımlarının birbirine oranı açısından önemli farklılıklar olduğu gibi, çocuk yaş grubu içinde 

de farklılıklar vardır. Vücut yüzeyi/ağırlık oranı yenidoğanda 0.06 iken, erişkinde 0.03’tür. 

Bazal metabolizma hızındaki değişikliklere en yakın paralelliği nedeni ile vücut yüzey alanı 

vücut ölçümleri içinde en önemli parametre olarak kabul edilmektedir. Sıvı ve besin 

ihtiyacının hesaplanmasında yaş veya ağırlıktan daha iyi bir ölçüt olarak kabul edilmiştir
12

. 
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2.4. ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ 

İnsan havayolunda iki açıklık vardır: burun, nazofarinks (pars nasalis) ile; ağız, 

orofarinks (pars oralis) ile devam eder. Bu geçiş yerleri önde damakla birbirinden ayrılırlar 

fakat arkada farenkste birleşirler. Farinks kafatası kaidesinden özefagusun girişindeki krikoid 

kıkırdağa kadar uzanan U şeklinde fibromuskuler bir yapıdır
13

. Farinks önde sırası ile nazal 

kavite, ağız, larinks, nazofarenks, orofarenks ve laringofarinkse (pars laryngea) açılır. 

Nazofarenks, orofarenksten posteriora uzanan hayali bir düzlemle ayrılır
13

. 

Fonksiyonel havayolu burundan başlar. Isınma ve nemlenme gibi önemli fonksiyonlar 

havanın burundan geçişi sırasında gerçekleşir. Sakin bir solunum sırasında, hava akımına 

karşı burun kavitesi içinde oluşan rezistans total havayolu rezistansının üçte ikisi kadardır
14

. 

Tonsiller lenfoid doku, nazofarinksten hava geçişinin en sık engellendiği kısımdır. 

Larinks, üçüncü ve altıncı servikal vertebralar boyunca uzanan, fonasyonu ve yiyecek 

maddelerinin alt havayoluna geçişinin engellenmesini sağlayan bir organdır. Dokunun 

yapısını kaslar, ligamentler ve kartilajlar şekillendirir. Bunlar tiroid, krikoid, aritenoid, 

kornikulat ve epiglotu içerir. Epiglot, fibröz bir kartilajdır ve muköz bir memranla kaplı olup, 

dilin faringeal alan üzerinde glossoepiglottik katlantı yapması ile oluşur. Bu katlantının diğer 

tarafındaki çöküntü vallukula olarak adlandırılır. Bu bölge Macintosh laringoskop kaşığının 

yerleştirildiği kısımdır. Epiglot, farinksin içine doğru ilerler ve larinksin içine doğru uzanır
14

. 

Dil kökünde epiglot fonksiyonel olarak orofarinksi laringofarinksten (veya hipofarinks) ayırır. 

Epiglot, yutma sırasında glottisin üzerini kapatarak aspirasyonu önler
13

. 

Laringeal boşluk epiglotun altında krikoid kartilaja kadar uzanır. Giriş kısmı epiglot 

tarafından biçimlenir, aritenoid kartilajın üst kısmıyla birleşip ariyoepiglottik katlantıyı 

oluşturur. Vestibular katlantı laringeal boşluğun içindedir. Bu katlantı yalancı vokal kordlar 

olarak adlandırılır ve gerçek vokal kordlardan laringeal sinus ya da ventrikül ile ayrılır. 

Gerçek vokal kord soluk, beyaz, ligamentöz yapıda olup, tiroidin anteriorunda ve aritenoidin 

posteriorunda yerleşmiştir. Bu vokal kordların arasında triangular fissur glottik başlangıçtır, 

yetişkinlerde laringeal açıklığın en dar bölgesi olarak kabul edilir. 10 yaşından küçük 

çocuklarda, en dar bölge  krikoid halka düzeyinde kordların altında kalan bölgedir
14

. 

Trakea, tubuler bir yapıdadır ve altıncı servikal vertebra düzeyinde tiroid kartilaj 

seviyesinden başlar. Posterior kısmı yassı yapıda olup, 10-15 cm boyunca bu bölüme destek 

olan 16-20 adet at nalı şeklinde kıkırdak oluşum trakeal bifurkasyonun altında sağ ve sol ana 

bronşun içine doğru beşinci torasik vertebra seviyesine kadar uzanır. Trakeanın kesit alanı 

glottisten oldukça geniştir
14

. 
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2.4.1. Anatomik Farklılıklar: 

Pediyatrik ve erişkin havayolu anatomisinde önemli farklılıklar vardır. Bu farklar 

bebeklerde daha belirgin olup çocuk büyüdükçe azalır
15

. Genellikle 10 yaş civarında üst 

havayolu erişkine benzer özelliklere kavuşur
4
. 

Havayolu anatomisindeki farklılıklar nedeniyle erişkine oranla infantlarda teknik 

havayolu güçlüğü ihtimali daha fazladır. Laringoskopi ve entübasyon yönetimini etkilemesi 

nedeniyle bu farklılıkları bilmek önemlidir
16

 (Şekil 1). 

 

 

 

   Şekil 1. Erişkin ve infantta larinksin görüntüsü. (A) İnfantta dar krikoid kıkırdak tam 

                gelişmediğinden larinks huni biçimindedir. (B) İnfantta en dar bölgenin krikoid 

                halka, erişkinde ise kord vokalllerin olduğu görülmektedir. 

 

A. Dilin ağız kavitesine göre büyük olması havayolu obstruksiyonu olasılığını arttırır, 

laringoskopi sırasında teknik güçlüğe neden olur
12

. Angulus mandibulaya öne doğru 

bası yapmak dili öne doğru kaydırır ve bu manevra ile sıklıkla sorun çözülmüş olur
4
. 

B. Çocuklarda nazal pasaj erişkinlere oranla daha dardır. Yenidoğanların çoğu burundan 

soluduğu için nazal pasajı daraltan durumlar ciddi obstruksiyona yol açabilir
12

. Burun 

delikleri, özellikle sekresyon, ödem veya kanamayla tıkandıklarında hava akımına 

belirgin direnç oluştururlar ve solunum işini belirgin olarak arttırırlar
4
. 

C. Çocuklarda hipertrofik adenoidler, nazofarenksi kısmen veya tamamen tıkayarak 

bebek ve çocuğu ağızdan solumak zorunda bırakabilir. Bu durum burnun havayı 

ısıtıcı, nemlendirici işlevini ortadan kaldırır. Hipertrofik tonsiller ayrıca orofarenksin 
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girişini daraltır. Bu durumda özellikle uyku sırasında havayolu obstruksiyonu yaparak 

obstruksif uyku apnesine ve hipoksiye neden olabilir
12

. 

D. Epiglot; erişkinde ince, gevşek ve düz iken infantlarda uzun, sert, U şeklindedir
12

. 

Bebeğin epiglottisi, laringoskopi sırasında arkaya açılanır ve vokal kordların 

görünümü zorlaşır. Bebek ve küçük çocuklarda bleydin ucuyla epiglottisi kaldırmak, 

vokal kordları görebilmek için gerekli ve başarılı bir işlemdir (Şekil 2). Dar uçlu bir 

laringoskop, kalın uçlu eğri laringoskoptan daha başarılıdır
4
. 

 

                 

              Şekil 2. Düz ve eğri bleyd kullanımı. 

 

E. İnfantlarda hyoid kemik henüz kalsifiye olmamıştır
12

. 

F. Vokal kordlar erişkinde trakea ile dik açı yaparken, infantlarda trakeaya doğru eğilimli 

olarak uzanırlar. Bu açılanma nedeniyle infantlarda körlemesine itilen tüpün ön 

kommisürde takılmasına neden olarak trakea içersine girmesine engel olur
12

. 

G. Bebeklerin larinksi, erişkinden daha yüksekte,  öndedir ve prematür bebeklerde C3, 

term bebeklerde C3-4, erişkinlerde C4-5 hizasındadır (Şekil 3). Larinksin üst 

yerleşimi, laringoskopi sırasında daha fazla açılanmaya ve glottik aralığın daha zor 

görülmesine neden olur
4,17,2

. 
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                  Şekil 3.  Erişkin ve çocukta larinksin yerleşimi. 

 

H. Çocuk larinksi huni şeklindedir ve en dar yeri krikoid kıkırdak ve subglottik bölgedir. 

Erişkinde ise larinks silindiriktir ve  en dar yeri vokal kord seviyesidir (Şekil 4). 

Erişkinlerde sirküler endotrakeal tüp triangular ve trapezoidal vokal kordlarda iyi bir 

kapanma sağlamaz, infant ve çocuklarda uygun boyutta sirküler endotrakeal tüp, 

sirküler krikoid kıkırdak birlikte iyi bir kapanma ve aspirasyondan koruma sağlar. Tüp 

büyük veya kaf fazla şişirilirse, krikoid kıkırdak seviyesinde subglottik ödem oluşur
4,2

. 

Bu durum, kısa süreli uygulamalarda postekstübasyon krup veya stridora, uzun süreli 

uygulamalarda trakeal stenoza neden olabilir. Trakeal lümen çapı hava akımındaki 

dirençle ters orantılıdır. Yani 4-5 mm çaplı infant havayolundaki 1 mm ödem, 12-15  

mm çaplı erişkin havayolundaki ödemden daha fazla etki gösterir
4
. 

 

                              

                               

                               Şekil 4. Erişkin ve çocukta larinksin en dar yeri. 
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İ. Trakeanın yönü çocuklarda aşağıya ve arkaya doğru iken, erişkinde düz bir şekilde 

aşağı iner
17

. 

J. Trakeanın boyu bebeklerde kısa olduğundan endobronşiyal entübasyon yapmamak 

için tüpün ucu vokal kordları 1 cm’den fazla geçmemelidir
17,2

. 

K. Çocukların başları erişkinlere göre daha büyüktür. Çocuklarda oksiput çıkıntısı kısa 

boyunla beraber fleksiyona ve havayolunun tıkanmasına neden olur. Yenidoğanda 

başın fleksiyonunu önlemek, omuzu ve boynu hafifçe kaldırmak için sıklıkla omuz 

altına destek koymak gerekir, çocuklarda desteğe gerek yoktur ve erişkinde de baş 

altına yastık koymak gerekir
4,18 

(Şekil 5). Yenidoğan bebeklerde boynun hafif 

ekstansiyona getirilmesi erişkinlerden farklı olarak entübasyon işlemini zorlaştırır. 

Yenidoğanlarda boynun hafif fleksiyonda tutulması trakea ve larinks arasındaki 

açılanmayı azaltacaktır
2,18

. 

 

 

Şekil 5. Entübasyon işlemi sırasında omuz altı desteği. 

 

2.5. PREOPERATİF DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK 

2.5.1. Preoperatif Özellikler: 

Çocuklar cerrahi beklentisi ile yüzyüze kaldıklarında yaşlarına, geçmiş cerrahi 

deneyimlerine ve gelişimlerine göre değişik derecelerde dehşete kapılırlar. Bu nedenle 

premedikasyon son derece faydalıdır. Yaşa uygun sözlerle çocuğa ne olacağını açıklayarak 

çocuğun anestezi ve cerrahi ile ilişkili şüphelerini ortadan kaldırmaktadır
6
. 

Operasyon öncesi çocukların değerlendirilmesine özgeçmiş sorgulaması ve dikkatli bir 

fizik muayene ile başlanmalıdır. Özgeçmişte; çocuğun yaşı, doğumdan itibaren gelişimi, 

normal kilo alıp almadığı, egzersiz toleransı, allerji öyküsü, varsa hastalıkları, kullandığı 
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ilaçlar, geçirilmiş operasyonlar, anestezi deneyimleri, son bir ay içinde yapılan aşılar, kan 

bağı olan yakınlarının yaşadığı anesteziye bağlı sorunlar sorgulanmalıdır
6
. 

Çocuğu ürkütmeden ve inspeksiyona ağırlık verilerek sistemik muayene yapılır. Çocuğun 

sakin bir şekilde, anne-babasının kucağında değerlendirilmesi tercih edilir. 

Düzenli sağlık kontrolleri yapılan bir çocukta küçük girişimler için ayrıntılı hikaye ve 

fizik muayene ile bir anormallik bulunmadıkça detaylı preoperatif testlere gerek yoktur. Orta 

büyüklükteki girişimlerde tam kan sayımı, idrar tetkiki; daha ileri ve komplike olgularda 

endokrinolojik testler, kan gazı, kan volümü, kardiyak output, solunum fonksiyon testleri ve 

ileri radyolojik incelemeler gerekebilir
12

. 

Çocuklar sıklıkla bir viral üst solunum yolu enfeksiyonunun (ÜSYE)  bulguları (burun 

akıntısı ile birlikte ateş, öksürük veya boğaz ağrısı) ile cerrahiye gelirler. İnfeksiyöz nedenli 

bir burun akıntısı ile bir allerjik veya vazomotor nedenli burun akıntısı ayırt edilmelidir. 

Genel anestezi ve endotrakeal entübasyondan önceki 2-4 hafta içinde bir viral enfeksiyonun 

geçirilmesi, çocuklarda hışıltılı solunum, laringospazm, hipoksemi ve atelektazi gibi 

perioperatif pulmoner komplikasyonların riskini arttırır. ÜSYE’si olan çocuğa anestezi 

uygulanması kararı tartışmalıdır. Karar eşlik eden diğer hastalıkların bulunması, ÜSYE’nin 

şiddeti, cerrahinin aciliyetine bağlı olarak değişir. Genel anestezi uygulanacaksa havayoluna 

minimal uyarıda bulunacağı düşüncesiyle havayolunun sağlanmasında laringeal maske airway  

(LMA) tercih edilmelidir. ÜSYE’si olan çocukta cerrahi ertelenemiyorsa, antikolinerjik 

premedikasyonu, maske ile ventilasyon, nemlendirilmiş gazların kullanımı, hidrasyonun iyi 

sağlanması, postoperatif uzun süreli gözlem beklenen riskleri azaltır
6
. 

2.5.2. Preoperatif Açlık: 

İnfant ve küçük çocuklar daha yüksek metabolik hıza sahiptirler; erişkine kıyasla vücut 

yüzey alanı/ağırlık oranı daha fazladır ve erişkine göre daha kolay dehidrate olurlar. Serbest 

açlık klavuzlarının başlıca avantajı anestezi indüksiyonu anında hipovolemi insidansının 

azalmış olmasıdır
11

. Cerrahiden 4-8 saat öncesine kadar, yaşa bağlı olarak normal mama veya 

katı gıdaya devam edilir. Daha spesifik olarak; 6 aydan küçük bebekler indüksiyondan 4 saat 

öncesine kadar mamalar ile beslenebilirken, 6-36 aylık bebeklere indüksiyondan 6 saat 

öncesine kadar mamalar veya katı gıdalar verilebilir. İndüksiyondan 2-3 saat önce partikülsüz 

sıvılar (berrak sıvılar) önerilir. Bu öneriler mide boşalması azalmış veya aspirasyon riski 

olmayan sağlıklı yenidoğanlar, bebekler ve çocuklar için geçerlidir
6
. Preoperatif uygun 

görülen açlık süreleri Tablo II’de gösterilmiştir. 
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Tablo II: Pediyatrik hastalarda açlık süreleri
11

. 

               Yaş    Süt ve Katı Gıda (saat)     Berrak Sıvılar (saat) 

             ≤ 6 ay                       4                     2 

            6-36 ay                       6                     3 

            ≥ 36 ay                       8                     3 

 

2.5.3. Premedikasyon: 

Pediyatrik hastaların premedikasyonu için yapılan önerilerde büyük farklılıklar vardır. 

Sedatiflerle premedikasyon, yenidoğanlar ve hasta bebeklerde genellikle yapılmaz. Kontrol 

altına alınamayan, ebeveyn ayrılma anksiyetesi sergilemesi düşünülen çocuklara midazolam 

(0.3-0.5 mg/kg) gibi bir sedatif verilebilir. İntramuskuler injeksiyondan daha az travmatik 

olduğundan genellikle oral yol tercih edilir, ancak oral yolla etkinin ortaya çıkması için 24-45 

dakika gerekir. Düşük dozlarda midazolama oral ketamin (4-6 mg/kg) ilave edilerek 

kullanılabilir. Koopere olamayan hastalarda intramuskuler midazolam (0.1-0.15 mg/kg) 

ve/veya ketamin (2-3 mg/kg) ile atropin (0.02 mg/kg) faydalı olabilir. Bu tip hastalarda çocuk 

anne kucağında iken rektal midazolam (0.5-1 mg/kg, maksimum 20 mg)  veya rektal 

metoheksital (%10’luk solüsyondan 25-30 mg/kg) da uygulanabilir. Fentanil lolipop (Actiq 5-

15 µg/kg) olarak da uygulanabilir; fentanilin düzeyi intraoperatif olarak yükselmeye devam 

eder ve postoperatif analjeziye katkıda bulunur. Bazı anestezistler, indüksiyon sırasında 

bradikardi gelişme olasılığını azaltmak için büyük çocuklarda rutin olarak antikolinerjik 

ilaçlarla (örneğin atropin 0.02 mg/kg) premedikasyon yaparlar. Atropin küçük havayolları ve 

endotrakeal tüpleri tıkayabilen sekresyonların birikmesini de önleyebilir
6
. 

 

2.6. MONİTÖRİZASYON 

Bebek ve çocukların monitörizasyon gereksinimi genellikle birkaç modifikasyon 

dışında erişkinlerdekinin aynıdır. Monitörizasyon için seçilecek ekipmanlar pediyatrik boylara 

uygun olmalıdır
6
. 

Nabız: Çocuk ve bebeklerde kardiyak output kalp hızına bağlı olduğundan, bradikardi 

geliştiğinde kardiyak outputları hızla düşer. Çocuklar bradikardi geliştirmeye yatkınlardır, 

kalp hızlarının sürekli izlenmesi gerekir
19,20

. 

EKG (Elektrokardiyografi): Çocuklarda hipovolemi, hipoksi, asidoz, alkaloz, hipo-

hiperkalemi olmadıkça ciddi aritmiler gelişmez
19,20

. 
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Kan Basıncı: Anestezik ajanlar çocuklarda kan basıncını erişkinlere oranla daha fazla 

düşürürler. Çünkü anestezik ajanların miyokard kontraktilitesi ve periferik vasküler direnç 

üzerine olan etkileri erişkinden daha fazladır
19,20

. 

Pulse Oksimetre: Oksijenizasyonun sürekli monitörizasyonunu sağlayan en önemli 

non-invaziv yöntemdir
19

. 

Kapnografi: End Tidal CO2 (ETCO2) monitörizasyonu; ekspirasyonun sonunda 

CO2’nin en yüksek olarak ölçüldüğü nokta end tidal CO2 parsiyel basıncı (ETCO2) olarak 

adlandırılır. ETCO2, PACO2 (alveolar CO2 parsiyel basıncı) ve PaCO2 (arteriyel CO2 parsiyel 

basıncı) ile yakın bir ilişki gösterir. Normal değeri 30-43 mmHg’dir. Ventilasyonun 

yeterliğinin değerlendirilmesi, endotrakeal tüpün yerinin uygun olduğunun saptanması ve 

malign hiperterminin (MH) erken tanınmasını da sağlar
6
. 

Isı: Pediyatrik hastalarda, MH riskinin yüksek olması iyatrojenik hipotermi ve 

hipertermi olasılığı nedeniyle vücut ısısı yakından izlenmelidir
6
. 

Prekordiyal Steteskop: Kalp hızı, kalp seslerinin niteliğini ve havayolu açıklığının 

izlenmesinde ucuz bir yöntemdir
6
. 

Monitörler hassas ve güvenli ölçümler yapsalar da hiçbiri hasta başında bulunan 

dikkatli bir anestezistin yerini tutamaz. 

 

2.7. PEDİYATRİK HASTALARDA ANESTEZİ İNDÜKSİYONU VE İDAMESİ 

2.7.1. Anestezi İndüksiyonu: 

Genel anestezi genellikle intravenöz veya inhalasyon yöntemi ile oluşturulur. 

İntramuskuler ketamin (5-10 mg/kg) ile indüksiyon hırçın çocukları da içeren bazı özel 

durumları içerir. Hasta eğer ameliyathaneye bir intravenöz kateterle gelmişse veya uyanıkken 

venöz kateter yerleştirilmesine izin verecek kadar uyumlu ise intravenöz indüksiyon tercih 

edilir
6
. 

İntravenöz İndüksiyon: Bu yolu sınırlayan en önemli etkenlerden biri de intravenöz 

yol açmaktır. Cilde önceden EMLA (lokal anestezik karışımı) krem uygulanması intravenöz 

kanülasyonu kolaylaştırır. Erişkinlerde uygulanan indüksiyon sıralaması pediyatride de 

geçerlidir. Hızlı etkili barbitürat (tiyopental; yenidoğanlarda 3 mg/kg, bebek ve çocuklarda 5-

6 mg/kg)  veya propofol (2-3 mg/kg) ve takiben bir non-depolarizan kas gevşetici 
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(roküronyum, sisatraküryum, mivaküryüm) veya suksinilkolin intravenöz uygulanır. 

Suksinilkolinden önce intravenöz olarak atropin verilmelidir
6
. 

İnhalasyon İndüksiyonu: Genel olarak, çocuk kokusuz nitröz oksit (%70) ve oksijen 

(%30) karışımını solumaya ikna edilir. Pediyatrik anestezistlerin çoğu inhalasyon anestezisi 

için sevofluranı tercih ederler. Desfluran ve isofluran keskin kokuludur ve indüksiyon 

sırasında daha fazla öksürme, nefes tutma ve laringospazma neden olabilirler. Bazı 

klinisyenler, indüksiyonu hızlandırmak için sevofluran (%60 nitröz oksit ile %7-8 sevofluran) 

ile tek nefeste indüksiyon tekniğini kullanırlar. Uygun bir anestezi derinliği sağlandıktan 

sonra, intravenöz yol yerleştirilebilir ve bir kas gevşetici intravenöz uygulanabilir
6
. 

Maske ile indüksiyon sırasında ve entübasyondan önce uygulanan pozitif basınçlı 

ventilasyon, bazen mide distansiyonuna yol açarak akciğerin ekspansiyonunu bozabilir. Bir 

orogastrik veya nazogastrik sonda ile aspirasyon mideyi rahatlatabilir
6
.  

2.7.2. Anestezi İdamesi: 

Pediyatrik hastalarda anestezi idamesinde erişkinlerle aynı ajanlar kullanılır. Minimum 

alveoler konsantrasyon (MAC) çocuklarda erişkinden daha yüksekse de, yenidoğanlar genel 

anesteziklerin kardiyodepresan etkilerine daha duyarlıdırlar
6
. Çocuklarda anestezi idamesi 

hem inhalasyon hem de non-volatil anesteziklerle sağlanabilir. Günümüzde en yaygın 

kullanım şekli O2–Nitröz oksit karışımına düşük yoğunlukta, etkin bir inhalasyon anesteziği 

eklemektir
12

. 

2.7.3. Laringoskopi ve Entübasyon: 

Tanımlanan anatomik farklılıklar, anestezik teknikleri ve bilinçsiz pediyatrik hastada 

havayolu düzenlenmesini etkileyebilir. Belirgin oksiput entübasyon için koklama pozisyonu 

ile uygun düşmeyebilir, omuzların havlularla hafifçe kaldırılarak baş, ortası delik bir yastık 

içine yerleştirilmelidir. Maske ventilasyonu sırasında submandibuler yumuşak dokulara 

kompresyondan sakınılmalıdır
21,22

. Vokal kordları görebilmek için bazen krikoid bası 

gerekebilir. Hasta entübe edildikten sonra sonra tüpün trakeadaki pozisyonu göğüs haraketleri 

izlenerek, oskültasyon ve kapnograf ile doğrulanır
4
. 
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2.8. PEDİYATRİK HASTALARDA HAVAYOLU YÖNETİMİ VE 

EKİPMANLARI 

Erişkinler ve çocuklarda tanımlanmış havayolu farklılıklarının bilinmesi havayolu 

yönetiminde bize yol göstericidir
16

. 

2.8.1. Maske: 

Hava kaçağı oluşmayacak şekilde hastanın yüzüne oturması ile solunum devresinden 

gelen anestezik gazın hastaya verilmesini kolaylaştırır. Etkin ventilasyon, hem maskenin yüze 

sıkıca oturmasını ve hem de havayolunun açık olmasını gerektirir. Şeffaf maskeler nemli 

ekshalasyon gazının görülmesine ve kusmanın anında fark edilmesine olanak sağlar. Siyah 

kauçuk maskeler olağan olmayan yüz yapılarına maskenin uymasına yetecek esnekliğe 

sahiptir
13

. 

Çocuklarda maskenin ölü boşluğu arttırmayacak şekilde olması gerekir, çünkü 

maskenin yarattığı ölü boşluk, kendi ölü boşluğunun 2-3 katına ulaşabilir. Maskenin çocuğu 

rahatsız etmeyecek kıvam ve şekilde olması istenir ayrıca sekresyon ve kusmuk gibi materyali 

görebilmek için de şeffaf olmalıdır. Maske ile ventilasyon sırasında üst havayolunun 

tıkanmasını önlemek için submandibuler yumuşak doku basısından kaçınılmalıdır. Maskeyi 

oturtmak için sadece mandibuladan destek alınmalıdır
12

(Şekil 6). 

 

         

                 Şekil 6. Şeffaf ve siyah kauçuk maskeler. 
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2.8.2. Airway: 

Anestezi altındaki hastalarda üst havayolunun kas tonusunun kaybolması, dil ve 

epiglotun farinksin arka duvarına düşmesine neden olur. Başa yeniden pozisyon vermek veya 

çeneyi kaldırmak havayolunu açmada önerilen tekniklerdir. Ayrıca ağız veya burundan 

yerleştirilen yapay airway, dil ve posterior farenks duvarı arasından havanın geçmesini 

sağlar
13

. 

Hastalarda maske ventilasyonu sırasında havayolunun açık tutulmasına yardımcı 

araçlardır. Nazal airwayler genellikle yumuşak plastikten yapılmıştır, burundan yerleştirilir. 

Nazal airway boyu, nazofarinksten  geçecek kadar uzun ancak glottise ulaşmayacak kadar 

kısa olmalıdır. Adenoid dokuda yırtılmaya, takılmaya bağlı kanamaya neden  olabileceği için 

nazikçe takılmalıdır
4
 (şekil 7). 

 

                                                  

               Şekil 7. Nazal airway yerleşimi.                                                        

Oral airwayler plastikten yapılmış olup dilin arkaya kaçmasını, dilin ve tüpün 

ısırılmasını önler. Oral airway çocuğun ağız köşesinden başlayıp yanağı üzerine  tutulur, 

mandibula köşesini geçmeyecek uzunlukta olmalıdır
3
. Çok kısa airway dili kaldırmadığı gibi 

dili geriye iterek havayolunu daha çok kapatır. Çok uzun airway ise glottisi kapatıp öksürük, 

ıkınma ve laringospazma neden olabilir
4
 (şekil 8). 

 

                

               Şekil 8.  Oral airway yerleşimi. 
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2.8.3. Laringoskop: 

Larenksin incelenmesine ve trakeanın entübasyonunun kolaylaştırılmasına yarayan bir 

alettir
13

. Standart rijit laringoskop, içinde pil bulunan bir sap ve çıkarılabilir bir ampülü olan 

bir kaşıktan meydana gelir. Kaşıklar boyutlarına göre 0-4 arasında numaralandırılır
11 

(Tablo 

III). Pediyatrik hastalarda yaşa göre farklı boyutlarda laringoskoplar kullanılmaktadır
25

. 

Laringoskoplar, bleydin şekli (düz, eğri) ve sapa takılma mekanizması (vidalı, çengel 

şeklinde), ışık kaynağı (pilli, fiberoptik), kullanıldıkları hasta grubuna (erişkin, infant) göre 

tiplere ayrılırlar. Düz bleydli olanlar genellikle Miller, eğri bleydli olanlar da Macintosh tipi 

olarak bilinir
2,26

.  

      Tablo III: Pediyatrik hastalarda kullanılan Macintosh laringoskop bleyd numaraları
11

. 

Yaş Bleyd No 

Preterm (<1250g) 0 

Full term 0-1 

1 y 1 

2 y 1-1,5 

6 y 1,5-2 

10 y 2-3 

18 y 3 

 

Genelde erişkinlere kıyasla anatomik farklılıkları nedeniyle, yenidoğan ve küçük 

bebeklerde düz bleydler kullanılmaktadır. Çocuklarda yaş grubuna uygun boyutta eğri 

(Macintosh) veya düz (Miller) bleyd kullanılmaktadır
11 

(Şekil 9). 

 

                 

            Şekil 9. Macintosh ve Miller laringoskopları. 
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Entübasyon esnasında laringoskop ağzın sağ tarafından dili sola itecek şekilde ağız 

içine sokulur ve vallekülaya kadar itildikten sonra, yukarıya ve öne doğru kaldırılır. Bu 

şekilde epiglot ve ağız tabanındaki yapılar görüş alanından uzaklaştırılmış olur. Düz bleydli 

bir laringoskop kullanılıyorsa, epiglot görüldükten sonra, bleyd epiglottu da altına alacak 

şekilde ilerletilir
2 

(Şekil 10). 

 

             

           Şekil 10. Macintosh laringoskop ile endotrakeal entübasyon. 

Genel olarak bebek ve çocuklarda düz bleydli laringoskoplar daha kolay kullanılır. 

Düz bleyd, eğri bleyd laringoskopa göre daha rahat ve geniş bir görüş açısı sağlar. Bebek ve 

küçük çocuklarda epiglot daha uzun ve larinks yüksek yerleşimli olduğu için genellikle düz 

bleyd laringoskoplar kullanılır
2,14

(Şekil 11). 

 

 

       

        Şekil 11. Miller ve Macintoch laringoskoplarla laringoskopi görüntüsü. 
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2.8.4. Laringeal Maske Airway (LMA):  

Anestezi uygulaması sırasında endotrakeal tüp (ETT) veya yüz maskesi yerine; zor 

havayolu olan hastalarda ventilasyon ve ETT geçişini kolaylaştırmak için ve fiberoptik 

bronkoskopi ve bronkoskopun yerleştirilmesi sırasında ventilasyonu sağlamak için 

kullanılmaktadır. Kombitüp LMA’lar zor havayolu kontrolünde tercih edilmektedirler. Dört  

çeşit LMA  yaygın olarak  kullanılmaktadır; yeniden kullanılabilen (reusable) LMA, tek 

kullanımlık (disposable) LMA, pozitif basınçlı ventilasyon ve nazogastrik tüp 

yerleştirilmesine imkan veren bir ağzı olan ProSeal LMA, zor havayolu olan hastalarda  

entübasyona imkan veren Fastrach LMA
13

. 

Uygun yerleştirildiğinde yüz maskesine göre daha kontrollü bir havayolu güvenliği 

sağlar fakat havayolunun korunması ve sürdürülmesi bakımından ETT’e göre daha zayıftır
28

. 

LMA, hipofarenksin şekline uygun ve larinksi bir conta gibi kapatan minyatür bir silikon 

maske ve buna 30 derecelik açı ile birleşmiş silikon bir tüpten ve maskenin çevresinde 

şişirilebilir eliptik bir hava yastığından  oluşur
29,30

(Şekil 12). 

 

                    

            Şekil 12. LMA örneği. 

LMA, spontan solunum korunarak larinks hizasına yerleştirilir. Ucu hipofarenkse, 

tabanı epiglottis etrafına yerleşerek supraglottik alanda kapanma sağlar ve balon şişirilerek 

havayolu kontrolü sağlanır
2
 (Şekil 13). Tablo IV‘de pediyatrik hastalar için vücut ağırlıklarına 

göre laringeal maske ölçüleri verilmektedir. 

 



 

20 
 

       

      Şekil 13. LMA’nın yerleşimi. 

 

Tablo IV: Pediyatrik hastalarda vücut ağırlığına göre laringeal maske numaraları ve kaf 

volümleri
13

. 

LMA no Ağırlık (kg) Kaf  volümü 

1 < 5 2-5 ml 

1,5 5-10 3-8 ml 

2 10-20 5-10 ml 

2,5 20-30 10-15 ml 

3 30-50 15-20 ml 

4 

5 

6 

50-70 

70-100 

>100 

25-30 ml 

30-40 ml 

40 ml 

 

 

2.8.5. Endotrakeal Tüpler: 

ETT’ler, anestezik gazları doğrudan trakea içine uygulamak için kullanılırlar, ayrıca 

ventilasyon ve oksijenizasyonun en iyi kontrolünü sağlarlar (Şekil 14). ETT’ler belirli 

standartlara göre üretilirler.  Erişkinlerde kullanılan tüplerin çoğu, bir valf, pilot balon, şişirme 

tüpü ve kaftan ibaret bir kaf şişirme sistemine sahiptir. Murphy tüpleri, tüpün distal ucundaki 

açıklığın karina veya trakeaya dayanmasından kaynaklanan tıkanma riskini azaltmak için bir 

delik (Murphy gözü) içerirler. Çocuklarda genellikle basınç hasarı ve entübasyon sonu krup 

riskini azaltmak için kafsız tüpler kullanılır
13

.  
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                Şekil 14. Kaflı ve kafsız ETT
26

. 

 

ETT’ün boyutu, genellikle iç çapın mm’si olarak belirtilir. Tüpün çapının seçilmesi, 

hemen daima en yüksek akım sağlayacak büyük boy tüp ile havayolu travmasını en aza 

düşürecek küçük boy tüp arasında bir denge sağlanmasını gerektirir
13

. Bebek ve çocuklarda 

ETT’ün uygun numarası  ve yerleştirme uzunluğu şu formülle hesaplanır
13

. 

                        Tüpün iç çapı (mm) = Yaş/4 + 4 

                        Tüp yerleştirme uzunluğu (cm) = Yaş/2 + 12       

Tablo V‘da verilen ölçüler uygun ETT seçiminde bir kılavuz oluşturmakta ve 

yerleştirme için uzaklık önerisi sunmaktadır
11

. 

 

Tablo V: Pediyatrik hastalarda kullanılan endotrakeal tüplerde önerilen ölçüler ve yerleştirme 

mesafesi
11,26

. 

Hasta yaşı Endotrakeal tüp iç çapı 

(mm) 

Yerleştirme mesafesi (cm) 

Prematür(<1250g) 2,5 6-7 

Full-term yenidoğan 3,0 8-10 

1-6 ay 3.5 11 

6-12 ay 4 12 

2 yaş 4,5 13 

4 yaş 5 14 

6 yaş 5.5 15-16 

8 yaş 6 16-17 

10 yaş 6.5 17-18 

12 yaş 7 18-22 
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2.8.6. Stile: 

Bir stilenin yerleştirilmesiyle trakeal tüpün şekli ve sertliği değiştirilebilir. Tüpün 

hastaya yerleştirilen uç kısmı vokal kordlardan geçişini ve görüşü kolaylaştırabilmek için 

eğilmiştir
13

. Zor havayolu beklenen olgularda stile kullanılmalı veya hazırda 

bulundurulmalıdır
31

. 

 

2.9. ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON 

Endotrakeal entübasyon trakea içine, solunum yolunu ve solunumu kontrol etmek 

amacıyla tüp yerleştirilme işlemidir. Endotrakeal entübasyon ile solunum yollarının açıklığı 

sağlanırken, hasta solunum işini de devam ettirir
2
. 

2.9.1. Endotrakeal entübasyon endikasyonları
2
: 

Anestezi uygulaması sırasında: Entübasyonun amacı havayolunun açıklığı ve 

güvenliğini sağlamak ya da solunumu kontrol veya asiste edebilmektir. Bu düşünceden yola 

çıkarak endikasyonu belirlemede aşağıdaki noktalar yardımcı olacaktır. 

1. Baş-boyun ameliyatları 

2. Kas gevşetici verilmesi ve IPPV uygulanması gereken durumlar 

3. Hava yolunun kontrolünü güçleştiren pozisyonlarda yapılacak girişimler  (Yüzükoyun, 

yan ve oturur pozisyonlarda havayolunun ve ventilasyonun kontrolü garanti edilemez. 

Aşırı baş aşağı ve litotomi pozisyonunda diyaframın yukarı itilmesi ile ventilasyon 

güçlüğü ve aspirasyon riski olabilir) 

4. Torasik ve abdominal girişimler 

5. Refleks laringospazm gelişebilecek, sistoskopi, hemoroidektomi gibi girişimler 

6. Özellikle yenidoğan grubu olmak üzere pediyatrik hastalar 

7. Mide içeriği, kan, mukus veya sekresyon aspirasyon riski olan hastalar 

8. Hipotermik ve hipotansif yöntemler uygulanacak hastalar 

9. Genel durumu düşkün hastalar 

10. Maske ile ventilasyonda, anatomik veya girişimin uzunluğu nedeniyle güçlük 

olabilecek hastalar 

11. Havayoluna dışarıdan bası yapan oluşumlar, vokal kord paralizisi ve havayolundaki 

kitlesel oluşumların varlığı entübasyon yapılmasını gerektirir. 
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Anestezi uygulaması dışındaki endikasyonları
2
: 

1. İlaç zehirlenmeleri, sinir-kas hastalıkları, kardiyak arrest veya kafa travmalı, bilinci 

kapalı hastalarda havayolunu açık tutmak, aspirasyondan korumak 

2. Havayolu obstruksiyonuna neden olan durumlar (yabancı cisim, tümör, infeksiyon, 

laringospazm, iki taraflı vokal kord paralizisi) 

3. Yapay solunum gereken durumlar (çeşitli nedenlerden kaynaklanan solunum 

yetmezlikleri) 

 

2.9.2. Endotrakeal Entübasyonun Fizyopatolojik Etkileri
2
: 

Trakeal entübasyonun fizyopatolojik etkileri, travmatik veya mekanik 

komplikasyonları kadar önemlidir. Bu etkiler hemen her sistemde görülebilir. 

2.9.2.1. Kardiyovasküler Sisteme Etkileri: 

Yüzeyel genel anestezi altında yapılan trakeal entübasyon sırasında öksürme, ıkınma, 

hipoksi ve hiperkapni olmasa da laringoskopi ve tüpün trakeaya yerleştirilmesi sırasında 

taşikardi ve kan basıncında yükselme olmaktadır. Anestezinin derinleştirilmesi bu etkileri 

azaltmakta veya tamamen kaldırmaktadır. Kalp hızındaki artış yaklaşık 20 atım/dk’dır. Kan 

basıncında yükselme; sistolik basınçta 50 mmHg, diastolik basınçta 30 mmHg civarında olup, 

bu değişiklikler laringoskopi ile başlamakta, 1-2 dk içinde maksimuma ulaşmakta ve 5 dk 

sonra da genellikle laringoskopi öncesi değerlere inmektedir. Taşikardi dışında, ekstrasistol ve 

prematüre ventriküler atımlar görülebilmektedir. Bu etkiler normal, sağlıklı kişide sorun 

yaratmazken, hipertansif ve iskemik kalp hastalığı olan kişilerde tehlikeli olabilir. 

Laringoskopi ve entübasyona alınan kardiyovasküler yanıt, bu işlem sırasında laringeal ve 

trakeal dokuların uyarılmasına bağlı olarak sempatik ve sempatoadrenal aktivitede refleks bir 

artış sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu istenmeyen etkileri ortadan kaldırmak için; derin anestezi 

uygulaması, topikal anestezi (direkt veya trakeal sprey, lidokain inhalasyon veya gargarası), 

işlemden birkaç dakika önce intravenöz lidokain, sempatoadrenal yanıtı önleyen 

vazodilatatörler, α ve β adrenerjik blokerler, prekürarizasyon, alfentanil ve fentanil gibi 

ilaçların verilmesi gibi önlemler alınabilir. 

2.9.2.2. Solunum Sistemine Etkileri: 

Hipoksi ve Hiperkapni: Entübasyon işlemi sırasında oluşabilecek hipoventilasyon, 

apne, obstruksiyon, solunum kaslarında spazm gibi nedenlerle ve işlemin süresine göre, kan 

gazı değerlerinde değişik derecelerde bozulma olmaktadır. Özellikle indüksiyondan önce 

oksijen verilmeyen hastalarda kısa sürede PaO2 düşmektedir. Apne süresince PaCO2’de 
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yükselme olmaktadır. Ancak normal ve peroksijenasyon sırasında hiperventile edilmiş 

kişilerde bu sorun ortaya çıkmamaktadır. 

Diğer etkileri: Solunumda direnç artışı, laringeal ve bronşiyal spazm, solunum 

kaslarında spazm olabilir. Üst solunum yollarının devre dışı kalması sonucu kuru ve soğuk 

gazların inspire edilmesiyle mukozalarda kuruma, kabuk teşekkülü ve siliyer aktivitede 

bozulma olmaktadır. Bu da özellikle 1 saatten uzun süren girişimlerde, postoperatif pulmoner 

komplikasyonlarda artışa yol açabilir. 

2.9.2.3. İntrakraniyal Basınç Değişiklikleri: 

Laringoskopi ve entübasyon işlemi direkt etki ile veya hipoksi, solunum yollarında 

obstruksiyon, suksinilkolin kullanımı, inhalasyon anestezikleri, ketamin kullanımı, arteriyel 

ve venöz basınçlarda artma gibi dolaylı nedenlerle intrakraniyal basıncı arttırır. Bu durum 

özellikle, venöz basıncın çok yükselip, arteriyel basıncın daha az yükseldiği durumlarda, 

beynin kanlanmasını bozarak tehlikeli olabilir. İntrakraniyal basınç artışı, tümör veya yer 

kaplayan bir kitle nedeniyle intrakraniyal basıncı önceden yüksek olanlarda daha fazla 

olmaktadır. Bu durumda zaten yetersiz olan kan akımı iyice bozulur. İntrakraniyal basınç 

artışını en aza indirgemek için, anesteziyi derinleştirmek, non-depolarizan kas gevşeticileri 

kullanmak ve yeterli gevşeme sağlanıncaya kadar beklemek gerekir. 

2.9.2.4. İntraoküler Basınç Artışı: 

Laringoskopi ve entübasyon sırasında öksürme, ıkınma ve solunum yolu 

obstruksiyonunun neden olduğu venöz basınç artışı, suksinilkolin kullanımı, hipoksi ve 

hiperkapni gibi nedenlerle intraoküler basınç artmaktadır. Özellikle suksinilkolinin intraoküler 

basıncı arttırıcı etkisi önemlidir. Mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, bu etki 

eksternal kaslardaki fasikülasyon ve kontraktür ile koroidal damarların geçici dilatasyonuna 

bağlanmaktadır. Bu nedenle delici göz yaralanmaları sırasında suksinilkolinden 

kaçınılmalıdır. İntraoküler basınç artışı, suksinilkolinden önce non-depolarizan bir kas 

gevşetici verilmesi, larinks ve trakeanın topikal olarak anestetize edilmesi, β bloker verilmesi 

ile önlenebilir. 
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2.9.2.5. Sindirim Sistemine Etkileri: 

Balonlu bir tüp, mide içeriğinin aspirasyon riskini ortadan kaldırırken, entübasyon 

işleminin kendisi veya bu sırada kullanılan ilaçlar aspirasyon riski yaratmaktadır. 

Havayollarının koruyucusu olan öksürük refleksi, gerek topikal, gerek genel anestezi, gerekse 

kas gevşemesi ile deprese veya elemine olmaktadır. 

2.9.3. Endotrakeal Entübasyonun Komplikasyonları
2
 

Hasta, anestezist ve cerrah için önemli avantajlar sağlayan ve hastaların çoğunda kolay 

ve komplikasyonsuz olarak yapılan bu işlem zaman zaman değişik derecelerde, bazen çok 

ciddi olabilen komplikasyonlara yol açmaktadır. 

A- Hazırlayıcı etkenler: 

1. Yaş: Küçük çocuk ve bebeklerde havayolları travmaya daha duyarlı, glottik ödem ve 

subglottik stenoz olasılığı daha fazladır. 

2. Cinsiyet: Boğaz ağrısı ve suksinilkoline bağlı kas ağrısı, granülom oluşumu kadınlarda 

daha sıktır. 

3. Üst solunum yolu enfeksiyonları 

4. Anatomik özellikler: Yüz ve boyun anomalileri, laringeal anomaliler işlemi 

güçleştirerek komplikasyonları arttırır. 

5. Entübasyon süresi 

6. Entübasyon şekli: Nazal yolla burun mukozasında travma ve kanama olasılığı vardır. 

7. Tüpün özellikleri: Çok büyük  boy tüp, balonu aşırı şişirilmiş tüp, tüpün trakea içinde 

aşırı hareketi, tüpün yapıldığı madde ile stile kullanımı komplikasyonları 

etkilemektedir. 

8. İşlemi yapanın deneyimi en önemli etkendir. 

B- Entübasyon yapılırken görülen komplikasyonlar: 

1. Dişler, dudaklar, farinks, larinks ve nazal direkt travma 

2. Servikal vertebra fraktürü veya subluksasyonu 

3. Orbital travma 

4. Mediastinal amfizem 

5. Retrofaringeal abse ve travma 

6. Gastrik içerik veya yabancı cisim aspirasyonu 

7. Özefageal/bronşiyal entübasyon 

8. Temporomandibular eklemde subluksasyon 
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C- Entübasyon süresince görülen komplikasyonlar: 

1. Tüpün daralması veya tıkanması 

          Dışarıdan (ısırılma, ucunun trakea duvarına dayanması) 

          Tüpün kendinden (kırılma, balonun herniye olması) 

          Tüpün içinden (sekresyon, kan doku parçası) 

2. Tüpün hastayı rahatsız etmesi 

3. Trakea ve bronş rüptürü 

4. Mide içeriğinin aspirasyonu 

5. Tüpün yer değiştirmesi 

6. Yumuşak dokuda ülserasyon, kanama, ödem, enfeksiyon 

7. Beslenme güçlüğü 

D- Ekstübasyon sırasında görülen komplikasyonlar: 

1. Ekstübasyon güçlüğü 

2. Glottik hasar 

3. Trakeal kollaps 

4. Havayolu obstruksiyonu (larenks spazmı veya ödemi?) 

5. Bronkospazm 

6. Mide içeriği veya yabancı cisim aspirasyonu 

7. Kardiyak arrest 

E- Ekstübasyon sonrası görülen komplikasyonlar: 

     Erken (0-72 saat) komplikasyonlar: 

-Boğaz ağrısı 

-Glottik ödem 

-Enfeksiyon 

-Vokal kord paralizisi 

-Lingual sinir hasarı 

                Geç komplikasyonlar: 

                -Laringeal ülser, granülom, fibrozis 

                -Laringotrakeal membran ve veb 

                -Trakeal fibrozis, stenoz, dilatasyon 

                -Burun deliğinde daralma 

                -Disfaji 
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2.10. HAVAYOLU AÇIKLIĞI VE ENTÜBASYON KOŞULLARINI 

DEĞERLENDİRME 

1- Ağız açıklığı:  

Hastanın ağzını açabildiği maksimum açıklık 3 cm’den büyükse entübasyon 

kolaylığını gösterebilir (Şekil 15)
28

. 

             

             Şekil 15.Ağız açıklığı ölçümü. 

2- Mallampati sınıflaması (Orofarengeal görünüm):  

Zor laringoskopi ve/veya entübasyonu belirlemekte kullanılan bir testtir
32

. Hasta, başı 

nötral pozisyonda olmak üzere ağzını açar ve dilini çıkarabildiği kadar dışarı çıkartır. 1987’de 

Samsoon ve Young’ın yaptığı değişiklik ile görülebilen farengeal yapılara göre dört derecede 

değerlendirilir
33

 (Şekil 16). 

 

              Şekil 16. Mallampati testi. 

Mallampati I
1
: Yumuşak damak, uvula, boğaz, anterior posterior pililer görülür. 

Mallampati II
1
: Yumuşak damak, boğaz ve uvula görülür. 

Mallampati III
1
: Yumuşak damak ve uvula kökü görülür. 

Mallampati IV
1
: Sadece sert damak görülür, yumuşak damak hiç görülmez. 
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Test hastanın pozisyonu, ses çıkarması ve dilini tümsekleştirmesinden kaynaklanan 

gözlemci farklılığı, boyun hareketliliği ve mandibuler alanı dikkate almaması nedeniyle 

yalancı negatif ve yalancı pozitif sonuç verebilir
2
. 

3- Laringoskopik derecelendirme
34,2

:  

Laringoskop ağız içine yerleştirildikten sonra epiglot ve kord vokallerin görülme 

derecesine     göre sınıflandırılır (Şekil 17,18). 

Wilson et al’ göre; 

I.derece: Kordların tamamı görünüyor 

II.derece: Kordların yarısı görünüyor 

III.derece: Sadece aritenoidler görünüyor 

IV.derece: Sadece epiglot görünüyor 

V.derece: Epiglot bile görünmüyor 

 

Cormack ve Lehane’e göre;  

I. derece: Glottisin tamamı görünüyor 

II. derece: Glottis kısmen görünüyor 

III. derece: Sadece epiglot görünüyor 

IV. derece: Epiglot da görünmüyor 

 

 

 

 

      Şekil 17. Cormack-Lehane testi (laringoskopik görüntü). 

               

 

      
 

     Şekil 18. Cormack-Lehane skalası I., II., III. ve IV. derece. 
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Entübasyonun başarılı olduğunun en önemli göstergesi, tüpün kordlar arasından 

geçerek trakeaya girdiğinin görülmesidir. Grade III ve IV laringoskopilerde işlem kör olarak 

yapılmış sayılır ve teorik olarak %50 özefagus entübasyon riski vardır (Samsoon ve Young)
2
. 

4- Wilson risk toplamı:  

Wilson ve arkadaşları zor havayolu risk skorunu beş değişkenle belirtmişlerdir. Bu 

değişkenler; ağırlık, baş hareketi, boyun ve çene hareketi, mandibulanın geride olması, fırlak 

dişlerdir. Her biri 0-2 arasında skorlanır ve ≥3 zor havayolu olasılığını gösterir
2
. 

5- Tiromental mesafe (Patill işareti)(Anterior mandibular bölge): 

Baş tam ekstansiyonda iken mandibulanın ucu ile tiroid çentik arasındaki 

mesafedir
1
(Şekil 19).     

      Tiromental mesafe >6.5 cm                            Normal 

Tiromental mesafe =6-6.5 cm                         Zorluk olabilir 

Tiromental mesafe <6 cm                               Zor laringoskopi ve/veya entübasyon   

       

          Şekil 19. Tiromenteal mesafe ( patill işareti). 

6- Sternomental mesafe:  

Ağız kapalı iken başın tam ekstansiyonunda çene ucu ile sternum arasındaki 

mesafedir. Sternomental mesafe >12 cm zor entübasyon göstergesi olabilir
1 

(Şekil 20). 

        

         Şekil 20. Sternomental mesafe . 
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7- İnterinsizör açıklık (kesici dişler arası):  

Ağız tam açık iken alt ve üst kesiciler arasındaki mesafedir. Normal değeri en az 4.6 

cm’dir. 3.8 cm’den daha az ise zor havayolunu işaret eder
1
. 

8- Atlantooksipital eklemin hareketliliğinin (başın ekstansiyon derecesi) 

değerlendirilmesi:  

A. Üst diş oklüzal yüzü- 

horizantal düzlem açısı: Başın maksimal ekstansiyonunda üst kesici dişlerin oklüzal 

yüzünün yaptığı açının değerlendirmesidir. 35 derece  veya daha fazla olması gerekir. 

Zorluk derecesi açının daralmasına göre yapılır
1,2

(Şekil 21). 

  

Şekil 21. Üst diş oklüzal yüzü ile horizontal düzlem arasındaki açı. 

 

B. Ağız köşesi-tragus hattının horizontal hatla yaptığı açı: Yastıksız olarak sırtı 

üzerine yatan hastanın başı ekstansiyona getirildiğinde elde edilen açı 80 dereceden az 

ise entübasyon güçlüğü riski kabul edilir
2,35

(Şekil 22). 

 

         

                   

                Şekil 22. Ağız köşesi-tragus hattının horizontal hatla yaptığı açı. 
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C. Çene ucu-inferior oksipital çıkıntı ilişkisi: Hasta oturur, bir parmakla çenesinin 

ucu, bir parmakla da inferior oksipital çıkıntı tutulurken, hastanın başı ekstansiyona 

getirilir. Eğer çene ucundaki parmak diğerinin üstünde ise bir güçlük beklenmez
2
. 

 

9- Mandibula protrüzyonu:  

Hasta alt çenesini olabildiğince ileri çıkartır ve değerlendirme en iyiden en riskli   

duruma doğru yapılır
36

. 

        Sınıf A: Alt kesiciler, üst kesici dişlerin önünde 

        Sınıf B: Alt ve üst kesici dişler aynı hizada 

        Sınıf C: Alt kesiciler, üst kesici dişlerin gerisinde  
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2.11. ZOR HAVAYOLU 

‟Zor  havayolu”  için standart bir tanımlama yoktur. ASA (American Society of 

Anesthesiologists-Amerika Anestezistler Birliği) zor havayolunu ‟Deneyimli bir anestezisttin 

yüz maskesi ile ventilasyonda ve/veya trakeal entübasyonda güçlükle karşılaştığı klinik 

durum’’ olarak tanımlamaktadır. Zor havayolunda iki aşamalı bir zorluk söz konusudur; zor 

maske ventilasyonu ve zor endotrakeal entübasyon
1,37

. 

ASA zor maske ventilasyonunu şu şekilde tanımlamaktadır; daha önce periferik 

oksijen saturasyonu (SpO2) >%90 olan bir hastada %100 O2 ile  maske ventilasyonu 

yapılırken maskenin yerleştirilememesi, aşırı gaz kaçağı ya da gaz giriş çıkışında direnç 

olması gibi sebeplerden biri ya da birkaçına bağlı olarak zorluk yaşanması ve SpO2 >%90’nın 

sürdürülememesi durumu zor maske ventilasyonudur
1,37

. 

Zor endotrakeal entübasyon ise, 

 zor laringoskopi 

 zor entübasyon aşamaları ile tanımlanmıştır. 

Zor laringoskopi, standart kavisli laringoskop palaları ile glottisi görmenin mümkün 

olamamasıdır
38

. 

Zor entübasyon ise trakeal bir patoloji olsun ya da olmasın standart laringoskopi ile
1
; 

 üçten fazla girişim veya 

 on dakikadan daha uzun süre gerektiren klinik durumdur. 

Bu çerçevede başarısız entübasyon, birden fazla deneme sonrasında ETT’nin 

yerleştirilememesi ya da yanlış yerleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır
1,37

. 

Eğer sınıflandırmak gerekirse; zor havayolu, öngörülebilen ve öngörülemeyen olarak 

sınıflandırılabilir. Öngörülebilen zor havayolu, deneyimli bir anestezist tarafından yapılan 

ayrıntılı değerlendirme sonucu havayolu güçlükle karşılaşılmasının beklendiği klinik 

durumdur. Öngörülemeyen zor havayolu, ise deneyimli bir anestezist tarafından yapılan 

değerlendirme sonucu bir güçlükle karşılaşılması öngörülmediği halde  havayolu yönetiminin 

bir ya da birden çok aşamasında başarısız olunmasıdır
1,37

. 

 



 

33 
 

Havayolu yönetimini etkileyen klinik durumlar
1,39

; 

 Fizyolojik nedenler: 

Kısa-kalın boyun 

Küçük geride mandibula 

Öne çıkan üst dişler 

Küçük ağız 

Yüksek damak 

Büyük dil 

 Doğumsal nedenler: 

Koanal atrezi 

Mukopolisakkaridozlar  

Pierre-Robin Sendromu 

Treacher-Collins Sendromu 

Goldenhar’s Sendromu 

Down Sendromu 

Kippel-Feil sendromu 

Doğumsal guatr 

 Kazanılmış nedenler: 

Enfeksiyonlar: krup, supraglottis, apse (intraoral, retrofarengeal), Ludwig anjini 

Artritler: Romatoid artrit, Ankilozan spondilit 

Tümörler: Kistik higroma, lipom, adenom, guatr, malign tümörler 

Travma: Fasiyal travma, servikal travma, larengeal/trakeal travma 

Obesite 

Akromegali 

Yanıklar 

Diyabet 

Gebelik 

Anestezistler beklenmedik zor havayolunun yönetimi için her zaman önceden plan 

yapmalı ve hazırlıklı olmalıdır. Ne yapılacağının hazırlığı ya da  planlamanın nasıl 

yapılacağına ilişkin ilki 1993’de ASA tarafından yayınlanmış hareket planları (algoritmalar) 

yol gösterici olabilir.  
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Temel sorumluluğu Havayolu Yönetimi olan her anestezist beklenmedik Zor 

Havayoluna hazırlıklı olmalıdır. Bu nedenle ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde, 

acil servislerde her an  beklenmedik zor havayolu olabileceği öngörülerek hazırlıklı 

olunmalıdır. Hazırlıklı olmanın temel koşulu alternatif havayolu gereçlerinin kolay ulaşılabilir 

olmasıdır. Alternatif havayolu gereçlerinin söz konusu ünitelerde mobil bir araç veya arabada 

olması önerilir. ASA tarafından yayınlanan rehberde önerilenler Tablo VI’de gösterilmiştir
1
. 

Tablo VI: Havayolu Yönetimi Arabasında Bulunması Gerekenler
1,37

. 

1. Farklı tip ve boyutlarda rutinde de kullanılan rijit larinkoskop bladeleri; rijid bir 

fiberoptik laringoskop da eklenebilir. 

2. Muhtelif boylarda endotrakeal tüpler. 

3. Endotrakeal tüp için klavuzlar; yarı-rijid stileler, tüp değiştiriciler, ışıklı stileler tüpün 

distal ucunca yön vermek için kullanılabilecek forseps ve bunlarla sınırlı olmayan 

diğer alternatifler. 

4. Muhtelif boylarda LMA’lar; bunun yanında ILMA, LMA-Proseal vb olabilir. 

5. Fiberoptik entübasyon için gerekli ekipman. 

6. Retrograd entübasyon ekipmanı. 

7. Acil durumda kullanılmak üzere noninvaziv havayolu ventilasyon ekipmanı; 

kombitüp, jet ventilasyon stilesi ve bir transtrakeal jet ventilatör. 

8. Acil invasiv havayolu açmak için ekipman; örn. Krikotirotomi. 

9. Ekspiryum CO2 dedektörü. 

 

ASA tarafından ilk kez 1993 yılında yayınlanan algoritmanın 2003 yılında düzenlenen 

son hali Şekil 23’te yer almaktadır
1,37

.  
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a. Diğer seçenekler arasında cerrahinin maske veya maske, lokal naestezik infiltrasyonu 

veya rejyonel blok ile yaptırılması sayılabilir. Ancak, bunun için ön şart hastanın 

ventile edilebilmesidir. 

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

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

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

Fastrach içinden entübasyon ve tüp değiştirici üzerinden entübasyonu kapsar. 

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

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

jet ventilasyonu kapsar 

  Şekil 23. ASA Zor Havayolu Hareket Planı. 
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2.12.VOKAL KORDLARIN GÖRÜLMESİNİ SAĞLAYAN VE 

ENTÜBASYONU OLANAKLI KILAN ALETLER 

2.12.1.Macintosh Laringoskop: 

          

                 Şekil 24. Macintosh Laringoskop. 

 

2.12.2.Mc Coy Laringoskop: 

             

            

               Şekil 25. Mc Coy Laringoskop. 
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2.12.3.VİDEO LARİNGOSKOP: 

 

 

                     Şekil 26. Truview EVO2
TM

 Video Laringoskop. 
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VİDEO LARİNGOSKOP
40 

Video laringoskopla trakeal entübasyon en iyi gelişmelerden biridir ve geleneksel 

laringoskopa göre tamamen farklı bir deneyimdir.  

Video laringoskopun klasik Macintosh laringoskopa göre çeşitli potansiyel avantajları 

vardır. Video laringoskop ile havayolu yapılarının daha büyük görüntüsü elde edilir. 

Anestezistlerin havayolu yapıları hakkında daha dar bir görüntü elde ettikleri, trakeal tüpü 

ilerletirken bazen tam hissedemedikleri ve bu yüzden trakeal tüpün özefagusa kayabildiği 

geleneksel laringoskopinin aksine, video laringoskopi ile havayolunun büyütülmüş bir 

görüntüsü elde edilir. Sistem görüntüleri yüksek kalitede büyüterek daha kolay bir görünüm 

sağlar. Eğer larengeal yapıların görünümünün iyileştirilmesi için larengeal manüplasyona 

ihtiyaç duyulursa entübasyonu yapan kişinin veya yardımcısının hareketleri (Sellic manevrası) 

aynı anda video ekranından gözlenebilir. 

Video görüntü, laringoskop bleydinin distal ucundan elde edildiği için endotrakeal tüp 

orofarenksten trakeaya girene kadar laringeal yapılar görüntü içinde kalır. 

Video laringoskoplar Cormach-Lehane Skorunu geliştirir ve endotrakeal tüpün 

yönlendirilmesi ve ilerletilmesini geliştirir, böylelikle üst havayolu yapılarına daha az bası 

uygulanır veya hiç uygulanmaz. 

Uygun bir eğitimle video laringoskopun kısa bir öğrenim peryodu vardır ve larinksin 

iyi bir görüntüsü hemen her zaman elde edilir. 
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TRUVİEW EVO2
TM

 VİDEO LARİNGOSKOP 

Truview EVO2
TM

 laringoskop (Truphatek İnternational Itd, Netanya,İsrael) fiberoptik 

demeti olan, anatomik olarak rijit bleydi olan indirekt fiberoptik laringoskoptur. 2000 yılından 

beri kullanımı bildirilmektedir
41

. Oral kavite, farinks ve larinks eksenlerinin aynı hizaya 

getirilmeden larinkoskopinin gerçekleştirilebilmesi ve endotrakeal entübasyona olanak 

tanınması servikal omurga anomalileri ve zor havayolu hastalarında üstünlük sağlamaktadır
42

. 

Truview EVO2
TM

, doğrudan bir görüş hattı olmadan ve daha az uygulanan düşey kuvvet ile 

larinksi görmek ve entübe etmek için anesteziste izin veren, çocuklar için yeni geliştirilen ve 

gelecek vadeden bir optik laringoskoptur. Ayrıca entübasyon sırasında dış monitöre 

bağlayarak, monitörden işlemin izlenmesine, eğitim için kullanılmasına ve kaydedilerek 

sonradan entübasyonu öğretmeye olanak sağlar
41

. 

Fiziksel yapısı: Paslanmaz çelikten yapılmış üç kısımdan oluşmaktadır. Optik kısmı 

dışında otoklavlanabilir. Bir sapı, anatomik olarak tasarlanmış rijit bir bleydi, fiberoptik görüş 

çıkışı ve oksijen insuflasyonunun yapılabildiği bir çıkışı bulunmaktadır. Sağ tarafı boyunca 

tüp rehberi uzunluğunda yarık vardır. Sap kısmı pille çalışmaktadır
42,43

. Truview bleydinin 

kalınlığı erişkin tipinde 12.8 mm, infant tipinde 8 mm’dir
44,45

. Larinks iyi görüntülenir, çünkü 

bleydin arkasında bulunan fiberoptik demet, bleydin distal ucundadır. Larinks düzeyinde, 

görüş açısı 42 ± 2 derecedir. Görünümün düzeltilmesi için göz parçasının takılabildiği 

merceği vardır. Premier dijital LCD ekran ünitesi göz parçasına takılabilir. Böylelikle 10 

cm’lik monitör ekranı üzerinde 7 cm çaplı görüntü elde edilebilir. Entübasyonu 

kolaylaştırmak için OptiShape entübasyon stilesi mevcuttur
42

. 

Kullanım öncesi hazırlık:  Tüm parçaların temiz ve düzgün yerleştiği ve laringoskop 

sapına taktıktan sonra bleyd ışığının yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir. Lenste 

buğulanmanın önlenmesi ve sekresyonların temizlenmesi için Truview EVO2
TM

 oksijen girişi 

10 litre oksijen/dakika sağlayan oksijen hattına takılmalıdır. ETT ucunun daha iyi kontrol 

edilebilmesi için OptiShape stilesinin kullanılması önerilmektedir
42

. 

Yerleştirme: Truview EVO2
TM

 laringoskop sol elle tutulurken sağ elle hastanın ağzı 

hafifçe açılır. Bleyd orta hattan orofarinkse yerleştirilerek dilin üzerinden kaydırılırken sapı, 

90 derece döndürülür ve bleyd üzerindeki 0 derinlik çizgisine kadar sokulur. Rahat bir 

uzaklıktan okülere bakılarak dile hafifçe bastırılıp ve mandibula kaldırılarak 1 çizgisi 

derinliğine, rima glottis görülünceye kadar ilerletilir. OptiShape stileli ETT ağzın sağ 

tarafından ağız içine sokulup, optik görüş tüpünden ucu görülene kadar Truview EVO2
TM

 

bleyd kısmının metal tarafına yakın olarak ilerletilir. Sonra ETT vokal kordların arasından 
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geçilir. Stile çıkarılıp ETT’nin kafı şişirildikten sonra tüp bir ETCO2 monitörüne takılı 

ventilasyon sistemine, endotrakeal yerleşimi doğrulamak açısından bağlanır
42

. 

 

 

 

 

Şekil 27. Truview EVO2
TM

 laringoskopi ile entübasyon. 

 

 

       

  
 

Şekil 28. Truview EVO2
TM

 laringoskopiden görüntüler. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Etik Kurul onayı alındıktan sonra 

hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. Hastaların 

ebeveyinleri çalışma hakkında bilgilendirilerek, yazılı onamları alınmıştır. 

Çalışmaya elektif cerrahi planlanan, genel anestezi altında entübe olarak operasyona 

alınacak ASA I-II-III, yaşları 1 ay- 4 yaş arasında değişen toplam 100 çocuk hasta dahil 

edildi. 

Hastalara premedikasyon uygulanmadı ve aynı marka endotrakeal tüp kullanıldı. 

Entübasyon işlemi aynı kişi (tezin sahibi) tarafından uygulandı. Entübasyon işleminde baş 

nötral pozisyonda tutuldu, stile kullanıldı. 

Preoperatif oda havasında oksijen saturasyonu %94’ün altında veya güç havayolu 

beklenen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Entübasyon süresi uzayan (10 dakikadan uzun), 3 

denemeden sonra entübasyon işlemi gerçekleşmeyen girişimler başarısız kabul edildi, çalışma 

dışı bırakıldı, alternatif yöntemlere geçildi. Entübasyon işlemi sırasında periferik oksijen 

saturasyonu (SpO2) %94’ün altına düştüğünde başarısız kabul edildi,  hastaya %100 O2 ile 

maske ventilasyonu uygulandı ve alternatif yöntemlere geçildi. Entübasyon işlemi sırasında 

Cormach-Lehane skoru (C&L) III-IV olan hastalar da çalışma dışı bırakıldı. 

Grup DL: Macintoch blade laringoskop ile entübasyon yapılan grup. 

Grup VL: Truview EVO2
TM

 video laringoskop ile entübasyon yapılan grup. 

Hastaların preoperatif muayenesinde yaş, cinsiyet, kilo, boy, ASA,  tiromental mesafe 

( TM; çene ile krikoid kıkırdak arası) cetvel ile ölçülerek değerleri kaydedildi. 

Tüm hastalara operasyon odasına alındıktan sonra ‟Preoperatif standart 

monitörizasyon’’  elektrokardiyografi (EKG) ile kalp atım hızı (KAH), noninvaziv kan 

basıncı, SpO2,  ETCO2 monitörizasyonu yapıldı. 

Her iki grupta anestezi induksiyonuna % 6 sevoflurane inhalasyon anestezisi ve % 100 

oksijen ile başlandı. Damar yolu olmayan hastalar için uygun gauge kanül ile damar yolu 

açıldı ve 1/3 SF sıvı infüzyonuna başlandı. Anesteziye ek olarak 0,2 μg/kg/h remifentanil 

intravenöz infüzyonu uygulandı. Maske ventilasyonunun rahat olduğu ve akciğerlerin 
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havalandığı görüldükten sonra kas gevşemesi için intravenöz 0,2 mg/kg cisatrakuryum 

uygulandı. Üç dakika maske ventilasyonu sonunda hastalar entübe edildi. 

Grup DL’de entübasyon, tez asistanı tarafından Macintoch blade kullanılarak yapıldı. 

Blade sol elle tutularak sağ elle hastanın ağzı hafifçe açıldı, orta hattan orofarenkse 

yerleştirilerek dilin üzerinden kaydırıldı. Glottik görüntü C&L skoru kullanılarak kaydedildi. 

Endotrakeal tüp için standart stile kullanıldı. 

Grup VL’de entübasyon, daha önce 30 erişkin ve 20 pediyatrik hastada Truview 

EVO2
TM

 videolaringoskopu kullanmış tez asistanı tarafından yapıldı. Videolaringoskopun 

tüm parçaları önceden birleştirildi, ışığı kontrol edildi, oksijen girişinden kanülle dakikada 10 

litreden oksijen sağlandı ve Truview EVO2
TM 

videolaringoskop endoskopik cihaza 

bağlanarak görüntü sağlandı. Truview EVO2
TM

 videolaringoskop sol elde tutulurken sağ elle 

hastanın ağzı hafifçe açıldı. Blade orta hattan orafarinkse yerleştirilerek dilin üzerinden 

kaydırıldı. Rima glottis görülünceye kadar ilerletildi. Glottik görüntü C&L skoru kullanılarak 

kaydedildi. Endotrakeal entübasyon işlemi sırasında OptiShape
TM

 stile kullanıldı. 

Her iki grupta da entübasyon süresi vokal kordların görülmesinden monitörde ETCO2 

görülünceye kadar geçen süre olarak kaydedildi. Endotrakeal entübasyondan sonra stile 

çıkarılıp oskültasyonla akciğerlerin eşit havalandığı doğrulandı. Endotrakeal tüpün kafı kaçak 

sesi kesilinceye kadar şişirildi. 

Hastaların endotrakeal entübasyonla ilgili parametreleri değerlendirildi. Maske 

ventilasyonu sırasında airway gereksinimi, entübasyon işlemi sırasında krikoid bası ihtiyacı 

kaydedildi. Endotrakeal entübasyonun kaçıncı denemede başarılı olduğu,  laringoskopi 

girişiminin kolay- orta- zor- imkansız olduğu kaydedildi. Entübasyon güçlük nedeni (larenksi 

görmede zorluk, tüpü görmede zorluk, her ikisinde zorluk) kaydedildi. Entübasyon sırasında 

gelişen komplikasyonlar (kanama, laserasyon, diş hasarı…)  kaydedildi.  

Her iki laringoskopi yönteminde C&L skorlama sistemi kullanılarak glottik görüntü 

kaydedildi. Skorlar I-II-III- IV derece arasında kaydedildi. C&L III-IV tespit edilen olgular 

çalışma dışı bırakıldı. 

Hastaların hemodinamik parametreleri; preoperatif, indüksiyon, entübasyon, 

entübasyon sonrası 1., 2., 3., 4., 5. ve 10. dakikada KAH, SAB, DAB, OAB, SPO2 değerleri 

olarak kaydedildi. Ayrıca entübasyon sonrası 1., 2., 3., 4., 5. ve 10. dakikada ETCO2 değerleri 

kaydedildi. 
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Anestezi ve cerrahi süreleri de her iki grupta kaydedildi. 

Cerrahi işlem sonunda extübe edilen hastalar postoperatif erken dönemde gözlenerek 

komplikasyonlar (ses kısıklığı, laringeal ödem, stridor,  öksürük, laringospazm) kaydedildi. 

 

İstatistiksel Analiz: 

Çalışmamızın istatistiksel analizinde yeterli olgu sayısını saptamak için Singh ve 

arkadaşlarının çalışması referans olarak alındı. Minitab programı ile α=0.05 düzeyinde %99 

güvenlilik sınırında, %99 güçlülük ile her iki gruptaki hasta sayısı 50 olarak belirlendi. 

Bu çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi ‘’Statistical Package for Social 

Scienies (SPSS) for Windows 16.0’’ programı kullanılarak yapıldı. Ölçümle elde edilen 

verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile araştırıldı. Normal dağılıma 

uymayan verilerin gruplar arası karşılaştırmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. Sayımla 

elde edilen verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanıldı. 

Veriler ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde şeklinde ifade edildi. p 0.05 anlamlı 

olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. Grupların demografik özellikleri, ASA, cinsiyet, anestezi ve cerrahi süreleri: 

Demografik özellikler (yaş, boy, kilo) : Grupların demografik özellikleri Tablo 

VII’de gösterilmiştir. Bu özellikler açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Yaşa göre grupların dağılımı grafiksel olarak Şekil 29’da 

gösterilmiştir. 

Tablo VII: Grupların demografik özelliklerinin karşılaştırılması. 

 Grup DL (n=50) Grup VL (n=50)                                P 

Yaş (ay) 28.86 ± 17.72 30.61 ± 16.74                                  0.647 

Boy (cm) 88.84 ± 17.56 92 ± 16.32                                       0.362 

Kilo (kg) 12.60 ± 4.88 13.73 ± 4.52                                    0.129 

 

 

Şekil 29. Yaşa göre grupların dağılımı. 

 

 

1
6

11
16
21
26
31
36
41
46

Grup DL Grup VL

28,86 30,61 

Yaş (ay)
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ASA ve Cinsiyet özellikleri: Grupların ASA ve cinsiyet özellikleri Tablo VIII’de 

gösterilmiştir. Bu özellikler açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmamıştır (p>0.05). 

Tablo VIII: Grupların ASA ve cinsiyet karşılaştırılması. 

  DL (n=50) VL (n=50)                     P 

ASA I 32 (%64) 39 (%78)                     0.186 

II 18 (%36) 11 (%22) 

Cins 

 

Kadın 15 (%30) 23 (%46)                     0.149 

Erkek 35 (%70) 27 (%54) 

 

Anestezi ve cerrahi süreleri: Grupların anestezi ve cerrahi süreleri Tablo IX’da 

gösterilmiştir. Bu özellikler açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmamıştır (p>0.05). 

Tablo IX: Grupların anestezi ve cerrahi sürelerinin karşılaştırılması. 

 DL (n=49) VL (n=48)                             P 

        Anestezi süresi (dk) 99.28 ± 50.78 91.87 ± 50.31                     0.456 

        Cerrahi süresi (dk) 84.18 ± 48.85 78.22 ± 48.62                     0.505 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

4.2. Grupların hemodinamik değerleri: 

Kalp atım hızı (KAH) değerleri: Grupların KAH değerleri Tablo X’de gösterilmiştir.  

KAH değerlerine göre grupların dağılımı grafiksel olarak Şekil 30’da gösterilmiştir. Gruplar 

arasında KAH değerleri açısından yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmamıştır (p>0.05). 

Tablo X: Grupların KAH değerlerinin karşılaştırılması. 

 DL (n=49) VL (n=48)                             P 

Preoperatif 128.06±18.68 136.52±22.26                      0.051 

İndüksiyon sonrası 122.81±16.99 113.12±31.20                      0.102 

Entübasyon sonrası 133.40±18.26 137.79±21.25                      0.248 

Entübasyon sonrası 1.dk 125.32±18.35 126.83±21.49                      0.699 

Entübasyon sonrası 2.dk 121.63±18.63 122.43±21.20                      0.922 

Entübasyon sonrası 3.dk 120.10±20.05 118±21.36                           0.608 

Entübasyon sonrası 4.dk 119.32±19.50 116.50±21.20                      0.417 

Entübasyon sonrası 5.dk 117.46±19.29 114.27±20.41                      0.493 

Entübasyon sonrası 10.dk 117.26±18.11 113.29±1856                       0.442 

 

 

Şekil 30. KAH’ın gruplara göre dağılımı (p>0.05) 
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Sistolik arter basınç (SAB) değerleri: Grupların SAB değerleri Tablo XI’de 

gösterilmiştir. SAB değerlerine göre grupların dağılımı grafiksel olarak Şekil 31’de 

gösterilmiştir. Entübasyon sonrası ve entübasyon sonrası 1. dk ölçümleri Grup VL’de 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05), diğer ölçüm zamanlarında anlamlı 

fark saptanmamıştır (p>0.05). 

Tablo XI: Grupların SAB değerlerinin karşılaştırılması. 

   DL (n=49)   VL (n=48)                      P 

Preoperatif 104.06 ± 15.43 107.08 ± 13.19            0.053 

İndüksiyon sonrası 

Entübasyon sonrası 

89.63 ± 12.85
 

104.32 ± 15.81 

93.04 ± 11.39              0.126 

120.04±20.52              0.000 

Entübasyon sonrası 1. dk 

Entübasyon sonrası 2.dk 

98.69 ± 13.26
 

94.34 ± 12.57 

105.45 ± 16.66            0.040
 

98.12±11.74                0.088 

Entübasyon sonrası 3.dk 

Entübasyon sonrası 4.dk 

92.61 ± 12.06 
 

91.32 ± 11.99 

95.22 ± 9.92                0.110
 

94.27 ± 10.71              0.138 

Entübasyon sonrası 5.dk 89.36 ± 12.02
 

92.33 ± 9.94                0.072
 

Entübasyon sonrası 10.dk 90.08 ± 11.59
 

93.02 ± 9.45                0.077
 

 

 

       Şekil 31. Grupların SAB değerleri. 

      * Grup DL’ye göre entübasyon sonrası ölçümde p<0.0001.  

      * * Grup DL’ye göre entübasyon sonrası 1.dk ölçümde p<0.04.  
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Diastolik arter basınç (DAB) değerleri: Grupların DAB değerleri Tablo XII’de 

gösterilmiştir. DAB değerlerine göre dağılımı grafiksel olarak Şekil 32’de gösterilmiştir. 

Entübasyon sonrası ölçüm Grup VL’de istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur 

(p<0.05), diğer ölçüm zamanlarında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). 

Tablo XII: Grupların DAB değerlerinin karşılaştırılması. 

    DL (n=49)   VL (n=48)                          P  

Preoperatif  63.22 ± 14.54  66.22 ± 16.07                 0.412 

İndüksiyon sonrası 

Entübasyon sonrası 

52.61 ± 13.06 
 

68.85 ± 16.06 

53.70 ± 12.41                 0.513
 

79.56 ± 21.32                 0.007 

Entübasyon sonrası 1. Dk 

Entübasyon sonrası 2.dk 

60.59 ± 12.80
 

56.85 ± 13.45 

65.87 ± 16.23                 0.066
 

59.97 ± 13.01                 0.100 

Entübasyon sonrası 3.dk 

Entübasyon sonrası 4.dk 

54.24 ± 12.89 
 

54.12 ± 12.73 

56.87 ± 12.60                 0.109
 

55.56 ± 13.68                 0.484 

Entübasyon sonrası 5.dk 51.46 ± 13.50 
 

55.12 ± 12.81                 0.074
 

Entübasyon sonrası 10.dk 51.16 ± 11.19 
 

55.06 ± 14.43                 0.146
 

 

 

      Şekil 32. Grupların DAB değerleri. 

      * Grup DL’ye göre entübasyon sonrası ölçümde p<0.007. 



 

49 
 

Ortalama arter basınç (OAB) değerleri: Grupların OAB değerleri Tablo XIII’de 

gösterilmiştir. OAB değerlerinin gruplara göre dağılımı grafiksel olarak Şekil 33’te 

gösterilmiştir.  Entübasyon sonrası ve entübasyon sonrası 1. dk ölçümleri Grup VL’de 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05), diğer ölçüm zamanlarında anlamlı 

fark saptanmamıştır (p>0.05). 

Tablo XIII: Grupların OAB değerleri karşılaştırması. 

    DL (n=49)   VL (n=48)                         P 

Preoperatif  80.34 ± 14.96  83.72 ± 17.30                0.304 

İndüksiyon sonrası 

Entübasyon sonrası 

68.10 ± 12.38 
 

83.97 ± 15.93 

70.08 ± 12.77                0.302
 

96.45 ± 21.91                0.002 

Entübasyon sonrası 1. dk 

Entübasyon sonrası 2.dk 

76.85 ± 13.01
 

73.20 ± 12.93 

82.47 ± 15.16                0.039
 

75.45 ± 11.99                0.170 

Entübasyon sonrası 3.dk 

Entübasyon sonrası 4.dk 

71.22 ± 11.80 
 

69.61 ± 11.63 

72.18 ± 10.83                0.484
 

72.79 ± 13.14                0.258 

Entübasyon sonrası 5.dk 68.20 ± 13.10 71.56 ± 11.02                0.169
 

Entübasyon sonrası 10.dk 66.63 ± 12.12 
 

71.25 ± 10.71                0.053
 

 

 

           Şekil 33. Grupların OAB değerleri. 

           * Grup DL’ye göre entübasyon sonrası ölçümde P<0.002. 

          ** Grup DL’ye göre entübasyon sonrası 1.dk ölçümde p<0.039.  
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Periferik oksijen saturasyon (SpO2)  değerleri: Grupların SpO2 değerleri Tablo 

XIV’de gösterilmiştir. SpO2 değerlerine göre grupların dağılımı grafiksel olarak Şekil 34’te 

gösterilmiştir Gruplar arası yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

saptanmamıştır (p>0.05). 

Tablo XIV: Grupların SpO2 değerlerinin karşılaştırılması. 

    DL (n=49)   VL (n=48)                         P 

Preoperatif  99.28 ± 1.19  99.12 ± 1.04                  0.230 

İndüksiyon sonrası 

Entübasyon sonrası 

99.95 ± 0.19 
 

99.95 ± 0.19 

99.88 ± 0.42                  0.074
 

99.89 ± 0.30                  0.230 

Entübasyon sonrası 1. Dk 

Entübasyon sonrası 2.dk 

99.95 ± 0.19
 

99.95 ± 0.19 

99.91 ± 0.27                  0.387
 

99.91 ± 0.27                  0.387 

Entübasyon sonrası 3.dk 

Entübasyon sonrası 4.dk 

99.95 ± 0.19 
 

99.95 ± 0.19 

99.91 ± 0.27                  0.387
 

99.91 ± 0.27                  0.387 

Entübasyon sonrası 5.dk 99.95 ± 0.19 99.91 ± 0.27                  0.387
 

Entübasyon sonrası 10.dk 99.95 ± 0.19 
 

99.91 ± 0.27                  0.387
 

 

 

Şekil 34. Grupların SpO2 değerleri. 
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ETCO2 değerleri: Grupların ETCO2 değerleri Tablo XV’da gösterilmiştir. ETCO2 

değerlerinin gruplara göre dağılımı grafiksel olarak Şekil 35’te gösterilmiştir Gruplar arası 

ETCO2 değerleri açısından yapılan karşılaştırmada tüm ölçüm aralıklarında Grup VL’de 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo XV: Grupların ETCO2 değerlerinin karşılaştırılması. 

    DL (n=49)   VL (n=48)                    

Entübasyon sonrası 1.dk 29.59 ± 3.37  32.56 ± 2.70               

Entübasyon sonrası 2. Dk 29.53 ± 3.61
 

32.14 ± 2.50               

Entübasyon sonrası 3.dk 

Entübasyon sonrası 4.dk 

28.91 ± 3.40 
 

28.97 ± 3.49 

31.93  ± 2.33             
 

31.50 ± 2.54               

Entübasyon sonrası 5.dk 28.75 ± 3.44 
 

31.37 ± 2.47               

Entübasyon sonrası 10.dk 28.36 ± 3.23 
 

31.20 ± 2.45              
 

 

 

      Şekil 35. Grupların ETCO2 değerleri. 

      *p<0.001(Grup DL’ye göre) 
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Gruplar arası entübasyon sonrası KAH, SAB, DAB, OAB ve SpO2 değerlerinin 

preoperatif değerlere göre değişim yüzdelerinin karşılaştırılması Tablo XVI’da gösterilmiştir. 

Grup VL’de SAB ve OAB değişim yüzdesi Grup DL’ye göre istatistiksel olarak anlamlı 

yüksek bulunmuştur (p<0.05). Diğer hemodinamik parametrelerin değişim yüzdelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmamıştır (p>0.05).  

Tablo XVI: Gruplar arası entübasyon sonrası KAH, SAB, DAB, OAB ve SpO2 değerlerinin 

preoperatif değerlere göre değişim yüzdelerinin karşılaştırılması. 

 Grup DL (n=48) Grup VL (n=49)                  P 

KAH değişim yüzdesi 5.6038 ± 18.21 2.0359 ± 14.12                   0.417 

SAB değişim yüzdesi 1.5160 ± 16.74  12.8644 ± 18.09                 0.003 

DAB değişim yüzdesi 13.1040 ± 30.83 23.9757 ± 36.60                 0.133 

OAB değişim yüzdesi 6.7551 ± 21.77 17.8904 ± 27.54                 0.046 

SpO2 değişim yüzdesi 0.6923 ± 1.20  0.7877 ± 1.02                     0.315 
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4.3. Grupların entübasyon işlemleri ile ilgili parametreleri: 

TM uzunlukları: Grupların TM uzunluk değerleri Tablo XVII’de gösterilmiştir,  

gruplar arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır 

(p>0.05).  

     Tablo XVII: Grupların TM uzunluklarının karşılaştırması. 

  DL (n=50) VL (n=50)                         P 

TM uzunluk (cm) 4.13 ± 0.62 4.33 ± 0.55                       0.093 

 

Airway gereksinimi, krikoid bası uygulanması: Maske ventilasyonu sırasında 

airway gereksinimi ve entübasyon işlemi sırasında krikoid bası uygulama ihtiyacı Tablo 

XVIII’de gösterilmiştir ve bu parametreler için gruplar arası yapılan karşılaştırmada 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.005). Airway gereksinimi ve krikoid 

bası uygulamasının gruplara göre dağılımı grafiksel olarak sırasıyla Şekil 36 ve Şekil 37’de 

gösterilmiştir. 

Tablo XVIII: Gruplar arası airway gereksinimi ve krikoid bası uygulamasının 

karşılaştırılması. 

       DL(n=49) VL(n=48)                             P 

Airway gereksinimi                  

var 

 

7(%14.3) 

  

6(%12.5) 

        1.00 

              Yok  42(%85.7)     42(%87.5)  

Krikoid bası 

              var 

              yok 

 

 3(%6.1) 

 46(%93.9) 

  

6(%12.5) 

42(%87.5) 

        0.464 
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Şekil 36. Grupların airway gereksinimi. 

 

 

Şekil 37. Grupların krikoid bası gereksinimi. 
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Cormack-Lehane skoru: Grupların Cormack-Lehane sınıflamasına göre 

laringoskopik görüntü skorları Tablo XIX’de gösterilmiştir, gruplar arası karşılaştırmada 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Cormack-Lehane skalasının 

gruplara göre dağılımı grafiksel olarak Şekil 38’da gösterilmiştir. 

Tablo XIX: Gruplar arası Cormack-Lehane sınıflamasına göre laringoskopik görünüm 

karşılaştırılması. 

 DL (n=49) VL (n=48)                         P 

Cormack -  Lehane       I 37 (%75.5) 38 (%79.2)                      0.851 

Cormack – Lehane       II                                        12 (%24.5) 10 (%20.8) 

  

 

Şekil 38. Grupların Cormack-Lehane skalası. 
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Tüpü yönlendirmede güçlük: Entübasyon işlemi sırasında tüpü yönlendirmede 

güçlüğün değerlendirilmesi Tablo XX’de gösterilmiştir. Tüpü yönlendirmede güçlüğün 

gruplar arası değerleri grafiksel olarak Şekil 39’da gösterilmiştir. Grup VL’de 6(%12.5) 

hastada tüpü yönlendirmede güçlükle karşılaşılmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı olarak 

yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo XX: Gruplar arası entübasyon işlemi sırasındaki tüpü yönlendirmedeki güçlüğün 

karşılaştırması. 

Tüpü yönlendirmede güçlük 

 

DL (n=49) VL (n=48)                              P 

                   Var  -   6 (%12.5)                                  
0.03 

                   yok 49 (%100) 42(%87.5) 

 

 

Şekil 39. Grupların tüpü yönlendirmede güçlük değerleri. 
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Entübasyon süreleri: Entübasyon süreleri Tablo XXI’de gösterilmiştir. Gruplar arası 

entübasyon süreleri grafiksel olarak Şekil 40’de gösterilmiştir. Gruplar arası karşılaştırmada 

Grup VL’de istatistiksel olarak anlamlı uzun bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo XXI: Gruplar arası entübasyon süreleri karşılaştırması. 

 DL (n=49) VL (n=48)                                P 

Entübasyon süresi (sn) 17 ± 1.20 17.81 ± 1.31                          0.002 

 

 

 

Şekil 40. Gruplar arası entübasyon süreleri. 

 

Laringoskopi girişimi: Gruplar arası entübasyon işlemi sırasında laringoskopi 

girişimi Tablo XXII’de gösterilmiştir. Laringoskopi girişimi her iki grupta kolay olarak 

değerlendirilmiş olup hiçbir hastada laringoskopi sırasında güçlükle karşılaşılmamıştır. 

Tablo XXII: Gruplar arası entübasyon işlemi sırasında laringoskopi girişim zorluğunun 

karşılaştırması. 

Laringoskopi girişimi  DL (n=49) VL (n=48)  

Kolay            49(%100) 48(%100)  

16,4

16,6

16,8

17

17,2

17,4

17,6

17,8

18

Grup DL Grup VL

za
m

an
 (

sn
) 
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Deneme sayısı: Grupların entübasyon işleminde deneme sayısı Tablo XXIII’de 

gösterilmiştir. Gruplar arası yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmamıştır (p>0.05). 

Tablo XXIII: Gruplar arası deneme sayısı skorlarının karşılaştırması. 

Deneme sayısı DL (n=49) VL (n=48) P 

1 49(%100) 46(%95.8) 0.466 

2 - 2(%4.2) 

 

Entübasyon ilişkili komplikasyonlar: Grupların her ikisinde de erken dönem 

entübasyona bağlı komplikasyonlar (laserasyon, diş eti kanaması…) görülmemiştir. 

Grupların postoperatif entübasyon ilişkili komplikasyonlardan ses kısıklılığı, öksürük 

ve laringospazm varlığı Tablo XXIV’de gösterilmiştir (p>0.05). Bu parametrelerin gruplar 

arası değerleri Şekil 41-43’te gösterilmiştir. Gruplar arasında yapılan karşılaştırmada 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Postoperatif erken dönem 

komplikasyonlardan laringeal ödem ve stridor her iki grupta da görülmemiştir. 

Tablo XXIV: Gruplar arası postoperatif entübasyon ilişkili komplikasyonların 

karşılaştırması. 

Komplikasyon DL (n=49) VL (n=48)                             P 

Ses kısıklığı                 

     var 

     yok                                                                                                                                                                                    

Öksürük                       

     var 

     yok 

Laringospazm              

     var 

     yok 

 

3(%6.1) 

46(%93.9)  

 

8(%16.3) 

41(%83.7) 

 

1(%2) 

48(%98) 

                                             0.624 

1(%2.1)                                   

47(%97.9) 

                                              1.00 

7(%14.6)                               

41(%85.4) 

                                              0.986 

2(%4.2)                                  

46(%95.8)                              
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Şekil 41. Gruplar arası postoperatif ses kısıklığı varlığı.  

 

 

Şekil 42. Gruplar arası postoperatif öksürük varlığı. 
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  Şekil 43: Gruplar arası postoperatif laringospazm varlığı. 

 

Grup DL’den 1 hasta laringoskopi girişimi kolay olmasına rağmen 3. denemede 

entübe edilemediği için çalışma dışı bırakılmıştır. 

Grup VL’den 2 hasta çalışma dışı bırakılmıştır. Grup VL’den 1 hastanın laringoskopi 

girişimi imkansız olması ve laringoskopi işlemi sırasında SpO2 %92’ye düşmesi nedeniyle 

çalışma dışı bırakılmıştır. Grup VL’den çalışma dışı bırakılan diğer hastanın laringoskopi 

girişimi kolay olmasına rağmen tüpü yönlendirmede zorluk olması ve 3. denemede başarısız 

olması nedeniyle çalışma dışı bırakılmıştır. 
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5. TARTIŞMA 

Günümüzde anestezi pratiğinde havayolu sağlanmasında yaşanan başarısızlık veya 

güçlükler anestezi ilişkili morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerindendir. ASA, zor 

entübasyonu ölüm ve kalıcı beyin hasarına neden olan üçüncü en sık solunum ilişkili neden 

olarak bildirmektedir
23

. Erişkinlerle kıyaslandığında, pediyatrik havayolu anatomisi ve 

solunum sistemindeki önemli farklılıklar nedeniyle entübasyon işlemi daha zordur ve ayrıca 

zor havayolu ile daha sık karşılaşılmaktadır
24

. Pediyatrik hastalarda oksijen rezervleri daha az 

olduğundan zor havayolu ile karşılaşıldığında hızla hipoksi ve ardından kardiyak arrest 

gelişebilmektedir. Bu nedenle çocuklarda havayolunun kısa sürede kontrol altına alınması son 

derece önemlidir. 

Anestezi pratiğinde laringoskopun kullanılmasından itibaren entübasyon girişiminin 

konforunu arttırmak, gelişebilecek komplikasyonları azaltmak amacı ile alternatif laringoskop 

bleydleri ve entübasyon aletleri geliştirilmektedir. Geliştirilen laringoskopi bleydleri ile 

laringeal yapılar daha iyi görüntülenmekte ve entübasyon işleminin başarı oranı artmaktadır. 

Direkt laringoskop ile glottik aralığı görebilmek için bleyd boyunca bir görüş hattına 

ihtiyaç duyulur, görüş açısı orofaringeal yapılarla sınırlı olup 15
o
 olarak ölçülmüştür. Bleydin 

ucuna yerleştirilen video kamera sistemi ile görüş açısı arttırılarak glottisin daha iyi 

görüntülenmesi mümkün olur
3
. Truview laringoskopun bleydinin optik kısmı 42±2

o
 ön açı 

sağlayarak laringeal görüntüyü büyütebilen bir sisteme sahiptir
43

. Pediyatrik yaş grubunun 

larinkslerinin önde olması nedeniyle bu istenilen bir özelliktir. Ayrıca üst solunum 

yollarındaki anatomik farklılıklar nedeniyle pediyatrik hastalarda entübasyon güçlüğü 

düşünülür ancak genellikle normal entübasyon işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Videolaringoskoplar, bleydin uç kısmına yerleştirilmiş bir optik sistem aracılığı ile 

indirekt bir görüşe izin verdiği için entübasyon ve laringoskopide farklı bir yaklaşım olarak 

kabul edilirler. Videolaringoskopun primer rolü standart yöntemlerle zor hatta olanaksız olan 

entübasyonda daha iyi bir performans elde etmektir
27

. Bu amaçla son yıllarda 

videolaringoskop ile ilgili çalışmalara sık rastlanmaya başlanmıştır. Pediyatrik yaş 

gruplarında da videolaringoskop ile ilgili çalışmalarda artış görülmektedir. 
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Fiadjoe ve ark.
10

 Storz Miller 1 videolaringoskop ve Miller 1 direk laringoskopu 

kullanarak zor entübasyonlu infant simulasyonundaki etkinliğine bakmışlardır. Çalışmada 

Laerdal
R
 (Lerdal Medical, Wappingers Falls, NY) infant havayolu eğitim mankenini 

kullanmışlar ve servikal vertebra hareketini sınırlamak için kumaş parçası ile başı 

sabitlemişler. Çalışmaya katılan 32 pediyatrik anestezist, mankende rastgele videolaringoskop 

ve direkt laringoskop ile entübasyon girişimi yapmışlar, en iyi laringeal görüntü ve 

entübasyon sürelerini kaydetmişler. Direkt laringoskopi ile glottik görüntüyü anestezistlerin 

%40’ı Grade III-IV olarak, videolaringoskopinin tümünü Grade I-II olarak bildirmişler. 

Çalışmada ortalama grade dağılım aralığı direkt laringoskopide 2 (2-3), videolaringoskopide 1 

(1-2) olarak kaydedilmiş ve direkt laringoskopide, laringoskopik görüntü anlamlı olarak 

yüksek bulunmuş. Katılımcıların %87’si videolaringoskopi ile en az bir grade iyileşme 

bildirmişler. Entübasyon süreleri her iki grupta benzer olarak kaydedilmiş. Çalışmada Storz 

Milller 1 videolaringoskop, zor entübasyon simulasyonunda direkt laringoskopa göre 

laringeal görüşü arttırdığı ancak entübasyon süresini uzatmadığı sonucuna ulaşmışlar.  

Samuel ve ark.
46

 bir olgu sunumunda 3 haftalık, Desbuquois sendromlu yenidoğanda 

videolaringoskopu kullanmışlar. Hastanın fizik muayenesinde yüzde hipoplazi, mikrostomi, 

kısa boyun mevcutmuş. Hastaya konjenital glokom operasyonu için genel anestezi verilmiş. 

Anestezist tarafından Miller 0 kullanılarak yapılan laringoskopi  ile laringoskopik görüntü 

Grade IV olarak değerlendirilmiş; ikinci laringoskopik değerlendirme pediyatrik anestezist 

tarafından aynı bleydle yapılarak glottik görüntü Grade III olarak  bulunmuş, endotrakeal tüp 

gönderilmiş ancak özefagusa yönlendirildiği için tüp çıkarılarak maske ventilasyonuna 

geçilmiş. Hastaya daha sonra Miller 1 pediyatrik videolaringoskop (Karl Storz, Tuttlingen, 

Germany) ile bakılmış ve glottik açıklık Grade I olarak değerlendirilerek 3.0 endotrakeal tüp 

video klavuzluğunda trakeaya gönderilmiş. Entübasyon oskültasyon ve ETCO2 ile 

onaylanmış. Cerrahi sorunsuz olarak tamamlanarak hasta entübe şekilde yoğun bakıma 

devredilmiş. Bu çalışmalarında zor yenidoğan havayolu ile karşılaşıldığında 

videolaringoskopinin kullanışlı bir yöntem olduğu sonucuna varmışlar. 

Hackell ve ark.
47

 bir olgu sunumunda trakea-özefagial fistül nedeniyle cerrahiye alınan 

ve zor entübasyon (C&L skoru Grade III olarak kaydedilmiş) hikayesi olan 4 aylık, Charge 

sendromlu küçük çene ve kısa boyunlu hastaya bilateral miringotomi cerrahisinde entübasyon 

işlemi için Karl Storz videolaringoskopu kullanılmışlar. C&L skoru Grade I olarak 

değerlendirilerek endotrakeal tüp (No=3.5) ile birinci denemede başarılı bir şekilde trakeaya 

gönderilmiş. Hazırladıkları bir diğer olgu sunumunda, hikayesinde 6 haftalıkken pilor stenozu 

nedeniyle operasyona alınıp direkt laringoskopi ile Grade 3 olarak değerlendirilmiş ve 
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başarısız üç entübasyon sonrasında ışıklı stile ile entübe edilebilen 3 aylık pediyatrik hasta sol 

frontal dermoid kist nedeniyle cerrahiye hazırlanmış. Hasta, Miller 1 videolaringoskopi 

eşliğinde Grade I olarak değerlendirilerek endotrakeal tüp (No=3,5) ile başarılı bir şekilde 

entübe edilmiş. Aynı çalışmada yer verdikleri başka bir olguda ise; küçük çene, kısa boyun ve 

büyük dili olan Trizomi 18 kromozomal bozukluğu tanısı almış direkt laringoskopi ile Grade 

III olarak değerlendirilen 9 aylık bir hastanın glottik açıklığı videolaringoskopi ile Grade I 

olarak değerlendirilmiş. Yaptıkları bu olgu sunumlarıyla zor ve/ veya başarısız direkt 

laringoskopi varlığında videolaringoskopi yöntemlerinin, bebeklerin havayolu yönetiminde 

yardımcı alternatif yöntemler olabileceği sonucuna varmışlar. 

Malik ve ark.
48

 genel anestezi altında trakeal entübasyon uygulanacak, boyun 

ekstansiyonu kısıtlı 120 hastada; Macintosh bleyd, Truview EVO2, Glidescope ve 

Airwayscope laringoskopları karşılaştırdıkları çalışmalarında Truview EVO2’nin Macintosh 

bleyd laringoskopa göre daha iyi bir C&L skoru sağladığını ancak diğer 

videolaringoskoplardan daha üstün olmadığını göstermişler. 

Vlatten ve ark.
3
 randomize prospektif çalışmalarında elektif cerrahi planlanan ve 

endotrakeal entübasyon gerektiren 56 çocuk (4 yaş ve altı) hastada kullanılan Storz 

videolaringoskop ile standart direkt laringoskop olan Miller 1 ya da Macintosh 2 laringoskopu 

karşılaştırmışlar. En iyi entübasyon süresi, bleydin dudaklardan geçerek ETCO2 trasesinin 

görülmesi arasındaki süre olarak kaydedilmiş. Direkt laringoskopta bu süre 21 (17-29) sn, 

Storz videolaringoskop da ise 27 (22-37) sn olarak kaydedilmiş ve entübasyon süresi 

videolaringoskopta anlamlı olarak yüksek bulunmuş. C&L skoru glottik açıklığın yüzdesi 

olarak kaydedilmiş ve direkt laringoskopide %97.5 (%60-100), Storz videolaringoskopide 

%100 olarak bulunmuş ve Storz videolaringoskopide glottik açıklık yüzdesi anlamlı olarak 

yüksek bulunmuş. Çalışmada,  normal havayolu anatomisi olan çocuklarda Storz 

videolaringoskop, glottik açıklık yüzde skorunu geliştiren bir yöntem olduğu ancak 

entübasyon için daha uzun zaman gerektirdiği sonucuna ulaşmışlar. 

Çalışmamızda laringoskopik görüntü Cormak-Lehane skor dereceleri benzerdi; DL 

grubunda 37 hasta grade I (% 75.5), 12 hasta grade II (% 24.5) ve VL grubunda 38 hasta 

grade I (% 79), 10 hasta grade II (% 20.8) olarak değerlendirildi. Videolaringoskop ile 

yapılan erişkin ve pediatrik çalışmaların çoğunda videolaringoskop ile entübasyon girişimi 

sırasında bleydin geniş açısı ve ekranda laringeal yapıların daha iyi görünür olması ile daha 

iyi görüntü kalitesi sağladığı gösterilmiştir. Ancak bizim çalışmamızda Vlatten ve ark.’nın 

yaptığı çalışmaya uygun olarak Cormack-Lehane skorları arasında istatistiksel olarak fark 



 

64 
 

yoktu. Bu durum preoperatif değerlendirmede havayolu güçlüğü beklenen olguların çalışmaya 

dahil edilmemesine bağlı olabilir.  

Kim ve ark.
49

 203 pediyatrik hastada Macintosh laringoskop ile GlideSkope 

videolaringoskop kullanarak C&L skorlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında 100 hastayı 

direkt laringoskop ile, 103 hastayı GlideSkope ile entübe etmişler. Her grupta da entübasyon 

için gerekli zamanı ve C&L skorlarını kaydetmişler. Trakeal entübasyon süresi GlideSkope 

kullanılan grupta 36.0 (17.9) sn, direk laringoskop kullanılan grupta 23.8 (13.9) sn olarak 

kaydetmişler. Aynı hastada her iki yöntem kullanılarak C&L skorlarına bakmışlar ve 

GlideSkope ile C&L skorunda iyileşme kaydetmişler. Sonuç olarak çocuklarda GlideSkope, 

direkt laringoskopa oranla eşit ya da daha iyi görüntü elde ederken, entübasyon için daha uzun 

süre gerektirdiği sonucuna varmışlar. 

İnal ve ark.
50

 genel anestezi alacak 2-8 yaş arası 50 pediyatrik hastada entübasyon için 

Miller laringoskop ve Truview EVO2 laringoskopu kullandıkları çalışmalarında entübasyon 

süresi ve laringoskopik görüntü kalitesini karşılaştırmayı amaçlamışlar. Entübasyon süresi 

Miller grubunda ortalama 6.36 sn ve Truview EVO2 grubunda 13.8 sn olarak kaydedilmiş ve 

entübasyon süresini videolaringoskop grubunda anlamlı yüksek bulmuşlar. C&L skalasını 

videolaringoskopi grubunda, direkt laringoskopiye göre düzelmiş olarak kaydetmişler. Miller 

laringoskop ile Truview EVO2 laringoskop karşılaştırıldığında, Truview EVO2’nin 

laringoskopik glottik görüntüyü iyileştirdiği ancak daha uzun entübasyon süresi gerektirdiği 

sonucuna varmışlar. 

Singh ve ark.
51

 genel anestezi altında cerrahi planlanan 60 yenidoğan ve infant hastada 

Truview EVO2 laringoskop ile Miller laringoskopu kullandıkları çalışmalarında 

laringoskopik görüntü, entübasyon deneme sayısı ve entübasyon süresini kaydetmişler. 

TruView EVO2 grubunda entübasyon süresi 18.18 sn ve Miller grubunda entübasyon süresi 

16.30 olarak kaydetmişler, bu değerleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulmuşlar. Miller 

grubunda sekiz (%26.6) hastada C&L skorunu II ve TruView EVO2 grubunda ise sadece iki 

(%6.6) hastada  C&L skorunu II olarak değerlendirmişler. Yenidoğan ve infantlarda TruView 

EVO2 laringoskop, Miller laringoskop ile karşılaştırıldığında neredeyse benzer entübasyon 

süreleri kaydedilmiş ancak C&L skoru açısından daha iyi görüntü elde edildiği sonucuna 

ulaşmışlar. 

Hurford ve ark.
9
 GlideScope ve Karl Storz DCI videolaringoskopu karşılaştırdıkları, 

32 anestezistin katıldığı çalışmalarında 3-6 aylık, normal infant havayolunu taklit eden 

Simbaby
R
 (Laerdal Medical Limited, Kent, UK) mankeni kullanmışlar. Dil ödemi ve 
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farengeal obstruksiyon kullanılarak zor havayolu şartları oluşturulmuş. Normal havayolu 

şartlarında entübasyon süresi GlideScopta 18.8 (5.2) sn, Storzda 19.9 (6.1) sn olarak 

kaydedilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamış. Zor havayolunda ortalama 

entübasyon süresi GlideScopta 22.6 (10.5) sn, Storzda 27.0 (14.2) sn olarak kaydedilmiş olup 

anlamlı olarak kabul edilmemiş. 

Macnair ve ark.
52

 prospektif, randomize, klinik çalışmalarında entübasyon işlemi 

gerekli olan 2-16 yaş arası 60 çocukta havayolu yönetimi için kullanılan Berci-Kaplan 

videolaringoskop ile direkt laringoskopu kullanmışlar. Anestezist tarafından anestezik 

indüksiyon ve kas felcini takiben Berci-Kaplan videolaringoskop ve direkt laringoskop ile 

bakılan laringoskopik görüntüyü C&L skoruna göre derecelendirilerek kaydetmişler. 

Laringoskopi her iki grup için de her iki yöntemle yapılarak C&L skoru değerlendirilmiş ve 

ikinci bakılan yöntem ardından entübasyon işlemi yapılmış. Direkt laringoskopi ile C&L 

skoru Grade 2 olarak değerlendirilen 11 hastanın 8 tanesi videolaringoskopi ile Grade 1 

olarak; Grade 3 olarak değerlendirilen 1 hasta ise Grade 2 olarak ve 3 hasta her iki yöntemle 

de Grade 2 olarak değerlendirilmiş. Direkt laringoskopi grubunda C&L skoru anlamlı olarak 

yüksek bulunmuş. Entübasyon süreleri ortalama olarak direkt laringoskopi grubu için 16 ( 14-

20) sn ve videolaringoskopi grubu için 22.5 (17.8-35) sn olarak kaydedilmiş ve 

videolaringoskopi grubunda entübasyon süresi anlamlı olarak yüksek bulunmuş. Uzamış 

entübasyon süresine rağmen videolaringoskopinin daha iyi görüş alanına sahip olduğu 

sonucuna ulaşmışlar. 

Miceli ve ark.
53

 yaptıkları bir çalışmada 20 anestezistle, maket havayolu üzerinde 3 

ayrı senaryo (normal havayolu, kısıtlı boyun ekstansiyonu, ödemli dil) üzerinde Macintosh 

bleyd ile Truview EVO2 videolaringoskopu kullanmışlar. Her bir anestezist, her bir maket 

senaryo için 10’ar kez entübasyonu tekrar etmişler ve entübasyon süresinin Truview EVO2’de 

uzadığını bildirmişler. Ancak Truview EVO2 ile glottik görüntünün daha iyi elde edildiğini 

vurgulamışlar. 

Çalışmamızda, erişkin ve pediyatrik hastalarda yapılan diğer çalışmalarla uyumlu 

olarak, VL’nin entübasyon süresini uzattığını bulduk. Bu sonuca; VL ile entübasyon girişimi 

sırasında ekrandan tüpü görerek yönlendirmedeki zorluğun neden olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca, 5 yıllık asistanlık eğitimi boyunca DL ile entübasyon girişiminin daha fazla yapılması 

ve VL’nin kullanıma yeni girmesi de bu problemin nedeni olabilir. 
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Vanderhal ve ark.
54

 vücut ağırlıkları 530-6795 gram arasında değişen 47 infant hastada 

endotrakeal entübasyon için modifiye Berci Kaplan videolaringoskopu kullanmışlar ve 

görüntü kalitesini incelemişler. Asistanlar tarafından 6 hastada başka bir denemeye ihtiyaç 

duyulmadan entübasyon başarıyla yapılmış, sadece 3 hastada ikiden fazla entübasyon 

girişimine ihtiyaç duymuşlar.  

Macnair ve ark.
52

 yaptıkları çalışmada videolaringoskop kullandıkları 30 hastanın 

4’ünde ikinci denemede entübasyon başarılmış 1 hastada ise ikinci denemede de başarısız 

olunmuş ve direkt laringoskop ile kolayca entübe edilmiş. 

Fiadjoe ve ark.
10

 çalışmalarında direkt laringoskop ve videolaringoskop gruplarının 

her ikisinde de ikişer hastada başarısız entübasyon kaydetmişler. 

Cavus ve ark.
55

 genel anestezi alacak 60 hastada yeni geliştirilen portabl C-MAC
R
 

(Karl Srorz, Tuttlingen, Germany) videolaringoskopu kullandıkları çalışmalarında entübasyon 

başarısını değerlendirmişler. 60 hastanın hepsinde glottik görüntünün ilk denemede elde 

edildiğini, entübasyonun 52 hastada ilk denemede, 6 hastada 2. denemede, 2 hastada ise 3. 

denemede gerçekleştirildiğini bildirmişler. 

Enomoto ve ark.
56

 genel anestezi alacak kısıtlı boyun hareketler olan 203 hastada yeni 

bir alet olan Pentax-AWS (Tokyo, Japan) videolaringoskopla standart Macintosh 

laringoskopu kullandıkları çalışmalarında entübasyonun kolaylığını karşılaştırmışlar. 

Videolaringoskop ile yapılan 99 entübasyonun hepsini başarılı kabul ederken, direkt 

laringoskop ile yapılan 104 entübasyonun 93’ünü başarılı kabul etmişler. Videolaringoskopun 

entübasyon için uygun koşullar ve uygun glottik görüntü sağladığı, ancak bunun kolay ve 

başarılı trakeal tüp yerleştirilmesini garanti edemeyeceği sonucuna varmışlar. 

Tütüncü ve ark.
57

 genel anestezi alacak 185 genel cerrahi hastalarında Truview EVO2 

videolaringoskop ile Macintosh laringoskopu karşılaştırdıkları çalışmalarında Truview ile 

entübasyon başarısızlık oranı %2.16 (n=4) olarak bulmuşlar. Glottik görünümün bu hastalarda 

yeterli olmasına rağmen Truview klavuzluğunda tüpü ilerletme ve yönlendirmede zorluk 

sonucunda entübasyon başarısız olarak gerçekleşmiş. Bunun da anestezistin Truview ile 

tecrübesinin yeterli olmamasından kaynaklı olabileceği sonucuna varmışlar.  

Singh ve ark.
51

 yaptıkları çalışmalarında Truview ve Miller gruplarında laringoskopi 

deneme sayılarını benzer bulmuşlar ve entübe edilemeyen hasta olmadığını bildirmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda Macintosh laringoskop kullandığımız grupta 49 hasta 

1.denemede entübe edildi ancak 1 hasta 3. denemede de entübe edilemediği için çalışma dışı 

bırakıldı. Truview EVO2 videolaringoskop kullandığımız grupta ise 46 hasta 1.denemede, 2 

hasta 2.denemede entübasyonda başarılı olundu ancak 1 hastada tüpü yönlendirmede zorluk 
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olması nedeniyle 3.denemede de entübe edilemediği için çalışma dışı bırakıldı. Sonuç olarak 

çalışmamızda entübasyon işleminde deneme sayısı literatüre uygun şekilde gruplar arasında 

anlamlı farklılık saptanmadı. 

Videolaringoskopi grubunda 6 hastada ETT’ü yönlendirmede zorlukla karşılaşıldı 

ancak direkt laringoskopi grubunda bu zorlukla karşılaşılmadı. Bu durum; DL’ den farklı 

olarak VL’ yi kullanırken ekran görüntüsü ile göz-el koordinasyonu arasındaki 

uyumsuzluğun, ekranda ilk önce vokal kordlara odaklanarak video ekranında entübasyon tüpü 

görülene kadar körlemesine ilerletmeye bağlı olabileceğini düşündürmektedir.  

İnal ve ark.
50

 yaptıkları çalışmada laringoskopi öncesi ve sonrası kalp hızı 

değişikliklerine bakmışlar ve Miller grubunda kalp hızı değişikliklerini Truview grubuna göre 

anlamlı olarak düşük bulmuşlar. Bu durumun Truview ile entübasyonun daha uzun sürmesine 

bağlı olduğunu ileri sürmüşler. Ayrıca yapılan bu çalışmada ortalama arteriyel basınçtaki 

değişiklik iki grupta benzer olarak bulmuşlar. Entübasyon sonrası kaydedilen en düşük SpO2 

değeri Truview grubunda %97.6 ve Miller grubunda %99.4 olarak kaydetmişler ve bu 

değerler arasındaki fark anlamlı bulunmuş. Bu fark entübasyon süresinin daha uzun olmasına 

bağlamışlar.
 

Timanaykar ve ark.
58

 cerrahi planlanan ve entübasyon gerektiren ASA I, 20-50 yaş 

arası her iki cinsiyetten 200 hastayı dahil ettikleri çalışmalarında Truview veya Macintosh 

laringoskop kullanarak hemodinamik parametrelerdeki değişiklikleri kaydetmişler. 

Hemodinamik parametreler (kalp hızı ve ortalama arteriyel basınç); entübasyon sonrası 

değerleri entübasyon öncesi değerlerden yüksek bulmuşlar. Bu fark anlamlı kabul edilmiş 

ancak gruplar arasında hemodinamik değişiklikler benzer olarak bulunmuş. 

Xue ve ark.
7
 elektif plastik cerrahi planlanan ASA I, 57 yetişkin hastada Glidescope 

videolaringoskop (n=30) ile Macintosh direkt laringoskopun (n=27) kullanıldığı 

çalışmalarında orotrakeal entübasyona hemodinamik yanıtını karşılaştırmışlar ve iki grup 

arasında anlamlı fark bulamamışlar. Noninvaziv kan basıncı ve KAH değerleri, indüksiyon 

öncesi (bazal değerleri), indüksiyonda, entübasyonda ve entübasyondan sonra birer dakikalık 

aralıklarla 5 dakika boyunca kaydetmişler. Glidescope videolaringoskop grubunda entübasyon 

sonrası KAH, bazal değerin %20’den fazla üzerine çıkmış ve yükseklik 4 dakika boyunca 

sürmüş. Direkt laringoskopi grubunda ise taşikardi yanıtı olmuş ancak bu artış 1 dakika 

sürmüş. Bu çalışma ile, hemodinamik parametreler değerlendirildiğinde Glidescope 

videolaringoskopinin direkt laringoskopiye bir üstünlüğünün olmadığı sonucuna ulaşmışlar. 
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Jones ve ark.
59

 genel anestezi altında nazal entübasyon gereken 70 hastada GlideScope 

ile entübasyon sonrası laringoskopiye bağlı hemodinamik yanıtın iki grupta benzer olduğunu 

bulmuşlar. 

Nishikawa ve ark.
60

 çalışmalarında videolaringoskop ile Macintosh laringoskopun 

hemodinamik parametrelere etkisini karşılaştırmışlar. Macintosh grubunda sistolik kan basıncı 

ve kalp hızını anlamlı derecede yüksek bulmuşlar. 

Malik ve ark.
48

 yaptıkları çalışmada ise hastaların SpO2 değerleri açısından gruplar 

arasında anlamlı fark olmadığını belirtmişler. 

Çalışmamızda bakılan KAH değerleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark 

saptanmadı. Ancak videolaringoskopi grubunda SAB, DAB ve OAB değerleri, entübasyon 

sonrası ilk ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Grup VL’de entübasyon 

sonrası SAB ve OAB değerlerinin preoperatif değerlere göre değişim yüzdeleri Grup DL’ye 

göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunması VL grubunda entübasyon süresinin uzun 

olmasına bağlandı. Ancak bu fark klinik olarak anlamlı kabul edilmedi.  

Çalışmamızda SpO2 değerlerine göre yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar saptanmadı. Grup VL’de sadece 1 hastanın laringoskopi işlemi sırasında 

SpO2 değeri %92’ye düşmesi ile çalışma dışı bırakıldı.  

Çalışmamızda ETCO2 değerleri de her iki grupta entübasyon sonrası takip edildi. 

Videolaringoskopi grubunda ETCO2 değerleri direkt laringoskopi grubuna göre yüksek 

bulundu. Ancak videolaringoskopi grubunda ETCO2’nin değerleri 34’ün üzerine çıkmadığı 

için istatistiksel olarak fark olsa da klinik olarak anlamlı kabul edilmedi. Videolaringoskopi 

grubunda ETCO2’nin yüksek olması; tüpü yönlendirmedeki güçlük nedeniyle entübasyon 

süresinin uzamasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Ayrıca bu durum laringoskopi 

sırasında insuflasyonla oksijen sağlanmasına rağmen pediyatrik yaş grubunun FRC’lerinin 

düşük olması ve hipoksiye duyarlı olmalarına da bağlanabilir. Hipoksi ve hiperkarbisi olan, 

zor entübasyon düşünülen pediyatrik hastalarda ETCO2 değerinde artışa yol açabileceğinden, 

entübasyon işleminde VL kullanılması durumunda bu durum göz ardı edilmemelidir. 

Singh ve ark.
51

 çocuklarda yaptıkları çalışmada Truview grubu hastalarda yumuşak 

doku yaralanmasına rastlamamışlar, Miller grubunda ise C&L skoru 2 olan hastalarda az 

miktarda diş eti kanaması görmüşler. 

İnal ve ark.
50 

yaptıkları çalışmada karşılaştırdıkları laringoskopların hiçbirinde 

herhangi bir havayolu travması görmemişler. 
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Barak ve ark.
45

 çalışmalarında genel anestezi planlanan 170 hastada Truview 

videolaringoskopi ile Macintosh laringoskopu komplikasyonlar açısından karşılaştırmışlar ve 

diş yaralanması, postoperatif stridor açısından anlamlı bir fark bulamamışlar.  Ancak gruplar 

arasında entübasyon sırasında yumuşak damak yaralanması ve dudak kanamasını Macintosh 

grubunda anlamlı derecede fazla bulmuşlar. Bunu da videolaringoskopun kullanım kolaylığı, 

kullanımı sırasında daha az kuvvet harcanması ve deneyimli uygulayıcı nedenleri ile 

açıklamışlar. 

Jones ve ark.
59

 yaptıkları çalışmada videolaringoskop grubunda orta ve ciddi 

postoperatif boğaz ağrısını Macintosh laringoskopi grubundan anlamlı derecede daha az 

bulmuşlar. Laringoskopiye bağlı kanama açısından ise her iki grup arasında anlamlı fark 

bulamamışlar. 

Bizim çalışmamızda hiçbir olguda entübasyona bağlı travmatik komplikasyona 

rastlamadık. Ayrıca entübasyon ilişkili postoperatif komplikasyonlardan stridor ve laringeal 

ödem her iki grupta da izlenmedi. Direkt laringoskopi grubunda 3 hastada ses kısıklılığı, 8 

hastada öksürük, 1 hastada laringospazm; videolaringoskopi grubunda 1 hastada ses 

kısıklılığı, 7 hastada öksürük, 2 hastada laringospazm görüldü ancak gruplar arası 

karşılaştırmada literatüre uygun şekilde anlamlı fark saptanmadı. VL’nin kliniğimizde sık 

kullanılmamasına rağmen; entübasyon işleminin ekrandan izlenerek yapılması ve daha iyi 

görüntü oluşturmasına bağlı olarak girişimsel komplikasyonlarla karşılaşılmadığını 

düşündürmektedir. 

Weiss ve ark.
25

 pediyatrik anestezi öğretim birimindeki entübasyon prosedürünü 

görüntülemek için, 0-10 yaş arası 85 pediyatrik hastada, yeni bir videolaringoskop protipini 

kullanmışlar. Cihaz eğitmenlere, acemilerin direkt laringoskop ile ilgili problemleri, tüpün 

larinkse yerleştirilmesindeki zorluklar ve krikoid bası şiddeti hakkında önemli bilgiler vermiş. 

Videolaringoskop normal entübasyon prosedürünü bozmadığı için, çocuklardaki trakeal 

entübasyonu öğretmek ve yönetmek açısından güvenli ve faydalı bir araç olarak görünmüş. 

Vokal kordların monitörde görüntülenmesi direkt laringoskopi ile karşılaştırıldığında anlamlı 

olarak daha iyi olduğundan (p<0.001) zor entübasyon sırasında potansiyel yardım sağladığı 

sonucuna ulaşmışlar. 

Vanderhal ve ark.
54

 47 infant hastada Berci Kaplan videolaringoskopu kullandıkları 

çalışmalarında, bu yeni teknik ve teknolojinin havayolu değerlendirilmesi, yönetimi ve 

eğitimi için umut vaat ettiği sonucuna varmışlar. 
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Çalışmalarda videolaringoskopun trakeal entübasyon eğitiminde başarı ile 

kullanılabileceği gösterilmiş. Öğretici ve öğrenenin aynı anda entübasyon işlemini görme 

imkanına sahip olmalarından dolayı, videolaringoskopun trakeal entübasyon öğretimi için 

ideal bir araç olduğu bildirilmiş. 

Videolaringoskopun kamera sistemi ile ekranda laringoskopi ve entübasyon işlemi 

sırasında laringeal görüntünün izlenebilmesinin avantaj ya da dezavantajlarını biz 

çalışmamızda değerlendirmedik. Çalışmamız sırasında videolaringoskop ile entübasyon 

işleminin ekrandan izlenebilmesi, bize videolaringoskopinin havayolu eğitiminde yararlı 

olabileceğini düşündürmektedir. Zor entübasyonda, anatomiyi değerlendirmede, 

entübasyonu öğretmede ve öğrenmede erişkinlerde olduğu gibi pediyatrik olgularda da 

faydası konusunda ileri ve geniş serileri içeren çalışmalara gerek vardır.  

Teknolojik gelişmeler ışığında zor havayolu ve zor entübasyona karşı yeni cihazlar 

geliştiriliyor olmakla birlikte anestezistin yeterli birikim ve tecrübesinin olduğu ekipmanı 

kullanması hala değerini korumaktadır. Algoritmalara yeni girmiş olan kompleks cihazların 

gerekli eğitim ve tecrübe elde edildikten sonra rutin kullanımı önerilebilir.  
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6. SONUÇ 

Sonuç olarak çalışmamızda pediyatrik hastalarda Truview laringoskop ile daha iyi 

orofaringeal ve glottik görüntü elde etmemize rağmen entübasyon başarısı üzerine avantajı 

olmadığı, ayrıca entübasyon süresini de uzattığı görüldü. Direkt laringoskoplara oranla 

anestezistlerin daha az deneyimlerinin olması ve videolaringoskopu kullanımının iyi bir göz-

el koordinasyonu gerektirmesi, entübasyon sürelerinin uzamasına, deneme sayılarının 

artmasına ve tüpün ilerletilmesinde güçlükle karşılaşılmasına neden olduğunu 

düşündürmektedir. Ayrıca entübasyon sürelerinin uzun olması ETCO2’yi de yükseltmektedir. 

Direkt laringoskop ile karşılaştırıldığında hemodinamik değerlerdeki yükselme, entübasyon 

işleminin uzamasına ve deneme sayısının artmasına bağlı geliştiğini düşündürmektedir. 

Anestezistlerin asıl amacı başarılı bir görüş sağlamak değil başarılı bir entübasyon 

yapmak ve havayolunu kısa sürede güvence altına almaktır. Bu nedenle yeni geliştirilen 

laringoskopların primer rolü zor hatta imkansız olan entübasyonda daha iyi bir performans 

elde etmek olmalıdır. Bu düşünce ile çalışmamızın sonucunda videolaringoskopun pediyatrik 

hastalarda rutin kullanımı avantajlı görünmemektedir. 

Çalışmamızda güç hava yolu ve zor entübasyon beklenmeyen pediyatrik yaş grubu 

hastalarda videolaringoskopinin etkinliği değerlendirilmiştir. Bundan sonraki çalışmalar 

özellikle zor entübasyon beklenen pediyatrik olgulardaki videolaringoskopun etkinliğini 

gösteren geniş serileri içermelidir.  
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