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Pediyatrik Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonu
Dr. Do¤an fienocak
Cerrahpafla T›p Fakültesi, KBB Anabilim Dal›
Özet
Pediatrik hava yolu t›kanmalar› etioloji, semptomatoloji, klinik görünümleri ile tan›mlanm›fl tedavi seçenekleri anlat›lm›flt›r.
Anahtar kelimeler: Pediatrik, hava yolu obstrüksiyonu, larengomalazi, larengotreakeobronflit, stridor
Abstract
A brief summary of pediatric airway obstruction, with reference to etiology, symptomatology, frequent clinical presentations and options for treatment is presented.
Keywords: Pediatric, airway obstruction, larynogomalatie, laryngotracheobronchietis, stridor

id hizas›ndad›r. Bu seviyedeki herhangi bir inflamatuar süreç sadece ortaya do¤ru geliflebilece¤i için hava yolunda ciddi obstrüksiyona neden olacakt›r. Yenido¤anda mukozadaki
1mm.lik bir ödem hava yolunun %60’›n› kapatarak acil solunum yolu sorunlar› yaratabilir.

1. Yenido¤anlarda epiglot yumuflak damak hizas›na kadar uzanarak hava yolu ve sindirim
yolunu birbirinden ay›r›p efl zamanl› beslenme ve solunuma olanak sa¤lamaktad›r. Yenido¤anlar›n %90 kadar› oral/nazal solunum
koordinasyonunu baflaramad›klar› için hayatlar›n›n ilk 2 ay›nda zorunlu nazal solunum
yaparlar. Bu durumda bilateral koanal atrezi
do¤um sonras› acil giriflim gerektirebilir.

Solunum Yolu Obstrüksiyonu
Semptomlar›
Solunum yolu obstrüksiyonuna ba¤l› olarak
öncelikle solunum seslerinde de¤ifliklikler ortaya
ç›kar. Stridor solunum havas›n›n dar bir bölgeden
geçerken girdaplanmas›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan yüksek frekansl› sestir. Stridorla beraber öksürük, ses k›s›kl›¤›, beslenmede zorluk da görülebilir. Steteskopla solunum yolunun de¤iflik noktalar›n›n dinlenilmesi ve baz› klinik bulgular lezyon
lokalizasyonunu belirlemeye yard›mc› olur.

2. Epiglotun neonatal dönemde eflzamanl› solunum/beslenme sa¤layabilmesi omega (W)
fleklinde olmas›yla gerçekleflir. Epiglot k›k›rda¤› zaman içerisinde sertleflerek yaprak fleklini al›r ve geliflim süreci içerisinde tüm larinks afla¤›ya do¤ru kayar. Do¤umda krikoid
k›k›rdak C4 hizas›ndayken, ergenlikle C6-7
hizas›na iner. Epiglotun yumuflak yap›s› ve
omega fleklinde olmas› özellikle derin inspiryumda ortaya ç›kan solunum sorunlar›na neden olabilir (laringomalisi).

Solunum yolu obstrüksiyonun fliddetine ba¤l›
olarak yard›mc› solunum kaslar›n›n devreye girmesiyle; burun kanad› solunumu, suprasternal ve
interkostal çekilmeler, boyunda hiperekstansiyon
ve oturarak solunum alma zorunlulu¤u gibi durumlar, siyanoz, takipne, taflikardi ve giderek uy-

3. Eriflkin hava yolunun en dar noktas› vokal kordlar hizas›ndad›r. Pediyatrik solunum yolunun en
dar noktas› ise sonulum yolunun tam bir k›k›rdak halka ile çevrili olan tek noktas› olan kriko-
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Lokalizasyon

Solunum Sesleri

Öksürük

Konuflma/Beslenme

Nazofarinks

Horlama fleklinde
STERTOR

Yok

Hiponazal ses,
neonatal beslenme
bozulabilir.

Supraglottis

‹nspiratuar STR‹DOR

Özelliksiz

Ses bo¤uk, yutkunma,
beslenme bozulabilir,
yo¤un salya ak›nt›s›
olabilir.

Glottis/Subglottis

Bifazik STR‹DOR

Özelliksiz/Havlama
tarz›nda (Subglottis)

Ses k›s›kl›¤›,
bo¤uklaflma
(subglottik), beslenme
etkilenmez.

Trakeobronflial

Bifazik STR‹DOR
WHEEZ‹NG (bronfl)

Özelliksiz/Zay›f

ku hali ortaya ç›kabilir. Stridorun varl›¤› pediyatrik
hastan›n acil bir olgu olarak mutlaka hastane flartlar›nda, tercihen KBB uzman›, anesteziyolog ve
pnömologlardan oluflan bir ekip taraf›ndan de¤erlendirilmesini gerekli k›lar.

Konuflma sesi zay›f,
beslenme etkilenmez.

zisyonlar›n varl›¤›na bak›l›r. Yard›mc› solunum
kaslar›n›n katk›s›, sizyanoz, takipne ve atefl varl›¤› tespit edilir. Yutkunma güçlü¤ü bebeklerde
a¤›zdan afl›r› salya akmas› fleklinde ortaya ç›kabilir. Neonatlarda koanal atrezi varl›¤› burundan 6
no’lu sonda geçirilerek kontrol edilebilir. Oral
kavite muayenesinde kostik madde etkileri, yabanc› cisme ba¤l› travma, orofarink infeksiyonlar›, makroglossi ya da kitle varl›¤› belirlenebilir.
‹ndirekt larinks muayenesi ya da laringoskopik
muayene acil giriflim olas›l›¤› düflünülerek tam
haz›rl›k yap›lmadan gerçeklefltirilmemelidir. ‹ndirekt laringosgopide epiglotun durumu, kordlar›n
pozisyonu ve hareketlili¤i, travmaya ba¤l› de¤iflikliklerin olup olmad›¤›, mukozal lezyonlar, piriform sinüslerde s›v›/g›da birikiminin varl›¤›, larinksin orta hattaki konumunu koruyup korumad›¤›na dikkat edilebilir. Boyun muayenesinde solunum yoluna d›flar›dan bask› yapabilecek kitlelerin varl›¤›, tiroid, tiroglossal kist, timus, tümöral
ya da nodal lezyonlar palpe edilebilir. Trakean›n
orta hattan sapmalar› belirlenebilir. Toraks muayenesinde çekilmeler, her iki hemitoraks›n solunuma eflit olarak kat›l›p kat›lmad›¤›, travmaya
ba¤l› kotsal hasar varl›¤› de¤erlendirilir.

Anemnez, Muayene ve Yard›mc› Tetkikler
Solunum s›k›nt›s› olan pediyatrik hastalarda
uyulmas› gereken temel kurallar vard›r.
1. Hasta mutlaka anne/baba/bak›c› eflli¤inde
muayene odas›na al›nmal›d›r. A¤lama ve ç›rp›nma gibi hareketler hastada oksijen ihtiyac›n› ve solunum s›k›nt›s›n› art›racakt›r, bu nedenle muayene ortam›nda çocu¤u rahat hissettirmeye çal›flmak flartt›r.
2. Solunum s›k›nt›s›n›n fliddetli oldu¤u düflünülen hastalarda acil giriflim yap›labilecek flartlar oluflmadan (trakeotomi, entübasyon) larinks muayenesi yap›lmaya çal›fl›lmamal›d›r.
Anamnezde tablonun ortaya ç›k›fl h›z›, yak›n zamanda geçirilmifl infeksiyonlar, atefl, alerji, travma
hikâyesi, yabanc› cisim olas›l›¤›, geçirilmifl benzer
olaylar ya da solunum yolu giriflimleri, mevcut solunum yolu/kalp damar hastal›klar› de¤erlendirilmelidir. Yenido¤anda do¤um flekli, annenin hamileli¤inde geçirdi¤i hastal›klar, ald›¤› ilaçlar, yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi geçmifli kaydedilmelidir.

Direkt grafiler: Direkt toraks grafileri solunum yoluna bask› yapan kitleleri, trakeal hava
kolonundaki sapmalar›, afla¤› solunum yolu infeksiyonlar›n›, radyoopak yabanc› cisimleri belirlemekte yard›mc› olur. Boyun ön/arka ve la-

Muayenede solunum seslerinin karakteri, stridor varsa lokalizasyonu, art›ran ya da azaltan po-
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LOKAL‹ZASYON

LAR‹NKS DIfiI&
SUPRAGLOTT‹K

GLOTT‹K

SUBGLOTT‹K

TRAKEA/BRONfi

Mikrognati, atrezi,

Larinks perdesi

Subglottik stenoz,

Trakeozefageal

makroglossi, koanal

(Web), atrezi,

damarsal anomaliler

fistül, trakeomalasi

ingual tiroid,

kord paralizisi

(ring)

damarsal

ET‹YOLOJ‹
KONJEN‹TAL

aringomalasi

anomaliler-aorta
arkusu, ring,

‹NFEKS‹YON

Retrofarinks ve

Difteri, Tb,

peritonsiller apse,

laringotraeobronfl

difteri, monositoz

it (LTB=krup)

LTB

trakeit, bronflit

Hemanjiom,

Mediasten, bronfl

papillomatozis

ya da akci¤er

epiglottit
NEOPLAST‹K

Juvenil anjiobrom,

Papillomatozis

nörojenik tümörler,
epidermoid tümörler

tümörleri

(çocuklarda çok nadir)
S‹STEM‹K

Alerjik nezle, wegener

Anjiodem

Wegener

Asthma

gran., sarkoidoz
NÖROLOJ‹K/

Larinks ya da solunum kaslar›nda paraliziye neden olan hastal›klar, santral ya da

METABOL‹K

periferik kaynakl› (adenotonsil hipertrofisi, makroglossi+mikrognathi) uyku apnesi,
obeziteye ba¤l› apne

TRAVMA

Bafl boyun bölgesi künt travmalar›n›n do¤rudan etkileri, travmaya ba¤l› hematom,
travma sonucu yerleflmifl ya da do¤rudan solunum/sindirim yoluna ulaflan yabanc›
cisimler, iatrojenik travma (intubasyon, orofarinks, larinks cerrahisi sonucu darl›k vb.)

teral grafileriyle solunum yolunun orta hattan
sapmalar› ve yabanc› cisimler görüntülenebilir.
Akut epiglottite lateral grafiyle epiglot ödemi
ve buna ba¤l› solunum yolu obstruksiyon belirlenebilir.

etiyolojiye göre yap›labilir. Ancak her fleyden
önemlisi hastal›¤›n seyir h›z›n›n ve ne kadar acil
bir tablo oldu¤unun belirlenmesidir.

Solunuma stabilize hastalarda tan›ya ulaflabilmek için boyun ve toraks BT ve MR de¤erlendirmesi, baryum kontrastl› özafagus pasaj grafisi, boyun
ve tiroid ultrasonografisi, tan›ya yard›mc› olabilir.

1. Laringomalasi: Larinksin en s›k rastlan›lan
konjenital anomalisidir. Yenido¤anda en s›k
rastlan›lan stridor sebebidir. Oturur pozisyonda
daha iyi, beslenme ve eforla artan, do¤umdan
hemen sonra fark edilen, zamanla kendili¤inden düzelmesi beklenen bir tablodur. ‹nfeksiyonlar s›ras›nda fliddetlenebilir, 18. aya kadar
düzelmesi beklenir. Benzer geliflim sorunu trakeal k›k›rdaklarda da olabilir (trakeomalasi),
klinik tablo ve süreç ayn›d›r. Konjenital subglottik stenoz, vasküler anomaliler (ring) ve larinks perdesi (web) ay›r›c› tan›da de¤erlendirilmelidir. Tan›da laringoskopi-endoskopi yard›mc› olur. fiiddetli ya da kendili¤inden düzelmeyen olgularda cerrahi gerekebilir.

S›k Rastlan›lan Klinik Tablolar

Endoskopi: Larinks ve trakeobronflial sistemin tam bir de¤erlendirilmesi direkt endoskopik
muayene ile gerçeklefltirilebilir. Endoskopik giriflim haz›rl›klar› mutlaka acil pediyatrik trakeostomiyi de gerçeklefltirebilecek deneyimde bir ekip
eflli¤inde gerçeklefltirilmelidir.

Solunum S›k›nt›s› Olan Hastada
Ay›r›c› Tan›
Ay›r›c› tan› hastal›¤›n lokalizasyonuna veya
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2. Akut spazmodik larinjit-Psödokrup: Noktürnal sadece geceleri ortaya ç›kan stridor
ataklar›. Muayenede özellik bulunmaz, infeksiyon bulgular› yoktur. Asit reflüsü, alerji ya
da anksiyete sorumlu tutulabilir. Stridor ataklar› genellikle kusma ile beraber sona erer.
Özel bir tedavisi yoktur, tetikleyen tablonun
düzeltilmesi gerekir.

de kafl›nt› vard›r. Tedavi: Antihistaminikler,
kortikosterodiler, epinefrin, aminokardol.
6. Difteri: Corynebacterium Diphteria’ya ba¤l›,
kafl›man›n yayg›n olmas› nedeniyle çok az
rastlan›lan, nazo-oro ve laringofarinkste kirli
gri yalanc› membranlarla seyreden (kald›r›ld›¤› zaman kanar) solunum yolu obstrüksiyonuna ba¤l› ölüme neden olabilen ilerleyici bir
hastal›kt›r. Tedavi: Solunum yolunun kontrol
alt›na al›nmas›-s›kl›kla trakeostomiyle sa¤lan›r, intubasyon hastal¤›n trakeaya yay›lmas›na neden olabilir, difteri antitoksini, antibiyotik tedavisi (penisilin/makrolid) ve solunum
yolu nemlendirilmesi gerekir.

3. Akut Laringotrakeobronflit-Krup: Yenido¤an dönemi sonras› çocukluk ça¤n›n en s›k
rastlan›lan stridor sebebidir. A¤›rl›kl› olarak
subglottik bölgenin parainfluenza, influenza,
rhino ya da respiratuar sinsisyal virüs taraf›ndan tutulmas›na ba¤l›d›r. Yavafl geliflen inspiratuar ya da bifazik stridor, atefl, geceleri artan bo¤uk öksürük tablosu görülebilir. Akci¤er ödemi ve pnömoni ortaya ç›kabilir. Tedavi: Hava yolu kontrolü genellikle gözlem yeterli, intubasyon/trakeotomi nadir. Oksijen
maskesi, hümidifikasyon, parenteral s›v› takviyesi, epinefrin nebulazasyonu, kortikosteroid uygulamas› gerekebilir. Antibiyotik tedavisine genellikle gerek yoktur.

Trakeostomi
Trakeastomi 3-4 trakeal halkalar hizas›ndan
üst solunum yolunu aflarak solunum yolunu d›fl
ortamla a¤z›laflt›rma giriflimidir. Daha acil giriflim
gereken durumlarda daha yukar›daki bir seviyeden
ya da krikotiroid membrandan (CONIOTOM‹)
giriflimi yap›labilir.

4. Akut Epiglottit: En s›k 2-6 yafl aras› rastlan›lan
H. influenza tip B’ye ba¤l› fliddetli ve acil giriflim gerektiren bir tablodur. Yüksek atefl, yutkunma bozuklu¤u, afl›r› salya ak›nt›s›, fliddetli
dispne, bafl›n ekstansiyonu, solunuma yard›mc› olmak amac›yla h›zl› ortaya ç›kan (saatler
içinde) bir tablodur. Konuflma sesi normal, larinks palpasyonla a¤r›l›d›r. Muayene için yap›lacak tüm giriflimler hastay› dahada fliddetli solunum yetmezli¤ine sokacakt›r. H›zla hospitalizasyon gerekir. Tedavi: Hava yolu izlemi, s›kl›kla intubasyon, parenteral antibiyotikler
(amoksisilin 1. tercih, %20 direnç olas›l›¤› var,
güçlendirilmifl formlar› daha uygun olabilir), s›v› takviyesi uygun olabilir.

Trakeaostomi Endikasyonlar›:
1. Üst solunum yolundaki bir obstruksiyonu aflarak solunumu rahatlatmak,
2. Uzun sürecek intubasyonlarda, intubasyona
ba¤l› komplikasyonlar›n engellenmesi,
3. Trakeobronflial salg›lar›n aspire edilmesi,
4. Afla¤› solunum yolunu aspirasyondan korumak,
5. Ölü mesafeyi azaltmak.
Pediyatrik olgularda solunum yolunun aç›kl›¤›n› sa¤layabilmek amac›yla intubasyon tercih
edilen yöntemdir. Trakeostomi s›kl›kla subglottik setnozlara yol açt›¤› için ancak 3 ay› aflaca¤›
düflünülen intubasyonlarda tercih edilir.

5. Larinks Anjiödemi: Edinsel anjiödem histamin sal›n›m› yapt›ran de¤iflik maddelere ba¤l› olarak yüz, bafl/boyun çevresi, orofarinks
ve larinkste ortaya ç›kan ödem tablosudur.
Konuflma bozulur (s›cak patetes sesi, bo¤uk
a¤›z doluymufl gibi), solunum s›k›nt›s›, stridor, stertor ve ses k›s›kl›¤› ortaya ç›kar. Deri-
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