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G İ R İ Ş

Çocuklarda görülen hipoksi,hipeı-kapni ve asidoz tablolarının kronik
astım,kistik fibrozis,amfizem gibi hastalıklar dışında,üst solunum yolu
obstrüksiyonlarına ba^lı olabileceği ancak son zamanlarda dikkat çekmiştir.
Adultlarda konjestif kalp yetmezliği, kardiomegali, sağ ventrikül hiper-
trofisi bulgularında dikkatler primer pulmoner hadiseye yöneltilirken,
çocuklarda aynı belirtilerde dikkatin primer kardik hadiseye yogunlaş-

(43)tıgı görülmektedir'
Solunum yolu obstrüksiyonlarının hipoksemi,pulmoner hipertansiyon ve kor- 
pulmonale ye sebep olduğu hususu son 20 yıldan beri literatürlerde 
giderek artan sayıda yayınlanmaktadır.
Bölgemizde çocuk ölüm oranlarının yüksek olması,profilaktik tedavinin 
yeterince sağlanamaması,çocuklarda adeno-tonsillite sekonder hipoksemi- 
nin kor pulmonale ye dönüşmeden,subklinik manifestasyonları döneminde 
tanınmasını zorunlu kılmaktadır.
Çalışmamızda ; kronik üat solunum yolu ob3trüksi,yonuna sekonder çeşitli 
kardio-pulmoner değişiklikleri ortaya koyduk.Bu değişiklikler ile kor- 
pulmonale patogenezisi arasında bağlantı kurmaya çalışıp, sendromun 
erken tonsillektomi,adenoidektomi ile önlenebileceğine dikkat çekmek 
istedik.

Bu amaçla 9.11.87-9.2.88 tarihleri arasında polikliniğimize kronik 
adeno-tonsillit şikayeti ile baş vuran 40 hasta; klinik,röntgenolojik 
ve diğer laboratuar yöntemleri ile değerlendirilip ameliyat edildi. 
Operasyonu takip eden 4—6 ay içerisinde aynı araştırma yöntemleri ile 
yeniden değerlendirildi.



G E N E L  B İ L G İ L E R

Tonsiller ve adenoid doku; istmus fauses,nazal koanalar, oditör 

tüplerin faringeal uçlarının oluşturduğu natürel orifis çevresinde 

yerleşmiş lenfoid dokulardır. ( Y/aldeyer Halkası ) Şekil I 

Bu lenfoid yapılardan kaynaklanan lenfositlerin,spesifik etkenlere 

karşı antikor oluşturarak,vücudun genel immünolojik reaksiyonlarını 

artıran mikroorganizmaları ortadan kaldırdıkları düşünülmektedir.

Slipka, 5-16 haftalık insan embriyolarından alman epifarengial 

dokularda IgA, IgG, IgM mevcudiyetini ortaya koymuştur^ K  

Tonsiller sistemin defansif bir rolünün olduğu hususunda çok açık 

deliller olmamasına rağmen ağız,burun ve farinks de ki mukoza yüzey

lerine lenfosit temin ettikleri hususu kesindir.

Tonsiller sistemin bu fonksiyonu, özellikle çocukluk döneminde çok 

önemlidir.Tonsiller doku çocukluk döneminden sonra giderek azalır. 

Palatin tonsiller elli yaşma kadar aktif kalırlarken,lingual tonsil

ler daha uzun süre aktif kalabilirler.

Puberteden sonra tonsillerin konnektif yapısı genişlediği halde,lenfatik 

nodülleri giderek dejenere olur.Bunun sonucunda fibrotik bir yapı 

ortaya çıkar.
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Tonsil kriptlerinin iç yüzeylerinde bulunan bölge epiteline ait 

kısımlarda oldukça yoğun lenfosit infiltrasyonu bulunmaktadır.

Kriptal lümen genellikle; epitel hücreleri,lenfositler,mikroorganizmalar 

ve sekrete olmuş atık materyal ile tutulmuş durumdadır.Bu tür 

materyallerin fazla miktarlarda birikmesi sonucunda kriptal plaklar 

oluşmaktadır.Zaman içerisinde bu plaklarda kalsifikasyon ortaya 

çıkabilmektedir.Normalde kriptal lümen, lenfositlerin tonsiller 

nodüllerden çıkıp epitele ve tonsiller yüzey üzerine geçmelerini 

sağlayan natürel bir kanaldır.Yüzeydeki bu lenfositler tükürüğe 

karışır ve saliver korpusküller adını alırlar. Yeni lenfositlerin 

kaynağı durumunda olan lenfoid nodüller tonsiller yüzeye göre derinde 

olmak üzere kriptal lümenler boyunca yerleşmişlerdir.

Konnektif doku trabekülleri ise lenfoid nodüller arasında serpilmiş 

durumda bulunurlar.

Tonsiller doku otonomik sinir sisteminden hem adrenerjik hemde 

kolinerjik uyarılar alırlar.Dokuların bir çoğunda olduğu gibi 

tonsillerde,bölgesel arter ve venlerden dolaşımlarını sağlamaktadır

lar.Bununla beraber lenfatik sinüslerin olmaması özelliği ile 

diğer lenfoid yapılardan ayrılırlar.lenf akımı tonsiller nodüllerden 

filtre edilmez.Bu nodüllerden kaynaklanan lenf,efferent lenfatikler
(4)

vasıtası ile bölgesel lenf nodlarma taşınmaktadır
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Topoğrafik olarak; Palatin,lingual,faringeal ve tubal tonsiller 

olmak üzere dört ana guruba ayrılırlar. ( Şekil 2 )

Bazı araştırmacılar lateral faringeal bantları,faringeal granülasyonları,

yumuşak damak ve larinks ventrikülünde ki lenfoid yapıları da
(42)Y/aldeyer Halkasına dahil etmektedirler

Palatin Tonsil ( Paucial ):Embriyonun üçüncü ayında gelişmeye baş

larlar Bu tonsilin lenfoid dokusu orofarenksin lateralinde, 

önde palatoglossal fold arkada da palatofaringeal foldun sınırladığı 

tonsiller sinüs içerisinde yerleşmiş durumdadır.Tonsiller sinüsün üst 

bölümünde,supra tonsiller fossa bulunmaktadır.

Palatin tonsilin en önemli komşulukları, fibröz kapsülü vasıtası ile 

M.Konstrüktör Faringeus ve M.Styloglossus tur.Çünkü tonsiller sinüs, 

içerisinde Assendan Palatin arter bazende Faringeal arterin bulunduğu 

parafarengial alandan ve M . Sup.konst.faringeustan,sadece kapsülü

vasıtası ile ayrılmaktadır.A.Karotis İnt. ise tonsiller sinüsün
(42)yaklaşık 2,5 cm dışından geçmektedir

Tonsiller ve parafarengial alan arasında bulunan bu fiziksel engel 

içerisinden tonsiller arter,fasyal arter dalı,tonsiller ve 

palatin venler geçmektedir.

Palatin tonsilin innervasyonu; lesser palatin sinir vasıtası ile 

pterigopalatin gongliondan ve glossofarengikus sinirden olmaktadır. 

Palatin tonsilin efferent lenfatikleri,süperior konstrüktör kası 

ve buko-farengial fasyayı geçerek,stilohyoid ve internal juguler
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ven arasında ilerleyerek servikal lenf nodlarına (jugulodigastrik) 
boşalırlar (1,6,9,22,24,30,40)_

Lingual Tonsil:Embriyonun beşinci ayında oluşmağa başlar 

Sadece lenf foliküllerinden ibaret olup,lingual kriptler doğuma 

kadar belirginleşmekler.Bu tcnsil stratifiye skuamoz epitel ile 

örtülmüş olup,epitel tonsiller kriptleri oluşturmak üzere derindeki 

konnektif dokuya doğru proliferasyon göstermektedir.Lenfoid nodüller 

kriptler boyunca yerleşmişlerdir.Bunlardan kaynaklanan lenfositler 

epiteli infiltre ederek,kriptlere ve özellikle dil yüzeyine geçerler.

Lingual tonsil,tonsiller kriptlere boşalan müköz glandlarla iç içedir.

Bil dorsumunun efferent lenfatikleri lingual tonsilden de alarak 

jugulodigastrik ve juguloomohyoid nodlar arasında ki derin servikal 

nodlara gelir.Buradan da faringeal duvar yolu ile eksternal karotid 

arter civarına gelirler (i-J6»-3»22’24^ 0»40). '

Faringeal Tonsil (Adenoidler):Müköz glandlarla bağlantılı olarak 

gelişirler.Embriyonun üçüncü ayında gelişmeğe başlar,yedinci ayında 

gelişmesini tamamlarlar ,

6-7 yaşma kadar hacimce giderek artarlar.Daha sonra atrofi olup, 20 

yaşında tamamen kaybolurlar.Piramit şeklinde bir lenfoid doku kütlesidir.

Bu piramidin tepesi nazal septumla birleşmiş durumda,tabanı ise nazo-farenks 

arka duvarının üst kısmında dır.Bu tonsil diğerlerinde olduğu gibi tipik 

kriptalara sahip değildir.İnce bir konnektif doku kapsülü ile sarılmıştır.
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İnnervasyon faringeal pleksusdandır.Lenfatik di'enajı ise direkt veya 

indirekt olarak retrofarengial nodlara ve üst derin servikal lenf nodlarınadır. 

Tubal Tonsil : Oditör tubanın farinkste ki anızları çevresinde yer 

almış faringeal tonsil bölümleridir. (1,6,9,22,24,30,40 )

>nt«<H.ı  Cn,u:Ui>

Şekil 1 : Oro - Nazo - Faringeal bölgenin sagittal kesit 

olarak görünümü. ( Alan D.Komblut1 tan )

Şekil 2 : Oro - Nazo - Farenks Bölge 

T=Palatin tonsil A=Adenoid 

LT=Lingual tonsil 

LB=Lateral Bantlar 

(Alan D. Kornblut1 tan )
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WALDEYER HALKASININ MUAYENE YÖNTEMLERİ :

Orofarengial ve nazofarengial alanların incelenmesinde diagnostik 

imaj teknikleri büyük oranda kullanılırlar. Orofarenkste ki çoğu yapılar 

ve patolojiler çoğunlukla gözle,indirekt olarak da ayna kullanılarak 

değerlendirilebilir. Parmakla palpasyon,fileksibil fiberoptik nazofarin- 

goskopi ve radyografik teknikler daha geniş bilgiler verirler.

Lateral plan filmler : Yumuşak doku dozunda çekilir,nazofarenks üst 

kısmını ve retrofaringeal kısımları gösterirler. Rosenmüller fossası 

ise özellikle submentoverteks grafide görülebilir. Nazofarenksin
(29)anteroposterior grafileri değerlendirme açısından pek faydalı olmazlar 

Kseroradiografi : Özellikle üst solunum yollarında ki yumuşak dokulara ait 

yabancı cisimlerde faydalıdır.

Tomografi (Politomografi) : Plan filmlerle teşhise varılmayan durumlarda

önemli bilgiler verir.Nazofarenkste yer kaplayan durumların fiziksel

lokalizasyonu ve hacmini tayin etmede plan filmlerine göre daha iyi

bilgiler verir.Bu yöntemle derin yapılar ve fasyal planlar açık bir

şekilde değerlendirilebilir.öncelikle aksial plan dan yapılır

MRI:(liagnetik Rezonans İmajı) Yeni gelişen bir metotdur.Doku imajlarını

sağlamak için radyo dalgaları ve magnetik özelliğinden dolayı hidrojen

atomu kullanılır.İyonize radyasyon yayılımı yapmaz.Supin pozisyonunda,

uygun bir şekilde yatan hastada çok planlı imajlar sağlar.

Yüksek kontrast rezolüsyonu sağladığından dolayı mukozal ve lenfoid
(29)yapıları,çevredeki yumuşak dokudan CT'ye göre daha iyi ayırırv 1.
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SOLUNUM 3İST2Mİ FİZYOLOJİSİ

Akciğerlerin temel fonksiyonu; oksijenli kan temin etmek,kanı 

C02 ve su gibi atık ürünlerden temizlemektir.Asit-Baz dengesini sürdür

meğe yardım ederken kapiller yatak vasıtası ile de endojen ve yabancı 

partikülleri atmak için bir filtre görevi yaparlar.Bu temel fizyolojik 

fonksiyonlara ilaveten,akciğerin normal alveolar^-kapiller membrana sahip 

olması fizyolojik sistemin diğer bir çok aktivitelerini de gerektirmektedir. 

Bu aktiviteler akciğere kan pompalayan normal bir kalp,fonksiyon yapabile

cek miktarda hemoglobine sahip yeterli kan akımı ve uygun kan akımı-alveol 

ventilasyon dengesidir.Akciğerlerin yeterli ventilasyon yapabilmesi ise 

hava akımına minimum direnç gösteren bir trakeobronşial sistemle birlikte, 

uygun elastik plevra,sağlıklı parankim ve normal olarak innerve olan solunum 

kaslarını da gerektirmektedir.Ayrıca trakeobronşial sisteme ve alveollere 

temiz,ısıtılmış,nemli solunum havasını da gerektirmektedir.

Burunun girişinde solunan havada yabancı partiküllerin büyüklerini tut

mağa yarayan kıllar bulunmaktadır.Solunan havada ki yabancı materyalin 

büyük bir kısmıda solunum yollarındaki müköz membranlar üzerinde 

etkili bir şekilde tutulmaktadır.

Proctor; solunan havada kırk mikron hacmin üzerinde ki bütün partiküllerin
(19)bu müköz membranlarca tutulduğunu ortaya koymuştur ■ Ayrıca bu

membranlar solunan havayı nemlendirip vücut sıcaklığına getirmektedirler.

Proctor; solunan bir litre havaya % 40 Mg'lık su ilavesinin gerektiğini,
(34).

bununda 24 saatte 2,5 litrelik su ilavesi demek olduğunu göstermiştir
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Üst solunum yollarında,alt solunum yollarını yabancı materyallerin 

aspirasyonundan korumayı sağlayan önemli bir çok refleks vardır.

Bunlardan en önemlisi öksürük refleksi olup diğerleri yutma ve öğürme 

refleksleridir.

Solunumun laboratuar yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi:

Akciğer elastisitesinin bir göstergesi olarak akciğer ve göğüs duvarının 

kompliansı hesap edilebilir.Mead ve Whittenberger metoduna göre ortalama 

komplians=0,22 litre/cm Su basıncı dır(26).

Hava akımı rezistansı total vücut pletismografisi kullanılarak ölçülebilir.

Du Bois'e göre hava akımı rezistansı=l,5 cm su/litre/l sn hava akımıdır(ll) 

Zorlu vital kapasite(FVC):Kory,Baldvin ve arkadaşları bu testin,solunum 

kaslarında zayıflık yapan durumlarda ki hastaların takibinde faydalı ola

cağını ancak yaş,kilo,sex'e bağlı olarak değişebileceğini göstermişlerdir(2l). 

Zorlu ekspiryum volümü(FEV):Bu test zorlu vital kapasitede ki hava volümünün 

hasta için yeterli olup olmadığı hususunda bilgi verir.

Gaensler'e göre normalde FEV 1= total FVC'nin $75-80'i,FEV 2=total FVC'nin 

$85-90' ı,FEV 3=total FVC'nin $95-100'üdür

Maksimum volanter ventilasyon( MVV):Hastanın ventilasyon kapasitesinin
(15)değerlendirilmesini 3ağlar

Obstrüktif tip ventilasyon bozukluklarında FVC normal veya azalmış,FEV

ve MVV değerleri oldukça düşüktür.Restriktif tip ventilasyon bozukluklarında

FVC azalmış,FEV ve MVV rölatif olarak normaldir.Nöromüsküler ventilasyon
(15,21)bozukluklarında FVC ve FEV 1 normaltM W  ise çok düşüktür
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Ventilasyonun düzenlenmesinde asıl rol CNS'nin motor noronlarmındır. 

Bunlar inspiratuar ve ekspiratuar kas aktivitelerini düzenlerler.

Amaç; kan gazlarında ve PH'da ki değişimlerin minimizasyonu,eforu azaltmak, 

solunumu sıklığı ve tidal volümün kontrolü için gerekli enerjiyi 

depolamak şeklinde ,solunumun otomotik olarak düzenlenmesidir.CNS1nin 

bu nöronları iki farklı kaynaktan aralıksız olarak bilgi akımı alırlar. 

Bunlar,vasküler CNS kemoreseptörleri ile mukoza ve göğüs duvarındaki 

mekanoreseptörlerdir.

Ventilasyonun düzenlenmesi; santral düzenleyici merkezler,distal alıcılar 

ve periferik pulmoner sistem olmak üzere üç bölümden oluşmuş negatif 

feedback sistemi ile olmaktadır.(Şekil 3)

Pulmoner sirkülatuar sistem üç komponentten oluşmuştur.a)Piziksel solüs

yonlarda erimiş halde bulunan veya hücre içinde ve ekstrasellüler sıvılarda 

kimyasal kombinasyon olarak bulunan 0^ ve CO^ gazları b) Akciğer ve 

vücut dokuları arasında 0^ ve CO^ nin transportunu sağlayan sirkülasyon 

c)Respiratuar kaslar,akciğerler ve torasik kafesten ibaret mekanik körüktür. 

Kemoreseptörler ve makanoreseptörler olmak üzere alıcı iki komponent vardır. 

Mekanoreseptörler,torasik kafes volümündeki değişikliklere ve 

respiratuar kasların kontraksiyon gücüne hassastırlar.

Kemoreseptörler,özellikle karotid ve aortik cisimlere yerleşmiş olup, 

kandaki 0^ ve CO.̂  seviyelerine hassastırlar.

Santral düzenleyici sistem ise santral motor nöronlardan müteşekkil 

olup,dördüncü ventrikül civarında bulunmaktadırlar.
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C02 ve O^ Depolanması ve Sirkülasyonu:

0,, ve karbondioksit vücutta üç şekilde bulunur. a)Akciğerlerde gaz

olarak b) Doku sıvılarında fiziksel bir solüsyon ve hemoglobin ile

kimyasal bileşik halinde c)Kan ve dokularda bikarbonat olarak bulunmaktadırlar

Her dokunun kendi özelliğine göre 02 ve CO^ tutması söz konusudur.

örneğin,beyin CO^ birikimine tahammül edemez,kaslar ise 02 den ziyade

C02'yi daha çok tutma potansiyeline sahiptirler.Kan akımının çok olması

sebebi ile beyin hızlı ventilasyon yaparak PaO^ ve PaCO^ yi dengeleyebilir.

Alveolar Ventilasyon:

Arteryel kandaki 0^ ve CO^ nin parsiyel basınçları,istirahatte sabit 

ekzersizde ise mahdut bir seviyede tutulur.PO^ yaklaşık olarak 95 Torr,

PCOp ise 40 Torr'dur.Anormal gaz seviyeleri,ya ventilasyon -perfüzyon 

dengesinin bozulduğunda yada alveolo-kapiller membran da ki gaz diffüzyonu- 

nun bozulduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Alveolar Hiperventilasyon:

En sık sebebi anksiete olup,diğer sebepler;ağrı, ateş, pulmoner emboli, 

ilaç intoksikasyonu,metabolik asidoz,hepatik siroz, dializ sonrası ve 

CNS lezyonlarıdır.

Alveolar Hipoventilasyon:

En belirgin bulgusu .yüksek PC02 olup,PC>2 seviyesi bazan düşük bulunabilir. 

Hiperkapni,akciğerlerin normal veya bozuk olmasına göre farklı mekanizma

larla ortaya çıkmaktadır.

Normal akciğeri olan şahıslarda başlıca sebepler; anormal CNS uyarımı
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göğüs hareketlerinin kısıtlı olması ve solunum yollarının obstrüksi- 

yonlarıdır.En son sayılan sebep otolaringolojiyi çok ilgilendirmektedir. 

Bozuk akciğeri olan şahıslarda ise alveolar hipoventilasyon,alveolar 

sirkülasyondaki ventilasyon-perfüzyon dengesizliğine bağlıdır.

Obstrüktif solunum yolu hastalıklarına bağlı kronik alveolar 

hipoventilasyonu olan şahıslarda genellikle CO^ stimülasyonuna karşı bir 

cevapsızlık söz konusudur.Bu hastalarda birbirinden farklı CC>2 seviyeleri 

bulunabilir.Bu durum hasta CNS'lerinin CO^'ye karşı sensitivitesinin 

farklı olması ile izah edilmektedir.(2)Bu hastaların CSP ve kanlarında ki 

yüksek bikarbonat seviyeleri ise respiratuar asidoz a karşı oluşan 

renal adaptasyon mekanizmaları ile açıklanmaktadır.Bu hastalar CNS' de 

COg ye karşı olan kemosensitivitenin azalması sebebi ile hiperventilasyon 

mekanizmalarını düzenleyemezler.Böylece hem kronik hipoksi hemde hiperkapni 

vardır.Bu durum CNS'nin respiratuar nöronlarının giderek deprese
t'>

olabilmesi bakımından yaşam için bir ‘tehlike oluşturur.Daha da ötesi bu 

hastalarda sistemik hipoksi ve CNS cevapsızlığı da olacağından, 

daha fazla tehlike ortaya çıkmaktadır.

Kimyasal olarak,alveolar hipoventilasyon iki majör etyolojik guruba 

ayrılmaktadır, a) depresyon,ansefalit,bulber poliomyelit,CVA,ani bebek 

ölüm sendromu,guillian barre synd. gibi CNS hastalıklarına bağlı 

ventilasyon düzenlenmesi bozuklukları b)göğüs duvarının nöromüsküler 

bozuklukları,kifoskolyoz,N.Frenikus paralizisi,obesite,miksödem,üst 

solunum yolu obstrüksiyonları gibi mekanik solunum bozukluklarıdır.
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Bu arada kronik hipoventilaayonun picwickian synd.,idiopatik alveolar 

hipoventilasyon,sleep apne synd. ve ani bebek ölüm sendromu gibi

uyku hastalıkları ile beraber olabileceğini de belirtmeliyiz.Bunlardan
( 37)bir çoğu kor pulmonale,somnolans,apne periodları ile birlikte olabilir^ .

ÜST SOLUNUM YOLU OBSTRÜKSİYONU 

Laringotrakeal bölgenin obstrüksiyonları,kronik obstrüktif pulmoner 

hastalıklardan farklı tablolar ortaya koymaktadır.Laringotrakeal obstrük- 

siyonlar ileri devrelerinde artmış ventilatuar efor ile karakterizedirler. 

Bunun amacı normal şartlara dönmek için,alveolar ventilasyonu sağlama 

çabalarıdır.Bu durum hem akut hemde kronik obstrüksiyonlarda mevcuttur. 

Nefes almada ki zorlukların bronkodilatatörlerle ortadan kaldınlamadığı 

durumlarda üst solunura yollarındaki bir obstrüksiyon araştırılmalıdır. 

Böyle vakalarda " air- flow-loop " araştırmaları teşhise varma hususunda 

büyük oranda faydalıdırlar.(Şekil 4 )

Wizing yanlışlıkla astım olarak değerlendirilmemelidir. İnspiry'um ve 

ekspiryum sırasında ki zorluklar fikse bir obstrüksiyonu gösterir. 

Ekspiryum zorluğu ise subglottik veya trakeal rezistansı gösterir.

Üst solunum yolu ob3trüksiyonlarına eşlik edebilecek semptomlar; 

İnterkostal mesafe,epigastrium,supraklaviküler alanlardaki retraksiyorv- 

ların artması,kalp atımının hızlanması ve kötü görünümdür.
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Klinik olarak üst solunum yolu obstrüksiyonunun belirgin bulgusu,bozuk 

respirasyon ( stridor,wizing,horlama ) ile birlikte dispne durumudur. 

Pizyopatolojik olarak bu durum direkt ve indirekt larıngoskopi, 

trakeoskopi ve pulmoner fonksiyon testleri ile teşhis edilebilir.

Kan PH,PCC>2 seviyeleri,0^ saturasyonu, PO^ ve Cl~ iyonu seviyelerinin 

tesbiti hipoksemi ve hiperkapninin derecesi hususunda bilgi verirler.

Pulmoner testlerden özellikle "Flow~wolume loop" çalışmaları değerlidir^jekil4

| r t  î< İP I-ii: R A  l  i 
: S Y 5İ İ M  !

j '> ! ı 11 • 11. j  <' * r  ı < ı w!< )1 ı r < n  
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M o f o r ..................................... ■................................................................................. -1— R o ' p ı r o l o r y  m u s c l e s

! i 1 » V i e t n a m c a !  f o c l o r sL ! ı ,  . ı r
----- -i— M c c î ı o n o r o c o p t o r s  ---------- — r o r c o

! | blrr; 1C11

!
Şekil.3 :Ventilasyon mekanizmasının 3 ana komponentinin şematik olarak 

gösterilmesi.Noktalı çizgiler negatif feedback sistemini göstermektedir. 

(John Jacop Ballenger1 den)
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8 L
Şekil 4 rÇeşitli iist solunum yolu obstrüksiyonlarmdaki Air-Flow Loop 

çalışmalarını göstermektedir.( John Jacop Ballenger' den )

Üst solunum yolu obstrüksiyonlarınm fizyo patolojisi:

Üst solunum yolu obstrüksiyonları alveolar hipoventilasyona yol açıp 

arteriel hipoksi ( Hipoksemi ), CO^ birikmesi ( Hiperkapni ), respiratuar 

ve metabolik asidoz (Düşük serum PH' ı) gibi üç biokimyasal değişikliğe 

sebep olur. Respiratuar ve metabolik asidoz, laktik asit oluşmasına 

ve karbonik asit birikimine bağlıdır. Başlangıç akut ve şiddetli ise 

etkileri daha belirgin ve daha tehlikelidir.Hipoksi yavaş bir şekilde 

uzun zaman içinde oluşursa,kompensasyon mümkün olabilir ve uzun bir süre 

semptom vermeden tolere edilebilir.

Hipoksi özellikle santral sinir sisteminde olmak üzere sellüler fonk

siyonların bozulmasına yol açar. Karotid ve aortik cisimler Og değişik

liklerine hassas majör kemoreseptörlerdir.Arteryel P O 70 den aşağı)
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veya alveolar POp ( % 5 0'den aşağı ) de belirgin bir düşüş bu kemoresep- 

törleri stimüle eder. PO^'deki 40 mm Hg'lik düşüşün, hemoglobin oksijen 

satürasyonunda % 70 oranında yetersizleşmeğe yol açacağını göz önünde 

bulundurmalıyız^ ^.

Hipokseminin ileri dereceleri kemoreseptörleri ve sempatik sinir 

sistemini uyararak respiratuar eforun artmasına, taşikardiye, periferik 

vazokonstrüksiyona, hipertansiyona, pulmoner vasküler rezistansın artmasın, 

adrenal aktivitenin artmasına ve serebral kortikal aktivitelerin artmasına 

yol açar.

Bu etkiler alveolar hipoventilasyona çoğunlukla eşlik etmekte olan, 

asidoz ve hiperkapni ile daha da arttırılır.

Hipokseminin klinik belirtileri hipoksinin süresine ve başlangıcının 

şekline bağlı olarak 3 gurup halinde özetlenilebilir.

Fulminan hipoksi veya anoksi; ani olarak solunum yolunun tam olarak 

kapanmasına bağlıdır. Şuur kaybı, respiratuar ve sirkülatuar kollapsa 

sebebiyet verecek şekilde hızlı oluşan bir anoksemi ile birliktedir.

Bir kaç dakika içerisinde, dakika veya saatle ifade edilecek bir zaman 

içerisinde hafiften ağıra doğru oksijen depirivasyonu oluştuğu zaman, 

akut hipoksi ve hipoksemi ortaya çıkar. Bu durum; dispne, hiperpne, 

taşikardi, hipertansiyon ve çeşitli nörolojik semptomlara sebep olur.

Bu nörolojik semptomlar; baş ağrısı, oryentasyon kusuru, depresyon, kişilik 

değişimi, kas zaafı, koordinasyon bozukluğu, bulantı ve kusmalardır.

Kronik hipokside de benzer temptomlar bulunur ama şiddetleri azdır. Bir çok 

vakada bu semptomlar hastalığın yavaş ilerlemesi sebebi ile kompanse edilir.
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Hipoksinin birkaç gün sürmesi durumunda, fizyolojik düzenlemelere bağlı 

olarak semptomlar ortadan kalkar. Artan kan akımı ve polisitemi doku oksi- 

jenasyonunu sağlar. Uygun alveolar P02 sağlanana kadar az miktarda hiperpne 

genellikle bir müddet devam eder. Asidoz renal kompensasyon ile azaltılır. 

Böylece düzelen oksijen dissosiasyonu sebebi ile dokular oksijenlenir.

Şu halde; kronik alveolar hipoventilasyonda, vücut dokularının oksijen 

tasarrufu yapabilmeleri sebebi ile hipoksemi fazla bir problem teşkil etmez.

Hiperkapni direkt CNS stimolasyonu yapar. ( Respiratuar stimülan etki ) 

Genellikle bu durum respirasyon sayısını arttırır, baş ağrısı, irritabilite, 

konfüzyon, çınlama ve halsizlik yapar. Şiddetli hiperkapni ise şuur kaybı, 

reflekslerin kaybı, ayakta duramama, müsküler tremor ve konvülzyonlar ortaya 

çıkarır. Bazen CO^ narkozu ve koma olur.

H+ iyonu medüller respiratuar merkezler için spesifik bir respiratuar 

sitmülandır. Bununla beraber, H+ iyonu CSF de kan-beyin bariyerini iyi 

geçemez, oysa CO^ hızla geçmektedir. CO^'nin seviyesinin yükselmesi CSP 

asidozu ve respiratuar stimülasyon oluşturur. COg'nin CSP'ye diffüze olabil

mesi sebebi ile CSP*de ki H+ iyonu konsantrasyonları giderek anormalleşecek- 

tir. Bu durum periferik kan anormalliklerinden daha fazla olacak ve daha 

uzun müddet kalacaktır. CSP*deki H+ iyonlarının norm le döndürülmesi iki 

yolla olmaktadır, a) Kapiller yatakta HCO^ ve Cl’değişimi, b) santral 

kemoreseptörlerin duyarlılığının giderek azalmasıdır.

Böylece kronik hipoksinin önemli bir kısmı, CSP*de devam ettirilen
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normal H iyonu konsatrasyonu sayesinde şiddetli semptomlar olmaksızın 

tolere edilebilecektir. Kronik alveolar hipoventilasyonda bu durum 

ortaya çıktığı zaman artık yegane respiratuar stimulus, hipoksemi 

ile stimule edilen periferik kemoreseptörlerdir. Bu tür vakalarda 

uygulanacak 02 tedavisi, tüm respiratuar stimuluslarm ortadan 

kalkması sebebiyle bu mekanizmaları işletmeyecek, apne ve CO^ 

narkozuna yol açacaktır. Santral kemoreseptörler sedatiflerin, 

narkotiklerin ve artmış intrakranial basıncın depressif etkilerine 

duyarlıriırlar. Bunların tümü COg narkozu için predispozan faktörlerdir.

COg nin kardiovasküler sistem üzerine etkileri; direkt vasküler 

etkisinin yanında, periferik kemoreseptörler ve sempatik stimulasyon iledir. 

Hafif derecede hiperkapni, kardiak atımın artmasına ve sempatik aktiviteye 

sekonder generalize vazokonstrüksiyona yol açar. Daha şiddetli hiperkapni 

ise, direkt olarak CO^ fazlalığı ile ortaya çıkarılmış belirgin 

vazodilatasyon ile karakterizedir. Serebral damarların yegane gerçek 

dilatatörü C02 dir. Böylece CO^ fazlalığı baş ağrısı ortaya çıkarabilecek 

şekilde, intrakranial basınç artmasına ve serebral ödeme sebep olabilir.

C02 retansiyonuna bağlı asidoz; karbonik asit birikmesine bağlı

olup, akut dönemde, düşük seviyelerde kan PH'ı ve yüksek seviyelerde

PC02, HCO^ meydana getirir. Birkaç saat içinde renal kompensasyon oluşur.

PH hemen hemen normale döner, PCO~ yüksek kalır, HCO, dahada artar ̂ 3
CI~ iyonu ise azalır. ( Şekil 5 )



Kronik: Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonu- 
( İnfeksiyon....Allerji )

1
Alveolar Hipoventilasyon

CO^ Retansiyonu

_Polisitemi Hipoksi

Müller ve 
Valsalva Manevraları

Artmış kan 
viskozitesi

*Bronkokonstrüksiyon 
Artmış sofunum

İşi

Duyarl ılık 7

_iPulmoner
Hi nervolemi 
Artmış
Pulmoner kan akımı vazokonstrüksiyon

ArtmıŞ pulmoner 
a^teriolar rezistans 

Artmış pulmoner 
->arterioler basınç

Sağ ventrikül 
işinin artması 

Sağ v^mtrikül 
hipertrofisi ve yetmezlik

İntratorasik basınçta 
değişiklikler

Norojenik, hümoral 
artmış kapiller 

permeabilite

Ekzersiz^

Kan volümünde artma
Pulmoner odemi.

Şekil 5 :Ust solunum yolu obstrüksiyonlarında kor pulmonale ve 
pulmoner ödemin gelişmesinde rolü olan mekanizmalar.
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MATERYAL :

Çalışmamızı ; 9.11.1987 - 9.2.1988 tarihleri arasında Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı Polikliniğine 

müracaat eden hipertroflk tonsillit ve adenoid vejetasyona bağlı üst 

solunum yolu obstrüksiyonu şikayeti olan ve yatırılarak cerrahi tedavi 

uygulanan 3-12 yaş gurubundan,24'ü erkek,16*sı kız olmak üzere toplam 

40 hasta oluşturmaktadır.

METOD________:
Hastalarımız aşağıdaki sıraya göre incelemeye tabi tutulmuşlardır:

1. Hastaların detaylı anamnezleri alınmıştır.

2. Genel fizik muayeneleri yapılmış,

3. Laboratuar ve rontgenolojik tetkiklere baş vurulmuştur.

Anamnezde ; uyanık iken ağızdan soluma,sık sık burun akıntısı, kronik 

öksürük,uyurken horlama,çevre uyumsuzluğu,çabuk yorulma,iştah azlığı 

ve kilo alamama şikayetlerinin olup olmadıgı...sorulduğunde, ebeveyni 

tarafından verilen evet veya hayır cevapları kaydedildi.

Bir yılda en az 4 ve daha fazla geçirilen akut tonsillit hecmeleri + 

olarak değerlendirildi.

Hastalara rutin olarak kulak burun boğaz muayeneleri yapılmış,nazo- 

farenks tuşesi ve ayna ile adenoid hipertrofisi aranmıştır.



Diğer bütün sistemlerin muayeneleri yapılmış, solunum sistemi 

muayenesinde; wheezing, takipne, railer, solunum seslerinde 

değişiklik olup olmadığı araştırılıp kalp sesleri değerlendirilmiştir.

Laboratuar muayenesi olarak; hemoglobin, lokosit değerleri, 

kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, periferik yayma, tam idrar tahlili 

ve EKG rutin olarak istenmiştir.

Radyolojik olarak; tele, gerektiğinde lateral göğüs grafisi ve 

yumuşak doku dozunda lateral nazofarenks grafilleri istenilmiştir.

Vakalarımızın tümüne; endikasyonlarma göre tonsillektomi ve/veya 

adenoidektomi uygulanmıştır. Operasyonlarda genel sinestezi uygulanmış 

pek az vakada lokal anasteziden yararlanılmıştır.

Uygulanan operasyon şekilleri şunlardır;

1. Tonsillektomi,

2. Adenoidektomi,

3. Tansillektomi + Adenoidektomi,

Tonsillektomide disseksiyon metodu uygulanmış, adenoidetkomi 

adenoid küreti ile yapılmıştır.

Operasyonu takip eden 4-6 ay içerisinde hastalar kontrole çağrılıp,

aynı muayene ve araştırma yöntemleri uygulanmış, yeniden değerlendirilmiştir.

Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde; aşağıdaki formüle 

göre " oranlararası farklılık testleri " uygulanmıştır.

P(l-p) 1 1 
• -  +* ---------

Sonuçlar preoperatif-postoperatif karşılaştırılmalı olarak tablolar 

halinde sunulup, tartışılmıştır.



B U L G U L A R

Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Araştırma Hastanesi Kulak Burun 

Boğaz Anabiliradalı na kronik hipertrofik tonsillit ve adenoid vejetasyon 

teşhisi ile yatırılıp ameliyat edilen 40 vakanın 24' ü ( fo60 ) erkek,

16' sı ( % 40 ) kadın idi. Bunların yaş guruplarına göre dağılımı 

Tablo I de görülmektedir.

Tablo I : Vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı

Yaş Gurubu Erkek Kadın Toplam

i % %

0-4 1 2,5 - - 1 2,5

4-7 18 45 12 30 30 75

7-12 5 12,5 4 10 9 22,5

Toplam 24 60 16 40 40 100

Tablo I' de görüleceği gibi; vakalarımızın % 75' i -1-7 , İ 25 ' i

7-12 yaş gurubunda İo 2,5' i de 4 yaşın altındadır. Uygulanan istatistik 

testte 4-7 yaş gurubu ile 7-12 yaş gurubunda ki vakaların oranları 

arasında anlamlı fark vardır. ( t ■- 4,69 ve P<0,01 )

Yine; 4-7 yaş gurubundaki vakaların oranı ile 4 yaş altında ki vakaların 

oranları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.

( t= 6,65 ve P^0,01 )

öte yandan 4 yaş altındaki vakaların oranı ile 7-12 yaş gurubunda ki 

vakaların oranı arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü.

( t-̂ 2,7 ve P 0,05
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Tablo 2'de vakalarımızın tonsil ve adenoid hipertrofisi muayene 

sonuçları sunulmuştur.

Tablo 2 : Vakalarımızın Tonsil ve Adenoid Hipertrofisi muayene sonuçları

Muayene Bulguları 4 yaş 4-7 ./aş 7-12 yaş Toplam

. . .  * % % t

Yalnız Tonsil Hipert. - 1 2,5 8 20 9 22,5

Yalnız Adenoid Hipert. 1 2,5 1 2,5 _ 2 5

Tonsil+Adenoid Hipert. - - 28 70 1 2,5 29 72,5

Toplam 1 2,5 30 75 9 22,5 40 100

Tablo 2' de görüleceği gibi; vakaların % 72,5' inde tonsil hipertrofisi 

ve adenoid hipertrofisi birlikte, % 22,5' inde sadece tonsil hipertrofisi 

ve % 51 inde de sadece adenoid hipertrofisi vardı.

Uyguladığımız istatistik testte sadece tonsil hipertrofisi görülen 

vakaların oranı ile tonsil ve adenoid hipertrofisinin birlikte görüldüğü 

vakaların oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.

( t- 4,46 ve P<0,01 ) Sadece adenoid hipertrofisi görülen vakaların 

oranı ile tonsil ve adenoid hipertrofisinin birlikte görüldüğü vakaların 

oranı arasında da anlamlı fark bulundu. ( t= 6,20 ve P<0,01 )

Sadece tonsil hipertrofisi görülen vakaların oranı ile sadece adenoid 

hipertrofisi görülen vakaların oranları arasında da anlamlı fark bulundu. 

( t= 2,27 ve P <0,05 )

Vakaların anamnez bulgularına göre preoperatif ve postoperatif 

değerlendirilmesi tablo 3' te sunulmuştur.



Tablo 3 : Vakaların anamnez bulgularına göre preoperatif ve 

postoperatif değerlendirilmesi

Anamnez Bulguları Preoperatif Postoperatif Düzelme

% % %

Ant.vepost. 
Burun akıntısı 20 50 o 9,1 18 90,9

Ağızdan Soluma 16 40 2 12,5 14 87,5

Horlama 33 82,5 3 9,1 30 90,9

Kronik öksürük 28 70 5 17,9 23 82,1
Tonsillit hecmesi 
ve boğaz ağrısı 35 87,5 2 5,8 33 94,2

Çevreye Uyumsuzluk 10 25 3 ı—1r<~\C\J 7 76,9

Çabuk yorulma 2 5 1 50 1 50
İştah azlığı ve 
kilo alamama "19 47,5 9 32,1 10 67,9

Tablo 3' de görüleceği gibi vakalarımızın kliniğimize müracaatlarında

tesbit edilen şikayetlerden en çok belirlenen tonsillit hecmesi ve 

boğaz ağrısı olup vakalarımızın 87,5 inde tesbit edildi. 

Postoperatif dönemde bu şikayet,vakaların % 5 1 inde devam etmekte 

idi. Bir diğer deyişle tonsil hecmesi ve boğaz ağrısı şikayetleri 

olan 35 vakanın % 94,2 'sinde postoperatif dönemde bu şikayet 

giderilmiştir. Vakaların % 5,8' inde ise tonsil hecmesi ve boğaz 

ağrısı şikayetleri devam etmekte idi.
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Uyguladığımız istatistik testte preoperatif ve postoperatif 

dönemlerde tonsil hecmesi ve boğaz ağrısı şikayetlerinin görülme 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.

( t= 7,4 ve P<0,01 )

Vakalarımızda preoperatif dönemde % 82,5 oranında horlama şikayeti 

mevcuttur. Postoperatif dönemde vakaların $ 9,1'inde horlama 

devam etmekte idi, vakaların % 90,9'unda horlama şikayeti postoperatif 

dönemde ortadan kalkmıştır. Uygulanan istatistik testte preoperatif 

ve postoperatif dönemlerde horlama şikayeti görülen vakaların oranları 

arasında anlamlı fark bulundu. ( t= 6,8 ve P<^0,0l)

Vakaların 'f 70'inde kronik öksürük şikayeti mevcutken, postoperatif 

dönemde % 82,1'inde ortadan.kalkmış % 17,9'unda ise halâ devam etmekte 

idi. Uygulanan testte preoperatif ve postoperatif dönemlerde tesbit 

edilen kronik öksürük oranları arasında anlamlı fark görüldü.

( t= 5,2 ve P<0,01 )

öte yandan; başlangıçta vakaların % 50'sinde görülen anterior ve 

posterior burun akıntısı şikayeti postoperatif dönemde % 90,9 

oranında giderilmiş, ancak vakaların % 9,1'inde halâ devam 

etmekte idi. Uygulanan testte preoperatif ve postoperatif dönemlerde 

ki anterior ve posterior burun akıntısı şikayetleri arasında da 

anlamlı fark belirlendi. ( t=4,5 ve P^0,01 )
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Araştırmaya konu olan 40 vakanın % 47,5’inde kilo alamama ve iştah 

azlığı şikayetleri vardı. Postoperatif dönemde bu vakaların % 67,9' 

unda bu şikayetler ortadan kalkmıştı. Kilo alamama ve iştahsızlık 

şikayetleri vakaların % 32,1' inde ise devam etmekte idi.

Uygulanan testte preoperatif ve postoperatif dönemde ki iştah 

azlığı ve kilo alamama şikayetleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark belirledik. ( t= 3,8 ve P<^0,01 )

Vakalarımızın preoperatif dönemde, % 25'inde çevreye uyumsuzluk 

şikayeti belirledik. Postoperatif dönemde bunların % 76,9'unda 

bu şikayet giderilmişti, % 23,1'inde çevreye uyumsuzluk şikayeti 

devam etmekte idi. Çevre uyumsuzluğu oranlarında preoperatif 

ve postoperatif dönemlerde anlamlı fark bulundu. ( t= 2,1 P<^0,05 ) 

Araştırmamıza konu olan vakaların % 5'inde çabuk yorulma şikayeti 

vardı. % 50'sinde bu şikayetler postoperatif dönemde giderilirken 

% 50'sinde halâ devam etmekte idi. Uygulanan testte preoperatif 

ve postoperatif dönemlerdeki çabuk yorulma şikayetleri oranları 

arasında anlamlı fark görülmedi. ( t= 0,6 ve P/>0,05 )

Vakalarımızın preoperatif ve postoperatif dönemlerde yapılan 

kardio-Pulraoner sistem muayene bulguları tablo 4'de sunulmuştur.
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Tablo 4 : Preoperatif ve Postoperatif Kardio-Pulmoner 

Sistem Muayene Bulguları

Muayene Bulguları Preoperatif Postoperatif Düzelme
% i i

Takipne 5 12,5 - - 5 100

Wheezing 6 15 - - 6 100

Railer 3 7,5 1 33,3 2 66,r

Gallop - - - - _
2.Sesin Pulmoner
Komponentinde
Ş iddetlenme 1 2,5 1 2,5 - -

Tablo 4' de görüleceği gibi preoperatif dönemde vakaların % 12,5' inde 

( 5 vaka ) takipne,^ 15' inde Wizing ( 6 vaka ) saptanmış isede 

postoperatif dönemde vakaların tümünde bu bulgular ortadan kalkmıştır. 

Vakaların % 7,5' inde preoperatif dönemde görülen railer operasyon 

sonrasında % 33,3 ( 1 vaka ) oranında halâ devam etmekte idi .Uygulanan 

testte preoperatif ve postoperatif dönemlerde saptanan railer 

oranlarının arasında anlamlı fark görülemedi. ( t=l,02 ve P/>0,05 ) 

öte yandan vakaların bir tanesinde başlangıçta 2.ses değişikliği 

saptanmış olup postoperatif dönemde bu bulgu devam etmekte idi.

Gallop ise vakalarımızın hiç birinde görülmedi.

Vakalarımızda ki preoperatif ve postoperatif dönemde akciğerlerin 

radyolojik değerlendirme bulguları tablo 5' te sunulmuştur.
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Tablo 5 : Preoperatif ve Postoperatif Dönemlerde Akciğerlerin 

Radyolojik Değerlendirme Bulguları

Akciğer Bulguları Preoperatif Postoperatif Düz e İn
% %

Normal 24 60 - -

Hiler Dolgunluk 10 25 1 10 9

Bronkopnomonik 
înfiltrasyon 3 7.5 - 3 1

Kronik Pibrotik 
Değişiklikler 2 5 1 50 1

Bronşektazik 
Oörünüm 1 2,5 1 -

Tablo 5' te görüleceği gibi; preoperatif dönemde vakalarımızın % i

mda ( 24 vaka ) tele-grafisi.normal olarak değerlendirildi.

Vakaların % 25' inde ( 10 vaka ) hiler dolgunluk saptanırken,

postoperatif dönemde 1 vakada hiler dolgunluk devam etmekte idi. 

Uyguladığımız testte preoperatif ve postoperatif dönemlerde hiler 

dolgunluk görülme oranları arasında anlamlı fark bulundu.

( t= 2,92 ve P<0,05 )

Bronkopnomonik konsolidasyonlar; preoperatif dönemde vakalarımızın 

% 7,5' inde ( 3 vaka ) tesbit edildi.Postoperatif dönemde bu 

bulgular tamamen ortadan kalkmıştı. ( Resim 1,2 )



s
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Vakalarımızm $ 5' inde ( 2 vaka ) kronik fibrotik değişiklikler görülmüş 

postoperatif dönemde 1 vakada ( İ» 50 ) halâ devam etmekte idi .Uyguladığımız 

testte kronik fibrotik değişikliklerin preoperatif ve postoperatif 

oranları arasında anlamlı fark bulunmadı.( t=0,6 ve P ^ 0,05 )

Bir vakada preoperatif belirlenen bronşektazi postoperatif dönemde de 

devam etmekte idi.

Vakalarımızın preoperatif ve postoperatif EKG bulgularının 

değerlendirilmesi tablo 6' da sunulmuştur.

Tablo 6 : Preoperatif ve Postoperatif EKG Bulgularının Değerlendirilmesi

EKG Patolojisi Preoperatif Postoperatif Düzelme
% % i

Solunum Aritmisi 5 12,5 1 20 4 80

Sinüzal Taşikardi 3 7,5 1 33,3 2 66,7
Sağ Ventrikül 
Hipertrofisi 1 2,5 1 2,5 -

Tablo 6' da görüleceği gibi preoperatif dönemde vakaların % 12,5' inde 

( 5 vaka ) solunum aritmisi tesbit edilmiş olup,postoperatif dönemde 

vakaların % 2,5' inde (l vaka ) bu bulgu devam etmekte idi.Uygulanan testte 

preoperatif ve postoperatif dönemde tesbit edilen solunum aritmisi 

oranlarında anlamlı fark bulundu. ( t=l,72 ve P<^0,05 )

Vakaların ^ 7,5'inde ( 3 vaka ) preoperatif tesbit edilen sinüzal 

taşikardi postoperatif dönemde 1 vakada devam etmekte idi.
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Uygulaııan istatistik testte sinüzal taşikardinin preoperatif ve 

postoperatif dönemdeki oranları arasında anlamlı fark bulunamadı.

( t=l,02 ve P>0,05 )

öte yandan preoperatif dönemde bir vakada tesbit edilen sağ 

ventrikiil hipertrofisi postoperatif dönemde de devam etmekte idi. 

Vakalarımıza uygulanan operasyon şekilleri tablo 7' de sunulmuştur. 

Tablo 7 :Vakalarımıza uygulanan operasyon şekilleri

Uygulanan Operasyon
Cinsiyet 

Erkek Kadın Toplam
i i %

Tonsillektomi 6 15 3 7,5 9 22,5

Adenoidektomi 1 2,5 1 2,5 2 5

Adenotonsillektomi 17 42,5 12 30 29 72,5

Toplam 24 60 16 40 40 100

Tablo 7r de görüleceği gibi vakalarımızın $ 72,5' i ( 29 vaka ) 

adenotonsillektomı, % 22,5r i ( 9 vaka ) yalnız tonsillektomi,

% 5' i ( 2 vaka ) yalnız adenoidektomi' ye tabi tutulmuştur.
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Resira I : ‘3 .yaşında bir vakamızın preoperatif Tele Grafisi.
Say akci,;;er alanlarında inkomplet bronkopnomonik 
konsolidasyonlar görülmektedir.( Siuo-Hiler Sendrom)

Resim 2 : Aynı vakanın postoperatif Tele G-rafisi.
Sa& akciyer alanlarında ki. inkomplet bronkopnomonik 
konsolidasyonlar görülmemektedir.



N

T A R T I Ş M A

Vakalarımızın yaşa göre dağılımında şu özellikler göze çarpmaktadır. 

Vakalarımızın % 75' i 4-7, % 22,5'i 7-12 ve % 2,5'i de 4 yaşın altında 

idi. 4-7 yaş gurubunda ki vakaların oranı ile 4 yaş altındaki ve 7-12 

yaş gurubunda ki vakaların oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark vardı. Bu fark vakaların büyük bir kısmının 4-7 yaş 

gurubunda yoğunlanmasmdan ileri gelmişti. ( t= 2 ve P <C.0,05 )

Bu bulgu klasik literatür bulguları ile benzerlik göstermektedir.

( 1,7,27,35 )
(32)

Bland ve arkadaşları ; bu yaş gurubunda normalde mevcut olan

fizyolojik lenfoid hiperplazinin geçirilen enfeksiyonlarla arttığını 

ve kronik üst solunum yolu obstrüksiyonuna neden olduğunu 

göstermişlerdir.

Vakaların % 5'inde sadece adenoid hipertrofisi, % 22,5'inde 

sadece tonsil hipertrofisi, % 72,5'inde de tonsil hipertrofisi 

ve adenoid hipertrofisi birlikte görüldü. Uygulanan testlerde 

tonsil ve adenoid hipertrofisinin birlikte görüldüğü vakaların oranı; 

3adece tonsil hipertrofisi ve sadece adenoid hipertrofisinin 

görüldüğü vakaların oranına göre anlamlı fark gösterdi.

Bu fark tonsil hipertrofisi ile adenoid hipertrofisinin birlikte 

olması halinde vaka sayısının önemli ölçüde artmasından ileri 

gelmiştir.
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* lık in c .l e « ‘,Ü,4e’ 

Spaur, 1 .0 .  kardio-respı ^ , e adenoı B F » » " ”

20 vaka b e l i r t i l i -  «  TOka*a

, T bipertrofisi»
7 vakada yalnız tons vakada

(4l). n Z*<İİT® Ş
olduğunu belirtmiş^ir oPerasy° vnntrol

K (27) 202 vaka larxnda; K°n
Ua„8on ye arkadaşları ç8İlf«a ^  ^

kontrol gurubu olmak üzer , opera3?011 g w i9l « dlr'

o yıl 1VJ-
gurubundaki 202 vakadan, kipertr°flS kiper^0* İ9İnl

ve adenoid o adenoi<l W
vakanın, 5 3’ünde tonS da ton0İİ

biitün araştı17111̂  a lme8iîGörülüyor kı bütün ^  degarl«^ir

birlikte olması i 70' in g M e *  82’5’ 

Vakalarımı2111 ^  ^  poflterior » * » »

en sık şikayet 1° 87, gi gjtfer ağızdan

horlama $  7 0 ’ i kronik oksürü ^  alama©a»  ̂^  ) ça ^

akıntısı i 47,5' i i?tah a’ 1181 T6 uyums u ^ .  *  5,1 ^  ( 21
\ cevreye uy rvaaaşlar:L

soluma $ 25’i ( 10 vato Mavfg°n ve ağ?161’
ktedir-'-e • ve

yorulmaktan şikayet et -îilit heCttte $ 20
„ «L 40 tone^11 alantı81*

yaptıkları araştırma a» q-teri°r
tor ve

% 54 horlama, $ 26 ant Terdir* n yük8^
etınıŞle .»ri11111 ̂

öksürük şikayetleri tes ^  °V ^

Bizim vakalarımızdaki Pre0P rastlat0111

n kış ayi^ 1118
olmasını; ç a l ı ş a 1*1
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ve arkadaşları soğuk havanın
8oğuk iklime bağladık. Nitekim Comroe 

nnİTTirmer vazokonstrüksiyona yol
silier aktiviteyi bozduğunu, PU1

. (8)açtığını ortaya koymuşlardır
« uv,  ̂ 1 ) 30 vakalık çalışmalarında;
öte yandan; Talaat, ve Nahhas

„ ^ 73,3 kronik öksürük
% 86 ton3illit hecmesi ve boğaz ağrı >
t -n̂ Piterior nazal akıntı
^ 63,3 oranında da anterior ve p

tesbit etmişlerdir. göstermektedir.
Bizim sonuçlarımız bu değerlere uy

t-if şikayetlerin postopera 
Vakalarımızdaki preoperatir şik J'

* -ilit hecmesi ve boğaz ağrısı 
giderilme oranlarına gelince; onsı

x € 90.9. horlama 
% 94,2,anterior ve posterior burun akı evreye
„ < fl8 o kronik öksürük İ 84,8, çevr
% 90,9, ağızdan soluma % 8 , » kilo

Giderilirken, iştah azlığı 
uyumsuzluk ^76,9 oranında gi dönemde
. . af e? 9 oranında postopera

alamama şikayetleri ise % . , testlerde yarıda

giderilebilmiştir. Uyguladığımız ı dönemlerde
ye postopera

belirtilen şikayetlerin preope ^

ki görülme oranları arasında istatı

belirledik. ( t= 2,33 ve ) 5»inde
„ konu olan 40 vakanın fo D

Bunlara ek olarak araştırmamız j-visle
k Diğer bir deyi§xe

çatak yorulma şlteyeti ile k a r ş ı l a t  edilBl?tI.

2 vakada çabuk yorulma şikayetlerini



Pogtoperatif dönemde bunların birisinde ( % 50 ) bu şikaj 

giderilememiştir. Nitekim -uyguladığımız testte çabuk yorulma ş y 

oranlarının preoperatif ve potoperatif karşılaştırmalarında fark 

görülemedi. ( t= 0,6 Pj/^0,05 )

Kısaca; kronik hipertrofik tonsil ve adenoid şikayetleri ile

, a . rv̂ Anripratif dönemde belirlenen kliniğimize müracaat eden 40 vaka a

« n i ,  hecmesi «  boğa, agnsı, »»rlama, anterior ve posterior 

^run akıntısı, ağıldan soluma, kronik öksürük, çevreye uyumsuzluk, 

iştah aslığı, kilo alamama şikayetlerinin Â 67,9 

oranında poatoperatif dönemde giderilebildiği tesM,; ettik.
* * (1,7,27,35 ) benzerlikBu oranlar klasik literatür bulguları

•. voti ise preoperatif dönemde sadece göstermektedir. Çabuk yorulma şıkay

■Hf dönemde sadece 1 vakada tesbıt2 vakada tesbit edildi. Postopera

.Hp bir vakada bu şikayet giderilmiş bir edildi. Postoperatif donemde

-.i-, ■f’nrk p-östermedi.vakada devam etmekte olduğundan an

i dvnadığı kanaatindeyiz.Vaka sayısının az olmasının bunda önem ı ro
( 7 ). streptokoklarla ilişkiliChamowitz ve arkadaşları »

• insinin: tonsillektomi geçirmiş respiratuar hastalıkların insi

vı a>7 vf>va cok olnısdı&ımhastalarda, geçirmemiş hastalara nazara

hatalarda hastalığın teşhis gösterip, tonsillektomi geçiren hastalara
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edilememesi durumunun ortaya çıkacağını ileri sürerken, Feinstein 

ve levitt ( 13 ), tonsillerin romstik ateşin tekrarı ye streptokak 

infeksiyonlarında hazırlayıcı rolü ile ilgili çalışmasında, 

tonsillerin hacminin ardası ile streptokok infeksiyonları ve romatik 

ateşin tekrarında ilişki olduğunu ortaya koymuş, büyümüş tonsili 

Olan çocuklarda karditin daha şiddetli olduğunu ve valv hasarından 

kurtulamadıklarını ileri sürmüştür. Büyümüş tonsilleri olan ve 

Profilaksi yapılamayacak çocuklar için tonsUlektomi öneklerdir.

Jaffe < 18 > : Adenotonsillektominin sadece kor .ümonalede değil ak>t 

üst solunum yolu obstrüksiyonlarının v. tuna M f U  olarak, sık sık 

gelişen alt solunum yolu enfeksiyonlarını ortadan k a l d ı k  için

uygulanması gerektiğini belirtmiştir.
.. . „n1unum yolu obstrüksiyonları ile 

Bu araştırmalara göre; ust
tolrrnrl arasında ki ilişki

alt solunum yolları enfeksiyonlarının
rta buna benzer sonuçlar 

ortaya çıkmaktadır. Nitekim araştırmamızda da

elde etmiş bulunuyoruz. Tablo 3,4,5
ti, ve postoperatif kardio-pulmoner sistem 

Vakalarımızın preoperatif ^  ,
M n  birinde Gallop'a rastlanmadı.

muayenelerine gelince; vakalarımızın
k -+ od ilen 2. ses değişikliği 

B i r  vakada p r e o p e r a t i f  dönemde tesbı

postoperatif dönemde de devam etmekte
-<wn hipertrofisi devam

Bu bulgu p o s t o p e r a t i f  dönemde sağ ven 

eden vakamıza ait idi.
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Preoperatif önemde 3 vakada belirlenen railer postoperatif donemde

2 vakada ( % 66,7 ) ortadan kalkmış bir vakada ise hala devam 
^ t e  idi. Bu iki bulunun postoperatif dönemde devam etmesini 

k°Htrol zamanının 4-6 ayla sınırlı olmasına bağladık, literaturl 

^  bulguların 1-2 yılda ortadan kalktığı belirtilmektedir.

 ̂ 3»5»İ4,25,26,35 )
Öte ^ndan vakalarımız da preoperatif $ 12,5-15 oranında 
edilen takipne ve Wheezing bulguları ise postoperatif donemdeı„vo iıp benzerlik

Giderilmiştir. Bu bulgularda klasik literatür sonuçları

te?kil etmektedir  ̂ K
k a k a l a r ı n  p r e o p e r a t i f  ve postoperatif tele grafilerln 

deâerlendirilmesi; tele gr a f i l e r i  preoperatif donemde i 60
0l,« u n d a  n o r m a l  o l a r a k  değerlendirildi. Vakaların preoperatif

« < * « .  „  7>5,tode görüle„ bronkopaomonik k o n s o l i t l e r  —  

d'in'n'ie tamamsa giderilmişti. 10 rokada tesbit edilen hile• n •«, fibrotik d e ğ i ş i m l i l e r

P°stoperatif % 90 oranında giderilebı mış, * T’Atif dönemde de devam 

^ ü l e n  2 vakadan birinde bu belirtiler postopera

idi. Si, hun. vaka ^
^«ulanan istatistik testte hiler dolgunlugun poutr.p

( t- 2 9^ ve P<^0,05 )
0I'anmda anlamlı fark görülmüştür. I ’, fark anlamlı değildi.

f i b r o t i k  d e ğ i ş i k l i k l e r i n  oranında ise
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v „a tesbit edil- bron?ettaZi,
Preoperatif dönemde bir vaka (qPrilemeIIı:1'̂ :̂İ'’atif dönemde giaeri 
ödenotonsillektomiye rağmen post p ^ibrotik

• • railer kaybolma»
®u vakada postoperatif donem zamanımı2111

, +-i Biz bunu kontro 
değişikliklerde giderilememiş • literatürlerde

''indik.
4-6 ayla sınırlı kalmış olduğuna bag belirtilmektedir-

„ n-i^erilebildiS1
bu bulguların 1-2 yıl içerisin e 

( 5 ,5 ,1 4 ,2 5 ,2 6 ,3 5  ) ^  uylw arasında

Küçük çocuklarda anatomik ntreal yapıla  bava yolu
-y 0 l£Lr‘lL*'&

gevşeyen ve yer değiştiren or ,-m v » yumuşak
anatomik ö z e i n * *  •

rezistansını arttırmaktadır. Bu ._l0ta değecek kadar
k bazende epıg

damağın dilin arkasına uzanac , ^nun derinlisi» Us

uzun olmasıdır. Hava yolu rezistan ^  poZisyonu ve tonsıHeri 

solunum yollarının müsküler tonu , ^ piçken ağızdan nefes

hipertrafi d e r e c e s i  ilede ılıfkıl  ̂ ocuklar, uykuda hav
&layabilen 5

kompensasyonu bilinçli olarak 3aJ ^ fes aimakta
.. kaybederek ağı 

yolunun müsküler k o n t r o l ü n ü

zorluk çekerler^ etkileri ol®03®1

Hava yolu rezistansının artmasının  ̂ ^ , 45,46 ).

hususunda bir çok araştırma yapıl® * araştırmada kuçuk
( 19 ) yaptıkları bir

Konno ve arkadaşları ^  normal obstrüksı

çocuklarda ve İnlantlarda uy W  aBaU»> p02' ̂
. aiit solunum, « « 1  « * » «  

oluşturarak; perıodis
+ .bit etmişlerdir* 

azalma PC02'de artma te
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afik yöntemler kullanarak

Unno ve arkadaşları  ̂ : pletl"'’nl & 11a8y0nf kofflPİlans’
da ki; ventiJ-80^  

üst solunum yolu obstrüksiyonl erdir»
oHtevi ölçmüş-1-'1

Pulmoner rezistans ve rezidual kap ^tansının arttığ1111’
-.rnlu rezisl/ö̂. soıunum y0J-ObBtrüksiyon durumlarında nem ^  rezistansım11

hemde refleks yollarla kompU0113111

arttığını ortaya koymuşlardır. ^  obstrüksiy°nların:Ll1

» a t s o n  < 46 > : Ç o c u k l a r d a  ki üst y a p a » y W

b ü y ü k l e r d e n  f a r k l ı  s o n u ç l a r  dogurd 'V Tolum'ün azaldıg

r 11 ıramadıl<:lar:llldan respirasyon sayısını ar
.... iyonlarında

ortaya koymuşlardır. vnlu obstru
( 31 ) . üst solcum ^

°gura ve arkadaşları u^nlduğu^’ , _
• ularını» bozuia s kormuşlardır‘

'olunum ve ventilasyon mekanız artacagmı ortay
ansının azalıp pulmoner rezi^a ) . Burundan hava

■u^ hnnka çalış®3 i.^»ini.
kompiiE 

Ogura 

girmesini 

aSızdan

iansının azalıp puxıu<-^*  ̂ yt j , juruu^"**
alışmada

ve arkadaşları bir başka Ç ettiğini’
ksleri s'ti®

3inin solunumu düzenleyen ref bilemediğinden
fleksler stiaüle edi

aâizdan soluma y a p ı l ı n c a  bu re irlcülasy°nun

torasik hareketlerin a z a l a c a ğ ı m  ,Pul ^ ^ ortaya k o y ® JSlardir*

bozulacağını ve vital kapasitenin ^ ^strüksiyonl81,1 sonucund
Bu araştırmalara göre üst solunum y o l ^  ^  ^

normal solunumda çeşitli pataloj’ ^dırıl11100’ ^
P0 ? azalmaktadır. Obstrüksiyon «j tekim bizi®
d, +■ mekte ve düzelmektedir. 1q ^ 4 ,5 , 6  )
durumlar devam etmemekte dilmiştir*

hpnzer sonuçlar elde e
araştırmamızda da buna

/



*  n a d i r  o l a r a t  t „ M t  ^ l e r t  1 1 6

M r  ^  araştırmacı t a r a m a n  U * ^

•»3,5,12,14,17,18.23.25.35.44 )

Çok

araştırıls

( 1,3,5,12,14,17,18,23,25,35,44 ) retrospektif
- olan toplam Sİ ***** sPaur; 1982 yılma kadar yayınlanmış

( 41 ) °larak değerlendirmiştir * .pHitli sebepler
* etyolo^isi çeş .Bütün araştırmacılar bu sen ro ««gteri^i?^1*

mekanizm0181" Bü°rtaya koymuşlardır. ( Şekil 5 de erken dönemde 
, r. a) Bu sendromu

Bu araştırmaların ortak olduğu yon e ^  AdenotonsHlelctomİnin

teşhis edilemeyeceği, gözden kaçabıleceğ , ^  idini* olarak

bu sendromu oluşmasını önlenebil ’ Prnptomları zamanl
illektominin semyortaya çıktığında bile, adenot

ortadan kaldıracağıdır. ^ pulmonaie, Pulm

Araştırma gurubumuzu oluşturan va say ^ zin

bulunamadı- Bu duru haStalarmarterlerde vazokonstüksi}on aempt°m^arl
erken müracaatı, ü0liklini^mizeolmaması, vakaların doktor Oüerasyon için

itildikten sonra medik:al tedavi ile duze ianabi^ir'
«racaat ettiril*!? oluları U *  ^  „agll cl.«*

4l ve aden°ldler gl ve kiloKronik hipertrofik tonflil .^leri, i§tah aZİ

« a i t l e r i  V. * a r d l o - ^  .«itli — S

a W * a  hariç * « ! » « • . » » “ «** * ^  ve ad.noid vakarın a 

izah edebiliriz. Kronik edebilmek sordur.
,-10 alamama durumunu ve harcan-

iştah azlığı ve kıl çalışmaları, *a 

Temennimiz bu konuda met yapılabilffleSİd:İr'
lx çaliŞ®alarmasını içeren detay



S O N U Ç

9 Kasım 1987 il© 9 şubat *1 qra -t-o •■untarihleri arasında kronik hipertrofik

adenotonsillit teşhisi ıip x ıo .yaş arasındaki 40 çocuk,kliniğimize
yatırılarak ameliyat edil mi ~eaılm», postoperatif 4-6 aylık donemde kontrole

çağrılarak yeniden değerlendirilmiştir.
Vakaların çoğunu 4 -7 yas ir-i o-, ___gurup oluşturmuş ve çoğunda tonsil ve
a d e n o i d  hipertrofisi birlikte bulunmuştur.
Vakaların önemli bir kısmında üst unum yolu obstrüksiyonları ve 
e n f e k s i y o n l a r ı  ile kardio-pulffioner d e g işilcllk,
gözlenmiştir. "  „ldusu

preoperatif en sık şikayetler; 31fc toneiı,<t v,tlr .. hecmeleri ve boğaz ağrısı,
horlama,uyanıkken ağızdan soluma olup h şikayetler postoperatif 
dönemde belirgin olarak ortadan kalkmıştır
Hiler dolgunluk ve bronkopnomonik inf-n+■>,mfıltrasyonlar postoperatif döneade

düzelmiştir.
Solunum aritmisi bulguları postoperatif dönemde bel W  ■,oeiirgın olarak düzelmiş,
bir vakada tesbit edilen sa(i ventrikül hipertrofisi devam etmiştir 

üst solunum yolu obstrüksiyonları sonucunda çocuklarda ruhsal ve 
fiziksel şikayetler yanında kardiopulmoner sistemde kor pulmonale ye 
varabilen değişikliklerin olabileceği, bu değişikliklerin erken 
tonsillektomi ve adenoidektomi ile ünlenebileceği ortaya çıkmıştır. 
Kardio-pulmoner sendromun klinik olarak ortaya çıkmadan teşhis 

edilmesinin önemi vurgulanıp,semptomların adenotonsillektomi ile 

düzeleceği sonucuna varılmıştır.



a

Ö Z E T

Tonsil ve adenoid hipertrofisi olan 40 çocuk ameliyat edilip 

araştırılmıştır. Ü3t solunum yolu obstrük3iyonu ile oluşan kardio- 

pulmoner değişiklikler araştırılmıştır.

Vakaların önemli bir kısmında Üst solunum yolu obstrüksiyonları 

ve enfeksiyonları ile kardio—pulmoner değişiklikler arasında ilişki 

olduğu kanaatine varılmıştır.

Tonsillektomi ve adenoidektomi ile hastalarda belirgin iyileşme 

görülmüştür.

J
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