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Persistan faringeotrakeal kanalın eşlik ettiği laringeal
atrezi olgusu
A case of laryngeal atresia accompanied by persistent pharyngotracheal ductus
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Öz

Abstract

Laringeal atrezi, 50 000 doğumda bir görülen ve üst hava yolu tıkanıklığı ile giden ölümcül bir doğuştan anomalidir. Çok etmenli
kalıtılır. Fetal ultrasonografide trakeada genişleme, akciğerlerde
genişleme ve hiperekojenite, diyafragmada düzleşme ya da tersine dönme, hidrops ve asit saptanır. Doğumda ağır solunum
sıkıntısı olan yenidoğanlarda endotrakeal entübasyonun başarılamaması ve ağlama çabasına rağmen ses duyulmaması ile tanı
konulur. Bu yazıda doğumdan sonra solunum sıkıntısı gelişen,
ancak entübe edilemeyen, yaşamın ilk dakikalarında persistan faringotrakeal kanal yardımıyla kısmi solunum yaparak hayatta kalabilen laringeal atrezili bir preterm olgu klinisyenlerin dikkatine
sunuldu.

Laryngeal atresia is generally a fatal congenital anomaly with an incidence of 1:50,000 births. This congenital anomaly is a condition of
multifactorial inheritance, in which the fetus has a dilated trachea,
enlarged echogenic lungs, an inverted or flattened diaphragm, fetal
hydrops, and ascites. Diagnosis is usually made when there is failure
to perform endotracheal intubation in a neonate with severe respiratory distress and absence of audible cry. Here, we present a very
rare case of a newborn with laryngeal atresia who had respiratory
distress and was sustained for the first few minutes of life using
partial ventilation via a persistent pharyngotracheal duct. We would
like to draw the attention of all physicians to this issue by reporting
a rare fatal case of a newborn with a congenital presentation.

Anahtar sözcükler: Laringeal atrezi, persistan faringotrakeal kanal,
yenidoğan
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Giriş
Laringeal atrezi (LA) doğumdan hemen sonra ölüme neden olabilen bir doğuştan üst hava yolu tıkanıklığıdır.
Doğumu takiben ağır solunum sıkıntısı nedeniyle entübasyon gerektiren yenidoğanlarda, endotrakeal entübasyonun başarılamaması ve ağlama eforuna rağmen ses
duyulamaması hastalığın tanısında önemli bulgulardır (1).
Antenatal ultranonografide, akciğerlerde genişleme ve

ekojenite artışı, üst hava yollarında genişleme, kalbin orta
hata itilmesi, hidrops fetalis, diyafragma kabarıklığının
silinmesi ya da ters dönmesi gibi doğuştan üst havayolu
darlığı sendromu (“Congenital High Airway Obstruction
Syndrome”-CHAOS) bulgularının saptanması LA’yı düşündürür. Antenatal tanısı olmayan hastalarda tanı bazen
otopside konulabilmektedir (2, 3).
Hayatta kalabilen LA olgularında solunum, genellikle
proksimal trakeoözefagial fistül (TEF) aracılığıyla özefa-
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(a)

Şekil 2.

Şekil 1.

Göğüs grafisinde özefagus atrezisinin bulgusu
olarak genişlemiş üst atrezik özefagus (ok)

gus yoluyla, bazı olgularda ise bizim hastamızda da olduğu gibi, farenks ile trakea arasında ince bir bağlantı
sağlayan persistan faringotrakeal kanal (“persistent pharyngotracheal duct”-PTD) aracılığıyla, kısmi ventilasyonla
sağlanmaktadır (3, 4).
Bu yazıda, antenatal tanısı olmayan ve persistan faringotrakeal kanal yoluyla kısmi ventilasyonu sağlanan ölümcül
bir LA olgusunun, doğumhanede hızla havayolu açıklığının sağlanmasıyla sekelsiz yaşayabileceği klinisyenlere
hatırlatılmak istendi.

Olgu
Otuz yaşındaki annenin ilk gebeliğinden sezaryen ile 32
haftalık olarak, 1 220 g (10p) ağırlığında doğan kız bebeğin 1. ve 5. dak Apgar skorları 3 ve 6 idi. Doğumdan hemen sonra belirgin solunum sıkıntısı ve siyanoz gelişen
bebeğin ağlama eforuna rağmen ağlama sesi duyulmadı.
Antenatal izlemlerinde polihidroamniyoz saptandığı ve
durdurulamayan preterm eylem nedeniyle preterm doğumun gerçekleştiği öğrenildi.
Solunum sıkıntısı ve siyanoz nedeniyle balon-maske ile
ventilasyon uygulamasına yeterli cevap vermediğinden
hastaya endotrakeal entübasyon denendi, ancak başarılamadı. Entübasyon sırasında larenks görülerek vokal
kortlar seviyesinde ciddi larengeal darlığa neden olan
membran görüldü. Hava yolunun açılması ve devamlılığın sağlanması için Kulak-Burun-Boğaz bölümüne danışılarak acil laringoskopi uygulandı. Laringoskopik incele58

(b)

Laringoskopik muayene bulguları: Vokal kord
seviyesinde ince fibrotik bant ve orta kısımda PTD
varlığını gösteren küçük açıklık (a). Subglottik
lezyonda akciğer bağlantısının olduğunu (PTD)
ve parsiyel solunum yapıldığını gösteren hava
kabarcığı görünümü (b)

mede vokal kordların görülmesini tamamıyla engelleyen
band şeklinde fibrotik bir tabaka ve laringeal posterior
kommissür düzeyinde faringo-trakeal duktus ile uyumlu
küçük bir açıklık olduğu görüldü ve hastaya acil trekeostomi uygulandı.
Trakeostomiden sonra Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’ne
alınan hastanın rutin muayenesinde orogastrik sonda mideye ilerletilemedi. Arka-ön akciğer grafisinde özefagus
atrezisine bağlı üst atrezik trakeal genişleme (Şekil 1), ayrıca posterior komissür seviyesindeki açıklığın bebeğin
kısmi solunumunu sağladığını gösteren bir kaç adet hava
kabarcığı dikkati çekti (Şekil 2a, b).
Yaşamın üçüncü gününde yapılan TEF onarımı operasyon sırasında tabloya distal özefageal atrezinin de eşlik
ettiği görüldü. Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde izlenen hasta operasyondan üç gün sonra mekanik ventilasyondan ayrılarak solunumunu trakeostomiden sorunsuz
olarak sürdürdü. Genel durumu stabilize olduktan sonra
yapılan bilgisayarlı tomografi (CT) ve magnetik rezonans
(MR) görüntülemelerde LA boyutları 0,7 cm olarak saptandı (Şekil 3a, b).
Hastanemizde prematürelik, PTD’nin eşlik ettiği LA ve
TEF tanılarıyla izlenen hasta aile eğitimi verilerek, geçici
trakeostomi ile taburcu edildi. Halen ilk yaşı içinde olan
hastanın somatik ve nörogelişimsel izlemleri normale yakın olup, kalıcı trakeostomi programına alındı. Hastanın
ebeveynlerinden sözlü onam alındı.

Tartışma
Larengeal atrezi, Hedrick ve ark. (5) tarafından tanımlanan ve CHAOS olarak adlandırılan hastalık grubunun en
sık rastlanan birincil üyesidir. “Congenital High Airway
Obstruction Syndrome”, trakeal atrezi, darlık yapan laren-
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(a)

Şekil 3.
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(b)

Sagittal CT (a) ve sagittal T1 ağırlıklı MR’da (b) laringeal atrezi görünümü (uzun ok) ve trakeostomi tüpü (kısa ok)

geal kist, orofarenks ya da servikal bölgenin darlığa neden
olan tümörlerinde görülebilse de en sık LA ile birlikte görülmektedir (2). Bu hastalarda antenatal ultrasonografide
akciğerlerde genişleme ve hiperekojenite, üst hava yollarında genişleme, diyafragma kabarıklığının düzleşmesi
veya ters dönmesi, hidrops fetalis, polihidroamnioz bulguları saptanabilmektedir (2, 4, 6).
Laringeal atrezi olgularında tabloya eşlik eden distal TEF,
fetal akciğer sıvısını fistül yoluyla mideye drene ederek,
antenatal CHAOS bulgularının silik olmasına ve tanının
atlanmasına neden olabilir (4). Bizim olgumuzda operasyon sırasında saptanan distal TEF’in antenatal izlemlerde
CHAOS bulgularının saptanmasını zorlaştırmış olabileceği düşünüldü.
Kısmi ventilasyonun sağlanamadığı saf LA olgularında
antenatal tanı bilinmiyorsa doğumdan sonra ölüm oranı yüksektir. Laringeal atreziye PTD’nin eşlik ettiği ve bu
yolla kısmi solunumun sağlandığı olgularda, hastamızda olduğu gibi yaşamda kalma oranı artmaktadır. Ayrıca
PTD, intrauterin dönemde fetal akciğerleri LA nedeniyle
drene olamayan fetal akciğer sıvısının oluşturacağı yüksek basınçtan korumaktadır. Dizinde LA’ya eşlik eden
anomaliler TEF, EA, üriner sistem anomalileri, ekstremite
anomalileri, ensefalosel, atnalı böbrek ve düşük kulak olarak bildirilmiştir (4, 7–9). Bizim olgumuzda bu bulgulardan distal TEF ve proksimal EA saptandı.
Çoğu CHAOS olgusu trakeostomiyi içeren acil hava yolu
cerrahisi ile yaşama döndürülmektedir. “Congenital High
Airway Obstruction Syndrome” olgularında, 1998 yılın-

dan itibaren uygulanan “ex-utero intrapartum treatment”
(EXIT) tedavi başarısını artmaktadır. Bir CHAOS olgusunun EXIT uygulama şansı bulabilmesi için esas olan doğru antenatal tanıdır (2, 4, 6, 10, 11). Oysa, bizim olgumuzda
olduğu gibi distal TEF varlığı, CHAOS’un antenatal bulgularının saptanmasını zorlaştırmaktadır. Antenatal bulguların silikliği, düzensiz-yetersiz antenatal izlem ya da
uygun merkez olmaması gibi nedenlerle EXIT şansı bulamayan LA olgularında acilen havayolu açıklığının sağlanması ve devam ettirilmesi hastalığın ölüm ve hastalık
oranının azaltılması için çok önemlidir. Kısmi ventilasyonun mümkün olduğu LA olgularında ölüm oranı nispeten
düşük olsa da uygun acil girişim yapılmadığında hipoksik
hasar riski yüksektir.
Antenatal tanısı mümkün olmadığında LA, ölümcül nadir
bir hastalıktır. Doğumdan sonra ağır solunum sıkıntısı
gelişen, ağlama eforuna rağmen sesi duyulmayan ve endotrakeal entübasyonun başarılamadığı olgularda LA tanısı akla getirilmelidir. Hastamızda olduğu gibi antenatal
tanı konulamamış LA olgularında, eşlik eden PTD varlığı,
kısmi ventilasyon nedeniyle yenidoğanın hayatta kalma
olasılığını arttırmaktadır. Bu olgularda ölüm ve hastalık
oranını azaltmak için doğumdan hemen sonra acilen
hava yolunun açılması ve devamlılığının sağlanması gereklidir.
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