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KL‹N‹K ÇALIﬁMA

Akut epiglottitli eriﬂkin olgular›n de¤erlendirilmesi
Evaluation of patients with adult acute epiglottitis
Dr. Adin SELÇUK, Dr. Hüseyin DERE, Dr. Iﬂ›l TAYLAN, Dr. Mehmet Ali ÇET‹N, Dr. Serdar ENSAR‹

Amaç: Akut epiglottit nedeniyle tedavi edilen eriﬂkin
olgular de¤erlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Çal›ﬂmaya sekiz ayl›k bir
dönem içinde klini¤imizde akut epiglottit saptanan
beﬂ eriﬂkin hasta sunuldu. Hastalar›n tümü erkekti
ve 77 yaﬂ›nda bir hasta d›ﬂ›nda, yaﬂlar› 38-54 aras›nda de¤iﬂmekteydi. Hastalar›n baﬂvuru an›ndaki
solunum s›k›nt›s› ve semptomlar›n derecesi Friedman s›n›flamas›na göre de¤erlendirildi. Hastalara
parenteral steroid ve antibiyotik tedavisi uyguland›.
Ortalama takip süresi bir y›l (da¤›l›m 11-17 ay) idi.
Bulgular: Tüm hastalarda as›l baﬂvuru yak›nmas›
solunum s›k›nt›s›yd›. Solunum s›k›nt›s›n›n derecesi
bir hastada Friedman evre 4, iki hastada 3, iki hastada 2 idi. Tan›, larenks muayenesi ve boyun yan filmi ile kondu. Boyun radyografisinde tüm hastalarda
kal›nlaﬂm›ﬂ epiglot, “baﬂparmak belirtisi” izlendi. Boyun ve larenks bilgisayarl› tomografisinde bir olguda
epiglot apsesi görüldü. Bir hastada trakeotomi gerekti. Parenteral steroid ve antibiyotik tedavisi sonucunda tüm olgularda solunum s›k›nt›s› geçti ve yutma güçlü¤ü düzeldi. Hastanede kal›ﬂ süresi ortalama 5-6 gün (da¤›l›m 3-8 gün) idi. Takip s›ras›nda
hiçbir hastada nüks görülmedi.
Sonuç: Akut epiglottitli eriﬂkin hastalarda do¤ru tan›
zaman›nda konmal›, zaman kaybetmeden uygun tedaviye baﬂlanmal› ve gerekti¤inde trakeotomiden
kaç›n›lmamal›d›r.

Objectives: We evaluated adult patients who were
treated for acute epiglottitis.
Patients and Methods: The study included five adult
patients who were diagnosed as having acute epiglottitis during an eight-month period. All the patients were
males with an age range of 38 to 54 years, except for
a 77-year-old patient. The Friedman staging system
was used to evaluate the severity of dyspnea and
symptoms. Treatment was comprised of parenteral
steroids and antibiotic therapy. The mean follow-up
was one year (range 11 to 17 months).
Results: The main presenting symptom was moderate
to severe dyspnea in all the patients, which was rated
as stage 4 in one patient, stage 3 in two patients, and
stage 2 in two patients. Diagnoses were made by laryngoscopic examination and lateral radiograms of the
neck, which showed the thumb sign in all the patients.
Computed tomography of the neck revealed an epiglottic abscess in one patient. One patient required tracheotomy. All the patients benefited from parenteral
steroid and antibiotic treatment, with relief of dyspnea
and difficulty in swallowing. The mean hospitalization
was 5-6 days (range 3 to 8 days). No recurrences were
observed during the follow-up period.
Conclusion: Acute epiglottitis in adult patients
requires a timely and correct diagnosis and prompt
appropriate treatment. A tracheotomy should not be
avoided when necessary.

Anahtar Sözcükler: Eriﬂkin; havayolu t›kan›kl›¤›/etyoloji;
epiglottit/ilaç tedavisi.

Key Words: Adult; airway obstruction/etiology; epiglottitis/drug therapy.
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Akut epiglottit (AE), s›kl›kla beﬂ yaﬂ›ndan küçük
çocuklarda görülen, supraglottik yap›lar›n enflamasyonuyla karakterize, ölümcül seyredebilen ciddi
bir enfeksiyon tablosudur.[1-6] Son y›llarda bizim ülkemizle beraber,[7] tüm dünyada[2,3,5,6] görülme s›kl›¤›
artm›ﬂt›r.

TABLO I
FRIEDMAN AKUT EP‹GLOTT‹T KL‹N‹K
SINIFLANDIRMASI
Evre 1 Solunum s›k›nt›s› yok; solunum say›s› dakikada
20’den az.
Evre 2 Subjektif solunum s›k›nt›s› var; solunum say›s›
dakikada 20’den fazla.
Evre 3 Orta derece solunum s›k›nt›s› var; stridor,
retraksiyon, peroral siyanoz var; solunum say›s›
dakikada 30’dan fazla.
Evre 4 ﬁiddetli solunum s›k›nt›s› var; stridor,
retraksiyon, siyanoz, delirium, bilinç bozuklu¤u
veya solunumun durmas› var.

Epiglot ödeminin neden olaca¤› hava yolu t›kan›kl›¤› ve mortalite olas›l›klar› nedeniyle bo¤az a¤r›s›, solunum s›k›nt›s› ve yutma güçlü¤ü öyküsü ile
baﬂvuran eriﬂkin hastalarda da akut epiglottitten
ﬂüphelenilmeli, epiglottit varl›¤› araﬂt›r›lmal›d›r.[1-6]
HASTALAR VE YÖNTEMLER
Bu çal›ﬂmada, sekiz ayl›k bir dönem içinde akut
epiglottit nedeniyle baﬂvuran beﬂ eriﬂkin hasta de¤erlendirildi. Hastalar›n tümü erkekti ve 77 yaﬂ›nda
bir hasta d›ﬂ›nda, yaﬂlar› 38-54 aras›nda de¤iﬂmekteydi. Hiçbir hastada daha önce geçirilmiﬂ AE öyküsü yoktu. Hastalar›n baﬂvuru an›ndaki solunum s›k›nt›s› ve semptomlar›n derecesi Friedman s›n›flamas›na göre de¤erlendirildi (Tablo I).[5] Ortalama takip süresi bir y›l (da¤›l›m 11-17 ay) idi.

di (ﬁekil 2). Olgular›n larengoskopik inceleme bulgular› Tablo II’de gösterildi. Boyun ve larenks bilgisayarl› tomografi (BT) ile bir olguda epiglot apsesi
görüldü, di¤er olgularda kal›nlaﬂm›ﬂ supraglottik
yap›lar d›ﬂ›nda patoloji yoktu.
Tedavide uygulanacak steroid dozlar› ve trakeotomi gerekip gerekmedi¤i baﬂvuru semptomlar›n›n
ﬂiddetine göre belirlendi. Tüm olgulara ilk baﬂvurudan itibaren intravenöz (‹V) steroid (metilprednizolon 250 mg; Prednol-L ampul, Mustafa Nevzat, Türkiye) ve antibiyotik tedavisi uyguland›. Hastalara ‹V
sulbaktam-ampisilin veya üçüncü kuﬂak sefalosporinler verildi. ‹ntravenöz antibiyotik kullan›m›n›n
süresi supraglottik yap›lardaki ödemin ve solunum
s›k›nt›s›n›n geçmesine göre (3-8 gün) belirlendi. Bir
olguda, steroid tedavisine ra¤men solunum s›k›nt›s›n›n h›zla artmas› üzerine trakeotomi ile havayolu
deste¤i sa¤land›. Di¤er olgularda solunum s›k›nt›s›
art›ﬂ göstermedi. Tüm olgulara mideyi koruma amac›yla ranitidin HCl 50 mg/2 ml ‹V 1x1 (Ulcuran am-

BULGULAR
Tüm hastalarda as›l baﬂvuru yak›nmas› solunum
s›k›nt›s›yd›; ayr›ca, dört hastada bo¤az a¤r›s›, iki
hastada yutma güçlü¤ü, bir hastada ses k›s›kl›¤ vard›. Solunum s›k›nt›s›n›n derecesine göre Friedman
evresi bir hastada 4, iki hastada 3, iki hastada 2 idi.
Hastalar›n tümüne boyun yan filmi çekildi, tümünde kal›nlaﬂm›ﬂ epiglot, “baﬂparmak belirtisi”
(ﬁekil 1) görüldü. Larenks muayeneleri videolarengoskopi (VLS) ile veya solunum s›k›nt›s› kontrol alt›na al›nd›ktan sonra indirekt bak› ile gerçekleﬂtiril-

TABLO II
OLGULARIN LARENGOSKOP‹K ‹NCELEME BULGULARI
Olgu Muayene bulgusu
1
2
3
4
5

Orofarenks hiperemik; epiglot, ariepiglottik plikalar ve aritenoidler ileri derecede ödemli; vokal kordlar ödemli,
rima 2-3 mm.
Dil kökü ve vallekulada sa¤ tarafta dolgunluk mevcut; epiglot, sa¤ ariepiglottik plika ve sa¤ aritenoid ileri derecede
ödemli, karﬂ› taraf supraglottik yap›lar minimal ödemli; vokal kord hareketleri sa¤da belirgin azalm›ﬂ, rima 4-5 mm.
Orofarenks hiperemik; epiglot, ariepiglottik plikalar ve aritenoidler ve vokal kordlar ileri derecede ödemli;
rima 2-3 mm.
Orofarenks hiperemik ve beyaz plaklar mevcut; epiglot ileri derecede ödemli ve omega formunda, ventriküler bantlar›n
ve vokal kordlar›n de¤erlendirilmesini engelliyor; ariepiglottik plikalar ve aritenoidler ileri derecede ödemli.
Orofarenks mukozas› do¤al; epiglot ileri derecede ödemli, vokal kordlar›n ve rima glottisin de¤erlendirilmesini
engelliyor.
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s›k etken olan Haemophilus influenzae tip B’ye (Hib)
karﬂ› aﬂ›laman›n giderek yayg›nlaﬂmas›, hastal›¤›n
çocuklarda görülme s›kl›¤›n› azalt›rken, eriﬂkinlerde art›rmaktad›r.[2,3,6] Ancak Chan ve ark.n›n[5] yapt›klar› bir çal›ﬂmada, Singapur gibi baz› ülkelerde
Hib aﬂ›lamas›n›n rutin aﬂ›lama program›nda olmamas›na ra¤men hastal›k yayg›nl›¤›n›n çocuklarda
azald›¤› ve eriﬂkinlerde artt›¤› ve nedenin Hib aﬂ›lamas›na ba¤l› olmad›¤› bildirilmiﬂtir. Nakamura ve
ark.[1] Hib aﬂ›lamas›n›n Japonya’da rutin olmamas›na ra¤men çocukluk ça¤›nda kullan›lan koruyucu
antibiyotiklerin Hib enfeksiyonlar›ndan korudu¤unu, bu nedenle koruyucu antibiyotik kullan›m›n›n
yayg›nlaﬂmas›yla AE yayg›nl›¤›n›n çocukluk yaﬂ
grubundan eriﬂkin yaﬂ grubuna kayd›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Ülkemizde de, Hib aﬂ›lamas› rutin programda de¤ildir ve eriﬂkinlerde AE görülme s›kl›¤›nda art›ﬂ vard›r.[7]

ﬁekil 1. Yumuﬂak doku boyun radyografisinde aﬂ›r› ödemli epiglotun (baﬂparmak belirtisi) görüntüsü (*).

Eriﬂkin AE s›kl›kla bakteriyel olmakla birlikte, etken patojenin üretilemedi¤i pek çok çal›ﬂma da bulunmaktad›r.[8-11] Etyolojide viral enfeksiyonlar da sorumlu tutulmaktad›r. Etken patojenler eriﬂkin ve çocukta benzerlik gösterir. H. influenzae en s›k olmak
üzere streptokoklar ve stafilokoklar etyolojide rol
al›r.[1,4,8-11]
Eriﬂkin AE erkeklerde daha s›k görülmektedir.[4,8-10]
Ancak, 80 hastan›n al›nd›¤› bir çal›ﬂmada cinsiyet
fark› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.[1] Baz› çal›ﬂmalarda
eriﬂkin AE’nin ilkbahar aylar›nda daha s›k görüldü¤ü,[2,12] baz› çal›ﬂmalarda Ocak, May›s ve Ekim aylar›nda belirgin art›ﬂ gösterdi¤i bildirilmiﬂtir.[1] Olgular›m›z›n hepsi erkekti ve yaﬂ ortalamas› 51.8 idi. Hastalar›n üçü k›ﬂ aylar›nda baﬂvururken, biri ilkbahar,
biri yaz ay›nda baﬂvurdu.

ﬁekil 2. Bir olguda videolarengoskopi görüntüsü. Epiglot (*),
sa¤ ariepiglottik plika ve sa¤ aritenoid (**) ileri derecede
ödemli, karﬂ› taraf supraglottik yap›lar minimal ödemli,
rima 4-5 mm.

pul, Abfar, Türkiye) uyguland›. Oral analjeziklerle
a¤r›s› kontrol alt›na al›nan, solunum s›k›nt›s› geçen
ve yutma güçlü¤ü düzelen olgular oral antibiyotik
tedavisi önerisiyle taburcu edildi. Hastanede kal›ﬂ
süresi ortalama 5-6 gün (da¤›l›m 3-8 gün) idi. Olgular›n kontrol VLS’lerinin do¤al oldu¤u, birinci ay
kontrol BT’lerinde herhangi bir patoloji olmad›¤›
görüldü. Ortalama bir y›l takip s›ras›nda hiçbir hastada nüks görülmedi.

Hastalar, s›kl›kla, h›zla geliﬂen bo¤az a¤r›s› ve
yutma güçlü¤ünden yak›n›rlar. Baﬂvuru semptomlar› s›ras›yla bo¤az a¤r›s›, solunum s›k›nt›s›, yutma
güçlü¤ü, ses k›s›kl›¤› ve ateﬂtir.[2-6] Hastalar›m›z›n tümünde solunum s›k›nt›s›, dördünde bo¤az a¤r›s›
vard›. ‹ki hasta yutma güçlü¤ünden, bir hasta ses k›s›kl›¤›ndan yak›n›yordu. Hastalar›m›z›n hiçbirinde
ateﬂ yüksekli¤i gözlenmedi.
Çocuk AE’sinde, ateﬂ ve lökositoz hemen her zaman görülürken, eriﬂkinlerde al›ﬂ›lm›ﬂ bulgu de¤ildir. Çocuklarda, semptomlar saatler içinde ilerlerken, eriﬂkinlerde günler içinde geliﬂen klinik bir tablo vard›r. Hastalar›m›zda semptomlar›n ortaya ç›k›ﬂ
süreleri üç saat ile iki gün aras›nda de¤iﬂmekteydi.
Semptomlar›n eriﬂkinlerde daha yavaﬂ seyirle orta-

TARTIﬁMA
Akut epiglottit, baﬂta epiglot olmak üzere supraglottik larengeal yap›lar›n enflamasyonuyla karakterize acil bir klinik tablodur.[1-6] Bir çocukluk ça¤› hastal›¤› olmas›na ra¤men son y›llarda giderek
artan bir s›kl›kta eriﬂkinlerde de görülmektedir. En
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lottitli hastalarda, çocuklardakine benzer ﬂekilde en
s›k izole edilen ajan H. influenzae ve bunu takiben
streptokok ve stafilokoklard›r.[2-6] Eriﬂkinlerde viral etyolojiye de s›k rastlanmaktad›r. Hastalar›m›z›n hiçbirinde kan kültürü çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r. ‹lk baﬂvuru
an›nda ampirik antibiyotik tedavisine baﬂland›¤›ndan ve pek çok çal›ﬂmada kan kültüründe üreme olmad›¤› gösterildi¤inden kan kültürü çal›ﬂ›lmas›
önerilmemektedir.[2,3,5,13]

ya ç›kmas›n›n nedeni, göreceli olarak daha geniﬂ havayoluna sahip olmalar›d›r.[6]
Akut epiglottitli hastalar›n %75’inde orofarenkste enflamasyon vard›r.[4] Bu nedenle, akut farenjit tan›s› konmuﬂ bir hastada AE’den mutlaka ﬂüphelenilmelidir. Bu hastalarda indirekt larengoskopi epiglot iritasyonuna ba¤l› larenks spazm›na ve akut solunum s›k›nt›s›na yol açabilmektedir. Bu nedenle,
tan›n›n VLS veya boyun yan filmi ile konmas› tercih
edilmelidir. Yan boyun yumuﬂak doku grafisinde
baﬂparmak iﬂareti (thumb sign), epiglotun supraglottik yap›larla beraber veya yaln›z baﬂ›na ﬂiﬂmesiyle karakterize görünüm tipiktir.[2-6] Ancak, yanl›ﬂ pozitif veya yanl›ﬂ negatif sonuçlar verebilmektedir.
Wong ve Berkowitz’in[2] çal›ﬂmas›nda baﬂparmak belirtisinin %16 yanl›ﬂ negatif sonuç verdi¤i bildirilmiﬂtir. Chan ve ark.[5] AE’li 32 eriﬂkin hastan›n
%65’inde baﬂparmak iﬂareti oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Kesin tan› için hastada solunum s›k›nt›s› giderildikten sonra larenks bak›s› yap›lmal›d›r. Olgular›m›z›n dördünde boyun yan filminde yumuﬂak dokularda ödem bulunmuﬂtur. Akut dönemde solunum s›k›nt›s› giderildikten sonra larenks BT çekilebilirse hem morbidite de¤erlendirilir, hem de kontrollerde karﬂ›laﬂt›rma yapmak olas›l›¤› elde edilmiﬂ
olur. Akut dönemde iki hastada larenks BT’si çekilmiﬂ, epiglot d›ﬂ›ndaki di¤er supraglottik yap›lar›n
da ödemli ve kabalaﬂm›ﬂ oldu¤u görülmüﬂtür. Bir
hastada epiglot apsesine rastlanm›ﬂt›r. Epiglot apsesi çok nadir görülen bir durumdur; ancak, mortalitesi yüksektir.[3] Bu nedenle, epiglot apsesi geliﬂen olgular mümkünse yo¤un bak›mda izlenmeli, gerekirse elektif trakeotomi aç›lmal›d›r. Hastam›zda trakeotomi ve apse drenaj› gerekmemiﬂtir; çünkü, ‹V antibiyotik ve steroid tedavisi ile klini¤i saatler içinde
düzelmiﬂ, kontrol BT’de apsenin geriledi¤i gözlenmiﬂtir. Apse oluﬂumu ve takipte gerilemenin görülmesi aç›s›ndan da larenks ve boyun BT’sinin çekilmesi önemlidir. Stanley ve Liang[4] AE’li hastalar›n
yar› oturur pozisyonda tutulmas› gerekti¤ini, yatar
duruma getirilmesi halinde ödemli epiglotun havayolunu kolayca t›kayabilece¤ini vurgulam›ﬂlard›r.

Hastalar baﬂvuru an›ndaki solunum s›k›nt›s›n›n
ve semptomlar›n derecesine ba¤l› olarak Friedman
s›n›flamas›na göre de¤erlendirilmiﬂtir.[5] Evre 1-3
aras›ndaki hastalar›n steroid tedavisiyle solunum s›k›nt›lar› kontrol alt›na al›nabilir; ancak, evre 4 hastalara entübasyon ya da trakeotomi ile solunum yolu
deste¤i sa¤lanmal›d›r. Hastalar›m›z›n tümüne ilk
baﬂvuru an›nda 250 mg metilprednizolon ‹V puﬂeden yap›lm›ﬂt›r. Al›nan yan›ta göre doz 1250 mg’a
kadar art›r›lm›ﬂt›r. Hastalar›n tümüne beraberinde
mide koruma uygulanm›ﬂt›r.
Nakamura ve ark.[1] AE’li 80 eriﬂkin hastadan ciddi solunum s›k›nt›s› mevcut olan 40’›na (%50) steroid tedavisi uygulam›ﬂlard›r. Wong ve Berkowitz[2] 17
hastadan beﬂine (%29), Chan ve ark.[5] 32 hastadan
24’üne (%75), Stanley ve Liang[4] 42 hastadan 40’›na
(%95), Rizk ve ark.[3] 29 hastadan 19’una (%66) steroid tedavisi uygulam›ﬂlard›r. Larengeal ödemin daha
ﬂiddetli oldu¤u olgulara steroid tedavisi uygulanm›ﬂt›r. Bir çal›ﬂmada steroid alan hastalar›n ortalama
hastanede kal›ﬂ süresi dört gün iken, steroid verilmeyen hastalarda bu sürenin 5.9 gün oldu¤u belirtilmiﬂtir.[2] Buna karﬂ›n, bir baﬂka çal›ﬂmada hastalar›n
%61’ine steroid uygulanm›ﬂ, bunun hastanede kal›ﬂ
süresini ya da trakeotomi gereksinimini de¤iﬂtirmedi¤i belirtilmiﬂtir.[11] Hastalar›m›zda steroid ilk baﬂvuru an›nda uygulanm›ﬂ, ciddi solunum s›k›nt›s›n›n
devam etmemesi üzerine takipte sadece antibiyoti¤e
yer verilmiﬂ ve steroid idame tedavisi uygulanmam›ﬂt›r. Trakeotomi aç›lan hastaya dekanülasyonu
h›zland›rmak amac›yla idame steroid tedavisi uygulanm›ﬂt›r.
Chan ve ark.[5] AE’li 32 eriﬂkin hastay› geriye dönük olarak incelemiﬂlerdir. Hastalardan 13’ü yo¤un
bak›mda takip edilmiﬂ, dokuz hastaya endotrakeal
entübasyon gerekmiﬂtir. Kardiyorespiratuvar arrest
ile baﬂvuran iki hastaya ise acil trakeotomi aç›lm›ﬂt›r. Wong ve Berkowitz[2] AE’li 17 eriﬂkin hastan›n
dokuzunu yo¤un bak›mda izlemiﬂler, üçüne elektif,
birine acil ﬂartlarda ortalama üç gün entübasyon uy-

Bo¤az kültürü, larengeal spazma neden olabilece¤inden ve geç sonuç verece¤inden yap›lmas› zorunlu bir tetkik de¤ildir. Önceki çal›ﬂmalarda az say›da hastada bo¤az kültürü çal›ﬂ›lm›ﬂ ve bo¤az kültüründe üreme olmuﬂtur.[2,3,5,13] Hastalar›m›z›n ikisinden bo¤az kültürü al›nm›ﬂ, birinde viridans streptokok ürerken di¤erinde üreme olmam›ﬂt›r. Akut epig155
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gulanm›ﬂt›r. Bir baﬂka çal›ﬂmada 80 hastan›n beﬂine
acil trakeotomi aç›lm›ﬂ, solunumun durmas› nedeniyle bir hastan›n öldü¤ü bildirilmiﬂtir.[1]

yun filmi ile kontrol edilmelidir. Mümkünse bir kez
larenks BT çekilerek apse gibi önceden mevcut olan
morbiditelerin takibi yap›lmal›d›r.

Çeﬂitli çal›ﬂmalarda farkl› oranlarda trakeotomiye gereksinim duyuldu¤u belirtilmiﬂtir. Bir çal›ﬂmada 42 hastan›n birine entübasyon, birine ise
acil trakeotomi uygulanm›ﬂ;[4] bir baﬂka çal›ﬂmada
29 hastan›n ikisine (%7) havayolu deste¤i sa¤lanm›ﬂt›r.[3] Frantz ve ark.[9] 129 hastan›n %15’ine, Dort
ve ark.[14] 43 hastan›n %33’üne trakeotomi açm›ﬂlard›r. Trakeotomi, eriﬂkin hasta grubunda çocukluk ça¤› AE’sine göre daha nadir gerekmektedir.
Dokuz yüz iki çocuk ve eriﬂkin AE’li hastayla yap›lan geriye dönük bir incelemede çocuklarda
%71, eriﬂkinlerde %13 oran›nda trakeotomi ya da
entübasyon gerekti¤i belirtilmiﬂtir.[15] Yo¤un bak›mda takip edilmesine ra¤men solunumu duran
ve acil trakeotomi aç›lmas›na karﬂ›n hayata döndürülemeyen bir olgu bildirilmiﬂtir.[16] Bu nedenle,
eriﬂkin AE’li hastalar steroid tedavisi eﬂli¤inde
mümkünse yo¤un bak›m koﬂullar›nda takip edilmeli, solunum s›k›nt›s›n›n artmas› durumunda
trakeotomiye baﬂvurulmal›d›r. D’Angelo ve ark.[13]
44 yaﬂ›nda AE’li bir hastay› iki kez entübasyon ve
ekstübasyon ile takip etmiﬂler, üçüncü gün sonunda solunum s›k›nt›s› düzelmeyen hastaya acil trakeotomi açmak zorunda kalm›ﬂlard›r.

Gagnon ve ark.n›n[18]çal›ﬂmas›nda, eriﬂkin AE’li
hastalarda 2-6 kez nüks geliﬂti¤i belirtilmiﬂtir. Hastalar›m›z ortalama bir y›l (da¤›l›m 11-17 ay) takip edilmiﬂ, hiçbirinde nüks izlenmemiﬂtir. Bununla birlikte, ayn› klinik tablonun tekrarlayabilece¤i ak›lda tutularak hastalar uzun dönem takip edilmelidir.
Sonuç olarak, eriﬂkin AE’si günler içinde h›zl›
ilerleyen ve ölümle sonuçlanabilen bir enfeksiyon
tablosudur. Benzer bir klinik tabloyla baﬂvuran hastalarda AE’den ﬂüphelenmek ve solunum s›k›nt›s›
kontrol alt›na al›nd›ktan sonra larenks muayenesi
yapmak ﬂartt›r. Hastalara solunum s›k›nt›s›n›n derecesine göre havayolu deste¤i sa¤lanmal›d›r. Eriﬂkin
AE’sinde morbidite ve mortaliteyi azaltmak için
do¤ru tan› zaman›nda konmal›, zaman kaybetmeden uygun tedaviye baﬂlanmal› ve gerekti¤inde trakeotomiden kaç›n›lmamal›d›r.
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