
cil serviste herhangi bir nedenle solunum ve havayolu güvenliğinde bo-
zulma gerçekleştiğinde ya da bozulma olasılığının güçlü olduğu hasta grup-
larında “hhıızzllıı  sseerrii  eennttüübbaassyyoonn  ((HHSSEE))”” hayat kurtarıcı olabilir. HSE hastanın

klinik özelliklerine ve altta yatan hastalıklarına uygun olarak seçilecek hızlı ve güçlü
etkili sedatif hipnotikler, hızlı etki başlangıçlı ve kısa etkili nöromusküler blokör-
ler ve entübasyona karşı oluşacak fizyolojik yanıtı azaltacak ek medikasyonlarla
gerçekleştirilen ileri havayolu girişimidir.1,2

GENEL BİLGİLER

Hızlı ardışık entübasyon hazırlığı, birden fazla basamak ve ileri değerlendirmeleri
içerir. İngilizce baş harflerin kısaltması olan 7 P kuralı bu önemli basamakları anım-
satmak için oldukça faydalıdır.3
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Olgularla Hızlı Seri Entübasyon

ÖÖZZEETT  Hızlı seri entübasyon (HSE), acil serviste havayolu yönetimi için standart bir teknik haline
gelmiştir. Bir indüksiyon ajanı kullanılarak bilinçsizlik sağlanır ve ardından verilen hızlı etkili nö-
romusküler bir ajan ile paralizi oluşturarak uygun entübasyon koşulları sağlanır. HSE’de hasta de-
ğerlendirilmesi, havayolu teknikleri, sedayon ajanları, nöromusküler bloke edici ajanlar ve ek
yardımcı ajanların iyi bilinmesi gerekir. İlaçların en uygun şekilde kullanımı için, farmakodina-
mik, farmakokinetik ve yan etkileri hakkında bilgi şarttır. Bu makalede, olgularla hızlı seri entü-
basyona tartışmaya çalıştık.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Acil tedavi; entübasyon; vaka yönetimi

AABBSS  TTRRAACCTT  Rapid sequence intubation (RSI) has become the standard technique for airway man-
agement in the emergency department. Administration of an induction agent followed by a rap-
idly acting neuromuscular blocking agent to produce unconsciousness and motor paralysis provides
optimal intubating conditions. RSI requires familiarity with patient evaluation, airway-manage-
ment techniques, sedation agents, neuromuscular blocking agents, and additional adjunctive
agents. To optimize the use of drugs, the knowledge of pharmacodynamics, pharmacokinetics and
side effects is imperative. In this article, we try to discuss a rapid sequence intubation with case
presentations. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Emergency treatment; intubation; case management
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PREPARATION (HAZIRLIK)

Hastayı entübe etmek veya balon maske ile solutmak zor
olabilir öncelikle hastanın klinik ve anatomik özellikle-
rini değerlendirin. Klinik senaryoya göre alternatif bir
havayolu planı hazırlayın. Tüm ekipman ve ilaçların ek-
siksiz hazır olduğundan emin olun.3

PREOXYGENATION (ÖNOKSİJENLENDİRME)

HSE kararı verildiğinde en kısa sürede oksijenasyona
başlanmalıdır. Oksijenasyon için %100 oksijenin non-
rebreather bir maske ile 3 dakkika boyunca verilmesi
önerilir.2 Oksijenasyon, akciğer, kan ve dokularda oksi-
jen reservuarı oluşturarak hastanın oksijensiz uzun bir
apne dönemini tolere etmesini sağlar. Ancak hastanın
periferik oksijen saturasyonu yüksek akımlı oksijene rağ-
men 3-5 dakika içinde %90’ların üzerine çıkarılamıyorsa
daha fazla beklenmeden entübasyon işlemi yapılmalıdır.
Balon maske ancak entübasyon girişimi başarısız ise ve
hasta desatüre oluyorsa krikoid bası (Sellik manevrası)
ile kontrollü bir şekilde saturasyon %90’ların üzerine çı-
karılana kadar uygulanır.2,4 HSE’de apneik dönemde
nazal kanül ile 5L/dak oksijen verilmesi yeterli oksijen
saturasyonu sağlayabilir.5

PRETREATMENT (ÖNTEDAVİ)

Hastanın klinik durumuna bağlı olarak entübasyonun
olumsuz etkilerini azaltmak için eğer zaman yeterliyse
indüksiyon basamağı öncesi çeşitli ilaçlar verilebilir.
Tedavi öncesi ajanlar ile ilgili kanıta dayalı çalışmalar
eksiktir ve tedavi sonuçlarını iyileştirdiği belirsizdir.
Lidokain bronkospazmı olan ve intrakraniyal basıncı
artmış olan hastalarda ön tedavide özellikle öneril-
mektedir. Süksünilkolin verilmesiyle ortaya çıkan kas
fasikulasyonlarını önlemek için vekuronyumun pre-
kurarizan dozda kullanılması önerilmektedir.1,2

PARALYSIS WITH INDUCTION (İNDÜKSİYON AJANLARI İLE 
PARALİZİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ)

HSE’de sedatif hipnotik ve paralitik ilaçlar hastanın
mevcut klinik durumuna göre tercih edilmelidir.
HSE’de sıklıkla kullanılan sedatif ajanlar; etomidat,
propofol, ketamin, midazolam ve tiyopentaldir. Hasta-
nın klinik durumu ve ilaçların yan etkileri dikkate alı-
narak bu ajanların doğru seçimi yapılmalıdır. Örneğin,
ketamin bronkospazmı azaltığından dolayı ciddi astım
hastalarında kullanılırken, antikonvülsan etkisi nede-
niyle tiyopental status epileptikusta tercih edilmelidir.
HSE’de kullanılan nöromusküler bloke edici ajanlar;
süksinilkolin, vecuronyum ve rokuronyumdur. Süksi-

nilkolin etkisi hızlı başlangıçlı ve kısa süreli olduğundan
acil serviste en çok kullanılan ajandır.1,2,6

PROTECTION AND POSITIONING 
(TÜPÜ YERLEŞTİRME VE SABİTLEME)

Bu basamakta balon maske ventilasyonu uygulanmadan
gerekirse krikoid bası (Sellik manevrası) uygulanarak en-
dotrakeal tüp yerleştirilir. Mide aspirasyonuna karşı gü-
venli bir havayolu sağlanır.1

Yetişkin kadınlarda 7,5-8,0 ve erkeklerde 8-8,5 iç
çaplı endotrakeal tüpler tercih edilir. Entübasyon işlemi
sırasında vokal kordlar görülemiyorsa eksternel laringeal
manipulasyon veya BURP manevrası (krikoid  manuel
olarak posteriora, süperiora ve sağa laterale doğru yer de-
ğiştirilir) kullanılabilir.2 Eğer entübasyon girişimi başa-
rısızsa tüp hızla çıkarılır ve hasta krikoid bası eşliğinde
solutulur ve sonrasında entübasyon işlemi tekrarlanır.
Vaka serileri ve retrospektif çalışmalarda, krikoid ba-
sının mide aspirasyonunu önlemede yetersiz olduğu ve
entübasyonu zorlaştırdığı bildirilmiştir.2,7

PLACEMENT WITH PROF (TÜP YERİNİN DOĞRULANMASI)

Entübasyon yapıldıktan sonra tüp yerinin teyit edilmesi
önemlidir. Tanınmayan özefagus entübasyonu olası ya-
şamı tehdit edici sonuçlara yol açabilir. End tidal CO2
dedektörü ile tüpün doğru yerleştirildiği belirlemek için
yapılmalıdır. Endotrakeal tüpün yerleşiminin doğrulan-
ması ve izlenmesinde en güvenilir yöntemdir. Klinik
doğrulamada tüpün buğulanması, tüpün vokal kordlar
arasından geçişinin görülmesi (en iyisi), beş nokta kuralı
ile akciğerlerin (her iki taraf apeks ve bilateral orta kol-
tuk altından) ve midenin (epigastrik bölgeden) dinlen-
mesi, periferik oksijen satürasyonunun giderek
yükseldiğinin görülmesi ve hastanın cilt renginin pem-
beleşmesi kullanılacak parametrelerdir. Klinik indika-
törler tek başına güvenilir değildir.1,2

POSTINTUBATION MANAGEMENT
(ENTÜBASYON SONRASI YÖNETİM)

Endotrakeal tüp düzgün şekilde yerleştirilene kadar HSE
tamamlanamaz. Çeşitli teknikler, bağlama, bantlama ve
özel tüp tutucuları kullanma, tüpün güvenli kullanımı
için önerilmiştir. Endotrakeal tüp stabilize edici cihaz-
ların bantlama tekniğinden daha iyi sonuçları olduğu
gösterilmiştir.8-10

Farklı olgu senaryoları ile yapılan pratiklerin has-
taların değerlendirilmesi, yönetimine gerekli katkılar
sağlayacağı ve entübasyonun başarı şansını artıracağı aşi-
kârdır.
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Aşağıda farklı olgularla HSE protokolleri sunul-
maktadır.

Olgu 1

Otuz dört yaşında erkek hasta 6 metre yüksekten düşme
şikâyeti ile acil servise getirildi. Genel durumu kötü.
Vital bulgular: TA: 70/40 mmHg, Nabız: 130/dak, SS:
30/dak, O2 Sat: 91. FM’de batın distandü, sağ femur par-
çalı kırık ve pelvis fraktürü mevcut. Hastaya HSE kararı
verildi. Yaklaşımınız nasıl olmalıdır?

Hazırlık

Entübasyon ihtiyacına karar verilir. Oluşabilecek entü-
basyon zorlukları hakkında üst havayolu incelenir. Has-
tanın sistemik muayenesi, aldığı ilaçlar, allerji öyküsü
değerlendirilir. Kardiyak monitörizasyon, kan basıncı ve
SO2 monitörizasyon sağlanır. En az iki adet geniş damar
yolu açılır. Tüm malzemeler kontrol edilir (maske, O2
sistemi, aspiratörler, endotrakeal tüpler, laringoskop ve
ışığı, bladler vs.)

Ön Oksijenlendirme

10-15 lt/dak. maske ile oksijen.

Ön Tedavi

Vekuronyum 0,01 mg/kg IV prekürarizan doz olarak ve-
rilir.
Fentanyl 3 µgr/kg

İndüksiyon Ajanları İle Paralizinin Gerçekleştirilmesi

Ketamin 1-2 mg/kg
Süksinilkolin 1-1,5 mg/kg iv
Hastanın çene kas tonusunun kaybolduğunu gördükten
sonra yaklaşık 45 saniye sonra entübasyona geç.

Tüpü Yerleştirme ve Pozisyon Verme

Havayolunu aspiratör ile temizleyip vokal kordları gör-
dükten entübasyon yap.

Tüp Yerinin Doğrulanması

Her iki akciğerin eşit havalandığı belirlendikten sonra
tüpü tespit edin, 5 nokta oskultasyonu yapın, tüpün se-
viyesini ayarlayın. End tidal CO2 dedektörü ile tüpün
doğru yerleştirildiğini belirleyin.

Entübasyon Sonrası Bakım

Entübasyon işlemi bittikten sonra hastanın yakın takip
ve bakım işlemidir. Hasta monitörize edilir ve vital bul-
guları sürekli takip edilir.

Yukarıda verilen olguda, hastanın hemodinamisi
bozuk olduğundan indüksiyon ajanı olarak ketamin kul-
landık. Ketamin intravenöz olarak 1-2 mg/kg verilir, et-
kisi 45-60 saniyede başlar ve 10-20 dakika sürer. Ketamin,
katekolamin salınımı ile kan basıncı ve kalp hızında ar-
tışa neden olur ve bu nedenle hipotansif hastalarda ya-
rarlıdır. Ayrıca bu olgumuzda kullanacağımız bir diğer
ajan istikrarlı bir hemodinamik profili içermesi nedeniyle
etomidat olabilirdi.2 Olgumuzda tiyopental ve propofol
hipotansiyon yapıcı etkisi nedeniyle kullanılmadı.

Olgu 2

Araç içi trafik kazası geçiren, 45 yaşında erkek hasta 112
ambulansı ile acil servise getirildi. Genel durumu kötü.
GKS: 7, TA: 140/90, Nabız: 90/dak, O2Sat: %93, SS:
32/dak. Skalpte geniş laserasyonu mevcut. Hastaya HSE
kararı verildi. Yaklaşımınız nasıl olmalıdır?

Hazırlık

Gerekli tüm hazırlıklar

Ön Oksijenlendirme

10-15 lt/dak. maske ile oksijen uygulayın.

Ön Tedavi

Vekuronyum 0,01 mg/kg iv prekürarizan doz olarak ve-
rilir.
Lidokain 1-1,5 mg/kg iv puşe
Fentanyl 3 µgr/kg

İndüksiyon Ajanları ile Paralizinin Gerçekleştirilmesi

Tiyopental 3-5 mg/kg iv
Süksinilkolin 1-1,5 mg/kg iv puşe
Hastanın çene kas tonusunun kaybolduğunu gördükten
sonra entübasyona geç.

Tüpü Yerleştirme ve Pozisyon Verme

Havayolunu aspiratör ile temizleyip vokal kordları gör-
dükten sonra entübasyon yap.

Tüp Yerinin Doğrulanması

Her iki akciğerin eşit havalandığı belirlendikten sonra
tüpü tespit edin, 5 nokta oskültasyonu yapın, tüpün se-
viyesini ayarlayın. End tidal CO2 dedektörü ile tüpün
doğru yerleştirildiğini belirleyin.

Entübasyon Sonrası Bakım

Hasta monitörize edilir ve vital bulguları sürekli takip
edilir.
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Kafa travmalı hastalarda artmış intrakraniyal basınç
(ICP) sekonder beyin hasarına neden olur. Bu nedenle
yeterli serebral perfüzyon basıncı sağlanması önemlidir.
Yeterli ortalama arteryel basınç sağlanması ve ICP artı-
şının engellenmesi sekonder beyin hasarını önler.11 Ol-
gumuzda ICP yüksekliği olduğundan dolayı ön tedavide
lidokain kullandık. İntrakraniyal basıncı artıran klinik
durumlarda ön tedavide lidokain kullanımı genellikle
önerilmektedir. Ancak HSE uygulanacak hastalarda so-
nuçları iyileştirdiğine dair kanıt yoktur.2 Yapılan rando-
mize bir çalışmada entübasyon sırasında lidokainin kafa
travmasına bağlı ICP çok az azaltığı bildirilmiştir.12 Buna
karşılık 2 çalışmada lidokainin ön tedavide ICP iyileştir-
diğine dair kanıt bulunamamıştır.13,14

Olgumuzda indüksiyon ajanı olarak tiyopental kul-
landık. Tiyopental serebral oksijen tüketimi, serebral kan
akımını azaltır ve nöroprotektif olarak kabul edilir. Bu
nedenle ICP artıran nöbet, intrakraniyal kanama ve trav-
mada kullanımı faydalıdır. İndüksiyon dozu 3-5 mg/kg
iv, etkisi 30 saniyede başlar ve 5-10 dakika sürer.15

Laringoskopinin neden olacağı katekolamin deşar-
jını azaltmak için artmış ICP olan hastalarda HES’den
önce düşük doz fentanil (3 microgram/kg) kullanılması
önerilmektedir.2

Olgu 3

Altmış yaşında bayan hasta ani başlayan nefes darlığı şi-
kâyetiyle acil servise getirildi. Genel durumu orta, TA:
110/60 mmHg, Nabız: 120 /dak, SaO2: 80, SS:32/dak. FM:
Her iki akciğerde yaygın ralleri mevcut. Hastada sol kalp
yetmezliğine bağlı akciğer ödemi düşünüldü. Tedaviye
rağmen solunumu yüzeyseleşen ve şuur durumu bozulan
hastada HSE yaklaşımınız nasıl olmalıdır?

Hazırlık

Gerekli tüm hazırlıklar

Ön Oksijenlendirme

10-15 lt/dak. maske ile oksijen

Ön Tedavi

Vekuronyum  0,01 mg/kg IV prekürarizan doz olarak verilir.
Fentanyl 3 µgr/kg

İndüksiyon Ajanları İle Paralizinin Gerçekleştirilmesi

Etomidate 0,3 mg/kg iv
Süksinilkolin 1-1,5 mg/kg iv
Hastanın çene kas tonusunun kaybolduğunu gördükten
sonra entübasyona geç.

Tüpü Yerleştirme ve Pozisyon Verme

Havayolunu aspiratör ile temizleyip vokal kordları gör-
dükten sonra entübasyon yap.

Tüp Yerinin Doğrulanması

Her iki akciğerin eşit havalandığı belirlendikten sonra
tüpü tespit edin, 5 nokta oskultasyonu yapın, tüpün se-
viyesini ayarlayın. End tidal CO2 dedektörü ile tüpün
doğru yerleştirildiğini belirleyin.

Entübasyon Sonrası Bakım

Hasta monitörize edilir ve vital bulguları sürekli takip
edilir.

Yukarıda sözü edilen olguda sol kalp yetmezliğine
bağlı akciğer ödemi mevcut olup HSE’de indüksiyon
ajanı olarak etomidat kullanmayı uygun bulduk. Etomi-
dat KKY ve vital instabilitesi olan hastalarda kullanıl-
ması önerilen bir ajandır. Avantajları, miyokardiyal ve
serebral iskemiden koruması ve istikrarlı bir hemodi-
namik profil içermesidir. İndüksiyon dozu 0,3 mg/kg
iv, etkisi 15-45 saniyede başlar ve 3-12 dakika sürer.
Uyanık hastalarda miyoklonik tarzda kasılmalar mey-
dana gelebilir. Bu kasılmaların sıklığı tedavi öncesi uy-
gulanan fentanil ile azaltılabilir.2

Olgumuzda paralitik ajan olarak süksinilkolin kul-
landık. Süksinilkolin nikotinik reseptörleri aktive ettiğin-
den kas fasikulasyonları görülebilir. Kas fasikülasyonlarını
engellemek için ön tedavide non-depolarizan bir paralitik
ajan kullanılabilir. Ancak acil serviste fasikülasyonları
engelleme amaçlı nondepolarizan ajan kullanımının yeri
olmadığı bazı çalışmalarda vurgulanmıştır.16 Biz olgu-
muzda fasikülasyonları engelleme amaçlı vekuronyum
kullanmayı uygun bulduk.

Olgu 4

Üç yıldır miyastenia gravis tanısı olan hastanın iki aydır
çiğneme ve yutma güçlüğü mevcut. Evde solunum sıkın-
tısının artması üzerine acil servise getirildi. Vital bulgular:
TA: 140/70, Nabız 120/dak, SS: 9/dak, ateş: 36,2. Arteri-
yel kan gazı analizinde; pH: 6,9, PaCO2: 80 mmHg, PaO2:
55, SaO2: %75. Hastada HSE yaklaşımınız nasıl olmalıdır?

Hazırlık

Gerekli tüm hazırlıklar

Ön Oksijenlendirme

10-15 lt/dak. maske ile oksijen
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Ön Tedavi

Vekuronyum 0,01 mg/kg iv prekürarizan doz olarak ve-
rilir.
Fentanyl 3 µgr/kg

İndüksiyon Ajanları ile Paralizinin Gerçekleştirilmesi

Ketamin 1-2 mg/kg iv
Süksinilkolin 2 mg/kg iv
Hastanın çene kas tonusunun kaybolduğunu gördükten
sonra entübasyona geç.

Tüpü Yerleştirme ve Pozisyon Verme

Havayolunu aspiratör ile temizleyip vokal kordları gör-
dükten sonra entübasyon yap.

Tüp Yerinin Doğrulanması

Her iki akciğerin eşit havalandığı belirlendikten sonra
tüpü tespit edin, 5 nokta oskultasyonu yapın, tüpün se-
viyesini ayarlayın. End tidal CO2 dedektörü ile tüpün
doğru yerleştirildiğini belirleyin.

Entübasyon Sonrası Bakım

Hasta monitörize edilir ve vital bulguları sürekli takip
edilir.

SSoorruu..  MMiiyyaasstteenniiaa  ggrraavviiss  hhaassttaallaarrıınnddaa  ssüükkssiinniillkkoolliinn
vveerriilliirr  mmii??

Miyastenia gravis kas güçsüzlüğü ve yorgunluk ile
karakterize bir otoimmün hastalıktır. Acil servisteki
en önemli komplikasyonu solunum yetmezliğidir. Mi-
yastenia graviste sinir hücresi anatomik olarak nor-
malken kas lifi asetilkolin reseptör sayısında azalma
olur. Hastalarda asetilkolin reseptör antikorları sapta-
nır. Bu antikorlar asetilkolin reseptörlerinde yıkılma
disfonksiyon ve blokaja neden olur. Asetilkolin resep-
törlerine karşı antikor oluşumu nedeniyle bu hasta-
larda süksinikoline karşı direnç gelişir. Bu nedenle
HSE’de paralizi sağlanması için daha yüksek dozlara 2
mg/kg ihtiyaç duyulur.17,18 Bu nedenle olgumuzda 2
mg/kg süksinilkolin kullanmayı uygun bulduk. Ayrıca
bu olguda rokuronyum ve vekuronyumda kullanılabi-
lir.

Süksinilkoline bağlı kas fasikulasyonlarını engelle-
mek amacıyla olgumuzda ön tedavide düşük doz veku-
ronyum kullandık. Bu olguda indüksiyon ajanı olarak
ketamin kullandık. Midazolam, etomidat ve tiyopental
diğer alternatif ajanlar olabilir.

Olgu 5

Yetmiş üç yaşında bayan hasta yüksek ateş ve kusma şi-
kâyetiyle acil servise getirildi. Genel durumu orta. Vital
bulgular: Ateş 38,7oC, TA: 80/40 mmHg, Nabız: 136 /dak,
SaO2: 87. 2000 cc kristaloid ve vazopresör tedavi ile
genel durumu düzelmedi. Hastada septik şok düşünüldü.
Takipte genel durumu ve solunumu kötüleşen hastaya
HSE yaklaşımınız nasıl olmalıdır?

Hazırlık

Gerekli tüm hazırlıklar

Ön Oksijenlendirme

10-15 lt/dak. maske ile oksijen

Ön Tedavi

Vekuronyum  0,01 mg/kg IV prekürarizan doz olarak ve-
rilir.
Fentanyl 3 µgr/kg

İndüksiyon Ajanları İle Paralizinin Gerçekleştirilmesi

Ketamin 1-2 mg/kg iv
Süksinilkoin 1-1,5 mg/kg iv
Hastanın çene kas tonusunun kaybolduğunu gördükten
sonra entübasyona geç.

Tüpü Yerleştirme ve Pozisyon Verme

Havayolunu aspiratör ile temizleyip vokal kordları gör-
dükten entübasyon yap.

Tüp Yerinin Doğrulanması

Her iki akciğerin eşit havalandığı belirlendikten sonra
tüpü tespit edin, 5 nokta oskultasyonu yapın, tüpün se-
viyesini ayarlayın. End tidal CO2 dedektörü ile tüpün
doğru yerleştirildiğini belirleyin.

Entübasyon Sonrası Bakım

Hasta monitörize edilir ve vital bulguları sürekli takip
edilir.

Hemodinamisi bozuk septik şoktaki hastada keta-
min ilk tercih olarak kullanıldı. Bu olguda etomidat kul-
lanabilir miydik? Etomidat kullanımı sepsis hastalarında
tartışmalıdır. Etomidat, 11-deoksikortizolu kortizole çe-
viren 11-beta-hidroksilaz enziminin geri dönüşümlü bir
inhibitörüdür. Bu etki 12-24 saatten uzun olmaz. Yapı-
lan çalışmalarda, etomidatın kritik hastalarda kortizol
seviyesine azaltmasına rağmen, ağır sepsis ve septik
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şok hastalarında HSE’de kullanımında mortaliteyi ar-
tırdığına dair yeterli kanıt yoktur.19,20 Bazı yazarlar
sepsis hastalarında HSE’de etomidat kullanıldıktan
sonraki ilk 24 saat içinde ampirik glukokortikoid teda-
visi önermektedirler ancak bu yaklaşımı destekleyen ça-
lışma sonuçları yetersizdir.21 Etomidatın kontraendikas-
yonları; sürrenal süpresyon, miyoklonus ve nöbet eşiğini
düşürmedir.1

Ayrıca tiyopental lökositlerin aktivitesini baskıla-
dığından dolayı sepsis hastalarında HSE’de kullanımı
önerilmez.22

Olgu 6

Otuz yedi yaşında erkek hasta evde 3 kez nöbet geçir-
miş. Acil servise getirildiğinde genel durumu kötü, bi-
lici kapalı ve jeneralize tonik-klonik tarzda nöbet
geçiriyordu. Vital bulgular: TA: 120/70 mmHg, SS:
24/dak, Nabız: 110/dak. Hastaya damar yolundan 10 mg
diazem yapıldı ve fenitoin infüzyonu başlandı. Nöbeti-
nin 15 dakika boyunca devam etmesi üzerine hastada
status epileptikus düşünüldü. Bu olguda HSE yaklaşımı-
nız nasıl olmalıdır?

Hazırlık

Gerekli tüm hazırlıklar

Ön Oksijenlendirme

10-15 lt/dak. maske ile oksijen

Ön Tedavi

Fentanyl 3 µgr/kg

İndüksiyon Ajanları ile Paralizinin Gerçekleştirilmesi

Tiyopental 3 mg/kg iv
Vecuronyum 0,1 mg/kg IV
Hastanın çene kas tonusunun kaybolduğunu gördükten
sonra entübasyona geç.

Tüpü Yerleştirme ve Pozisyon Verme

Havayolunu aspiratör ile temizleyip vokal kordları gör-
dükten sonra entübasyon yap.

Tüp Yerinin Doğrulanması

Her iki akciğerin eşit havalandığı belirlendikten sonra
tüpü tespit et, 5 noktadan solunum seslerini dinle, Tüpün
seviyesini ayarla. Kontrol akciğer grafisi çek, pulse oksi-
metre ve kapnograf ile takip et.

Entübasyon Sonrası Bakım

Hasta monitörize edilir ve vital bulguları sürekli takip
edilir.

Status epileptikus önceleri 30 dakikadan uzun süren
nöbet veya nöbet aralarında bilincin açılmadığı nöbet-
ler olarak tanımlanmıştır.23 Günümüzde beş dakika veya
daha fazla klinik nöbet aktivitesinin devam etmesi veya
iki nöbet arasında bilincin açılmaması olarak tariflen-
miştir.24 Acil serviste status epileptikuslu hastada HSE’de
tiopental veya midazolam önerilmektedir. Tiyopental
güçlü antikonvusif ve serebral koruyucu etkisinden do-
layı olgumuzda ilk seçenek olarak tercih edildi. Midazo-
lam hızlı etkili HSE’da tercih edilen bir benzodia-
zepindir. İndüksiyon dozu 0,1-0,3 mg/kg iv, etkisi 30-60
saniyede başlar ve 15 -30 dakika sürer. Antikonvulsan
etkisinden dolayı status epileptikusta HSE’de kullanımı
önerilmektedir.25,26 Etomidate nöbet eşiğini düşürdüğü
için kullanımı öneril- mez.1

Olgu 7

Kırk beş yaşında bayan hasta tüp patlaması sonrası alev
yanığı nedeniyle 2 gün sonra acil servise getirildi. Genel
durumu kötü bilinci konfü. Vital bulgular: TA: 100/70,
Nabız: 110/dak, SS: 11/dak. Bu olguda HSE yaklaşımınız
nasıl olmalıdır?

Hazırlık

Gerekli tüm hazırlıklar

Ön Oksijenlendirme

10-15 lt/dak. maske ile oksijen

Ön Tedavi

Fentanyl 3 µgr/kg

İndüksiyon Ajanları ile Paralizinin Gerçekleştirilmesi

Etomidat 0,3 mg/kg iv
Rocuronyum 1 mg/kg iv puşe
Hastanın çene kas tonusunun kaybolduğunu gördükten
sonra entübasyona geç.

Tüpü Yerleştirme ve Pozisyon Verme

Havayolunu aspiratör ile temizleyip vokal kordları gör-
dükten sonra entübasyon yap.

Tüp Yerinin Doğrulanması

Her iki akciğerin eşit havalandığı belirlendikten sonra
tüpü tespit edin, 5 nokta oskultasyonu yapın, tüpün se-
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viyesini ayarlayın. End tidal CO2 dedektörü ile tüpün
doğru yerleştirildiğini belirleyin.

Entübasyon Sonrası Bakım

Hasta monitörize edilir ve vital bulguları sürekli takip
edilir.

Olgumuz yanık hastası olduğundan hiperpotasemi
riskinden dolayı süksinilkolin kullanılmadı. Suksinilko-
lin kontrendike olduğu durumlarda orta etkili non-de-
polarizan ajan olan rokuronyum güvenle kullanılabilir.
HSE’da paralitik dozu 1 mg/kg, etki başlama süresi 1-3
dakika, etki süresi 30-45 dakika sürer.2 Yan etkileri gö-
receli olarak vecuronyumdan daha azdır. Rokuronyu-
mun avantajı, nöromuskuler blokajı hızlıca geriye
çeviren sugammadex gibi bir antidotu olmasıdır. Su-
gammadex, selektif gevşetici bağlayıcı ajan olup, birkaç
dakika içinde blokajı tersine çevirir. Nöromusküler blo-
kajı geriye çevirmek dozu yetişkinlerde genellikle 4
mg/kg iv olasına rağmen acil durumlarda 16 mg/kg iv
kullanımı tercih edilir.27

Olgumuz yanık hastası hiperpotasemi riskinden do-
layı süksinilkolin kullanmayı uygun bulmadık. 

Süksililkolinin, mutlak kontraendike olduğu iki du-
rumdan biri EKG değişikliği olan şiddetli hiperkalemi has-
taları ve ikincisi kişinin kendisinde veya ailesinde malign
hipertermi hikâyesidir. Nöromusküler hastalıklar, inme
(>72 saat), rabdomiyoliz ve yanık (>72 saat) gibi hiperka-
lemi gelişmesi beklenen hastalarda ve miyopatiler, dar
açılı glokom ve böbrek yetmezliğinde kaçınılmalıdır.1,2

Olgu 8

Astım öyküsü olan 70 yaşında erkek hasta nefes darlığı
şikâyetiyle acil servise getirildi. Vital bulgular: TA: 140/80
mmHg, Nabız: 120/dk, SS: 40/dk. Dinlemekle her iki ak-
ciğerde yaygın ronkusları mevcut. Hasta tedaviye rağmen
düzelmedi. Bu olguda HSE yaklaşımız nasıl olmalıdır?

Hazırlık

Gerekli tüm hazırlıklar

Ön Oksijenlendirme

10-15 lt/dak maske ile oksijen

Ön Tedavi

Lidokain 1-1,5 mg /kg iv
Vekuronyum: 0,01 mg/kg IV prekürarizan doz olarak ve-
rilir.
Fentanyl 3 µgr/kg

İndüksiyon Ajanları ile Paralizinin Gerçekleştirilmesi

Ketamin 1-2 mg/kg iv
Süksinilkolin 1-1,5 mg/kg iv
Hastanın çene kas tonusunun kaybolduğunu gördükten
sonra entübasyona geç.

Tüpü Yerleştirme ve Pozisyon Verme

Havayolunu aspiratör ile temizleyip vokal kordları gör-
dükten sonra entübasyon yap.

Tüp Yerinin Doğrulanması

Her iki akciğerin eşit havalandığı belirlendikten sonra
tüpü tespit edin, 5 nokta oskultasyonu yapın, tüpün se-
viyesini ayarlayın. End tidal CO2 dedektörü ile tüpün
doğru yerleştirildiğini belirleyin.

Entübasyon Sonrası Bakım

Hasta monitörize edilir ve vital bulguları sürekli takip
edilir.

Astım değişken uyaranlara karşı artmış havayolu
cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir bozukluk-
tur. Patofizyolojik olarak en önemli özelliği havayolu ça-
pında daralmaya neden olan düz kas kasılması, bronşiyal
duvar ödemi, vasküler konjesyon ve kalın sekresyonlar-
dır.28 Lidokain artmış havayolu direnci olan hastalarda
HSE’de ön tedavide kullanımı önerilmektedir. Entübas-
yondan 3 dakika önce 1,5 mg /kg iv verilir etkisi 45-90
saniyede başlar ve 20 dakika sürer. Lidokainin bronkos-
pazmı azalttığına dair kanıtlar net değildir.2

Olgumuzda indüksiyon ajanı olarak ketamin kul-
lanmayı tercih ettik. Ketamin doğrudan düz kas gevşe-
mesi ve bronkodilatasyona neden olur ve bu nedenle
dirençli status astmatikuslu hastada indüksiyon için ter-
cih edilen bir ajandır. Teorik olarak ketamin katekola-
min salınımını artırıp bronkodilatasyona neden olur.
Sınırlı hayvan çalışmalarında direkt bronkodilatasyon
etkisi olduğu gösterilmiştir. Yeterli kanıtlar olmamasına
rağmen çoğu klinisyen HSE gerektiren ciddi astmatik
hastalarda ketamini indüksiyon ajanı olarak kullanmayı
tercih etmektedir.29 Propofol havayolu direncini azal-
tır ve HSE kararı verilen bronkospazmlı hastalarda in-
düksiyon ajanı olarak kullanılması faydalı olabilir.
Etomidat ve midazolam alternatif olarak bu hastalarda
kullanılabilir. Tiyopental histamin salınımına sebep
olur ve sonuçta bronkospazmı artırır bu nedenle reak-
tif havayolu direnci olan hastalarda kullanılması öne-
rilmez.30
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