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ÖZET:

SUMMARY:

Cornelia de Lange sendromu (CdLS) nadir
görülen, tipik yüz görünümü, büyüme geriliði ve
mental retardasyonla karakterize bir sendromdur.
Bu yazýda preoperatif deðerlendirmede zor
entübasyon olabileceði öngörülen bir CdLS
olgusunun anestezi uygulamasý ve bu olgulara
anesteziyolojik yaklaþýmlarýn incelenmesi
amaçlandý.

Cornelia de Lange Syndrome and Anesthesia
(Case Report)
Cornelia de Lange (CdLS) is a rare
dysmorphogenic syndrome characterized by
distinctive facial appearence, failure to thrive and
mental retardation. This article presents anesthetic
management of CdLS syndrome suggesting difficult
tracheal intubation on preoperative physical
examination and evaluation of the anesthesiologic
aspects of this syndrome.
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GÝRÝÞ
Brachmann de Lange sendromu olarak da
bilinen Cornelia de Lange (CdLS) sendromu
sýklýðý 1/10 000-50 000 arasýnda deðiþen, motor
ve mental retardasyon, kýsa boyun, mikrosefali,
mikrognati, yüksek damak, tipik yüz görünümü
ve extremite anormallikleri ile karakterize bir
sendromdur (1,2). Etiyolojisi tam olarak
bilinmemekle birlikte bazý vakalarda 3.
kromozomun uzun kolundaki trizomi, bazý
vakalarda ise 9.kromozomun uzun kolundaki
monozomi en sýk tanýmlanan kromozom
anomalileridir (3). Hastalarýn mikrognati, fýrlak
diþler, yüksek damak gibi havayoluna ait klinik
özellikleri, endotrakeal entübasyon gerektiren
vakalarda anestezistler için problem teþkil
etmektedir.

konmuþ ve herhangi bir öneride bulunulmamýþ.
Anestezi öncesi deðerlendirmede biyokimyasal
tetkikleri ve PA akciðer grafisinde bir patoloji
saptanmadý. Sýk tekrarlayan üst solunum yolu
enfeksiyonlarý nedeniyle mevcut olan postnazal
akýntýsý dýþýnda kardiyak ya da solunumsal bir
probleme rastlanmadý. Fizik muayenede geliþme
geriliði, küçük baþ ve çene, fýrlak diþler, yüksek
damak saptandý ve endotrakeal entübasyonda
zorluk yaþanabileceði düþünüldü (Resim 1).
Resim 1. Cornelia de Lange sendromlu çocuðun
karakteristik yüz görünümü

OLGU
On iki yaþýnda kýz çocuk, koanal polip
nedeniyle endoskopik sinüs cerrahisi
uygulanmak üzere yatýrýlmýþ. Büyüme geliþme
geriliði, mental retardasyon, yüzdeki anomaliler
nedeniyle daha önce baþvurduðu saðlýk
kuruluþunda Cornelia de Lange sendromu tanýsý
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genç bir hastada orotrakeal entübasyonda
baþarýsýz olurken kör nazotrakeal entübasyonda
baþarý saðlayabilmiþler, inhalasyon anestetikleri
yardýmýyla spontan solunum korunarak
nazotrakeal entübasyonun bu tip hastalarda
daha avantajlý olduðunu savunmuþlardýr(7).
Bu olgu, entübasyon gerektiren CdLS
olgularýnda zor entübasyon olasýlýðýnýn göz
ardý edilmemesini ve zor entübasyona yönelik
hazýrlýklarýn özenle yapýlmasý gerektiðini
hatýrlatmaktadýr. Ýyi bir preoperatif
deðerlendirme ve perioperatif dönemdeki yakýn
bakým bu hastalarda geliþebilecek anestezi
komplikasyonlarýnýn azaltýlmasý açýsýndan önem
taþýmaktadýr.

Hasta, premedikasyon odasýnda mental
retardasyon nedeniyle oral premedikasyon
uygulanmasýný ve damaryolu açýlmasýný
reddettiðinden ameliyathaneye alýnarak maske
ile sevofluran kullanýlarak sakinleþtirildi.
Damaryolunun açýlmasý üzerine 0.05 µgr/kg
fentanil ve 5 mg/kg tiyopental ile anestezi
indüksiyonu yapýldý. Kas gevþemesi için 0.6
mg/kg roküronyum tercih edildi. Macintosh
blade kullanarak 5.0 ID endotrakeal tüp ile
ikinci denemede entübasyonda baþarý saðlandý
(Cormack and Lehane III) . Anestezi
idamesinde %50 N2O içinde %2 sevofluran
kullanýldý ve ek doz kas gevþetici yapýlmadý.
Operasyon süresince bir sorun yaþanmayan
hasta kas gevþeticinin etkileri geri döndürülerek
ekstübe edildi. Postoperatif derlenme odasýnda
bir süre daha takip edildikten sonra sorunsuz
olarak servise gönderildi.
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TARTIÞMA
Doðumsal anomalileri ve geliþimsel
problemleri olan hastalardaki cerrahi
uygulamalarda anestetik yaklaþýmlardaki
zorluklar daha ön plana çýkmaktadýr. Mental
durum bozukluklarýna baðlý yaþanacak
kooperasyon problemleri daha da önemlisi
kraniyofasyal ya da orofasyal deformitelerden
kaynaklanan zor havayolu, anestezi
uygulamalarýný daha da güçleþtirmektedir. Bu
sendromlardan biri olan Cornelia de Lange
sendromu (CdLS) kýsa boyun mikrosefali,
mikrognati, mandibula anomalileri, koanal
atrezi ve yüksek damak gibi patolojiler
nedeniyle zor entübasyon için potansiyel bir
risk taþýmaktadýr(2). Diþ yapýsýndaki
bozukluklar ve gastrik reflüye baðlý geliþen
dental erozyonlar da laringoskopi
uygulamalarýný zorlaþtýran problemlerdir (4).
CdLS hastalarýnýn anestetik uygulamalarýna
iliþkin tüm yayýnlarda havayolu saðlamadaki
güçlükler vurgulanmaktadýr. Moschini ve ark,
42 CdLS olgusundaki bildirilmiþ anestezi
uygulamalarýný retrospektif olarak
incelediklerinde yaþanan güçlüklerin benzer
olduðunu ve bir hastada özel laringoskop
kullanýmýnýn (McCoy blade) gerekliliðini
saptamýþlardýr (5). Hirai ve ark ise 12 aylýk bir
bebekte fiberoptik bronkoskop yardýmýyla
endotrakeal entübasyon saðlayabilmiþlerdir
(6). Yokoyama ve ark, aðýz açýklýðý kýsýtlý olan
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