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Önsöz

De¤erli Meslektafllar›m, 

Türk Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Vakf›n›n gelenek-

selleflen Mezuniyet Sonras› E¤itim Kitapç›klar› serisinin 5.’sini sunmak-

tan mutluluk duyuyorum. 

Bu kitapç›¤›m›z›n editörü Say›n Halis Ünlü ve tüm yazarlar›na, ver-

mifl olduklar› hizmetler nedeniyle tüm KBB camias› ad›na teflekkür edi-

yorum.

TKBB Vakf› e¤itime her türlü katk›y› yapmaya devam edecektir. Ge-

rek yurt d›fl› gerek yurt içi e¤itim burslar›, gerekse e¤itici kitaplar ve gör-

sel malzeme yan›nda Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da Vak›f merkezlerimiz-

de e¤itim toplant›lar›m›z sizlerin destekleriyle devam edecektir.

Sayg›lar›mla

Prof. Dr. ‹rfan Devrano¤lu

TKBBV Baflkan›
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Girifl

De¤erli Meslektafllar›m, 

Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi anabilim dal›n›n temel

uygulama alanlar›ndan olan septorinoplasti ameliyat› bütün dünyada

oldu¤u gibi ülkemizde de giderek artan bir popülarite kazanm›flt›r. Bu

durum ameliyat› yapan cerrahlar›m beceri ve bilgilerinin artmas› ve

insanlar›n kozmetik beklentilerinin yükselmesi ile aç›klanabilir. Türk

Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Vakf› E¤itim Kurulunu teflkil

eden Akademi Bilimsel Kurulu bu yöndeki beklentileri dikkate alarak

bu y›lki Mezuniyet Sonras› E¤itim Kitapç›¤›n›n ana konusunu

Septorinoplastiler olarak seçmifltir. Bu kitap septorinoplastiler konusun-

da ülkemizdeki deneyimli meslektafllar›m›z›n bilgi ve becerilerini

konuya ilgi duyan okuyucuya aktarmak amac›yla haz›rlanm›flt›r. Bu vesi-

leyle kitaba bilimsel katk› sa¤layan tüm yazarlara, yay›nevine ve Türk

Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Vakf› yöneticilerine

teflekkür eder, kitab›n burun cerrahisi ile u¤raflan tüm meslektafllar›ma

yararl› olmas›n› dilerim.

Sayg›lar›mla

Prof. Dr. H. Halis Ünlü

Editör
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Son y›llarda popüler olan rinoplasti operasyonlar› nedeniyle cerrahi

de¤iflikliklerin, burnun görünüflünde ve fonksiyonlar›ndaki uzun dönem-

de ortaya ç›kan etkileri daha fazla anlafl›l›r olmaya bafllam›flt›r. 

Anatomik varyasyonlar›n do¤ru olarak de¤erlendirilmesi cerrah›n da-

ha gerçekçi bir cerrahi plan gelifltirmesine yard›mc› olur. Ayr›ca normal ol-

mayan yap›lar›n ve anatomik farkl›l›klar›n önceden bilinmesi istenmeyen

estetik sonuçlar›n önlenebilmesi aç›s›ndan kritik öneme sahiptir. Burun

anatomisinin detayl› olarak bilinmesi baflar›l› bir rinoplasti için çok önem-

lidir (Tablo 1, Resim 1-3). Nazal cerrahi anatomi ile ilgili yaz›lm›fl çok say›-

da kaynak mevcuttur. Bu bölümde cerrahi anatomi k›saca gözden geçiri-

lecektir. 

Burun solunum sisteminin üst parças›d›r. Nazal septum taraf›ndan sa¤

ve sol olmak üzere iki kaviteye bölünmüfltür. Eksternal olarak burun flekil

ve ölçüleri aç›s›ndan farkl›l›klar gösterebilir. Bunun nedeni nazal k›k›rdak-

lardaki ve glabellar derinlikteki bireysel de¤iflikliklerdir. Burun yüzden al-

n›n hemen alt›ndan bafllayarak öne ve afla¤›ya do¤ru uzan›r. Burnun dor-

sumu al›ndan apeks (tip)’e do¤ru yer al›r. Burnun iç yüzeyi anteror nares

denilen ve septum taraf›ndan nazal kavitenin bölünmesi ile oluflturulmufl,

iki apertura ile öne aç›l›r. Her bir nares lateralde alt lateral k›k›rdaklar tara-

f›ndan oluflturulan alalar ile s›n›rlanm›flt›r. Burun arkada posterior nares

veya koana olarak isimlendirilen yap› ile nasofarenkse aç›l›r.1-4

Cerrahi bir bak›fl aç›s› ile de¤erlendirildi¤inde burun, osteokartilajinöz

kemerli bir yap›ya benzemektedir. Bu yap› septum taraf›ndan iki ayr› böl-

meye ayr›lm›flt›r ve iç taraftan müköz membranlar, d›fl taraftan ise cilt ile

kaplanm›flt›r. Bu osteokartilaj kemer yap›y› bir çad›r›n iskeleti gibi de¤er-

lendirdi¤imizde, cildi bu çad›r›n brandas› olarak düflünebiliriz.1,4,5 D›fltan

içe do¤ru cilt, subkutan konnektif ya¤l› doku ve kas lifleri yer al›r. Bu ta-

bakalar›n kal›nl›¤› ve uzan›m› önemli derecede bireysel farkl›l›klar göster-

Nazal Cerrahi
Anatomi

Dr. Köksal Yuca
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mektedir.6,7 Osteokartilajinöz iskelette meydana gelen her türlü de¤ifliklik,

ciltte ve burnun görünümü ile birlikte fonksiyonlar›nda da de¤iflikliklere

yol açacakt›r.

Burnun kemik iskeleti üstte nazal kemikler, maksillan›n frontal uzant›-

lar› ve frontal kemiklerin nazal parçalar› taraf›ndan oluflturulan hareketsiz

kemik piramit yap›d›r. Burnun hareketli k›k›rdak bölümü ise befl temel k›-

k›rdak ve birkaç küçük aksesuar k›k›rdaktan oluflmufltur. Bu k›k›rdaklar

hyalen k›k›rdak yap›s›ndad›r ve birbirleri ile ve kemiklerle periost ve peri-

kondriumlar vas›tas› ile iliflkilidirler.1,4

2

Yuca, K

Tablo 1. Nazal anatomik terminoloji ve anatomik iflaret noktalar›.1-3

Ala: Nostrilin lateral kenar›n› oluflturan k›k›rdak ve yumuflak doku.

Alar girinti (Alar oluk): Alar k›k›rdaklar›n hemen lateralinde burun ve yana¤› birbirinden ay›ran gi-
rinti. Yandan bak›flta burnun en posteriorundaki k›s›md›r.

Dom: Tip bölgesinde middle krusun en belirgin segmenti olan k›k›rdak yap›.

‹nfratip: Nostrillerin tavan›ndan geçen çizgi ile burun tipi aras›nda kalan k›s›m.

Kolumella k›r›lma noktas›: Kolumellan›n en uç noktas›, genellikle medial krus-middle krus geçifl
bölgesidir.

Lobül: Burnun 1/3 distal hareketli k›sm›n› tan›mlar, burun tipini, alar k›k›rdaklar›, kolumellay› 
ve membranöz septumu içerir.

Nazion: Orta hatta burun kökünün en derin noktas›.

Nazolabial sulkus: Alar k›k›rdaklar›n laterali ile yanak aras›ndan bafllayarak üst dudak köflesine
inen oblik girinti.

Rhinion: Burun dorsumunda k›k›rdak-kemik birleflim yeri (Keystone area).

Septal aç›: Dorsal ve kaudal septumun birleflti¤i nokta.

Zay›f üçgen (Soft triangle): Kolumella ile alan›n birleflim yerinde k›k›rdak destek içermeyen üçgen.

Subnazale: Orta hatta kolumellan›n üst dudakla birleflti¤i nokta.

Supratip k›r›lma noktas›: Tipin sefalik k›sm›nda lobülün üst lateral k›k›rdak ile birleflti¤i bölge.

Tip: Her iki dom, supratip ve kolumellar k›r›lma noktalar› aras›ndaki alan.

Trikion: Aln›n üst s›n›r›n› oluflturur ve frontal saç çizgisi üzerindedir.

Radiks: Burun köküdür ve süperior orbital s›n›rda lateral nazal duvara do¤ru devam ederek inen
e¤rinin bir parças›n› oluflturur. 

Subnazal: Kolumella ve üst duda¤›n burun taban›ndaki birleflim yeridir.

Glabella: Yandan bak›flta orta sagittal planda aln›n en ç›k›nt›l› noktas›d›r.

Tip noktas› (Tip defining point): Nazal tipin anterior olarak en ç›k›nt›l› noktas›d›r ve alar k›k›rdak-
lar›n dom bölgesine uyar.

Nazal valv: Dört nazal valv konsepti tan›mlanabilir; Nostril, Vestibüler, ‹nternal ve Kemik.

Nostril valvi: Kolumella, kaudal septum, krural foorplatler, alar rim yumuflak dokusu, alar lobül ve
nostril kenar› aras›nda yer al›r.

Vestibüler valv: Nostril ve internal nazal valv aras›ndaki lateral alar kollapsa ba¤l› obstrüksiyonun
en s›k görüldü¤ü yerdir. 

‹nternal nazal valv: ‹nternal nazal valv aç›s› ve internal nazal valv alan› olmak üzere iki k›s›md›r.

Kemik valv: Lateral nazal duvar ve septum aras›nda yer al›r.



Nazal Kemik ‹skelet

Burnun piradimal flekildeki d›fl yap›-

s› bir çift nazal kemik taraf›ndan olufltu-

rulur. Nazal kemikler yukardan frontal

kemi¤in processus nazalisinden, lateral-

den de maksiler kemi¤in processus na-

salisinden uzan›r.4,5,8 Nazal kemiklerin

uzunlu¤u, eriflkinde yaklafl›k 25 mm’dir

ve interkantal ligament taraf›ndan sefa-

lik ve kaudal olmak üzere iki eflit parça-

ya ayr›l›r.9 Ancak Larrabee nazal kemik-

lerin uzunlu¤unun oldukça de¤iflken

olabilece¤ini belirtmifltir. K›sa nazal ke-

mikler bireylerde nazal profilin küçük

olmas›na katk›da bulunacakt›r.8 Nazal

kemikler dörtgen yap›da, çok nadiren simetrik olup san›ld›¤›n›n aksine

burundaki kubbenin küçük bir k›sm›na kat›l›r ve üst k›sm› alt k›sm›ndan

daha kal›nd›r.5,6 Her iki nazal kemi¤in kaudal ucu, etmoid kemi¤in perpen-

diküler laminas› ve üst lateral k›k›rdaklar›n birleflti¤i bölge ‘keystone’’ böl-

gesi olarak isimlendirilir. Bu alan burun 1/3 orta k›sm›n deste¤i aç›s›ndan

önem tafl›maktad›r.7 Burun dorsal bölgede hump rezeksiyonu yap›l›rken

ve lateral osteotomi s›ras›nda k›k›rdak septum posterior k›sm› ile etmoi-

din perpendiküler laminas› bölgeye destek olarak kal›r. 

Nazal kemi¤in süperior sütur hatt›, sert ve kal›n kemik olan glabella ile

birleflim yerinde yer al›r. Buradaki çöküntü profilden bak›ld›¤›nda na-

zofrontal aç› olarak bilinir ve nasion olarak isimlendirilir.5

Septum burun kemikleri için orta hatta yer alan bir merkezi destek ola-

rak ifl görür. Ayn› zamanda nazal fizyoloji ve burun fleklinin oluflumunda

önemli role sahiptir. Septum nazal kemikler ve nazal tiple birlikte dorsu-

mun fleklini ve deste¤ini sa¤lar.4,5,8 Septum kemik ve k›k›rdak bölümlerden

oluflturulmufltur. Ethmid kemi¤in perpendiküler laminas›, vomer ve sep-

Nazal cerrahi
anatomi
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Resim 1. Genel olarak burnun tarifinde
kullan›lan yer belirleyici yön bilgileri.

Resim 2. Burnun eksternal
anatomik iflaret noktalar›.
Anterior (A), lateral (B) ve bazal
(C) görünüm. N: Nazion;
R: Rinion; S: Supratip; T: Tip;
C: Kolumella; A: Ala.

Kranial (Superior)

Ventral (Anterior)

Kaudal (‹nferior)

Dorsal (Posterior)

A B C



tal kuadrangüler k›k›rdak olmak üzere bafll›ca üç ana yap›dan meydana

gelmifltir. Etmoid kemi¤in perperdikuler laminas› oldukça ince bir kemik

yap›d›r, kemik septumun üst 1/3’ünü oluflturur, üstte frontal kemik ve

kribriform plak ile devaml›l›k gösterir.4,5 Önde orta hatta nazal kemiklerle,

kaudalde septal k›k›rdakla ve altta vomer ile komfluluk yapar. Septal k›k›r-

dak ile birleflti¤i yerde sonlan›r ve buras› nazal kemi¤in tam alt k›sm›na

denk gelir.4,5 Vomer ise septumun arka alt parças›n› oluflturan, sfenoid ke-

mik, maksilla ve palatin kemiklerle eklem yapan yine ince ve yass› bir ke-

miktir.4

Nazal kemikler ile maksillan›n frontal procesuslar› birleflerek önden

bak›ld›¤›nda kafatas›ndaki apertura piriformisi olufltururlar. Maksillan›n

procesussus frontalisinin posteriolateral s›n›r› lakrimal kemik ile birlefle-

rek lakrimal olu¤u oluflturur. Bu oluk lakrimal kanal› içerir.5 Yap›lacak bir

lateral osteotomi, içerdi¤i önemli yap›lar nedeniyle bu olu¤a zarar verme-

melidir (Resim 4).
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Resim 4. Aç›k rinoplasti operasyonunda ve lateral görünümde
burunda önemli anatomik yap›lar. N Kem: Nazal kemik;
ÜLK: Üst lateral k›k›rdak; ALK: Alt lateral k›k›rdak; ALK Lc: 
Alt lateral k›k›rdak lateral krus; ALK Mc: Alt lateral k›k›rdak
medial krus.

Resim 3. Önemli anatomik ve klinik yap›lar›yla burnun eksternal
anatomisi. Lateral görünüm. N: Nazion; R: Rinion; S: Supratip; 
T: Tip; C: Kolumella; NK: Nazal kemik; ULK: Üst Lateral k›k›rdak; 
ALK: Alt lateral k›k›rdak; ALK LK: Alt lateral k›k›rdak lateral krus;
ALK MK: Alt lateral k›k›rdak medial krus.



Nazal K›k›rdak ‹skelet

Nazal K›k›rdaklar

Eksternal burun yap›s›n›n en büyük k›sm›n› nazal k›k›rdaklar yapar.

Kartilajinöz eksternal burun önden apertura priformis aç›kl›¤›na do¤ru

uzan›r ve burun kaslar› ile hareket ettirilir. Bu kas hareketinin burun bofl-

luklar› ile gelen hava ak›m›n›n düzenlenmesinde önemli rolü vard›r. Kar-

tilajinöz eksternal burun üst lateral k›k›rdaklar, alt lateral k›k›rdaklar (alar

k›k›rdaklar) ve aksesuar k›k›rdaklar taraf›ndan oluflturulur. Ayr›ca septal

k›k›rdak ortada yer alarak nazal bofllu¤u iki bölüme ay›r›r. Nazal septum

flekil ve destek foksiyonunun yan› s›ra hava ak›m›n›n düzenlenmesinde

rol al›r.5

Septal K›k›rdak

Dörtgen k›k›rdak (kuadrangüler k›k›rdak) olarak da bilinen septal k›-

k›rdak, düzensiz, dörtgen flekilli ve de¤iflken boyutlu yass› bir k›k›rdak

plakt›r.5,9 Embriyolojik olarak tek bir birim olarak geliflir.9 Süperior ve pos-

teriorda etmoidin perpendiküler tabakas› ile inferior ve posteriorda vo-

mer ve kemik nazal septum ile iliflki içindedir.4,5 Septal k›k›rda¤›n vomer

ve etmoidin perpendiküler tabakas› ile yapt›¤› bu eklem, rutin olarak k›-

k›rdaklar kemikle do¤rudan eklem yapmad›¤› için çok özel bir durumdur

ve burun travmalar›nda k›k›rda¤a travmaya karfl› esneme olana¤› sa¤lar10

(fiekil 1).

Septal k›k›rdak apertura piriformenin önünden ç›karak uzan›r, k›k›r-

dak-kemik birleflim yeri olan rhinion’dan itibaren supratip bölgedeki lo-

bülün hemen sefalik k›sm›na kadar nazal dorsuma destek ve flekil verir.5,8

Septal k›k›rdak, üst lateral k›k›rdaklarla devaml›l›k gösterir, inferior s›n›r-

da bu yap›lar birbirinden ayr›l›r.5,9 Kaudal k›s›mda septumdan ayr›lman›n
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fiekil 1. Nazal septumu oluflturan anatomik yap›lar.



yan›nda her iki üst lateral k›k›rdak birbirinden ayr›larak uzaklafl›r ve en uç

k›s›mda bu ayr›flma 1 cm’ye kadar varabilir.11

Septal k›k›rdak nazal kemik alt›ndan öne ve yukar› do¤ru ve yaklafl›k

olarak lateral k›k›rdak uzan›m mesafesi kadar uzanarak septal aç›y› olufltu-

rur. Septal k›k›rdak, septal aç› bölgesinde ve onun dorsal s›n›r›nda yumu-

flak-keskin bir kenara sahip iken; etmoidin perpendiküler tabakas› ile olan

komflulu¤unda kal›nd›r. Bu kal›nlaflma, k›k›rda¤›n nazal kemik ile birleflip

tipik hump› (tümsek) oluflturdu¤u yerde oldukça belirgindir. Baz› kifliler-

de septum geniflli¤i orta hattaki bir oluk ile belirginlefltirilmifl olabilir ve

burunda buras› palpe edilebilir, ama genelde görülmez. Anlafl›labilir bir

miktarda nazal kemik ayr›flmas› oluflabilir ve bu ayr›flmaya septum girerek

iki kemik aras›nda sandviç gibi sar›l›r.5 Nazal spin septumun kaudal bölge-

sine temel deste¤i sa¤lar. Spinin flekli kaudal deviyasyonlara ve dudak ile

kolumellar aç› aras›ndaki küntleflmeye neden olabilir.8

Üst Lateral K›k›rdaklar 

Üst lateral k›k›rdaklar kabaca üçgen bir yap›da olup maksillan›n fron-

tal processusunun medial k›sm›na ve nazal kemiklerin medial yüzüne yo-

¤un fibröz dokular ile yap›fl›rlar. Üst lateral k›k›rdaklar esasen nazal ke-

miklerin kaudal devam› olmalar›na ra¤men, anatomik olarak bu kemikle-

re yap›fl›k de¤illerdir. Bunlar septal k›k›rda¤a orta hat boyunca ve sert ta-

raf›ndan devam› gibi yap›fl›rlar ancak septumun kaudal k›sm›na do¤ru ay-

r›fl›rlar.5,11 Üst lateral k›k›rdaklar sefalik k›s›mda nazal kemi¤in alt›na 2.7

mm kadar girer.7 Destek dokular› septum ve nazal kemiklerdir. Lateral k›-

s›mda destek olabilecek bir yap› yoktur.7 Üst lateral k›k›rdaklar kendi infe-

rior (kaudal) kenarlar› ile alt lateral k›k›rdaklar›n üst (sefalik) s›n›r› ile bir-

leflirler. Alt lateral k›k›rdaklar, üst lateral k›k›rdaklara onlar›n d›fl yüzeyin-

den binmifltir. ‹ki k›k›rdak bu noktada ba¤ dokusu arac›l›¤›yla birleflir.5 Üst

laretal k›k›rda¤›n d›fl kenar› yo¤un fibroareolar ba¤ dokusu arac›l›¤› ile

apertura piriformisin kenar›ndan ayr›k tutulur. Nazal kemikler kartilajinöz

nazal kapsülün yüzeyinde bir membran›ndan geliflir, bu da lateral k›k›r-

daklar›n nazal kemiklerin iç yüzeyinden yukar› do¤ru uzanmas›n› aç›klar.5

Bu üste binme 2 veya 3 mm’den 10 mm’ye kadar olabilir.5,7 Üst lateral k›-

k›rdaklar›n perikondriyumu ile nazal kemiklerin periostiyumlar›n›n kay-

naflmas› bu iki yap›y› s›k›ca ba¤lar, bu yüzden cerrahi amaçl› ya da kaza ile

oluflan herhangi bir nazal kemik hareketi içerde devam eden tabakay› da

hareket ettirir, yerinden oynat›r. Nazal kemiklerin implantlar gibi mükem-

mel olan davran›fl›n› membranöz yap›dan geliflmifl olmas› aç›klayabilir. ‹li-

ak ç›k›nt›dan al›nan serbest kemik greftler belirgin olarak dissolüsyona

u¤rarken, serbest nazal kemik ve k›k›rdak implantlar›n›n absorbsiyonu

genelde beklenmez.5
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Alt Lateral K›k›rdaklar (Alar K›k›rdaklar-Lobüler K›k›rdaklar)

Burun ucu (tip) ve lobül primer olarak bir çift majör alt lateral k›k›rdak

ile desteklenmifltir. Tüm lobülün anatomik yap›s›n› oluflturan bu k›k›rdak-

lar kabaca at nal› veya lades kemi¤i (wishbone) görünümündedir ve bu-

run ucunun, alan›n ve kolumellan›n pozisyonunu, fleklini, burun deli¤i ve

vestibülün konfigürasyonunu belirler5,6,8 (Resim 4 ve 5, fiekil 1).

Cerrahi uygulamada alt lateral k›k›rdaklar anatomik flekil olarak üç bö-

lüme ayr›labilir (Resim 6):

1. Medial Krus 

2. Middle Krus

Lobüler segment

Dom segmenti

3. Lateral Krus

Kolumella için yap›sal iskelete en fazla destek sa¤layan alt lateral k›k›r-

dak, medial komponenti (medial krus) ve burun ucunun fleklini belirle-

yen lateral komponenti (lateral krus) ile birlikte kabaca C fleklindedir.5 An-

cak Sheen taraf›ndan medial ve lateral kruslar aras›ndaki k›s›m dom ve lo-

büler olmak üzere iki segmente ayr›lm›flt›r.12 fiekil olarak oldukça fazla bi-
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Resim 5. Üst ve alt lateral k›k›rdaklar.
fiematik (A) ve aç›k rinoplasti 
operasyonundan (B) görünüm. ÜLK: Üst
lateral k›k›rdak; ALK: Alt lateral k›k›rdak.

Resim 6. Alt lateral k›k›rdak ve 
kolumellan›n flematik (A: lateral; B:
bazal) ve intraoperatif (C) görünümü. 
LK: Lateral krus, MK: Medial krus, 
DS: Domal segment, LS: Lobüler 
segment, CS: Kolumellar segment.
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reysel farkl›klar gösterebilmektedir. Transizyon bölgesi (medial ve lateral

kruralar›n karfl›laflt›¤› nokta) lades kemi¤i benzeri görünümdedir. Transiz-

yon bölgesi baz› hastalarda kubbeyi meydana getirebilmesine ra¤men,

gerçek kubbe genelde lateral krus taraf›ndan oluflturulur. Lateral krus kub-

beyi medial krusla birleflti¤i yerin süperior ve lateralinde k›vr›larak yapar.

Burun ucunun maksimum izdüflümü farkl› hastalarda farkl› noktalarda

meydana gelir fakat genelde buras› transizyon bölgesinde olur.5 Tip ta-

n›mlay›c› nokta genellikle lateral krusun en medial s›n›r›nda yer al›r.8

1. Medial Krus

Medial krus alt lateral k›k›rda¤›n hafifçe bükülmüfl medial bölümüdür.

Kolumellay›, burun ucunu ve burun deli¤ini destekler.6,8 Medial kruralar›n

uzunlu¤u ve geniflli¤i oldukça de¤iflkendir; birbirleriyle çok s›k› bir yak›n-

l›k içinde olabilirler veya d›flar›dan muayeneyle kolayca görülebilen belir-

gin bir diastazla ayr›labilirler. Medial kruralar kolumellan›n içine do¤ru

k›vr›mlan›r ve burada bu yap› için ana deste¤i sa¤larlar. Medial kruralar›n

anatomisindeki varyasyonlar, inferior (kaudal) kenarlar›n afl›r› k›vr›mlan-

mas›yla meydana gelen yuvarlanm›fl veya as›lm›fl kolumellay› ve medial

kururalar›n tabanlar›n›n ayr›lmas›yla oluflan genifllemifl tabanl› kolumella-

y› oluflturabilir, böylece vestibülün giriflinde havayolunda t›kanma meyda-

na gelebilir. Medial kruralar birbirlerine fibroaerolar konnektif doku ile

tutunurlar.5,6

2. Middle Krus

Medial ve lateral kruslar aras›nda yer alan, lobüler ve dom segmenti ola-

rak da iki bölümü bulunan k›s›md›r.12 Lobüler segment anatomik olarak

farkl› varyasyonlara sahiptir. Ancak olgular›n büyük ço¤unlu¤unda lobüler

segment sefalik k›sm›n›n karfl› taraf lobüler segmenti ile temas etti¤i belir-

tilmifltir.2 Dom segmenti ise oldukça k›sa, dar ve nazik parçay› oluflturur.

Dom segmentinin kaudal serbest kenar›ndaki girinti ‘’zay›f üçgen’’ olarak

olarak isimlendirilir. Bu bölge de cilt alt› dokusu son derece azd›r ve vesti-

bül ile eksternal burun cildi dermisleri biribirine yap›fl›kt›r. Bu özellikleri

nedeniyle bu bölgeyi içeren insizyonlarda dikkatli olunmal›d›r.13

3. Lateral Krus

Lateral krus, alt lateral k›k›rda¤›n alay› destekleyen en büyük lateral

uzant›s›d›r. Posterolateral do¤rultuda medial kruralar ile birleflim yerlerin-

den uzanarak, burun vestibülü ve nostril lateral duvar›n›n oluflumunda

yer al›r. Alt lateral k›k›rdaklar›n lateral kruralar›, flekil olarak birçok varyas-

yon içerdi¤inden cerrahi boyunca afl›r› dikkat gerektirir.5,8 fiekil olarak

8
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konveks, konkav, düz, konveks-konkav ve konkav-konveks olabilir. Late-

ral krusun uzun aks›, alt lateral k›k›rdaklar›n geri kalan yap›lar› ile yaklafl›k

45 derecelik aç› yapar5,7,1 (Resim 4-6).

Kolumella

Nazolabial aç›, dudak ve kolumellan›n taban› aras›nda oluflmufl bir aç›-

d›r. Kolumellan›n flekli ço¤unlukla alar k›k›rdaklar›n medial kruralar› ile

kombinasyon içindeki septumun kaudal kenar›n›n konfigürasyonu tara-

f›ndan saptan›r. Kolumellan›n geniflli¤i medial kruralar›n bacaklar› ve on-

lar›n ayr›mlar› aras›ndaki uzakl›k ile saptan›r5 (Resim 6).

Membranöz Septum

Membranöz septum septal k›k›rda¤›n kaudal kenar›yla kolumellayla

birleflir. Membranöz septum, lobül ve burun ucunun e¤ilebilirlik ve esnek-

li¤ini sa¤layan önemli bir yap›d›r. Areolar dokuyla ayr›lm›fl derinin iki ta-

bakas›yla oluflur. Depressör septi nazinin dinamik hareketinde öznedir.

Depressör septi nazi kolumella içinden uzan›r, membranöz septumdan

karfl›ya geçer ve kaudal septum üzerinde sonlan›r. Membranöz septum

üzerinde bu kas›n hareketi nazal ventilasyon için önemlidir. Membranöz

septum nazal tip’i sabitler ve böylece operasyon sonras› düflmesini en aza

indirir. Baz› deformitelerde membranöz septumun feda edilmesi gereke-

bilir. Bununla birlikte genellikle burun ucu (tip) hareketlili¤ini güven alt›-

na almaya imkan veren bu yap›n›n büyük k›sm›n› korunmas› istenir.5

Vestibül

Vestibül içinde birçok k›l folikülleri ve sebase bezin bulundu¤u, buru-

nun anterior ve inferior k›sm›n› oluflturan kavitedir. Burun deli¤i kenarla-

r›n›n hemen içine ve hafif üstüne uzan›r, burun içi olarak devam eder. Alt

lateral k›k›rda¤›n üst kenar› aras›ndaki oluk seviyesinde cilt ve mukoza

aras›ndaki geçifl oluflur. Burada lateral nazal k›k›rdaklar›n inferior kenarla-

r›nda üst üste gelirler. Burun vestibulumu hava ak›m› için girifl yeri olufltu-

rur ve epitel geçifl bölgesinin bafllad›¤› yerde filtreleme, ›s›tma ve nemlen-

dirme ifllemlerini bafllat›r.5

Burun ‹çi (‹nternal Burun)

Geçifl bölgesi veya limen naziyi geçince, nazal kavitenin lateral duvar›

psödostratifiye silyal› kolumnar epitelle döflenir. Fizyolojik olarak bu solu-

num epitelin görevi gelen havay› nemlendirmek, filtrelemek ve havay› ka-

r›flt›rmakt›r. Lateral duvar üzerindeki konkalar (üst, orta ve alt turbinatlar)

Nazal cerrahi
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burun içindeki rahats›zl›klara duyarl›d›rlar. Bu yap›lar› kaplayan müköz

membran afl›r› vaskülarizedir. Alt konka septumun anatomik bozuklukla-

r›n›n kompansasyonu için s›kl›kla hipertrofiye u¤ramas›ndan dolay› ri-

noplastide özellikle önem kazanm›flt›r. Birçok cerrah alt konkaya outfrak-

tür uygular ki teorik olarak bu hava bofllu¤u sa¤lar5 (fiekil 2).

Cilt ve Cilt Alt› Yumuflak Dokular

Rinoplasti öncesi planlama yaparken, cilt ve cilt alt› yumuflak dokula-

r›n kal›nl›¤› ve karakteri dikkate al›nmas› gereken parametreler olarak kar-

fl›m›za ç›kmaktad›r. Çünkü cerrahi s›ras›nda cerrah dikkatini kemik ve k›-

k›rdak çat›daki problemlere yo¤unlaflt›rmaktad›r. Oysa cilt ve cilt alt› yu-

muflak dokular da oldukça önemli ve göz önüne al›nmas› gerekli yap›lar-

d›r. Oldukça ince ciltli bireylerde minör düzensizlikler ve asimetriler bile

postoperatif dönemde kolayca görünerek can s›k›c› olabilir. Bu önemli ay-

r›nt›lar operasyon öncesinde hasta ve doktor taraf›ndan tart›fl›lmal›d›r.8

Cilt nazofrontal çöküntü bölgesinde en kal›n iken (1.25 mm), rhinion-

da en incedir (0.6 mm). Burnun alt k›sm›nda ciltte daha fazla say›da seba-

se gland mevcuttur. Alt lateral k›k›rdak kaudal kenar› ve kolumella cildin

çok ince oldu¤u di¤er bölgelerdir.7,8

Burun Kaslar›

Burun kaslar›, cilt ve cilt alt› doku boyunca, yumuflak doku örtüsünün

bir parças›n› oluflturur. K›smen üst üste gelen iki tabaka içinde düzenlen-

mifllerdir. Burnun üst ve orta k›s›mlar› birbirleriyle çok s›k› iliflkisi bulunan
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iki kas ile kaplanm›flt›r. Frontalis kas›n›n devam› olan muskulus procerus

ve muskulus nazalisin pars transversas›. Piramidalis olarakta bilinen pro-

cerus kas› dorsumu ve alar k›k›rdaklar› kald›rmada etkilidir.5

Muskulus procerus ve pars transversa her iki taraftan gelerek ortada

birleflir ve bir aponöroz yaparlar. Bu yap› dorsumun üzerinden uzan›r

onu kaplar. Üst lateral k›k›rdaklar›n kaudal kenar›ndan radikse gelir ve yü-

zeyel musküler aponörotik sistem olarak isimlendirilir.7

Rinoplastide yumuflak dokular› nazal iskeletten bir flep fleklinde ay›r›r-

ken yüzeyel musküler aponörotik sistem (SMAS) alt›ndan plan içinde dis-

seksiyon yapmak çok önemlidir. Bu flep kemik-k›k›rdak çat›daki de¤iflik-

liklerde yeterli bir kaplama sa¤layabilmelidir. Tüm disseksiyon hemen pe-

rikondrium üzerinde ve periost alt›nda ki planda gereçeklefltirilmeye çal›-

fl›lmal›d›r. Bu teknik hem avasküler bir plan sa¤layacak, hem de minör ke-

mik ve k›krdak düzensizliklerini çok iyi gizleyerek daha düzenli konturla-

r›n oluflumuna yard›mc› olacakt›r.8 Muskulus levatör labii süperior kas›n›n

alt k›sm› ‘’kaput angular kas›’’ olarak bilinir. Burnu daha k›sa ve burun de-

liklerini daha genifl hale getirerek etki eder. Nazal kaslar›n pars alarisleri

ve depressör septi nazi burun deliklerini geniflletir ayr›ca burnu uzat›r ve

bast›r›r. Zygomatikus orbikularis oris üzerinde bir çekme etkisi oluflturur.

Orbikularis oris alt burun kaslar›n›n ço¤unu aktive eder, burun kaslar› d›-

fl›ndad›r fakat burun hareketinde direkt etkilidir. Burnun tüm kaslar› ye-

dinci kranial sinir taraf›ndan innerve edilir.5

Burun ‹nnervasyonu 

Burun d›fl›n›n duysal innervasyonu beflinci kranial sinir taraf›ndan sa¤-

lan›r ve yüz mimik kaslar›na motor sinir lifleri yedinci kranial sinirden ge-

tirilir. Burun tipi ve dorsumunun duyusu oftalmik sinirden ç›kan eksternal

nazal ramus taraf›ndan sa¤lan›r. ‹nfraorbital sinir 5. kraniyal sinir olan tri-

geminal sinirin maksiler bölümünün bir dal›d›r, lateral nazal ve alar duvar-

lara duyu sa¤lar. ‹nfraorbital sinirin önemli bir dal› dudak boyunca yay›l›r

ve kolumella taban›n›n duyusunu sa¤lar.4,15 Kolumella taban›na yap›lan az

miktarda lokal anestezi bu duyarl› yap›n›n anestezisi için yeterlidir. Bu iki

sinirin dallar› nazal kemikler, lateral k›k›rdaklar ve septum aras›nda oluflan

üçgene uygulanan topikal anesteziyle birlikte kolayca bloke edilebilir.5

(Resim 7).

Sfenopalatin ganglion 5. sinirin maksiler k›sm›ndan duysal lifler, 7. si-

nirin geniculate ganglionundan ç›kan great süperfisiyal petrozal sinirden

parasempatik lifler al›r. Derin petrozal sinirden (Vidian siniri) ise sempa-

tik lifler gelir. Sfenopalatin ganglion sfenopalatin foramenin yan›nda yera-

l›r ve topikal anestezikleri yaparken kolayca ulafl›labilir. Sfenopalatin fora-

Nazal cerrahi
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men orta konkan›n arka bitimi üzerinde ve hemen gerisindedir. Di¤er si-

nir anterior etmoid sinirin internal dallar›ndan gelerek burun içine yay›-

l›r.5 (fiekil 3 ve 4).

Yuca, K

Resim 7. Burnun eksternal sinirsel innervasyonu.

fiekil 3. Nazal kavite lateral
duvar›n›n sinirsel innervasyonu.

fiekil 4. Nazal kavite medial
duvar›n›n (septum) sinirsel
innervasyonu.
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Burun Kanlanmas›

Burun d›fl›n›n kanlanmas› eksternal karotid arterden gelen eksternal

ve internal maksiller arterler yoluyla ve internal karotid arterin bir dal›

olan oftalmik arterden sa¤lan›r. Eksternal maksiler arter olarak da bilinen

fasiyal arter muhtemelen birçok dallar›yla ana kanlanmay› sa¤lar. ‹nfraor-

bital arter olarak da bilinen internal maksiler arter, burun lateral duvarlar›

ve dorsumunun kanlanmas›n› sa¤layan eksternal maksiller arterle birle-

flen küçük dallar gönderir. Oftalmik arterin küçük bir dal› (supraorbital

dal) burun kökünün kanlanmas›na katk›da bulunur4,5 (Resim 8).

Süperior labial arterden gelen dallar ala nazinin ço¤unu ve septumun

alt k›sm›n› kanland›r›r. Septumun alt k›sm›nda internal karotid sistemden

ç›kan oftalmik arterin nazal dallar› ile anastamoz yaparlar4,5 (fiekil 5).

Sfenopalatin arter ve desending palatin arter burun içinin majör kan-

lanmas›n› sa¤lar. Desending palatin arter majör palatin arter olarak da bi-

linir ve nazopalatin foramenden geçer. Nazopalatin dal bu arterin son k›s-

m›d›r ve bu noktada sert dama¤›n submukozal bölgesinden ayr›l›r, ‹ncisi-

ve kanaldan nazal kaviteye do¤ru iner. Burada sfenopalatin arterin septal

dallar›yla anastomozlar yapar. Bu arter nazal kavitenin genifl bir k›sm›n›n

kanlanmas›n› sa¤lar ve maksiler arterin terminal dallar›nda sonlan›r5 (fiekil

6).

Sfenopalatin arter özellikle de nazal septuma olmak üzere burna bir-

çok dal gönderir. Nazal septumun posterior k›sm› posterior septal arterle

kanlan›r. Bu nazal kavite tavan› üzerinde seyreder ve sonra afla¤›ya inerek

septumu kanland›r›r. Bu arter ayr›ca majör palatin arterin nazopalatin da-

l›yla zengin bir anastomoza sahiptir5 (fiekil 5 ve 6).

Burnun venöz ve lenfatik drenaj› genelde arteriyel da¤›l›ma paraleldir.

Burnun venöz drenaj›n›n bir k›sm›n›n, kafatas›nda anterior fossadaki ka-

vernöz sinüse oftalmik venlerle oldu¤unu ak›lda tutmak gerekir. Asendan

Nazal cerrahi
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Resim 8. Burnun eksternal arteryel vaskülarizasyonu. FA: Fasiyal arter;
AA: Angüler arter; LNA: Lateral nazal arter; SLA: Süperior labial arter;
cb: Anastomotik dal.



enfeksiyon ve kavernöz sinüs trombozu ürkütücü bir komplikasyondur

neyse ki çok nadir görülür. Bunun gibi etmoid ven süperior sagittal sinü-

se drene olur. ‹ntranazal ve intrakranial kaviteler aras›ndaki bu zengin ve-

nöz iletiflim intranazal enfeksiyonun yay›lmas›nda bir iliflki sa¤lar.5

Burnun lenfatik drenaj› venöz drenaj› takip ederek, submandibuler

lenf nodlar›na do¤rudur. Yüzeyel müsküloaponörotik sistem (SMAS) al-

t›nda ve orta hattaki planda yer alarak gerçeklefltirilen disseksiyon bu dre-

naj sistemini koruyarak postoperatif ödem oluflumunu azaltacakt›r. Nazal

tip subkutanöz dokuda radionükleotid injeksiyonu sonras›nda yap›lan

lenfosintigrafi çal›flmas› ile columellada minimal bir ak›m izlenmifltir. Bu

durum transkolumellar aç›k rinoplasti sonras›nda önemli derecede posto-

peratif ödem oluflmayaca¤›n›n göstergesidir.8

14
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fiekil 6. Nazal kavite lateral duvar›n›n arteryel vaskülarizasyonu.

fiekil 5. Nazal kavite medial duvar›n›n (septum) arteryel vaskülarizasyonu.



Burun Tipi

Nazal tip bölgesinin terminolojisi ile ilgili birçok kar›fl›kl›k vard›r. Kla-

sik adland›rma tip, kolumella, alt lateral k›k›rdaklar, aksesuar k›krdaklar ve

membranöz septumun hepsini içeren bir anatomik ünite olarak burun lo-

bülünü tarif eder. Bütün ünite hareketlidir çünkü sabitlenmifl k›k›rdak ve

kemik devaml›l›k yoktur. Septum ve lateral nazal k›k›rdaklar sadece kon-

nektif doku ile birlefltirilmifltir.5

Son y›llarda yayg›n olarak kullan›lan “lobül’’ terimi ile alt lateral k›k›r-

da¤›n medial ve lateral kruralar›n birleflti¤i noktan›n hemen süperior ve

biraz kaudal taraf›nda bulunan küçük bir alan ifade edilmektedir. Bu nok-

tada medial krusun en üst k›sm›ndaki k›vr›lm›fl kenar›yla iliflkili olan kibar

bir k›vr›m bulunur. “Lobül’’ rinoplastide estetik bir landmark olarak önem

kazanm›flt›r. Lobülün do¤al k›vr›m›n› korumada veya restore etmede dik-

katli olunmal›d›r.5

Majör tip destek mekanizmalar›: ‹nterdomal ligament, medial krus ve

septum aras›ndaki ba¤lant›lar, alt lateral k›k›rdak ve üst lateral k›k›rdak

aras›ndaki ba¤lant›lar, alt lateral k›k›rda¤›n intrensek gerginli¤i ve priform

aperturaya tutundu¤u ba¤lant›lard›r.3,8

Tip bölgesinin cildi çok önemlidir. Çünkü nazal cildin üst üçte ikisin-

den daha kal›n bir cilt vard›r. Yumuflak dokuyu oluflturan yo¤un konnek-

tif dokunun yap›s› ve burun tipinin büyük bir k›sm›n›n deste¤i rinoplasti-

deki sonucu etkileyebilir.5
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Rinoplastide amaç, hem hasta hem de cerrah› mutlu eden estetik bir

sonuç elde edebilmektir. Böyle baflar›l› bir sonuç elde edebilmek için pre-

operatif dönemde hastan›n istekleri ve nazal çat›da anormalli¤e neden

olan anatomik bozukluklar çok iyi saptanmal›d›r. Hastalar›n ameliyat ön-

cesi de¤erlendirilmesi en az ameliyat tekni¤i kadar önemlidir. Do¤ru cer-

rahi müdahaleyi yapabilmek için fasiyal estetik analizin do¤ru yap›lmas›

gerekmektedir, bunun için de nazal ve fasiyal anatomi ve önemli rehber

noktalar› iyi bilinmelidir.1 Hasta ile hekimin görüflmesinde mutlaka estetik

ve anatomik plan›n kesinlefltirilmesi gerekmektedir. Hastan›n hekimden

beklentisi sorulmal›, burundaki deformitenin hasta taraf›ndan belirtilmesi

istenmelidir. Hasta ile yap›lan görüflme sonras›nda ve hastan›n belirtti¤i fli-

kayetler ölçüsünde hasta, operasyon için de¤erlendirilmeye al›n›r ve fasi-

yal estetik analiz yap›l›r.

Öykü

Hastan›n de¤erlendirmesi iyi bir öykü ile bafllar ve özellikle ald›¤› ilaç-

lar (do¤al bitki ekstreleri de dahil olmak üzere), sigara, alerji, geçirilmifl

travma öyküsü, sistemik vasküler hastal›klar ve nazal obstrüksiyon varl›¤›

sorgulanmal›d›r. Alerjik burun problemleri, postoperatif dönemde nefes

problemlerinin daha da artaca¤›n›n iflaretini verir. Böyle hastalara posto-

peratif dönemde alerjik rinit semptomlar›n›n uzun süre devam edece¤i

söylenmelidir. 

Preoperatif dönemde al›nan öykü, hastan›n rinoplasti için uygun bir

aday olup olmad›¤› hakk›nda bilgi vermelidir, özellikle hastan›n motivas-

yonu, beklentileri ve psikolojik durumu da de¤erlendirilmelidir. Rinoplas-

tide baflar›y› belirleyen en önemli faktör do¤ru hasta seçimidir. Hasta, çok

küçük bir deformiteyi gere¤inden fazla büyütüyorsa potansiyel bir prob-

lem olas›l›¤› göz ard› edilmemelidir. Böyle küçük ya da düzeltilemeyecek

bir problemi tak›nt› haline getiren bir hastada postoperatif estetik sonuç

ne olursa olsun büyük olas›l›kla mutlu olmayacakt›r. Böyle bir hastay› ope-

re etmemek en mant›kl› yaklafl›m olacakt›r. 

Rinoplastide Hasta
Seçimi ve Preoperatif
De¤erlendirme

Dr. Lütfi Barlas Aydo¤an, Dr. Feyha Kahya Aydo¤an, Dr. Özgür Sürmelio¤lu
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Hasta ile hekim aras›ndaki iletiflimi etkileyen en önemli faktör hasta-

n›n duygusal durumudur. Rinoplasti için baflvuran her hastadan psikiyatri

konsültasyonu istemek do¤ru de¤ildir ancak öykü al›n›rken ortaya ç›kala-

bilecek aile sorunlar›, hayal k›r›kl›klar›, ayr›l›k ve çok büyük beklentiler gi-

bi risk faktörleri hekimi uyarmal›d›r. Bu nedenle hastalar›n motivasyon,

beklenti ve psikolojik faktörler aç›s›ndan çok iyi de¤erlendirilmeleri ge-

rekmektedir.2

Motivasyon

Hastalar›n rinoplasti ameliyat› için nedenleri çok farkl›d›r; bunlar›n ba-

z›lar› gerçekçi baz›lar› de¤ildir. ‹deal olan, hastan›n bu ifllem üzerinde dü-

flünerek gerçekten istedi¤ine karar vererek burnundaki rahats›z eden bir

deformiteyi düzelttirmek istemesidir. Bu grup hastalarda elde edilecek ba-

flar›l› sonuç hastan›n kendine güvenini çok artt›r›r. Baflkalar›n› mutlu et-

mek, iflinde baz› problemleri düzeltmek isteyenler ve kiflisel iliflkilerindeki

sorunlar›n› çözmek için ameliyat olmak isteyenler uygun aday de¤ildirler. 

Beklentiler

Hastan›n beklentilerinin gerçekçi ve cerrahi olarak da ulafl›labilecek s›-

n›rlarda olmas› önemlidir. Gerçekçi beklenti için en önemli ad›m, hasta ile

hekimin çok iyi bir iletiflim kurmas›d›r. Rinoplasti ameliyatlar›nda, cilt ka-

l›nl›¤› ya da maksillofasiyal iskelete ait baz› fiziksel engeller hastaya çok iyi

aç›klanmal›d›r. Ayr›ca dorsal hamp redüksiyonu sonras›nda, burnun k›sa

görünmesi gibi baz› ifllemler nedeniyle ortaya ç›kabilecek de¤ifliklikler,

hastaya çok iyi aç›klanmal›d›r. 

Psikolojik Faktörler

Baz› hastalar psikolojik durumlar› nedeni ile yüksek riskli gruptad›rlar.

Psikiyatrik hastal›¤› olan ve ilaç ba¤›ml›l›¤› olan hastalarda mutlaka psiki-

yatrik de¤erlendirme yap›lmas› gerekmektedir. Hastan›n rinoplasti ameli-

yat›nda oldu¤u gibi, d›fl görünümünde ciddi de¤iflikli¤i tolere edebilmesi

hasta seçiminde çok önemlidir.2

Fizik Muayene

Uygun anamnez ve özgeçmifl sorgulamas›n›n ard›ndan hastalar rutin

kulak-burun-bo¤az muayenesi ile de¤erlendirilmelidir. Fizik muayene fa-

siyal oranlar, cilt tipi, total vücut a¤›rl›¤› ve cinsiyet gibi genel özelliklerin

gözden geçirilmesi ile bafllar. Tip, dorsal septum ve nazal kemiklerin pal-

pasyonu ile hastan›n kemik ve k›k›rdak çat›s› ve bunlar›n dirençleri hak-



k›nda fikir edinilir. Cilt tipi ve kal›nl›¤› çok önemlidir, çünkü bu faktörler

rinoplasti ameliyat›ndan elde edilecek sonucu etkiler. Kal›n ve ya¤l› ciltli

hastalarda postoperatif ödem daha fazla olur ve daha uzun sürer, bu da

skar oluflumunun artmas›na neden olur. Buna karfl›n burun cildi ince olan

hastalarda postoperatif ödem ve skar oluflumu daha azd›r ve iyileflme da-

ha h›zl› olur, ancak bu hastalarda en küçük düzensizliklerin hemen fark

edilece¤i unutulmamal›d›r. Normalde burun cildi radiks bölgesinde daha

ince ve daha mobil iken nazal tip bölgesinde ise daha kal›n ve glanduler

bir yap›dad›r. Cildin en ince oldu¤u bölge kemik k›k›rdak birleflim yeridir,

en kal›n oldu¤u yer ise nazion ve supratip bölgesidir.3

Hastalar›n de¤erlendirilmesinde öncelikle cinsiyet göz önünde bulun-

durulmal›d›r. Çünkü kad›nlarda burun cildi, kartilaj ve kemik yap›s› erkek-

lerinkine göre daha farkl›d›r. Kad›nlarda burun cildi daha ince, kartilajlar

daha güçsüz, kemik daha dar ve ince görünümdedir. Bu bilgiler hastalar›

de¤erlendirirken ve operasyon plan› yaparken göz önünde bulundurul-

mal›d›r.

Hastalar›n de¤erlendirilmesinde bir di¤er önemli faktör yaflt›r. Gençler

genellikle anne-babalar› taraf›ndan hastaneye getirildikleri için ameliyat

konusunda hem hastan›n hem de ailesinin ayn› fikirde olmas› önemlidir.

Genç hastalarda yap›lacak olan operasyon, cildin ince olmas›, kartilajlar›n

geliflmesini tamamlamam›fl olmas›, kemik yap›s›n›n zay›f olmas› nedeniy-

le s›n›rl›d›r. Bu nedenle rinoplasti planlanan hastalar›n büyümelerini ta-

mamlamalar› beklenmelidir.4 Genel kural olarak k›zlarda 16, erkeklerde 17

yafl›na kadar rinoplasti ameliyat›n› ertelemek gerekmektedir ancak her

hasta fiziksel ve psikolojik olarak ayr› ayr› de¤erlendirildikten sonra ri-

noplastiye haz›r olup olmad›¤›na karar verilmelidir.2

‹leri yafllardaki hastalarda ise hem duygusal hem de anatomik faktörler

farkl›l›k gösterir. Y›llarca ayn› yüz görünümü ile yaflayan birinde meydana

gelecek önemli de¤iflikli¤e haz›r olup olmamas› çok önemlidir. Bu hasta-

larda daha konservatif davranmak gerekir, çünkü yafll› hastalarda cilt alt›

doku atrofisi, nazal kemiklerde frajilite ve destek dokular›n›n zay›flamas›

nedeni ile tipte düflme meydana gelir.

‹nspeksiyonla hastan›n burun cildindeki skarlar ve lezyonlar de¤erlen-

dirilip not edilmelidir. Yine hastan›n preoperatif de¤erlendirilmesinde,

inspeksiyon ve palpasyon ile burnun geniflli¤i de¤erlendirilmelidir. Hasta-

n›n vücut ve yüz boyutuna göre burnun boyutu derecelendirilmelidir. Kü-

çük ve k›sa hastalar için küçük bir burun, uzun ve iri cüsseli kifliler için da-

ha iri bir burun uygun olacakt›r. Yine burun geniflli¤inin cinsiyete göre

oranlanmas› uygun olacakt›r. Burun geniflli¤i için özellikle dikkat edilme-

si gereken konulardan biri üst lateral kartilajlar›n ve alt lateral kartilajlar›n

lateral kruralar›n›n sefalik-kaudal genifllemesidir. Ayr›ca tip bölgesinde

Rinoplastide
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bulbozitenin derecesi, longitudinal aks›n aç›s› ve e¤rilik derecesi ile belir-

lenir.3 Palpasyonla burun cildi kal›nl›¤› ve cildin elastikiyeti saptanmal›d›r.

Kartilaj›n palpasyonu ile kartilaj sertli¤i hakk›nda fikir sahibi olunabilir ve

operasyon esnas›ndaki manipülasyonlar buna göre planlanabilir.3 Böyle-

likle operasyonda kartilajlardan ç›kar›lacak olan miktar›n belirlenmesi

mümkün olabilir. 

Nazal Fonksiyon

Burun içi muayenesi fonksiyonel deformite hakk›nda bilgi verir. Topi-

kal vazokonstriksiyon ile mukozal konjesyon ortadan kald›r›larak intrana-

zal yap›lar daha kolay analiz edilebilir.3 ‹lk muayenede nazal valv bölgesi

ve lateral nazal duvarlar ile beraber intranazal yap›lar, çok iyi de¤erlendi-

rilmelidir çünkü redüksiyon rinoplasti ile, s›n›rda olan havayolu çok kolay

bozulabilir. Havayolunu daraltan nedenler saptan›rsa baten greftler, ge-

niflletici sütürler ve spreader greftlerin uygulanmas› planlanabilir.5

Burundaki asimetriler, tip deformiteleri, supratip deformiteler, dorsal

düzensizlikler ve septal perforasyon gibi spesifik problemler çok iyi dö-

kümente edilmeli ve hastaya ayr›nt›l› olarak hem anlat›lmal› hem de gös-

terilmelidir. Hasta ameliyat s›ras›nda yap›lacak ifllemler ve olas› sonuçlar›

hakk›nda bilgilendirilmelidir. Komplikasyonlar ve revizyon cerrahi olas›l›-

¤› ayr›nt›l› olarak hastalara anlat›lmal›d›r. 

Preoperatif Foto¤raf

Rutin muayene sonras›nda etkili bir fasiyal analiz yap›lmal›d›r. Bunun

için yüz frontal, lateral, oblik ve bazilar cepheden de¤erlendirilmeli ve

sonras›nda yine ayn› cephelerden çekilecek olan foto¤raflar ile analiz edil-

melidir.6

Foto¤raflar hem postoperatif dönemde devam edecek olan sorunlar›

hem de rekonstrüksiyon sonras›nda ortaya ç›kacak olan kaç›n›lmaz so-

nuçlar› demonstre etmek için kullan›l›r. Fasiyal asimetrilerin yap›lan ifl-

lemler ile düzelmeyece¤i hastalara anlat›lmal›d›r. 

Rinoplasti plan›n› yaparken, hasta ile iletiflim sa¤lamak için ve mediko-

legal sorunlar aç›s›ndan preoperatif foto¤raf çekimi çok önemlidir.6 Bu

de¤erlendirme, ilk muayenede gözden kaçan problemlerin saptanmas›

aç›s›ndan da oldukça önemlidir. Hasta genellikle kendisini doktora geti-

ren temel soruna konsantre oldu¤u için ek sorunlar› fark etmeyebilir. Bu

sorunlar, preoperatif dönemde fark edilerek hastaya mutlaka aç›klanmal›-

d›r. Aksi takdirde, hasta bu sorunlar› postopertaif dönemde, dikkatlice yü-

zünü inceledi¤inde fark ederek cerrah› suçlayabilir. Bu nedenle frontal,

sa¤ ve sol oblik, sa¤ ve sol lateral ve bazal görünümlerin dahil oldu¤u fo-



to¤raflar›n hepsinin çekilmesi gerekmektedir. Bu foto¤raflar› inceleyerek

ideal nazal/fasiyal çizgilerle, hastadakileri karfl›laflt›rarak uygun cerrahi

plan yapmak mümkün olur. 

Fasiyal Analiz 

Genel fasiyal estetik düflünüldü¤ünde, burun yüzün tam ortas›nda yer

ald›¤› için tüm fasiyal oranlar de¤erlendirilmelidir. Rinoplasti hastas›nda,

genel fasiyal/estetik analiz oranlar ile yap›labilir. En s›k görülen yüz, Kaf-

kas ›rk›ndan bayan oldu¤u için onun yüz hatlar›ndaki oranlar referans ola-

rak kabul edilir.3 Preoperatif dönemde yüzün sistematik olarak de¤erlen-

dirilmesi oldukça önemlidir. Yüz farkl› aç›lardan incelenir ve estetik stan-

dartlara uygunlu¤u araflt›r›l›r. Fasiyal oranlar, yüzey anatomisi ve anato-

mik anormalliklerin incelenmesi ile burnun analizi yap›lmal›d›r. 

Frontal Görünüm

Frontal cepheden bak›ld›¤›nda ilk olarak yüzün kare, yuvarlak, oval ve-

ya üçgen olup olmad›¤› araflt›r›l›r. De¤erlendirme esnas›nda hastalar, hem

statik hem de dinamik aç›dan ele al›nmal›d›rlar. Bu yap›lan muayene, es-

tetik problemlerle anatomik yap›daki deformasyonun iliflkisini ortaya ç›-

kar›r ve bu durum da operasyon baflar›s›nda önemli rol oynar.7 Problem-

lerin objektif olarak belirlenmesi ile yap›lacak olan insizyon, sütürler,

greftler ve kullan›lacak olan materyaller hakk›nda fikir sahibi olunur ve

uygun hastaya uygun cerrahi tekni¤in planlanmas› mümkün olur. 

Frontal görüntüde mutlaka yüz simetrisine dikkat edilmelidir, genellik-

le hastalar›n yüzleri simetrik de¤ildir. Hastalar›n ço¤u postoperatif dö-

nemde görüntülerini çok dikkatli incelerler, bu nedenle de herhangi bir

asimetri ya da deformite preoperatif dönemde hastaya aç›klanmal›d›r. 

Yüz, bafl›n en lateral k›sm›ndan, lateral kantuslardan ve medial kantus-

lardan geçen vertikal çizgilerle befl eflit k›sma ayr›l›r. Ayr›ca frontal görü-

nümde kornealar›n medial limbuslar› aras›ndaki mesafe a¤›z geniflli¤ine

eflittir. Horizontal planda ise yüz mentum, subnazale ve kafl ve saç çizgisin-

den geçen horizontal çizgilerle üç eflit k›sma ayr›l›r (Resim 1). En üstteki

k›s›m fasiyal analizde en önemsiz k›s›md›r. Yüzün üçte bir alt k›sm› ise alt

dudak vemillion hatt›n›n en alt k›sm›ndan geçen çizgi ile iki eflit k›sma ay-

r›l›r. Bu bölge ayr›ca oral komissürden geçen transvers bir çizgi ile ikiye

ayr›l›r ve üstte kalan k›s›m 1/3’ünü olufltururken altta kalan k›s›m ise

2/3’ünü meydana getirir. Byrd, fasiyal oranlar ile burun uzunlu¤unu karfl›-

laflt›rm›fl ve stomion ile mentum aras›ndaki mesafenin burun uzunlu¤una

eflit oldu¤unu hesaplam›flt›r.8 Nazal tip projeksiyonu ideal nazal uzunlu-

¤un 0.67 kat›d›r. 
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Frontal bak›flta ilk olarak burnun orta

hattan deviasyonuna bak›l›r. Glabella orta-

s›ndan mentuma çizilen çizginin nazal köp-

rüyü ve nazal tipi iki eflit parçaya ay›rmas›

gerekmektedir. Deviasyon varsa, nedeni

saptanmal›d›r; ço¤unda neden septum kö-

kenlidir ancak bazen kemik, deviasyona

önemli katk›da bulunabilir. Nazal dorsum,

kafl ile tip tan›mlay›c› nokta aras›nda hafif

bir konkavite gösteren düzgün, hofl ve do-

¤al iki paralel çizgi ile belirlenir (Resim 2). 

Bundan sonraki aflamada burun geniflli-

¤i gözden geçirilmelidir. Burun yanak bir-

leflme noktas›, alar taban geniflli¤inin

%80’inden daha fazla ise osteotomi s›ras›n-

da nazal kemik daralt›lmal›d›r. Bir di¤er pa-

rametre de alar taban geniflli¤inin analiz

edilmesidir. Alar taban, medial kantuslar hi-

zas›ndan çizilen vertikal çizgilerin hemen

içinde yer almal›d›r.3 Alar taban genifl ise da-

raltmak için alar taban rezeksiyonu yap›lma-

l›d›r. 

Alar rimler simetri aç›s›ndan de¤erlendi-

rilmeli ve inferior yönde hafif d›fla do¤ru

aç›lmal›d›r. Sonra rim ve kolumella de¤er-

lendirilir; kanatlar› aç›k bir mart›ya benzemelidir. Frontal görüntüde kolu-

mella alar rimlerin hemen inferiorunda yer al›r, rim ve kolumella en alt k›s-

m› beraberce uçan mart› görünümü meydana getirir. Burada meydana ge-

len e¤ri fazla olursa hastan›n infratip lobülü sark›kt›r veya alar retraksiyo-

nu vard›r. Frontal görünümde kolumella görülmüyorsa kolumella retrak-

siyonundan söz edilebilir. 

Tip belirleyici noktalar simetrik ve birbirinden uygun aral›kta olmal›-

d›r. Supratip bölgedeki bulbozite, kafl-tip estetik hatt›n›n bozulmas›na ne-

den olabilir ve bu bozukluk frontal görüntüde fark edilebilir. 

Nazal septumun her iki taraf›nda yer alan depresor septi kas›, nazal tip-

te düflme, üst dudakta k›salma ve filtrum ortas›nda transvers bir hat oluflu-

mu gibi üç tipik deformiteye neden olur. Mimik kaslar›n›n bu flekildeki et-

kileri preoperatif olarak de¤erlendirilmeli ve gerekirse kasa yönelik mü-

dahale plan› yap›lmal›d›r. 

22

Aydo¤an, LB
Aydo¤an, FK

Sürmelio¤lu, Ö 

Resim 1. Frontal bak›flta yüzün üç
eflit k›sma ayr›lmas›.

Resim 2. Kafl tip estetik hatt›.
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1/3

1/3



Lateral Görünüm

Nazal analize bafllamadan önce dudak-çene kompleksi de¤erlendiril-

melidir, çünkü nazal tip projeksiyonunu ve rotasyonunu daha do¤ru fark

edebilmek için duda¤›n pozisyonu ve konturu önemlidir. ‹deali üst duda-

¤›n alt dudaktan 2 mm daha önde olmas›d›r. Kad›nlarda çene alt dudaktan

çok hafif geridedir ancak erkeklerde daha belirgindir. Lateral görünümde

nazofrontal aç›, supratip bölge, kolumella-labial aç›, tip projeksiyonu, dor-

sal kontur, alar-kolumellar iliflki, radiks ve çene pozisyonunu de¤erlendi-

rilirken bafl›n pozisyonu Frankfort horizontal hatt›nda olmal›d›r. 

Lateral görüntüde ilk olarak nazofrontal aç› de¤erlendirilir (Resim 3).

Aç›, kafl›n alt›ndaki bölgeden bafllayan ve kafl› nazal dorsum ile birlefltiren

konkav bir e¤ridir. Nazion, nazofrontal aç›n›n en derin noktas› olup göz

karfl›ya do¤ru bakarken üst kirpik çizgisi ile supratarsal k›vr›m aras›nda ol-

mal›d›r (Resim 4). Nazionun vertikal pozisyonunu de¤erlendirmek önem-

lidir, çünkü dorsal kontur ve burun uzunlu¤unun alg›lanmas›n› ciddi fle-

kilde etkiler. Radiks projeksiyonu için kornea yüzeyinden geçen düzlem

referans noktas›d›r; bu noktadan bafllamak üzere radiks, ideal burun

uzunlu¤unun 0.28 kat› kadar olmal›d›r. Genellikle radiks, kornea yüzeyin-

den 9-14 mm kadar projekte olmal›d›r.9

Estetik nazal dorsum, nazofrontal aç›dan çekilen çizginin bayanlarda

yaklafl›k olarak 2 mm arkas›nda ve paralelinde, erkeklerde ise daha yükse-

¤inde yer almal›d›r. Bir baflka deyiflle, bayanlarda dorsumda hafif bir kon-

kavite estetik olarak güzeldir, erkeklerde ise düz ya da küçük bir hamp ol-

mas› uygundur. 

Bir sonraki aflamada tip projeksiyonu hesaplan›r ancak bunun için

farkl› yöntemler tan›mlanm›flt›r. Alar yanak birleflim noktas›ndan tipe çe-

kilen bir çizgi ile tip projeksiyonu de¤erlendirilebilir. Üst dudak en ç›k›n-

t›l› k›sm›na te¤et geçen, vertikal bir çizgi çekilir. En uygun tip projeksiyo-

nunu elde etmek için horizontal hatt›n en az %50’si vertikal çizginin ante-

riorunda olmal›d›r. E¤er çizginin %60’›ndan daha fazlas› anteriorda yer

al›rsa tip afl›r› projektedir ve redükte edilmelidir. E¤er tipin %50’sinden

daha az› vertikal hatt›n anteriorunda ise yeterince projeksiyonu olmayan

k›sa bir burnu gösterir. 

Tip projeksiyonunun alar taban geniflli¤ine eflitli¤i tip projeksiyonunu

de¤erlendirmede bir di¤er metottur. Burun uzunlu¤u do¤ru ise nazal

uzunlu¤un tip projeksiyonuna oran› 1:0.67 olmal›d›r (Resim 5). Alar-fasi-

yal bileflkeye te¤et geçen do¤ruya, tip belirleyici noktadan dik olarak çe-

kilen çizginin uzunlu¤u, naziondan tip belirleyici noktaya çekilen do¤ru-

nun 0.55-0.60’› olmal›d›r.8 Ancak tip projeksiyonunu de¤erlendirirken bu-

run ile di¤er fasiyal yap›lar (çene projeksiyonu, al›n konturu, etnik yap›,

vb) göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu oran daha fazla olursa burnun pro-
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jeksiyonu fazlad›r. Tip rotasyo-

nuna neden olan manevralar›n

tip projeksiyonunda artma izle-

nimi yarataca¤› göz önünde bu-

lundurulmal›d›r.9 Benzer flekil-

de, dorsal kontur ve nazolabial

aç›ya direk olarak müdahale et-

mesek dahi tip projeksiyonu-

nun alg›lanmas› etkilenebilir. 

Kolumella, alar marjinin 2-3

mm alt›nda olmal›d›r. Üst ver-

milion s›n›r›ndan Frankfort ho-

rizontal çizgisine dik çekilen

çizgi ile çenenin projeksiyonu

de¤erlendirilebilir. Bu çizgi er-

keklerde mentuma te¤et geçer-

ken kad›nlarda mentumun 2-3

mm önünden geçmelidir.3

Arzu edilen tip projeksiyo-

nu saptand›ktan sonra nazal

dorsum de¤erlendirilmelidir.

Nazal dorsum bayanlarda na-

zofrontal aç›y› istenen nazal tip

ile birlefltiren hatta paralel ve 2

mm posteriorda yer al›rken er-

keklerde çok hafif önde olmal›-

d›r. Bu hatt›n oldukça posteriorunda yer al›rsa ogmentasyon gerekir, bu-

na karfl›n dorsum, hatt›n anteriorunda ise redüksiyon gerekir. Dorsumda

özellikle bayanlarda supratip bölgede çok hafif k›r›lma olmal›d›r. Bu buru-

nu daha fazla belirginlefltirir ve dorsumun tipten ayr›lmas›n› sa¤lar.

Bir sonraki ad›m tip rotasyonunu belirlemektir. Bu da nazolabial aç›n›n

derecesi ile belirlenir (Resim 5). Nazolabial aç›, lateral görünümde nostril-

lerin en anterior ve posterior noktalar› ile üst dudak aras›ndaki aç› olup ka-

d›nlarda 95-100°, erkeklerde 90-95° olmas› uygundur.7 ‹stenilen dorsal pro-

fil oluflturulmadan rotasyon miktar›na karar verilmemelidir. K›sa boylular-

da, nazal tip uzun boylulara göre biraz daha fazla rotasyon gösterebilir. 

Kolumellan›n üst dudak ile birleflim bölgesinde oluflan aç› kolumella

labial aç›d›r. Kavdal septum bu bölgenin itilmesine neden olabilir ve nazo-

labial aç› normal olmas›na karfl›n rotasyonda artma görünümüne neden

olabilir. Kolumellar-lobular aç›, kolumella ile infratip lobül birleflim bölge-

si taraf›ndan meydana gelir ve yaklafl›k olarak 30-45°’dir (Resim 5). 
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Resim 3. Lateral görüntüde nazofrontal ve 
kolumella-lobuler aç›lar.

Resim 4. Lateral görüntüde temel rehber noktalar.
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Kolumella-lobuler aç›



Lateral görüntüde de¤erlendirilen bir di¤er yap› da alalard›r. Ala, hori-

zontal düzlemde yüze, kolumellan›n 2-3 mm üzerinde yap›fl›r. Alar kena-

r›n flekli normalden farkl› olabilir, kolumellan›n 2-4 mm’ye kadar görülme-

si normal kabul edilebilir. Ayr›ca nostril uzun aks› boyunca çizilen çizgi ile

alar kenarlar ve kolumellan›n iliflkisine göre sark›k, normal ve retrakte ko-

lumella veya ala tan›mlar› yap›lm›flt›r. 

Bazal Görünüm

Burun bazal görünümde eflkenar üçgen fleklinde olup bu üçgenin üst-

te kalan üçte birini tip lobülü, altta kalan üçte ikisini ise kolumella meyda-

na getirir (Resim 6 ). Alar taban, nazal tipte hafifçe yuvarlaklaflm›fl bir apek-

si ve alar yan duvarlar›nda biraz geniflleme gösteren eflkenar üçgendir. Na-

zal tip asimetrileri en iyi bu görünümde saptan›r. Kolumella ve alar rim

bölgesindeki ince cildin alt›nda alt lateral k›k›rdak s›n›rlar› ve varsa asimet-

rileri not edilir. Çok uzun veya k›sa

medial kruslar fark edilir ve genifl ko-

lumella ve medial kruslar›n d›fla do¤-

ru aç›lmalar› gözlenebilir. Ayr›ca bazal

görünümde, nostril flekli, kolumella

geniflli¤i, alar taban ve alar lobullerin

kal›nl›¤› de¤erlendirilmelidir. Kolu-

mellan›n lobül k›sm›na oran› 2:1 ol-

mal›d›r ve nostriller armut fleklinde

olup tabandan apekse uzun ekseni

çok hafif medial yönde olmal›d›r. Ko-

lumella ile lobül kesiflim bölgesinden

medial kruslar›n d›fla do¤ru aç›lmaya
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Resim 5. ‹deal burun 
uzunlu¤u ve projeksiyonlar›n›n
oran› ve nazolabial aç›.

1.0

Nazolabial aç›

0.67

Resim 6. Alar tabanda eflkenar üçgenin 
flekillenmesi.



bafllad›klar› noktaya kadar kolumella kenarlar› nisbeten düz olmal›d›r. Me-

dial kruralar daha erken d›fla do¤ru aç›lmaya bafllarlarsa kolumella k›sa gö-

rülür ve nostrillerde flekil bozuklu¤u olur. Böyle bir durum olursa, medial

kruslar aras›ndan bir miktar yumuflak doku ç›kar›labilir, d›fla do¤ru yön-

lendikleri noktadan kesilebilir ve kruslar birbirine dikilebilir. Kavdal sep-

tum nostril içine do¤ru protrude olabilir. Asimetrik nostril veya ç›k›nt› ya-

pan medial kruslar, kavdal septal deviasyonu iflaret edebilir. Nostril apeks-

lerinin asimetrik oryantasyonu alt lateral k›k›rdaklar›n dom bölgesindeki

anormalli¤ini düflündürür. 
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Burnun d›fl yüzünü infraorbital sinirin dallar›, n. nazosiliaris ve n. alve-

olaris superiorun bir dal› innerve eder. Burun boflluklar›n›n döflemesinin

innervasyonunu ise ayn› zamanda burun septumu ile lateral burun duva-

r›n› da innerve eden anterior etmoid sinir, superior dental sinirin nazal da-

l› ve sfenopalatin gangliyondan ç›kan dallar sa¤lar.1,2 Baflar›l› bir anestezi

için bu sinirlerin innerve etti¤i alanlar lokal anestetikler ile bloke edilme-

lidir. Septorinoplasti operasyonlar› 3 farkl› anestezi yöntemi ile yap›lmak-

tad›r:3

1. Topikal anestezi ile beraber lokal infiltrasyon anestezisi

2. ‹ntravenöz sedasyonla beraber topikal ve lokal infiltrasyon anestezisi

3. Genel anestezi ile beraber topikal ve lokal infiltrasyon anestezisi

Septorinoplasti ameliyatlar›nda burnun anestezisi topikal ve lokal in-

filtrasyon anestezisi yoluyla iki flekilde yap›lmaktad›r.

Lokal Topikal Anestezi

Vazokonstriktör ve topikal anestetik kombinasyonu ile yüzeyel olarak

vazokonstriksiyon ve anestezi sa¤lanmal›d›r. 100 cc’lik %2 pantocaine ve-

ya %4 topikal xylocaine veya kokain içine eklenmifl 2 cc’lik 1:100.000 epi-

nefrin çözeltisi s›kl›kla kullan›lan bir kombinasyondur. Topikal anestetik

çözeltisine emdirilmifl 1.5 cm eninde, 0.5 cm kal›nl›¤›nda ve 6-7 cm uzun-

lu¤undaki pamuk fleritler, anterior etmoidal sinir ve sfenopalatin gangli-

yon bölgesine uygulan›r. Topikal anesteti¤in etkili vazokonstriksiyon için

10-15 dakika boyunca her iki nazal kavitede tutulmas› gereklidir.2,4

‹nfiltrasyon Anestezisi

‹nfiltrasyon anestezisi için, 1/100.000 veya 1/50.000’lik dilüe edilmifl

epinefrin ile beraber %1 lidokain kar›fl›m› tercih edilmektedir Burnun d›fl

yüzünün anestezisi 4-5 ml’lik solüsyon ile do¤ru cerrahi plana yap›ld›¤›

takdirde, dokularda düzensizli¤e neden olmadan tam bir burun anestezi-

si ve vazokonstriksiyon için yeterli olacakt›r. Rinoplasti ile beraber sep-

Rinoplastide 
Anestezi

Dr. Semih Öncel, Dr. Ercan P›nar

3. Konu



Öncel, S 
P›nar, E

28

toplasti de yap›lacaksa, septumun submukoperikondrial ve submukoperi-

osteal planlar›na 3-4 ml anestetik madde infiltrasyonu vazokonstriksiyon

ve septal flebin hidrolik disseksiyonu için gereklidir.5

Aç›k teknik bir septorinoplasti yap›lacaksa, infiltrasyon ilk olarak ko-

lumellan›n ortas›nda subdermal plana yap›l›r.6,7 Bu infiltrasyon tip tan›m-

lay›c› noktadan (tip defining point’den) nazal spine kadar yap›l›r (Resim

1). Endonazal rinoplasti tekni¤i kullan›lacak ise, interkartilajinöz, transkar-

tilajinöz ensizyon bölgesine ilk önce infiltrasyon yap›l›r. 0.3 ml lokal anes-

tetik madde infiltrasyon için yeterlidir. ‹kinci infiltrasyon endonazal veya

aç›k teknik rinoplastide alt lateral k›k›rdaklar›n aras›na dome bölgesine

yap›l›r.8 Enjeksiyon ön septal aç› bölgesine kadar ilerletilir (Resim 2). Bu

enjeksiyonlardan sonra dome bölgesine bafl ve iflaret parma¤› aras›nda

hafifçe masaj yap›larak anestetik maddenin tip bölgesine da¤›lmas› sa¤la-

n›r. Daha sonra lateral ve intermediate kruslar›n kaudal ucuna marginal

ensizyon için multipl 0.1 ml’lik enjeksiyonlar yap›l›r. Teknik olarak ekster-

nal rinoplasti kullan›lacaksa ensizyon hatt›na (Resim 3) ve kolumella yan

yüzüne de 0.1 ml’lik lokal anestetik infiltre edilir (Resim 4). Daha sonra alt

Resim 1. Eksternal rinoplasti için lokal anestetik
maddenin kolumellan›n ortas›nda subdermal
planda tip tan›mlay›c› noktadan (tip defining
point) nazal spine kadar infiltrasyonu. 

Resim 3. Planlanan marginal ensizyon için alt
lateral k›k›rda¤›n kaudal ucuna infiltrasyon.

Resim 4. Eksternal rinoplasti için kolumellan›n
taban›na infiltrasyon. 

Resim 2. Alt lateral k›k›rdaklar aras›na lokal
anestetik infiltrasyonu.



lateral k›k›rdaklar›n kaudal ucuna 0.1 ml veya 0.2 ml lokal anestetik infil-

tre edilir (Resim 5).

Dental i¤nenin üst ve alt lateral k›k›rdaklar›n aras›ndan ilerletilmesi ile

burun orta hatt›n›n 1 cm yan taraflar›na, burnun lateral yüzüne lokal anes-

tetik geriye çekilerek infiltre edilir (Resim 6). ‹nfiltrasyon burnun yan yü-

zünde nazofrontal sütür çizgisinden lateral kruslar›n sefalik kenar›na ka-

dar yap›l›r. 0.5 ml infiltrasyon her bir tarafta yeterli olacakt›r. Daha fazla lo-

kal anestetik madde infiltrasyonu dokular›n flismesine ve dorsumda do¤-

ru planda elevasyonu engelleyebilmektedir. Lateral osteotomi haz›rl›¤›

için¸ osteotomi bölgesine lokal anestetik infiltre edilir. Piriform apertura-

n›n kenar›, alt konkan›n ön kenar› üzerinde bir nazal spekulumun iki ba-

ca¤› aras›nda s›k›flt›r›larak ortaya konur ve i¤ne ile bu bölgeye girilerek az

miktarda enjeksiyon yap›l›r (Resim 7). ‹¤ne önce maksillan›n ç›kan parça-

s›n›n lateraline daha sonra medialine do¤ru ilerletilir ve geri çekerken os-

teotomi hatt› boyunca infiltrasyon yap›lm›fl olur9 (Resim 8). Burnun infil-

trasyon anestezisi bittikten sonra infiltrasyon yap›lan bölgelere hafifçe

masaj yap›larak anestetik maddenin da¤›lmas› sa¤lan›r. ‹nfiltrasyon anes-

tezisi bittikten 10-15 dakika kadar beklemek vazokonstriksiyon etkinin

sa¤lanmas› için yeterlidir. 
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Resim 5. Eksternal rinoplasti için kolumellan›n
lateraline lokal anestetik infiltrasyonu.

Resim 6. Burnun lateral yüzüne lokal anestetik
infiltrasyonu.

Resim 7. Lateral osteotomi için lokal anestetik
madde infiltrasyonu için enjeksiyon yeri. 

Resim 8. Lateral osteotomi için infiltrasyon
hatt›.
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Önemli Anahtar Noktalar

• Topikal aneztezi ve infiltrasyon anestezisinden sonra etkili vazokonstriksiyon

için 10-15 dakika beklenilmelidir.

• Septuma subperikondrial ve subperiosteal lokal anestetik injeksiyonu septu-

mun hidrolik disseksiyonunu sa¤lamaktad›r.

• Kolumella ve dokular aras›na afl›r› miktarda anestetik madde infiltrasyonundan

kaç›n›lmal›d›r. Afl›r› anestetik madde infiltrasyonu dokular›n anatomik distor-

siyonuna neden olur.

• Lateral osteotomi bölgesinin anestezisi, maksillan›n ç›kan parças›n›n lateraline

daha sonra medialine do¤ru ilerletilmifl dental i¤nenin geriye çekilerek lokal

anestetik infiltre edilerek sa¤lan›r.

Neler Ö¤rendik?

1- Burnun d›fl yüzünün innervasyonunu hangi sinirin dallar› innerve eder?

a. N. etmoidalis anterior b. N. etmoidalis posterior 

c. N. infraorbitalis d. N. dentalis superior

e. N. nazopalatinus

2- Nazal kavitenin lateral duvar› ve septumun innervasyonunda afla¤›daki sinir-

lerden hangisi rol oynamaz?

a. N. etmoidalis anterior b. N. nazopalatinus

c. Posterolateral nazal sinir d. N. infratroklearis

e. N. etmoidalis posterior

3- Rinoplasti ile beraber septoplasti de yap›lacaksa septuma yap›lacak lokal infil-

trasyon anestezisinin en önemli yarar› nedir?

a. Septum mukozas›n›n hidrolik disseksiyonu

b. Septumun kanlanmas›n› azaltmak

c. Septum mukozas›n›n maksiller kretten ay›rmak

d. Septumun k›k›rdak ve kemik komponentlerini belirgenlefltirmek

e. Septum hematomundan korunmak

4- Aç›k teknik septorinoplastide ilk lokal infiltrasyon anestezisi hangi bölgeye

yap›l›r?

a. Dome bölgesine b. Kolumellaya

c. Anterior septal aç›ya d. Lateral osteotomi bölgesine

e. Median osteotomi bölgesine

5- Topikal anestezide kullan›lan pantokain % kaçl›k olmal›d›r?

a. %2 b. %4

c. %10 d. %20

e. %25

Do¤ru Yan›tlar

(1-c, 2-d, 3-a, 4-b, 5-a)
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Kesiler

Rinoplasti, aç›k teknik, kapal› teknik (endonazal yöntem) veya tip-de-

livery yöntemi kullan›larak gerçeklefltirilebilir. Bu amaçla deri veya muko-

zaya kesiler yap›larak belli anatomik yap›lara ulafl›l›r. Rinoplastide trans-

fiksiyon / hemitransfiksiyon; intra (trans) kartilajinöz; interkartilajinöz;

transkolumellar; rim ve marjinal (infrakartilajinöz) kesiler kullan›lmakta-

d›r. 

Aç›k teknik rinoplastide transkolumellar ve infrakartilajinöz kesiler ya-

p›l›r.

Kapal› teknik rinoplastide transfiksiyon kesisi ile interkartilajinöz veya

intrakartilajinöz kesiler kullan›l›r.

Tip-delivery yaklafl›m›nda ise interkartilajinöz kesi ve infrakartilajinöz

kesiler transfiksiyon kesisi ile birlefltirilir.

Transfiksiyon/Hemitransfiksiyon Kesisi

Septumun kaudal k›sm›, nazal spin ve medial kruralara görüfl ve müda-

hale olana¤› sa¤lar. Septumun hemen kaudalinden bafllayarak medial kru-

ralar›n k›vr›ld›¤› bölgeye kadar uzat›l›r. Septumun kaudal kenar›ndan yak-

lafl›k 2 mm mesafeden ve ona paralel olarak yap›l›r. Strut greft yerlefltiril-

mesine olanak tan›mas› için membranöz septum mümkün oldu¤unca ko-

runmal›d›r. Kaudal septuma yönelik bir müdahale planlanm›yorsa Killian

kesisi de kullan›labilir. Transfiksiyon kesisi tek tarafl› yap›ld›¤›nda hemit-

ransfiksiyon kesisi olarak adland›r›l›r. Hemitransfiksiyon kesisinin tip des-

te¤ine daha az zarar verdi¤i düflünülse de görüfl aç›s›n›n daha k›s›tl› olma-

s› ve iyileflme s›ras›nda ortaya ç›kan asimetri gibi dezavantajlar› vard›r. 

Transkolumellar kesi: Kolumella-lobül bileflkesinin posteriorundan ve

kolumellan›n en dar yerinden yap›lmal›d›r. Bu amaçla yap›lan tan›mlan-
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m›fl kesiler Resim 1’de görülmektedir. Alar k›k›rdak medial kruslar›n›n ke-

silmemesine özen gösterilmelidir (fiekil 1). Transkolumellar kesi yap›l›r-

ken en s›k yap›lan yanl›fll›klar:

a- ‹nsizyonun olmas› gerekenden daha anteriordan veya posteriordan

yap›lmas›,

b- ‹nsizyon kenarlar›n›n e¤ri olmas›,

c- Alar k›k›rdak medial krusunun kesilmesidir.

‹nterkartilajinöz Kesi

Üst lateral k›k›rda¤›n kaudal k›sm›yla alar k›k›rda¤›n sefalik s›n›r› ara-

s›ndan yap›l›r (fiekil 2). Üst lateral k›k›rdak kaudal ucundan septal aç›ya

do¤ru devam ettirilir. Gerekti¤inde bir transfiksiyon kesisi ile birlefltirile-

bilir. K›k›rdak ve kemik burun s›rt›na ulafl›m› ve lobülün geriye do¤ru kal-

d›r›lmas›n› sa¤lar. Bu kesi olmas› gerekenden daha sefalik olarak yap›l›rsa

üst lateral k›k›rda¤›n kaudal k›sm› kesilmifl olur ve bu bölgede iyileflme sü-

recinde afl›r› fibrozis meydana gelebilir. Üst lateral bölgede kollaps ve alar

rimde distorsiyon ile sonuçlanabilir. ‹nsizyonun daha kaudale yap›lmas›

ise tip asimetrisine sebep olabilir. Kesinin uzunlu¤u operasyonun türüne

göre de¤iflebilir. 

‹ntrakartilajinöz Kesi

Alar k›k›rdak kaudal kenar›n›n sefalik bölümünden yap›l›r. Cilt ve k›-

k›rdak birlikte veya ayr› ayr› kesilebilir (fiekil 3). Kesinin olmas› gereken-

den daha kaudalden yap›lmas› halinde alar deste¤in zay›flamas› ve rotas-

yonda istenmeyen art›fl görülebilir. Kesinin asimetrik yap›lmas› halinde

ise tip asimetrisi ve düzensizlikleri geliflir. 
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Resim 1. Transkolumellar ters V kesisi. fiekil 1. Tan›mlanm›fl transkolumellar kesi 
tipleri

Rethi insizyonu

Sercer insizyonu

Goodman insizyonu

V insizyonu***

Jugo insizyonu

Padovan insizyonu



‹nfrakartilajinöz Kesi

Alar k›k›rda¤›n lateral krusunun

kaudal kenar›ndan yap›l›r. Yumu-

flak üçgeni korumaya dikkat edil-

melidir. Kaudal kenardan mediale

do¤ru ilerlenir (fiekil 4). 

Elevasyon ve Disseksiyon 

I. Transkartilajinöz Yaklafl›m

Lateral kruralar›n kaudal ve se-

falik s›n›rlar› belirlenir. Alar k›k›r-

dak lateral kruslar›n›n kaudal s›n›r›-

na 5-8 mm mesafeden vestibüler

cilt üzerine kesi yap›l›r. Vestibüler

cilt, lateral krusun sefalik s›n›r› bo-

yunca sefalik yönde disseke edilir.

Lateral kruraya kesi yap›l›r, supra-

perikondriyal düzlemde çal›fl›larak

sefalik k›s›m yumuflak doku ba¤-

lant›lar›ndan ayr›l›r. Kaudal vesti-

büler cilt ve burun deli¤i s›n›r› ekar-

tör yard›m›yla görüfl alt›na al›n›r.

Gerekli miktarda k›k›rdak ç›kar›m›

ve yumuflak doku ba¤lant›lar›n›n

aç›lmas›yla operasyona son verilir.

II. Tip Delivery Yaklafl›m›

‹nterkartilajinöz Kesi

Ekartör yard›m›yla burun deli¤i

kaudal s›n›r› d›fla çevrildikten sonra

asistan elin orta parma¤› yard›m›y-

la üst lateral k›k›rda¤›n kaudal s›n›-

r› ve alar k›k›rda¤›n sefalik s›n›r›

aras›ndaki boflluk ortaya konur. Bu

noktadan interkartilajinöz kesi yap›l›r.

‹nfrakartilajinöz Kesi

Ekartör yard›m›yla yeterli görüfl sa¤land›ktan sonra alar k›k›rdaklar›n

kaudal kenar›n›n daha kaudaline marjinal kesi yap›l›r. Lateralden orta hat-

ta yaklaflt›kça dikkatli olunmal›d›r. ‹nsizyonun k›k›rdak kenar› boyunca
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fiekil 3. ‹ntra (trans) kartilajinöz kesi.

fiekil 4. ‹nfrakartilajinöz kesi.

fiekil 2. ‹nterkartilajinöz kesi.
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uzand›¤›ndan emin olunmal›, alar halka üzerinde kesiye yol açarak yüzey

alan›n› zedelenmekten kaç›n›lmal›d›r. 

Alar k›k›rdaklar›n Serbestlefltirilmesi

Bu aflamada bir tarafta interkartilajinöz ve marjinal kesiler; di¤er taraf-

ta ise transkartilajinöz kesiler yap›lm›flt›r. ‹kili retraktörü interkartilajinöz

ve marjinal kesilerin yap›ld›¤› burun deli¤inden içeri uzat›l›p alar k›k›rda-

¤›n kaudal s›n›r› asistan el orta parma¤› yard›m›yla ortaya konur.

Hafif e¤imli, ince uçlu disseksiyon makas› kullan›larak alar k›k›rdakla-

r›n yüzeyinden yumuflak dokular kald›r›l›r ve disseke edilir. Makas marji-

nal kesiden laterale uzat›larak alar k›k›rdaklar›n perikondriumu üstteki cilt

ve yumuflak dokudan ayr›l›r. ‹ki uçlu çengeller yard›m›yla alar k›k›rdak

üzerindeki cildin kaudal yönde traksiyona al›nmas›, lateral krusu vestibül

içine çekip potansiyel bir disseksiyon plan› sa¤layarak bu ifllemi kolaylafl-

t›racakt›r. Üstte bulunan kas ve damar yap›lara zara verilmemesi için özen

gösterilmelidir. Alar k›k›rda¤›n lateral 1/4’ünde çal›fl›lmamal›, bu alan ko-

runmal›d›r.

Nievert retraktörünün çengel ucu interkartilajinöz kesidan geçirilerek

lateral krusun serbest ucu vestibülden d›flar› görülür hale getirilinceye dek

çekilir. Nievert ekartörü veya baflka bir uygun enstrüman kullan›larak late-

ral krus bu poziyonda tutulur. Alar k›k›rda¤›n anatomik özellikleri ve asi-

metriler de¤erlendirilir.

III. Aç›k Teknik Rinoplasti Yaklafl›m›

Baflar›l› bir aç›k rinoplasti için alar ve üst lateral k›k›rdaklar ile orta ça-

t› ve kemik çat›ya maksimum görüfl olana¤› sa¤lanmal›d›r. Bu yap›lar tam

ve simetrik olarak manipüle edilebilir, gereken sütürleme ve greftlemeler

yap›labilir. Tan›sal de¤erlendirme ve e¤itsel amaçlar yönünden aç›k rinop-

lasti avantajlar sunmaktad›r.

Bu yaklafl›mda transkolumellar kesi ve bunun birlefltirildi¤i marjinal

kesiler yap›l›r. Transkolumellar kesinin fleklinden çok yap›ld›¤› bölge

önemlidir. Kesi kolumella orta k›sm›nda medial krura kaudal s›n›r›n›n cil-

de yak›n oldu¤u ve bu bölgeyi destekleyerek çökmüfl bir skar oluflumuna

yol açmayaca¤› k›s›mdan yap›lmal›d›r. Ters V, V veya basamak fleklinde

yap›lm›fl olan bir kesi mesafeyi art›rarak skar oluflumunu minimalize et-

meyi amaçlamaktad›r. Disseksiyon uygun areolar doku düzleminde yap›l-

mal›, böylelikle doku hasar›, skar oluflumu minimal düzeyde tutulmal›, he-

mostaz sa¤lanarak cilt-yumuflak doku k›l›f›n›n birleflmesi sa¤lanmal›d›r.

Uygun doku plan›nda yap›lan disseksiyon, flep vasküler yap›lar›n›n ko-



runmas›n›, flebin canl›l›¤›n›n istenen düzeyde olmas›n› ve postoperatif

dönemde kanama, ödem ve skar oluflumunun asgari düzeyde kalmas›n›

temin edecektir. 

Aç›k Teknik Rinoplastide Nazal Disseksiyon

Transkolumellar kesi hatlar›n›n belirlenmesi

Disseksiyona bafllamadan önce transkolumellar kesi hatt› bir kalemle

iflaretlenmelidir. Orta kolumellada ters-V kesisi yap›lmal›d›r. Burun deli¤i-

nin en üst noktas› ile kolumella taban› aras›ndaki orta nokta belirlenmeli-

dir, çünkü bu k›s›m medial kruralar›n kaudal s›n›r›n›n cilt alt›nda bulundu-

¤u, kesiye en fazla destek sa¤layacak, k›s›md›r. Orta kolumellar kesi lateral

kruralar›n kaudal s›n›r›n›n hemen kaudalinde bilateral olarak yap›lan mar-

jinal kesilerle birlefltirilecektir. Marjinal kesi hatt› önceden bir kalemle ifla-

retlenebilir, bu kesi burun deli¤i girifli boyunca yap›lmamal›d›r. 

Transkolumellar kesi

Bu kesi 11 no’lu bistüri ile midkolumellar nirengi noktalar› takip edile-

rek yap›l›r. Kolumellada medialden laterale gidilerek her iki tarafta kesiler

tamamlan›r. Bistürünün cilt yüzeyine dik olarak kullan›lmas› cilt kenarlar›-

n›n içe bükülmesini engeller (Aksi takdirde cilt kenarlar› içe bükülerek

“trapdoor” deformitesine ve kabul edilemeyecek bir skar dokusu oluflu-

muna neden olabilir). Lateral kruralara kesi yap›l›rken medial kruralara za-

rar vermemek için yüzeyel planda çal›fl›lmal›d›r. Onbefl no’lu bistüri kulla-

n›larak marjinal kesi her iki tarafta kolumella uç noktas›n›n 1-2 mm gerisi-

ne dek uzat›l›r. Medial kruslar üzerinde disseksiyonun asgari düzeyde tu-

tulmas›, k›k›rdak hasar›n› engelleyecektir. 

Marjinal kesi

Medial k›s›mda marjinal kolumellar kesi kolumellar rimden ortalama 2

mm geriden yap›l›r. Lateralde ise kesi k›k›rda¤›n kaudal kenar› izlenerek

yap›l›r. Burun deli¤i d›fla çevrilerek dom apeks bölgesinde marjinal kesi

yap›l›r. Bu esnada alar k›k›rdaklar yanl›fll›kla kesilebilir. Lateral ve medial

marjinal kesiler burun deli¤i apeksinin bozmamak için rimi çentiklemek-

ten kaç›narak yumuflak üçgende birlefltirilir. 

Kolumellar flep elevasyonu

Kolumellar flep, Wilmer konjunktiva makas› kullan›larak kald›r›l›r.

Fleple beraber midkolumellar ve marjinal kesiler aras›ndaki bileflkenin

kald›r›lmas›na dikkat edilmelidir. Kolumellar flebin kald›r›lmas› esnas›nda

Kesiler ve flep
elevasyonu
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disseksiyon plan›, medial krusun

hemen yüzeyindedir ve bu bölge-

de flep olabildi¤ince kal›n tutulma-

l›d›r. Flebin kolumella boyunca ay-

n› kal›nl›kta olmas›na ve medial

kruralar aras›ndaki yumuflak doku-

nun korunmas›na dikkat edilmeli-

dir (Resim 2-4). 

Üç noktadan karfl›l›kl› 

traksiyon

Nazal tip üzerindeki cilt-yumu-

flak doku k›l›f›n› eleve etmek için a)

lateral krus kaudaline burun deli¤i

boyunca genifl bir ikili çengel, b)

kolumellar flep üzerine küçük bir

ikili çengel, c) intermediate krusun

vestibüler cilt taraf›na küçük bir iki-

li çengel yerlefltirilir. Converse ma-

kas kullan›larak kolumellar flep

medial ve intermediate kruslar›n

kaudal s›n›r› üzerinden disseke

edilmeye bafllan›r. Bu esnada 3

noktadan karfl›l›kl› traksiyon yap›-

larak areolar doku plan› ortaya ko-

nur. Makas yard›m›yla lateral kru-

sun kaudal s›n›r› ekspoze edilir.

Disseksiyon sefalik olarak lateral

krus üzerinden sürdürülür. Yumu-

flak doku elevasyonu yap›l›rken k›-

k›rdak üzerinde sadece perikondri-

um b›rak›l›r. Disseksiyon lateral

olarak lateral kruslar boyunca uzat›-

l›r. Lateral krusun kaudal s›n›r› boyunca vestibüler cilt kesilerek marjinal

kesi tamamlan›r. Do¤rudan görüfl alt›nda küçük ve s›n›rl› kesiler yap›larak

lateral krusun kazara kesilmesi önlenir. Lateral kruslarda disseksiyon kas

tabakas›n›n derinindeki areolar doku ile s›n›rland›r›l›r. Derin areolar doku

tan›nd›ktan sonra pamuk uçlu bir aplikatör yard›m›yla lateral krus dissek-

siyonu tamamlan›r. Karfl› taraftaki disseksiyon k›smen k›k›rdak delivery

yöntemi kullan›larak yap›l›r. 
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Resim 2. Transkolumellar insizyon sonras› alar
k›k›rdaklar›n medial kruslar› üzerinden flep eleve
edilir.

Resim 3. Elevasyon alar k›k›rdaklar›n lateral
kruslar›na do¤ru ilerletilir.

Resim 4. Elevasyon sonras›nda flep kald›r›larak
nazal dorsuma yeterli görüfl sa¤lanmaktad›r.



Bu manevralar tekrar edilerek nazal tip üzerindeki cilt-yumuflak doku

k›l›f›n elevasyonu tamamlan›r (Buna alternatif bir yaklafl›m, disseksiyona

marjinal kesilerden bafllay›p retrograd olarak devam etmek fleklinde ola-

bilir). Bu yöntemde uygun doku plan› belirlenip lateral krus üzerinden

cilt/yumuflak doku k›l›f› eleve edilir. Medial yönde domlar ve intermedia-

te kruslar üzerinden makasla disseksiyon yap›l›r. Bu ifllem her iki tarafta

yap›larak cilt ve yumuflak doku elevasyonu tamamlan›r.

Retrograd disseksiyon özellikle intermediate ve lateral kruslar›n kau-

dal s›n›rlar›n› takip etmekte zorlanan cerrahlar için yard›mc›d›r. ‹nterme-

diate kruslar veya dom bölgesinde bükülme olan olgularda özellikle yarar-

l› olabilir. Öte yandan retrograd disseksiyon metodu, sekonder rinoplasti

olgular› için uygun bir seçenek de¤ildir. 

Orta hat dorsum disseksiyonu

Dom yüzeyine yak›n orta hat fibröz ba¤lant›lar›n› ay›rarak flep serbest-

lefltirilerek kranial yönde disseksiyona bafllan›r. Domlar aras› bölgeden

doku ç›kar›m› yap›lmaz, aksi takdirde flep üzerinde orta hatta bant fleklin-

de bir deformasyon görülebilir. Orta hat boyunca ön septal aç› uygun dis-

seksiyon makas› kullan›larak tespit edilir. Burun orta 1/3’ünün k›k›rdak is-

keletine ait mavi refle görüldükten sonra k›k›rdak orta çat› üzerinden bir

tünel oluflturulur. Pamuk uçlu aplikatör yard›m›yla yumuflak doku k›l›f›

kranial ve lateral yönlerde künt biçimde disseke edilir. Gereksinim duyu-

lan görüfl aç›s›na ba¤l› olarak k›k›rdak nazal çat›ya ba¤lanan fibröz bantla-

r›n aç›lmas› gerekebilir. Dokular›n k›k›rdak yüzeyine yak›n ayr›lmas› kas

ve damar yap›lar›n korunmas›na olanak tan›r.

K›k›rdak ve kemik dorsumun aç›¤a konmas›

K›k›rdak çat› burun orta 1/3’üne karfl›l›k gelmektedir. Cilt-yumuflak do-

ku k›l›f› supraperikondriyal düzlemde keskin bir bistüri veya makas yard›-

m›yla ortaya konabilir.

Onbefl no’lu bistüri veya uzun, hafif e¤imli bir disseksiyon makas› kul-

lan›larak orta hattaki yumuflak dokular eleve edilir. Rhinion yönünde ve

bunun daha ötesine makasla çal›fl›l›rken kesme hareketi yerine makas›n

ilerletilip aç›lmas› daha uygun olacakt›r. Orta hatta üst lateral k›k›rdak pe-

rikondriumu aç›¤a koyarken fazla laterale gidilmemelidir. Üst lateral k›k›r-

daklar›n nazal kemiklerin kaudal ucuyla birleflti¤i bölgede ayr›lmaya yol

açabilecek giriflimlerden kaç›n›lmal›d›r.

Periost elevasyonu / Kemik çat›n›n aç›¤a konmas›

Aufricht veya Converse ekartörü ile sa¤lanan do¤rudan görüfl alt›nda

Joseph periosteal elevatörü veya di¤er bir uygun enstrüman yard›m›yla

Kesiler ve flep
elevasyonu
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periost nazal kemiklerin kaudal ucuna paralel olarak 2 mm mesafeden ke-

silir. Alternatif olarak nazal kemik ve üst lateral k›k›rdaklar bileflkesi cilt-yu-

muflak doku k›l›f›n›n alt›ndan palpe edilir. Bu bileflke noktas›n›n 2 mm

üzerinden periost insize edilir. Periosteum kemik nazal duvardan naziona

kadar kald›r›l›r. Kemik dorsum üzerinden subperiosteal planda orta hat

boyunca ve laterale do¤ru devam edilir. Bu ifllemler bilateral olarak yap›-

l›r. Bu aflamada kemik yan duvarlar›n alt›na girilmemelidir. 

Orta hat internazal sütür ba¤lant›lar› makas veya keskin bir elevatör

yard›m›yla ayr›lmal›d›r. Nazal iskeletin üstteki ciltten tamamen ayr›ld›¤›n-

dan emin olunmal›d›r. Bir elevatör yard›m›yla kemik-k›k›rdak dorsumun

her iki taraf›na ulafl›labilmelidir. Bu sayede aç›k rinoplasti yap›labilmesi

için gerekli görüfl sa¤lanm›fl olur.
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Önemli Anahtar Noktalar

• Bir alar batten greft konulmas› planlan›yorsa disseksiyonun lateral uzan›m›

minimal düzeyde olmal›d›r.

• Bir dorsal greft ya da radiks grefti yerlefltirilmesi planlan›yorsa üst dorsum veya

radiks bölgesinde tam ve s›k› bir cep haz›rlanabilir. Böylece cep içine yerlefltir-

ilen greftin migrasyon olas›l›¤› ortadan kalkacakt›r.

• Marjinal kesinin kolumellar uzan›m› kolumella yüzünün sadece 1-2 mm

arkas›na yap›lmal›d›r. Bu flekilde vestibüler cilt disseksiyonu minimal düzeyde

tutulmufl ve medial kruralar›n kaudal s›n›r›na zarar gelmesi önlenmifl olur.

• Disseksiyon s›ras›nda alar k›k›rdaklar›n kaudal s›n›r› izlenmelidir. Kaudal s›n›r

rahat görülemiyorsa laterale ilerlenerek lateral kruslar tan›nmal› ve disseksiy-

ona retrograd olarak devam edilmelidir. Bu esnada k›vr›lm›fl bir lateral krus

veya deforme bir k›k›rda¤› kesmekten kaç›n›lmal›d›r.

• Aç›k rinoplasti yaklafl›m› s›ras›nda cilt-yumuflak doku k›l›f›n›n alttaki ba¤ doku-

lar›ndan ayr›lmas› alar k›k›rdaklara sa¤lanan ba¤ dokusu destek mekanizmas›n›

bozabilir. Bu deste¤i sa¤lamak için medial kruralar aras›na kolumellar strut

greft konulabilir. Tip projeksiyonunun gereksiz yere de¤iflmesi de önlenmifl

olur. 

• Perikondrium üzerindeki doku plan›ndan disseksiyon yap›larak kas tabakas›

korunmal›d›r.

• Transkolumellar kesinin cilt uçlar› tam olarak karfl›l›kl› gelecek flekilde

kapat›lmas› skar geliflimini engellemek bak›m›ndan önemlidir. Cilt kenarlar›n›n

d›fla dönük ve afl›r› gergin olmayan biçimde kapat›lmas› skar geliflimini

engelleyebilir. 

Kesiler ve flep
elevasyonu
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Neler Ö¤rendik?

Sorular› afla¤›daki fl›klara göre yan›tlay›n›z:

I. Transfiksiyon kesisi

II. Transkolumellar kesi

III. ‹ntrakartilajinöz kesi

IV. ‹nterkartilajinöz kesi

V. ‹nfrakartilajinöz kesi

1- Aç›k teknik rinoplastide hangi kesiler yap›l›r?

a. I, I b. I, III c. II, IV d. II, V e. II, III

2- Tip-delivery yaklafl›m›nda hangi kesiler yap›l›r?

a. I, II b. I, III c. I, IV, V d. I, II, IV e. II, III, IV

3- Kapal› teknik rinoplastide hangi kesiler yap›l›r?

a. I, III, IV b. II, III, IV c. III, IV, V d. I, II, V e. II, IV, V

4- Hangi kesinin uygun olarak yap›lmamas› “trapdoor” deformitesi ile

sonuçlan›r?

a. I b. II c. III d. IV e. V

5- Alar k›k›rdak medial kruslar› en çok hangi kesi s›ras›nda zedelenir?

a. I b. II c. III d. IV e. V

Do¤ru Yan›tlar

(1-d, 2-c, 3-a, 4-b, 5-b)
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Dorsal Hump Rezeksiyonu

Rinoplasti ameliyatlar›nda postoperatif dönemde do¤al görünümlü

bir dorsum elde edebilmek için öncelikle dorsum anatomisi, özellikle d›fl

görünümü etkileyen yap›lar ve bunlar›n birbirleri ile iliflkisi iyi anlafl›lma-

l›d›r. 

Dorsum Anatomisi ve fiekli

Anatomik olarak nazal dorsum genellikle orta bölümde genifl, radiks

ve supratip alanda nispeten daha dar olmak üzere fuziform bir görünüm-

dedir. Nazal kemikler dorsumun sefalik üçte bir bölümü ya da yar›s›n› ve

dorsal üst lateraller kaudal üçte iki ya da yar›s›n› olufltururlar (fiekil 1).

Anatomik olarak kemikten k›k›rdak dorsuma geçifl alan› ya da “keysto-

ne” olarak tan›mlanan bölge önemlidir. Her iki nazal kemi¤in kaudal ucu,

etmoid kemi¤in perpendiküler lami-

nas› ve üst lateral k›k›rdaklar›n birle-

flim alan› “keystone” bölgesi olarak

adland›r›l›r. Bu alan burun 1/3 orta k›-

s›m›n deste¤i aç›s›ndan önem tafl›r.

Bu bölümde nazal kemiklerin kaudal

bölümü üst lateral k›k›rdaklar›n sefa-

lik bölümünün üzerini kaplar. Nazal

kemikler ve üst laterallerin transvers

bölümü supratip ve radikse göre

keystone denilen bölümde daha ge-

nifltir. Bu keystone bölümünün kar-

mafl›k anatomisi ve özel flekli nede-

niyle intraoperatif olarak kontrolü

zordur ve postoperatif dorsal düzen-

sizlikler de s›kl›kla bu bölgede olmak-

tad›r.1

Rinoplastide Hump
Rezeksiyonu ve
Osteotomiler

Dr. Nesil Kelefl

5. Konu

fiekil 1. Nazal dorsum anatomisi.



Rinoplasti yapan cerrah›n öncelikli amac› güzel bir profil elde etmek

ve burnu frontal görünümde daraltmakt›r. Lateral görünümü de¤ifltirmek

2 boyutlu bir ifllem olup primer olarak dorsal profil ve nazal tip üst dudak

bileflkesini düzeltmeyi amaçlar. Frontal görünümü oluflturmak, ›fl›¤›n par-

lak ›fl›k ve gölgeler ile dorsum ve tipi nas›l ayd›nlatt›¤›n›n kontrol edilme-

sini de gerektiren, 3 boyutlu bir ifllem oldu¤u için çok daha zordur. Ayr›ca

lateral görünümde idealden 2-3 mm’lik farkl›l›klar sorun yaratmaz ve bur-

nun iyileflmesi esnas›nda lateral görünüm stabilize olurken, frontal görü-

nüm asimetriler ortaya ç›kacak flekilde dramatik de¤ifliklikler gösterebilir.

Daha da önemlisi frontal görünüm hastan›n aynaya bakt›¤›nda gördü¤ü

görüntüdür. 

Rinoplastisonras›nda do¤al anatomik görünümlü bir dorsum elde et-

mek normal dorsumun kompleks yap›s› ve kavisleri nedeniyle oldukça

zordur. Bazen, ameliyat sonras› elde edilen do¤al anatomik görünümlü

bir dorsum özellikle hastada preopratif dönemde büyük dorsal hump, afl›-

r› genifl dorsum, ya da dorsal-lateral ç›k›nt›lar varsa, hastan›n beklentileri-

ni karfl›lamayabilir. Bu deformiteler ile uzun süre yaflam›fl bir hasta için

anatomik olarak “do¤al” olmayan dar, düz bir dorsum daha tercih edilebi-

lir bir sonuç olabilir. 

Ayr›ca nazal dorsum cerrahisi esnas›nda profilin uygun yükseklik, ge-

nifllik ve uzunlukta olmas›n›n karar› verilirken hastan›n cinsiyeti, yüz flek-

li ve boyutu göz önünde bulundurulmal›d›r. 

Dorsal Hump Rezeksiyon Teknikleri

Dorsum reduksiyonu ile ilgili ameliyat tekniklerine geçmeden önce bu

bölgenin baz› anatomik özelliklerini belirtmekte yarar var. Öncelikle cilt

proksimal radix bölgesinde ince ve mobil olup, rhinion(kemik-k›krdak bi-

leflkesi) bölgesinde çok daha fazla incedir. Supratip ve tip bölümünde ise

ciltte çok say›da ya¤ bezleri oldu¤undan cilt rhiniona göre burada daha

kal›nd›r.2

Di¤er taraftan kemik dorsum bir çift nazal kemik ve maksillan›n asen-

dan ç›k›nt›s›ndan oluflmaktad›r. Bu nedenle farkl› seviyelerde konfiguras-

yonunda de¤ifliklikler oldu¤u unutulmamal›d›r. Nazal kemikler interkan-

tal çizginin üzerinde, radiks bölümünde daha kal›n ve serttir. Yine nazal

kemikler erkeklerde kad›nlara göre daha kal›nd›r.

Dorsal Yumuflak Doku Elevasyonu

Dorsal hump reduksiyonu öncesinde kemik-k›k›rdak iskelet yap›s›nda

de¤ifliklikler yap›labilmesi amac›yla ekspozisyon için ve sonras›nda üstte-

ki yumuflak doku ile tekrar çat›n›n kapat›lmas›n›n sa¤lanmas› için yumu-

flak doku eleve edilmelidir.2 K›k›rdak dorsum üzerindeki yumuflak doku
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elevasyonu esnas›nda hastan›n yafl›, dorsal hump’›n boyutu elevasyonun

ne kadar yap›laca¤› konusunda önem arz eder. Örne¤in büyük dorsal

hump’ta daha genifl elevasyon gerekir. Disseksiyon fibromuskuler tabaka-

n›n ve üst lateral k›krdaklara uzanan periostal tabakan›n alt›nda ve müm-

kün oldu¤unca eksternal k›k›rdak yüzeye yak›n yap›lmal›d›r. Daha sonra

kemik dorsumda disseksiyonunun nazal kemiklerin kaudalinden bafllan›-

larak subperiostal olarak devam etmesi önerilmektedir. Elevasyon esna-

s›nda periostumun y›rt›lmamas›na özen gösterilmelidir. Çünkü buras› en

vasküler plan olup, korunmufl olan periostal tabaka postoperatif doku

adezyonlar›n› önlemede ve rekonstükte edilen kemik dorsumdaki düzen-

sizlikleri kamufle etmede yard›mc› olur. Lateral disseksiyon planlanan ke-

mik dorsum redüksiyonunu sa¤layacak kadar olmal›d›r. S›n›rl› lateral dis-

seksiyon, osteotomiler sonras›nda nazal piramide eksternal destek sa¤la-

mada önemli rol oynar. 

Dorsal hump’›n boyutlar›na göre kullan›lacak alet ve tekniklerde fark-

l›l›k olabilir. Örne¤in küçük kemik hump raspayla törpülenerek redukte

edilebilir. Bu amaçla klasik raspalar d›fl›nda güçlendirilmifl (powered) ras-

palar da kullan›labilir. Çeflitli raspalar olmakla birlikte, en güvenli ve etkili

olanlar genellikle tungsten karbür raspalard›r. Elmas raspalar ise reziduel

kemik parçalar›n› almak amac›yla kullan›l›rlar. Raspayla reduksiyon daha

az travma oluflmas›na ve giriflimin daha kontrollü yap›lmas›na olanak sa¤-

lar. Törpülemenin oblik olarak yap›lmas› üst lateral k›k›rdaklar›n nazal ke-

mikten avülziyon riskini azalt›r. Raspa kemi¤i törpüler ama k›k›rdak üze-

rinde etkili de¤ildir. Bu nedenle nazal kemik alt›nda ki üst lateral k›k›rdak

üst bölümünün postoperatif protrüzyonun önlenmesi amac›yla rezeke

edilmesi unutulmamal›d›r. 

Dorsumun Kompozit (Bütün Olarak) Reduksiyonu

Nazal dorsumun kompozit (bütün) reduksiyonu ilk olarak Tebbets ta-

raf›ndan tan›mlanm›fl olup, nazal dorsumun bütün ya da ço¤u parças›n›n-

septum, üst lateral k›k›rdak, kemik, mukoza, bütün olarak reduksiyonu-

dur1 (Resim 1). Kompozit reduksiyonun avantaj› usta ellerde çabuk ve ya-

p›labilmesi ve e¤er reduksiyon 3 mm’nin alt›nda ise dorsal vestibler mu-

koza bütünlü¤ünün korunabilmesidir. Dezavantaj› hataya aç›k olmas›,

kontrolün daha zor olmas› ve ilk etapta üst lateral k›k›daklar›n da rezeke

edilmesi gereklili¤i olarak say›labilir. Kompozit dorsal redusiyon planla-

nan dorsal reduksiyonun 2 mm’den az oldu¤u ve yapan cerrah›n yeterli

deneyiminin ve keskin aletlerinin oldu¤u durumlarda yap›lmal›d›r. Di¤er

taraftan dorsumun bir bütün olarak ç›kart›lmas› genifl aç›k çat›n›n lateral

osteotomiler ile bile kapat›lmas›n›n zor oldu¤u durumda ya da fazla veya

asimetrik hump rezeksiyonu sonras›nda greft olarak kullan›labilmesi ne-

deniyle de yararl› olmaktad›r. 

Hump 
rezeksiyonu ve
osteotomiler
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Dorsumun Komponent (Ayr›) Reduksiyonu

Dorsumun komponent (ayr›) reduksiyonu yine ilk olarak Tebbets ta-

raf›ndan tan›mlanm›fl olup, nazal dorsumu her parças›n›n-septum, üst la-

teral k›k›rdak, kemik, mukoza, ayr› olarak reduksiyonudur.2 Kompozit

dorsum reduksiyonu daha do¤ru ve kontrollü bir reduksiyon sa¤larken,

dorsumun dört parças›n›n da birbirine göre ayr› ayr› korunmas›n› da sa¤-

lar. Dorsal vestibuler mukozan›n devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› ya da dorsal

üst lateral k›k›rdaklar›n korunmas›, cerrahinin ileri aflamalar›nda dorsum

yeniden flekillendirilmesinde kullan›labilir. 

Aç›k rinoplasti ile bu teknikte, öncelikle alttaki vestibuler mukoza in-

takt olarak korunarak, üst lateral k›k›rdaklar dorsal septumdan ayr›l›r. Dor-

sal mukoza ön septal aç›dan bafllanarak dorsumdan, planlanan dorsal k›-

k›rdak rezeksiyonundan fazla ayr›lmamal›d›r. Disseksiyon septuma yak›n,

üst lateraller laterale do¤ru olacak flekilde, dorsal septum, üst laterellerden

ayr›lmal›d›r. Keystone bölgesinde k›k›rdak kemik birleflim yerinde mobi-

lizasyon sonland›r›lmal›d›r. Dorsal septal rezeksiyon gerekiyorsa, rezeke

edilecek k›k›rda¤›n ölçülmesinde yarar vard›r. E¤er göz karar› rezeksiyon

yap›l›rsa; dorsumun orta bölümde fazla, keystone alan›nda ve septal aç›da

(supratip dolgunluk) az rezeke edilme olas›l›¤› vard›r. ‹lk etapta dorsu-

mun planlanan daha az rezeke edilmesi ve septal cerrahi ya da osteotomi-

ler sonras›nda tekrar düzeltilmesi daha do¤ru olur. 

E¤er dorsum rekonstruksiyonu planlan›yorsa, dorsal üst laterallerin re-

zeksiyonu, ilk etapta yap›lmamal› ve daha sonra dorsum rekonstruksiyon

esnas›nda rezeke edilmeli ya da üst lateraller çeflitli flekillerde kullan›larak

dorsum flekillendirilmelidir. Örne¤in baz› olgularda üst lateral k›k›rdakla-

r›n medial yüzleri, ameliyat›n sonraki aflamalar›nda, mediale katlanarak

spreader greft amac›yla kullan›labilirler. E¤er anatomik rekonstruksiyon

planlanm›yorsa dorsal septum gibi üst lateral k›k›rdaklardan da ilk aflama-

da planlanandan daha az rezeke edilmelidir. Örne¤in osteotomiler sonra-

s›nda gerekirse üst lateral k›krdaklardan tekrar flerit fleklinde rezeksiyon

yap›labilir. Ç›kart›lan› yerine koymak zordur, ancak yeniden rezeksiyon

her zaman mümkündür.
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Resim 1. Dorsumun kompozit(bütün) reduksiyonu. A: Üst görünüm; B: Alt görünüm. S: Septum;
ÜLK: Üst lateral k›k›rdak; NK: Nazal kemikler.
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Dorsal vestibuler mukozan›n korunmas› hem postoperatif mukozal

yap›fl›kl›klar›n geliflmesini önler hem de dorsal mukoza “spreader greft”

olarak da kullan›labilir. 3 mm’nin alt›nda ki hump rezeksiyonlar›nda, mu-

koza hemen her zaman intakt olarak korunabilir. 3 mm’nin üstünde ki

hump rezeksiyonlar›nda ya fazla mukoza rezeke edilip tekrar dikifl ile dü-

zeltir ya da spreader greft olarak kullan›labilir. 

Dorsal septum reduksiyonundan sonra kemik dorsum (nazal kemik-

ler, etmoid perpendikuler laminas›) osteotom ya da törpü ile ilk etapta

planlanan miktardan daha az olmak üzere rezeke edilir. Kullan›ln osteoto-

mun geniflli¤i hump geniflli¤ini içine alacak büyüklükte olmal›d›r. Törpü-

nün keskin olmas› ve yine her zaman ilk etapta fazla de¤il az miktar kemi-

¤in törpülenmesinde yarar vard›r. Raspa olarak 7-8 veya 9-10 numral› ras-

palar ve osteotom olarak 10-12 numara Rubin osteotomlar genellikle ye-

terlidir (Hump rezeksiyonu esnas›nda gere¤inden fazla rezeksiyon yap-

mamaya dikkat edilmelidir. Gere¤inden fazla yap›lan rezeksiyonlar en s›k

karfl›lafl›lan rinoplasti komplikasyonlar›ndan biridir.).

Sekonder Dorsal Hump Rezeksiyon Deformiteleri

‹yi bir primer cerrahi, sekonder deformitelerin önlenmesini sa¤land›-

¤› bir cerrahidir. Bu nedenle de sekonder deformitelerin olufl nedenleri-

nin bilinmesinde yarar vard›r. 

Bu sekonder deformiteler flöyle s›ralanabilir:

1. Gere¤inden fazla düz ve dar dorsum

2. Reziduel dorsal ya da dorsolateral hump

3. Ters V deformitesi

Gere¤inden Fazla Düz ve Dar dorsum

Sekonder dorsum deformitelerinin en s›k rastlan›lanlar›ndan bir tane-

si gere¤inden fazla düz ve s›kl›kla fazla daralt›lm›fl dorsumdur. Her ne ka-

dar preoperatif hump ya da lateral kemik düzensizliklerden çok daha iyi

olsa da bu yeni dorsal görünüm kemik piramit taban›, tip ve nazal taban

aras›nda ki optimal estetik dengeden yoksundur. Sheen taraf›ndan tan›m-

lanan ideal estetik çizgiler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha dar ve düz bir dor-

sum oldu¤u görülür.4 Bu deformite s›kl›kla dorsal hump reduksiyonun-

dan sonra osteotomiler ile aç›k çat›n›n kapat›lmas› s›ras›nda oluflur.

Dar nazal dorsum afla¤›da ki koflullarda s›kl›kla ortaya ç›kmaktad›r:

1. ‹nce dorsal nazal kemik, septum ve etmoid perpendikular laminas›

2. Dorsal kemik ya da üst laterallerin septuma göre daha fazla alçalt›lmas›

3. Afl›r› mobilize osteotomiler nedeniyle nazal kemiklerin arkaya düflmesi

4. Dorsal septumun dorsal üst laterallerden daha fazla alçalt›lmas›
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Dorsuma konulan vertikal ve horizontal spreader greftler gere¤iden

fazla düz ya da fazla daralt›lm›fl dorsumu düzeltilmek amac›yla kullan›lan

çok önemli greftlerdir. Do¤ru haz›rlanm›fl ve titiz olarak dorsal septuma

dikilen greftler ile mükemmele yak›n dorsum oluflturulabilir. Üst lateral k›-

k›rdaklar›n ilk dorsal redüksiyon esnas›nda korunmas› anatomik olarak

do¤al görünümlü bir dorsum elde edilmesinde yard›mc› bir di¤er alterna-

tiftir. Dorsum cerrahisinin ilerleyen aflamas›nda bu korunan dorsal üst la-

terallerin mediale katlanmas› ile ilk reduksiyon esnas›nda rezeke edilen

transvers k›sm›n tekrar oluflturulmas› sa¤lanabilir.

Reziduel Dorsal ya da Dorsolateral Hump

Di¤er s›k rastlan›lan bir di¤er deformite reziduel dorsal ya da dorsola-

teral hump olarak say›labilir (Resim 2). Her ne kadar ameliyat esnas›nda

yetersiz hump rezeksiyonu olas›l›¤› olsa da, bazen de cerrah›n “ben ame-

liyat s›ras›nda hump ya da ç›k›nt›lar› rezeke ettim” dedi¤i durumlarda da

postoperaif dorsal düzensizlikler olabilir.

Dorsal redüksiyon esnas›nda s›kl›kla dorsal septum ve üst lateral k›k›r-

daklar beraber ya da ayr› ayr› bistüri ile rezeke edildikten sonra kemik

hump törpü ile düzeltilmektedir. S›kl›kla operasyonun ileri aflamas›nda,

dorsumun tekrar törpü ile düzeltilmesi gerekebilir.

Reziduel dorsal hump “pollybeak” deformitesi olarak da tan›mlanabi-

lir.5

• Yumuflak doku ‘polly beak’: S›kl›kla cerrahi plan disseksiyonunun ye-

terince dikkatli yap›lmamas› ve dorsumu örten yumuflak dokuda skatri-

zasyon geliflmesi nedeniyle ortaya ç›kar 

• K›k›rdak ‘polly beak’: Dorsal hump’›n k›k›rdak bölümünün yeterince

rezeke edilmemesi ya da kemik bölümünün göreceli olarak gere¤inden

fazla rezeke edilmesi nedeniyle ortaya ç›kar. 
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Resim 2. Reziduel k›k›rdak 
hump. A: Revizyon 
preoperatif; B: Revizyon
postoperatif.A B



• Göreceli ‘polly beak’: Tip cerrahisi esnas›nda tip deste¤nin yeterince

sa¤lanamamas› sonucunda tip sarkmas› nedeniyle ortaya ç›kar. 

Ters V Deformitesi 

Postoperatif dönemde nazal dorsumda ters V

deformitesi; 1-) Osteotomilerden sonra nazal ke-

miklerin arkaya kaymas› (kollaps) ya da 2-) Dorsal

üst laterallerin dorsuma göre fazla reduksiyonu ne-

denleri ile ortaya ç›kmaktad›r (Resim 3). Nazal ke-

mik kollaps› özellikle kapal› rinoplasti esnas›nda

nazal kemiklerin üzerinden yumuflak dokunun ge-

nifl olarak elevasyonu ve yüksek mobil lateral oste-

otomi yap›lmas› sonucunda ortaya ç›kmaktad›r.

Osteotominin alt›nda y›rt›lan mukoza nedeniyle

nazal kemik yumuflak doku deste¤ini kaybederek

vestibule düfler ve bu durumda nazal kemi¤in dor-

sal yüksekli¤i azal›r. Dorsal nazal kemikler arkaya

düflünce, ona ba¤l› dorsal üst lateral k›k›rdaklarda

arkaya kayar ve dolay›yla da dorsal septum d›flar› ç›k›nt› oluflturur. Bu du-

rumda arkaya kayan nazal kemikler ve üst lateral k›k›rdaklar ters V defor-

mitesine yol açarken, dorsal septum tek bafl›na dorsumu oluflturur. Aç›k ri-

noplastide ne kadar genifl yumuflak doku elevasyonu ya da ne kadar mo-

bil nazal kemik olursa olsun bu deformite geliflmemelidir. Çünkü aç›k tek-

nikte nazal kemiklerin arkaya kayarsa, dorsal kemikler dorsal etmoidal

perpendikuler laminas› ya da dorsal septuma tekrar as›labilir, as›lmal›d›r. 

Ters deformitesinin bir di¤er nedeni dorsal üst laterallerden fazla al›n-

mas› sonucunda dorsal septumun dorsal üst lateral k›k›rdaklar›n üzerine

ç›kmas›d›r. Dorsum cerrahisi esnas›nda Aufricht ya da bir baflka retraktor

ile dorsumun ekspozisyonu için yumuflak doku yukar› kald›r›ld›¤›nda, üst

lateral k›k›rdaklar da yumuflak doku ba¤lant›lar› nedeniyle kald›r›l›r ve

dorsal septumun üzerine ç›karlar. Özellikle dorsal üst lateral k›k›rdaklar

dorsal septumdan ayr›ld›ktan sonra dorsal retraktor ile cildin yukar› kald›-

r›lmas›, üst lateral k›k›rdaklar›n septuma göre daha da yukar›da görülme-

sine neden olur. Bu esnada septumla ayn› seviyede rezeksiyon yap›l›rsa,

retraksiyon çekildi¤inde üst lateraller dorsal septumun arkas›na düflerler

ve ters V deformitesi ortaya ç›kabilir. Dolay›s›yla dorsal reduksiyon esna-

s›nda cilt elevasyonunun minimal olmas›na dikkat edilmelidir.

Osteotomiler

Estetik ve rekonstrüktif rinoplasti yapan her cerrah iyi sonuçlar elde et-

mek ister. Nazal kemik osteotomileride rinoplasti yapan cerrah›n en de-
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Resim 3. Ters V deformitesi.
Osteotomilerden sonra
nazal kemiklerin arkaya
kaymas› (kollaps).



¤erli cerrahi tekniklerinden bir tanesidir. Ancak osteotomiyi güvenli ve

do¤ru uygulaman›n, hala teknik zorluklar› vard›r. Yine rinoplasti yap›lan

her hasta osteotomiden yarar görmez. Önemli olan hangi hastada osteoto-

milerin gerekli oldu¤unu bilmek ve do¤ru uygulamakt›r.

Nazal kemiklerin farkl› anatomik özellikleri vard›r. Nazal kemiklerin

kaudal k›sm› aç›k ve serbesttir. Nazal kemikler lateralde nazofrontal sutur

ile maksiller kemi¤in frontal ç›k›nt›s›, dorsalde etmoid kemi¤in perpendi-

kuler lamina ve kontralateral nazal kemik ile bitifliktir. Bu anatomik yap›-

lar, birlikte anatomik bir kemer olufltururlar (fiekil 2).

Estetik olarak nazal kemiklerin lateral k›sm› dorsal nazal geniflli¤i belir-

lerler. Medial kantus-alar k›r›fl›kl›k çizgisinin 2 mm mediali normal nazal

genifllik olarak kabul edilirse, bu çizgiye lateral olan herhangi bir ölçü ge-

nifl nazal taban olarak kabul edilir.6 Yine de bu ölçüm sadece bir k›lavuz

olarak kullan›lmal› ve burun bütün ve orant›l› bir yap› olarak görülmelidir

(Resim 4).

Modern rinoplastide nazal osteotomilerin belli endikasyonlar› vard›r.

Osteotomiler; aç›k çat›y› kapatmak, burun çat›s›n› daraltmak, aks devias-

yonunu düzeltmek ve deforme nazal kemikleri modifiye etmek amac›yla

kullan›l›rlar (fiekil 3).

Aç›k çat›, dorsal hump rezeksiyonu sonras›nda oluflan iyatrojenik bir

deformitedir. Nazal osteotominin klasik primer endikasyonudur. Ancak

aç›k çat›y› kapatmak için dorsal greft ve spreader greftler gibi baflka tek-

nikler de kullan›labilir. Aç›k çat›y› kapatmak içn s›kl›kla düflükten-yükse¤e

lateral osteotomi kullan›labilir.

Deforme ya da deviye nazal kemiklerin düzeltilmesi için de osteotomi-

lerden yararlan›l›r. E¤ri burun, lateral nazal duvar konveksiteleri, veya

posttravmatik düzensizlikler için s›kl›kla birden fazla osteotomi kullan›l›r.
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fiekil 2. Normal kemik nazal çat› bir
çift nazal kemik ve lateralde maksiler
kemiklerin frontal ç›k›nt›s›ndan oluflur:
Dorsal nazal genifllik (X) ve kemik
nazal taban geniflli¤i (Y).

Resim 4. Medial kantus-alar
k›r›fl›kl›k çizgisinin 2 mm mediali
normal nazal genifllik olarak kabul
edilir. MK: Medial kantuz;
G: Genifllik; A: Alar k›r›fl›kl›k.



Osteotomi yap›l›rken nazal kemiklerin farkl› bölümlerinde kal›nl›¤›n›n

de¤iflkenlik gösterdi¤i bilinmelidir.7 Kal›nl›k iki nedenle osteotomiyi etki-

ler: (1) kemi¤in kal›n olmas›, osteotomi için daha fazla kuvvet gerektirir ve

(2) ne kadar fazla kuvvet gerekirse, iletilen kuvvetin kontrolsüz k›r›k olufl-

turmas›n› kontrol etmek o kadar zorlafl›r. 

Osteotomi yap›l›rken, kesilerin kal›n bölümlerin geçifl ya da aradaki k›-

s›mlar›ndan yap›lmas› daha az kuvvet gerektirir ve böylece de kontrolsüz

k›r›k oluflma riski az olur. 

Osteotomiler osteotom ile tam bir k›r›k fleklinde ya da yeflil a¤aç k›r›¤›

ile manuel olarak yap›labilir. Manuel kuvvet uygulanarak oluflturulan k›-

r›klar daha kontrolsüz olur ve istenilen planda oluflmayabilir. Manuel kon-

trolsüz k›r›k sadece nazal kemiklerin repozisyonu esnas›nda stabilitenin

sa¤lanmas› gerekti¤i durumlarda avantajl›d›r. Yine de e¤er osteotomlar ile

stabilite sa¤lanabiliyorsa, kontrollü tam kesi tercih edilmelidir. 

Osteotomi Çeflitleri ve Teknikleri

Osteotomiler lateral, medial, transvers ya da bunlar›n kombinasyonu

ile olabilirler. Ayr›ca eksternal ya da internal olarak uygulanabilirler. Seçi-

lecek teknik nazal anatomi ve deformitelerin özelliklerine göre de¤iflirler. 

Lateral Osteotomiler

Lateral osteotomiler dar nazal taban› daraltmak, lateral nazal duvar dü-

zensizliklerini azaltmada yard›mc› olmak veya aç›k çat›y› kapatmak ama-

c›yla kullan›labilirler. “Low- low” (Düflükten düflü¤e), “low-high” (Düflük-

ten yükse¤e) ve çift lateral osteotomiler olarak farkl› flekilde uygulanabilir-

ler. Bu osteotomiler eksternal veya internal yaklafl›mlarla ve medial, trans-

verse osteotomiler ya da yeflila¤aç k›r›¤› ile birlikte de uygulanabilirler. 
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fiekil 3. Kemik nazal çat›
anomalileri. A: Asimetrik nazal
kemikler; B: Asimetrk nazal
kemikler ve asimetrik maksilla
frontal ç›k›nt›s›; C: Afl›r› dorsal
geniflli¤e neden olan genifl
nazal kemikler; D: Genifl kemik
nazal tabana neden olan genifl
maksilla frontal ç›k›nt›s›.

A C

B D



Lateral osteotomi alt konka üst bölümünden küçük bir ensizyon yap›-

larak, priform aperturada maksillan›n asendan prosesinden bafllar. Düz

veya e¤ri, k›lavuzlu ya da k›lavuzsuz osteotomlar, eksternal olarak parmak

palpasyonu ile yerlefltirilir. Cerrah osteotomu kemik çat› boyunca ekster-

nal olarak palpe ederek, çeflitli faktörlere ba¤l› olarak, farkl› aç›lanmalar ile

yükselerek uygular. Düflükten-alça¤a ya da yüksekten alça¤a hangi oste-

otomi uygulan›rsa uygulans›n step deformitesini engellemek amac›yla,

genellikle kemik çat› boyunca afla¤›da kal›nmas› iyi olur. 

Modern osteotomi yönteminde genifl subperiostal tünellerden kaç›n›-

larak, yumuflak doku ve periostal ba¤lant›lar›n mümkün oldu¤unca ko-

runmas› amaçlan›r. Ayr›ca daha az kanama, yumuflak doku hasar› ve skar

dokusu geliflmesi ümidiyle 2-3 mm’lik osteotomlar kullan›l›r.

Lateral osteomotilerde di¤er bir yöntem ekternal osteotomilerdir. Cil-

de planlanan osteotomi çizgisinin orta bölümünden bir bistüri kesisi yap›-

larak, 2-3 mm’lik bir osteotom ile cilt kald›r›l›r, osteotom arkaya kayd›r›la-

rak, kaudal ve sefaklik yönde çok say›da segmental perforasyonlar yap›l›r,

ve parmak bas›s› ile kemik medialae do¤ru k›r›l›r. Eksternal osteotomi

özellikle s›n›rda dar kemik çat›s› olan hastalarda aç›k çat›y› kapatmak ama-

c›yla yararl› olur. Eksternal osteotomi taraftarlar›, osteotominin daha az

yumuflak doku hasar›na neden oldu¤una ve periostium korundu¤una

inanmaktad›rlar. Böylece osteotomi daha güvenli ve postoperatif kanama

daha az olur. Di¤er taraftan endikasyona ve cerrah›n tercihine göre, özel

lateral osteotomi çeflitleri için bu teknikler ayr› ayr› ya da birlikte uygula-

nabilirler. 

Lateral Osteotomiler

Düflükten düflü¤e osteotomi: Piriform aperturadan bafllar ve interkan-

tal hatt›n yak›n›nda dorsum lateralinde biter. Maksimal kemik çat› geniflli-

¤i infraorbital hatt›n üzerinde olanlarda, aç›k çat›n›n genifl oldu¤u hasta-

larda, medial osteotomi ile beraber yap›labilir (fiekil 4A).

Düflükten yükse¤e osteotomi: Piriform aperturadan düflük seviyede

bafllar, interkantal hatt›n yak›n›nda dorsumda medial veya yüksekte sonla-

n›r. Osteotom, maksimal kemik çat› geniflli¤inin etraf›nda dolan›r. Orta ge-

nifllikteki nazal tabanda, küçük aç›k çat› deformitesinde uygulan›r. Kemik

kal›nl›¤› normal olanlarda dijital bas› ile yeflila¤aç k›r›¤› olur. Kemik kal›n

ise süperior oblik osteotomi ile beraber yap›l›r (fiekil 4B).

Yüksek-düflük-yüksek osteotomi: Lateral osteotomi s›ras›nda apertura

piriformiste üçgen fleklinde kemik b›rak›lmas›, hava yolunun daralmas›n›

önler (fiekil 4C).
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Çift osteotomi: Afl›r› konveks lateral duvar varsa, birbirine paralel iki la-

teral osteotomi yap›l›r. ‹lki nazomaksiller sütür hatt›nda, ikincisi daha alt

seviyeden yap›l›r. Hem lateral nazal konveksite düzeltilir hem de kemik ta-

ban daralt›l›r (fiekil 4D).

Medial Ostotomiler

Medial oseotomi nazal kemikler ile ke-

mik septumun ayr›lmas› olarak tan›mlanabi-

lir. Ço¤u rinoplasti ameliyat›nda medial os-

totomi gerekli olmasa da; özellikle lateral os-

teotomiler ile birlikte ve travmatik olarak da-

ralm›fl çat›lar›n düzeltilmesinde yard›mc›

tekniklerdir (Resim 5). S›kl›kla dorsum re-

zeksiyonundan sonra, lateral osteotomiler-

den önce uygulan›l›rlar. Di¤er taraftan özel-

likle kal›n kemi¤i olan hastalarda, veya genifl

nazal taban› olan hastalarda üst çat›da kon-

trollü k›r›k hatt› yaratmak, böylece istenme-

yen yeflila¤aç k›r›klar›n› önlemek amac›yla

da kullan›l›rlar.

Medial osteotomiler; transverse, medial oblik, paramedian, superior

oblik olarak çeflitli flekillerde uygulanabilirler. Medial osteotomiler hangi

teknik uygulan›rsa uygulans›n kemi¤in daha kal›n ve tekni¤in daha zor ol-
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A

D

B C

Resim 8. Lateral 
osteomiler. A: Düflükten
düflü¤e osteotomi;
B: Düflükten yükse¤e
osteotomi; C: Çift
osteotomi; D: Yüksek-
düflük-yüksek.

Resim 5. Medial ve lateral 
osteotomi.9

Düflükten düflü¤e
osteotomi

Düflükten yükse¤e
osteotomi 

Çift osteotomi 

Yüksek Yüksek

Düflük Düflük



mas› nedeniyle iç kantus çizgisi hizas›n› geçmemelidirler. E¤er medial os-

totomi planland›ysa, üzerinde çal›fl›lacak sa¤lam bir kemik sa¤lamak ama-

c›yla, lateral osteotomiden önce yap›lmal›d›r. 

Hump rezeksiyonu yap›lmam›fl veya çok az yap›lm›flsa paramedian os-

teotomi, orta derecede hump rezeksiyonu yap›lm›fl ve oluflan çat› aç›kl›¤›-

n›n üst kenar› iç kantusun alt seviyesinde ise median veya median-oblik

osteotomi uygulan›r (fiekil 5A ve B).

E¤er medial osteotomi yüksek seviyede yap›l›r ve lateral osteotomiy-

le birleflirse, lateralde sert bir nazal kemik kalmas›na neden olur ve nazal

kemi¤in kaudal segmenti mediale kayar ve üst bölümü d›flar›ya ç›karak,

rocker (sallanan sandalye) deformitesi denilen deformiteye neden olur.

Bu durumda sert hareketsiz radiks dayanak noktas› gibi davran›r. Lateral

duvar›n bu dengesiz durumu fark edilmez ise, nazal kemiklerin kaudal

bölümlerinin iyileflme esnas›nda laterale kaymas›yla, postoperatif dö-

nemde dorsum sekonder olarak geniflleyebilir. Bu problemi engellemek

amac›yla radikste kal›n nazal kemi¤in kaudaline superior oblik osteotomi

yap›larak lateral osteotomi ile birlefltirilir, ya da yeflila¤aç k›r›¤› oluflturu-

lur. 

Özel Durumlarda Osteotomiler

Nazal kemiklerin horizontal k›sm›n›n genifl olmas›: Nazal dorsumun

daralt›lmas› için horizontal kemik k›s›m rezeke edilmelidir. Dorsal hump
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fiekil 5. A: Medial oblik osteotomi; B: Paramedian osteotomi.
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Medial oblik osteotomi Paramedian



varsa, hump rezesiyonu ve düflüktan yükse-

¤e lateral osteotomile ile daralma sa¤lan›r.

Ancak e¤er dorsal yüksekli¤e dokunulma-

dan dorsumun daralt›lmas› gerekiyorsa na-

zal kemiklere wedge (kama) rezeksiyon

(osteektomi) yap›labilir (Resim 6). Wedge

(kama) rezeksiyon nazal kemiklerin para-

median k›sm›ndan kama ya da üçgen flek-

linde kemik rezeksiyonudur. Kaman›n taba-

n› nazal kemiklerin septuma yak›n kaudal

k›sm›, apeksi ise orta hatta nazofrontal aç›-

ya yak›nd›r. 2mm osteotomlar kullan›larak

gerekli dorsal daralmay› sa¤layacak miktar-

da eksizyon yap›l›r. Takiben lateral osteoto-

miler ile çat› kapat›l›r.8

Konveks nazal kemikler: E¤er nazal ke-

miklerin yap›s› fazla konveks ise, nazal dor-

sumu daraltmak zor olabilir. Bu durumda

intermediate (ara) osteotomiler yap›larak

konveksite düzeltilebilir. Intermediate oste-

otomiler lateral nazal duvarda orta hat ile la-

teral osteotomi yerinin aras›nda kalan bir

noktadan, nazal kemik konveksitesinin en

fazla oldu¤u yerden yap›l›r. Intermediate

osteotomi lateral osteotomiden önce nazal

kemikler hala sabit iken uygulan›r. Kemik

fragmanlara periostal deste¤i sa¤lamak için

bu osteotomiden önce periostal elevasyon

yap›lmaz. 

Kal›n nazal kemik: Genifl dorsuma neden olan kal›n nazal kemikler

de lateral ve medial osteotomiler ile düzeltilebilir. Ancak bazen nazal ke-

miklerin kal›nl›¤› nazal dorsumun daralt›lmas›na engel olabilecek kadar

fazla olabilir. Bu durumda raspa ya da turlar ile nazal kemikler inceltilebi-

lir. Dikkat edilmesi gereken raspalaman›n osteotomilerden önce nazal

kemikler stabil iken yap›lmas›d›r. Aksi takdirde mobil nazal kemikler de

kollaps olabilir.

Genifl nazal taban: Nazal kemiklerin yan taraflar› maksilla ön duvar›-

na uzanacak kadar genifl dorsum taban› varsa, tek bir lateral osteotomi

deformitenin düzeltilmesi için yeterli olmayabilir. Bu deformitenin iki ya

da üç lateral osteotomi yap›larak düzeltilebilir (Resim 7).
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Resim 6. Wedge (kama) 
osteektomi (W). Nazal kemikten
gerekli boyutta paramedian kemik
üçgen ya da wedge fleklinde rezeke
edilir.

Resim 7. Medial (M), intermediate
(I) ve lateral (L) osteotomilerin yer-
leri 
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Vaka Analizleri

Vaka 1:

• Aç›k teknik

• Total septal rekonstrüksiyon

• Bilateral alar sefalik rezeksiyon

• Komponent hump rezeksiyonu (K›k›rdak rezeksiyon, nazal kemik raspa ile re-

duksiyon)

• Sol spreder greft

• Kolumellar greft

• Supratip sa¤ taraf ezilmifl k›k›rdak greft

• Bilateral lateral osteotomi ve medial oblik osteotomi

• Sa¤ transdomal sutur

• Interdomal sutur

• Lateral spanning sutur
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Vaka 2:

• Aç›k teknik

• Total septal rekonstrüksiyon

• Bilateral alar sefalik rezeksiyon

• Komponent hump rezeksiyonu (K›k›rdak rezeksiyon, nazal kemik osteotom ile

reduksiyon)

• Sa¤ spreder greft

• Kolumellar greft

• Supratip sa¤ taraf ezilmifl k›k›rdak greft

• Radiks grefti

• Bilateral lateral osteotomi ve medial oblik osteotomi

• Bilateral transdomal sutur

• Interdomal sutur

• Lateral spanning sutur
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Vaka 3:

• Aç›k teknik

• Septoplasti

• Bilateral alar sefalik rezeksiyon

• Kompozit hump rezeksiyonu  

• Kolumellar greft

• Bilateral lateral osteotomi ve medial oblik osteotomi

• Bilateral transdomal sutur

• Interdomal sutur
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Rinoplasti ameliyatlar›nda orta çat›ya yönelik ifllemler y›llarca hump

deformitesi oluflturan kartilajlar›n rezeksiyonu ile hemen hemen s›n›rl›

kalm›flt›r. Daha sonraki y›llarda, bu giriflimler sonucu ortaya ç›kan fonksi-

yonel ve estetik problemler orta çat›n›n öneminin daha iyi anlafl›lmas›n›

sa¤lam›fl; ortaya ç›kan ya da ç›kabilecek problemlerin giderilmesi için çe-

flitli tekniklerin gelifltirilmesine yol açm›flt›r. 

Orta çat›, burun cildi ve yumuflak dokusunun alt›nda yer alan bir çift

üst lateral kartilaj ve bunun iç yüzeyinde yer alan mukozadan oluflur. Üst

lateral kartilajlar›n sefalik ucu nazal kemiklerin alt›na do¤ru ilerleyerek ke-

mik yap› ile komfluluk gösterir. Medial kenar›nda septal katilaj ile birleflen

üst lateral kartilajlar, kaudal uca yaklaflt›kça septal kartilajdan ayr›larak da-

ha hareketli bir yap› kazan›r ve kaudal kenarlar› alt lateral kartilajlara ba¤-

lan›r. Priform apertura ile lateral kenarlar› aras›nda ise yo¤un bir fibröz

doku yer al›r. 

Üst ve alt lateral kartilajlar›n bileflkesi 1903 y›l›nda Mink taraf›ndan na-

zal valf olarak adland›r›lm›fl ve üst hava yolunun ak›m› en fazla engelleyen

bölümü ve önemli bir burun t›kan›kl›¤› sebebi olarak tan›mlanm›flt›r.1 Gü-

nümüzde nazal valf, internal ve eksternal olarak ikiye ayr›larak incelen-

mektedir. Üst lateral kartilajlar›n kaudal ucu, septum ve burun taban› ara-

s›nda kalan bölge internal nazal valf olarak tan›mlanmaktad›r (Resim 1).

‹nferior konkan›n ön ucunun da bu bölge s›n›rlar› içerisinde yer almas›

mümkündür. ‹nternal nazal valf bölgesinin normal kesit alan› 55-83 mm2

aras›nda de¤iflmektedir ve genel olarak burun bofllu¤unun en dar yeri ola-

rak kabul edilmektedir.2 ‹nternal nazal valf burnun en dar yeri oldu¤u için,

nazal hava ak›m›n›n en fazla dirençle karfl›laflt›¤› yer de bu bölgedir. Üst

lateral kartilajlar›n kaudal kenar› ile septum aras›nda yer alan aç› ise nazal

valf aç›s› olarak tan›mlan›r. Nazal valf aç›s›, ›rksal özelliklere ba¤l› olarak

farkl›l›klar gösterir; beyaz ›rkta normal olarak 10-15 derece iken, siyah ›rk-

ta ve Asyal›larda daha genifltir. Eksternal nazal valf ise alar lobülün alt›nda

kalan alan› ifade etmektedir. S›n›rlar›n› medialde kolumella, lateralde alar

kartilajlar›n lateral krusu ve bunun lateralinde fibroadipoz doku oluflturur.

Orta Çat› ve Nazal Valf
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Yan duvar›n önemli bir bölgesi de

lateral krusun kaudal-lateralinden

apertura priformise uzanan ve fib-

roadipoz dokudan oluflan intervalf

alan›d›r.1 ‹ntervalf alan› supra-alar

çizginin hemen derininde yer al›r;

derin, s›k›flm›fl k›vr›mlar s›kl›kla bu

bölgenin t›kan›kl›¤›n merkezi oldu-

¤unu gösterir. 

Burun t›kan›kl›¤› flikâyetlerinin

%13’ünün nazal valf problemlerin-

den kaynakland›¤› bildirilmesine

karfl›n, s›kl›kla gözden kaçan bir

bulgudur.3 Nazal valf kaynakl› bu-

run t›kan›kl›klar›, statik ya da dina-

mik problemler sonucu oluflabilir.

Nazal valf bölgesinin statik prob-

lemleri bu bölgenin anatomik ola-

rak dar olmas›ndan kaynaklan›r ve

bu bölgedeki nazal direnç, alan›n

dördüncü kuvveti ile ters orant›l›

oldu¤undan alandaki çok küçük

daralmalar bile burundan geçen ha-

va ak›m›n› büyük ölçüde engeller.

Üst lateral kartilajlar›n medial yerle-

flimli olmas›, nazal septumun dorsal

deviasyonlar› ve nazal valf bölge-

sindeki mukozal sinefliler nazal valf

darl›¤›n› oluflturur. Nazal valf böl-

gesinin lateral duvarlar› kollobe

olabilen bir özelli¤e sahiptir ve için-

den geçen havan›n h›z› artt›kça olu-

flan negatif bas›nçla lateral duvarlar

mediale kollobe olur. Burun lateral

duvar›nda kollaps 2 bölgede meydana gelir.4 Birinci bölgede kollaps, ins-

pirasyon esnas›nda üst lateral kartilajlar›n içe do¤ru hareket etmesiyle

meydana gelir (Resim 2). Bu tip kollapslarda d›fl muayene de burun yan

duvarlar›nda belirgin kollaps görülmeyebilir. ‹kinci bölge kollaps› daha alt

seviyede, üst ve alt lateral kartilaj bileflkesinin alt›nda meydana gelir. ‹kin-

ci bölge kollaps› klasik olarak eksternal nazal valf kollaps› olarak tan›mla-

n›r ve d›flar›dan bak›ld›¤›nda inspirasyon esnas›nda burun kanatlar›n›n

mediale hareket etti¤i görülür (Resim 3). Nazal valf komplians› burnun
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Resim 1. ‹nternal nazal valf alan›.

Resim 2. ‹nternal nazal valf kollaps›. ‹stirahatte
(A), inspirasyonda (B) nazal valf alan›.

A

B



kartilaj, cilt ve fibroadipoz dokular›-

n›n bütünlü¤ünün bir fonksiyonu-

dur ve bu yap›lardaki zay›fl›klar ins-

pirasyon esnas›nda nazal valfin kol-

lobe olarak daralmas›na yol açarak,

dinamik nazal valf fonksiyon bo-

zukluklar›na sebep olur. 

Nazal valf disfonksiyonunun en

s›k sebebi lateral nazal duvar zay›f-

l›¤›na yol açan rinoplasti ile meyda-

na gelen iatrojenik hasard›r. Rinop-

lasti ameliyatlar›nda, nazal valf da-

ralmas›na yol açan en s›k hatalar alt

lateral kartilajlar›n afl›r› rezeksiyo-

nu, lateral nazal duvar›n içe do¤ru

k›r›lmas› ve internal nazal aç›da

skar oluflumudur (Resim 4).

Birçok cerrah rinoplasti ameli-

yatlar›nda lateral alar kruslardan se-

falik rezeksiyonu rutin bir manevra

olarak uygulamaktad›r. Mutlaka ge-

rekmedikçe sefalik rezeksiyondan

kaç›nmakta fayda vard›r. Sefalik re-

zeksiyondan kaç›n›lmas›, üst ve alt

lateral kartilajlar aras›ndaki ba¤lan-

t›n›n oluflturdu¤u majör destek ya-

p›s›n›n korunmas›n› sa¤layacak,

böylece üst lateral kartilajlar›n kau-

dal kenar›n›n inferomediale kollobe olarak nazal valfi daraltmas›n› önle-

yecektir. 

Nazal kemikler üst lateral kartilajlar›n deste¤ini sa¤lad›¤›ndan, lateral

osteotomiler üst lateral kartilajlar›n medializasyonuna yol açabilir. Grymer

ve ark. redüksiyon rinoplasti ameliyatlar›ndan sonra nazal valf alan›nda

kesit alan›n›n %22-%25, priform apertura seviyesinde ise kesit alan›n›n

%11-13 azald›¤›n› göstermifllerdir.5 Yüksek veya alçak yap›lan lateral oste-

otomiler aras›nda minimum kesit alan›nda azalma oranlar› bak›m›ndan

farkl›l›k tespit edilmemifltir.6

Rinoplasti ameliyatlar›nda en s›k yap›lan ifllemlerden biri de hump re-

zeksiyonlar›d›r. Kartilaj dorsumdan kaynaklanan hump problemlerinde

genellikle dorsal nazal septum ile birlikte üst lateral kartilajlardan da re-

zeksiyon yap›lmaktad›r. Rezeksiyon ayr› ayr› yap›labildi¤i gibi (kompo-
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Resim 3. Eksternal nazal valf kollaps›. ‹stirahatte
(A), inspirasyonda (B) nazal vestibul.

Resim 4. Rinoplasti sonras› supra-alar bölgede
medial kollaps. Ön görünüm (A), oblik görünüm
(B).

B

BA

A
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nent rezeksiyon), bütün olarak (kompozit rezeksiyon) da yap›labilmekte-

dir. Bu durum burun orta çat› deste¤ini sa¤layan üst lateral kartilajlar ile

septum aras›ndaki ba¤lant›n›n ayr›lmas›na ve dolay›s›yla orta çat›n›n des-

te¤ini zay›flatarak üst lateral kartilajlar›n medial inferiora do¤ru kollobe

olmas›na sebep olmaktad›r. Üst lateral kartilajlar ve septumdan rezeksi-

yon birlikte yap›ld›¤› taktirde, genellikle kartilajlar›n mukoperikondrial

bütünlü¤ü de bozulmaktad›r. Orta çat› mukozas›n›n korunmas› hump re-

zeksiyonu esnas›nda üst lateral kartilajlar›n posteriora kaymas›n› azalt›l-

maktad›r. Bu sebeple, üst lateral kartilajlar ve septum ile mukoza aras›nda

bir tünel oluflturularak hump rezeksiyonun yap›lmas›, mukozal bütünlü-

¤ün korunmas›n› sa¤lad›¤›ndan orta çat› problemlerinin oluflumunu azalt-

maktad›r. Üst lateral kartilajlar›n mediale ve inferiora kaymas› ameliyat

sonras› erken dönemde herhangi bir soruna sebep olmayabilir, buna ra¤-

men, uzun dönemde yavafl yavafl çok dar burun s›rt›, ters-V deformitesi,

orta çat› kollaps› ve nazal valf darl›¤› oluflumu gibi estetik ve fonksiyonel

baz› problemlere yol açabilmektedir. 

Yafllanma ile burun yan duvarlar›nda yer alan fibro-areolar doku zay›f-

lad›¤›ndan nazal valfte çökme ve inspirasyon ile kollaps oluflabilir.7 Fasiyal

paralizi, dilator nares kas›n›n fonksiyon kayb›na yol açt›¤›ndan inspiras-

yon esnas›nda burun yan duvarlar›nda kollapsa sebep olabilir.7 Nazal valf

kollaps› konjenital faktörlerden de kaynaklanabilir. 

Khosh ve ark.8 nazal valf fonksiyon bozuklu¤u bulunan 53 hastal›k se-

rilerinde, hastalar›n %79’unda nazal cerrahinin, %15’inde travman›n ve

%6’s›nda konjenital faktörlerin etiyolojide rol oynad›n› tespit etmifllerdir.

Burun t›kan›kl›¤›na sebep olan patoloji ise bu hastalar›n %51’inde internal

nazal valfte, %23’ünde eksternal nazal valfde, %26’s›nda ise hem internal

hem de eksternal nazal valfte bulunmufltur. 

De¤erlendirme

Fonksiyonel ya da estetik amaçlarla septorinoplasti ameliyat› planla-

nan hastalarda orta çat› ve nazal valf problemlerinin varl›¤›n›n tespiti ka-

dar, bu problemlerin oluflmas›n› kolaylaflt›rabilecek faktörlerin tespit edil-

mesi de hastan›n de¤erlendirilmesinde önemli yer tutar. Genifl orta çat›s›

bulunan hastalarda, dorsumdan redüksiyon yap›ld›ktan sonra üst lateral

kartilajlar›n septuma yaklaflt›r›lmas› genellikle nazal konturun düzelmesi-

ni sa¤larken, nazal fonksiyonda bozulmaya yol açmaz. Buna karfl›l›k, orta

çat›da afl›r› daralma rinoplasti ameliyatlar› sonras› en s›k görülen problem-

lerden biridir. K›sa nazal kemik, uzun ve zay›f üst lateral kartilaj, ince cilt,

uzun ve dar burun ve önceden travma veya cerrahi hikayesi orta çat› prob-

lemleri için risk faktörlerini oluflturmaktad›r.2 Burun t›kan›kl›¤› flikayeti



bulunmasa dahi, koruyucu olarak orta çat› ve nazal valf cerrahi teknikleri-

nin planlanabilmesi için risk faktörlerine sahip olan hastalar›n ameliyat

öncesi belirlenmesi önemlidir. 

Ameliyat öncesi de¤erlendirmede hastan›n burun t›kan›kl›¤› flikayeti

özenle sorgulanmal›d›r. fiikayetlerinin bafllang›ç zaman›, artt›ran ve rahat-

latan faktörler, günlük yaflama ve performasa etkileri ö¤renilmelidir. ‹nter-

nal nazal valf kollaps› daha çok önceden rinoplasti ameliyat› olmufl hasta-

larda görülmesine karfl›n, eksternal nazal valf kollaps› olan hastalar›n s›k-

l›kla rinoplasti hikayesi yoktur. Baz› hastalar, yanaklar›n› yana do¤ru çeke-

rek yada burun kanatlar›n› lateralize ederek rahatlad›klar›n› ifade edebilir-

ler. Hastalar›n burun t›kan›kl›¤› flikayeti sebebiyle burun geniflletici bant-

lar› ya da cihazlar› kulland›klar›nda rahatlad›klar›n› belirtmeleri de nazal

valf patolojisini destekleyen bir bulgudur. 

Muayenede eksternal ve internal nazal valflere özel dikkat gereklidir.

Statik daralmay› inspiratuar kollapstan ay›rt etmek için, bu alanlar do¤al is-

tirahat halinde ve inspirasyon esnas›nda de¤erlendirilmelidir. ‹nternal na-

zal valf kollaps› olan hastalarda tipik olarak “pinching” s›k›flma veya sup-

ra-alar bölgede medial kollaps vard›r (Resim 4). Eksternal nazal valf kol-

laps› genellikle aral›k fleklinde dar burun deli¤i olan, projeksiyonu fazla ve

ince alar yan duvarlar› olan hastalarda görülür. Burun lateral duvar›na pal-

pasyon yap›larak, lateral duvar› oluflturan yap›lar›n kuvveti de¤erlendiri-

lir. Lateral krusun sefalik yerleflim göstermesi gibi anatomik farkl›l›klar

alar lobül deste¤ini azalt›r ve inspirasyon esnas›nda alâda kollaps oluflur

(Resim 3). Alar kartilajlar›n konkav yap›da olmas› da fonksiyonel sorunla-

ra sebep olabilir. Tek tarafl› alar kollaps gözlenen hastalarda, bunun late-

ral duvar›n zay›fl›¤›ndan kaynaklanabilece¤i gibi, karfl› taraftaki burun t›-

kan›kl›¤›n› kompanse etmek için artan hava ak›m›na ba¤l› olarak da olufla-

bilece¤i unutulmamal›d›r. Patolojinin tam yeri ve obstrüksiyonun merke-

zi klinik muayene esnas›nda belirlenmeli ve kaydedilmelidir. 

Orta çat›da rinoplasti ameliyatlar› sonras› görülebilen önemli bir

komplikasyon ters-V deformitesidir. Ters-V deformitesi üst lateral kartilaj-

lar›n mediale ve inferiora kaymas› neticesinde nazal kemik kenarlar›n›n

belirginleflmesidir (Resim 5). Estetik bir problem gibi görünmesine karfl›n,

nazal valf kollaps› ve burun t›kan›kl›¤›na sebep olabilece¤inden ayn› za-

manda fonksiyonel problemin de bir belirtisidir. 

Anterior rinoskopide nazal valf alan›nda daralmaya sebep olan sep-

tum, burun lateral duvar› ve alt konka patolojileri tespit edilir. Nazal spe-

kulum kullan›larak yap›lan muayeneler esnas›nda burun yan duvarlar› itil-

di¤inden, nazal valf patolojilerini de¤erlendirmede hata yap›labilir. Bu se-

beple nazal valf bölgesi burun yan duvarlar›n› itmeden ya da destekleme-

den endoskopla da de¤erlendirilmelidir. Endoskopik muayene esnas›nda
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nazal valf alan›nda inspirasyon esnas›nda mey-

dana gelen kollaps› görebilmek de mümkün-

dür. Hava yolunda meydana gelen kollaps da-

ralma yüzdesi olarak derecelendirilebilir.4 Bu

sisteme göre lateral duvar septum mesafesin-

de %0-%33 daralma 1. derece kollaps, %34-

%66 daralma 2. derece kollaps ve %67-%100

daralma 3. derece kolaps olarak tan›mlan›r.

Ameliyat öncesi yap›lan endoskopik muaye-

ne, ameliyat gerektiren ilave patolojilerin tes-

pit edilebilmesini de sa¤lamaktad›r. 

Yanaklar laterale do¤ru çekilerek yap›lan

Cottle manevras›, internal nazal valf kollaps›n›

göstermede yard›mc› olabilir, ancak özellikle

dorsal yerleflimli septal deviasyonlarda da

semptomatik olarak etkilenme olabilece¤i unutulmamal›d›r. Küçük aletler

ile burun yan duvar›n›n belirli bölgelerini destekleyerek, kesin t›kan›kl›k

bölgesi tespit edilebilir.

Cerrahi Tedavi

Rinoplasti ameliyatlar›nda orta çat› ve nazal valf patolojilerini önlen-

mek ve tedavi etmek için birçok cerrahi teknik uygulamak mümkündür.

Bu teknikler genel olarak burun lateral duvar›n› kuvvetlendirmeyi ve/ve-

ya nazal valf aç›s›n› geniflletmeyi amaçlamaktad›r. Hastan›n ihtiyac›na gö-

re uygun tekni¤i tek bafl›na ya da birden fazla tekni¤i birlikte kullanabil-

mek mümkündür. Afla¤›da en s›k kullan›lmakta olan tekniklerden bir k›s-

m› anlat›lm›flt›r. 

Spreader Greft

Nazal valf aç›s›n› geniflletmek için en s›k uygulanan tekniklerden biri-

si Sheen taraf›ndan tan›mlanm›fl olan spreader greftlerdir.2 Spreader greft-

ler dikdörtgen fleklinde, septal kartilaj ile üst lateral kartilaj aras›na subpe-

rikondrial olarak yerlefltirilen kartilaj greftlerdir (fiekil 1). Sheen, spreader

grefti asl›nda k›sa nazal kemikli, uzun orta çat›s› olan kiflilerde köprü olufl-

turmak amac›yla tasarlam›fl olmas›na karfl›n, k›sa süre sonra as›l avantaj›-

n›n üst lateral kartilajlara dorsal destek sa¤lamak oldu¤unu fark etmifltir.

Bu avantaj› sebebiyle, hump rezeksiyonundan sonra üst lateral kartilajla-

r›n septuma do¤ru kollabe olmas›n›, böylece nazal valf aç›s›n› ve nazal so-

lunumu azaltmas›n› önlemek amac›yla kullanmaya bafllam›flt›r. ‹lk yay›n-

lanmas›ndan bu yana spreader greftler hem fonksiyonel hem de kozme-
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Resim 5. Rinoplasti ameliyat›
sonras› üst lateral kartilajlar›n
mediale ve inferiora kaymas›
sonucu oluflan ters-V deformitesi



tik amaçlarla burun orta çat›s›n› ge-

niflletmek için s›kl›kla kullan›lmak-

tad›r. 

Spreader greft üst lateral karti-

lajlar› laterale do¤ru iterek internal

nazal valfin kesit alan›n› artt›r›r.

Septal kartilaj, spreader greft için

en ideal kaynakt›r. Greft kal›nl›¤› ih-

tiyaca ba¤l› olarak de¤iflmekle bir-

likte yaklafl›k olarak 1-4 mm olmal›-

d›r.9 Greft materyali, yeterli kal›nl›-

¤a sahip olan alt posterior septum-

dan, hemitransfiksiyon insizyonu

yap›larak elde edilebilir. Septal kartilaj uygun olmad›¤›nda kulaktan ante-

rior ya da posterior insizyonla al›nan konkal kartilaj da bu amaçla kullan›-

labilir. Greft hava yolunu engellememek için 3-6 mm yüksekli¤e, 8-25 mm

uzunlu¤a sahip olmal›d›r.9 Bir çok olguda greft uzunlu¤u 10-18 mm’dir ve

osseokartilajinöz bileflkeden anterior septal aç›n›n hemen kaudaline ka-

dar uzan›r.9 Anterior septal aç›ya yaklaflt›kça lateral kruslar›n yer de¤ifltir-

mesini önlemek için greft inceltilmelidir. 

Hump rezeksiyonundan sonra orta çat›n›n geniflli¤ini korumak için

kullan›lacaksa 1-2 mm kal›nl›¤a sahip spreader greftler kullan›labilir. Orta

çat›n›n geniflli¤i artt›r›lmak isteniyorsa, daha kal›n (2-4 mm) greftler kul-

lanmak gerekebilir. Böyle durumlarda septal kartilaj iki kat olarak biribiri-

ne sütüre edilerek kullan›labilir. Aurikular kartilaj kullan›lacaksa iki parça

konkav kartilaj, konkav yüzleri birbirine bakacak flekilde sütüre edildikten

sonra nispeten düz bir greft elde edilerek kullan›labilir.9

Greft internal nazal valf bölgesindeki kesit alan›n› geniflletmek için üst

lateral kartilajlar ile septum aras›na endonazal veya aç›k rinoplasti teknik-

leri ile yerlefltirilebilir. E¤er sadece spreader greft yerlefltirme ifllemi yap›-

lacaksa, nazal septumun dorsal kenar›nda, mümkün oldu¤unca yüksek

yerleflimli, greft kal›nl›¤› kadar geniflli¤e sahip, dar bir tünel oluflturularak

greft endonazal olarak yerlefltirilebilir. Bu esnada üst lateral kartilajlar ile

septum aras›ndaki ba¤lant› ve bunlar› saran perikondriumun bütünlü¤ü

de bozulmad›¤›ndan valf aç›s›n› geniflletmek için gerekli gerginlik de ko-

runmufl olur. Bu taktirde, greft tam olarak mukoperikondrial tünel içine

yerleflece¤inden herhangi bir ilave tespite gerek kalmayabilir. Mukoperi-

kondriumun genifl olarak elave edilmifl oldu¤u durumlarda ise greft yer-

lefltirildikten sonra sütür ya da doku yap›flt›r›c›lar› ile tespit edilmesi gere-

kir. 
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fiekil 1. A: Hump rezeksiyonu sonras› üst lateral
kartilaj septuma do¤ru kollabe olarak nazal valf
aç›s›n› daralt›r. B: Üst lateral kartilaj ile septum
aras›na yerlefltirilen spreader greft nazal valf
aç›s›n›n daralmas›n› önler.
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Aç›k rinoplasti yaklafl›m› esnas›nda, ge-

nellikle dorsal redüksiyon için üst lateral kar-

tilajlar ve septum ba¤lant›s› kesilmifl olur.

Dorsumun ayr›lmam›fl oldu¤u durumlarda

ise spreader greft yerlefltirmek için üst lateral

kartilajlar ile septum ba¤lant›s›n›n kesilmesi

gerekir. Bu esnada, kartilajlar›n alt yüzeyinde

yer alan mukoperikondrium bütünlü¤ü ko-

runarak septumun dorsal kenar› boyunca

greftin yerlefltirilece¤i bir yer haz›rlan›r. Greft

yerlefltirildikten sonra üst lateral kartilajlar,

greft ve septum 5 kat kartilaj olacak flekilde

sütüre edilir (Resim 6). Greftleri septuma tes-

pit ettikten sonra (3 kat), üst lateral kartilajla-

r› greftin üzerinden geçirerek orta hatta bir-

lefltirmek de mümkündür. Bu ikinci tespit

flekli, nazal valfin geniflletilmesinde daha etki-

li olur. Aç›k yaklafl›mla spreader greft yerlefltirilmesinin avantaj› burun or-

ta çat›s›n›n direk görülebilmesi, üst lateral kartilajlar›n septumdan ayr›lma-

s›ndan sonra greftin nazal valf aç›s›n›n tepesine tam olarak yerlefltirilebil-

mesi ve sütür ile sabitlenebilmesidir. Bu yaklafl›m›n ana dezavantaj› ise

nispeten daha invaziv olmas›, postoperatif kolumellar skar ve üst lateral

kartilajlar septumdan ayr›ld›¤›nda orta nazal çat›n›n bütünlü¤ünün bozul-

mas› olas›l›¤›d›r. Ancak, endonazal rinoplasti ameliyatlar›nda da genellik-

le üst lateral kartilajlar›n septumdan ayr›lmakta oldu¤u ve orta çat› bütün-

lü¤ünün bozuldu¤u unutulmamal›d›r. Ayr›ca hastalar nadiren sadece

spreader greft için ameliyat edilmektedir.

Greftin posteriorda nazal kemiklere kadar uzat›lmas› nazal kemiklerin

kaudal kenar›nda burun lateral duvarlar›n›n çökmesini, dolay›s›yla ters-V

deformitesi oluflumunu önler. Ters-V deformitesinin düzeltilmesi için ya-

p›lmas› gereken ifllem de nazal kemiklerin alt›na uzanan spreader greft

yerlefltirilmesidir. 

Spreader greftler orta çat›daki e¤rilikleri düzeltmek amac›yla da kulla-

n›labilir. Kartilaj dorsumda C-flelinde e¤rilik oldu¤unda burnun bir taraf›n-

da konveksite varken, di¤er tarafta konkavite mevcuttur. Önceleri bu pa-

tolojilerin düzeltilmesi için konkav olan tarafa tek spreader greft yerleflti-

rilmesi tavsiye edilirken, günümüzde septumu düz olarak tutmak ve hava

yolu darl›¤›n› gidermek için iki tarafl› spreader greft kullan›lmas› öneril-

mektedir.10 Septal kartilaj konkav yüzüne skorlama yap›ld›ktan sonra, kon-

kav tarafa daha büyük ve kal›n spreader greft olacak flekilde, septumun

her iki taraf›na spreader greftler yerlefltirilerek tespit edilir. Septal e¤rilik-

ten kaynaklanmayan, konjenital, travmatik veya iatrojenik tek tarafl› orta
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Resim 6. Aç›k teknik rinoplastide
üst lateral kartilaj ile septum
aras›na yerlefltirilen spreader greft
sütür ile tespit edilir. 



çat› depresyonlar›nda tek tarafl›

spreader greft kullan›m›, üst lateral

kartilajlar› kald›rarak ve lateralize

ederek simetriyi sa¤layabilir. Kon-

kavite tam olarak giderilemedi¤i

taktirde beraberinde onlay greftler

de kullan›labilir (Resim 7).

Klasik spreader greft yerlefltir-

me yöntemlerinin yan› s›ra son za-

manlarda çeflitli yeni teknikler de

tan›mlanm›flt›r. Boccieri, alar karti-

lajlar›n lateral krusundan sefalik re-

zeksiyon yap›lmas› esnas›nda orta-

ya ç›kan kartilaja sefalik rotasyon

yapt›rarak, üst lateral kartilaj ile sep-

tum aras›nda oluflturulan cebe yer-

lefltirerek tespit etmektedir. Mini

spreader greft olarak adland›rd›¤›

bu tekni¤in de nazal ak›m› artt›rd›-

¤›n› bildirmektedir.11 Stal ve Hollier

ise, rezorbe olabilen sentetik mad-

delerden yap›lm›fl olan spreader greftlerin de, 12 ay sonunda rezorbe ol-

duklar›nda oluflan fibrozis ile üst lateral kartilajlarda stabilizasyonu sa¤la-

yarak uygun nazal valf aç›s›n› sa¤lad›¤›n› ileri sürmektedir.12

Spreader greftin bir flekli de onlay spreader greft olarak adland›r›lan

grefttir. Bu greft özellikle saddle nose deformitesi ile birlikte orta çat› kol-

laps› olan hastalarda faydal›d›r. Septumun her iki yan›na birer greft koy-

mak yerine, tek genifl bir greft kemik dorsumdan burun ucuna kadar sep-

tumun üstüne yerlefltirilir, üst lateral kartilajlar greftin her iki kenar›na tes-

pit edilir.4

Spreader greftler rinoplasti ameliyatlar›nda genellikle baflka müdaha-

lelerle birlikte kullan›ld›klar›ndan, tek bafl›na spreader greftlerin fonksiyo-

nel sonuçlar›n› de¤erlendiren klinik çal›flmalar s›n›rl›d›r. Schlosser ve Park

yapt›klar› kadavra çal›flmas›nda spreader greftlerin en dar kesit alan›n›

%5.4 oran›nda artt›rd›¤›n› göstermifllerdir.13

Üst Lateral Kartilaj ‹çe K›vr›m Flebi (fold-in flap, otospreader flap)

Son y›llarda klasik spreader grefte alternatif olarak kullan›lmaya baflla-

yan bir baflka teknik de üst lateral kartilajlar›n spreader greft olarak kulla-

n›lmas›d›r.14,15 Yüksek dorsum sebebiyle redüksiyon rinoplasti ameliyat›

planlanan hastalarda genellikle üst lateral kartilajlar›n medial kenarlar›n›n
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Resim 7. Sa¤ üst lateral kartilajda konjenital
depresyon. Preoperatif (A) ön, (B) oblik
görünüm. Sa¤da tek tarafl›  spreader greft ve
onlay greft kullan›m›. Postoperatif (C) ön, (D)
oblik görünüm. 
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bir k›sm› da dorsal septumla birlik-

te ç›kart›lmaktad›r. Bu teknikte, üst

lateral kartilajlar›n rezeksiyon ge-

rektiren medial kenar› korunmakta

ve içe k›vr›larak spreader greft ola-

rak kullan›lmaktad›r (fiekil 2).

Aç›k rinoplasti yaklafl›m› ile da-

ha s›k ve kolay olarak uygulanabil-

mesine ra¤men, endonazal rinop-

lasti yaklafl›m› esnas›nda da uygula-

nabilmektedir. Dorsal redüksiyon

yap›lmadan önce dorsal septal mu-

koperikondrium elave edildikten

sonra, üst lateral kartilajlar ve septum ba¤lant›s› kesilir. Üst lateral kartilaj-

lar›n hump rezeksiyonu esnas›nda travmadan korunmas› ve içe k›vr›lma-

s›n› kolaylaflt›rmak için, üst lateral kartilajlar›n süperomedialde nazal ke-

mikler ile ba¤lant›s› bir elavator yard›m› ile ayr›l›r. Nazal kemiklerden ve

dorsal septumdan hedeflenen ölçüde rezeksiyon yap›l›r. Daha sonra üst

lateral kartilajlar›n medial kenarlar› septuma do¤ru k›vr›larak 5.0 PDS ile

tespit edilir. Üst lateral kartilajlar›n bu flekilde k›vr›larak kullan›lmas›n›n

hem spreader greft hem de splay greft etkisi gösterdi¤i ileri sürülmekte-

dir.15 Üst lateral kartilajlar›n dorsal redüksiyon sonras›nda projeksiyon

oluflturan k›sm›, medial kenar› boyunca, alt›nda yer alan mukoperikondri-

um korunarak longitutinal bir insizyon yap›ld›ktan sonra içe do¤ru k›vr›-

larak da kullan›labilir.14

Bu tekni¤in klasik spreader grefte göre dezavantajlar› aras›nda e¤ri

dorsal septum ve asimetrik dorsal estetik çizgi varl›¤›nda kullan›m›n›n s›-

n›rl› olmas› say›labilir. Bu grup hastalar, septal kartilaj daha kal›n ve kuv-

vetli oldu¤undan e¤riliklerin giderilmesinde klasik spreader greftten daha

fazla yarar görürler. Kemik yan duvarlar›nda da kollaps olan hastalarda da

stabilitenin sa¤lanmas› için nazal kemikler alt›na uzan›m gösteren klasik

spreader greft kullan›lmas› daha uygundur.14

Alar Batten Greft

Nazal obstrüksiyonun dinamik formlar› genellikle lateral nazal duvar-

daki yap›sal deste¤in zay›fl›¤›ndan kaynaklan›r. Alar batten greftler lateral

duvar kollaps›n›n ya da daralman›n en fazla oldu¤u noktada oluflturulan

bir cebe yerlefltirilen e¤ri k›k›rdak greftleridir (Resim 8). Alar batten greft,

lateral nazal duvar›n normal pozisyonuna yak›n bir pozisyona gelmesini,

inspirasyon esnas›nda kollaps meydana gelmemesi için destek oluflmas›-

n› ve supra- alar s›k›flman›n (pinching) düzelmesini sa¤lar. Greftin kon-
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fiekil 2. A: Üst lateral kartilajlar korunarak 
dorsal septum rezeksiyonu. B: Üst lateral 
kartilajlar›n içe k›vr›larak spreader greft olarak
kullan›lmas› (üst lateral kartilaj içe k›vr›m flebi).
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veks yüzeyi lateral nazal duvar›n

kollabe olan bölgesine destek sa¤-

lamak için laterale do¤ru yerlefltiri-

lir. ‹nternal ve eksternal nazal valf

kollaps›n›n düzeltilmesi için kulla-

n›labilen alar batten greftler, za-

manla azalma göstermekle birlikte

yerlefltirildi¤i yerde bir dolgunluk

oluflturur. 

Alar batten greftler endonazal

ya da eksternal rinoplasti yaklafl›m›

ile kullan›labilir. Her iki durumda

da greft lateral duvarda en fazla kol-

laps›n meydana geldi¤i noktada

oluflturulan cebe yerlefltirilir. Greft

materyali olarak e¤ri septal kartilaj

veya aurikular kartilaj kullan›labilir.

Greft lateral nazal duvar› lateralize

edecek bir yap›ya ve lateral nazal

duvar› kollobe eden negatif inspi-

ratuar kuvvetlere karfl› koyabilecek

güce sahip olmal›d›r. Kartilaj al›n-

d›ktan sonra, priform aperturadan

lateral krusun orta ve lateral üçte

birlik bölümlerinin birleflme yerine

kadar uzanan, kollaps›n derecesine ba¤l› olarak boyutlar› de¤iflebilmekle

birlikte genellikle 10-15 mm uzunlu¤unda, 4-8 mm geniflli¤inde, diktörgen

fleklinde greft haz›rlan›r.16

Greftin pozisyonu internal ve eksternal nazal valf patolojilerinde fark-

l›l›k gösterir. ‹nternal nazal valf kollaps› tedavi edilirken, greftler tipik ola-

rak supra-alar kollaps bölgesinde, genellikle üst lateral kartilaj›n kaudal ke-

nar› yak›n›nda ya da lateral krusun daha önce afl›r› rezeksiyonunun yap›l-

m›fl oldu¤u yerde oluflturulan cebe yerlefltirilir (fiekil 3A). Eksternal nazal

valf kollaps› tedavi edilirken ise, greftler sefalik olarak yerleflim gösteren

lateral krusun kaudalinde oluflturulan cebe yerlefltirilir (fiekil 3B). Greftler

en çok etkiyi lateral duvar kollaps›n›n en fazla oldu¤u noktada oluflturu-

lan subkutanöz cebe yerlefltirildiklerinde gösterir. Grefti üst lateral kartilaj-

lar›n sefalik bölümüne do¤ru yerlefltirmekten kaç›nmak gerekir, çünkü bu

bölgedeki cilt ince oldu¤undan dolgunluk oluflturarak greftin görünür ol-

mas›na yol açabilir. 
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Resim 8. Lateral duvar kollaps›n›n oldu¤u yere
yerlefltirilmek üzere haz›rlanm›fl alar batten
greft.

fiekil 3. A: ‹nternal nazal valf kollaps›n› 
düzeltmek için alar batten greft pozisyonu.
B: Eksternal nazal valf kollaps›n› düzeltmek için
alar batten greft pozisyonu.
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Ciddi nazal valf kollaps›n› önlemek için alar batten greft priform aper-

tura üzerine kadar uzanmal›d›r. Cep subkutanöz planda, arterial kanama-

ya yok açmamak için laterale do¤ru çok fazla disseksiyondan kaç›narak

oluflturulmal›d›r. Cepler oluflturulduktan sonra, alar batten greftler dikkat-

lice cebe yerlefltirilir. E¤er cep çok büyük olursa, greft kayabilir ve arzu

edilen etki elde edilemez. Cep çok küçük oldu¤unda ise greft k›vr›labir ve

deformite oluflur. Endonazal rinoplastide uygun bir cep oluflturularak

greft yerlefltirildi¤inde grefti sütür ile tespit etmeye gerek yoktur, ancak

genifl bir cep oluflmufl ise 3 gün süreyle transkutanöz sütür ile greft tespit

edilebilir.17 Eksternal rinoplasti yaklafl›m›nda ise uygun cep oluflturma flan-

s›n› kaybetmemek için lateral kartilajlar› ortaya koymak için yap›lan cilt-

SMAS elevasyonunu çok genifl yapmaktan kaç›nmak gerekir. Disseksiyon

lateral krusun orta ve lateral üçte birlik bölümünün birleflme noktas›n› afl-

mamal›d›r. Cep oluflturulup, alar batten greftler yerlefltirildikten sonra

greftin mediale kaymas›n› önlemek için lateral krusun lateral üçte birlik

bölümüne sütüre edilir. 

Alar batten greftlerin fonksiyonel ve estetik sonuçlar› oldukça iyidir.

Toriumi ve ark. alar batten greft kulland›klar› 46 hastan›n sadece birinin

burun t›kan›kl›¤› flikayetinde düzelme olmad›¤›n›, hiçbir hastada ise este-

tik deformite oluflmad›¤›n› bildirmektedir.16 Milman ise 21 hastal›k serisin-

de tüm hastalar›n fonksiyonel ve estetik sonuçlardan memnun oldu¤unu

belirtmesine ra¤men, kendisinin 6 hastada dolgunluk tespit etti¤ini ifade

etmektedir.17

Butterfly Greft

Nazal valf kollaps›nda butterfly greft Claus Walter’›n postoperatif ves-

tibular stenozlar›n düzeltilmesi için kompozit aurikular greft kullanmas›n-

dan esinlenerek, ilk kez Ted Cook taraf›ndan kullan›lm›flt›r.18 Butterfly

greft, özel bir kavsi olan konkal kartilajdan elde

edilen ve üst lateral kartilajlar›n kaudal ucunda

orta çat›ya yerlefltirilen bir grefttir (fiekil 4). Na-

zal valf disfonksyonunda kullan›lan tedavi yön-

temleri ya üst lateral kartilajlar›n pozisyonunu

de¤ifltirmeyi yada onlar› kuvvetlendirmeyi

amaçlar. Konkal kartilaj›n do¤al kavsi, elastisitesi

ve kuvveti, üst lateral kartilaj›n kaudal kenar›na

yerlefltirildi¤inde sadece nazal valf aç›s›n› artt›r-

maz, üst lateral kartilajlar› da kuvvetlendirir. Bu

iki faktör hem statik hem de dinamik nazal valf

disfonksiyonuna ba¤l› nazal obstruksiyonun dü-

zelmesine yard›mc› olur. 
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Genellikle konkal kartilaj›n yükselen bölümünden elde edilen greft,

ço¤u kez erkeklerde 2.5 cm uzunlu¤unda 1.2 cm geniflli¤inde, kad›nlarda

2.2 cm uzunlu¤unda, 0.9 cm geniflli¤inde laterale do¤ru incelecek flekilde

haz›rlan›r. Gerekli oldu¤unda greftin gerginli¤ini azaltmak için orta hattan

kartilaj zay›flat›labilir. Greft aç›k ya da endonazal rinoplasti yaklafl›m› ile

yerlefltirilebilir (Resim 9). Endonazal yaklafl›mda interkartilajinöz insizyon

medialde transfiksiyon insizyonu ile birlefltirilir. Cilt-SMAS sefalik olarak

rhiniona kadar, lateralde üst lateral kartilaj›n lateraline kadar kald›r›l›r. Da-

ha sonra greft, “V” fleklindeki santral bölümü kaudale gelecek flekilde si-

metrik olarak nazal dorsuma yerlefltirilir ve greft 5.0 PDS sütür ile her iki

taraftan üst lateral kartilaj›n kaudal kenar›na sütüre edilir. Aç›k yaklafl›mda

ise greft alt lateral kartilaj›n sefalik kenar›na sütüre edilir. Gerekti¤inde

septal kartilaj›n dorsal kenar›ndan bir miktar rezeksiyon yap›larak, greft

yerlefltirildi¤inde düz bir dorsum elde edilmesi ve Poly-beak deformitesi-

nin oluflmamas› sa¤lan›r. 

Butterfly greftin fonksiyonal sonuçlar› oldukça baflar›l›d›r. Rinoplasti

sonras› geliflen nazal valf kollaps›na ba¤l› burun t›kan›kl›¤› flikayetlerinin

giderilmesinde % 96 (69/72) oran›nda baflar›l› oldu¤u gösterilmifltir.18 Ayr›-

ca nazal valf disfonksiyonu sebebiyle butterfly greft uygulanan hastalar›n

%82’si ameliyat sonras› solunumlar›n›n belirgin olarak düzeldi¤ini, %14’ü

ise hafif olarak düzeldi¤ini bildirmifltir. Bu teknik için en büyük elefltiri

noktas› supratip bölgesinde genifllemeye yol açabilece¤i düflüncesiyle es-

tetik kayg›lar olmas›na karfl›n, butterfly greft uygulanan hastalar›n %81

kozmetik sonuçlardan tatmin olduklar›n› ifade etmifller, kozmetik sonuç-

lardan mutlu olmad›¤›n› ifade eden hastalar›n da %57’si bu ameliyat› ben-

zer flikayetleri olan yak›nlar›na tavsiye edece¤ini bildirmifltir19 (Resim 10).
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Resim 9. Butterfly greft eksternal ve endonazal rinoplasti yaklafl›m› ile yerlefltirilebilir.
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Butterfly greftten esinlenerek

nazal valf cerrahisinde implant kul-

lan›m› da yak›n zamanda Charles

Hurbis taraf›ndan ileri sürülmüfl-

tür.20

Splay Graft

Splay greft üst lateral kartilajla-

r›n alt›ndan nazal dorsumu destek-

leyerek nazal valfin aç›k kalmas›n›

ve orta çat›n›n genifllemesini sa¤la-

yan bir greft olarak ilk kez Guyuron

taraf›ndan tan›mlanm›flt›r.21 Orta ça-

t›n›n hem yap›sal olarak kuvvetini

artt›r›r, hem de yay fleklindeki yap›-

s› ile üst lateral kartilajlar› d›fla do¤-

ru iter (fiekil 5). Hafif e¤imli ve nis-

peten ince yap›s› sebebiyle en ideal

greft materyali konkal kartilajdan

elde edilmektedir. Septal kartilaj ve

kostal kartilajdan haz›rlanan greft-

ler de çok fazla tercih edilmemekle birlikte kullan›labilir. Septal kartilaj›n

daha kuvvetli ve düz olmas› sebebiyle üst lateral kartilajlar› aç›c› etkisinin

afl›r› olmas›, kostal kartilaj›n ise zor flekillendirilebilmesi, yaylanarak aç›c›

etkisinin daha az olmas›, morbiditesinin fazla olmas› tercih edilmeme se-

bepleridir.21

Nazal dorsumun çok daha iyi görüflünün sa¤lanabilmesi sebebiyle

greftin yerlefltirilmesinde genellikle eksternal yaklafl›m tercih edilmekte-

dir.21 Eksternal yaklafl›mda üst lateral kartilajlar ortaya konduktan sonra,
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fiekil 14. Nazal valf darl›¤› sebebiyle burun
t›kan›kl›¤› flikayeti bulunan ve endonazal olarak
Butterfly greft yerlefltirilen hastan›n preoperatif
ön (A), oblik (B) ve postoperatif ön (C), oblik 
(D) görünümü.

fiekil 5. Kanatlar› üst lateral kartilajlar›n alt›na girecek flekilde
yerlefltirilen Splay greft, orta çat›n›n hem yap›sal olarak kuvvetini
artt›r›r, hem de üst lateral kartilajlar› d›fla do¤ru iter. 
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üst lateral kartilajlar nazal septumdan ayr›l›r. Ard›ndan üst lateral kartilajla-

r›n derin yüzeyindeki mukoperikondrium dikkatlice kartilajdan kald›r›l›r.

Bu sayede, septumun her iki taraf›nda, üst lateral kartilajlar›n alt›nda birer

cep elde edilmifl olur. Oluflturulan bu ceplere haz›rlanan greftin kanatlar›

sokularak, konkav yüzü nazal kaviteye bakacak flekilde greft nazal dorsu-

ma yerlefltirilir. Deylamipour ve ark. ise grefti konkav yüzeyi yukar› baka-

cak flekilde yerlefltirmeyi tercih etmektedir.22 Bunun lateral duvar› daha et-

kili olarak lateralize etti¤ini ve greft kanatlar›n›n nazal bofllukta daralmaya

yol açma olas›l›¤›n›n bulunmad›¤›n› ileri sürmektedirler. Greft yerlefltiril-

dikten sonra dorsumda, greft kal›nl›¤›na ba¤l› fazlal›k oluflabilece¤inden

greft yerlefltirilmeden önce, septum dorsal kenar›ndan greft kal›nl›¤› ka-

dar rezeksiyon yap›lmas› gerekebilir. Greft yerlefltirildikten sonra greft

önce orta hatta septuma, daha sonra ise üst lateral kartilajlara sütür ile tes-

pit edilir. Greftin endonazal olarak da yerlefltirilebilmesi mümkündür.23

Flaring Sütür

Spreader greftler üst lateral kartilaj›n dorsal kenar›n› lateral istikamette

ilerletmesine karfl›n, internal nazal valf aç›s›n› çok az etkilemektedir. Verti-

kal yerleflimli üst lateral kartilaj› olan kiflilerde, spreader greft ile üst lateral

kartilaj›n pozisyonu de¤iflmedi¤inden, Park taraf›ndan üst lateral kartilaj›n

pozisyonunu de¤ifltirerek nazal valf aç›s›n› artt›ran bir teknik olarak flaring

sütür tan›mlanm›flt›r.24 Flaring sütür, spreader greftlerin etkisini tamamlar

ve birlikte internal nazal valfin kesit alan›n› belirgin olarak artt›r›r. Flaring

sütür, üst lateral kartilaj›n kaudal lateral

yüzünden bafllayan dorsumu geçerek

karfl› taraf üst lateral kartilaja devam

eden, horizontal matres bir sütürdür (fie-

kil 6). Bu amaçla 4.0 Nylon sütür mater-

yali kullan›labilir. Sütür ba¤land›¤›nda

septal kartilaj, üst lateral kartilaj› laterali-

ze etmek için destek noktas› oluflturur.

Sütürün üst lateral kartilajlar› laterale

do¤ru çekmesi, nazal valf aç›s›nda belir-

gin geniflleme sa¤lar. Spreader greftlerle

birlikte kullan›ld›¤›nda, spreader greft

flaring sütürün toplanma noktas›n› daha

lateral ve uygun bir pozisyona tafl›r. Tek

bafl›na spreader greft ve flaring sütür s›-

ras›yla en dar kesit alan›nda %5.4 ve

%9.1 geniflleme sa¤larken, birlikte kulla-

n›mda %18.7 geniflleme olmaktad›r.13
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fiekil 6. Flaring sütür, üst lateral 
kartilaj›n kaudal lateral yüzünden
bafllayan, dorsumu geçerek karfl› taraf
üst lateral kartilaja devam eden 
horizontal matris sütürdür.  



Bending Sütür

Özturan ve ark. taraf›ndan internal nazal valf darl›¤›n› önlemek ve dü-

zeltmek için tan›mlanm›fl olan bu teknik, üst lateral kartilajlar›n horizantal

matres sütürler ile ayr› ayr› k›vr›lmas›d›r.25 ‹¤ne üst lateral kartilaj›n lateral

kenar›nda, kartilaj›n orta bölümünden, iç mukoperikondrium ve kartilaj

aras›ndan, nazal lümene girmeden mediale do¤ru ilerletilir ve i¤ne üst la-

teral kartilaj›n medial kenar›na yak›n ç›kar›larak, üst lateral kartilaj›n medi-

al kenar›n›n kaudal ucundan tekrar sokularak, lateral kenar›ndan ç›kar›l›r

(fiekil 7). Sütür materyali olarak 5.0 absorbe olmayan, monofilaman bir sü-

tür kullan›labilir. Adson-Brown forseps yard›m› ile üst lateral kartilajlar tu-

tulduktan sonra, sütür üst lateral kartilaj›n lateral kaudal bölümünde karti-

laj hafif konveks flekil alacak flekilde s›k›larak ba¤lan›r; bu sayede internal

nazal valf bölgesinde aç› artar. Üst lateral kartilajlar›n bilateral matres sü-

türler ile belli derecede bükülmesi hem internal nazal valf aç›s›n›, hem de

bu seviyede kesit alan›n› artt›r›r. Ayr›ca konveks flekli dolay›s›yla, lateral

nazal duvar›n intranazal negatif bas›nç ile içe do¤ru k›vr›lmas›na bir di-

renç gösterir ve orta çat›da kollaps önlenir. 

Ask› sütürleri: Ask› sütür tekni¤i, üst lateral kartilajlar›n kaudal lateral

kenarlar›n› süperolateral istikamette çekerek, nazal valf aç›s›n›n geniflle-

mesini sa¤layan bir tekniktir. ‹lk kez Paniello taraf›ndan tan›mlanan bu

teknikte, kal›c› bir sütür, burun lateral duvar›nda nazal valf kollaps›na yol

açan bölgeden geçirildikten sonra inferior orbital rim kenar›na do¤ru çe-

kilerek tespit edilmektedir.26 ‹nferior orbital rim kenar›na transkonjonkti-

val insizyon ya da infraorbital cilt insizyonu ile ulaflabilmek mümkündür.

Sütürü orbital rimde periosta ya da kemik tünel, vida ya da özel sistemler

arac›l›¤› ile kemi¤e tespit etmek mümkündür.26-29 Bu teknik s›kl›kla fasiyal

paraliziye sekonder nazal valf kollaps›n›n tedavisinde tercih edilmektedir. 

Paniello, ask› sütür uygulad›¤› hastalar›n tümünde subjektif düzelme

oldu¤unu, rinomanometri ile hastalar›n %83’ünde nazal resistansta azal-
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ma tespit etmifltir.26 Nuara ve ark.29 hastalar›n›n %82’sinde, Friedman ve

ark.30 ise %94’ünde subjektif düzelme oldu¤unu, nazal kavite kesit alan›n-

da objektif olarak anlaml› geniflleme meydana geldi¤ini bildirmektedir. 

Stenoz Aç›l›m›

Nazal valf bölgesindeki küçük sinefliler, kesildikten sonra tekrar yap›fl-

may› önlemek için stent yerlefltirilerek tedavi edilebilir. Ayr›ca Z-plasty

teknikleri kullan›larak da sineflilerin tedavisi mümkündür. Baz› eksternal

nazal valf stenozlar›nda, stenoz aç›ld›ktan sonra cilt greftleri ile ya da auri-

kuladan al›nan komposit greftlerle tamir edilmesi gerekebilir. 
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Neler Ö¤rendik?

1. Nazal valf fonksiyon bozuklu¤unun en s›k sebebi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Konjenital sebepler b. Fasiyal paralizi

c. Künt travma d. Septorinoplastiye ba¤l› iatrojenik hasar

e. Yafllanma

2. Afla¤›dakilerden hangisi septorinoplasti ameliyat› sonras› nazal valf darl›¤›

oluflma riskini azaltmada rol oynamaz?

a. Hump rezeksiyonu esnas›nda mukoperikondriumun korunmas›

b. Gereksiz alt lateral kartilaj sefalik rezeksiyonundan kaç›n›lmas›

c. Transdomal sütür konmas›

d. Spreader greft kullan›lmas›

e. Üst ve alt lateral kartilaj ba¤lant›s›n›n korunmas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi ameliyat öncesi de¤erlendirmede septorinoplasti

ameliyatlar› sonras› orta çat› problemlerinin oluflumu için risk faktörlerinden

de¤ildir?

a. K›sa nazal kemik b. Uzun ve zay›f üst lateral kartilaj

c. Travma hikayesi d. Kal›n cilt

e. Uzun dar burun

4. Dinamik nazal valf darl›¤›n›n tedavisinde afla¤›dakilerden hangisinin etkinli¤i

en azd›r? 

a. Spreader greft b. Alar batten greft

c. Splay greft d. Butterfly greft

e. Flaring sütür

5. Ters-V deformitesinin düzeltilmesinde afla¤›dakilerden hangisi en uygun tedavi

yaklafl›m›d›r?

a. Butterfly greft kullan›lmas› b. Spreader greft kullan›lmas›

c. Alar batten greft kullan›lmas› d. Bending sütür 

e. Ask› sütür

Do¤ru Yan›tlar

(1-d, 2-c, 3-d, 4-a, 5-b)

Orta çat› ve
nazal valf 
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7. Konu

Tip cerrahisi rinoplastinin en önemli aflamas› ve baflar›n›n anahtar›d›r.

Tipin estetik görünümü tip çat›s›n› oluflturan yap›lar ile üzerindeki yumu-

flak dokunun uyumuna ba¤l›d›r. Tipte yap›lacak cerrahi müdahaleler ri-

noplastinin baflar› oran›n› direk olarak etkileyecektir. Bu nedenle yap›la-

cak modifikasyonlardan önce etrafl› bir analiz yap›lmal› ve mümkün oldu-

¤unca destrüktif yaklafl›mlardan kaç›n›lmal›d›r. 

Tipin estetik görünümü befl anatomik parametrenin aras›ndaki uyum

olarak de¤erlendirilmelidir. Bu parametreler projeksiyon, rotasyon, simet-

ri, volüm ve alar taban› ile olan iliflkidir. Bunlar› belirginlefltiren anatomik

nirengi noktalar› supratip k›r›lma noktas›, kolumella k›r›lma noktas›, her

iki dom ve nazal lobuldur. Di¤er önemli bir parametre ise tip belirleyici

noktalard›r. ‹flte bu parametrelerdeki uyumun cerrahi esnas›nda yakalan-

mas› baflar›n›n esas›d›r.1,2

Hafif tip patolojisi olan olgulara kapal› teknikler ile yaklaflmak daha uy-

gundur. Ancak zor olgularda aç›k tekniklerin tercih edilmesi baflar› oran›-

n› yükseltecektir. Çünkü aç›k yaklafl›mlar anatominin ve patolojinin daha

net de¤erlendirilmesini ve uygulanacak müdahalelerin de daha kolayl›kla

yap›lmas›n› sa¤lar. Tip cerrahisinde klini¤imizdeki genel e¤ilim aç›k ri-

noplasti yönündedir. Ancak tipte minimal de¤ifliklikler yap›lacak olgular-

da kapal› tekniklerin tercih edilmektedir. 

Tip flekillendirmesinde öncelikli tercihimiz çok destrüktif olmayan se-

falik rezeksiyonlar ve sütür teknikleridir. Bunlarla istenilen sonuç al›nama-

yan olgularda çeflitli greftler kullan›lmaktad›r. Tercihimiz otojen k›k›rdak

greftlerdir. Tripot’un bacaklar›na yönelik rezeksiyon ya da transeksiyon

gibi daha destrüktif yöntemlere ise afl›r› projeksiyon yüksekli¤i gibi nadir

olgularda ihtiyaç duyulmaktad›r. Tipte ya da burnun di¤er alanlar›nda sen-

tetik (alloplastik) materyaller s›k›nt›l› komplikasyonlar› nedeniyle kullan›l-

mamaktad›r.



Tip Anatomisi

Tip (Burun Tepesi)

Her iki dom, domlar aras› kon-

nektif doku ve bunlar›n üzerlerini

örten deriden oluflur. Supratip k›r›l-

ma noktas› üst s›n›r›, kolumellar k›-

r›lma noktas› ise alt s›n›r› oluflturur.

Supra tip; burun ucunun hemen

kranialindeki hafif çöküntü olan

bölgedir. ‹nfra tip; burun delikleri

ve kolumella önündeki k›s›md›r. Dom; alar k›k›rda¤›n orta krusunun en

yüksek bölümüdür (fiekil 1). Tip belirleyici noktalar ise; d›fltan bak›flta do-

mun en belirgin noktas›n›n ciltteki yans›mas›d›r. Tip bu iki belirleyici nok-

tadan oluflur.

Tip K›k›rdaklar›

Tipin en önemli elemanlar› alt

lateral k›k›rdaklard›r. Alt lateral k›-

k›rdak lateral krus, middle krus ve

medial krus olmak üzere 3 k›s›mdan

oluflur (fiekil 2). Middle krus domal

ve lobüler k›s›m olmak üzere ikiye

ayr›l›r. Alt lateral k›k›rda¤›n tepe

noktas› domal k›s›m içinde bulunur.

Bu nokta tipi belirleyen noktad›r

(Tip defining point). Medial krus kolumellan›n en önemli eleman›d›r. Ko-

lumellar segment ve foot plate olarak ikiye ayr›l›r. Medial kruralar›n alt k›s-

m› ile kaudal septum aras›nda fibröz ba¤lant›lar mevcuttur. Lateral krus ve

middle krus burun lobülünün kontüründen sorumludurlar. Lateral krus se-

samoid kompleks ile birleflerek piriform apertura ba¤lan›r. Lateral krusun

sefalik k›sm› ile üst lateral k›k›rda¤›n kaudal k›sm› aras›nda fibröz bir ba¤-

lant› vard›r. Buraya skroll bölgesi denir. Genellikle alt lateral k›k›rda¤›n se-

falik k›sm› içe do¤ru, üst lateral k›k›rda¤›n kaudal k›sm› ise d›fla do¤ru k›v-

r›larak birbirine kenetlenirler. Ancak bunun çeflitli varyasyonlar› da vard›r.

Alt lateral k›k›rdaklar›n alar krusu konveks, konveks-konkav, konkav-kon-

veks, konkav ve düz gibi çeflitli anatomik flekillerde olabilmektedir.3,4

Tipi Etkileyen Kaslar: Tipin flekillenmesinde, rotasyonunda, projeksi-

yonunda, fonksiyonunda ve dinami¤inde burun kaslar›n›n önemli rolü

vard›r. Bu kaslar›; procerus, levatör labii süperior, nasalis, dilatatör naris ve
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fiekil 1. Alar k›k›rdak.

fiekil 2. Alt lateral k›k›rdak.



depresör septi nasi kaslar› oluflturur. Özellikle depresör septi nasi tipte

projeksiyon kayb›na neden olmaktad›r. Gerekli olgularda bu kasa müda-

hale edilmelidir.5

Tip Destek Mekanizmalar›: Majör ve minör destek mekanizmalar› ola-

rak iki ayr›l›rlar. Tipin projeksiyon ve rotasyonunda önemli rol oynarlar.

Majör destek mekanizmalar› genel anlamda tipin fleklinden sorumluyken,

minörler yard›mc› mekanizmalard›r. Baflar›l› bir rinoplasti tip destek me-

kanizmalar› ve bunlar›n tip üzerindeki etkilerine ba¤l›d›r. Bu mekanizma-

lar›n afl›r› tahrip edilmeleri burun fleklini tahmin edilemeyen de¤ifliklikle-

re götürebilir. Rinoplastide bu mekanizmalar az ya da çok zarar görmek-

tedir. Bu yüzden zarar gören mekanizmalar yeniden restore edilmeli ve

kal›c›, güçlü bir tip oluflturmal›d›r.4

Majör destek mekanizmalar› üst

ve alt lateral k›k›rdaklar aras›ndaki

fibröz ba¤lant› bölgesi (Skroll böl-

gesi) (fiekil 3), medial krural taban

ile kaudal septum aras›ndaki ba¤-

lant› ve alt lateral k›k›rdaktan (fiekli,

elastikiyeti, kal›nl›¤›) oluflur. Minör

destek mekanizmalar›na gelince

bunlar domlar aras› ba¤lant›lar (Re-

sim 1), k›k›rdak septumun üst k›s-

m›, lateral kururadan priform aper-

ture uzanan sesamoid kompleks,

alt lateral k›k›rdak ile deri aras›nda-

ki ba¤lant›lar, nazal spin, membra-

nöz septum ve Pitanguy dermakar-

tilojenöz ligaman›d›r. 

Alt lateral ile üst lateral k›k›rdak-

lar aras›ndaki ba¤lant›n›n güçlü, yo-

¤un, düzenli bir konnektif doku

ba¤lant›s›, lateral krus ile piriform

apertur aras›ndaki kollajen liflerin

kas fibrilleriyle birlikte düzensiz bi-

çimde genifl bir alana yay›ld›¤›, in-

terdomal ba¤lar›n ise az miktarda

kollajen fibril içeren gevflek konnektif doku oldu¤u tespit edilmifltir.6 Ya-

p›lan çal›flmalarda ‹nterdomal ve intermedial ba¤lar›n karfl›l›kl› çapraz ge-

çen ba¤lar olmad›¤›, k›k›rdaklara paralel seyreden lifler oldu¤u görülmüfl-

tür. Medial kruralar ile kaudal septum aras›nda spesifik ba¤lay›c› fibroz bir
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Resim 1. ‹nterdomal ba¤lar.

fiekil 3. Üst lateral k›k›rdaklar ve skroll bölgesi.



yap› olmad›¤›, sadece konnektif dokunun direk temas› fleklinde bir ba¤-

lant› oldu¤u görülmüfltür.6,7

Tip Analizi

1. Ameliyat Öncesi De¤erlendirme ve Planlama

2. Ameliyat Esnas›nda Anatomi ve Patolojilerin Etrafl› Analizi

3. Son De¤erlendirme ve Düzenleme

Ameliyat Öncesi De¤erlendirme ve Planlama

‹lk de¤erlendirme burun ve yüzün genel analizidir. Burada yüz asimet-

rileri, maksillo- mandibular anomaliler (Resim 2), burun dudak çene uyu-

mu belirlenmelidir. Özellikle bayanlarda lateralden ideal çene projeksiyo-

nu do¤al horizontal frankfort düzlemine dik inen hatt›n 3mm gerisinde ol-

mal›d›r.8 Uygun tip projeksiyonu bu yap›lar›n iliflkilerine ba¤l›d›r. Örne¤in

retrognatik bir çene, projeksiyonu yüksek olarak alg›lamas›na neden ola-

bilir. Bir sonraki ad›m tip derisinin de¤erlendirilmesidir. Deri kal›nl›¤›, se-

base olup olmad›¤›, hastan›n etnik yap›s› gibi durumlara bak›lmal›d›r.

Özellikle kal›n derili hastalarda istenilen sonucu elde etmek için daha ag-

resif davranmak gerekirken, ince derili hastalarda daha konservatif davra-

n›lmal›d›r. Çünkü bu hasta grubunda tip k›k›rdaklar›na yap›lacak her tür-

lü müdahale direk olarak d›fltan fark edilebilecektir. 

Daha sonra tip analizine geçilmelidir. Tipin karfl›dan, yandan ve taban-

dan görünümleriyle patolojiler ayr›nt›l› bir flekilde belirlenmelidir. Karfl›-

dan ve alttan bak›flta domal asimetriler, tip bifiditesi, tip dismorfolojisi (ge-

nifl, bülböz, boksi, top, kare, bulky tip gibi), burun deliklerinin görünümü,

kolumella patolojileri, kaudal septal deviasyonlar›, plunging (statik) ya da

hiperdinamik tip pitozu (depresör septi nasi hiper aktivitesine ba¤l›) tes-

pit edilmelidir. Ayr›ca alttan bak›flta burun eflkenar üçgene benzetilmekte-

dir. Bu eflkenar üçgenin kenarlar›n› her iki ala ve burun taban› olufltur-
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Resim 2. Yüz asimetrileri ile ilgili örnekler. A: Maksillozigomatik asimetri; B: A¤›z köflesi asimetrisi;
C: Prognatik asimetri; D: Alar base asimetrisi.

A B C D



maktad›r. Tip/burun deli¤i oran› ise 1/2 olmal›-

d›r (fiekil 4). Yan bak›flta ise projeksiyon ve ro-

tasyon de¤erlendirilmesi yap›lmal›d›r. Hasta-

n›n bir projeksiyon kusuru var m›? Varsa bu

gerçek bir projeksiyon sorunumu yoksa rölatif

bir durum mu? Bu belirlenmelidir. Tip projeksi-

yonu; burun piramidinin en üst noktas›ndan

burun taban› çizgisine do¤ru çizilen vertikal

düzlemdir. Byrd ve Hobar’›n tan›mlad›klar›

‘dengeli poligon’ a göre tip projeksiyonu ideal

burun uzunlu¤unun 0.67’si kadar olmal›d›r.9 Goodle yönteminde burun

projeksiyonunun burun uzunlu¤una oran› 0.55- 0.60 olmal›d›r. Tip projek-

siyonu yan bak›flta üst duda¤›n en yüksek noktas›na bitiflik geçen vertikal

hatt›n önünde kalan k›s›m projeksiyonun yaklafl›k % 50- 60 kadar olmal›d›r

(fiekil 5-7). Di¤er bir hesaplamaya göre tip Projeksiyon oran›; üst dudak fil-

trumunun vertikal uzunlu¤u ile tip projeksiyonunun mesafesi 1:1 oran›n-

da olmal›d›r. Ayr›ca burun taban› geniflli¤i ile projeksiyon oran› 1:1’dir.8-11

Tip rotasyonu nazal tipin kaudal - sefalik düzlemde yer de¤ifltirmesi

olarak tan›mlanabilir. Bu tip, kolumella ve üst dudak aras›ndaki nazolabi-

al aç›n›n derecesine göre de¤erlendirilir (fiekil 8 ve 9). Kad›nlar için bu

aç›n›n ideali 950 ile 1100 aras›nda iken, erkekler için 900 ile 1050’dir.

Uzun boylu bayanlar için tip rotasyonu daha düflük planlanmal›d›r. 
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fiekil 4. Tip ile burun deli¤i
aras›ndaki oran 1/2 olmal›d›r.

fiekil 5. Dengeli poligon. fiekil 6. Goodle metodu. fiekil 7. A=B

fiekil 8. A=B fiekil 9. Nazolabial aç›lar.



Burun iç de¤erlendirmesine yönelik anterior rinoskopi ve endoskopik

muayeneler yap›lmal›d›r. Ayr›yeten burun palpe edilerek destek mekaniz-

malar›n›n durumu, k›k›rdak direnci, nasal valf aç›lar›, septumun tip ile

uyumu de¤erlendirilmeli ve fonksiyon için aufrich ve cootle gibi manev-

ralar uygulanmal›d›r. Yap›lan bu etrafl› analiz ve muayene sonras› hasta-

n›n önden, yandan, oblik, üstten, alttan ve hatta gülerken olmak üzere 7

ayr› bak›fl penceresinden çekilen fotograflar üzerinde de gerekli de¤er-

lendirmeler yap›lmal›d›r. Bu nihayi de¤erlendirmelerden sonra hastaya

yap›lmas› gereken operasyon plan› oluflturulmal›d›r.

Tipe Cerrahi Yaklafl›m Yollar›

Tipe yaklafl›mda kapal› ve aç›k yöntemler uygulanmaktad›r (Resim 3

ve 4). Burada amaç hastaya en uygun, destek mekanizmalar›na en az zarar

verecek ve en iyi görüfl sa¤layacak yöntemi seçmektir. Bu teknikleri iki

bafll›k alt›nda toplayabiliriz.12

1. Kapal› teknikler: 

a.‹ntrakartilajenöz (K›k›rdak splitting teknik)

b. ‹nterkartilajenöz 

c. Kartilaj delivery (‹nfrakartilajinöz+interkartilajinöz)

d. Transvestibüler 

2. Aç›k teknik:

Ameliyat Esnas›nda Anatomi ve Patolojilerin Etrafl› Analizi

Operasyonda lateral kruralar›n konkavite ve konveksitesinin derecesi,

uzunlu¤u, geniflli¤i, pozisyonu ve simetrisi de¤erlendirilmelidir. Medial

kruralar›n uzunlu¤u, dayan›kl›l›¤› ve bunlar›n tip projeksiyonuna ve rotas-

yonuna etkileri tekrar analiz edilmelidir. Domlar›n geniflli¤i, diverjans aç›-

s› ve simetrileri tekrar de¤erlendirilmelidir. Bu de¤erlendirmelerden son-
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Resim 3. Kapal› teknik interkar-
tilajinöz insizyon.

Resim 4. Aç›k teknik Goodman insizyonu



ra yap›lmas› gereken de¤ifliklikler yap›larak tipin flekillendirilmesine ge-

çilmelidir.

Tip fiekillendirme Teknikleri

A. Nondestrüktif Teknikler: Sütür Tteknikleri 

B. Destrüktif Teknikler: Skoring, morselizasyon, rezeksiyon, transeksi-

yon

C. Greft Teknikleri

Sütür Teknikleri

Tip flekillendirmesinde ilk tercih edilecek yöntemlerdir. Hatta bunlar

rinoplastinin tarihi kadar eskidirler. Domu modifiye eden dom-tip sütürle-

rinin tarihçesi 1926’lara kadar gitmektedir. Joseph bugün kolumellar sep-

tal sütür olarak ifade edilen sütürü tip k›k›rdaklar›n› sa¤lam bir biçimde

kaudal septuma tutturmak için kullanm›flt›r.13 Günümüze kadar pek çok

sütür gelifltirilmifltir. Sütür tekniklerinin üç ana avantaj› vard›r. Bunlar; alt

lateral k›k›rda¤›n yap›sal bütünlü¤ünün korunmas›, geri dönüflümlü olma-

lar› ve tip destek mekanizmalar›na zarar vermemeleridir. Komplikasyonla-

r›n›n daha az olmas› da önemli bir avantajd›r. ‹flte bu özellikler sütür tek-

niklerini rinoplastide ön plana ç›karmaktad›r. Sütürler rinoplastiye yeni

bafllayanlar›n rahatl›kla uygulayabilecekleri tekniklerdir. Klinimizde sütür

materyali olarak son 3 y›la kadar 4/0 ya da 5/0 prolen kullan›lmaktayd›.

Ancak prolenin komplikasyonlar›ndan dolay› 4/0 ya da 5/0 PDS kullan›l-

maya baflland›.

Transdomal Sütur: Rinoplasti de en s›k kullan›lan sütürdür. Domun

medial ve lateral yüzleri aras›na horizontal mattress sütür fleklinde yerlefl-

tirilir (Resim 5). Dü¤üm medial yüze gelmeli ve nazal mukozaya geçilme-

mesine dikkat edilmelidir.13-14 Özel-

likle ince derili hastalar da sütür

çok s›k›larak s›k›lm›fl burun patolo-

jisi oluflturulmamal›d›r. Transdo-

mal sütür domun kaudaline do¤ru

at›l›rsa tip rotasyonunu düflürür-

ken, sefali¤e do¤ru at›l›rsa tip rotas-

yonunu artt›r›r. Sütür at›l›rken do-

mal akslar aras›ndaki dom ayr›lma

aç›s›n›n 70-90 derece olmas›na dik-

kat edilmelidir. Transdomal sütü-

Rinoplastide 
tip cerrahisi

87

Resim 5. Transdomal sütür.



rün primer endikasyonu domal ark› daraltarmak ve lateral krus konveksi-

tesini azaltmakt›r. Bir di¤er endikasyonu tip projeksiyonu art›rmakt›r.

Bunlar›n yan›nda interdomal mesafeyi de azalt›r.13,14

‹nterdomal Sütur: Domlar aras›na yerlefltiri-

len bir sütürdür. Bu sütür mattress sütür fleklin-

de at›labildi¤i gibi sekiz ve ilmik sütür fleklinde

de at›labilir (Resim 6). ‹nterdomal sütür domla-

r›n en ön k›sm›na yerlefltirilebildi¤i gibi domla-

r›n yaklafl›k 3-4 mm gerisine de yerlefltirilebilir.

Bu sütürün temel amac› tip asimetrisini düzelt-

mek ve stabilizasyonunu sa¤lamakt›r. Tip pro-

jeksiyonunda da minimal art›r›c› etkisi vard›r.14

Kolumellar Septal Sütür: Bu sütür farkl› otörler taraf›ndan projeksiyon

kontrol sütürü gibi de¤iflik isimlerle de ifade edilmifltir (Resim 7). Teknik

olarak kaudal septum ile alt lateral k›k›rdaklar›n medial kruralar› aras›na

at›lan bir sütürdür. Sütür at›l›rken çok s›k›lmamas› için medial kruralar ile

kaudal septum aras›na 2 mm chisel konulmas› veya teknik sekiz sütür flek-

linde modifiye edilerek retrakte kolumella ve k›sa burun patolojisi olufl-

mas› engellenmelidir. Bu özellikle k›sa ve normal uzunluktaki burunlarda

daha da büyük önem arz eder. Uzun burunlarda ise bu k›salma zaten iste-

nilen bir sonuçtur. Temel endikasyonu tip projeksiyonunu art›rmak (en

az 3 mm art›fl sa¤lar) veya azaltmak ve oluflturulan tipin uygun yükseklik-

te devaml›l›¤›n› sa¤lamakt›r. Bunun yan›nda rotasyonu art›rmak ya da

azaltmak için de kulllan›lmaktad›r. Ayr›ca kolumellar görüntü’yü de dü-

zenler.15 En önemli faydas› oluflturulan tip projeksiyonunun geç dönemde

düflmesini (tip düflüklü¤ünü) engellemesidir.

Medial Krural Sütur: Medial kruralar aras›na yerlefltirilir (Resim 8). Te-

mel amac› kolumellan›n geniflli¤ini azaltmak, krural asimetrileri düzelt-

mek, kolumella ve tip düzenine katk› sa¤lamakt›r. Kolumellar destek gref-

ti ile birlikte kullan›ld›¤›nda projeksiyonu artt›r›r.
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Resim 6. ‹nterdomal sütür.

Resim 7. Kolumellar septal sütür uygulamas›. A: Operasyon öncesi; B-D: Operasyon s›ras›;
E: Operasyon sonras›.

A B C D E



Middle Krural Sütur: Her iki medial dirsek aras›na middle kruran›n en

üst k›sm›na yerlefltirilir (Resim 9). Dü¤ümü mediale gelmelidir. Bu sütür

üst kolumellar bölümü güçlendirerek tip deste¤ini artt›r›r. Medial krural

sütürün tersine interdomal mesafeyi daha etkli bir flekilde azalt›rken, lobu-

lün boyunu ve protrüzyonunu artt›r›r. Projeksiyon azl›¤›, bifid tip ve genifl

kolumella da kullan›l›r.14

Lateral Krural Spanning Sütur: Alt lateral k›k›rda¤›n alar kruslar› aras›-

na at›lan sütürdür. Dom seviyesinin 6-8 mm gerisinden yerlefltirilir. Tipi

daralt›r, lateral kurural aç›kl›¤› ve konveksiteyi azalt›r, projeksiyonda da

art›fl ve devaml›l›k sa¤lar. Kolumellar septal sütür ile birlikte at›ld›¤› takdir-

de 6-8 mm projeksiyon art›fl› sa¤lar14 (Resim 10).

Lateral Krural Mattress Sütur: Sütür, mustarde sütür olarakta adland›-

r›lmaktad›r. Alt lateral k›k›rdak›n alar kruslar›n›n ideal olan flekli arka 2/3

ünün düz ön 1/3’ünün hafif konkav olmas›d›r. Bu ideal görünümü elde

edecek sütür transdomal sütürdür. Ancak transdomal sütür her zaman is-

tenilen görüntüyü sa¤layamaz. Bu gibi durumlarda lateral krural mattress

sütür kullan›lmas› gerekir. Mattress sütürün geniflli¤i 6-8 mm olmal›-

d›r.14,16
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Resim 8. Medial krural sütür. Resim 9. Middle krural sütür. 

Resim 10. Lateral krural spanning sütür uygulamas›. A: Operasyon öncesi;
B: Operasyon s›ras›; C: Operasyon sonras›.
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Medial Krural Anchor Sütur: Projeksiyonu düflürmek için kullan›l›r.

Medial kruran›n footplate hizas›ndan septumun kaudal ucunun inferioru-

na do¤ru at›l›r.

Tip Rotasyon Sütür: Tip rotasyonunu artt›rmaya yönelik bir sütürdür.

De¤iflik flekillerde at›labilir. Alt lateral k›k›rdaklardan bafllay›p üst lateral k›-

k›rdaklara do¤ru oluflturulmak istenen rotasyona göre flekillendirilir17,18

(fiekil 10 ve 11).

Destrüktif Yöntemler

Alar k›k›rda¤›n yap›sal bütünlü¤ünü ve destek mekanizmalar›n› bozan

yöntemlerdir. Kontrolsüzce kullan›lmalar› halinde tip projeksiyonunda

azalma, tip asimetrileri, alar krusta çökmeler ve alar rim retraksiyonlar›,

eksternal valv daralmalar›, s›k›lm›fl burun patolojisi, yara kontraksiyon so-

runlar› gibi pek çok komplikasyonlar görülebilir. Bunlar irreversibl yön-

temler olarak kabul edilirler ve tek bafllar›na kullan›labilecekleri gibi çeflit-

li sütür ve greft teknikleri ile kombine edilebilirler. Ancak destrüktif yön-

temlerin karar›n› verirken çok dikkatli olmak gerekir. E¤er istenilen etki

non destrüktif yöntemlerle elde edilebilecekse bunlar kullan›lmamal›d›r.

Çünkü bunlar kadar etkili alternatif nondestrüktif yöntemler vard›r.19

Skoring: K›k›rda¤›n bütünlü¤ünü bozmadan çeflitli yönlerde yap›lan

direnç k›r›c› ve zay›flat›c› yar›m kat kesileri içeren bir tekniktir. Bugün tip

cerrahisinde pek kullan›lan bir yöntem de¤ildir. Ancak zay›flat›c› ve flekil-

lendirici etkisinden yaralanmak için uygulanabilmektedir. Özellikle eriye-

bilen sütürlerle yap›lan tip flekillendirmesinin akabinde domun medialine

ve lateraline vertikal skoringler yap›larak geç dönemde daha iyi bir sonuç

al›nabilmektedir.

Morselizasyon: K›k›rda¤›n güçlü aletlerle ezilerek direncinin k›r›lmas›

ve yeniden flekillendirilmesi esas›na dayan›r. Özellikle dom bölgesindeki
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fiekil 10. Tip rotasyon sütürü 1. fiekil 11. Tip rotasyon sütürü 2.



k›k›rdaklar›n ezilerek zay›flat›lmas› ve sütür tekniklerin kullan›lmas› etkin

bir metottur. Günümüzde genellikle sütür teknikleri kullan›l›yor olmas›

nedeniyle çok s›k tercih edilen bir yöntem de¤ildir. Buna ra¤men güçlü k›-

k›rdaklara sahip hastalarda kullan›labilir. K›k›rda¤›n ezildi¤i k›s›mda kon-

trollü davranmal›d›r. Gere¤inden fazla güç kullan›lmas› halinde k›k›rdak

bütünlü¤ünün bozulmas›na ba¤l› komplikasyonlar görülebilmektedir. Ay-

r›ca bu teknik tip greftlerinde uygulanabilir. Böylece daha yumuflak hatlar

elde edilerek özellikle ince derili hastalarda greftin kamufle edilmesi sa¤-

lanm›fl olur.

Rezeksiyon: K›k›rdaklardan k›smi parça ç›kar›lmas›n› içeren ve k›k›r-

dak bütünlü¤ünü bozan bir tekniktir. Burada ilk akla gelen lateral ve

middle krus sefalik rezeksiyonlar›d›r. Bunlara ilaveten; rotasyonu artt›r-

mak ya da azaltmak ve asimetrileri düzeltmek için alt lateral k›k›rdaktan

segmental rezeksiyonlar, uzun burun ve plunging tipleri (dalan burun)

düzeltmek için üst lateral k›k›rda¤›n kaudal ucundan, kaudal septum ve

anterior septal aç›dan k›sm› rezeksiyonlar, burun t›kan›kl›¤›na neden olan

medial krura uç uzamalar›n› düzeltmek için kullan›lan uç rezeksiyonlar›n›

da s›ralayabiliriz.4,19 Bunlar içinde en yo¤un olarak kullan›lanlar› lateral ve

middle krura sefalik rezeksiyonlar›d›r (fiekil 12). Sefalik rezeksiyon tip

bülbozitesini azalt›rken, rotasyonu da 2 mm kadar artt›rmaktad›r. Burada

ne kadar doku ç›kart›ld›¤› de¤il ne kadar b›rak›ld›¤› önemlidir. B›rak›lan

k›k›rdak yap›n›n simetrik olmas› da önemlidir (Resim 11). Yap›lacak re-

zeksiyonlar alt lateral k›k›rda¤›n medial yüzünden yap›lmal›d›r çünkü la-

teralden yap›lacak rezeksiyonlar alar kollapsa neden olabilmektedir. Ba-

yanlarda 5-6 mm erkeklerde 7-8 mm alar genifllik b›rak›lmas› yeterlidir.

Üst lateral k›k›rdak kaudal uç, kaudal septum ve anterior septal aç› re-

zeksiyonlar› uzun burun patolojisini k›salt›rken tip rotasyonunu da art›r-

maktad›rlar. Burada kaudal septumdan ç›kar›lacak parçan›n ters üçgen

fleklinde olmas›na dikkat edilmelidir. Lateral kruslar›n aras›nda birbirin-

den 2-3 mm’den fazla uzunluk fark› olmas›, tip projeksiyonunun 3-4 mm’-
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den daha fazla azalt›lmas› ve sütürlerle düzeltilemeyen lateral bowing, flid-

detli izole dens ya da köfleli bölgelerin (eksternal deformite oluflturan ve

sütür ya da greftlerle düzeltilemeyen durumlar) bulunmas› halinde seg-

mental rezeksiyonlar oldukça etkilidir. Rezeksiyondan sonra bütünlü¤ü

bozulan k›k›rda¤› rekonstrükte etmek için uc uca anastomozlar yap›labil-

di¤i gibi üst üste bindirme de yap›labilir. Özellikle middle ve medial krus

bölgesinde yap›lacak rezeksiyonlarda sonra kolumellar düzeni sa¤lamak

için destek grefti kullan›lmal›d›r. 

Transeksiyon: Alt lateral k›k›rda-

¤›n bütünlü¤ünü bozan, uygulan-

mas› biraz zahmetli ve komplikas-

yon riski yüksek bir yöntemdir. K›-

k›rda¤a tam kat kesilerle uygulan›r.

Tripot kavram›n› oluflturan alt late-

ral k›k›rda¤›n üst bacaklar›n›n verti-

kal, alt bacaklar›n›n ise horizontal

olarak kesilip, patolojiyi düzeltmek

ve rekonstrüksiyonu sa¤lamak için

uçlar›n birbiri üzerine bindirilerek

dikilmesi esas›na dayan›r (fiekil

13)19,20 Özellikle tip projeksiyonunu 4 mm’den daha fazla azaltmay› gerek-

tiren burunlar, medial kruralar aras›nda 3 mm ya da daha fazla, middle

kruralar aras›nda 2 mm ya da daha fazla uzunluk fark›na ba¤l› asimetrik

tip olgular›nda transeksiyon ile birlikte üst üste bindirme tekni¤i etkili bir

yöntemdir. Medial ya da middle kruslarda transeksiyon uygulanan olgu-

larda bu müdahaleye ilaveten stabiliteyi sa¤lamak ve geliflebilecek defor-

mitelere karfl› kolumellar destek grefti uygulanmal›d›r.21

Vertikal Dome Division: Tip plastinin en tart›flmal› konular›ndan biri-

dir. Dom bölgesine rezeksiyon ya da transeksiyon yöntemi ile yaklaflmak

esas›na dayan›r. Di¤er tekniklerle dom geniflli¤inin giderilemedi¤i durum-

larda baflvurulan bir tekniktir. Burada paradomal bölgeden rezeksiyon

tekni¤i ile vertikal segment ç›kar›larak kalan k›s›mlar uç uca sütür ya da

transeksiyon tekni¤i ile kesilerek üst üste bindirmeyle tip daralt›l›r. Ancak

bu tekniklerden sonra tipi flekillendirmek için mutlaka tip greftleri uygu-

lanmal›d›r. Dom division oldukça destrüktif bir yöntem olmas› nedeniyle

uygulanmas› konusunda otörler aras›nda fikir ayr›l›klar›na vard›r. Hatta

baz› otörler buna kesinlikle karfl› ç›kmaktad›rlar. Klini¤imiz uygulamala-

r›nda bu teknik hiç kullan›lmamaktad›r.
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Greft Teknikleri

Primer rinoplastide genellikle pek ihtiyaç duyulmamas›na ra¤men se-

konder rinoplastide yo¤un olarak tercih edilmesi nedeniyle çok önemli

tekniklerdir. Günümüzde daha kullan›fll› ve elde edilmesi daha kolay ol-

mas› nedeniyle otojen greftler oldukça s›k kullan›lmaktad›r. Bu greftler;

septum, kulak, kaburga k›k›rdaklar›, alt ve üst lateral k›k›rdak rezeksiyon

parçalar›, dorsum redüksiyon materyali, temporal adele fasias› olarak s›ra-

lanabilir.

Tip Greftleri Alar Bölge Greftleri

Cap greft Alar Batten Greft

Kolumellar destek grefti Alar Rim Greft

Onlay Tip Greft Lateral Krural Strut Greft

Kalkan(Shield) Greft Lateral Krural Onlay Greft

Septal Ekstansiyon Greftleri

Kolumellar Destek Greft: Aç›k teknikle yap›lan primer ve sekonder ri-

noplastilerin büyük ço¤unlu¤unda, kapal› teknikle yap›lan olgular›n da

bir k›sm›nda kullan›lmaktad›r. Temelde medial ve middle kruralar aras›na

2cm uzunlu¤una 2mm kal›nl›¤›nda ve 4mm geniflli¤inde bir k›k›rdak par-

ça yerlefltirilmesi esas›na dayan›r. Düz ya da üst k›sm›n›n hafif e¤imli oldu-

¤u çeflitli modifikasyonlar› vard›r. Temel endikasyonlar› tip deste¤ini art-

t›rmak (% 40 civar›nda destek sa¤lar), tip projeksiyonunu artt›rmak ya da

azaltmak, kolumellar düzeni sa¤lamak, kolumellar görüntünün derecesini

de¤ifltirmek, infra tip kolumella lobul bölümünü rafine etmek ve medial

kruralarda yap›lan segmental rezeksiyonlardan sonra destek amaçl› kul-

lanmakt›r. Görünmeyen bir greftir, ancak baz› durumlarda (kolumellar gö-

rütüyü artt›rmak ve infratip lobuler augmentasyonda) görünebilir greft

konumuna geçebilir.21

Klasik kolumellar destek greft serbest ve sabit olmak üzere iki flekilde

yerlefltirilebilir. Serbest greft medial kruralar aras›na ya da kaudaline, na-

zal spinin 2-3 mm ön taraf›na yerlefltirilerek sütürlerle tespit edilir. Bu

greft projeksiyonu 2-3 mm artt›r›r. E¤er 3 mm’den daha fazla projeksiyon

art›fl› isteniyorsa daha uzun kolumellar destek greft tasarlanmal›d›r. Bu

modifiye greft septal k›k›rdaktan yap›labilece¤i gibi kaburgadan da yap›-

labilir. Ancak kirsner teli ile nazal spine tespit edilmelidir.8 Sabit kolumel-

lar destek greft projeksiyonun ayn› seviyede kalmas› (tip düflüklü¤ünün

engellenmesi) aç›s›ndan da daha etkin bir greftir.22
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Tip projeksiyonunu artt›rmak ve devaml›l›¤›n› sa¤lamada sütür teknik-

leriyle tatminkar sonuçlar al›nabilece¤i için bugün gelinen noktada stan-

dard olarak her olguda klasik kolumellar destek grefti kullan›lmas›na ge-

rek yoktur. Bunun için klini¤imizde primer rinoplastilerin büyük ço¤un-

lu¤unda ve sekonder rinoplastilerin bir k›sm›nda projeksiyon art›rmaya

ve devaml›l›¤›na yönelik ifllemler için kolumellar septal sütür ve gerekli ol-

gularda direk septal uzatma grefti kullan›lmaktad›r.

Kalkan (Shield, Sheen) Greft: Bu greft tip esteti¤ine katk› sa¤layan ana-

tomik parametrelerin pek ço¤unu etkileyebildi¤i gibi tip projeksiyonunu

modifiye edebilen çok yönlü bir greftir (Resim 12). Sheen taraf›ndan ta-

n›mlanm›flt›r. Tipe daha güçlü ve do¤al bir görünüm verir. Greft geniflli¤i-

nin artt›r›p azalt›lmas›na göre burun tipine flekil verilebilir. Greft do¤al

dom e¤imine uygun tasarlanmazsa tip belirleyici noktalarda düzensizlik

olur. Özellikle kal›n ciltli olgularda kullan›m› dom belirginli¤ini sa¤lama-

da oldukça etkilidir. Hatta olgular›n büyük ço¤unlu¤unda tipi belirginlefl-

tirdi¤i gibi burnun 2-3 mm uzamas›n› da sa¤lar.

Greft anteriorda medial kruraya do¤ru uzat›labilir. Hatta kolumellar

görüntüyü güçlendirmek için footplate kadar da uzat›labilir. Greftin üst

parças› alttan minik bir k›k›rdakla desteklenerek, küçük k›k›rdaklarla greft

çevresi yumuflat›larak ya da Guyuron’›n uygulad›¤› gibi kalkan greft modi-

fikasyonlar› yap›larak mezartafl› deformitesi gibi tip flekil bozukluklar›, de-

formiteleri ve greftin görünebilirli¤i azalt›lm›fl olur.2,23,24
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Resim 12. Hastan›n ameliyat öncesi de¤erlendirmesinde tip düflüklü¤ü ve hafif
kemik hump mevcuttu. Olgu daha önce aç›k teknikle rinoplasti geçirmiflti. Hastaya
tekrar aç›k teknikle revizyon rinoplasti yap›ld›. Hafif hump rezeksiyonu, sütür 
tipplasti ve kalkan greft kullan›larak baflar›l› bir sonuç elde edildi. A-C: Operasyon
öncesi; D-F: Operasyon sonras›; G: Donör saha; H: Kalkan greft.



Onlay Tip Greft: Domlar üzerine tekli veya çoklu flekilde konan ve çe-
flitli flekillerde olabilen görülebilir bir greftir. Tip projeksiyonunu artt›r-
mak ve tip düzensizliklerinde kamuflaj sa¤lamak için kullan›labilir. Kapa-
l› teknikle cep oluflturularak ya da aç›k teknikle direk görüfl alt›nda sütür-
lerle tespit edilerek uygulan›r. Gunter’in tarif etti¤i kenarlar› trafllanm›fl ve
yumuflat›lm›fl bir flekilde olabilece¤i gibi keskin dikdörtgen fleklinde
(peck onlay greft) de olabilir. Ancak dikdörtgen fleklinde olanlar tip pro-
jeksiyonunu yükseltmelerine ra¤men her iki domun ayr› ayr› belirginli¤i-
ni sa¤layamayaca¤›ndan do¤al dom ›fl›k refleksini oluflturamazlar. Bu ne-
denle Gunter’in tarif etti¤i flekil daha uygundur.2,25

Umbrella Greft: Tip projeksiyonunu artt›rmada ve belirginlefltirmede
kullan›lan ve iki komponenti olan bir greftir. Birinci komponenti vertikal
strut fleklinde medial kruralar aras›na yerlefltirilir. ‹kinci komponenti ise
bir cap greft gibi her iki dom üzerine yerlefltirilir. Bu iki komponent birlik-
te bir flemsiyeye benzetildi¤i için bu ismi al›r. Gunter’in modifiye flekli kul-
lan›l›rsa greftin görünebilirli¤i azal›r. Endikasyonlar› birinci s›rada düflük,
genifl ve düz tip, sebase bezlerden zengin kal›n derili olgulard›r.25,26

Cap Greft: Middle kruralar ile tip belirleyici noktalar aras›na konan kü-
çük boyutlu k›k›rdaklard›r. Tipi flekillendirmek, yumuflatmak ve doldur-
mak içi kullan›lan görülebilen greftlerdir. ‹nfra tipi flekillendirerek daha
estetik bir durufl sa¤larlar. Bunun için sefalik rezeksiyon parçalar›, septal
ve konkal k›k›rdaklar kullan›labilir. Ancak bunlar›n içinde en uygunu da-
ha konveks ve yumuflak olan sefalik rezeksiyon parçalar›d›r.25

Kubbealt› Grefti (Subdomal Greft): Domun alt›na cep aç›larak bar flek-
linde bir k›k›rdak parça yerlefltirilmesi esas›na dayan›r. Septum k›k›rda¤›-
n› kullanmak düz olmas› nedeniyle daha uygundur. Bu k›k›rdak parçalar
alt lateral k›k›rda¤a fikse edilebilirler. Temel endikasyonlar› dom asimetri-
lerini düzeltmektir. Bir yandan s›k›lm›fl burun patolojisini engellerken, di-
¤er yandan oluflmufl patolojinin tamirinde de kullan›labilmektedirler.25,27

Septal Uzatma Greftleri: Tip projeksiyonunu, rotasyonunu, deste¤ini

ve fleklini kontrol etmek amaçl› kullan›lan görünmeyen bir grefttir (Resim

13). Septal uzatma greftleri üç tipte yap›labilir. Bunlar; tip 1: spreader greft

uzant›s› fleklinde, tip 2: batten greft gibi ve tip 3: direk kaudal septal uzat-

ma grefti (özellikle k›sa burun patolojisinde) fleklinde olabilir. ‹lk iki tipin

baflar›s› genellikle stabil bir kaudal septuma ba¤l›d›r. Fakat tip 3 greftler

için bu flart de¤ildir. Çünkü tip üçte uygulanan greft sayesinde kaudal sep-

tumda hem stabilite ve hemde uzama sa¤lanmaktad›r. Bu greftler için s›k-

l›kla septal k›k›rdak kullan›lmas›n›n yan›nda gere¤i halinde di¤er k›k›r-
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daklarda kullan›labilmektedir. Bu greftlerin en önemli avantaj› oluflturu-

lan tipin bu greftlere bir kolumellar septal sütür ile tespit edilerek stabili-

te ve devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›d›r.8,28,29

Alar Bölge Greftleri

Alar Batten Greft: Burun yan duvar›n›n destek mekanizmalar›n›n ye-

tersizli¤ine ba¤l› olarak inspirasyon esnas›nda burun içine do¤ru çökme-

si sonucu internal ya da eksternal nazal valvte oluflacak fonksiyonel ve es-

tetik kusuru düzeltmek için kullan›lan greftlerdir (Resim 14). Nazal valv

kollaps› etiolojik olarak alt lateral k›k›rda¤›n lateral krusunun do¤umsal

yetersizli¤ine ba¤l› olabilece¤i gibi cerrahilere sekonder olarakta geliflebi-

lir (Afl›r› ve lateralden yap›lm›fl sefalik rezeksiyonlar). Bu greftler piriform

aperturadan alar yan duvara do¤ru paramedian olarak yerlefltirilirler.

Greftte bir çentik at›larak apertura piriformise tutturulmas› deste¤in daha

kuvvetli ve uzun süreli olmas›n› sa¤lar. Alar batten greftler kapal› rinoplas-

tide cep aç›larak ya da aç›k rinoplastide direk görüfl alt›nda yerlefltirilebi-

lir. Bunlar lateral kurusun kaudaline do¤ru uzat›l›rsa eksternal nazal valv

kollaps›n› önlerken, sefalik olarak yerlefltirilirse internal nazal valv kollap-

s›n› düzeltirler. Bu greftler fonksiyonel a¤›rl›kl› kullan›lmalar›n›n yan›nda

burun yan duvar›ndaki çökme defektlerini düzeltmekte de kamuflaj greft

olarak görev yaparak tip esteti¤ine katk› sa¤larlar. 
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Resim 13. Septal uzatma grefti. A: Operasyon öncesi; B: Operasyon
s›ras›; c: Operasyon sonras›.

Resim 14. Alar batten greft uygulamas›. 
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Alar Rim Greft: Alar kontur greftler olarakta adland›r›lan bu greftler

alar rim’e paralel hemen yukar›s›na subkutan olarak yerlefltirilirler. Uzun-

luklar› alar bölge deformitesini kapsayacak flekilde olmal›d›r. Temel endi-

kasyonu alar retraksiyon /kollaps› önlemektir. E¤er greft uygulanacaksa

operasyon sonunda konulmal›d›r (Resim 15).

Lateral Krural Strut Greft: Bu greft kapal› teknikte lateral krura ile ves-

tibül derisi aras›na aç›lan bir cep içine yerlefltirilerek ya da aç›k teknikle

alar krusun alt›ndan nazal mukoza s›yr›larak kaudal uçtan piriform aper-

tur üzerine do¤ru sütürlerle tespit edilerek uygulan›r. Temel görevi alar ar-

k› stabilize ve reoryante etmektir. Alar retraksiyon, rim kollaps›, lateral kru-

ran›n konveksite-konkavite ya da malpozisyonunda, lateral krus yoklu¤u,

vestibüler deri kayb› ve alar skar patolojilerinin onar›m›nda da kullan›l›r-

lar.25

Lateral Krural Onlay Greft: Lateral kruran›n üzerine yerlefltirilir. Alar

krustan kaynaklanan deformite, eksiklik, kontür düzensizliklerini düzelt-

mek için kullan›l›r. Genel olarak alar krusu güçlendirmek, flekillendirmek

ve eksternal valvi fonksiyonel hale getirmeyi amaçlayan görülebilir bir

grefttir. Özellikle ince derili hastalarda dikkatli davran›lmal›d›r. Basamak

deformitesini engellemek için greft kenarlar›ndan trafllamalar yap›larak

düzgün bir yüzey sa¤lan›r25 (Resim 16).

Tip Patolojilerine Yaklafl›m

Tipin k›k›rdak yap›s› bir tripota benzetilebilir. Bu tripot iki arka birde

ön bacaktan oluflan bir piramidi and›r›r. Arka bacaklar› lateral kruralar

olufltururken, ön bacak ise medial kruralar taraf›ndan oluflturulur. Bu ba-

caklardaki devinimler tipin pozisyon ve fleklinde çeflitlilikler meydana ge-

tirmektedir. Tipin bu k›k›rdak yap›s› ve üzerindeki yumuflak dokunun s›-

ra d›fl› varyasyonlar› de¤iflik tip deformitelerini oluflturmaktad›r. Bu defor-

miteleri dört ana grupta toplayabiliriz: 
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Resim 15. Alar rim greft uygulamas›. A: Operasyon öncesi; B: Operasyon sonras›; C-D: Operasyon s›ras›. 
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Burun Tipi Projeksiyon Sorunlar› 

Burun tipi rotasyon sorunlar

Genifl burun tipi deformiteleri 

Asimetrik burun tipi deformiteleri 

Burun Tipi Projeksiyon Sorunlar›: ‹ki ana grupta toplan›r

A. Yetersiz Tip Projeksiyonu: Ameliyat önce tespit edilebilece¤i gibi
operasyonda da tespiti mümkündür. Bu durum gerçek projeksiyon yeter-
sizli¤i olabildi¤i gibi yüksek dorsum patolojilerine ba¤l› rölatif bir projek-
siyon yetersizli¤i olabilir. Etiolojisinde; middle ve medial krusun k›sa olu-
flu, alar k›k›rda¤›n geliflimsel patolojileri, domun uygunsuz yerleflmesi,
kaudal septum yetersizli¤i, burun taban› problemleri neden olabilir. K›sa
infralobüler uzunluk ve yayvan burun tipi s›kl›kla bu olgularda görülmek-
tedir. Projeksiyonu artt›rmak içinde tripot yap›n›n yükseltilmesi gerek-
mektedir (fiekil 13). Nazal spine oturan güçlü ve düzgün bir septum olufl-
turularak; gere¤i halinde bu yap› septal ekstansiyon greftleriyle güçlendir-
dikten sonra, oluflturmak istenilen projeksiyon öncelikle sütür teknikleriy-
le sa¤lanmal›d›r. E¤er bunlar yeterli olmazsa grefterden yararlan›lmal›d›r.
Primer olgular›n büyük ço¤unlu¤unda ve sekonder olgular›n bir k›sm›n-
da yetersiz projeksiyon patolojisi transdomal sütur, interdomal sütur, pro-
jeksiyon kontrol sütürü, lateral krural matress sütür ve lateral krural span-
ning sütür gibi üçlü, dörtlü ya da beflli sütür algoritmalar›ndan biri ile dü-
zeltilebilir (Resim 17).

b. Artm›fl Tip Projeksiyonu (Overprojeksiyon): Gerçek tip projeksiyon
yüksekli¤i nadir bir durumdur. Büyük s›kl›kla rölatif ve multifaktoriyal bir
patolojidir.30 Bu durum tek bafl›na olabilece¤i gibi di¤er patolojilerle bir-
likte de olabilir. Önce projeksiyon yüksekli¤inin rölatif olup olmad›¤› de-
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Resim 16. Lateral krural onlay greft uygulamas› ile alar rim 
retraksiyonunun düzeltilmesi. A-B: Operasyon öncesi; C-D: Operasyon
s›ras›; E-F: Operasyon sonras›.
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¤erlendirilmelidir. E¤er rölatif yüksekli¤e karar verilirse bu radiks ya da
dorsum projeksiyon düflüklü¤üne ba¤l› olabilece¤i gibi, maksillofasial ve
mandibuler anomalilere de ba¤l› olabilir. Bu durumda radiks ve gerekirse
dorsum onlay greftleri kullanmak gerekir. 

Tip projeksiyonundaki izole art›fllar primer olarak alar k›k›rdak defor-
mitelerine ba¤l›d›rlar. Lateral kruslar genifl, uzun ve kolumella-lobüler aç›
düzdür. Kaudal septum uzun olabilir. Anterior nazal spin normalden daha
belirgindir. Gerçek artm›fl tip projeksiyonunu azaltmak için çeflitli müda-
hale teknikleri uygulanabilir. Sütur teknikleri, sefalik rezeksiyon, dorsal ve
kaudal septum rezeksiyonlar› ile projeksiyon azalt›labilir. Bunlar daha
konservatif yöntemlerdir. Ancak hafif orta overprojekte burunlarda etkili-
dirler. Burada uygulanacak transdomal ve projeksiyon kontrol sütürü ile
hem projeksiyon azalmas› hem de devaml›l›¤› sa¤lanm›fl olur. Orta ve ile-
ri olgularda ise bu teknikler yeterli olmayabilir. Bu noktada Tripod kavra-
m› göz önüne al›narak ön ve arka bacaklara daha destrüktif olan rezeksi-
yon ucuca anastomoz veya transeksiyon ile birlikte üst üste bindirme tek-
nikleri uygulanabilir. Bununla birlikte kolumella destek grefti yerlefltirile-
rek uygun projeksiyon elde edilmifl olur. Bu ifllemler esnas›nda tip rotas-
yonu da de¤erlendirilmelidir (Resim 18). 

Burun Tipi Rotasyon Sorunlar›: Burun uzunlu¤unda bir de¤ifliklik ol-
maks›z›n tipin sefalo-kaudale düzlemde yer de¤ifltirmesi rotasyon olarak
tan›mlan›r. Tip rotasyonunu de¤erlendirmede çeflitli yöntemler olmas›na
ra¤men en s›k kullan›lan yöntem nazolabial aç›daki de¤iflikliklere göre be-
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Resim 17. Yetersiz tip projeksiyonu. Hastan›n operasyon öncesinde
kemik ve k›k›rdak hump projeksiyon yetersizli¤i, dar nazolabial aç›, e¤ri
burun ve bülböz tip deformitesi mevcut. Aç›k teknikle hump ve sefalik
rezeksiyon, bilateral spereader greft, transdomal, interdomal, 
kolumellar septal sütür uyguland›. Operasyon sonras› görünümleri.
A-B: Operasyon öncesi; C-D: Operasyon s›ras›; E-F: Operasyon sonras›.
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lirlemektir. Kad›nlarda bu aç›n›n ideali 95° ile 110° aras›nda iken erkekler-
de 90° ile 105°’dir. Bu aç›lanmaya göre kaudale ya da sefali¤e do¤ru yönel-
mifl bir tip rotasyonundan bahsedilir. Tip rotasyonu ve projeksiyonu bir-
birinden ayr›lmaz flekilde ba¤›ml› ve birbirini tamamlay›c›d›rlar. ‹ki yap›y›
birlikte de¤erlendirmek her zaman daha avantajl›d›r. Planlanan rotasyon
miktar›n› belirlemede hastan›n boyu, burun uzunlu¤u, üst dudak boyu, fa-
siyal oranlar, hastan›n iste¤i ve cerrah›n estetik de¤erlendirmesi önemli
yer tutar. Tip rotasyon problemleri ikiye ayr›l›r. 

Kaudal Yerleflimli Tip Rotasyonu: Bu durumda tip rotasyonunu sefali-
¤e do¤ru de¤ifltirmek gerekir. Burada lateral ve middle krusdan sefalik re-
zeksiyonlar, kaudal septum, anterior septal aç› ve membranöz septum re-
zeksiyonlar›, üst lateral k›k›rdaklar›n kaudal kenar›ndan k›saltma, kolu-
mellar septal sütür, medial krural sütür, tip rotasyon sütürü, lateral krus-
dan taban› sefalik kenarda olan üçgen rezeksiyon ve uc uca anastomoz,
depressör septi nasi kas›n›n kesilmesi, horizontal cilt eksizyonu ve tongu-
e-in-groove gibi çeflitli yöntemler kullan›labilir. Klini¤imizin uygulamas›n-
da daha çok sefalik rezeksiyonlar, membranöz ve kaudal septum rezeksi-
yonlar›, sütur teknikleri, tongue in groove, depressor septi nazi kas›n›n ke-
silmesi gibi teknikler kullan›lmaktad›r (Resim 19).

Sefalik Yerleflimli Tip Rotasyonunu: Bu durumda tip rotasyonunu ka-
udale do¤ru de¤ifltirmek gerekir. Bu patoloji tip rotasyonunu sefali¤e do¤-
ru yer de¤ifltirmekten daha zor bir sorundur ve özellikle k›sa burunlarda
görülür. Bu patolojilerde klini¤imizin uygulamas›nda daha çok direk kau-
dal ekstansiyon grefti, dorsal onlay greftler ve sütür teknikleri kullan›lmak-
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Resim 18. Artm›fl tip projeksiyonu.
Hastan›n ameliyat öncesi muayenesinde
ince deri, hafif uzun ve projeksiyon
yüksekli¤i, hafif kemik hump, kaudal
yerleflimli tip rotasyonu, alt lateral
k›k›rdaklar› belirgin, lateral kruslar›
güçlü, genifl ve konkav görünümdeydi.
Operasyon s›ras›ndaki
de¤erlendirilmesinde afl›r› geliflmifl ve
konkav lateral kruralar daha net
görülüyordu. Hastaya aç›k teknikle
hump ve sefalik rezeksiyon, dorsum
düzeni için bilateral spreader greft,
konkaviteler için lateral krural onlay
greft kullan›ld›. Tip flekillenmesi için
interdomal ve kolumellar septal sütür
ile sa¤land›. ‹nce cilt olmas› nedeniyle
dorsum ve tipe kamuflaj amaçl› 
temporal adele fasias› serildi.
A-C: Operasyon öncesi;
D-F: Operasyon s›ras›;
G-‹: Operasyon sonras›.
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tad›r (Resim 20). Direk septal ekstansiyon greftleri septal ve kostal k›k›r-
daklardan haz›rlanabilirler. Bu stabilizasyon ve uzunluk aç›s›ndan daha et-
kilidir. Ancak sekonder olgularda kostal k›k›rdak kullan›lmak istenmiyorsa
aurikula konkal k›k›rda¤› çift kat kullan›larak yeterli destek sa¤lan›r.29,31
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Resim 19. Kaudal yerleflimli tip rotasyonu. Hastan›n ameliyat 
öncesi muayenesinde orta fliddette k›k›rdak ve kemik hump, 
rotasyonu kaudale yerleflmifl bir tip ve uzun burun, hafif projeksiyon
kayb› mevcuttu. Hastaya aç›k teknikle hump ve sefalik rezeksiyon, 
transdomal interdomal sütür ile birlikte serbest kolumellar destek
grefti uyguland›. A-B: Operasyon öncesi; C-E: Operasyon s›ras›; 
F-G: Operasyon sonras›.
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Resim 20. Sefalik yerleflimli tip rotasyonunu. Operasyon öncesi 
muayenesinde radiks ve dorsumda çökme defekti, Top tipe giden bülböz
tip deformitesi, sefali¤e do¤ru yer de¤ifltirmifl tip rotasyonu ve 
projeksiyonu düflük k›sa burun patolojisi mevcuttu. Hastan›n operasyon
s›ras› de¤erlendirmesinde (E) üst lateral k›k›rdaklarda çökme defekti,
kombine septum k›r›¤›na ba¤l› yükseklik kayb› tespit edildi. Hastaya 
aç›k teknik ile vertikal ve horizontal batten greftler içeren septoplasti
uygulanarak dorsal ve kaudal septum desteklendi. Kulak k›k›rda¤›ndan
haz›rlanan bir dorsal onlay greft uyguland›. A-C: Operasyon öncesi;
D-G: Operasyon s›ras›; H-J: Operasyon sonras›.
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Plunging Tipli Uzun Burun (Rotasyonu Kaudale Do¤ru Yer De¤ifltir-
mifl): Burun uzunlu¤unda art›flla giden kaudal yerleflimli tip rotasyonunu

içeren bir deformitedir. ‹kiye ayr›l›rlar. Tip I: Alt lateral k›k›rdak komplek-

si normal fakat afla¤› do¤ru yerleflimli, uzun bir septum ve uzun üst lateral

k›k›rdakdan oluflur. Tip II: Tüm yap›lar normal ancak anterior septal aç› ile

alt lateral k›k›rdaklar aras› ba¤lar›n zay›fl›¤›ndan ötürü burunda bir uzama

ve rotasyonda kaudale do¤ru bir yer de¤ifltirme görülür. Tip II’de basit

palpasyonla bu ba¤lardaki zay›fl›k hissedilebilir. Bu burunlarda afl›r› aktif

bir depresör septi nasi kas› mevcudiyeti varsa tip 1 den daha fazla kauda-

le rotasyon yapma e¤ilimleri vard›r. Tip I plunging tipli uzun burun olgu-

lar›nda septumdan kaudal ya da orta segmental ters üçgen rezeksiyonlar,

anterior septal aç› ve membranöz septum rezeksiyonlar›, özellikle kolu-

mellar septal sütür ve lateral krural spanning sütür, transdomal sütür gibi

rotasyonu ve projeksiyonu artt›ran müdahaleler ve kolumella düzeni için

kolumellar destek greftleri yeterlidir (Resim 21). Tip II’de ise sütür tipplas-

ti ile arzu edilen sonuç al›nabilir. Ancak bu grupta e¤er septal düzensizlik

varsa septal ekstansiyon greftleri uygulanmal›d›r.32
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Resim 21. Plunging tipli uzun burun Tip 1. Operasyon öncesi 
muayenesinde kartilajinöz ve kemik hump, plunging tipli uzun burun,
dar nazolabial aç› mevcut. Hastaya aç›k teknik ile hump ve sefalik 
rezeksiyon, kaudal ve dorsal septum, membranöz septum ve anterior
septal aç› rezeksiyonlar›, sefalik yerleflimli transdomal sütür, 
interdomal sütür ve serbest kolumellar destek grefti uyguland›.
Operasyon sonras› 2. y›lda (K) tip projeksiyonunda de¤iflim olmaks›z›n
tip rotasyonunda yeterli art›fl ve normal uzunlukta bir burun görünümü
mevcuttu. A-C: Operasyon öncesi; D-H: Operasyon s›ras›;
‹-K: Operasyon sonras›.
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Genifl Burun Tipi Sorunlar›: Bülböz tip, boksi tip, bulky (iri) tip ve bifid

tip gibi patolojilerdir. 

Bülböz Tip: Bülböz tip deformitesinde burun tipi genifl, belirginli¤i za-

y›f ve tip belirleyici noktalar aras› mesafe uzundur. Bu patoloji özellikle

boksi, bulky ve top tip patolojilerinden ayr›lmal›d›r. Bugünkü gelinen

noktada bülböz tip deformiteleri tip sütür teknikleriyle gayet kolay bir fle-

kilde düzeltilebilirler. Bu sütürler kapal› ya da aç›k tekniklerle uygulanabi-

lir (Resim 22). Bu patolojilerin büyük ço¤unlu¤u sefalik rezeksiyon, trans-

domal, interdomal ve projeksiyon kontrol sütürüyle düzeltilebilir. Gerek-

li olgularda bu sütürlere latera krural matress sütürde eklenebilir. Bülböz

tip genifl burun deli¤i ve burun taban sorunlar› ile birlikte olabilir. Bu du-

rumda algoritmaya burun taban cerrahisi de eklemelidir.16

Boksi tip: Buruna alttan bak›ld›¤›nda tip lobulunun genifl ve dikdörtge-

nimsi görünümü ile karakterize bir deformitedir. Domlar genifl, d›fl bükey

ve uzakt›r. Rohrich ve arkadafllar›na göre boksi tip deformitesi 3’e ayr›l›r

(fiekil 14). Bu yap›lar interkrural diverjans aç›s›na ve domal ark›n geniflli-
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Resim 22. Bülböz tip deformitesi. Hastan›n minimalde kemik 
ve k›k›rdak hump, kaudale do¤ru yönelen tip rotasyonu, hafif 
projeksiyon düflüklü¤ü ve bülböz tip deformitesi mevcuttu. Hastaya
aç›k teknikle hump ve sefalik rezeksiyon uyguland›. Septum 
kaudaline 5 mm’lik direk septal uzatma grefti (kaudal septum
yetersizli¤i) konuldu; transdomal, interdomal ve kolumellar septal
sütür uyguland›. A-C: Operasyon öncesi; D-F: Operasyon s›ras›;
G-‹: Operasyondan 6 ay sonras›.
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¤ine göre tiplendirilmektedir. Tip 1: Diverjans aç›s› >300 ve domal ark›n

geniflli¤i <4 mm ya da 4 mm’dir. Bu olgularda alar 1/3 orta bölümde ise

çökme deformitesi görülebilir. Tip 2: diverjans aç›s› <300 ya da 300 ve do-

mal ark›n geniflli¤i >4 mm‘dir. Tip 3 ise diverjans aç›s› >300 ve domal ark›n

geniflli¤i >4 mm olmaktad›r.33 Cerrahi yaklafl›mda bu tipler aras›nda mini-

mal farkl›l›klar varsa da genelde benzer teknikler uygulan›r. Bunlar içeri-

sinde lateral middle krural sefalik rezeksiyonlar, sütür tip plasti, özellikle

interdomal, transdomal ve kolumellar septal sütür ve alar kontur düzen-

sizliklerinde lateral krural strut greft ve alar rim greft uygulanmaktad›r (Re-

sim 23).
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fiekil 14. Boksi tip s›n›flamas›.

Resim 23. Boksi tip deformitesi. Hastan›n operasyon öncesi muayenesinde
boksi tip 1 deformitesi, kemik ve k›k›rdak hump, projeksiyon düflüklü¤ü
tespit edildi. Hastaya aç›k teknikle hump ve sefalik rezeksiyon, transdomal,
interdomal ve kolumellar septal suture uyguland›. A-C: Operasyon öncesi; 
D-F: Operasyondan 1 y›l sonras›.

A B C

D E F

Boksi Tip 1 Boksi Tip 2 Boksi Tip 3



Bulky tip: Cilt-cilt alt› dokusu afl›r› kal›n fakat k›k›rdak yap›s› di¤er tip

deformitelerine göre nispeten daha iyi olan olgulard›r. Bu tip burunlarda

yap›lacak müdahalelerde konservatif davran›lmal› ve mümkünse cilt alt›

doku eksizyonlar› eklenerek iri yap› düzeltilmelidir. Sefalik rezeksiyonlar,

kolumellar destek grefti hatta tip greftleri kullan›larak daha estetik bir bu-

run tipi oluflturulmaya çal›fl›lmal›d›r (Resim 24). Operasyon öncesi bu has-

ta grubu ile afl›r› beklentilere girmemeleri için etrafl›ca konuflulmal›d›r.

Ball tip: Büyük, genifl ve konveks alar k›k›rdaklarla karakterize bir de-

formitedir. Burun ucu yuvarlak ve genifl domlar nedeniyle yatay ve dikey

düzlemde yuvarlakt›r. Projeksiyon düflüktür ve kolumella k›sad›r. Alttan

bak›flta bir topu and›rd›¤› için top tip deformitesi olarak an›l›r (Resim 25).

Cerrahi olarak sefalik rezeksiyon, sütür tip plasti ve kolumellar destek

grefti ile düzeltilebilecek bir patolojidir. Bunla-

r›n yeterli olmad›¤› durumlarda domal seg-

mental eksizyonlar ya da transeksiyon uygula-

malar› eklenebilir. Bu yap›n›n cilt-cilt alt› doku-

sun da da art›fl bulunmaktad›r.34

Bifid tip: Burun ucu çift ve domlar aras›

mesafe anormal derecede genifltir. Her iki do-

mun aras›ndaki mesafenin geniflli¤i ve cilt-cilt

alt› doku azl›¤› nedeniyle burun ucundan kolu-
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Resim 24. Bulky tip deformitesi.
Daha öncesinde septoplasti 
operasyonu geçiren hastan›n
operasyon öncesi muayenesinde
afl›r› kal›n derili iri burun tipi, 
projeksiyon ve rotasyon normaldi,
burun dorsumunda hafif semer
burun bulunmaktayd›. Anterior
rinoskopisinde sol nazan valvi 
t› kayan yüksek dorsal deviasyon
mevcuttu. Aç›k teknikle sefalik
rezeksiyon, hafif hump 
törpülenmesi, cilt alt› yumuflak 
doku rezeksiyonu, L strut› yeniden
oluflturmak ve yüksek dorsal 
deviasyonu için septal batten
greftler, transdomal ve interdomal
sütürler at›larak serbest kolumellar
destek grefti yerlefltirildi.
A-C: Operasyon öncesi; 
D-E: Operasyon s›ras›;
F-H: Operasyondan 1 y›l sonras›.

A D F

B

C H

E G

Resim 25. Ball tip deformitesi.



mellar olu¤a do¤ru giden bir cilt çöküntüsü bulunmaktad›r. Konjenital bir

anomali olan bu olgularda alar k›k›rdaklar yap›sal olarak normal olmas›na

ra¤men lateral krus konveksiteleri mevcut olabilir. Bu durum bifiditenin

daha fazla görülmesine neden olur. Cerrahisinde lateral ve middle krus se-

falik rezeksiyonlar›, interdomal sütür, middle krural sütür, lateral krural

mattress sütür kullan›larak baflar›l› sonuçlar elde edilebilir (Resim 26).

Asimetrik Tip Sorunlar›: Tip asimetrisi her iki domun pozisyon ve bü-

yüklü¤ündeki farkl›l›klar olarak tan›mlan›r. Bunlar do¤umsal olabilece¤i

gibi bir cerrahi ifllem sonras› da geliflebilir. Tipin simetrisini etkileyen bo-

yutlar vertikal ve horizontal olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Vertikal boyut (Se-

falokaudal) genellikle d›fl kaynakl› asimetrilerdir. Alt lateral k›k›rda¤a etki

eden d›fl etkenler kemik ve k›k›rdak septum, nasal kemik, Üst lateral k›k›r-

daklar ve maksillad›r. Horizontal boyutu (Yan yana) ise alt lateral k›k›rda-

¤›n middle, medial, lateral kruralar› oluflturmaktad›r. Böyle bir ay›r›m› yap-

man›n en önemli faydas› izole bir tip patolojisi ile e¤ri burun nedeniyle

geliflen bir tip asimetrisini ay›rmakt›r. 

Yukardaki s›n›flama cerrahi aç›s›ndan pek yeterli de¤ildir. Bu nedenle

Rohrich taraf›ndan tip asimetrileri daha basit ve spesifik olarak s›n›fland›-

r›lm›flt›r. Bu s›n›fland›rmada; Tip 1: Bir medial ve middle krusta konveksi-

te di¤erlerinde ise konkavite bulunmaktad›r. Tip 2: Medial kruralar aras›n-

da uzunluk fark› vard›r. Tip 3: Domlar aras›ndaki projeksiyon fark› vard›r

(Resim 27). Tip 4: Üç deformitenin kombine oldu¤u tiptir (Resim 28). Tip

asimetlerinin %90-95’i sütür teknikleriyle düzeltilebilir. Tip asimetri ve dü-
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Resim 26. Bifid tip. Hastan›n operasyon öncesi muayenesinde tip 1 semer
ve e¤ri burun deformitesi, bifid tip deformitesi, septum kaudali sola do¤ru
disloke, dar nazolabial aç› mevcuttu. Aç›k teknikle septoplasti, hafif hump
ve sefalik rezeksiyonlar, anterior septal aç› ve dorsal septumu desteklemek
için dorsal septal batten greftler, interdomal ve transdomal sütürler
at›larak serbest kolumellar destek grefti uyguland›. (A-C) Operasyon 
öncesi; (D) Operasyon s›ras›; (E-G) Operasyon sonras›.

A B C D

E F G



zensizli¤inde en yard›mc› sütür interdomal sütür, greft ise kolumellar des-

tek greftidir. Medial kruraya at›lan bir destek sütürü ise sistemin düzeni

sa¤lamada bize yard›mc› olmaktad›r.35

Son De¤erlendirme ve Düzenleme

Operasyon sonunda tekrar burun s›rt› ile domlar aras›ndaki uyuma

bakmak gerekir. Genelikle normal kal›nl›kta cildi olan hastalarda domlar

burun s›rt›ndan 6-8 mm yüksek olmal›d›r. Bu fark kal›n derili hastalarda 10

mm’ye kadar ç›kabilirken, ince derili hastalarda 4-6mm kadar olmal›d›r.

Bu durum ile birlikte hastalarda bir asimetri ya da kontür düzensizlikleri-

nin olup olmad›¤›na dikkat edilmelidir. E¤er gerekli ise tekrar düzeltici tip

sütürlerinden yararlanarak tipin son flekli verilmeye çal›fl›lmal›d›r. Tip k›-

k›rdak çat›daki ifllemleri bitirdikten sonra burun cildini kapatarak tipin gö-

rünümünü son kez kontrol edilmeli, burun s›rt› ve tip belirleyici noktalar

aras›ndaki uyuma bak›lmal›d›r.16

Rinoplastide 
tip cerrahisi

107

Resim 27. Hastan›n operasyon öncesi de¤erlendirilmesinde dorsal 
düzensizlik, kemik ve k›k›rdak hump, tip 3 tip asimetrisi, kaudal septal 
dislokasyon mevcuttu. Aç›k teknikle septoplasti, hump ve sefalik 
rezeksiyonu, depresör septi nasi kas› kesilmesi, transdomal,interdomal ve
kolumellar septal sütür uyguland›. A-B: Operasyon öncesi; C-E: Operasyon
s›ras›; F-G: Operasyondan 6 ay sonras›.

A C

B D E G

F

Resim 28. Hastan›n opersasyon öncesi de¤erlendirilmesinde e¤ri burun, tip
4 tip asimetri, kombine septum k›r›¤›, oldukça dar nazolabial aç› mevcuttu.
Aç›k teknikle septoplasti, minimalde hump ve sefalik rezeksiyou, bilateral
spereader greft, transdomal interdomal sütür ve serbest kolumellar destek
grefti uyguland›. A-B: Operasyon öncesi; C-D: Operasyon sonras›.

A B C D



Tüm bu müdahaleler sonunda tip flekillenmesinde istenilen baflar› el-
de edilemeyen olgularda, oluflturulan tip fleklini bozmadan ilave onlay
greftleri kullanmak gerekir. Örne¤in; tip projeksiyonu yeterli yüksekli¤e
ç›kar›lamayan olgularda onlay tip greftler gibi görülebilir greftlerden ya-
rarlan›labilinir. Onlay tip greftler görünebilir gruptan olmalar› nedeniyle
çok dikkatli olmak gerekir. Bu greftlerin büyük s›kl›kla ezilerek yerlefltiril-
meleri daha uygun olur. Özellikle ince derili hastalarda bu daha da önem
arzeder. E¤er ezilme yap›lmayacaksa greftin üzerine temporal adele fasi-
yas› yerlefltirilerek görünülebilirli¤i minimalize edilmelidir. Böylece tip
projeksiyon, rotasyon, simetri ve tip burun delikleri oran› gibi di¤er para-
metrelere son kez bak›ld›ktan sonra nazal tampon, sütürleme ve atelleme-
ye geçilerek ameliyata son verilmelidir.
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Neler Ö¤rendik?

1. Tip rotasyonunun kaudale yönelmesine sebep olan ve konuflma esnas›nda bur-

nun hareket etmesine neden olan kas afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Dilatör naris kas› b. Procerus kas›

c. Nasalis kas› d. Depresör septi nasi kas›

e. Levatör labii süperior kas›

2. Dengeli poligon metoduna göre tip projeksiyonu ideal burun uzunlu¤unun ne

kadar›d›r?

a. 0.67 b. 0.60

c. 0.57 d. 0.69

e. 0.77

3. Burnun analizinde ideal nazolabial aç› kad›nlarda hangi aral›klarda olmal›d›r?

a. 85- 95 derece b. 120-135 derece

c. 95-110 derece d. 105-115 derece

e. 115-125 derece

4. Oluflturulan tip projeksiyonunun uzun dönemde devaml›l›¤›n› sa¤layan (tip

düflüklü¤ünü engelleyen ) sütür afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹nterdomal sütür b. Transdomal sütür

c. Kolumellar septal sütür d. Lateral krural spanning sütür

e. Medial krural sütür

5. Tip asimetrilerinin düzeltilmesinde birinci s›rada etkin olan gereken sütür

hangisidir?

a. ‹nterdomal sütür b. Transdomal sütür

c. Kolumellar septal sütür d. Lateral krural spanning sütür

e. Medial krural sütür

Do¤ru Yan›tlar

(1-d, 2-a, 3-c, 4c, 5-a)
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Destrüktif rinoplastiden rekonstrüktif rinoplasti ilkelerine do¤ru cer-

rahi geliflimle birlikte rinoplastide greftleme, sütür tekniklerinden sonra

en çok baflvurulan yöntem olmufltur. Bozulan destek mekanizmalar›n›n

tekrar kazand›r›lmas›, projeksiyon yetersizliklerinin giderilmesi, ala ve na-

zal dorsumda kontürün düzeltilmesi, nazal tipin düzenlenmesi ve hatta

nazal valvin aç›lmas› gibi rinoplastinin birçok alt iflleminde greftleme ge-

reksinimi olmakta, böylece greftler hem estetik hem de fonksiyonel gö-

revler görebilmektedirler. Greftleme bu nedenle rinoplasti operasyonu

uygulayan cerrahlar›n mutlaka detaylar›yla bilmesi gereken bir metod ola-

rak önümüzde durmaktad›r. Bu amaçla, bu yaz›da greft çeflitleri, greft ma-

teryalleri, olumlu yönleri, olumsuz yönleri, elde etme ve kullan›m detayla-

r› üzerinde durulacakt›r. Ancak öncelikle belirtmek gerekir ki daha önce-

den septoplasti dahi geçirmemifl primer septorinoplasti olgular›nda greft

için kullan›labilecek yeterli materyal her zaman zaten vard›r. Septum kar-

tilaj› rinoplasti yapan cerrahlar›n en kolay ve basit flekilde elde edebilecek-

leri materyaldir. Septum kartilaj› baflta olmak üzere burnun kartilaj iskele-

tinden elde edilen k›k›rdaklar, burnun “yedek lasti¤i” aurikular kartilajlar

nadiren alloplastik materyal kullan›m›n› gerektirmektedir. Rinoplasti has-

ta kapasitesi fazla, uzun y›llard›r bu cerrahiyi uygulayan, bir anlamda art›k

refere hastalar› da kabul eden ve revizyon cerrahi oranlar› yüksek cerrah-

lar do¤al kartilaj kaynaklar›n›n tükendi¤i hastalarda de¤iflik greft materyal-

larine gereksinim duymaktad›r. Bu zorlu flartlar d›fl›nda otogreft d›fl› ma-

teryal kullan›m› yazar›n düflüncesine göre gereksiz, pahal› ve yeniden

operasyon gereklili¤i olas›l›¤› nedeniyle hasta için risklidir. Yazar›n belki

yukar›daki say›lan özelliklerde k›smen olmamas›, belki de rekonstrüktif

cerrahiye ve otogreft kartilaj kullan›m›na s›k› s›k›ya ba¤l›l›¤› nedeniyle bu-

güne kadar hiç homogreft veya alloplast kullan›m› olmam›flt›r. Ancak dört

revizyon olgusunda daha önce baflka cerrahlar taraf›ndan yerlefltirilmifl üç

Medpore, bir de mersilen mefl materyalini ç›kart›p onlar›n yerine ilk cer-

rahide kullan›lmam›fl otogreftleri yerlefltirdi¤i deneyimleri olmufltur. 
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“Düflünen adam›n cerrahisi” olarak da tan›mlanan rinoplastide greftin

hangi amaca uygun kullan›laca¤›, bu gereksinimin hangi basamaktan son-

ra ortaya ç›kt›¤›, nereye konumland›r›laca¤›, nas›l haz›rlanaca¤›, ne boyut-

larda olaca¤› ve greft yerlefltirilmesi sonras› ortaya ç›kan de¤iflikli¤in ikin-

cil etkileri operasyon öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda akla getirilen so-

rulard›r. Rutinde en çok kullan›lan kolumellar destek greftinde dahi bazen

buradaki sorulan sorulardan birkaç› akla gelmektedir. Revizyon cerrahile-

rinde ise ne yaz›k ki cerrah›n akl›ndan ç›kmayan bu sorular›n bir ço¤unun

yan›t› ne operasyon öncesi ne de operasyon s›ras›nda verilememektedir.

Zaten ço¤unlukla doku kayb›n›n flekillendirilerek replase edilmesi fleklin-

de geçen greftli revizyon cerrahileri bu nedenlerle potansiyel olarak s›k›n-

t›l›d›r. 

Greft materyalleri hakk›nda literatürde çok fazla say›da özel raporlar

mevcuttur. Bu yaz› ile amaçlanan, greftler hakk›nda yukar›daki çerçeveye

uygun genel bilgilerin sa¤lanmas›d›r. Bu konudaki bilginin s›n›rlar› sayfa-

lara s›¤mayacak derecelerde artt›r›labilir. Gereksinim oldu¤unda ileri de-

taylar için literatüre baflvurulabilir.

S›n›flama

Rinoplastide kulan›lan greftler kabaca otogreftler, homogreftler, allop-

lastik materyaller olarak s›n›fland›r›labilir (Tablo 1).1 Bu tabloya otogreft

kartilajlar›n do¤rand›¤› daha sonra da alloplastik bir materyale (metilcellu-

lose) sar›ld›¤› “Türk lokumu” grefti de eklenebilir. Tabloda soldan sa¤a ve

yukar›dan afla¤› en s›kl›kla kullan›lan materyaller s›ralanm›flt›r. Bu greftle-

rin yine ayn› s›raya uygun olarak ideal greft özelliklerini kaybettikleri de

ak›lda tutulmal›d›r. ‹deal greftin hangi özelliklere sahip olaca¤› tan›mlan-

m›flt›r (Tablo 2).2

Greftlerin s›n›fsal olarak genel olarak ele al›nabilecek avantaj ve deza-

vantajlar› (Tablo 3) oldu¤u gibi, yine karfl›laflt›r›labilir komplikasyon risk-

leri de vard›r (Tablo 4).1 On y›llard›r kullan›mda olan greftlerin herkes ta-

raf›ndan kabul edilen bu genel özelliklerinin yan› s›ra tek tek ele al›nmas›
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Tablo 1. Rinoplastide kullan›lan greft materyalleri.

Otogreftler Homogreftler Allogreftler

• Septal kartilaj

• Auriküler kartilaj

• Burnun di¤er k›k›rdak iskelet 
yap›lar›

• Kostal kartilaj

• Temporal kas fasyas›

• Alloderm

• Radyasyonlanm›fl 
kosta

• Medpore (porous high-density 
polyethylene)

• Gore-Tex (expanded-porous 
polytetrafluoroethylene)

• Silikon 

• Mersilen mefl



da yararl› olacakt›r. Otogreftler immunolojik yan›t›n hiç oluflmad›¤› greft-

lerdir. Septum ve auriküler kartilaj hemen hemen tüm ideal greft özellik-

lerini tafl›r. Hatta simba konka yap› olarak benzer olmas› d›fl›nda flekil ola-

rak da alt lateral kartilaja benzerdir. Ayr›ca rekonstrüktif cerrahi s›ras›nda

daha az da olsa yine de bir miktar burnun di¤er kartilaj yap›lar›ndan art›k-

lar elde edilebilmektedir. Örne¤in alt lateral kartilaj lateral kruslar›ndan

yap›lan sefalik rezeksiyon, kompozit veya komponent hump rezeksiyonu

ile elde edilen k›k›rdaklar supratip bölge doldurulmas›, nazal dorsum ka-

muflaj›, nazal valv ay›r›c› greft ve Türk lokumu greftinde kullan›labilir. Alt

konkan›n semer burunda kullan›m› da ayn› cerrahi bölgesinden greft çö-

zümü gelifltirme çabalar›na di¤er bir örnektir.3 Kostal kartilaj›n al›nma zor-

lu¤u, yafll›larda kemikleflmeye ba¤l› kullan›fls›zl›¤› ve yerinde kalan skar izi

gibi dezavantajlar› bulunmaktad›r. Yine kostal kartilaj›n zamanla e¤ilmesi

uzun dönemde s›k›nt› yaratabilir. Temporal kas fasyas› ise ince deriye sa-
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Tablo 2. ‹deal greftte bulunmas› gereken özellikler.

Kimyasal olarak inaktif, inert

Kolayl›kla flekillendirilebilir

Yerine kondu¤u ya da eklendi¤i yap›n›n renk, direnç gibi özelliklerine yak›n

Travma, enfeksiyon ve at›lmaya dirençli

Kolayl›kla elde edilebilir

Pahal› olmayan

Kolayl›kla ç›kart›labilir

Steril edilebilir

Rezorpsiyonu az

Kaymayan, yer de¤ifltirmeyen

Tablo 3. Rinoplastide kullan›lan greft s›n›flar›n›n avantaj ve dezavantajlar›.

Otogreftler

• Biokompatilite

• Ço¤u ideal greft 
özellikleri

Homogreftler

• Biokompatilite

• Kontür verebilme

• Kamuflaj

• Cerrahi süre ve 
morbiditeye etki etmeme

Alloplastlar

• Dayan›kl›l›k

• Cerrahi süre ve 
morbiditeye etki etmeme

Avantajlar›

• Donör bölgesi 
morbiditesi

• E¤rilme

• Rezorpsiyon

• Cerrahi sürede art›fl

• Rezorbsiyon

• Pahal›l›¤›

• At›lma ve enfeksiyon riski

• Yüksek at›lma ve 
enfeksiyon riski

• Pahal›l›¤›

Dezavantajlar›



hip hastalarda burun s›rt› düzensizliklerini kamufle etmede kullan›l›r. Ri-

noplasti greftlemesinde alt›n standart olan septal kartilaj d›fl›ndaki di¤er

kartilajlar›n ayr› cerrahi saha gereklili¤i dezavantaj› vard›r. 

Türk lokumu grefti ise daha çok nazal dorsumda olmak üzere doku

doldurucu özelli¤i ile kullan›lan bir grefttir.4 Operasyon s›ras›nda elde edi-

len kartilajlar›n çok küçük flekilde do¤ranmas› ve daha sonra hastan›n ve-

nöz kan› ile ›slat›larak bir Surgicell (metilsellüloz)’e sar›lmas›yla haz›rlan›r.

Kartilaj parçalar›n›n ezilerek veya ezilmeden kullan›lmas› son y›llarda üze-

rinde durulan bir durumdur.5,6 Bu flekilde do¤ranm›fl ve paketlenmifl kar-

tilaj parçalar› kolay flekillendirilebilir hale gelmekte ve canl›l›k aç›s›ndan

da alloplast materyallere göre üstünlük göstermektedir. Ancak rezorbsi-

yon riski her zaman ak›lda tutulmal›d›r.

Radyasyonlanm›fl kosta ve alloderm, fabrike edilmifl homogreftler ola-

rak kullan›mdad›rlar; bu nedenle do¤al olarak otogreftlere göre maliyet

aç›s›ndan dezavantaj tafl›rlar. Bu greftlerde ek olarak rezorbsiyon riski de

vard›r. Radyasyonlanm›fl kosta da e¤rilme riski tafl›r. Ancak ikinci bir cer-

rahi alan ve skatris olmamas› ve zahmetsiz kullan›ma sunulmas› tercih ne-

denidir. Alloderm dolgu materyali ve kamuflajda kullan›l›r. Septal perfo-

rasyon tamirinde ve hatta perforasyon riski olan olgularda önlem olarak

yurtd›fl›nda yayg›n kullan›m› bilinmektedir.

Allogreftler en çok nazal dorsuma onlay greft veya doku doldurucu

olarak kullan›l›rlar. Yap›sal deste¤in daha önceki cerrahi veya cerrahilerde

ortadan kalkt›¤› revizyon cerrahilerinde, di¤er otogreft seçenekler de tü-

kenmifl ise kullan›lmak zorundad›rlar. ‹deal greft özelliklerinin ancak bir

k›sm›n› karfl›layabilirler. Polimer yap› ve poröz (delikli) yap›ya sahip Go-

re-Tex ve Medpore en stabil ve at›lma riski en düflük biomateryaller olarak

bilinmektedir.2 Gore-Tex dokular›n kendi içine do¤ru büyümesine izin ve-

ren, biokompatible (dokulara zarars›z), kolayca flekillendirilebilir, katlana-

bilir bir materyaldir. Medpore katlanabilme d›fl›nda Gore-Tex’in di¤er
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Tablo 4. Rinoplastide kullan›lan greftlerin karfl›lflat›rmal› komplikasyon riskleri .

Rezorbsiyon

+

E¤rilme

+ Düflük 

Enfeksiyon At›lma

-Otojen kartilaj

+++ + +++ -Homogreft kartilaj

++++ Düflük DüflükAlloderm

- - + +++Silikon

- - Düflük -Medpore

- - ++ DüflükGore-Tex

- - ++ -Mersilen mefl



özelliklerine sahiptir. Gore-Tex’den farkl› avantaj› ise sert yap›s› sayesinde

yap›sal destek özelli¤inin olmas›d›r. Medpore’un ç›kartma zorlu¤u, doku

alt›nda hissedilebilir olmas› dezavantajlar›d›r. Enfekte ve ekstrüde olma

riski vard›r (Resim 1 ve 2). Silikon ise benzer kullan›m, avantaj ve dezavan-

tajlara sahip olmas›na ra¤men at›lma riskinin yüksekli¤i nedeniyle ancak

çok kal›n derili olgularda kullan›lmal›d›r. Mersilen mefl de ayn› amaçlarla

kullan›lan ancak rezorbsiyonu ve ç›kart›lmas› oldukça güç olan materyel-

lerdir. 

Greft Kullan›m›

Hangi greft kullan›l›rsa kullan›ls›n greftin makroskobik fiziksel özellik-

leri ile konuldu¤u bölge aras›nda uyum olmal›d›r.7 Sert ve bükülmez ma-

teryalin burnun görece oynak ve yumuflak alt 2/3 bölümünde yer almas›

hem suni bir kat›l›¤a hem de materyalin alt›ndaki dokular›n bas› ile nekro-

zuna neden olacakt›r. Konulan bölgedeki görece oynakl›k o bölgedeki ri-

jit greftin at›lma nedeni de olabilir.8 Bu nedenle burnun bu alt bölümlerin-

de yumuflak, katlanabilir greftlerin kullan›lmas› esast›r. Yine yerlefltirilen
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Resim 1. Üç y›l önce dorsal onlay grefti olarak Medpore
konulmufl hasta üst uçta nazal dorsum lateralinde ve alt 
uçta burun içinde enfekte halde ve at›lm›fl olarak klini¤imize
baflvurdu. Allogreft ç›kart›ld› ve yerine auriküler kartilajla
rekonstrüksiyon yap›ld›. Revizyon öncesi. B: Postoperatif 
3. aydaki görünüm.

Resim 2. ‹ki y›l önce nazal dorsuma yerlefltirilmifl Medpore
sol nazal pasaj içinde ucu aç›¤a ç›km›flt›r. Poröz yap›da 
alloplastlar›n ç›kar›lmalar› oldukça zordur. A: Burun Solda
burun içi görüntüsü. B: Ç›kart›lan fibröz doku ile kapl›
Medpore.

A

A B

B



greftin zamanla rezorbsiyonu gözönüne al›narak yeterli ve hatta bazen bi-

raz fazla miktarda yerlefltirilmesi ileride revizyon riskini azaltacakt›r. Re-

zorbsiyon riski yüksek materyallerden ilk akla gelen “Türk lokumu” olma-

l›d›r. Operasyon s›ras›nda bir miktar fazla hacim planlanmas› zamanla ola-

cak rezorbsiyonun derecesini kabul edilebilir düzeyde tutacakt›r. Özellik-

le biomateryaller olmak üzere tüm greftlerin ilerde ç›kart›lma gere¤i ola-

bilir. Bu nedenle greftlerin kolay ç›kart›labilir olmas› istenen bir özelliktir.

Bu aç›dan Mersilen mefl en kötü grefttir. Yine dokular›n içe do¤ru büyü-

yebildi¤i poröz yap›daki greftler ayn› dezavantaj› az ya da çok tafl›rlar.7 Sta-

biliteyi artt›ran bu durum delikli olmayan materyallerde ise yer de¤ifltir-

me, kayma gibi dezavantajlara neden olur. Etraf›nda kapsül formasyonu

geliflen silikon buna örnektir. Allogreftler için di¤er birkaç dikkat edilme-

si gereken durum ise kesinlikle yerlefltirilirken kontamine olmamas›, he-

men kullan›m öncesi paketinden ç›kart›lmas›, gerekirse antibiyotikli s›v›-

da tutulmas›d›r. Yine bakteriyel kontaminasyon riski nedeniyle bu tür

greftler sütür yerlerinden uzakta olmal›d›r. Daha önce allogreft kullan›l-

m›fl ve bir komplikasyon nedeniyle revizyona al›nm›fl olgularda allogreft

ç›kart›ld›ktan sonra greft yata¤›n›n görece kötü kanlanmas› bir kez daha

allogreft kullan›m› ve baflar›s›n› belirgin olarak düflürmektedir. Bu gibi du-

rumlarda en iyi seçenek otojen kartilaj greft kullan›m› olmal›d›r.7 Burun

s›rt›nda alloplast kullan›m› ince deriye sahip hastalarda greftin görünür ol-

mas› yönünden yüksek risk tafl›r. Tüm greftlerin kenarlar›n›n t›rafllanarak

yumuflat›lmas› greftlemede esast›r.8

Otojen Kartilaj Elde Edilmesi

En çok kullan›lan otojen septal, auriküler ve kostal kartilaj elde etme

yöntemlerine de¤inmekte yarar vard›r.

Septal kartilaj: Fonksiyonel septorinoplastinin do¤al aflamalar›ndan bi-

ri olan septuma ulafl›m ve düzeltme ifllemi ile en kolayl›kla elde edilen

greft olan septal kartilaj ayn› zamanda greftlemede alt›n standartt›r. Orta-

lama olarak 25-40 mm uzunlu¤unda kartilaj greft elde edilebilir. Dorsal ve

kaudal bölgede 1-1.5 cm geniflli¤inde “L” fleklinde destek b›rak›lma zorun-

lulu¤u sonras› bile yeterli greft sa¤lanabilir.2 En çok hacim gereksinimi

olan dorsal yükseltme durumunda iki parça greftin birbiri üzerine sütür-

lenmesi ile yeterli hacim sa¤lanabilir (Resim 3). 

Auriküler kartilaj: Aurikula da greft olarak kullan›lan kartilaj bölgeleri

aurikular konka ve simba konkad›r. Bu iki anatomik bölge aras›nda eksiz-

yon s›ras›nda ince bir remnant k›k›rdak bölge b›rak›lmas› postoperatif fle-

kil aç›s›ndan yararl›d›r.2 Auriküler kartilaja ulafl›m aurikula önü ve arkas›

insizyonlarla da olabilir. Ancak anatomik belirginlik ve kolayl›k aç›s›ndan

ön insizyon yazar taraf›ndan tercih edilmektedir (Resim 4). Ön insizyo-
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nun postoperatif olarak estetik bozukluk yaratmamas› aç›s›ndan tam anti-

heliks ç›k›nt› ile konka s›n›r›nda ve d›fla de¤il de konkaya bakar pozisyon-

da yap›lmas› uygundur. ‹nsizyon uzunlu¤u greft gere¤ine göre antiheliks

boyunca belirlenir. Kesinin cilt ve perikondriumu geçmesi ve do¤rudan

k›k›rdak perikondrium aras› bofllu¤a ulafl›lmas› elevasyon ve disseksiyonu

kolaylaflt›r›r. Bu flekilde eleve edilen deri-perikondrium katman› tüm kon-

ka ve simba konkay› aç›¤a ç›karacak flekilde kapak gibi kald›r›lm›fl olur.

Daha sonra gerekli olacak kadar k›k›rdak kesisi yap›l›r ve alttaki subperi-

kondrial boflluk disseksiyonu ile k›k›rdak ç›kart›l›r. Özellikle kad›nlarda ve

k›k›rdak yap›s› ince olanlarda greft al›m›nda kopmalar ve k›k›rdak bütün-

lü¤ü kay›plar› olabilmektedir. Greft al›m› sonras› insizyon sütürü sonras›

konka ve simba konka bölgesinde tam kat geçen emilebilir sütürlerin at›l-

mas› ve bölgenin pomatl› tampon ile kapanmas› ölü boflluk b›rak›lmama-

s› aç›s›ndan önemlidir. Al›nan k›k›rda¤›n anatomik konkavitesi düz olarak

kullan›lmas› gereken yerlerde sorun oluflturdu¤unda konkaviteleri birbi-

rine bakan k›k›rdak parçalar›n›n birbirine sütüre edilmesi ile düz greft el-

de edilebilmektedir. 
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Resim 3. Travmatik nazal
deformitesi olan olgunun 
(A) önden ve (B) üst s›rada olan
preoperatif görüntülerinde
belirgin kartilaj bölüme ait
semer burun deformitesi
görülmektedir. Septum hacim
olarak yeterli, ancak tamamen
k›vr›lm›fl vaziyette ve çökmüfl
idi. Septal kartilaj kullan›m› 
ile düzeltilen nazal dorsum
postoperatif 11. ayda (C) önden
ve (D) görülmektedir.

Resim 4. Auriküler kartilaj al›m›nda ön yaklafl›mda (A) soldan sa¤a insizyon, (B) flebin kapak fleklinde
kald›r›lm›fl hali, (C) tam kat sütürü sonras› konkal bofllu¤un pomatl› tamponla doldurulmas› ve
(D) al›nan greft görülmektedir. 

A B

C D

A B C D



Kostal Kartilaj

Oldukça fazla miktarda kartilaj greft hacmi sa¤layabilen kostal kartilaj

al›m› için meme alt› insizyon ile genellikle 6. ve 7. kostalar tercih edilir.

Postoperatif a¤r›n›n önlenmesi aç›s›ndan interkostal kaslar›n travmatize

edilmemesi, intakt b›rak›lmas› önerilir. Yine bu aç›dan al›nan kostal greft

bölgesinde iç laminan›n b›rak›lmas› da önerilmektedir. Kostal greftin za-

manla e¤ilme riskinin azalt›lmas› aç›s›ndan perikondriumunun tamamen

soyulmas› önerilmektedir.9 Greftin tam ortas›ndan bir “k-wire” geçirilmesi

de bu amaçla önerilen bir baflka metoddur.10 Kostal kartilaj ço¤unlukla

dorsal greft olarak kullan›lmakta, a¤›r saddle nose deformitelerinde kulla-

n›lmaktad›r.

Rinoplastide greft kullan›m›nda öncelik her zaman s›ras›yla septal kar-

tilaj ve auriküler kartilajda olmal›d›r. Gilbert, 1998’de 8 y›lll›k greft kulla-

n›m tecrübesini yay›nlam›flt›r.11 En az 1 y›ll›k takibi olan 89 greftin dökü-

münde otogreft kartilaj, homogreft materyal, Gore-Tex ve Mersilen meflin

enfeksiyon, rezorpsiyon oranlar› ile bu hastalardaki revizyon gereklili¤ini

karfl›laflt›rm›flt›r. Buna göre enfeksiyon oranlar› s›ras› ile %0. %0. %6.7 ve

%25; rezorpsiyon oranlar›n›n %3.3, %33, %0, %0 ve revizyon gereklili¤i

oranlar›n›n ise %4.9, %44.4, %6.7 ve %50 oldu¤unu rapor etmifltir. Bu çal›fl-

ma ile de teyit edilmektedir ki otogreft kartilaj materyali rinoplastide en iyi

materyaldir. 
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Neler Ö¤rendik?

1. Afla¤›dakilerden hangisi rinoplastide ideal greft özelliklerinden ço¤una sahip-

tir?

a. Alloderm b. Medpore

c. Septal kartilaj d. Gore-Tex

e. Radyasyonlanm›fl kosta

2. Afla¤›dakilerden hangisi etraf›nda doku reaksiyonu olarak yeni kapsül oluflumu

gözlenir?

a. Silikon b. Medpore

c. Gore-Tex d. Alloderm

e. Mersilen mefl

3. Afla¤›dakilerden hangisinin rezorbsiyon riski en fazlad›r?

a. Gore-Tex b. Otojen kartilaj greft

c. Homogreft kartilaj d. Medpore

e. Mersilen mefl

4. Afla¤›dakilerden hangi greftin at›lma riski en yüksektir?

a. Silikon b. Medpore

c. Gore-Tex d. Alloderm

e. Mersilen mefl

5. Afla¤›daki greftlerden hangisi hem otogreft hem de alloplast içerir?

a. Gore-Tex b. “Türk lokumu” grefti

c. Alloderm d. Medpore

e. Mersilen mefl

Do¤ru Yan›tlar

(1-c, 2-a, 3-c, 4a, 5-b)
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Rinoplastide baflar› için nazal septumun preoperatif dönemde çok iyi

bir flekilde de¤erlendirilmesi flartt›r. “Septum nereye giderse burun da ora-

ya gider” sözünde vurguland›¤› gibi septumdaki patolojilerin tespit edil-

mesi ve ameliyatta bunlar›n giderilmesi hem fonksiyonel anlamda hem de

kozmetik anlamda elde edilecek baflar›n›n önkofluludur. Rinoplasti ameli-

yat› olmak için baflvuran hastalar›n hat›r› say›l›r bir bölümünde burun t›-

kan›kl›¤› yak›nmas› da vard›r ve bu hastalar›n ameliyattan beklentileri

hem daha iyi nefes alan, hem de daha iyi görünen bir burna sahip olabil-

mektir. Belirgin bir deviasyon olmad›¤› durumlarda da septum, rinoplas-

tide kullan›lacak greftlerin elde edilece¤i bir verici saha görevi görebil-

mektedir. 

Septumdaki patolojiler cerrah›n ameliyat tekni¤i seçiminde de belirle-

yici olabilir. Bilindi¤i gibi septorinoplastide aç›k teknik (eksternal teknik)

ve kapal› teknik (endonazal teknik) olmak üzere iki temel teknik kullan›l-

maktad›r. Örne¤in total septal rekonstrüksiyon gerektirecek düzeyde ile-

ri derecede septal deformitesi olan ya da e¤ri burun deformitesi olan has-

talarda aç›k teknik tercih edilirken, daha minimal deformiteler hem kapa-

l› hem de aç›k teknik rinoplasti teknikleri ile çözüme kavuflturulabilir. 

Anatomi

Anatomik olarak nazal septum membranöz septum, k›k›rdak septum

(kuadrangüler k›k›rdak) ve kemik septum (premaksilla, maksiller krest,

palatal krest, vomer ve etmoidin perpendiküler laminas›) olmak üzere üç

bölgede incelenir (fiekil 1). Membranöz septum, septumun en öndeki par-

ças›d›r, kuadrangüler k›k›rda¤›n kaudalinden kolumellaya uzan›r ve üzeri

deri ile örtülüdür. Etmoid kemi¤in perpendiküler laminas› nazal septu-

mun üst 1/3’ünü oluflturur, üstte kribriform lamina ile birleflir ve anterior

ve superiorda frontal ve nazal kemiklerle, posteriorda sfenoid kemi¤in

kresti ile, posteroinferiorda vomer ile ve anteroinferiorda kuadrangüler

k›k›rdak ile komflulu¤u vard›r. Vomer, nazal septumun posteroinferior

Rinoplastide
Septuma Yaklafl›m
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bölümünü oluflturur ve superiorda sfenoid ve etmoid kemi¤in perpendi-

küler laminas› ile, inferiorda maksiler krest ve palatin kemik ile, anterior-

da ise kuadrangüler k›k›rdak ile komfluluk içindedir. Kuadrangüler k›k›r-

dak superiorda üst lateral k›k›rdaklar ile birleflip burnun k›k›rdak çat›s›n›

oluflturur. 

Nazal septumun inervasyonu anterior etmoidal sinir, nazopalatin sinir

ve anterior superior alveolar sinirin bir uç dal› taraf›ndan gerçeklefltirilir.

Arteryel kanlanma ise sfenopalatin arter, anterior ve posterior etmoidal ar-

terler, superior labial arterin septal dal› ve a. palatina majus’un saptal dal›

taraf›ndan sa¤lan›r. Bu arterlerden posterior etmoidal arter d›fl›ndakiler

septum anteriorunda, Little bölgesi olarak adland›r›lan bölgedeki Kissel-

bach pleksusu ad› verilen yap›y› olufltururlar. Venöz drenaj arteryel kan-

lanmaya paralellik gösterir ancak posteriorda kavernöz sinüsle ba¤lant›

mevcuttur. Anterior nazal kavitenin lenfatik drenaj› submental ve subman-

dibuler lenf nodlar›na olur. Buna karfl›n posterior nazal kavitenin lenfatik

drenaj› retrofarengeal lenf nodlar› arac›l›¤› ile üst juguler zincire olur.1

Septumun nazal valvler ile iliflkisi de önem tafl›r. Daniel 2 nazal valvle-

ri nostril valv, vestibüler valv, inter-

nal valv ve kemik valv olarak dört

kategoride s›n›fland›rm›flt›r. Ancak

daha yayg›n olarak nazal valv inter-

nal ve eksternal valv olarak iki k›-

s›mda incelenmektedir. Eksternal

nazal valv vestibül, alar k›k›rdaklar

ve kolumella taraf›ndan oluflturu-

lurken internal nazal valv alt konka

ön ucu, üst lateral k›k›rdak, septum

ve apertura piriformis aras›ndaki

alan olarak tarif edilmifltir.3 Üst late-

ral k›k›rdak ve septum aras›ndaki

aç› nazal valv aç›s› olarak adland›r›-

l›r ve normal de¤eri 10-15 derece

kadard›r1,2 (fiekil 2). 

Preoperatif De¤erlendirme

Öncelikle hastadan ve yak›nla-

r›ndan sa¤l›kl› bir anamnez al›nma-

l›d›r. Burun t›kan›kl›¤›, özellikle sa-

bahlar› kalk›nca ortaya ç›kan a¤›z

kurulu¤u, alerjik rinit semptomlar›,

alerjik riniti varsa flikayetlerinin
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fiekil 1. K›k›rdak ve kemik nazal septumu
oluflturan yap›lar.

fiekil 2. Üst lateral k›k›rdak-kuadrangüler
k›k›rdak aras›ndaki nazal valv aç›s› (sar› ile
iflaretli). 



mevsimsel olup olmad›¤›, geçirilmifl sinonazal cerrahiler, nazal travma,

horlama, apne, sigara al›flkanl›¤›, kokain kullan›m›, kulland›¤› ilaçlar, özel-

likle aspirin, kumadin gibi kanama-p›ht›laflma zaman›n› etkileyebilecek

ilaçlar sorgulanmal›d›r. Bu bilgiler bize ameliyat plan› hakk›nda ›fl›k tuta-

cakt›r. Örne¤in mevsimsel alerjik riniti olan olgularda septorinoplasti

ameliyat›n› yak›nmalar›n en yo¤un oldu¤u dönemde yapmaktan kaç›n-

mak daha do¤ru bir yaklafl›m olacakt›r. 

Daha sonra hastan›n muayenesine geçilir. Muayeneye inspeksiyonla

bafllan›r. Eksternal aks deviasyonlar›, “C” deformitesi, “S” deformitesi, kau-

dal sublüksasyon gibi patolojiler inspeksiyonla tespit edilebilir (Resim 1

ve 2). Hastada nazone bir konuflma olup olmad›¤›na dikkat edilir. Palpas-

yonda da kemik ve k›k›rdak nazal çat› de¤erlendirilirken nazal tip palpe

edilerek tip deste¤i de¤erlendirilir, yine nazal tip hafifçe kald›r›larak nazal

vestibül, septum kaudali ve eksternal nazal valv de¤erlendirilir. Önce bir

burun deli¤i, sonra di¤er burun deli¤i bir elin baflparma¤›yla t›kanarak bu-

run solunumu yapt›r›l›p burun t›kan›kl›¤› hakk›nda fikir edinilir. Zorlu ins-

pirasyonda alar bölgede bir çökme olup olmad›¤›n›n gözlenmesi ve Cott-

le testi (yanaklar›n laterale çekilmesi ile nazal solunumun rahatlay›p rahat-

lamad›¤›n›n de¤erlendirilmesi) nazal valvlerin yetersizli¤i hakk›nda fikir

verir. Ard›ndan anterior rinoskopiye geçilir. Nazal septumdaki deviasyon

bölgeleri, spurlar, kretler, septal perforasyonun var olup olmad›¤›, muko-

zan›n durumu, seröz veya pürülan bir ak›nt›n›n var olup olmad›¤›, konka

hipertrofileri not edilir. Rijid ya da fleksibl endoskoplar orta meay›, septu-

mun posteriorunu ve nazofarenksi daha iyi de¤erlendirme olana¤› sa¤lar.

Bilgisayarl› Tomografi (BT) septumun yan› s›ra paranazal sinüs patolojile-

rini, konka bülloza gibi antiteleri de gösterebilir. Burada ak›lda tutulmas›

gereken bir nokta da fludur ki paranazal sinüs BT incelemesinde rutin çe-

kimler genellikle sadece koronal planda yap›lmaktad›r ve ço¤unlukla bur-

nun 1/3 anterior bölümü inceleme alan›na girmez. Manyetik Rezonans
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Resim 1. Eksternal aks deviasyonuna
bir örnek.

Resim 2. C deformitesi olan bir
olgu görülmekte. (Dr. Tar›k
fiAPÇI’n›n izniyle kullan›lm›flt›r).



Görüntüleme (MRG) kemikten daha çok yumuflak doku patolojilerini gös-

termede üstündür, bu sebeple tümoral lezyonlar, rinosinüzit komplikas-

yonlar›, fungal sinüzitler gibi baz› özel patolojilerin d›fl›nda sinonazal de-

¤erlendirmede rutin olarak kullan›lmamaktad›r. Akustik rinomanometri

ve rinomanometri objektif nazal havayolu testleri aras›nda yer al›r. Akus-

tik rinomanometri ile burun boyunca enine kesit alanlar›n›n ve burun

bofllu¤u hacminin bir profili elde edilir.4 Nazal seslerin incelenmesi yoluy-

la burun t›kan›kl›¤›n›n de¤erlendirilmesi uygulanan di¤er bir yöntemdir.5,6

Anamnez, muayene bulgular› ve di¤er inceleme yöntemlerinin sonu-

cunda septum de¤erlendirildikten sonra ameliyat plan› yap›labilir. Septo-

rinoplastilerde yap›lan rezeksiyon ve osteotomilerin nazal çat›da ve pasaj-

da belli bir oranda daralmaya yol açaca¤›, ameliyat öncesi asemptomatik

olan baz› septal deviasyonlar›n ve konka hipertrofilerinin postoperatif dö-

nemde semptomatik hale gelebilece¤i ak›lda tutulmal› ve operasyon pla-

n› buna göre yap›lmal›d›r. 

Anestezi

Günümüzde septorinoplasti ameliyatlar›nda büyük ölçüde genel anes-

tezi tercih edilmektedir, ancak bu operasyonu intravenöz sedasyon alt›n-

da lokal anesteziyle gerçeklefltirmek de mümkündür. Uygulanacak aneste-

zi türü hastan›n kooperasyonu, yafl›, alerji anamnezi ve mevcut risk faktör-

lerine göre belirlenir. 

Özellikle genel anestezi alt›nda yap›lan operasyonlarda intraoperatif

kan kayb›n›n en alt düzeyde olmas›n› sa¤lamak için kontrollü hipotansif

anestezi çok büyük önem tafl›maktad›r. ‹ntravenöz sedasyon eflli¤inde lo-

kal anestezi uyguland›¤› durumda da hasta yine monitörize edilir. Önce-

likle topikal anestezi uygulamas›, infiltrasyonun daha kolay yap›lmas›n›

sa¤layacakt›r. Topikal anestezi ve vazokonstriksiyon her iki nazal kaviteye

%4 ya da %5’lik kokain solüsyonu emdirilmifl kotonoidler yerlefltirilerek

sa¤lan›r.1,2 Kokain ayn› zamanda vazokonstriktör özelli¤i olan tek lokal

anesteziktir, ancak ülkemizde kokain solüsyonu yayg›n olarak bulunma-

maktad›r. Topikal anestezi için kullan›labilecek bir di¤er ajan da %2’lik

pantokaindir. Pantokainle beraber vazokonstriktör ve dekonjestan olarak

oksimetazolin, ksilometazolin ya da 1:100000’lik epinefrin kullan›labilir.

Daha sonra submukoperikondrial plana %1’lik lidokain ve 1:100000’lik

epinefrin dental enjektör ile infiltre edilir. Epinefrin vazokonstriksiyon ya-

parak lidokainin sistemik emilimini azalt›r ve nöral uptake’ini artt›r›r. Böy-

lece analjezinin kalitesi artar, etki süresi uzar ve sistemik yan etkiler azal›r.

‹nfiltrasyon alan›na gere¤inde burun taban› ve nazal spin de dahil edilme-

lidir. Posteriordaki kemik septumu kaplayan mukoperiostun infiltrasyonu

için baz› olgularda spinal i¤nelerin kullan›lmas› yararl› olabilir. ‹nfiltrasyo-
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na kraniyal taraftan bafllay›p kauda-

le do¤ru devam edilirse, enjeksiyon

s›ras›nda meydana gelebilecek nok-

tasal kanamalardan do¤abilecek ra-

hats›zl›k önlenmifl olur. Bu ifllem s›-

ras›nda infiltrasyon bölgesindeki

beyazlaflman›n görülmesi do¤ru

planda olundu¤unun göstergesidir

(Resim 3). Lokal infiltrasyonun

amac› hem hidrolik disseksiyon yo-

luyla daha sonra yap›lacak elevas-

yonu kolaylaflt›rmak, hem de vazo-

konstriksiyon ile kanamay› azalt-

makt›r.7 Bu sebeple genel anestezi ile opere edilecek hastalarda da infil-

trasyon uygulanmas› operasyonu kolaylaflt›rmaktad›r. Maksimal vazo-

konstriksiyonun elde edilebilmesi için infiltrasyon sonras› en az 10 daki-

ka beklenmesi gerekmektedir. Septum infiltrasyonu için 4-6 ml’lik lidoka-

in-epinefrin solüsyonu genellikle yeterlidir. Septumla beraber rinoplasti

için kullan›lan di¤er infiltrasyonlar›n toplam›n›n 10ml’yi geçmemesine

özen gösterilir. 

Cerrahi Teknik

Öncelikle septorinoplastinin hangi teknikle yap›laca¤›na karar veril-

melidir. Bu kararda olgunun özelliklerine göre cerrah hangi teknikle iyi

sonuç alaca¤›n› düflünüyorsa o tekni¤i ye¤leyecektir. Rinoplasti aç›s›ndan

bak›ld›¤›nda örne¤in nazal tipte majör de¤ifliklikler ve greftlemeler yap-

may› gerektiren bir olgu söz konusu ise tercih aç›k teknikten yana olacak-

t›r. Septum aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde aç›k tekni¤in uygulanaca¤› has-

talar aras›nda total septal rekonstrüksiyon gerektirecek denli ileri derece-

de deforme nazal septum, e¤ri burun deformitesi ve septum dorsalinde

kapal› teknikle düzeltilemeyecek deviasyonu olan olgular say›labilir. Bun-

lar›n d›fl›ndaki olgularda aç›k teknikle oldu¤u kadar kapal› teknikle de

septumun düzeltilmesi olas›d›r. 

Septoplasti için çeflitli insizyonlar kullan›labilir (fiekil 3). Transfiksiyon

insizyonu, anterior septal aç›dan bafllay›p nazal spine do¤ru septal k›k›r-

da¤›n kaudal kenar›n› takip eden insizyondur Tek tarafl› olursa buna he-

mitransfiksiyon insizyonu, çift tarafl› olursa transfiksiyon insizyonu ad›

verilir (Resim 4). Anterior septal aç›dan nazal spine dek uzan›rsa bu insiz-

yon tam transfiksiyon insizyonu olarak adland›r›l›r. Tam transfiksiyon ins-

ziyonu ile kaudal septum ve alt lateral k›k›rda¤›n medial kruralar› aras›n-

daki ba¤lant›lar ayr›lm›fl olur. Bu insizyon burun taban›na uzat›l›rsa uzat›l-
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Resim 3. Septum kaudaline yap›lan infiltrasyon
s›ras›ndaki beyazlaflma görülmekte.



m›fl (extended) transfiksiyon insiz-

yonu olarak isimlendirilir. ‹nsizyon

anterior septal aç›dan nazal spine

kadar olan mesafenin bir k›sm›n›

içeriyorsa buna parsiyel transfiksi-

yon insizyonu ad› verilir. Kapal›

teknik septorinoplastide s›kl›kla

transfiksiyon insizyonu tercih edi-

lir. Transfiksiyon insizyonu inter-

kartilajinöz ya da intrakartilajinöz

insizyonla birlefltirilebilir. Burada

önemli bir anatomik özelli¤i hat›rla-

makta yarar vard›r. Nazal tipin ma-

jör destek mekanizmalar›ndan biri-

si medial kruslar ile septal k›k›rda-

¤›n aras›ndaki ba¤lar taraf›ndan

sa¤lan›rken minör destek mekaniz-

malar›ndan birisini de membranöz

septum oluflturmaktad›r.4 Bu sebep-

le transfiksiyon insziyonu yap›ld›y-

sa insizyon alan›n›n operasyonun

sonunda septokolumellar sütürler-

le sa¤lam bir flekilde sütüre edilme-

si önemlidir.8 Buna karfl›n projeksi-

yonu fazla olan bir olguda tam

transfiksiyon insizyonuyla tip des-

te¤inin bir oranda bozulmas› pro-

jeksiyonun azalt›lmas›na katk›da

bulunabilir. Hemitransfiksiyon in-

sizyonu kullan›ld›¤›nda kaudal sep-

tum deviye ise septumun nazal spin

üzerinde ortalanmas› gerekir. ‹nsiz-

yon septum deviye halde iken yap›-

l›rsa deviasyon düzeltildikten sonra deviasyonun karfl› taraf›nda daha çok

membranöz septal mukoza kal›r ve deviasyon taraf›nda rölatif bir muko-

zal defekt ortaya ç›kar.9 Septum kaudalinde mukoperikondrium septuma

s›k›ca yap›fl›kt›r. Bu sebeple bu bölgede submukoperikondrial plana gir-

mek için sab›rl› ve dikkatli olunmal›d›r. Do¤ru plana girildi¤inde disseksi-

yon kolayca ilerleyecektir.

Mukoperikondriyal flepler bir Freer elevatörü ile eleve edilirken önce-

likle anterior tüneller aç›l›r. Submukoperikondrial plana girildi¤inde dis-
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fiekil 3. Septoplastide kullan›lan insizyonlar
görülmekte: Parsiyel transfiksiyon insizyonu
(k›rm›z›), tam transfiksiyon insizyonu (mavi), tam
transfiksiyon insizyonunun burun taban›na
uzat›lmas› (mavi kesikli çizgi), Kilian insizyonu
(sar›). 

Resim 4. Kapal› teknik septorinoplastide 
transfiksiyon insizyonunu takiben bilateral 
anterior tünellerin aç›lmas› sonras› septum 
kaudalinin görünümü. 



seksiyona kondrovomer sütürün

üzerinden posteriora do¤ru devam

edilerek kuadrangüler k›k›rda¤›n

posterioru ve perpendiküler lami-

nan›n üzeri de eleve edilir. Daha

sonra karfl› anterior tünel aç›l›r ve

kemik tabana iliflkin bir deviasyon

varl›¤›nda premaksilla üzerinden

bafllay›p submukoperiosteal plan-

da maksiller krest ve vomerin üzeri

eleve edilerek inferior tüneller aç›-

l›r (fiekil 4). Daha sonra anterior ve

inferior tüneller birlefltirilir (fiekil

5). Birleflme noktas›nda mukoperi-

kondrium ve mukoperiostun çok

s›k› yap›fl›k oldu¤u göz önünde bu-

lundurulmal› ve bir septal perforas-

yona zemin haz›rlamamak için bu-

radaki elevasyona özellikle dikkat

edilmelidir. Her olguda bütün tü-

nellerin aç›lmas› gerekli de¤ildir,

mevcut patolojiye göre hareket edi-

lir. 

Klasik submüköz rezeksiyon

tekni¤inde septum kaudali ve dor-

salinde en az 1-1.5 cm’lik bir bölüm

b›rak›larak geriye kalan tüm septal

k›k›rdak, deviye kemik taban ve

perpendiküler lamina bölümleri re-

zeke edilir. Rezeksiyon yap›l›rken

dorsal kemik-k›k›rdak bileflke nok-

tas› ile nazal spinden geçen hayali

bir çizgiden oluflan nazal destek çiz-

gisine dikkat edilmelidir (fiekil 6).

Yap›lacak rezeksiyonlar bu çizginin

üzerine ç›karsa semer burun defor-

mitesi ve nazal tipte ptozis ortaya

ç›kabilir. Perpendiküler laminadan

eksizyon yap›l›rken forsepsle brü-

tal çevirme hareketleri yapmaktan

kaç›n›lmal›d›r, aksi takdirde kribri-

form laminaya uzanan fraktür hatla-
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fiekil 4. Anterior ve inferior tünellerin 
oluflturulmas›.

fiekil 5. Anterior ve inferior tünellerin 
birlefltirilmesi.

fiekil 6. Nazal destek çizgisi



r› oluflabilir.2 Nazal pasaj› daraltan kemik taban guj ve çekiç yard›m›yla

mobilize edilirken de eksize edilecek parçan›n kenarlar›n›n sivri olabile-

ce¤i ak›lda tutulmal›, bir kanama varsa iyice aspire edilip iyi bir görüfl sa¤-

lanmal›, ard›ndan mukoperikondrial ve mukoperiosteal fleplere zarar ve-

rilmeksizin dikkatlice eksizyon gerçeklefltirilmelidir. Freer ve Kilian’dan

beri yayg›n olarak kullan›lan submüköz rezeksiyon tekni¤i yerine günü-

müzde bafll›ca Goldman, Smith ve Cottle taraf›ndan gelifltirilen ve temel

olarak s›n›rl› k›k›rdak- kemik rezeksiyonu ve yeniden flekillendirme tek-

niklerinden oluflan septoplasti teknikleri daha çok tercih edilmektedir.10

S›n›rl› patolojilerde ya da septal deviasyonu olmayan, sadece greft almak

amaçlanan olgularda tek tarafl› elevasyonla rezeksiyon s›n›r›ndan septal

k›k›rdak tam kat insize edilerek rezeke edilecek k›s›m karfl› mukoperikon-

driumdan ve tabandan ayr›l›p ç›ka-

r›labilir. Kuadrangüler k›k›rda¤›n

deviye oldu¤u alanda konkav taraf-

tan yap›lan, karfl› perikondriuma

uzanan tam kat ya da k›k›rda¤›n

tüm kal›nl›¤›n› içermeyen parsiyel

k›k›rdak inziyonlar› ile septum düz-

lefltirilebilir (fiekil 7). Bu insizyonlar

yap›l›rken konveks taraftan küçük

üçgen k›k›rdak parçalar› da ç›kar›-

l›rsa septumun düzeltilmesi daha

kolay olabilir. Birbirini çaprazlayan

k›k›rdak insizyonlar› (crosshatc-

hing) ile k›k›rda¤›n düzeltilmesi de

kullan›lan teknikler aras›ndad›r (fie-

kil 8). Ancak bu yöntemler uygula-

nacaksa “k›k›rdak haf›zas›” dikkate

al›nmal›d›r, uzun dönemde septu-

mun yeniden deviye olma riski göz

ard› edilmemelidir. Ç›kar›lan k›k›r-

dak ve kemik küçük parçalara ayr›-

larak bunlarla mukoperikondrial-

mukoperiosteal felplerin aras›nda-

ki ölü boflluklar›n doldurulmas› da

mümkündür. Bu yöntemle özellikle

genifl rezeksiyonlar sonras›nda direncini yitiren septumun inspirasyon ve

ekspirasyon s›ras›nda dalgalanma hareketi yapmas› önlenmifl olur. 

Kilian insizyonu septum kaudal kenar›n›n 0.75-1.0 cm posteriorundan

kaudal kenara paralel olarak yap›l›r11 (fiekil 3, Resim 5). Flep elevasyonu

için insizyon yerinin seçimi cerraha ba¤l›d›r. Önce konkav taraf›n eleve

128

Güvenç, MG

fiekil 7. Septal deviasyonda (solda)  konkav
taraftan yap›lan tam kat (ortada, mavi ile boyal›)
ve parsiyel (ortada, k›rm›z› ile boyal›) k›k›rdak
kesileri ile septumun düzeltilmesi (sa¤da). 

fiekil 8. Septum deviasyonunun konkav taraftan
birbirini çaprazlayan k›k›rdak insizyonlar› 
(crosshatching) ile düzeltilmesi.



edilmesi daha kolayd›r. Bu noktada

cerrah hangi tarafta mukoperikon-

driyal flebi intakt olarak eleve etme-

sinin daha kolay oldu¤una inan›-

yorsa o tarafa öncelik verebilir. Bu-

nun yan› s›ra pek çok cerrah sa¤ eli-

ni kulland›¤› için soldan insizyon

yapmay› tercih etmektedir. ‹nsiz-

yon yap›l›rken afla¤›dan yukar›ya

do¤ru yap›l›rsa mukoperikondrial

kesi s›ras›nda ortaya ç›kacak kana-

ma cerrah›n görüfl alan›n› bozmaz,

ancak bu durumda bisturinin keskin yüzü yukar›ya bakt›¤› için bisturiyi

kayd›rmamaya çok özen gösterilmelidir. Aksi takdirde burun kanad› yara-

lanmas› meydana gelebilir. Daha sonra k›k›rda¤›n rezeksiyon s›n›r›ndan

tam kat k›k›rdak insizyonu yap›larak karfl› taraf mukoperikondrial flep ele-

ve edilerek ve gere¤inde inferior tüneller de aç›larak daha önce tarif edil-

di¤i flekilde submüköz rezeksiyon ya da septoplasti uygulan›r. Septum ka-

udalinin sublükse oldu¤u olgularda Kilian yaklafl›m› ile operasyona baflla-

n›rsa, kaudaldeki deviasyonu düzeltmek mümkün olmayacakt›r. Kilian

yaklafl›m› yüksek dorsal deviasyonlar›n düzeltilmesi için de uygun bir yak-

lafl›m de¤ildir.

Septoplastide aç›k teknik uygu-

lanacaksa tercihen 11 numara bistu-

ri ile transkolumellar insizyon yap›-

l›r (Resim 6). Burun s›rt› eleve edil-

dikten sonra septal k›k›rda¤›n dor-

sali, anterior septal aç› ve septum

kaudali idantifiye edilir (Resim 7),

ard›ndan 15 numara bisturi ile mu-

koperikondrium insize edilerek he-

mitransfiksiyon yaklafl›m› ile sub-

mukoperikondrial planda tüneller

oluflturulur. Dorsal split tekni¤inde

ise her iki üst lateral k›k›rdak septal

k›k›rdaktan ayr›larak genifl bir ekspoziyon elde edilir (Resim 8). Bu tekni-

¤in avantaj›, yüksek dorsal deviasyonlar›n düzeltilmesine olanak tan›mas›,

e¤ri burun deformiteleri, internal nazal valv yetersizlikleri olan olgularda

ya da üst lateral k›k›rdaktan genifl rezeksiyonlar›n yap›ld›¤› olgularda

spreader greft uygulamalar›na olanak tan›mas›d›r. Total septal rekonstrük-

siyon yap›lacak olgularda da dorsal split uygulanmaktad›r. Spreader greft

uygulansa da uygulanmasa da dorsal split yaklafl›m›yla opere edilen olgu-
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Resim 5. Kilian insizyonu.

Resim 6. Aç›k teknik septorinoplastide kullan›lan
transkolumellar insizyon.



larda operasyonun sonunda üst la-

teral k›k›rdaklar 5/0 prolen ya da

PDS ile septuma yeniden fikse edil-

melidir. Aç›k teknik septorinoplas-

tide, k›sa burnu uzatmak için ya da

retrakte kolumella sorununu çöz-

mek için kaudal ekstansiyon grefti

kullan›lacaksa anterior yaklafl›m, di-

¤er ismiyle medial krura yaklafl›m›

(tip split) uygulanabilir. Bu yakla-

fl›mda her iki alar k›k›rdak aras›nda-

ki yumuflak doku ba¤lant›lar› ayr›-

l›r, membranöz septum geçilerek

septum kaudali ortaya koyulur, ar-

d›ndan daha önce tarif edildi¤i gibi

bilateral mukoperikondrial flepler

eleve edilir. Gereksinime göre yu-

kar›da tarif edilen bu yaklafl›mlar›

kombine etmek olas›d›r (Resim 9). 

Septum kaudalinin sublükse ol-

du¤u olgularda septum mobilize

edildikten sonra mutlaka nazal spi-

ne fiske edilmelidir. Bu ifllem 4/0 ya

da 5/0 prolen ya da PDS ile at›lacak

bir sekiz sütürü ile gerçeklefltirilebi-

lir (fiekil 9, Resim 10). Septumu

uzun olan olgularda bu fiksasyon

öncesinde septum kaudalinden 2-3

mm’lik bir k›s›m eksize edilirse ayn›

zamanda tip rotasyonunda hafif bir

at›fl da sa¤lanacakt›r. 

‹leri derecedeki septal deformi-

telerde ise tercih edilecek yöntem

total septal rekonstrüksiyondur. Bu

yöntemde dorsal split tekni¤i ile

septum her iki üst lateral k›k›rdaktan ayr›l›r, daha sonra kuadrangüler k›-

k›rdak kemik tabandan ve posteriorde perpendiküler laminadan serbest-

lefltirilerek d›flar› al›n›r. Ard›ndan k›k›rdak insizyonlar› ve ç›kar›lan k›k›r-

dak parçalar›n›n üst üste dikilmesiyle düzgün bir L-strut oluflturuflur. Per-

pendiküler laminadan da rezeksiyon yap›lm›flsa bu parçalar da L-strut’›n

yap›m›nda kullan›labilir12 (Resim 11). Oluflturulan bu L-strut sa¤lam bir fle-
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Resim 7. Transkolumellar insizyon sonras› burun
s›rt›n›n elevasyonu ile nazal septumun dorsalinin,
anterior septal aç›n›n ve  septum kaudalinin
ortaya koyuluflu.

Resim 8. Dorsal split ile üst lateral k›k›rdaklar›n
septal k›k›rdaktan ayr›lmas›.



kilde yerine fikse edilmelidir. Bu

fiksasyon 5/0 prolen ile önde nazal

spine ve dorsalde her iki üst lateral

k›k›rda¤a yap›l›r. Posteriorde per-

pendiküler laminan›n önünde ye-

terli miktarda k›k›rdak b›rak›labildi-

¤i durumlarda buraya yap›lacak

üçüncü bir fiksasyon, strut’›n daha

da güvenli bir flekilde yerinde dur-

mas›n› sa¤layacakt›r. 

Total septal rekonstrüksiyon s›-

ras›nda spreader greft uygulamas›

da yap›lacaksa iki yöntemden biri

izlenebilir: Haz›rlanan spreader

greftler iki enjektör ucu yard›m›yla

L-strut üzerine 5/0 prolen ya da

PDS ile fikse edildikten sonra L-

strut üzerindeki spreader greftlerle

beraber burunda her iki üst lateral

k›k›rdak aras›na yine enjektör uçla-

r› yard›m›yla sütürlerle fikse edile-

bilir (Resim 12 ve 13). Di¤er yön-

temde ise L-strut burunda her iki

üst lateral k›k›rdak aras›na koyul-

duktan sonra haz›rlanm›fl olan

spreader greftler enjektör uçlar›

yard›m›yla üst lateral k›k›rdak-

spreader greft-septal k›k›rdak-
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fiekil 9. Kaudal sublüksasyonda septumun nazal
spine “8” sütürü ile fikse edilmesi..

Resim 9. Dorsal splitin yan› s›ra alar k›k›rdaklar›n
da birbirinden ayr›lmas›yla nazal septumun çok
genifl bir flekilde ekspoze oldu¤u görülüyor.

Resim 10. A: Kaudal septumda sa¤a do¤ru sublüksasyonu olan bir olgunun preoperatif 
görüntüsü.B: Postoperatif görüntüde  kaudal septumun orta hatta nazal spine fikse edilmesi
sonras›nda sublüksasyonun ortadan kalkt›¤› görülüyor.

A B



spreader greft-karfl› üst lateral k›k›r-

dak olacak flekilde yerlefltirilir ve yi-

ne 5/0 prolen ya da PDS matres sü-

türler ile fiksasyon gerçeklefltirilir. 

Tüm bu yaklafl›mlar›n yan› s›ra,
septal deviasyon sadece küçük bir
spurden olufluyorsa ve greft mater-
yali olarak genifl bir septal k›k›rdak
elde edilmesi gerekli de¤ilse, gerek
aç›k teknik, gerekse kapal› teknik ri-
noplastide tercih edilebilecek bir
baflka yaklafl›m, operasyonun he-
men bafl›nda uygulanabilecek en-
doskopik septoplasti yaklafl›m›d›r.
Bu teknikte endoskop eflili¤inde
septal spur üzerine orak b›çakla ho-
rizontal bir insizyon yap›l›r. Eleva-
tör yard›m› ile üst ve alt muperikon-
drial ya da mukoperiosteal flepler
eleve edilerek k›k›rdak ya da kemik
spur ortaya koyulur. Ard›ndan spur
eksize edilerek flepler yerine yat›r›-
l›r. Daha sonra transseptal bir sütür
at›l›r ya da fleplerin üzerine küçük
bir tampon yerlefltirilir.9

Operasyonun sonunda muko-

periondrial-mukoperiosteal flepler

yerine yat›r›l›r. Transseptal sütürle-

rin at›lmas›nda büyük yarar vard›r.

Bu sütürler 4/0 rapid vicryl ya da

kromik katgütle at›l›rlar. Böylece

flepler aras› ölü boflluk ortadan kal-

kar, kanama ve septal hematom ris-

ki azal›r, fleplerde y›rt›k varsa septal

perforasyon riski azal›r. Fleplerin

kanlanmas›n›n bozulmamas› için

bu sütürler çok s›k at›lmamal›d›r.

Transseptal sütürler at›lsa da fleple-

rin elevasyonu ve sonras›nda hiç

y›rt›k oluflmam›flsa, 15 numara bis-

turi ile mukoperikondriuma tek tarafl› yap›lacak küçük bir insizyon olas›

bir kanamada septal hematom riskini daha da azaltacakt›r. Baz› cerrahlar

bu sütürlerin sonras›nda herhangi bir tampon ya da splint kullanmamakta-
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Resim 11. K›k›rdak parçalar›n›n yan› s›ra 
perpendiküler laminan›n da kullan›lmas›yla
oluflturulan L-strut görülmekte.

Resim 12. Spreader greftlerin haz›rlanan 
L-strut’a sütüre edilmesi görülüyor. 

Resim 13. Üzerine spreader greftler fikse 
edilmifl haldeki L-strut’›n sütürlerle her iki üst 
lateral k›k›rdak aras›na tespit edilmesi 
görülmekte.



d›r. Awan ve Iqbal’in13 88 hasta ile gerçeklefltirdi¤i bir çal›flmada septoplas-

ti sonras› hastalar›n yar›s›na nazal tampon uygulanm›fl, di¤er yar›s›na uy-

gulanmam›fl ve operasyonun gerçeklefltirildi¤i günün akflam›nda nazal

tampon uygulanan grupta anlaml› derecede daha çok postoperatif a¤r›,

bafl a¤r›s›, epifora, disfaji ve uyku bozukluklar› tespit edilirken postopera-

tif 7. günde yap›lan muayenede kanama s›kl›¤›, septal hematom, sinefli ve

lokal infeksiyon aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› bir fark tespit edilme-

mifltir. Camirand’›n14 bir çal›flmas›nda rinoplasti sonras› nazal tampon uy-

gulanmayan bir grup hastada hiçbir komplikasyon geliflmedi¤i bildirilmifl-

tir. Buna karfl›n daha önceki y›llardaki bir çal›flmas›nda Guyuron,15 septo-

rinoplasti sonras› nazal tampon uygulanan ve uygulanmayan iki grup has-

tay› takip etmifl ve tampon uygulanan grupta havayolunda daha fazla bir

iyileflme meydana geldi¤ini, ayn› zamanda tampon uygulanmayan grupta

daha yüksek rezidüel ya da rekürren deviasyon oran› tespit etti¤ini bildir-

mifltir. Günümüzde cerrahlar›n büyük ço¤unlu¤u tampon ya da splint kul-

lanmay› tercih etmektedir. Burada klasik flerit fleklindeki gazl› bez tam-

ponlardan süngersi tamponlara, hava yolu olan ve olmayan splintlere ka-

dar çeflitli tampon ve splint seçenekleri bulunmaktad›r. Gazl› bez tampon-

larda karfl›lafl›lan önemli bir sorun ç›kar›l›rken oldukça fazla a¤r› yapmas›

ve burunda kald›¤› süre içinde meydana gelen yap›fl›kl›klaran ötürü daha

çok travmatizasyon ve kanamaya yol açmas›d›r. Eldiven parma¤› fleklinde

kullan›lan tamponlarda ise çevre dokuyla tampon aras›nda lateks olaca¤›

için travmatizasyon ve a¤r› daha az olacakt›r. Ancak lateks alerjisi olanlar-

da bu tamponun kullan›lmas› uygun de¤ildir. Süngersi tampon (Merocel)

gibi burna yerlefltirdikten sonra hacmi geniflleyen tamponlara ise dikkat

edilmelidir, çünkü bu tür tamponlar rinoplasti sonras› eksternal olarak fik-

se edilen nazal çat›da aç›lmalara yol açabilirler. Son y›llarda internal nazal

splintlerin kullan›m› giderek artmaktad›r. Bu splintler, üzerlerine antibiyo-

tikli pomad sürüldükten sonra septum anterioruna 5/0 prolen transseptal

bir sütürle fikse edilir. Bu fiksasyonda ipek sütür kullanmaktan kaç›n›lma-

l›d›r. Splintler 3-4 gün yerinde b›rak›l›r. Total septal rekonstrüksiyon yap›-

lan olgularda oldu¤u gibi gerekti¤inde bu süre 7-10 güne de uzat›labilir.

Üzerinde hava yolu bulunan Doyle

splintlerle hasta operasyondan he-

men sonra burnundan nefes alabil-

mektedir (Resim 14). Buna karfl›n

bu splintlerin içi kan p›ht›lar›yla t›-

kanabilir. Erken irrigasyonla bunun

önüne geçilebilir. ‹nternal nazal

splintler hastalar taraf›ndan çok iyi

tolere edilirler. Ç›kart›l›rken de tam-

ponlara göre hastaya çok daha az

ac› verirler. 
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Resim 14. Doyle  internal nazal splint.
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Neler Ö¤rendik?

1. Kilian yaklafl›m› septumun hangi bölümüne ulafl›mda yetersizdir?

a. Perpendiküler lamina

b. Vomer

c. Maksiller krest

d. Septal k›k›rda¤›n posterioru

e. Septum kaudali

2. Afla¤›daki yap›lardan hangisi internal nazal valve kat›lmaz?

a. Alt konka alt ucu

b. Apertura piriformis

c. Kuadrangüler k›k›rdak 

d. Üst lateral k›k›rdak

e. Alar k›k›rdak

3. Nazal septumu uzun olan ve ayn› zamanda kaudal sublüksasyonu olan bir olgu-

da septum kaudalinden 2-3mm’lik bir eksizyon yap›l›p septumun orta hatta

nazal spine fikse edilmesi afla¤›dakilerden hangisine yol açar? 

a. Tip rotasyonunda hafif bir azalma olur.

b. Tip rotasyonunda hafif bir artma olur.

c. Tip rotasyonu de¤iflmez. 

d. ‹nternal valvde daralma meydana gelir.

e. Eksternal valvde daralma meydana gelir.

4. Nazal destek çizgisi olarak adland›r›lan hayali çizgi afla¤›daki hangi iki nokta

aras›ndan geçer?

a. Nasion-nazal spin

b. Dorsal kemik k›k›rdak bileflke noktas›- nazal spin

c. Dorsal kemik k›k›rdak bileflke noktas› -insiziv kanal 

d. Glabella-nazal spin

e. Glabella-insiziv kanal.

5. Projeksiyonun fazla oldu¤u bir olguda septorinoplasti yap›l›rken projeksiy-

onun azalt›lmas›nda afla¤›daki insizyonlardan hangisinin katk›s› en çoktur?

a. Transkolumellar b. Kilian

c. Hemitransfiksiyon d. Tam transfiksiyon

e. Parsiyel transfiksiyon

Do¤ru Yan›tlar

(1-e, 2-e, 3-b, 4-b, 5-d)

Rinoplastide
septuma
yaklafl›m
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Alt konka hipertrofileri, burun t›kan›kl›¤› etiyolojisinde rol oynayan

bafll›ca nedenler aras›ndad›r. Akut rinit, alerjik rinit, vazomotor rinit, kro-

nik hipertrofik rinit gibi hastal›klara ba¤l› olarak hacimce büyüyen alt kon-

kalar, tek bafllar›na burun t›kan›kl›¤›na yol açabildikleri gibi, ço¤u zaman

septum deviasyonlar›, nazal deformiteler ile birliktelik göstererek burun

t›kan›kl›¤›na neden olurlar. 

Rinoplasti ameliyatlar›nda sadece eksternal deformitelerin düzeltilme-

sine yönelmek, postoperatif dönemde kozmetik aç›dan iyi ancak fonksi-

yonel aç›dan yetersiz sonuçlar›n al›nmas›na neden olmaktad›r. Rinoplasti

ameliyat› planlanan bir hastada baflta septum, alt konkalar, nazal valv ve

alar bölge olmak üzere fonksiyonel bozuklu¤a neden olabilecek tüm ele-

manlar de¤erlendirmelidir. Nitekim rinoplasti ameliyatlar›nda, endonazal

bölgedeki patolojilere ve bunlar›n tedavi yaklafl›mlar›na hakim olmak,

KBB uzmanlar›n›, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlar›ndan ay›ran

en önemli avantajd›r. 

Ameliyat Öncesi De¤erlendirme

Rinoplasti planlanan bir hastada, nazal deformitenin ve buna neden

olan patolojilerin tan›mlanmas›yla beraber alt konkalar da de¤erlendiril-

melidir. Alt konkalar de¤erlendirilirken sadece alt konka ön ucunun de-

¤erlendirilebildi¤i anterior rinoskopi ile yetinilmemeli, alt konkalar›n na-

zal pasajdaki konumlar›n› ve alt konka arka uçlar›n›n koana ile olan iliflki-

sini belirlemek için nazal endoskopi yap›lmal›d›r. Konkalarda hipertrofi

nedeni olan ve medikal tedaviye yan›t veren akut rinit, alerjik rinit ve va-

zomotor rinit gibi hastal›klar, yap›lacak müdahaleye karar vermeden önce

ekarte edilmelidir. Endonazal oluflumlar›n de¤erlendirilmesi sonucunda

septumda patoloji saptan›rsa ameliyat septorinoplasti fleklini almal›, e¤er

alt konkalarda kronik hipertrofik bir büyüme görülürse cerrahi iflleme, alt

konkalara müdahale de eklenmelidir. 

Rinoplastide Alt
Konkaya Yaklafl›m

Dr. Ahmet Emre Süslü
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Primer olarak yap›lan rinoplastilerin bü-

yük k›sm› redüksiyon (küçültme) amaçl›d›r,

bu ameliyatlarda kemik ve k›k›rdak çat› daral-

t›lmakta, septum yüksekli¤i azalt›lmaktad›r.

Her ne kadar bir tak›m greftleme ve sütür tek-

nikleri ile nazal valv aç›s›n›n daralmas› engel-

lenebilse de; üst lateral k›k›rdak kaudal ucu,

septum, alt konka ön ucu ve burun taban› ara-

s›nda kalan “nazal valv bölgesinde” preopera-

tif döneme göre daralma gözlenmektedir. Na-

zal valv bölgesinde oldukça fazla hacim kapla-

yan alt konka ön ucunun, rinoplasti s›ras›nda

küçültülmesi postoperatif dönemde görülebi-

lecek fonksiyonel s›k›nt›lar› azaltabilir. Bu ne-

denle rinoplasti planlanan hastalarda, alt kon-

kalarda t›kan›kl›¤a yol açacak hipertrofi sap-

tanmasa bile, postoperatif dönemde alt konka-

lar›n hava yolunda kaplayacaklar› alan göz

önüne al›nmal› ve ameliyat s›ras›nda alt kon-

kalara herhangi bir müdahale yap›l›p yap›lma-

yaca¤›na bu de¤erlendirme sonucunda karar verilmelidir. Rinoplasti son-

ras› fonksiyonel sorunlar› azaltmak için alt konkalara giriflimi rutin olarak

her vakada uygulayan otörlerin say›s› az de¤ildir.1

Afla¤›da alt konkalara müdahale tekniklerinden, ayr›nt›l› olarak bahse-

dilecektir. Bu tekniklerin bir k›sm› alt konkalar›n eksizyonlar› ile gerçek-

lefltirilirken, bir k›sm›da konkalar›n yumuflak doku bileflenlerinin destrük-

siyonu ile uygulan›r. Hangi alt konkada, hangi tekni¤in uygulanaca¤›na

karar vermek için alt konkalar›n dekonjesyon sonras› tekrar de¤erlendiril-

mesi oldukça yard›mc› bir yöntemdir. Preoperatif vazokonstriksiyon testi

ile alt konka hipertrofileri için uygulanan tedavilerin sonuçlar›n›n tahmin

edilebilece¤i bilinmektedir.2 Dekonjesyon sonras› konka hacminde küçül-

me gözlenmiflse; bu, konkada yumuflak doku komponentinden kaynakla-

nan bir hipertrofi oldu¤unu gösterir. Dekonjesyon ifllemi sonras›nda alt

konka hacminde belirgin küçülme görülmüyorsa; bu bulgu bize konkal

kemik kaynakl› bir patoloji oldu¤unu telkin etmektedir. Alt konkan›n yu-

muflak doku bileflenlerinde hipertrofi mevcutsa, destrüksiyon yöntemleri

tercih edilebilirken, konkal kemik kaynakl› hipertrofilerde kemik ve yu-

muflak dokuyu içeren eksizyonel yöntemler düflünülmelidir. Resim 1’de

burun t›kan›kl›¤› ile baflvuran bir hastan›n, alt konkas›n›n, dekonjesyon

öncesi ve sonras›ndaki hacim de¤iflikli¤i görülmektedir.

Konka fonksiyonlar›n›n objektif olarak belirlemek için rinomanomet-
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Resim 1. Alt konkan›n (A)
dekonjesyon öncesi ve 
(B)sonras›ndaki görünümü.

A

B



ri veya akustik rinometri ile dekonjesyon öncesi ve sonras› ölçümler yap-

mak gerekmektedir. Rinomanometri hava ak›m›n› sa¤lamak için nazal pa-

saj›n ön ve arka uçlar›nda oluflan bas›nç fark›n› ölçmekteyken, akustik ri-

nometri nazal pasaj›n anatomik yap›s› ve darl›k bölgeleri hakk›nda bilgi-

ler verir. Dekonjesyon sonras›; rinomanometri ile hava ak›m›n› sa¤lamak

için daha az bas›nç fark› meydana geldi¤inin görülmesi ya da akustik rino-

metri ile alt konka ön ucunun bulundu¤u mesafedeki alanda geniflleme

görülmesi, alt konka hipertrofisinin t›kan›kl›k oluflturan faktörlerden biri

oldu¤unun göstergesidir.3

Cerrahi Tedavi

Konkalar›n küçültülmesine yönelik birçok cerrahi yöntem bulunmak-

ta olup, teknolojik geliflmeleri takiben bu tekniklerin say›s› özelikle son

y›llarda h›zla art›fl göstermifltir. Bu bölümde konkalar›n küçültülmesine

yönelik medikal tedaviler ve günümüzde son derece s›n›rl› olarak uygula-

nan enjeksiyon teknikleri gibi uygulamalar kapsam d›fl›nda tutulacak, da-

ha ziyade rinoplasti ile kombine edilebilecek yöntemler 3 ana bafll›k alt›n-

da incelenecektir. 

Mekanik Yöntemler

Alt Konka Lateralizasyonu (Outfracture)

Mekanik olarak alt konkan›n lateralize edilmesidir. Genellikle bir ele-

vatör yard›m›yla konkan›n önce mediale daha sonra da laterale k›r›lmas›y-

la yap›l›r (fiekil 1). Konkay› lateralize etmek amac›yla 9 cm’lik Killian nazal

spekulumlarda güvenle kullan›labilir. Uygulamay› ideal flekilde tamamla-

mak amac›yla konkal kemik tam olarak k›r›lmal› ve konka burun lateral

duvar›na dayan›ncaya kadar lateralizasyon ifllemi tekrarlanmal›d›r.4 Latera-

lizasyonun yafl a¤aç k›r›¤› fleklinde olmamas›n› sa¤lamak için konkal ke-

Rinoplastide 
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mi¤in osteotomi yap›larak k›r›lmas› ya da konkal kemikten kama ç›kar›l-

mas› gibi uygulamalar denenebilir.3

Kolay uygulanabilirli¤i nedeniyle alt konka lateralizasyonu s›kl›kla ter-

cih edilmesine ra¤men konkan›n total hacminde de¤ifliklik olmamas› ve

k›sa sürede konkan›n eski pozisyonunu almas› nedeniyle tek bafl›na uygu-

land›¤›nda burun t›kan›kl›¤›na uzun süreli çözüm olmaz. Tek bafl›na uygu-

land›¤›nda erken postoperatif dönemde dahi %25’e varan baflar›s›zl›k

oranlar› bildirilmifltir.5 Alt konka lateralizasyonu, genellikle di¤er konka

küçültme teknikleri ile beraber uygulan›r. 

Destrüktif Yöntemler 

Koterizasyon

Alt konka elektrokoterizasyonunu ekstramukozal ya da submukozal

olarak uygulamak mümkündür. Ekstramukozal koterizasyon, monopolar

koter veya koter aspiratörlerle gerçeklefltirilebilir. Alt konkan›n inferome-

dial k›sm› boylu boyunca koterize edilerek konka küçültülür. Monopolar

koter kullanarak alt konkadan mukoza ile beraber yumuflak dokuda ç›kar-

t›labilir. Submukozal kotrizasyonda ise konka içine konka ön ucundan ar-

ka ucuna do¤ru i¤ne elktrodlar yerlefltirilir ve koterizasyon bu i¤neler üze-

rinden yap›l›r. Konkan›n büyüklü¤üne ve yumuflak doku hacmine göre

submukozal koterizasyon konkan›n de¤iflik noktalar›ndan uygulanabilir.

Koterizasyon teknikleri kolay uygulanabilen tekniklerdir. ‹fllemin k›sa

sürmeside di¤er bir avantaj olarak say›labilir. Ancak ekstramukozal koteri-

zasyon sonras› postoperatif dönemde uzun süreli ödem ve kabuklanma

kaç›n›lmazd›r. Submukozal koterizasyonda da uzun süreli ödem görülür-

ken, kabuklanman›n sadece i¤nelerin girifl yerlerinde olmas› beklenir.

Submukozal koterizasyon yap›l›rken i¤nelerin yüzeyselleflmesi sonucun-

da bu bölgelerde mukozal nekroz ve kabuklanma s›kl›kla görülen komp-

likasyonlar aras›ndad›r.6 Koterizasyon teknikleri uygulan›rken konkal ke-

mikten mümkün oldu¤unca uzak çal›fl›lmal› ve kemik dokunun koterize

edilmemesine dikkat edilmelidir. Konkal kemi¤in koterize edilmesi osteit

ve kemik nekrozuyla sonuçlanan can s›k›c› komplikasyonlara yol açabilir.

Yap›lan kontrollü çal›flmalarda submukozal koterizasyon sonras› iyileflme

döneminin çok uzun oldu¤u ve uzun dönemde burun t›kan›kl›¤›n›n tek-

rarlad›¤› bildirilmifltir.6

Burun t›kan›kl›¤›n uzun sürede düzelmesi, ödem ve kabuklanman›n

kaç›n›lmaz olmas›, konkaya verilen kontrolsüz enerjinin nekrozla sonuç-

lanabilmesi ve tatmin edici olmayan uzun dönem baflar› oranlar› koteri-

zasyon tekniklerinin s›k kullan›lan teknikler aras›nda yer almas›n› engelle-

mektedir. Günümüzde konka içine kontrollü enerji veren radyofrekans
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teknolojisinin geliflmesi ve s›k kullan›l›r hale gelmesi, koterizasyon teknik-

lerinin kullan›m›n› oldukça s›n›rlam›flt›r.

Lazer

Konka hipertrofilerinin cerrahi tedavisinde, lazer teknolojisi yaklafl›k

30 y›ld›r kullan›lmaktad›r. Karbon dioksit (CO2) lazerleri takiben lazer tek-

nolojisi gelifltikçe Neodymium-yttrium aluminyum garnet (Nd-YAG), hol-

mium-yttrium aluminyum garnet (Ho-YAG), potasyum titanil fosfat (KTP)

ve Argon-iyon lazerlerde konka cerrahisi amac›yla kullan›lm›flt›r.7 Lazer ›fl›-

¤›, dalga boylar›na göre dokuda farkl› etkiler göstermektedir. CO2 lazer

›fl›¤›, doku içindeki su taraf›ndan yüksek oranda emilir, bu özellik kesme

ve yüzeysel evoparizasyon iflleminde avantaj sa¤lar. Nd:YAG lazer ise de-

rin dokulara etki ederek doku alt›nda genifl koagülasyon alanlar› olufltu-

rur. Hemoglobin gibi endojen kromoforlar taraf›ndan emilen KTP ve Ar-

gon lazerlerde vasküler yap›lar üzerinde etkilidir ve genellikle vasküler

malformasyonlar›n tedavisinde kullan›l›rlar.7

Lazerin, konka cerrahisindeki en büyük avantaj› kanama kontrolüdür.

Lazerlerin konka kütlesini azalt›rken, submukozal sekretuar bezlerde atro-

fiye yol açmas› da bir di¤er avantajd›r.3 Bu avantajlar› yan›nda lazer ekip-

manlar›n›n oldukça pahal› olmas› ve karfl›lafl›lan teknik zorluklar (burun

pasaj›n›n posteriorounda çal›flman›n zor olmas›, yans›yan lazer ›fl›¤›na

ba¤l› olarak istenmeyen bölgelerin yak›lmas›) konka cerrahisinde lazer

kullan›m›n›n pratik bir yöntem olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Yayg›n

mukozal hasar›n oluflmas› ile uzun süren krutlanmalar›n görülmesi bu

yöntemin s›k karfl›lafl›lan bir komplikasyonudur. De¤iflik çal›flmalarda

özellikle submukozal doku hipertrofisine ba¤l› konka büyüklüklerinin te-

davisinde lazer uygulamalar› ile hem uzun hem k›sa dönemde baflar›l› so-

nuçlar elde edildi¤i bildirilmektedir. Sroka ve ark.7 lazer tedavisi ile konka-

lar›na müdahale ettikleri hastalar› 3 y›l takip etmifller ve %75’lik bir baflar›

oran› bildirmiflleridir. 

Radyofrekans

Alt konka hipertrofilerinin radyofrekans (RF) ile tedavisi, baflar›l› so-

nuçlar› ve komplikasyon oran›n›n düflük olmas› nedeniyle son y›llarda

s›kl›kla uygulan›r hale gelmifltir. RF tedavisinde mukozal hasar oluflmad›¤›

için krutlanma görülmez; postoperatif dönemdeki ödem submukozal

elektrokoterizasyonla karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça azd›r ve enerji elektro-

koterizasyonun aksine kontrollü flekilde verildi¤inden istenmeyen doku

hasarlar› ile karfl›lafl›lmaz; postoperatif dönemde oluflan a¤r› hastay› ge-
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nelde rahats›z etmez; konkan›n parsiyel ya da total eksizyonlar›n›n en kor-

kulan komplikasyonu olan kanama ise RF uygulamas›n›n beklenen bir du-

rum de¤ildir. Tüm bunlar›n yan›nda lokal anestezi alt›nda kolay uygulana-

bilir bir yöntem olmas› RF uygulamalar›n›n popülaritesini oldukça artt›r-

m›flt›r. RF cerrahisinin bir baflka avantaj› da tekrarlanabilir bir yöntem ol-

mas›d›r; alt konkalarda yeterli küçülme sa¤lan›ncaya kadar RF uygulamas›

seanslar halinde tekrarlanabilir. Kemik kaynakl› konka hipertrofilerinde,

tedavi etkinli¤i yoktur. Uzun dönem baflar›, erken postoperatif dönemde-

ki baflar› oranlar›na göre düflüfl gösterdi¤inden, hastay› bu konuda bilgi-

lendirmeli ve uygulaman›n tekrarlanabilece¤i vurgulanmal›d›r.

RF uygulamas›, i¤ne elektrotun alt konkaya submukozal olarak yerlefl-

tirilmesi ve submukozal dokulara kontrollü flekilde enerji verilmesiyle ger-

çeklefltirilir (fiekil 2). Elektrotun yayd›¤› radyodalgalar, doku içinde elek-

tromagnetik bir alan oluflturarak ekstraselüler ve intraselüler metal iyonla-

r› hareket ettirir. Bu iyonlar›n birbirlerine h›zla çarpmalar›yla meydana ge-

len ›s› enerjisi ile submüköz alanda doku hasar› meydana gelir. Radyocer-

rahinin en önemli avantaj› dokuya kontrollü enerji verilmesi ve istenme-

yen uzak dokularda ve kemikte lezyon oluflturmamas›d›r. RF ile doku içe-

risinde oluflan lezyon elips fleklindedir. Lezyon boyutlar› uzun ekseninde

elektrot boyunun iki kat›, yatay ekseninde ise elektrot boyunun 2/3’ü ka-

dard›r.8

RF uygulamas›nda, elektrot kon-

kan›n ön ucuna yerlefltirilir. Genel-

likle her konkaya bir kez enerji ver-

mek yeterlidir ancak konkan›n bü-

yüklü¤üne göre ilk uygulama saha-

s›n›n d›fl›nda kalan baflka bir nokta-

dan da enerji verilebilir. Verilecek

olan enerji 75° - 85° C aras›nda ›s›

oluflturacak flekilde 400-700 Joule

aras›nda olmal›d›r. Konkaya birden

fazla uygulama verilecekse, verile-

cek toplam enerji 70° Joule’u geç-

memelidir. 

Alt konka hipertrofilerine RF uy-

gulamas›n›n ilk 3 aydaki baflar›

oranlar› için %80–100 aras›nda de¤iflen yüksek oranlar bildirilmektedir.9,10

RF tedavisinin uzun dönem sonuçlar› için k›sa dönemdeki kadar yüksek

oranda baflar› oranlar› bildirilmese de elde edilen sonuçlar tatmin edicidir.

Klini¤imizde yap›lan bir araflt›rmada RF uygulanan 89 hasta ortalama 30,5

ay takip edilmifl ve yaklafl›k %80’lik bir baflar› oran›na ulafl›lm›flt›r.11
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Eksizyonel Yöntemler

Total Konka Eksizyonu

Alt konkalar›n total eksizyonu

ile burnun solunan havay› ›s›tma ve

nemlendirme gibi fonksiyonlar›n-

da önemli ölçüde bozulma bekle-

nir. Bununla birlikte total konka ek-

sizyonun atrofik rinite nedenleri

aras›nda gösterilmesi, KBB hekim-

lerini, bu tekni¤in uygulanmas›n-

dan uzaklaflt›rm›flt›r. Ancak yüksek

say›larda hastan›n, uzun süre takip

edildi¤i birkaç seride; total konka

eksizyonun kuru ve s›cak iklimler-

de bile korkulan komplikasyonlara

yol açmad›¤› ve uzun dönemde di-

¤er tekniklere göre çok daha yük-

sek baflar› oranlar›na ulafl›ld›¤› bil-

dirilmifltir.12-14

Total alt konka eksizyonunda

cerrahi teknik kolayd›r. Konka me-

diale do¤ru k›r›larak mobilize edil-

dikten sonra bir makas yard›m›yla

yap›flma yerine mümkün olan en

yak›n yerden boylu boyunca kesilir

(fiekil 3). Postoperatif dönemde, ka-

nama, uzun süreli krutlanma gibi komplikasyonlarla s›kl›kla karfl›lafl›labi-

lir. ‹fllem sonras›nda kanamay› kontrol alt›na almak için mutlaka tampon

koymak gerekir. 

Total konka rezeksiyonu sonras› oldukça geniflleyen ve fonksiyonlar›-

n› tam olarak yerine getiremeyen havayolu, hastada; so¤uk ve s›cak hava-

ya afl›r› duyarl›l›k, burun t›kan›kl›¤› hissi, farinkste kuruluk hissi ve kronik

farenjite yol açabilir. Yukar›da s›ralanan ve geri döndürülmesi mümkün

olmayan sorunlar›n yan› s›ra kanama ve uzun süren kabuklanma gibi

komplikasyonlar›n di¤er tedavi alternatiflerine göre daha s›k görülmesi ve

atrofik rinit riski nedenleriyle total konka eksizyonu cerrahi algoritmada

son s›ralara b›rak›lmal›d›r. 

Parsiyel Konka Eksizyonu

Total konka eksizyonundan farkl› olarak, konkan›n fizyolojik fonksi-

yonlar› k›smen korunmufl olur. Konka serbest kenar›n›n bir k›sm› makas

yard›m›yla eksize edilir (fiekil 4 ve Resim 2). Parsiyel eksizyonlarda, konka-
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fiekil 3. Makas yard›m›yla alt konkan›n total
olarak eksize edilifli.

fiekil 4. Makas yard›m›yla alt konkan›n parsiyel
olarak eksize edilifli.



n›n büyüklü¤üne ve yap›s›na göre

konkal kemi¤in de bir k›sm› eksize

edilebilir. Alt konka ön ucu nazal

valv bölgesinde yer almaktad›r; bu

yüzden sadece alt konkan›n ön ucu-

nun al›nmas›n›n yeterli olaca¤›n› id-

dia eden çok say›da görüfl vard›r.15,16

Parsiyel alt konka eksizyonlar›n-
dan sonra kanama ve krutlanma
beklenen komplikasyonlar aras›n-
dad›r. Yap›lan çal›flmalarda parsiyel
eksizyon sonras› kanaman›n %10

oran›nda görülebilece¤i bildirilmifltir.3 Rezeksiyon sonras› koter yard›m›y-
la kanama kontrolü, postoperatif kanama riskini azaltsa da ifllem sonras›
tampona hemen her vakada ihtiyaç duyulmaktad›r. 

Parsiyel olarak eksize edilmifl konkalar›n tekrar hipertrofiye olma riski
vard›r. Bu durum ameliyat sonras›nda uzun dönem baflar›y› olumsuz etki-
ler. Yap›lan bir çal›flmada alt konkalar› parsiyel eksize edilen hastalarda
postoperatif 1. ayda %82 olan baflar›n›n, birinci y›l sonunda %40’lara düfl-
tü¤ü bildirilmifltir.17

Submüköz Konka Eksizyonu

Konka hacmini küçültürken, konkay› örten mukozay› ve mukozan›n
fizyolojik fonksiyonlar›n› koruma amac›yla tarif edilen bir tekniktir. Bu
teknikte alt konka ön ucuna vertikal düzlemde konkal kemi¤e kadar uza-
nan derinlikte bir insizyon yap›l›r. Daha sonra konkal kemi¤in üzerindeki
yumuflak dokular subperiosteal planda çal›fl›larak bir elevatör yard›m›yla
kald›r›l›r. Kemik konka üzerindeki yumuflak dokular›n tümü s›yr›ld›ktan
sonra makas yard›m›yla eksize edilir. Konkal yumuflak dokular›n elevas-
yonu, konkal kemi¤in düzensiz bir yüzeye sahip oluflu ve yumuflak doku-
lar›n kemi¤e s›k›ca yap›flmas› nedeniyle oldukça zordur ve bu s›rada mu-
kozal hasar oluflmas› olas›d›r. 

Bu yöntem özellikle konkal kemik kaynakl› hipertrofilerde etkilidir.
Konkal kemi¤in eksizyonu ile hem konka hacmi küçülür hem de geriye
kalan konka dokular›n›n lateralizasyonu kolaylafl›r. ‹fllem sonras› hem ka-
nama kontrolü hem de lateralizasyonu sa¤lamak için tampon kullan›lma-
s› gerekir. Mukozada hasar meydana gelmemiflse postoperatif dönemde
kabuklanma ve sinefli oluflumu beklenmez. Total ve parsiyel konka eksiz-
yonlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda kanama baflta olmak üzere komplikasyon
riski daha azd›r. Ancak bu teknik konka yumuflak doku kitlesini azaltma-
d›¤› için kemik kaynakl› hipertrofiler d›fl›nda etkisiz kalmaktad›r. Ayr›ca
kemik üzerinden mukoza ve submukozal dokular›n elevasyonun zor ol-
mas› bu tekni¤in ancak seçilmifl olgularda uygulanmas›n› gerektirir.
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Resim 2. Parsiyel olarak eksize edilmifl konka.



Türbinoplasti

Türbinoplasti asl›nda bir parsi-

yel alt konka eksizyon tekni¤idir.

Di¤er konka eksizyon tekniklerinin

dezavantajlar›n› ortadan kald›rmak

amac›yla ilk defa Freer taraf›ndan

1911’de tan›mlanm›flt›r. Bu teknik-

te, konkan›n medaile do¤ru k›r›la-

rak mobilize edilmesinden sonra

konka ön ucuna vertikal düzlemde

insizyon yap›l›r. Konkan›n medi-

alindeki yumuflak dokular kemik

üzerinden eleve edilir. Eleve edilen

mukozal dokular, konka inferioru-

na yap›lan bir insizyon ile serbest-

lefltirilir (fiekil 5). Bu ifllemden son-

ra makas yard›m›yla konkal kemik

ve lateralindeki mukoza ve submu-

kozal dokular eksize edilir (fiekil 6).

Daha önce eleve edilerek korunan

medialdeki mukozan›n kalan kon-

ka güdü¤ü üzerine yat›r›lmas› ile de

yeni küçük bir konka oluflturulur

(fiekil 7). Sütür atmaya gerek yoktur

ancak ifllem sonras› tampon kulla-

n›lmal›d›r. 

Postoperatif kanama, kabuklan-

ma ve sinefli gibi komplikasyonlar›n

oluflma riski total ve parsiyel konka

eksizyonlar›na göre daha az olmak-

la beraber vard›r. Mukozan›n korun-

mas› kabuklanmay› engellerken, ko-

runan mukoza konkan›n fizyolojik

fonksiyonlar›n›n devam›n› sa¤lar. 

Mikrodebrider Yard›m›yla Türbinoplasti
Endoskopik sinüs cerrahisinde mikrodebrider kullan›m›n›n yayg›nlafl-

mas›, bu aletin konka hipertrofilerinin cerrahi tedavisinde de kullan›lma-

s›n› beraberinde getirmifltir. Alt konka ön ucuna yap›lan insizyon ya da

mikrodebriderin özel konka uçlar› kullanarak, mikrodebrider submuko-

zal olarak konka içine do¤ru ilerletilir. Konka medial yüzünde mukozal

hasar oluflturmamak için laterale, konkal kemi¤e do¤ru çal›fl›lmal›d›r. Kon-
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fiekil 5. Alt konka medialindeki mukozal ve
submukozal dokular›n elevasyonu (A) ve eleve
edilen dokular›n serbestlefltirilmesi (B).

fiekil 6. Eksizyon. A: Medialden ve B: Önden
bak›fl.

A

A

B

B



ka submukozal dokular› debride edilerek

al›n›r ve submukozal dokularda hacimce

küçülme sa¤lan›r (fiekil 8). Ancak bu tek-

nik kemik kaynakl› hipertrofilerde etkisiz-

dir. Genelde tampon kullanmaya gerek

kalmasa da hemostaz›n sa¤lanmas› ve

konkan›n lateralizasyonu için tercih edile-

bilir. Krutlanma mukozal hasar olmad›kça

beklenmez. 

Yap›lan karfl›laflt›rmal› çal›flmalarda
mikrodebrider yard›m›yla türbinoplasti
ile ameliyat sonras›nda k›sa dönemde
hem objektif hem de sübjektif verilere gö-
re oldukça baflar›l› sonuçlar al›nd›¤› bildi-
rilmifltir.6,18,19 Ayn› çal›flmalarda bu tekni-
¤in, uzun dönem baflar›da di¤er destrüktif
yöntemlere göre daha üstün oldu¤u ve re-
kürens oranlar›n›n çok daha düflük oldu-
¤u da vurgulanmaktad›r.6,18,19

Sonuç

Rinoplasti ameliyat› s›ras›nda alt kon-
kalar› küçültmek amac›yla uygulanabile-
cek birçok yöntem mevcuttur. Destrüktif
yöntemler, yumuflak doku kaynakl› hiper-
trofilerde tercih edilmelidir. Kemik kay-
nakl› hipertrofiler ya da hem kemik hem
yumuflak doku kaynakl› hipertrofiler varsa
eksizyonel yöntemlerin daha etkili sonuç-
lar verece¤i aç›kt›r. 

Kolay uygulanabilirli¤i, düflük komplikasyon oranlar› ve tatmin edici
baflar› oranlar› nedeniyle radyofrekans uygulamalar›, di¤er destrüktif yön-
temlere göre daha avantajl›d›r. Ayr›ca konkada yeterli küçülme sa¤lan›n-
caya kadar tekrar edilebilmesi de bu yöntemin bir di¤er avantaj›d›r. 

Eksizyonel yöntemleri rinoplasti ameliyatlar›na kombine etmek, ek
ekipmana ihtiyaç olmamas›ndan dolay› daha pratik olabilir. Ancak posto-
peratif dönemde kanama ve uzun süren krutlanma gibi flikayetler, bu has-
ta grubunda kolay tolere edilemeyebilir, ayr›ca mukozal hasar oluflmas›na
ba¤l› sinefli oluflumu da rinoplasti ameliyat›n›n fonksiyonel olarak olum-
suz etkiler. Eksizyonel yöntemler tercih edilecekse, mukozan›n korundu-
¤u ve normal fizyolojinin çok etkilenmedi¤i submüköz rezeksiyon ve tür-
binoplasti ilk olarak tercih edilmeli, total konka eksizyonuna mecbur ka-
l›nmad›kça baflvurulmamal›d›r.
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fiekil 7. Eleve edilen mukozan›n yerine
yat›r›lmas›. A: Medialden ve B: Öönden
bak›fl

fiekil 8. Mikrodebrider yard›m›yla
türbinoplasti

A

B
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Neler Ö¤rendik?

1. Radyofrekans uygulamas›n›n bir seans›nda, bir konkaya ne kadar enerji veril-

melidir? 

a. 75° - 85° C, 200 – 400 joule b. 75° - 85° C, 400 – 700 joule

c. 75° - 85° C, 750 – 1000 joule d. 35° - 45° C, 200 – 400 joule

e. 35v - 45v C, 400 – 700 joule

2. Afla¤›dakilerden hangisi kemik dokunun konka hacmini artt›rd›¤› alt konka hi-

pertrofilerinde baflar›l› sonuç vermez?

a. Total konka eksizyonu b. Submüköz rezeksiyon

c. Türbinoplasti d. Radyofrekans

e. Parsiyel konka eksizyonu 

3. Alt konka hipertrofilerine yönelik radyofrekans uygulamas› ile ilgili olarak han-

gisi yanl›flt›r?

a. Kanama s›k görülür.

b. Beklenen baflar› sa¤lanamazsa tekrarlanabilir. 

c. Alt konkan›n yumuflak doku yap›s›nda küçülme meydana getirir.

d. Mukozal hasar oluflmad›¤›ndan krutlanma görülmez.

e. Radyofrekans uygulamas›nda konkaya kontrollü bir flekilde enerji verildi-

¤inden ve verilen enerjinin etki alan› s›n›rl› oldu¤undan, komplikasyon 

oranlar› submukozal koterizasyon ve lazer uygulamalar›na göre çok düflük-

tür.

4. Hangisi konkal mukozay› koruyarak, konkan›n fizyolojik fonksiyonlar›n› etkile-

meyen tekniklerin d›fl›ndad›r?

a. Submüköz rezeksiyon b. Mikrodebrider yard›m›yla türbinoplasti

c. Radyofrekans d. Türbinoplasti

e. Total konka eksizyonu

5. Lazer uygulamalar› ile ilgili olarak hangisi yanl›flt›r?

a. En büyük avantajlar› kanama kontrolüdür.

b. Vasküler lezyonlara karfl› en etkili ›fl›k KTP ve Argon lazerlerle sa¤lan›r.

c. Submukozal bezlerde hipertrofi yaparak sekresyonu artt›r›r.

d. Dokular›n yüzeysel evoparizasyonu için en uygun ›fl›¤› CO2 lazer sa¤lar.

e. Mukozal hasar uzun süren krutlanmalara yol açar.

Do¤ru Yan›tlar

(1-b, 2-d, 3-a, 4e, 5-c)
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Rinoplasti bir bilim ve sanatt›r. Rinoplastinin baflar›s› sadece cerrahi ifl-

leme de¤il, ayn› zamanda postoperatif bak›ma da ba¤l›d›r. Bak›m hasta

operasyon masas›ndan kalkmadan flasterleme, tespit ve tampon yerlefltir-

me ile bafllar. Hastan›n konforunun art›r›lmas›, flifllik ve ödemin azalt›lma-

s›, nazal hava yolunun aç›k tutulmas› cerrahi sonras› bak›m›n ana amaçla-

r›d›r.

Tespit

Tespit dikifl basama¤›n› takiben rinoplastinin cerrahi olmayan fakat ol-

dukça önemli bir basama¤›d›r. Amac› yeni oluflturulmufl olan k›k›rdak ve

kemik çat›y› desteklemek, deri ve derialt› dokular›n oturmas›n› sa¤lamak,

arada ölü boflluk ve kan birikimini en aza indirmek ve ameliyat sonras› er-

ken dönemde d›flardan oluflacak travmalardan burun s›rt›n› korumakt›r.1

Öncelikle burun ve eraf›ndaki cilt temizlenip kurutulur. Tentür de

Benjuan ile burun cildi silinebilir. Tespit öncesi burun s›rt›na flaster ile

destek yap›l›r. ‹deali 1 cm geniflli¤indeki flasterlerdir.2 Flasterler öncelikle

osteotomi lateral hatlar› boyunca her iki yana gelecek flekilde konur. Da-

ha sonra burun tipinden bafllanarak yukar› do¤ru horizontal düzlemde ça-

t› kiremiti yerlefltirir gibi flasterler konarak burun köküne kadar gelinir

(Resim 1). Bu flekilde 2 kat flaster konulduktan sonra burun tip k›sm› her

iki yandan gelen flasterler ile yukar› do¤ru kald›r›larak ask›ya al›n›r; böy-

lece supratip bölgesi kranial rotasyonu yap›lm›fl, ayn› zamanda tip bölge-

sine ve supratip bölgesine bas› uygulanm›fl olur. Flasterler yap›flt›r›l›rken

cilt nekrozu ile karfl›laflmamak için burun s›rt›na çok s›k› bas› uygulanma-

mal›d›r.

Tespit için oldukça farkl› seçenekler mevcuttur. Bu flasterlerin üzerine

cerrah›n tercihine göre alç›, metal ya da plastik atel gibi bir sabitleyici yer-

lefltirilir. Yerlefltirilecek sabitleyici lateral osteotomi hatlar›n›n lateraline

geçmemelidir. Biz alç› olarak 6 kat Gibson® yeflil alç› kullanmaktay›z

(Resim 2). Alç›n›n daha iyi bask› sa¤lad›¤›n› ve buna ba¤l› olarak nazof-
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rontal aç› düzeyindeki ödemi daha fazla s›n›rland›rd›¤›n› düflünmekteyiz.

Atel yerlefltirildikten sonra üzerine tekrar flaster konularak atel sabitlene-

bilir. Atel ve flasterler burun üzerinde 7-10 gün b›rak›l›r.

Tampon

Uygun cerrahi teknik ile yap›lan rinoplasti sonras› ciddi bir kanama ih-

timali çok azd›r. Cerrahi sonras› s›z›nt› fleklinde kanama olabilir. Tampon-

lama her zaman gerekli de¤ildir. Fakat genifl septoplastilerde, parsiyel tür-

binektomi ya da türbinoplastilerde, flep ya da greftin desteklenmesi gere-

ken durumlarda ya da cerahi sonras› durdurulamayan kanamalarda kulla-

n›lmal›d›r. Amaç septal fleplere bas› uygulamak, mukoperikondriumun

birbirine tekrar yap›flmas›n› sa¤lamak, septal hematom geliflmesini engel-

lemek, internal stabilizasyonu sa¤lamak, sinefli oluflumunu engellemek ve

konka cerrahisinde postoperatif kanama riskini azaltmakt›r. Özellikle kon-

kalara radyofrekans yap›lan vakalarda, ifllem sonras› sinefli oluflumunu en-

gellemek için de tampon konulabilir. Tampon yerlefltirilen vakalarda re-

kürren ya da rezidüel deviasyonun ve sineflinin daha az izlendi¤i belirtil-

mektedir.3 Septal splintler de benzer amaç ile kullan›labilir.

Tamponlamada kullan›lan antibiyotik solüsyonu emdirilmifl ya da sen-

tetik materyallerden haz›rlanm›fl ticari tamponlar›n, klasik vazelin gaz tam-

ponlara karfl› ek üstünlü¤ü hastaya sa¤lad›klar› rahatl›kt›r.2 Biz pudras›z el-

diven parma¤› içine konulan ve d›fl k›sm› furasin ile kayganlaflt›r›lan me-

rosel nazal tamponlar› kullanmaktay›z (Resim 3). Bu tamponlar›n ucuna

yerlefltirilen ipek stürler tamponun postoperatif dönemde nazofarenkse

kaymas›n› engellemekte ve tamponun al›nmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r

(Resim 4). E¤er marjinal insizyon yap›lm›flsa tamponlar vestibulumda bir

miktar b›rak›larak marjinal insizyonlara da etkili olmalar› sa¤lanmal›d›r.2

Tamponlar s›kl›kla 24 saat içinde ç›kar›l›r; s›kl›kla bu zaman ertesi günün

sabah›na tekabül eder.4,5 Afl›r› septal deviasyonu olan olgularda gerekiyor-

sa tampon daha uzun süre b›rak›labilir.
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Resim 1. Burun s›rt›na yerlefltirilen flasterler. Resim 2. Flasterlerin üzerine yerlefltirilen alç› tespit.



Toksik flok sendromu (TfiS) hem

burun tamponu hem de splint kulla-

n›lan vakalarda görülebilen akut

multisistem hastal›¤›d›r.6,7 TfiS

Staphylococcys aureus taraf›ndan

sal›nan TfiS toksin-1 sonucu gerçek-

leflir. Bulant›, kusma, döküntü, atefl

ve hipotansiyon erken dönem belir-

tileridir. Tedavisi erkenden tampo-

nun ç›kar›lmas›, hastan›n yo¤un bak›ma yat›r›lmas› ve destek tedavisidir.

Tamponlar hastalar için ciddi rahats›zl›k verebilir. Doyle® septal splint-

leri gibi splintler bu tip durumlarda tercih edilebilir.

Postoperatif Bak›m

Hastalara perioperatif dönemde antibiyotikler ve steroidler verilebilir.

Antibiyotik kullan›m› ile ilgili net bir k›lavuz flemas› çizilmemifltir. ‹ntrana-

zal tampon kullan›m›na ba¤l› geliflebilecek TfiS, cerrahi yaralar›n temiz-

kontamine özelli¤i ve greft kullan›m› nedeni ile antibiyotik profilaksisi

kullan›labilir. Sefazolin ya da benzeri bir preperat postoperatif 3-5 gün

kullan›labilir.4

Postop dönemde kullan›lacak non-steroid antienflamatuar ilaçlar pos-

top dönemdeki a¤r› ve inflamasyonda oldukça etkilidir.

Preoperatif 8-10 mg deksametazona ile mide koruyucu ilaç ile birlikte

uygulan›r. Perioperatif tek doz deksametazon kullan›lan hastalarda ilk 2

gün göz kapa¤› ödeminin ve ekimozun daha az oldu¤u belirilmektedir.8

Perioperatif dönemde verilen steroidlerin bulant›n›n ve fasial ödemin

azalmas›na katk›da bulundu¤una inan›lmaktad›r.9

Rinoplastide
Postoperatif
Bak›m

151

Resim 3. Pudras›z eldiven parma¤› içine konu-
lan ve d›fl k›sm› furasin ile kayganlaflt›r›lan
merosel nazal tampon.

Resim 4. Tamponlar›n ucuna yerlefltirilen ipek
stürler tamponun postoperatif dönemde 
kaymas›n› engellemekte ve tamponun al›nmas›n›
kolaylaflt›rmakta.

Resim 5. Doyle® septal splintleri.



Postop dönemde göz çevresindeki ödemin azalt›lmas› amac›yla hasta-

ya bulunalabilecek tavsiyelerden biri de bu dönemde hastan›n fazla yat-

mamas›, bu dönemi mümkün oldu¤u ölçüde oturarak veya dolaflarak ge-

çirilmesidir. Hasta bu konu hakk›nda desteklenmelidir. Yatarken bafl ele-

vasyonu da oldukça önemlidir. Hastalar fliddetli çi¤neme hareketi yapma-

mal› ve hatta gülme ve yüz buruflturma hareketlerinden kaç›nmal›d›rlar.

Ekimoz ve ödem maksimum seviyesine 2. günde ulafl›r. Ödem 4-5.

günden itibaren de süratle kaybolur. Subkonjunktival ekimoz ise 2-3 haf-

ta sürebilir. Postop erken dönemde osteotomilere ba¤l› ekimozun önlen-

mesi için çeflitli tedbirler al›nabilir. Göz ve burun bölgesine buz torbac›k-

lar› ile so¤uk bas› uygulamas› eski ve klasik bir yöntemdir. Gözler ve gla-

bella üzerine ilk 48 saat s›k de¤ifltirilen so¤uk bas› uygulamas› oluflacak

ekimoz ve ödemi en aza indirir.

Eksternal splint ve flaster al›nd›ktan sonra, deriye steroidli krem ve po-

mad sürülmesi önerilebilir.1 Ancak derisi ince olan hastalarda, bu uygula-

ma deriyi daha da incelterek komplikasyon geliflmesine neden olabilir.

‹deali hasta taburcu olmadan nazal tamponlar›n hastanede al›nmas›-

d›r. Tamponlar al›nd›ktan hemen sonra burun dikkatlice aspire edilir ve

kabuklar temizlenir. Günde 3 kez buruna damlat›lan serum fizyolojik ya

da hidrojen peroksit ile burun içinde oluflan kabuklar›n yumuflamas›n›

sa¤layacak ve burundaki salg›lar›n ve krutlar›n temizli¤ine yard›mc› ola-

cakt›r. Baz› ekoller bu dönemde buruna steroidli damlalar da uygulayarak

oluflan mukoza ödemini azaltmaya çal›flmaktad›rlar. Tampon al›nd›ktan

sonra iyi olan nazal solunum, sonraki günlerde mukoza ödemine ba¤l›

olarak bozulursa da, s›kl›kla 5. günden itibaren ise normale döner.

Postoperatif kanama çok s›k karfl›lafl›lan bir durum de¤ildir; fakat cid-

di bir komplikasyon olabilir. S›kl›kla kanama minimaldir ve 60 derece bafl

elevasyonu ile ve nazikçe buruna 15 dakika bas› ile kontrol alt›na al›nabi-

lir. Oksimetazolin damlalar etkili olabilir. E¤er direçli bir kanama var ise

merosel tampon yerlefltirilebilir. Ciddi kanamalar tüm vakalar›n %1’inden

az›nda rastlan›r, fakat operatif eksplore ve koterize edilmelidir.10 S›kl›kla

bu tip kanamalar inferior konka rezeksiyonlar› sonras› izlenirler. Tüm mü-

dehalelere yan›t vermeyen kanamalarda anjiografi yap›lmal›d›r.

Stürler 5-7. günde al›n›r. E¤er stür al›m› sonras›nda insizyon bölgelerin-

de gevfleme mevcut ise steril strip ile desteklenebilir. Stürler e¤er septum

ciddi manada rekonstrükte edilmifl ise 10 güne kadar tutulabilir.

Operasyonu takip eden 7-10 günler aras›nda burun üzerine fiksasyon

amac›yla konmufl olan alç› veya atel üzerindeki flasterler alkol ile ›slat›ld›k-

tan sonra dikkatlice alttaki osteokartilajinöz yap›y› oynatmadan kald›r›l›r.

Ciltteki flasterlere ait yap›flkanlar aseton veya eter ile nazikçe temizlenir.

Daha sonra oluflabilecek travma sonras› geliflebilecek de¤iflikliklere karfl›
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medikolegal anlamda alç› al›nd›ktan sonra fotograf çekilmesi uygun olur.

E¤ri burnu olan hastalara parmak ile egzersizler önerilebilir. Hastalar cer-

rahi sonras› kemik nazal çat›n›n kayarak eski haline dönmesini engelle-

mek için parmak ile masaj yap›labilir. E¤er böyle bir masaj yap›lacak ise ilk

10 günde yap›lmal›d›r. E¤er daha sonra yap›l›rsa kemiklerde fiksasyon

bafllam›fl olur.

Birinci hafta sonunda burun ateli al›nd›ktan sonra yumuflak doku öde-

mine ba¤l› olarak burun k›sa görünebilir bu görüntü ödemle kal›nlaflm›fl

burun s›rt› cildinden kaynaklanmaktad›r. Bu görüntü de 2 hafta içinde

kaybolur. Özellikle koyu tenli olgularda rinoplasti sonucu rezeke edilen

hump bölgesinin üzerindeki ciltte nadiren koyuluk oluflabilir, bu renk de-

¤iflikli¤i birkaç hafta içinde kaybolur. Supratip bölgesinin tam oturmad›¤›

olgularda fibrozis ve yumuflak doku “poly beak” deformitesi olmamas›

için ameliyat sonras› 7. günden bafllanarak steroidli pomad uygulamas› ve-

ya insülin enjektörü kullanarak triamsinolon asetonid (10 mg/ml) 0.1 ml

enjeksiyonu yap›labilir.1 Enjeksiyon gerekirse 3 ayda bir tekrarlanabilir.

Cerrahi sonras› kal›c› supratip ödemi izlenen vakalarda da subdermal tri-

amsinolon asetonid enjeksiyonlar› uygulanabilir.

Cerrahi sonras› pek çok hasta 2. günde ayaklanabilir ve haftas›na oku-

luna ya da yorucu olmayan ifline dönebilir.

Hastalar cerrahi sonras› 3 hafta boyunca burunlar›n› kuvvetli çekme-

meli ve sümkürmemelidirler. Cerrahiden itibaren ilk 3 haftada hastalar›n

sicak banyo yapmalar›, saunaya girmeleri, günefle ç›kmalar› ve herhangi

bir ciddi aktivitede bulunmalar› istenmez.11 Dört-alt› hafta ile üç ay aras›n-

da de¤iflen oranda hastalar›n gözlük takmalar› önerilmelidir.

Hastalara cerrahi sonras› yapmalar› ve dikkat etmeleri gereken nokta-

lar› belirten bir form verilir (Form 1).

Hastalar 3., 6. ve 12. aylarda, daha sonra 2 y›lda bir uzun dönem sonuç-

lar› takip etmek için kontrole ça¤r›l›r. Pek çok vakada postoperatif ödem

2 haftada ortadan kalkar. Fakat baz› vakalarda 6.-12. aya kadar uzayabilir.

Burunun tam anlam›yla iyileflmesi ve cerrahi öncesinde oldu¤u gibi stabil

olmas› 6. ayda gerçekleflir; postoperatif fotograflar 6. ayda çekilir. E¤er dü-

zeltme gerekiyorsa cerrahi sonras› 6 ay 1 y›l sonra yap›l›r.
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Form 1

Burun estetik cerrahisi sonras› yap›lmas› ve dikkat edilmesi gerekenler.

1. Cerrahi sonras› ilk iki hafta yatakta yatarken iki yast›kla bafl yükseltilmifl bir pozisyonda yat›n.

2. Atletik hareketler ve cinsel aktiviteler içeren ciddi fizik aktiviteden uzak durun ve dinlenin.

3. Cerrahi sonras› ilk 48 saatte fliflli¤i engellemek için gün içinde gözlerinize olabildi¤ince so¤uk bas›
uygulay›n. Fakat alç› üzerine bas›nç uygulamay›n.

4. ‹lk 24 saatten sonra flifllik devam ederse çok endiflelenmeyin. fiiflme ve göz etraf›nda siyah-mavi
renk de¤iflikli¤i, cerrahiden 1 gün sonraki sabah daha kötü olabilir. Gözlerinizin beyaz bölümü
k›rm›z› olabilir. fiifllik tepe noktas›na 48-72. saatte ulafl›r. S›kl›kla flifllik ve renk de¤iflikli¤i 2-3 hafta-
da tamamen ortadan kalkar. Baz› hastalarda tam olarak kaybolmas› 6 ay› bulabilir.

5. Doktorunuzun reçete etti¤i ilaçlar d›fl›nda ilaç kullanmay›n. E¤er a¤r›n›z varsa her 3 saatte bir a¤r›
kesici alabilirsiniz. A¤r› kesicileri krakerler ile ya da jeller ile birlikte alman›z daha iyi olur. E¤er a¤r›n›z
yoksa a¤r› kesici almay›n. Alkol ve a¤r› kesiciler birlikte al›nmamal›d›rlar.

6. Ameliyat yap›lan gün hafif diyet daha iyi olur. S›v›lar yavaflca al›nmal›d›rlar. ‹kinci gün yumuflak
düzenli diyete bafllayabilirsiniz. ‹ki hafta boyunca afl›r› dudak hareketine neden olacak yiyecekler-
den uzak durun (elma, armut, vs).

7. Yumuflak difl f›rças› ile difllerinizi nazikçe f›rçalay›n.

8. Bir hafta boyunca gülümseme ve afl›r› yüz hareketi yapmaktan kaç›n›n.

9. ‹ki ile dört gün aras› burun ucundan kanl› damla gelebilir. Burun ucundaki spanc› ›sland›kça
de¤ifltirin. Bu durum giderek azalacakt›r.

10. Kanamay› engellemek için cerrahi sonras› 3 hafta boyunca burun çekme ve sümkürme ifllemleri
yapmay›n. Hapfl›rmamaya çal›fl›n, fakat mecbur kal›rsan›z a¤z›n›z aç›k hapfl›r›n.

11. Alç› burnunuzda iken saç›n›z› y›kayabilirsiniz, fakat alç›n›n ve alt›ndaki flasterlerin ›slanmamas›na
dikkat edin. Alç› al›nd›ktan sonra dufl yapabilirsiniz, fakat 3 hafta boyunca duflun tüm gücü ile yüze
ve buruna gelmemesine dikkat edin.

12. Alç› ve flasterler burundan al›nd›ktan sonra burun cildini yumuflak bir sabun yada vazelinli losyon
ile nazikçe temizleyin.

13. Özellikle boyun k›sm› dar tiflört ve süeterlerden 1 hafta boyunca uzak durun; önden ya da arkadan
ba¤lanan k›yafetleri tercih edin.

14. Tespit al›nd›ktan sonra burun içindeki dikifl yerlerini ve burun kenarlar›n› oksijenli su ile ›slat›lm›fl
kulak çöpleri ile temizleyebilirsiniz. Takiben polisporin ile ya¤land›rabilirsiniz. Bu durum kabuk
oluflumunu önleyecektir. Burun içinide kulak çöpü ile temizliyebilirsiniz. Fakat göremedi¤iniz yere
çöpü itmeyin.

15. Tespit al›nd›ktan sonra yüz ve göz makyaj› yapabilirsiniz.

16. Yüzünüzü, saç›n›z› y›karken ve makyaj yaparken dikkatli olun.

17. Önemli oldu¤unu düflündü¤ünüz herhangi bir durum var ise flansa b›rakmay›n ve doktorunuzu
aray›n.

18. Tespit al›nd›ktan sonra burnunuzda, gözlerinizde ve üst duda¤›n›zda flifllikler ve renk de¤ifliklikleri
olabilir. Bu durum s›kl›kla 2-3 hafta içinde normale döner. Baz› hastalarda tüm fliflliklerin tamamen
kaybolmas› alt› ay› bulabilir.

19. Cerrahi sonras› 3 hafta boyunca a¤›r aktiviteler (yüzme, aerobik, a¤›r kald›rma, takla atma, vs.-kan
bas›nc›n› art›ran faaliyetler) den kaç›n›lmal›d›r. ‹ki haftadan sonra aktivitelerinizi yavaflça
art›rabilirsiniz.

20. En az›ndan 10-14 gün afl›r› sosyal aktivitelerden ve uzun telefon görüflmelerinden uzak durunuz.

21. Cerrahi sonras› 6. haftaya kadar buruna çarpmalara karfl› çok dikkatli olun. Alt› ay boyunca vücut
temasl› sporlardan (voleybol, futbol, gürefl, vs.) uzak durun.

22. Alç› al›nd›ktan sonra 4-6 hafta boyunca gözlük takmay›n. Gözlükler al›na bant ile yap›flt›r›labilir.
Kontak lensler flifllikler inip, lens yerlefltirilebilecek aral›k bulunduktan sonra kullan›labilir.

23. Cildiniz cerrahi sonras› günefle hassast›r. Alt›-sekiz hafta boyunca cildinizi korumas›z günefl ›fl›n›na
maruz b›rakmay›n. Is› burnunuzun fliflmesine neden olabilir. Uzun süre güneflte kalacaksan›z flapka
ya da yüksek koruma faktörlü günefl kremi kullan›n.



Neler Ö¤rendik?

1. Afla¤›dakilerden hangisi tampon konulmas›n›n amaçlar›ndan biri de¤ildir.

a. Septal mukoperikondrikondrial fleplere bas› uygulayarak birbirine tekrar 

yap›flmas›n› sa¤lamak

b. Septal hematom geliflmesini engellemek c. internal stabilizasyonu sa¤lamak

d. Sinefli oluflumunu engellemek

e. Osteotomi sonras› nazal kemikleri lateralize etmek*

2. Rinoplasti operasyonu esnas›nda tampon yerlefltirilmifl hasta cerrahiden 1 gün

sonra bulant›, kusma, döküntü, atefl ve hipotansiyon flikayetleri oluyor. Olas› ön

tan›n›z nedir?

a. Dissemine intravasküler koagulasyon

b. Enfeksiyöz mononükleozis

c. Toksik flok sendromu*

d. ‹diopatik trombositopenik purpura

e. Antibiyotik ishali

3. Afla¤›dakilerden hangisi cerrahi sonras› dönemde göz çevresindeki ödemin

azalt›lmas› amac›yla hastaya önerilecek tavsiyelerden biri de¤ildir?

a. Uzun süre yatmak*

b. Yatarken bafl elevasyonu

c. Göz çevresine buz tatbiki

d. Perioperatif deksametazon kullan›m›

e. Mümkün oldu¤unca oturmak ya da dolaflmak

4. Tamponlar al›nd›ktan sonra afla¤›dakilerden hangisi hastaya önerilmez?

a. Buruna serum fizyolojik damlat›lmas›

b. Buruna steroidli damlalar damlat›lmas›

c. Burundaki sekresyonlar›n kuvvetli sümkürme ile temizlenmesi*

d. A¤›z aç›k hapfl›rma

e. A¤›r aktiviteler (yüzme, aerobik, a¤›r kald›rma, takla atma, vs.-kan bas›nc›n› 

art›ran faaliyetler) den kaç›nma

Do¤ru Yan›tlar

(1-e, 2-c, 3-a, 4c)
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Septorinoplastinin esas amac› nazal konturda istenilen de¤ifliklikleri

yaparken ayn› zamanda nazal fonksiyonlar›n da yeterli olmas›n› sa¤la-

makt›r. Kompleks vakalarda endonazal giriflimler greftleme için yeterli gö-

rüflü sa¤layamazlar. Eksternal yaklafl›m üst ve alt lateral katilajlar, kemik ça-

t› ve septuma en genifl bak›fl aç›s›n› sa¤lar.1

Tarihçe

Eksternal rinoplasti yaklafl›m›n›n kullan›lmas›, milattan önce 600 y›lla-

r›na uzan›r. Hintli Susruta Samhita'n›n bu teknikle rekonstrüksiyonlar yap-

t›¤› bilinmektedir. Aç›k teknik ayn› zamanda 'dekortikasyon' olarak da bi-

linir ve eksternal nazal cilt ve subkütan dokunun kald›r›lmas› prensibine

dayan›r. Gillies 1920 y›l›nda kolumella tabanl› 'elephant trunk' insizyonu-

nu tan›mlam›fl, flep nekrozu riskinden ötürü bu yaklafl›m kabul görmemifl-

tir. Güncel anlamda aç›k tekni¤i ilk kez 1929-1933 y›llar›nda Budapeflteli

bir cerrah olan Ayrel Rethi tan›mlam›flt›r. Yüksek transvers kolumellar in-

sizyon kullanarak nazal tipe yaklafl›m› öneren Rethi, disseksiyon marjinini

hiçbir zaman nazal dorsuma tafl›mam›flt›r. 1938 y›l›nda Alman cerrah EC

Padget kolumellar cross- cut ve tip ve dorsum üzerindeki cildin kald›r›lma-

s›n› tan›mlam›flt›r ve ilk kez ‘eksternal exposure’ terimini kullanm›flt›r.

1958-1962 y›llar›nda H›rvat Ante Sercer, midkolumellar horizontal insiz-

yon ve endonazal insizyonu kombine kullanm›flt›r, medial krusu kesmek

yerine üzerinden ilerleyerek tüm burun yap›lar›n›n ortaya konabilece¤ini,

operasyonun bu ekspojur alt›nda rahatl›kla gerçeklefltirilebilece¤ini sap-

tam›flt›r. Sercer'in yan›nda yetiflen Padovan, 1960, 1966, 1972 y›llar›nda ‘V’

insizyonu tan›mlam›fl ve 1970 y›l›nda bu yaklafl›m› New York’da yay›nla-

m›flt›r. Kuzey Amerikal› cerrahlar Jugo, Goodman ve Anderson aç›k tekni-

¤i özellikle Kuzey Amerika'da daha yayg›nlaflt›rm›fllard›r. Eksternal yakla-

fl›m›n, özgül endikasyonlar›n›n da tan›mlanmas›yla 1980’lerden itibaren

standart rinoplasti yaklafl›m›ndan biri oldu¤u dünyaca kabul edilmifl ve

‘aç›k teknik rinoplasti’ olarak isimlendirilmifltir.2 Sa¤lad›¤› direkt görüfl ve

ekspojurdan dolay› e¤itim alanlara önerilmekle beraber aç›k tekni¤in tek-
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nik olarak zor oldu¤u da bir gerçektir. Eksternal nazal yap›lar›n direk ola-

rak görülmesi ve septumun istenildi¤i gibi manipüle edilebilmesi ve flekil-

lendirilebilmesi aç›k teknikle mümkündür. Tam fiksasyon sütürasyon ile

sa¤lanabilir. Üst lateral k›k›rdaklar k›k›rdak nazal septuma direkt olarak

sürüre edilebilir, ayr›ca ekstra k›k›rdaklar araya konabilir. Yöneltilen elefl-

tirilerin bafl›nda ise cerrahi sonras› kolumellada kalan skar dokusu gel-

mektedir. Bu gerçekte vakalar›n ezici bir ço¤unlu¤unda birkaç ay zarf›nda

ortadan kalkmaktad›r.

Aç›k Teknik Rinoplasti Endikasyonlar›

1. Ciddi travmatik nazal piramid deformiteleri,

2. Uzun bir burun ile birlikte olan nazal hump,

3. K›k›rdak deformitelerinin efllik etti¤i nazal hump,

4. Yar›k damak-dudak ve di¤er maksiller deformitelerin efllik etti¤i nazal

deformiteler.

5. Eksternal burun yap›s›n›n ciddi travmatik deviasyonlar›,

6. Eksternal deformiteye ciddi septal deformitelerin efllik etti¤i vakalar,

7. Ciddi anterior septal deformiteler.

8. Augmentasyon (özelikle kolumella, nazal dorsum, ve prespinal bölge-

lere majör destek gerektiren) olgular,

9. Bifid nazal tip mevcudiyeti,

10. Piriform apertüre yaklafl›m tekni¤i olarak,

11. Alar kollaps veya skar dokusuna ikincil vestibüler daralman›n oldu¤u

vakalarda nazal vestibüle yaklafl›ma yönelik olarak,

12. Üst k›k›rdak yap›lar›n düzeltilmesi amaçl›,

13. Doku kay›plar›na ba¤l› implant yerlefltirmeyi gerektiren vakalar,

14. Nazal deformitenin preoperatif olarak tam de¤erlendirilemedi¤i olgu-

lar,

15. E¤itim amaçl› olarak s›ralanabilir. 

Ayr›ca septumun ç›kar›l›p tekrar yerlefltirilmesi, burun s›rt› için tur kul-

lan›lmas›, genifl burun s›rt›n›n daralt›lmas› gibi baz› cerrahi manipülasyon-

lar› aç›k teknik kullanmadan gerçeklefltirmek çok zordur. 

Aç›k Tekni¤in Avantajlar›

Aç›k teknik yaklafl›m›n›n getirdi¤i avantajlar flöyle s›ralanabilir:

1. Binoküler görüfl sa¤lamas›,

2. Her iki elin kullan›labilmesi,
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3. Kanama kontrolünün bipolar koter ile yap›labilmesi,

4. Deformitelerin direkt olarak gözlenebilmesi,

5. Septum cerrahisinin daha kolay uygulanabilmesi (özellikle kaudal ve

dorsal deformitelerde),

6. Kal›c› sütürlerin rahat kullan›labilmesi,

7. ‹nterkartilajinöz insizyon yap›lmad›¤› için internal nazal valvin korun-

mas›,

8. K›k›rdak greftlerin yerlerine en uygun flekilde konulabilmesi ve stabi-

lizasyonunun sa¤lanabilmesi,

9. Septal k›k›rdak ile üst lateral k›k›rda¤› birbirlerinden ay›rarak rekons-

trüksiyon yap›labilmesi,

10. ‹ntraoperatif tur kullan›labilmesi,

11. Yar›k damak-dudak patolojilerinde daha uygun yaklafl›m› mümkün

k›lmas›,

12. Cildin daha rahat inceltilebilmesidir.

Aç›k ve kapal› teknik rinoplastiyi karfl›laflt›racak olursak;

Eksternal giriflim için çok kesin kontendikasyonlar olmamakla birlikte,

minimal de¤ifliklik beklentisi olan vakalarda endonazal giriflimler uygula-

nabilir. Endonazal giriflimlerin avantaj› tüm majör tip destek mekanizma-

lar›n›n korunmas›, insizyonun gizli olmas›, postoperatif skar›n olmamas›,

operasyon süresinin daha k›sa, ödemin daha az olmas›d›r. En belirgin de-

zavantajlar› ise tip kartilajlar›n›n yeterli görüflünün sa¤lanamamas›d›r. Bu-

nun yan›nda ekspojur, disseksiyon ve analiz s›n›rl› olarak yap›labilir, he-

mostaz›n sa¤lanmas› zordur, s›n›rl› ve standart cerrahi manuplasyona izin

verir. Spesifik olarak interkartilajinöz insizyon, üst ve alt lateral kartilajlar

aras›ndaki iliflkiyi bozmaktad›r. Bu metodda her ne kadar alt lateral karti-
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lajlara iyi görüfl sa¤lansa da kondrakutanöz flep anatomik olmayan bir or-

yantasyonda kald›r›lmakta ve deneyimi olmayan cerrahlar için potansiyel

bir tehlike yaratmaktad›r.1

Aç›k Tekni¤in Dezavantajlar›

Günümüze de¤in aç›k tekni¤e yönelik yap›lan elefltiriler kolumellar

skar dokusu üzerinde odaklanm›flt›r. Operasyon üzerinden birkaç ay geç-

tikten sonra insizyon skar› hemen hemen görünmez olmaktad›r. Daniel

skar oran›n› kendi serisinde %1-2 civar›nda saptam›flt›r. 6-9 ay içerisinde

tamamen ortadan kalkmas›na karfl›n uzam›fl nazal tip ödemi, aç›k tekni¤e

iliflkin dezavantajlardan bir di¤eridir. Baz› otörler, avasküler planda çal›fl›-

l›p ligamentlerin eksizyonunun tam yap›ld›¤› durumlarda uzam›fl tip öde-

minin olmayaca¤›n› savunmaktad›rlar. Burun ucunda his kayb›, kapal› tek-

nikle mukayese edildi¤inde daha uzun sürmektedir.1

Operasyon süresinin daha uzun oluflu; kolumella flebinin kald›r›lmas›

ve insizyonlar›n sutüre edilmesinden kaynaklanmakta olup, cerrah›n de-

neyim kazanmas›yla bu fark 10-15 dakikaya kadar inmektedir. Kolumellar

flep nekrozu çok ender rastlan›lan bir durum olup çok yüzeyel flep ele-

vasyonlar›na ba¤l› olarak ortaya ç›kar.

Preoperatif Haz›rl›k

Tüm rinoplastilerde cerrah ile hasta aras›nda nazal deformite, cerrahi

plan ve beklenen sonuçlarla ilgili tam bir anlaflma sa¤lanmal›d›r. Nazal ha-

vayolu fonksiyonlar› ve görünüm aras›ndaki iliflki vurgulanmal›d›r. 

Hastan›n postoperatif dönemin uzun ve dinamik bir süreç oldu¤unu

anlamas› zorunludur. Aylar ve y›llar içinde ödemin gerilemesi ve yumuflak

dokular›n kontraksiyonu ile burun belirgin fleklini alacakt›r. Hasta cerrahi-

den kesin bir sonuç almak için aylarca beklemesi gerekti¤i konusunda ha-

z›rlanmal›d›r. Bu özellikle kal›n cildi olan hastalarda, fazla giriflim gerekti-

ren revizyon cerrahilerde ve minimal giriflim gerektiren deformitelerde

daha çok geçerlidir. Hasta kolumelladaki insizyonun birkaç haftada görü-

nür hale gelece¤inin ve zaman içinde belirsizleflece¤inin bilincinde olma-

l›d›r.

Aç›k teknikle yap›lacak giriflim öncesi, mutlaka göz önünde bulundu-

rulmas› gereken anatomik detaylar vard›r. Cilt ve ciltalt› dokular›n kal›nl›-

¤› bu noktalardan biridir. Cilt nazofrontal bölgede en kal›n iken (1.25

mm), rhinionda en incedir (0.6 mm). Burnun kaudal yar›s›nda daha fazla

say›da sebase bez mevcuttur. Alar k›k›rdaklar›n kaudal kenar›nda ve kolu-

mellada cilt çok incedir. Cilt alt› dört tabakadan oluflur: Yüzeyel gözenek-

li doku, fibromüsküler tabaka, derin gözenekli doku ve periost (perikon-
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drium). Fibromusküler tabaka Subkütan Musküler Aponeurotik Sistemi

(SMAS) içerir. Burun SMAS’› yüz bölgesi sistemi, galea frontalis ve platis-

ma ile devaml›l›k gösterir.

Koyu renkli ve kal›n cildi olan hastalarda iyileflme daha uzun sürer ve

görülebilir skar oluflma riski fazlad›r. Böyle hastalarda fazla yumuflak do-

ku ç›kar›lmas› tip ve supratip bölgesinde daha fazla skar oluflmas›na ve

beklenen sonuçlar›n al›namamas›na neden olmaktad›r. Kal›n ciltli hasta-

larda nazal dorsumdan fazla doku ç›kar›lmas› polibik deformitesine ne-

den olur.

‹nce ciltli hastalarda, cilt alt› dokusunun kontraksiyon özelli¤inin fazla

olmas› nedeniyle cilt alt›nda ölü boflluk b›rak›lmas›na tolerans daha fazla-

d›r. Ancak bunun yan›nda kontur irregularitesinin çok daha kolay görülür

olmas› bu tür ciltlerin dezavantaj›d›r. Bu nedenle kemik ve kartilaj yap›lar

flekillendirilirken, greft ve implantlar konurken çok dikkatli olunmal› ve

yumuflak konturlar verilmelidir.

Tüm bunlar›n yan›nda hastalar›n burun fonksiyonlar› ile ilgili mutlaka

de¤erlendirme yap›lmal›d›r. Birçok hasta cerraha rinoplasti iste¤i ile be-

raber fonksiyonel bozukluklar ile baflvururken baz›lar›nda postoperatif

nazal obstruksiyonlara neden olabilecek anatomik bozukluklar bulun-

maktad›r. Obstruksiyonun inflamatuar veya anatomik nedenlerinin ayr›-

m› için dekonjesyon öncesi ve sonras› de¤erlendirme yap›labilir. Cerrah

postoperatif sorunlara neden olabilecek eksternel belirtileri preoperatif

not etmelidir. Bunlar ince cilt-yumuflak doku, dar orta çat›, k›sa nazal ke-

mikler, supra-alar pinching, dar nazal taban, belirgin supra-alar kriz, dar

nostriller ve ince lateral nazal duvarlar› içerir. Intranazal muayenede sep-

tel deviasyon varl›¤›, alt konka hipertrofisi, internal valv aç›s›ndaki darl›k

ve dinamik lateral duvar kollaps› de¤erlendirilmelidir. Tüm bu faktörler

fonsiyonel hava yolu oluflturulmas›n› içerecek cerrahi plan›n yap›lmas›n›

sa¤lar. 

Kozmetik nazal analiz, en göze çarpan deformitelerin belirlenmesiyle

bafllar. Genelde bir veya iki bölge hekim için oldukça barizdir. Bunlar ge-

nelde k›vr›k dorsum, genifl dorsal prominens, bulböz tip veya genifl taba-

n› içerebilir. Rinoplastide burnun her alt ünitesi di¤er alt ünitenin görünü-

flüne etki eder. Bu nedenle do¤al ve güzel bir görüntü oluflturmak için cer-

rah bir alt üniteyi flekillendirirken komflu yap›lar› dikkate almal›d›r. Bur-

nun görüntüsünde çok bariz bir problem varsa cerrah öncelikle bu prob-

lemi düzeltmeli, kalan yap›lar› buna göre modifiye etmelidir. Örne¤in

uzun burnu ve pitotik tipi olan bir hastada cerrah öncelikle tip projeksiyo-

nu ve rotasyonunu yapmal› ve dorsal yüksekli¤i bu yeni tip pozisyonuna

göre ayarlamal›d›r.1
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Cerrahi Teknik

Anestezi

Rinoplasti ameliyat›, ameliyathane koflullar›nda hasta tam monitörize

edilerek, anestezi uzman›n›n denetiminde intravenöz sedasyonla lokal

anestezi veya genel anestezi alt›nda uygulanabilir. Biz remifentanil, pro-

pofol bazl› total intravenöz anesteziyi tercih ediyoruz. Hastan›n entübas-

yon tüpünün ortada tespit edilmesi konusunda anestezi uzman› uyar›lma-

l›d›r. Aksi halde entübasyon tüpü duda¤› sa¤a ya da sola çekerek lobülün

pozisyonunu etkiler ve cerrah› yan›ltabilir.

Ameliyat öncesinde, hem görüntüyü ve manüpülasyonu engelleme-

mesi, hem de sütür ifllemini zorlaflt›rmamas› ve ameliyat sonras› sütür ye-

rinde enfeksiyona yol açmamas› için nazal vestibül bölgesindeki burun

k›llar› t›rafl edilmelidir. Hasta genel anestezi ile uyutulduktan, uygun pozis-

yon ve ›fl›kland›rma sa¤land›ktan sonra, lokal infiltrasyon anestezisi de uy-

gulan›r. Bunun amac› vazokonstriksiyonu sa¤layarak kanamay› azaltmak

ve hidrodisseksiyon plan› oluflturmakt›r. Bir eriflkin olguda kullan›lmas›

gereken maksimum lidokain miktar› 4 mg/kg, maksimum adrenalinli lido-

kain miktar› ise 7 mg/kg'd›r. Bu ifllem için dental enjektörü tercih edilir.

Lokal infiltrasyon anestezisi olarak septumun ön, orta ve arka bölümleri-

ne önce alt, sonra üst kadran olmak üzere arkadan öne do¤ru iki nokta-

dan infiltrasyon anestezisi uygulan›r. Daha sonra kolumella ve tip bölgele-

ri, her iki taraftaki infrakartilajinöz insizyon hatt›na, valv bölgesine ve late-

ral osteotomi hatt›na adrenalinli lidokain infiltrasyonu yap›l›r. ‹nfiltrasyon

anestezisi sonras›nda her iki nazal kaviteye adrenalinli solüsyon emdiril-

mifl pediler konarak, ameliyat iflleminden önce 5-10 dakika yeterli vazo-

konstriksiyonu sa¤lamak amac›yla beklenir ve sonra ameliyata bafllan›r.

Ameliyat›n di¤er aflamalar›nda da hemostaz ve dekonjesyon amac›yla ad-

renalinli solüsyon emdirilmifl pediler kullan›labilir.1

‹nsizyon ve Deri Elevasyonu

Eksternal rinoplastide deri insizyonu transkolumellar (midkolumellar)

ve infrakartilajinöz insizyonlardan oluflur.

Transkolumellar (midkolumellar) insizyon, nostirilin tepe noktas› ve

kolumella taban› aras›ndaki mesafenin orta noktas› bulunarak kolumella-

n›n en dar k›sm›ndan, k›k›rda¤›n deriye en yak›n oldu¤u seviyeden yap›l-

mal›d›r. Bu da yaklafl›k olarak kolumellan›n uzunlu¤unun tabandan 1/3

kadar üzeridir. Midkolumellar insizyon, lateral kruslar›n kaudal marjinleri-

nin 1-2 mm gerisinde olacak flekilde yap›lan infrakartilajinöz (marjinal) in-

sizyon ile birlefltirilir. ‹nsizyonlar yap›lmadan önce cilt kalemi ile insizyon

hatlar› belirlenebilir (Resim 1).
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Midkolumellar insizyon olarak biz ters ‘V’ insizyonu tercih ediyoruz.

Ters V’nin tepe aç›s› 90 derece olmal›d›r. Ayr› bir seçenek olarak W insiz-

yon uygulanabilir, kolumellan›n uzat›lmas› gereken olgularda ise (yar›k

dudak sekelleri gibi) ‘V’ insizyonu kullan›l›p ‘Y’ fleklinde sütüre edilebilir.

Transkolumellar insizyonu yaparken 11veya 15 numara bistüri ucu

kullan›l›r. ‹nfrakartilajinöz insizyonun kolumellar, domal ve alar segment-

lerinde ise genifl bir cilt hooku ile alar rimler d›fla döndürülerek direk gö-

rüfl alt›nda 15 numara bistüri ucu kullan›l›r (Resim 2). ‹nsizyonun önce

medial sonra lateral k›s›mlar› tamamlan›r. Transkolumellar insizyonun ar-

ka s›n›r›n› ise kolumellar rimin 1-2 mm posterioru, yani alar k›k›rdaklar›n

medial kruslar›n›n ön yüzü oluflturmaktad›r. Bu insizyon s›ras›nda medial

kruslar›n zedelenmemesi çok önemlidir. Daha sonra insizyon yukar›da in-

termediate ve lateral kruslar›n kaudal marjinleri boyunca uzat›l›r. ‹nfrakar-

tilajinöz alar insizyon eksternal rinoplasti insizyonlar› aras›nda en zor ola-

n›d›r. Bu bölgede k›k›rdaklar deriye çok yak›n olduklar› için hem insizyon

hem de deri elevasyonu esnas›nda zorlan›labilir. Dom bölgesinde alar k›-

k›rda¤›n kaudal kenar› takip edilerek insizyon yap›l›r. Özellikle bulböz tip-

lerde bu bölüm oldukça derin ve kavislidir. Bu aflamada daha kontrollü ol-

mak amac›yla biz midkolumellar insizyon ve medial kruslar seviyesindeki

insizyon yap›ld›ktan sonra deri elevasyonu yap›l›p görerek makasla in-

frakartilajinöz insizyonun intermediat ve lateral kruslar boyuncaki bölüm-

lerini tamamlamay› tercih ediyoruz. (Resim 3 ve 4)
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Resim 1. Transkolumellar insizyon.

Resim 2. Transkolumellar insizyon.
Dikey kesilerin yap›l›fl›.



‹nsizyonlar tamamland›ktan sonra deri ve yumuflak doku elevasyonu-

na geçilir. Bu aflama özellikle medial kruslar›n en s›k zedelendi¤i aflama-

d›r. Transkolumellar insizyon hizas›nda, infrakartilajinöz kolumellar insiz-

yondan iris makas› ile yatay planda, medial kruslar›n önünden girilerek

karfl›l›k gelen insizyondan ç›kacak flekilde bir tünel oluflturulur. Bu tüne-

lin önünde transkolumellar insizyon hatt›n› içeren kolumella deri flebi, ar-

kas›nda ise medial kruslar bulunmal›d›r (Resim 3). Bu tünele makas soku-

larak arkadaki medial kruslar korunur ve üstteki derinin insizyonu 11 nu-

mara bistüri ile güvenle yap›l›r. Bu yöntemle k›k›rdaklar korunmufl olur.

Daha sonra aç›l› Converse makas ile kolumella derisi kald›r›l›r. Nazal tip

üzerinden deri yumuflak doku zarf› kald›r›l›rken, üç noktadan yap›lan ret-

raksiyon, disseksiyonun do¤ru planda yap›labilmesi aç›s›ndan çok önem-

lidir. Tek hook ile superior cilt flebinin tepe noktas›ndan yukar› do¤ru kal-

d›r›l›rken disseksiyona iris makas› ile supraperikondriyal düzlemde de-

vam edilir. Biz bu esnada ayn› taraftan ve karfl› taraftan eflit olacak flekilde

Brown edson pensetler ile medial kruslar inferolaterale do¤ru çekilerek

do¤ru disseksiyon plan›n›n bulunmas› yöntemini kullan›yoruz (Resim 5).

Bu ifllem s›ras›nda kolumellar arter kanayabilir. fiayet kanama olursa, bipo-

lar koterle hemostaz sa¤lan›r. Bu bölgenin fazla koterizasyonu ameliyat

sonras› afl›r› nedbe oluflumuna neden olabilir.
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Eksternal rinoplastide deri elevasyonunun en zor aflamas› dom bölge-

sinin elevasyonudur ve bu s›rada s›kl›kla k›k›rdaklar yaralan›r. Bu aflama-

da k›k›rdaklar›n iyi tan›nmas›na, deri ve yumuflak doku elevasyonunun k›-

k›rdaklar› aç›¤a koyacak flekilde, k›k›rdaklar› takip ederek yap›lmas›na

özen gösterilmelidir. Disseksiyona lateral kartilajlar üzerinden, perikon-

drium korunacak flekilde devam edilir (Resim 5).

Alar k›k›rdaklar›n sefalik kenarlar›n›n elevasyonu s›ras›nda, alar ark de-

nilen damar pleksusundan kanama olursa koterize edilir. Kanama kontro-

lünün rahat yap›labilmesi eksternal rinoplastinin avantajlar›ndan biridir.

Kanama odaklar› görülerek koterizasyon yap›lmal›d›r aksi halde yayg›n

koterizasyonlar›n ameliyat sonras›nda fibrozise ve deformiteye neden

olabilece¤i unutulmamal›d›r. Daha sonra supratip ve dorsum derisi kald›-

r›l›r (Resim 5 ve 6). Bu ifllemler s›ras›nda musküloaponörotik tabakan›n al-

t›ndan disseksiyon yap›lmas›na özen gösterilmelidir. Lateral krusun %25

lateraline kadar gelindi¤inde lateral krusun kaudal marjininden vestibül

cildine insizyon yap›larak infrakartilajinöz insizyon tamamlan›r. Disseksi-

yonun daha laterale götürülmesi alt lateral kartilajlar› destekleyen liga-

mentlerin kesilmesine ve stabilizasyonun bozulmas›na neden olacakt›r.

Bu ifllemler her iki tarafta simetrik olarak yap›lmal›d›r. 
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Bu disseksiyonun alternatif bir yolu da infrakartilajinöz insizyonlardan

bafllayarak lateral krusun deri- yumuflak doku zarf›n›n kald›r›lmas› ve dis-

seksiyonun dom ve intermediat krus üzerinden devam edilmesidir (ret-

rograd disseksiyon). Bu teknik özellikle intermediate ve lateral kruslar›n

kaudal marjinlerinin disseksiyonunda zorlanan cerrahlar için yaral›d›r.

Ancak revizyon vakalarda lateral kruslar eksize edilmifl veya daha önce-

den disseke edildi¤i için bu teknik tercih edilmemelidir. 

Rhinion bölgesindeki nazal kemiklerin üzeri, keskin bir Joseph eleva-

törle periost alt›na girip o düzeyde kald›r›lmal›d›r (Resim 7). Rinoplastide

elevasyon yap›lacak alan, cerrahi giriflime uygun olmal›d›r. Derinin gere-

¤inden az ya da fazla kald›r›lmas› (özellikle nazal kemiklerin üzerinde)

birtak›m komplikasyonlara neden olabilir. Gere¤inden az kald›r›l›rsa ma-

nüpülasyon zor olacak, fazla kald›r›l›rsa nazal kemiklerin osteotomi son-

ras› stabilizasyonu güçleflecek, ayr›ca oluflacak genifl potansiyel boflluk

ameliyat sonras› fibrozis ve ödemi art›rarak iyileflmenin gecikmesine yol

açacakt›r. E¤er kemik dorsumun belirgin düzeltilmesi gerekiyorsa daha

genifl bir alan disseke edilmelidir. E¤er radiksin elevasyonu planlan›yorsa,

radiks greftinin daha iyi fikse edilebilmesi için daha dar bir cep tercih edil-

melidir.4,5 Subperiostal elevasyon bilateral olarak yap›l›r, orta hatta kalan

fibröz doku makas ile kesilir. Böylece üst ve alt lateral kartilajlar, k›k›rdak

ve kemik çat› ortaya konmufl olur.

Derinin kald›r›lmas›nda en önemli nokta elevasyon plan›d›r. Deri ve

alt›ndaki cilt-yumuflak doku zarf› olarak da isimlendirilen musküloaponö-

rotik tabaka bir bütün olarak, k›k›rdaklar perikondrium üzerinden aç›¤a

konacak flekilde eleve edilmelidir; yumuflak doku katmanlar› de¤iflik plan-

larda katlar halinde ayr›larak eleve edilirse yumuflak doku içindeki lenfa-

tiklerin maruz kalaca¤› travma ameliyat sonras› ödemin fazla olmas›na yol

açar. E¤er deri yüzeyine çok yak›n eleve edilirse, geç dönemde deride te-

lenjektazik de¤iflikliklere neden olur. Sonuçta k›k›rdak ve kemik dorsumu

skletonize edecek flekilde do¤ru planda deri elevasyonu ameliyat sonras›

ödemin az olmas›n› sa¤lar. K›k›rdaklarda perikondrium üzerinden kemik

dorsumda ise periost alt›ndan elevasyon yap›lmal›d›r.
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Septum

Kaudal septal k›k›rda¤a ekspojur sa¤lamak için alar kartilajlar keskin

disseksiyonla ayr›l›r. Septokolumellar ligamentler ayr›l›r ve mukoperikon-

drium insize edilir. Do¤ru plan bulunur ve bilateral mukoperikondrial

flepler oluflturulur ve septal k›k›rdak aç›¤a konur. Üst lateral k›k›rdaklar

görülerek septumdan ayr›l›r (Resim 8).

Eksternal rinoplastide septum greft al›nmas› veya deviasyonlar›n gide-

rilmesi amac›yla aç›¤a konmal›d›r. Greft amac›yla septum k›k›rda¤› burun

cerrahlar›n›n ilk tercih ettikleri bölgedir. Septumdan sadece kullan›lacak

miktarda greft al›nmas›, gere¤inden fazla k›k›rdak ç›kart›lmamas› gerekir.

E¤er ç›kar›lm›flsa ifllem yap›ld›ktan sonra fazlas› septuma geri konulabilir.

Özellikle fazla greft materyali gerektiren olgularda, septumda L-strut dedi-

¤imiz kaudal ve dorsal k›s›mda en az 1-1.5 cm k›k›rdak destek b›rakacak

flekilde greft al›nmal›d›r. Ciddi deviasyonlarda aç›k tekni¤in bir avantaj›

olarak septal kartilaj tamamen d›flar› al›narak deviasyon düzeltilebilir ve

tekrar yerine konabilir.3

Hump Rezeksiyonu

Hump rezeksiyonu rinoplastinin en önemli aflamalar›ndan biridir.

Ameliyat s›ras›nda neyi ç›kard›¤›m›z de¤il, neyi b›rakt›¤›m›z önemlidir.

Dolay›s›yla, ç›kart›lacak doku miktar› konusunda dikkatli davran›lmal›d›r. 

Humplar; kemik, kemik ve kartilaginöz, kartilaginöz, psödohump ve

lokalize irregularite olarak s›n›fland›r›labilir.

Kemik humpda kemik dorsum konvekstir ve genellikle genetik orjin-

lidir. Törpüleme veya eksizyon ile düzeltilir. Kemik ve kartilaginöz hump-

da hem kemik hem de kartilaj dorsum konvekstir ve en s›k görülen hump

fleklidir. Kemik ve k›k›rdak dorsumdan eksizyon ile düzeltilir. Kartilajinöz

humpda konveksisite k›k›rdak dorsumda s›n›rl›d›r. Nadir görülür ve ge-

nellikle nazal travma ve geçirilmifl cerrahiye ba¤l› oluflur. Eksizyon ile dü-

zeltilir. Psödohump, kartilaj piramiddeki çöküklük nedeniyle kemik dor-
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Resim 8. Septum nasi disseksiyonu ve mukoperikondrial elevasyon.



sumda rölatif olarak konveksisite oluflmas›na ba¤l›d›r. Genellikle travma,

septal abse veya cerrahiye ba¤l› septumda oluflan defektin sonucudur. Bu

çeflit bir hump ancak septumun rekonstruksiyonu ile düzeltilebilir. Loka-

lize irregulariteler, travma vaya geçirilmifl cerrahiye ba¤l› olarak kemik ve

kartilaj dorsumda olabilir. Törpüleme veya rezeksiyonla düzeltilebilir. 

Dorsal hump çeflitli yollarla düzeltilebilir:

• Raspa ile törpüleme

• Rezeksiyon

• Piramidde infracture ile push-down

• Bilateral wedge rezeksiyon ile let-down 

Klini¤imizde 2000-2006 y›llar› aras›nda dorsal onlay greft olarak nazal

hump kullan›lan 46 olgunun de¤erlendirilmesinde, bu yöntemin özellikle

çok k›sa nazal kemikli ve k›k›rdak nazal hump› olan hastalarda baflar›l› ol-

du¤u sonucuna var›lm›flt›r.6

Tüm bu tekniklerin kendi içlerinde avantajlar› ve dezavantajlar› vard›r.

Cerrah patolojiye ve elde etmek istedi¤i sonuca göre birini seçmelidir. 

1. Raspa ile Kemik Hump›n Törpülenmesi

Raspayla törpüleme ifllemi, küçük ve kemik hump olgular›nda uygula-

nabilir, k›k›rdak humplar bu yöntemle giderilemez. Giriflimin daha kon-

trollü yap›lmas›na olanak sa¤lar ve rölatif olarak daha kolayd›r ancak ke-

mik dorsum üzerindeki periosta zarar verebilir. Bunun sonucunda da ke-

mik yüzey ve ince cilt aras›nda adezyonlar oluflabilir, atrofi ve telenjekta-

ziler, daha s›kl›kla da küçük irregulariteler meydana gelebilir. Bu kompli-

kasyonlar törpülemeden önce periost laterale s›yr›larak, dikkatli törpüle-

me yap›larak, törpülenecek alan temizlenerek veya cilt alt›na yumuflak do-

ku veya iyi ezilmifl otojenik septal kartilaj konarak engellenebilir. Bu ne-

denle mümkün oldu¤unca az törpüleme yap›lmal›d›r. Sadece irregülarite-

lerin giderilmesi ve hump rezeksiyonundan sonra meydana gelen aç›k ke-

mik dorsumun düzgünlefltirilmesi amac›yla kullan›lmas› önerilmektedir.

Cerrahi esnas›nda kemik hump üzerindeki periosta vertikal bir insizyon

yap›l›r ve Cottle elevator ile periost eleve edilir. Hump raspa afla¤› çekile-

rek törpülenir, sonras›nda yüzey pürüssüzlefltirilir. Tüm kemik talafl dik-

katle temizlenmeli, dorsum palpe edilmeli ve herhangi bir irregularite var-

sa giderilmelidir. Lateralize edilmifl periost flepler yeni oluflturulan dorsu-

mun üzerine lateralden mediale do¤ru ufak hareketlerle yay›l›r. Üzeri ezil-

mifl septal kartilaj vaya konnektif doku ile kaplanarak üzerindeki cilt des-

teklenir ve adezyon engellenmifl olur (Resim 9).
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2. Kemik ve Kartilajinöz Hump Rezeksiyonu

Rezeksiyon; kemik ve kartilajinöz hump›n giderilmesinde kullan›lan

en yayg›n metoddur. Genellikle önce kemik sonra kartilajinöz hump›n re-

zeksiyonu önerilir. Kemik hump 9-11 milimetrelik keski ile eksize edilir.

Bafllang›çta keskinin e¤ri k›sm› yukar› bakacak flekildedir, rezeksiyonun

ortas›na gelindi¤inde keski 180 derece çevrilir ve e¤ri k›sm› afla¤›ya bakar.

Tek parça halinde ve simetrik bir eksizyon yap›lmal›d›r. Asistan çift vuru

tekni¤i ile keskiye vururken, cerrah sol eli ile cildi kald›rmal› ve keskinin

ucunun zarar vermesini engellemelidir (Resim 9). Eksziyon tamamland›k-

tan sonra makas ile çevredeki yap›fl›k konnektif dokulardan ve procerus

kas›ndan serbestlenmelidir. Bu aflamada nazal çat› aç›ktad›r, kenarlar eflit-

siz ve irregulerdir. Raspa ile kenarlar eflitlenir ve düzlefltirilir. Medial, late-

ral ve transvers osteotomiler yap›larak kemik piramid serbestlefltirilir ve

istenildi¤i do¤rultuda tekrar flekillendirilir. Lateral kemik duvarlar›n ven-

tral yüzleri bir araya getirilecek flekilde komprese edilerek çat› kapat›lm›fl

olur. Kartilaj hump mevcutsa öncelikle trianguler kartilajlar septumdan ay-

r›l›r. Septumun ventral (anterior) kenar› ve her iki trianguler kartilaj›n me-

dial kenarlar› istenildi¤i miktarda makas veya bistüri ile eksize edilir. Ove-

rezeksiyon olmamas›na dikkat edilmelidir. Kartilajinöz aç›k çat› trianguler

kartilajlar›n septuma sütüre edilmesi ile kapat›l›r. Yüzeyi düzlefltirmek için

ezilmifl kartilaj greft yerlefltirilebilir. 

Gere¤inden fazla yap›lan rezeksiyonlar en s›k karfl›lafl›lan rinoplasti

komplikasyonlar›ndan biridir (ski-jump deformitesi). Hump rezeksiyonu-

nun miktar› supratip redüksiyonuyla uyumlu olmal›d›r. Nazal mukoza

travmaya maruz kalm›flsa, hump rezeksiyonu sonras›nda mukozal kana-

ma oluflabilir. Bu kanaman›n kontrolü için adrenalinli solüsyon emdiril-

mifl pediler ya da koterizasyon uygulanabilir. Baz› olgularda k›k›rdak

hump rezeksiyonu s›ras›nda üst lateral k›k›rdaklar›n medial yüzlerini ame-

liyat›n sonraki aflamalar›nda, mediale katlanarak spreader greft olarak kul-

lanmak amac›yla b›rakarak sadece k›k›rdak septumdan rezeksiyon yap›la-
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Resim 9. Hump rezeksiyonu.



bilir. Bu da alternatif bir yöntem ola-rak gerekli olgularda kullan›labilir. K›-

k›rdak hump rezeksiyonu yaparken dikkat edilmesi gereken, planlanan-

dan daha az k›k›rdak ç›karmakt›r. Çünkü ameliyat›n sonraki aflamalar›nda,

özellikle osteotomiler sonras› dorsumda yeniden bir düzeltme yap›lmas›

gerekebilir. Ç›kart›lan› yerine koymak zordur, oysa k›k›rdaktan flerit halin-

de yeniden redüksiyon kolayca yap›labilir.

Radiksi de içine alan büyük humpl› olgularda radikste yeterli redüksi-

yonu sa¤lamak için hump rezeksiyonu bu bölgeyi içine alacak flekilde ya-

p›lmal›d›r. Ancak hump›n sefalik k›sm›n›n yeterli derinlikte olmas›n› sa¤-

lamak ve normal bir nazofrontal aç› oluflturmak için Rubin osteotomu ile

nasiona kadar osteotomi yap›ld›ktan sonra, derinde olan osteotom ç›kar-

t›l›p glabelladan 2-3 mm'lik perkütanöz insizyon yap›l›r, ard›ndan 2-3 mm'-

lik osteotom ile hump›n radikste derinli¤i sa¤layacak sefalik kenar› trans-

vers planda osteotomi yap›larak serbestlefltirilir ve kemik hump ç›kart›l›r.

Osteotomiler

Kemik piramide yeni flekil vermek için öncelikle kemik piramidin

frontal ve maksiler kemiklerden osteotomiler ile serbestlefltirilmesi gere-

kir. Bu, birkaç çeflit osteotominin kombinasyonu ile sa¤lan›r. En s›k yap›-

lan s›ras›yla bilateral paramedian, lateral ve transvers osteomilerdir. Ancak

örne¤in piramide minimal bir daralma isteniyorsa, lateral ve transvers os-

teotomiler yerine iki oblik osteotomi yap›labilir veya çok ciddi deforme

piramidlerde standart osteotomiler yerine bir veya iki intermediate oste-

otomi eklenebilir.

Hump rezeksiyonu sonras› osteotomi yaparak kemik çat› rekonstrük-

te edilir. Osteotomi ifllemi öncesi osteotomlar›n Arkansas tafl› ile keskin-

lefltirilmesinde yarar vard›r. Aksi halde künt osteotomlar parçal› k›r›klara

neden olabilir. Supratip ve septum modifikasyonu öncesinde osteotomi-

lerin tamamlan›p kemik dorsum yüksekli¤inin flekillenmesi gerekir. Aksi

takdirde osteotomiler kemik dorsumun yüksekli¤ini etkiler ve supratip ve

septumun dorsal k›sm› ile arada seviye fark› oluflabilir. Osteotomi önce-

sinde kartilaj ve kemik septum horizontal ve vertikal kondrotomiler ile

serbestlefltirilmeli ve gerekli ise vertikal stripler ç›kar›lmal›d›r. Burun üze-

rindeki nazion, K noktas›, tip ve nazal base line (NBL) gibi landmarklar be-

lirlenir, ç›kar›lacak hump ve yap›lacak osteotomilerin bu landmarklarla

iliflkisi ortaya konur. Planlanan osteotomilerin ilk baflta cilde çizilmesi ko-

layl›k sa¤layacakt›r.

Osteotomilerin amac›:3

1. Aç›k çat›y› (open roof) kapatmak,

2. Kontrollü back-fracture oluflturmak,
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3. Aks deviasyonunu düzeltmek,

4. Burun çat›s›n› daraltmakt›r.

Osteotomi çeflitleri:2

1. Paramedian (medial) osteotomi

2. Lateral osteotomi

3. Transvers osteotomi

4. Intermediate osteotomi

5. Oblik osteotomi

Seçilecek osteotominin çeflidi patolojinin tipine ve operasyonun

amaçlar›na ba¤l› olarak de¤iflir. Open-roof aç›kl›¤›n›n üst kenar› ile iç kan-

tus aras›nda çekilecek çizgi bize osteotominin fleklini gösterir. Hump re-

zeksiyonu yap›lmam›fl veya çok az yap›lm›flsa median ya da paramedian

osteotomi, orta derecede hump rezeksiyonu yap›lm›fl ve oluflan çat› aç›k-

l›¤›n›n üst kenar› iç kantusun alt seviyesinde ise median-oblik, open-roo-

fun üst kenar› iç kantus veya daha üst seviyede kal›yorsa transvers oste-

otomi uygulan›r. Kemik yap›s› ince olan olgularda deneyimli cerrahlar ta-

raf›ndan orta hat osteotomisi yapmadan da lateral osteotomi sonras› kon-

trollü back-fracture sa¤lanabilir.

Paramedian (Medial) Osteotomi

Her iki nazal kemi¤i birbirinden ve septumdan ay›r›r. Septumun her

iki yan›ndan olmak üzere iki adet yap›l›r. 7 milimetrelik keski kullan›l›r,

keskinin üst ucu kemik piramidin kaudal marjininde veya K noktas›n› ko-

rumak amac›yla biraz daha kranialde olabilir. Keskinin alt ucu üst duda¤a

bast›r›l›r. Çekiçle çift vurma tekni¤i ile osteotomi yap›l›r. Dorsum cildinin

zarar görmemesi için, asistan çekiç ile vururken cerrah sol elinin bafl ve

iflaret parma¤› ile dorsum cildini yukar› kald›rmal›d›r. Keskinin üst ucu cilt

alt›nda hissedildi¤i anda keski yukar› do¤ru kald›r›l›r ve nazal dorsuma pa-

ralel hale getirilir, kemi¤in üst s›n›r›ndan 1-2 mm afla¤›s›na kadar kesiye

devam edilir, transvers osteotomi ile birleflece¤i noktaya kadar yap›larak

osteotomi tamamlan›r. Ayn› prosedür karfl› tarafta da tekrarlan›r. 

Lateral Osteotomi

Kemik piramidin lateral duvar›n› maksillan›n nazal proçesinden ay›r›r.

Lateral osteotomi düflükten yükse¤e (low to high) veya düflükten düflü¤e

(low to low) fleklinde yap›labilir.

E¤er hastan›n ameliyat öncesi analizinde önden bak›flta burun kemik

çat›s›n›n en genifl k›sm› inferior orbital rimin alt seviyesinde ise (ki olgula-

r›n büyük ço¤unlu¤unda böyledir), düflükten yükse¤e (low to high) oste-
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otomi gerekir, üst seviyesinde ise (baz› semer burun ve travma vakalar›n-

da oldu¤u gibi) düflükten düflü¤e (low to low) osteotomi gerekir. Bir tara-

fa yat›k e¤ri burunlarda ise genifl olan tarafa bazen çift (duble) osteotomi

gerekir; bu olgularda önce intermediate osteotomi, sonra lateral osteoto-

mi yap›lmal›d›r.

Lateral osteotomi için ideali 2 milimetrelik keski kullan›lmas›d›r, ancak

deneyim gerektirdi¤inden yayg›n olarak 4 milimetrelik kullan›l›r. Keski-

nin e¤ri k›sm› yukar› gelecek flekilde kemik piramidin kaudal ucuna daya-

n›r. Osteotomiye relatif olarak yüksekten bafllan›r, bunun nedeni infractu-

re oluflturulacaksa valv bölgesinin çok daralmas›n› engellemektir. Asistan

taraf›ndan çekiçle çift vurma tekni¤i ile osteotomi yap›l›rken cerrah›n sol

elinin iflaret parma¤› ile cilt üstünden keskiyi takip etmesi gereklidir. Late-

ral osteotominin ikinci k›sm› daha horizontaldir, birinci k›sma göre rölatif

olarak daha afla¤›da olmas›n› sa¤lamak için osteotominin orta 1/2’ne ge-

lindi¤inde e¤ri ucu afla¤› gelecek flekilde keski 180 derece döndürülür.

Kesi yap›l›rken iç mukozaya zarar vermemek için keskinin 3-4 milimetre-

lik k›sm› kemi¤in d›fl›nda olmal›d›r. Transvers osteotominin yap›laca¤›

noktaya kadar kesiye devam edilir. Kemik piramidin lateral duvar› içe

do¤ru hafifçe bast›r›larak transvers osteotomi için kullan›lacak e¤ri keski-

nin yerleflmesi sa¤lan›r.

Lateral osteotomiler apertura piriformis yoluyla transnazal, sublabial

ve perkütanöz olarak uygulanabilir. Perkütanöz lateral osteotomi, özellik-

le çift osteotomi yap›lacaksa, intermediate osteotomi için kullan›l›r. Oste-

otomi yap›lacak hatt›n orta seviyesinden 15 numara bistüri ile 2 mm'lik bir

insizyon yap›ld›ktan sonra, 2 mm'lik osteotom kullan›larak kald›r›m tafl›

fleklinde osteotomi yap›l›r ve yine parmakla bas›larak k›r›l›r. ‹nsizyon için

herhangi bir sütür ifllemine gerek yoktur. ‹yileflti¤i zaman herhangi bir

kozmetik sak›nca oluflturmaz. Lateral osteotomi sonras› kemiklerin tam

mobilize olup olmad›¤› kontrol edilmelidir. 

Transvers Osteotomi

Kemik piramidi frontal kemikten ve frontal kemi¤in nazal spininden

ay›r›r. Nazionun hemen afla¤›s›ndan yap›l›r. Sert frontal nazal spinin tama-

men k›r›lmas› gerekti¤inden osteotomiler aras›nda en zor olan›d›r. Lateral

osteotomi tamaland›ktan sonra 6 milimetrelik e¤ri keski al›n›r ve yap›lan

lateral osteotominin üst ucuna yerlefltirirlir. Keskinin gövdesi mümkün ol-

du¤unca lateralde tutulmal›d›r. Asistan çekiç ile çift vuru fleklinde kesiyi

yaparken cerrah tam tranvers bir kesi oluflturmak için dorsal- medial ve la-

teral- medial olmak üzere kombine iki hareket yapar. Transvers osteotomi,

karfl› taraf›n lateral osteotomisi yap›lmadan tamamlanmal›d›r, aksi takdir-

de istenmeyen k›r›klar meydana gelebilir. Kemik piramide istenilen fleklin
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verilebilmesi için tamam›yla mobilize olmas› gerekmektedir. Bu nedenle

frontal kemik tam olarak k›r›lana kadar transvers osteotomi tekrarlanmal›-

d›r.

Kemik piramidin bu standard üç osteotomi ile tamamen serbestlefltiril-

mesinden sonra piramidin tekrar flekillendirilmesi aflamas›na geçilir.

Kemik Piramidin Tekrar fiekillendirilmesi

Kemik piramid ve septum tam olarak mobilize edildikten sonra kemik

piramid tekrar flekillendirilir. Yeniden flekillendirmesi amac›yla flu manev-

ralar yap›labilir.2

• Bilateral infracture

• Bilateral outfracture

• Unilateral infracture ve karfl› tarafta outfracture ile rotasyonun sa¤lan-

mas› 

• Unilateral wedge rezeksiyon ile rotasyonun sa¤lanmas›

• Bilateral infracture ile push- down

• Bilateral wedge rezeksiyon ile push-down

• Push-up

Bilateral Infracture

Kemik piramidin her iki lateral duvar› mediale do¤ru itilir, böylece pi-

ramid daralt›lm›fl olur. Bilateral infracture oluflturabilmek için iki tarafl› pa-

ramedian, lateral ve transvers osteotomiler yap›lmal›d›r. E¤er trianguler

kartilajlar nazal kemiklere çok dayan›rsa nazal kemikler, kartilaj piramid

ve bununla beraber valv bölgesi de daralacakt›r.

Lateral osteotomilerin seviyesi çok önemlidir ve genellikle nazal base-

line’n›n 1-2 mm superiorunda olur. E¤er lateral osteotomi çok yukarda ya-

p›l›rsa lateral kemik duvarda görülebilen ve palpe edilebilen bir basamak

oluflabilir. 

Bilateral Outfracture

Kemik piramidin lateral duvarlar› laterale do¤ru yer de¤ifltirilir. Bunun

oluflturulabilmesi için yine standart her üç osteotominin yap›lmas› gere-

kir. Hem kemik piramidin hem de valv bölgesinin genifllemesi sa¤lan›r. 

Kemik piramide asimetri ve e¤rilik varsa uzun k›sma infracture, k›sa

k›sma ise outfracture yap›larak piramide rotasyon sa¤lanabilir. Her üç os-

teotomi yap›lmal›d›r ancak uzun olan k›s›mdaki lateral osteotomi daha yu-

karda olmal›d›r. 
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Kemik piramid bir tarafa deviye oldu¤unda uzun olan kemik pirami-

din taban›ndan wedge rezeksiyon yap›larak piramidin o tarafa do¤ru ro-

rasyonu sa¤lan›r. Özellikle kemik piramidde ciddi deviasyonu olan hasta-

larda uygulan›r.

Middle Vault (Orta Çat›)

Hump rezeksiyonu ve osteotomilerden sonra nazal dorsuma son flek-

lini vermek için dorsumun kemik redüksiyonuna uygun flekilde k›k›rdak

yap›larda gerekli ifllemler yap›l›r. Bu amaçla k›k›rdak septum ve alar k›k›r-

daklar›n medial kenarlar› birbirine uyumlu olacak flekilde rezeke edilir. 

Orta çat›n›n burunda fonksiyonel ve kozmetik önemi vard›r. Fonksiyo-

nel olarak internal nazal valvin üst lateral kartilajlar ve dorsal septumla ilifl-

kisi çok önemlidir. Bu yap›lar aras›ndaki aç›n›n daralmas› internal nazal

valvde fonksiyon bozuklu¤u ve obstruksiyona yol açacakt›r. Daha önce

geçirilmifl cerrahilerde bu alanda oluflan destabilizasyon üst lateral kartilaj-

lar›n inferomediale, hava yoluna do¤ru kollaps›na neden olacakt›r. Özel-

likle k›sa nazal kemikleri ve uzun üst lateral kartilajlar› olan kifliler lateral

kollaps aç›s›ndan daha risklidirler. Kozmetik olarak burnun karfl›dan ge-

niflli¤i ve simetrisi, üst lateral kartilajlar ve septumun simetrik rekonstruk-

siyonuna ba¤l›d›r.1

Spreader greftler, dorsal kartilajinöz septum ile üst lateral kartilajlar

(trianguler kartilaj) aras›na konan dikdörtgen kartilaj greftlerdir. Bu greft-

ler dar ve asimetrik orta çat›n›n fonksiyonel ve kozmetik olarak düzeltil-

mesinde faydal›d›r. Yüksek riskli hastalarda primer rinoplastide orta çat›

kollaps›n› engellemek için kullan›l›r. Dorsal septum ve üst lateral kartilaj-

lar aras›ndaki iliflkiyi bozan kartilajinöz dorsal hump rezeksiyonlar›nda,

spreader greftler orta çat› stabilizasyonu ve horizontal geniflli¤in sa¤lan-

mas›nda yard›mc›d›r.5,7

Spreader greftlerin boyutlar› ihtiyaca ve anatomiye ba¤l› olarak de¤ifl-

mekle birlikte ortalama uzunlu¤u 6-12 mm, geniflli¤i 3-5 mm, kal›nl›¤› 2-4

mm’dir. Ancak bugün için yayg›n kullan›lan 1 mm’lik k›k›rdak greftlerdir.

Greft materyaline ve deformiteye ba¤l› olarak birden fazla greft ihtiyac›

olabilir. Üst lateral kartilajlar ve septum birbirinden ayr›ld›ktan sonra

greftler dorsal planda yerlefltirilir. Üst lateral kartilajlar, spreader greft ve

septum birbirine 5.0 PDS ile matris sütür at›larak stabilize edilir. Stabilizas-

yon s›ras›nda üst lateral kartilajlar›n kaudal uçlar› kaudal planda çekilerek

gerginlik sa¤lan›r, dorsal kruvatür düzgün ve pürüzsüz olmal›d›r.1

Orta çat› geniflli¤inin modifikasyonu amaçl› literatürde flaring sütürler,

suspansiyon sütürleri ve butterfly greft gibi yöntemler de tan›mlanm›flt›r.

Ancak bu yöntemlerin sa¤lam›fl olduklar› orta çat› deste¤i konusundaki ta-

t›flmalar devam etmektedir.8,9
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Ayn› amaca yönelik olarak, septum k›k›rda¤› yerine konkal k›k›rdaklar

veya homogreft k›k›rdaklar da kullan›labilir. Alternatif bir yöntem olarak,

yukar›da anlat›ld›¤› gibi, üst lateral k›k›rdaklar›n medial kenarlar› rezeke

edilmeden spreader k›k›rdak fleklinde içeriye, mediale k›vr›larak dikilebi-

lir. Ameliyat›n bu aflamas›nda k›k›rdak septum, kemik dorsumla uyumlu

flekilde rezeke edilmezse ameliyat sonras›nda 'poly- beak' dedi¤imiz de-

formite oluflabilir. Fazla rezeksiyon yap›l›rsa da semer burun (saddle no-

se) oluflabilir.

Tip

Nazal tipin insan yüzünün estetik görünümü üzerinde özel bir yeri var-

d›r. Bu nedenle birçok cerrah nazal tipin flekillendirilmesine burnun di¤er

bölümlerinden çok daha fazla önem verirler. Ancak asl›nda estetik görü-

nümden çok daha önemli olan burnun fonksiyonu ve cerrahi s›ras›nda

burun anatomisi ve fizyolojisinin korunmas›d›r. 

Nazal tip her iki lobuler kartilaj›n domlar›, intradomal yumuflak doku

ve üzerini örten ciltten oluflur. Günter 1969 y›l›nda nazal lobülü single tri-

poda benzetmifltir, her iki medial krus ve lateral kruslar tripodun ayaklar›-

n› oluflturur. Bir di¤er görüflte de lobül double tripoda benzetilir. Bir aya-

¤› medial krus, di¤erini lateral krus, üçüncü aya¤› ise septum ve trianguler

kartilajlar oluflturur. 

Tip cerrahisi rinoplastinin en önemli basamaklar›ndan biridir ve giri-

flim s›ras›nda tip destekleri iyi de¤erlendirilmeli, korunmas›na ve rekons-

trüksiyonuna özen gösterilmelidir. Bu flekilde komplikasyonlar azalt›labi-

lir. Tip destekleri majör ve minör destek mekanizmalar› olarak ikiye ayr›-

labilir.3

Majör Tip Destekleri

1. Alar k›k›rdaklar›n flekli, kal›nl›¤› ve yap›s›

2. Alar k›k›rda¤›n medial krural footplate ile septumun kaudal k›sm› ara-

s›ndaki ligamentöz ba¤lant›lar

3. Alar k›k›rdaklar›n lateral kruslar› ile üst lateral k›k›rdaklar aras›ndaki li-

gamentöz ba¤lant›lar.

Minör Tip Destekleri

1. Alar k›k›rdaklar›n domlar› aras›ndaki ba¤lant›lar

2. K›k›rdak septumun dorsal k›sm›

3. Alar k›k›rdaklar›n üzerindeki deri ve kas dokusuyla ba¤lant›lar›

4. Anterior nazal spin
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5. Membranöz septum

6. Alar k›k›rdaklar›n lateral kruralar›n› destekleyen sesamoid k›k›rdak

kompleksi.

Tipin destek mekanizmas›n› sa¤layan yap›lardan biri medial krus ve

çevresindeki yumuflak dokulard›r. Bunlar medial krusun rijiditesi, parak-

rural ba¤ dokusunun uzunlu¤u, septokrural alandaki ba¤ dokusu, mem-

branöz septum ve depressor septi kas›d›r. ‹kinci destek lateral krusun

uzunlu¤u, rijiditesi ve lateral krus ile trianguler kartilaj aras›ndaki ba¤lan-

t›lar ile sa¤lan›r. Üçüncü faktör ise kartilaj septumun kaudal ucunun rijidi-

tesi ve elastisisitesidir. Tipin flekillendirilmesi için uygulanabilecek teknik-

ler neredeyse s›n›rs›zd›r. Deformitenin tipine, hastan›n beklentisine, cer-

rah›n yetene¤ine ve deneyimine ba¤l› olarak uygun yöntem seçilmelidir. 

Tip deformiteleri k›saca flöyle s›ralanabilir:2

Bulböz, Kare veya Top fieklinde Genifl Tip: Kartilajlar›n anormal yap›-

s›na, cildin çok kal›n, cilt alt› dokusunun fazla olmas›na ba¤l› olabilir. Bu

vakalarda tipi daraltma prosedürleri uygulanmal› ve domlar›n birbirleriy-

le devaml›l›klar› rekonstrukte edilmelidir.

Bifid Tip: ‹nterdomal mesafede fazla ba¤ dokusu olmas› sonucunda

domlar›n birbirine uzak durmalar›na ba¤l›d›r, genelde konjenitaldir ve

her iki nazal primordian›n inkomplet füzyonuyla oluflur. Genelde ancak

aç›k teknik yaklafl›m›yla düzeltilebilir. 

Asimetrik Tip: Her iki dom birbiriyle asimetriktir.

Underprojected Tip: Kartilaj ve kemik piramidle karfl›laflt›r›ld›¤›nda tip

düflüktür, s›kl›kla deplase ve düzdür. Genellikle komplet bir septorinop-

lastiyi gerektirir. Altta yatan patolojiye ba¤l› olarak anterior septumun ge-

nellikle rekonstruksiyonu da gerekir. 

Overprojected Tip: Kartilaj ve kemik dorsuma göre tipin projeksiyonu

fazlad›r, nazolabial aç› daralm›flt›r. Bu patoloji de genellikle komplet bir

septorinoplastiyi gerektirir. Anterior septumun projeksiyonun azalt›lmas›

veya domlar›n yüksekli¤inin azalt›lmas› gerekebilir.

Rotasyonu Fazla Tip: Tip, normalden daha kraniyal pozisyondad›r. Ge-

nellikle ayn› zamanda overprojected tip patolojisi de efllik eder. Nazolabi-

al aç› oldukça artm›flt›r.
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Sark›k Tip: Tip olmas› gerekenden daha kaudaldedir ve genellikle ay-

n› zamanda underprojected tip patolojisiyle birliktedir. S›kl›kla uzun bu-

runlarda görülür.

Tip ve Supratip Bölgesinin Daralt›lmas›

Nazal tip ve lobül flu yöntemlerle daralt›labilir:

1. Lateral Kruslar›n Karanial Kenarlar›ndan Strip veya Wedge Rezek-
siyon: Lateral kruslar› kranial kenar›ndan strip, wedge rezeksiyon veya ge-

rekli durumlarda ikisi birlikte yap›larak lateral kruslar küçültülür ve tip da-

ralt›lm›fl olur. Tek bir seferde çok fazla k›k›rdak ç›kar›lmamal›d›r, rezeksi-

yon mimimum düzeyde yap›lmal›d›r. Sefalik rezeksiyon yaparken topog-

rafik olarak mümkün oldu¤unca medialden yap›lmal›d›r. Bunun nedeni,

bir majör tip destek mekanizmas› olan alar k›k›rdakla üst lateral k›k›rdak-

lar aras›ndaki ligamantöz ba¤lant›lar› korumakt›r. Tipteki flekil de¤iflikli¤i-

ne lateralden çok medialden yap›lan rezeksiyonlar etkiler. Medialden ya-

p›lacak fazla rezeksiyon s›k›lm›fl burun (pinched nose) görüntüsüne ne-

den olur, lateralden yap›lacak fazla rezeksiyon ise lateral nazal duvar›n za-

y›flamas›na ve inspirasyon s›ras›nda kollapsa neden olacakt›r.

Di¤er dikkat edilecek bir nokta lateral krusta rezeksiyon sonras› en az

7-8 mm’lik simetrik k›k›rdak b›rakmakt›r. Gere¤inden fazla yap›lan rezek-

siyonlar eksternal valv sorununa yol açabilir. Minimum alar sefalik rezek-

siyonda ç›kart›lan de¤il kalan miktar›n simetrik olmas›na dikkat edilmeli-

dir. Alar sefalik rezeksiyon gerekmeyen, volüm ve flekil olarak yeterli olgu-

larda ise alar k›k›rda¤›n medialdeki sefalik kenar›na sadece yara yüzeyi

oluflturulmas›, özellikle iyileflme döneminde dom eflitleyici sütürün yarat-

t›¤› de¤iflikli¤in yap›flarak kal›c› olmas›n› kolaylaflt›r›r. Alar sefalik rezeksi-

yon sadece tipin fleklinin düzelmesinde de¤il, ayn› zamanda rotasyonun

artmas›nda da rol oynar.

2. Domlar›n Birbirine Sütürasyonu: Domlar aras›ndaki fazla ba¤ doku-

su eksize edildikten sonra domlar birbirine sütüre edilir. Sütürasyon için

5.0 absorbe olmayan veya yavafl absorbe olan sütürler kullan›larak dom

sütürlerinin tipte refinement ve projeksiyon art›fl› gibi etkileri vard›r. Sü-

tür materyali olarak ince yap›l› k›k›rdaklarda 4 veya 5/0 vicryl ya da PDS,

kal›n ve dirençli k›k›rdaklarda ise absorbe olmayan (prolen) materyal kul-

lan›labilir. Dom sütürü her iki dom için ayr› ayr› ve dü¤ümler medialde ka-

lacak flekilde uygulan›r. Absorbe olmayan sütür materyali kullan›l›yorsa

sütürün vestibül derisinden d›flar› taflmamas›na dikkat edilmelidir. Erime-

yece¤i için ameliyat sonras› dönemde sütür reaksiyonlar›na neden ola-

bilir. Her iki doma da sütür at›ld›ktan sonra ayn› sütür materyali ile dom
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bölgesindeki alar k›k›rdaklar›n sefalik kenarlar›ndan tek bir sütürle (dom

eflitleyici sütür) her iki dom birlefltirilir, iki veya üç defa sütürasyonla fik-

sasyon sa¤lan›r. Bu sütür ile interdomal mesafe kontrol alt›na al›n›r. Ayr›-

ca domun önde kalan aç›kl›¤›, yani interkrural aç›lanma, devam edece¤i

için, tip bölgesinin do¤al görüntüsü (kolumellar k›r›lma noktas›) sa¤lan-

m›fl olacakt›r

3. Lateral Krural Çalma Tekni¤i: Bu teknik ile domlar›n birbirine daha

yak›n hale gelmesi sa¤lan›r, di¤er tekniklere göre daha zor ve riskli bir

yöntemdir. Bilateral lateral kruslar ve domlar tabandaki ciltten tamamen

disseke edilerek serbestlefltirilir, medial kruslar ise cilde ve ba¤ dokusuna

ba¤l› b›rak›l›r. Lateral kruslar ve domlar mediale do¤ru ilerletilir, yeniden

flekillendirilerek fikse edilir ve rotasyon artt›r›lm›fl olur. Bu yöntem ayn›

zamanda lateral kruslar›n daha kraniale do¤ru yer de¤ifltirmesini de sa¤-

lar, bu nedenle trianguler kartilajlarla lateral kruslar›n cranial uçlar›n›n ilifl-

kisinin bozuldu¤u vakalarda tercih edilebilir.

Tip Projeksiyonunun Artt›r›lmas›

Tip projeksiyonunu artt›racak yöntemlerin seçimi tamamen altta yatan

primer patolojiye ba¤l›d›r. Bu yöntemler flöyle s›ralanabilir:

• Kolumellar strut greft (anterior septal rekonstruksiyonla kombine edi-

lerek)

• Tip veya shield grefti

• Lateral krural çalma tekni¤i ile lateral krus ve domlar›n tekrar flekillen-

dirilmesi

Kolumellar Strut Greft (Resim 10)

Bu teknik özellikle anterior septum eksikli¤i sonucu kolumella retrak-

siyonu olan ve buna ba¤l› tip depresyonu olan hastalarda tercih edilir.Ko-

lumellar strut greft baz› hekimler taraf›ndan rutin olarak uygulanmaktad›r

ve flu amaçlarla kullan›labilir.2
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• Ekstemal rinoplastide transkolu›nellar insizyon ve deri elevasyonuyla

bir minör tip destek mekanizmas› bozulur; strut greft bunun yeniden

oluflturulmas›na katk› sa¤lar.

• Kolumellar k›r›lma noktas› (breakpoint) gibi estetik amaca yönelik,

kontrollü de¤ifliklik sa¤lar.

• Projeksiyon ve rotasyonu kontrol amaçl› septokolumellar sütür için iyi

bir nirengi noktas› oluflturur.

Kolumellar strut grefti olarak septum k›k›rda¤› hem flekil hem de mik-

tar olarak tercih edilir. Septum k›k›rda¤›n›n bulunmad›¤› olgularda auriku-

ladan al›nan konkal k›k›rdak da kullan›labilir. Ancak matris sütürle veya iki

parçay› s›rt s›rta sütüre edip düzlefltirerek kullan›lmal›d›r, aksi halde bükü-

lebilir. Boyutlar› ortalama 3 mm genifllikte, 20-25 mm uzunlukta olmal›d›r.

Kolumellar strut greft tabanda anterior nazal spine sütüre edilir. Greft üst-

te medial ve intermediat krusun birleflme noktas›dan (dom noktas›n›n 2-3

mm inferioruna karfl›l›k gelir) yukar› taflmamal›d›r, aksi takdirde greft d›-

flar›dan görülebilir veya palpe edilebilir. Greftin sabitlenmesi için 5/0 kro-

mik katgütle kolumella derisinden (transkutanöz) ve 5/0 PDS veya vicryl

ile medial kruslar›n iç yüzlerinden geçilerek (insitu) en az iki transvers sü-

tür at›lmal›d›r. Sütür ifllemi sonras› kolumellar strut greftin medial krus-

lar›n ön kenar›ndan öne taflmamas›na veya arkada olmamas›na dikkat

edilmelidir. Kolumella derisinde deformite ya da do¤al olmayan görüntü

oluflturabilir. Kolumellar strut greft projeksiyonun artmas›na neden olur.

Ayr›ca deforme medial kruslar›n düzeltilmesi ya da kazara travmatize olan

medial kruslar›n onar›lmas›nda da rol oynar. Projeksiyon ve rotasyonu

sa¤lamak için gerekli olgularda kolumellar strut ile septumun kaudal ucu

aras›na septokolumellar sütür konulabilir.8

Kolumellar strut greftin kullan›lmad›¤› durumlarda, her iki medial krus

aras›na 4 veya 5/0 vicryl veya PDS ile interkrural sütür konularak medial

kruslar aras›nda seviye fark› olmayacak flekilde eflitlenir. Bu yolla hem me-

dial kruslar aras›nda seviye fark› ortadan kalkar, hem de sütür ile interme-

diate kruslar aras› aç›lanma istenilen flekilde ayarlanm›fl olur (normali 30

dereceden azd›r). ‹fllem s›ras› olarak, önce kolumellar strut greft ya da in-

terkrural sütür sonra dom sütürleri uygulanmal›d›r.

Tip Grefti ve Shield Greft

Bu teknik tip projeksiyonunu artt›rman›n nispeten daha kolay bir yo-

ludur. En iyi eksternal yaklafl›mla tam görüfl alt›nda uygulan›rlar. Greft bo-

yutu ihtiyaca göre belirlenir ve 5,0-6,0 yavafl absorbe olan sütürlerle dom-

lara sütüre edilir. Gerekli olmas› durumunda iki veya üç kat uygulanabilir.

Tip grefti shield greft ile kombine edilebilir. Bu teknikte önemli bir nokta

d›flar›dan görülmemesi için greftin kenarlar›n›n keskin olmamas›d›r.
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Tip Projeksiyonunun Azalt›lmas› 

Altta yatan patolojiye ba¤l› olarak baz› yöntemler kullan›labilir. Örne-
¤in overprojekte bir tip dar piramid sendromunun bir parças› ise tüm pi-
ramid ve tipin tabandan yüksekli¤inin azalt›lmas› (let-down) tekni¤i daha
faydal› olacakt›r.

• Piramid ve lobulün tabandan uzunlu¤unun k›salt›lmas›: Kartilaj sep-
tumdan horizontal bazal strip ve üçgen vertikal strip ç›kar›l›r, bilateral
wedge rezeksiyonlarla birlikte osteotomiler yap›larak piramidin ve ti-
pin boyu k›salt›lm›fl olur. 

• Dom rezeksiyon ve rekonstruksiyon teknikleri ile domlar›n küçültül-
mesi: Domlar›n lateral ve medialinden olmak üzere lateral ve medial
kruslardan 1-2 mm’lik küçük stripler ç›kar›l›r. Önce domlar lateral ve
medial kruslardan ayr›l›r, küçük stripler eskize edilir ve domlar tekrar
kruslara sütüre edilir. Ancak postoperatif komplikasyon riski fazla ol-
du¤undan sadece deneyimli cerrahlar taraf›ndan yap›lmal›d›r. 

• Medial kruslardan strip ç›kar›lmas›: Mutlaka aç›k teknik kullan›lmal›d›r.
Medial ve lateral kruslar ortaya konduktan sonra lateral kruslar ve
domlar alttaki ciltten disseke edilir. Her iki medial krusun üst k›sm›n-
dan küçük stripler ç›kar›l›r, döylece domlar›n boylar› k›salt›lm›fl olarak
tekrar 6.0 materyalle sütüre edilir.

Tip Rotasyonunun Artt›r›lmas›

Burnun uzunlu¤unun azalt›lmas› ile tip rotasyonu artt›r›lm›fl olur.
• Septumun kaudal ucundan tabana do¤ru daralan üçgen ç›kararak, la-

teral kruslar›n kranial marjinlerinden strip ç›kararak veya trianguler
kartilajlar›n kaudal ucundan üçgen ç›kararak burnun boyu k›salt›l›r ve
rotasyonu artt›r›l›r.

• Lateral krusun kranial marjininin medial k›sm›ndan kartilaj rezeksiyo-
nu ile birlikte vestibuler ciltten üçgen parça ç›kar›lmas› ile tip rotasyo-
nu artt›r›labilir.

• Trianguler kartilaj›n kaudal ucundaki kartilaj, cilt ve alt›ndaki mukoza-
n›n (cul de sac) eksizyonu ile birlikte burnun k›salt›lmas› teknikleri uy-
gulanabilir. Ancak bu teknik uyguland›ktan sonra mutlaka valvin re-
kostruksiyonu yap›lmal›d›r.

Sütür, Tampon ve Tespit

Rinoplasti ameliyat› sonunda mukoza ve deri insizyonlar›n›n kapat›l-
mas› sa¤l›kl› bir iyileflme aç›s›ndan önemlidir. Transkolumellar insizyon,
iz kalmas› aç›s›ndan en fazla tart›flma konusu olan ifllemdir. Ters V insizyo-
nunun 6.0 prolen ile, sütürlerin yönü afla¤›dan yukar›ya, içeriden d›flar›ya
do¤ru olacak flekilde uygulanmas›, ameliyat sonras› nedbeleflmenin az ol-
mas›n› sa¤lar. ‹nfrakartilajinöz insizyonun alar ve kolumelar bölümlerini
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5/0 kromik katgüt ile sütüre edilir. Dom bölgesinde ise sütür kullan›lma-
yabilir. ‹nfrakartilajinöz insizyonun sütürasyonu lateralden mediale ola-
cak flekilde yap›lmal›d›r (Resim 11). Sütür iflleminden sonra standart ola-
rak tamponlama amac›yla eldiven parma¤› içinde merosel tampon kulla-
n›lmas›n› önermekteyiz. Bu flekilde tamponun s›v› çekerek maksimum de-
recede genifllemesinin önüne geçilmifl ve kontrollü fliflme sa¤lanm›fl olur.
Ayr›ca tampon çekilme aflamas›nda yap›fl›kl›klar›n yarataca¤› rahats›zl›k
hissinden kaç›n›lm›fl olur.

Sütür ve tamponlama iflleminden sonra burun s›rt›na flaster ve tespit
ifllemi yap›l›r. Bunun amac›, yeni oluflturulmufl olan burun çat›s›na deri ve
deri alt› dokular›n oturmas›n› sa¤lamak, arada ölü boflluk ve kan birikimi-
ni en aza indirmek ve ameliyat sonras› erken dönemde d›flar›dan oluflacak
travmalardan burun s›rt›n› korumakt›r.
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Neler Ö¤rendik?

1. Afla¤›dakilerden hangisi aç›k teknik rinoplastinin avantajlar›ndan biri de¤ildir?

a. Kanama kontrolünün bipolar koter ile yap›labilmesi

b. Binoküler görüfl sa¤lamas›

c. Majör tip destek mekanizmalar›n›n korunmas› 

d. K›k›rdak greftlerin yerlerine en uygun flekilde konulabilmesi ve stabilizasy-

onunun sa¤lanabilmesi

e. ‹nterkartilajinöz insizyon yap›lmad›¤› için  internal nazal valvin korunmas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi aç›k teknik rinoplastinin belirgin dezavantaj›d›r?

a. Tip kartilajlar›n›n yeterli görüflünün sa¤lanamamas›

b. Kolumellar skar dokusu oluflmas›

c. Disseksiyon ve analiz s›n›rl› olarak yap›labilmesi

d. S›n›rl› ve standart cerrahi manuplasyona izin vermesi

e. Üst ve alt lateral kartilajlar aras›ndaki iliflkiyi bozmas›

3. Eksternal rinoplastide kullan›lan standart insizyonlar hangileridir?

a. Transkolumellar (midkolumellar) ve infrakartilajinöz  insizyonlar

b. ‹nterkartilajinöz insizyon

c. Transkartilajinöz ve interkarilajinöz insizyonlar

d. ‹nfrakartilajinöz ve interkartilajinöz insizyonlar

e. Transkolumellar insizyon

4. Deri ve yumuflak doku elevasyonu  yap›l›rken k›k›rdak ve kemik üzerindeki

disseksiyon plan› nas›l olmal›d›r?

a. Subperikondrial- subperiostal b. Supraperikondrial- supraperiostal

c. Subperikondrial-supraperiostal d. Supraperikondrial- subperiostal 

e. Herhangi biri uygulanabilir

5. Rinoplasti s›ras›nda internal nazal valv aç›s›n›n korunmas› için kullan›lan greft

hangisidir?

a. Kolumellar strut greft b. Shield greft

c. Alar button greft d. Tip grefti

e. Spreader greft 

Do¤ru Yan›tlar

(1-c, 2-b, 3-a, 4d, 5-e)
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Endonazal yaklafl›m, septorinoplasti ameliyat› için uzun süredir baflar›

ile uygulanan, hastan›n dokular›na maksimum sayg›n›n gösterildi¤i bir

yöntemdir. Aç›k rinoplasti yönteminin uygulama alan›na girmesinden ön-

ce, tüm nazal deformiteler, bu yaklafl›mla düzeltilmekteydi. Aç›k rinoplas-

ti yaklafl›m›n›n baz› ekstrem deformitelerde kullanmak üzere gelifltirildi¤i

ve sadece bu olgularda avantaj sa¤lad›¤›, hafif deformiteli hastalarda ise

gereksiz risk yarataca¤› unutulmamal›d›r. 

Endonazal yaklafl›m›n burnun destek mekanizmalar›n› korunuyor ol-

mas›, önemli bir avantajd›r. Hastaya “yüzünüzde kesi olmayacak” diyebil-

mek, ameliyata gelen endifleli hastalar› rahatlatmakta yard›mc› olmaktad›r.

Çok s›k karfl›lafl›lmasa da aç›k septorinoplastide uygulanan kolumellar cilt

kesisine ait komplikasyonlar görülebilmektedir. Çok asimetrik ve büyük

sorunlu burunlar hariç tutulacak olursa di¤er tüm burunlarda endonazal

yaklafl›mla baflar›l› sonuçlar elde etmek mümkündür. Özellikle deneyimi

az cerrahlar›n endonazal yolu tercih etmeleri, burnun insizyon komplikas-

yonlar›ndan korunmas›n› sa¤layacakt›r. Bundan da önemlisi aç›k rinop-

lastide alar kartilajlar, üst lateral kartilajlar ve septum tamamen serbestlefl-

tirilmekte yeniden flekillendirilerek dikilmesi gerekmektedir. Destek me-

kanizmalar›n›n tekrar düzenlenmesi s›ras›nda karfl›lafl›lacak bir sorun,

burnun ilk durumunu aratacak bir flekilde sonuçlanabilir.

Haz›rl›k - Planlama

Preop de¤erlendirme ve planlama septorinoplasti ameliyat›nda çok

önemlidir, hastan›n ruhi durumu, mevcut dokular›n durumu, hastan›n is-

tedi¤i, doktorun hedefledi¤i sonuç göz önünde bulundurularak planlama

yap›lmal›d›r. Burnu fonksiyonel ve estetik aç›dan daha iyi duruma getir-

mek için en uygun yöntem saptanmal›d›r. Bu s›rada en konservatif cerra-

hi yöntemi uygulamaya çal›fl›rken, bir yandan da hekimin iyi yapabildi¤i-

ne inand›¤› teknikleri seçmesi yararl› olacakt›r. 

Septorinoplastide Neden
Endonazal Yaklafl›m›
Tercih Ediyorum?

Dr. Cemal Cingi

13. Konu



Preop Foto

Ameliyat öncesi hastan›n durumunu saptamak, de¤erlendirme ve

planlama yapabilmek için operasyon adaylar›n›n farkl› yönlerden foto¤-

raflar›n›n çekilmesi uygundur. Cerrah›n uygulad›¤› yöntem sonuçlar›n› ta-

kip edebilmesi için de ameliyat önce ve sonras› foto¤raflar e¤itici olmak-

tad›r. Hastalar zaman zaman ameliyattan bir süre sonra eski görünüfllerini

unutabilmekte, geçmifle ait iddialarda bulunabilmektedir. Bu durumlar

için de operasyon öncesi foto¤raf›n saklanmas› yararl› olacakt›r. Bu foto¤-

raflar›n, olas› bir medikolegal durumda delil olabilece¤i unutulmamal› ve

özenle saklanmas› uygundur.

Standart olarak hastalar›ma ön cephe, burun alt›n› görüntülemek için

bazal, sa¤ ve sol profil ve sa¤ ve sol 3/4 olmak üzere 6 yönden foto¤raf çe-

kiyorum. Burnun ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› 1., 3., 6 ve 12 aylar-

da foto¤raf çekimini tekrarlamaya çal›fl›yorum. 

Uzun dönem sonuçlar›n de¤erlendirilebilmesi için takip foto¤raflar›-

n›n mümkün oldu¤unca uzun süre sürdürülmesi uygun olacakt›r.

Bilgisayarda Görüntü ‹flleme

Bilgisayarda görüntü iflleme ifllemi, hastan›n farkl› yönlerde kaydedil-

mifl görüntülerinin, çeflitli bilgisayar programlar› kullan›larak de¤ifltirilme-

si ve hastan›n arzu etti¤i veya doktorun yapmay› planlad›¤› son görüntü-

nün hastaya gösterilmesi amac›n› tafl›maktad›r. Baz› soyut kavramlar›, so-

mutlaflt›rmak aç›s›ndan faydal› buldu¤um için hastalara mutlaka uygula-

maktay›m.

Önce hastalara bunun bir bilgisayar çal›flmas› oldu¤unu, ameliyat›n

amac› ve sonucu hakk›nda görüfllerimizin netleflmesi aç›s›ndan yarar sa¤-

layaca¤›n› belirtiyorum. Bu ifllem sonucunda saptanan sonuca ameliyat

sonras› ulafl›labilece¤inin bir garantisi olmad›¤›n› özellikle belirtiyorum.

Bu ifllemin hasta-hekim iletiflimine katk›s› oldu¤unu düflünüyorum. Bu ifl-

lem hastan›n ne istedi¤ini anlamay› kolaylafl›r›yor. 

Onam Formu

Hastalara ameliyat›n do¤al seyrini ve olas› komplikasyonlar› içeren bir

onam formu imzalat›yorum.

Anestezi

Günümüzde yaflam kalitesine verilen önem gere¤i ve genel anestezi

olana¤›n›n çok yayg›nlaflmas› sonucu giriflimlerimizde genel anestezi ter-

cih edilmektedir. Hastanemizde septorinoplasti operasyonlar›nda total in-
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travenöz anestezi (TIVA) uygulanmaktad›r. TIVA kanama e¤ilimini art›r-

mad›¤›, hipotansif anestezi olana¤›n› sa¤lad›¤› ve hastalar›n daha rahat ve

k›sa sürede uyanmalar›na olanak verdi¤i için tercih edilmelidir.

Vazokonstriksiyon Sa¤lanmas›

Burun ameliyatlar›n›n tümünde rahat ifllem yapabilmek için vazokons-

triksiyona ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu amaçla burun içine %4’lük kokain

emdirilmifl tampon uygulamas› ilk tercih olmal›d›r. Elde etme ve saklama

sorunlar› nedeniyle her zaman uygulamak mümkün olamamaktad›r. 

Önce her iki burun deli¤ine piyasada bulunan vazokonstriktör bir

sprey s›k›p, daha sonra nazal kaviteye adrenalin emdirilmifl pamuklar yer-

lefltirmek de iyi sonuç vermektedir. Hasta uyutulduktan sonra hasta yatar-

ken s›kabilmek için, afla¤› do¤ru çevrildi¤inde de ilac› s›kabilen plastik

ambalajl› spreyler tercih edilmelidir.

Burun dorsumuna ve septuma 1/100 000 oran›nda dilüe edilmifl adre-

nalin solüsyonu enjekte etmek operasyon s›ras›ndaki kanamay› azaltmak-

tad›r. Bu amaçla ayn› oranda adrenalin içerek lokal anestezik ajanlarda

kullan›labilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta burnun özellikle dor-

sumun fazla enjeksiyonla fliflirilip deforme edilmemesidir. 

Endonazal Cerrahide Septoplasti

KBB uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda septum cerrahisi, uzmanl›k e¤itiminin

ilk y›llar›nda ö¤retilmektedir. Genellikle septumun bir taraf›ndan yap›lan

insizyonla septumu düzeltme ifllemini standart donan›ml› bir 3. y›l KBB

asistan› baflar› ile yapabilmektedir. Septorinoplasti operasyonu s›ras›nda

septumdaki patoloji düzeltilirken dikkat edilmesi gereken nokta dorsumu

destekleyen “L tafl›y›c›” ad› verilen septum bölümünü sa¤lam ve yerinde

b›rakmakt›r. Septumu tamamen ç›kar›p, d›flar›da düzeltip, bir birlefltirici

malzeme üzerine dikip, yerine yerlefltirmek gibi üst düzey yöntemler tarif

edilmifl, yetenek ve deneyim düzeyi çok yüksek cerrahlar taraf›ndan uygu-

lanmaktad›r. Bu yöntemin çok deneyimli cerrahlar taraf›ndan ve sadece

mutlak gerekti¤i durumlarda uygulanmas› kanaatindeyim.

‹nsizyon

Tam Transfiksiyon ‹nsizyonu

Endonazal rinoplastide geçmiflte genellikle tam transfiksiyon insizyo-

nu kullan›l›rd›. Bu insizyonla hem septuma hem de dorsuma kolayl›kla

ulafl›labilir. Ancak septum ile medial kruralar aras›ndaki fibröz ba¤lar ta-

mamen kesildi¤i için bu insizyon tip projeksiyonunun azalmas›na neden

Endonazal 
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olmaktad›r. Bu nedenle ben bu insizyonu sadece projeksiyonu fazla olan

ve projeksiyonu azaltmay› planlad›¤›m hastalarda kullan›yorum.

‹nterkartilajinöz ‹nsizyon

Üst ve alt lateral kartilajlar ara-

s›ndan yap›lan insizyondur. Dorsu-

ma kolayca ulafl›m avantaj› yan›n-

da, di¤er dokulara en az zarar vere-

rek ödem ve ekimoza neden olma-

yan bir ulafl›m yoludur. Özellikle

minimal tip sorunu olan ve sadece

sefalik rezeksiyonun yeterli olaca¤›

olgularda bu insizyonla hem tipe

hem de dorsuma gerekli ifllem yap›-

labilir (Resim 1).

Transkartilajinöz ‹nsizyon

Burun içinde, alt lateral kartilaj›n üzerinden yap›lan insizyondur. Alt ve

üst lateral kart›lajlar aras› iliflkinin güzel oldu¤u, olgularda nazal valvi ge-

niflletmek amac›yla bu insizyon uygulanabilir. Veya cildi çok ince hastalar-

da, sekonder bir giriflimde alar kart›lajlar› desteklemek gerekti¤inde bu in-

sizyonla girilerek alttan greft yerlefltirmek kolay ve etkili olacakt›r.

Marginal ‹nsizyon

Burnun vestibülünde, alar kart›laj›n distal kenar› boyunca uygulanan

insizyondur. Endonazal giriflimle burun tipine en rahat ifllem yap›labilme-

sini sa¤layan yaklafl›m yoludur. 

Tipe delivery tekni¤i uygulanaca¤› planlanan olgularda, interkartilaji-

nöz insizyonla birlikte uygulamaktay›m. ‹ki insizyon aras›nda kalan alar

kartilaj›n üzerindeki yumuflak doku eleve edilerek alar k›k›rdaklar›n d›fla-

r› al›n›p rezeksiyon ve sütürasyon gibi ifllemlerin kolayl›kla yap›lmas›n›

sa¤lar. Ayr›ca alar kartilajlar›n sefalik bölümünden üçgen parça ç›kararak

sütüre etmek ve aç›s›n› de¤ifltirmek te mümkündür. Alar kartlajlat›n medi-

al veya lateral bölümlerinden insizyon yaparak yeniden flekillendirerek

sütüre etme gibi ifllemler de bu yaklafl›mla uygulanabilir.

Endonazal Cerrahide Tip Deste¤i

Septorinoplasti operasyonu s›ras›nda, burnun tip projeksiyonunu ay-

nen korumak, gerekti¤inde art›rmak veya azaltmak gerekebilmektedir.

Endonazal yaklafl›m›n en önemli avantajlar›ndan biri, operasyonun her
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aflamas›nda, tip ve dorsumun projeksiyonunu gözleyebilme ve bu iki bö-

lüm aras›ndaki iliflkiyi kontrol edebilme olana¤› bulunmas›d›r. 

Do¤al tip projeksiyonu için yeterince güçlü alar k›k›rdaklar ile septum

deste¤i gereklidir. Üst lateral k›k›rdaklar›n da tipe destekleyici etkisi bu-

lunmaktad›r. Operasyona ihtiyaç duyan burunlarda genellikle bu eleman-

lar›n en az birinde yetersizlik bulunmaktad›r. Cerrahi ifllem s›ras›nda insiz-

yonlarla baz› destek mekanizmalar› bozulabilmektedir. Bu nedenle ope-

rasyon s›ras›nda burun ucunu sa¤lam bir dokuyla desteklemek ihtiyac›

duyar›z. Kolumella dire¤i, aras›na yerlefltirme ve septumu uzatma grefti

bu amaçla en s›k kullan›lan yöntemlerdir.

Kolumella Dire¤i

Alar kartilaj›n medial bacaklar› aras›na bir k›k›rdak parças›n›n yerleflti-

rilerek deste¤inin art›r›lmas›d›r. Bu k›k›rdak parças› büyük ço¤unlukla

septumdan elde edilmektedir. Septumdan elde edilememiflse, auriküler

kartilaj veya kostal kart›laj bu amaçla kullan›labilir. Alar kartilajdan yap›lan

sefalik rezeksiyonda ç›kar›lan kartilaj parçalar› önce birbirine dikilerek bu

amaçla kullan›labilir. Bu dire¤in üst ucunun alar kart›laj›n medial bacakla-

r›n›n aras›nda kalmas›na, cilde uzanmamas›na dikkat edilmelidir. Alt ucu

ise maksiler ç›k›nt›ya kadar uzanmamal›d›r.

Aras›na Yerlefltirme

Çal›flt›¤›m›z co¤rafi konumda burunlar genellikle büyük oldu¤u için,

uygulamalar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u, burnu küçültmeyi amaçlamaktad›r.

O nedenle aras›na yerlefltirme tekni¤i Akdeniz kufla¤›nda baflar› ile uygu-

lanabilecek bir yöntemdir.

Yöntem septumun kaudal ucunun her iki yan›ndaki mukoza ve peri-

kondriumunu eleve ederek, k›k›rdak bölümü, alar kart›lajlar›n medial ba-

caklar› aras›na yerlefltirerek sütüre etmektir. Bu yerlefltirme s›ras›nda bu-

run ucu projeksiyonu kolayl›kla ayarlanabilmekte, nazo-labial aç› yeniden

düzenlenebilmektedir. Burundaki en stabil yap› septumdur. E¤er yeter

derecede düzgün ve orta hatta ise ve burnun boyunu bir miktar k›saltma-

m›z gerekiyorsa, bu yöntemi baflar› ile uygulama flans›m›z olabilmektedir.

Septum Uzatma Grefti

Septumun boyunun, aras›na yerlefltirme metodunu uygulamak için ye-

terli olmad›¤› olgularda, tip projeksiyonunu art›rmak gerekti¤inde kulla-

n›lmal›d›r. Kolumella dire¤i yapmaktan daha büyük parça bir k›k›rdak ge-

rekti¤i için, elimizde büyükçe bir septal k›k›rda¤›n bulundu¤u durumlar-

da uygulanabilmektedir. 
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Dorsum Elevasyonu

Dorsumda ifllem yapmadan önce k›k›rdak ve kemik iskeleti örten yu-

muflak dokular›n eleve edilmesi, çal›flma alan› aç›lmas› aç›s›ndan önem ta-

fl›maktad›r. ‹nterkartilajinöz insizyon sonras› ucu çok keskin olmayan bir

makas ile üst lateral k›k›rdak üzerindeki cilt ve tüm cilt alt› dokular birlik-

te eleve edilir. Kemik s›n›r›na gelince Mc Kenty elevatörü ile lateralde pe-

riostun alt›na girilerek mediale do¤ru periost eleve edilir. Daha sonra kar-

fl› tarafta lateralde periost alt›na girilerek mediale do¤ru ilerlenip, medial-

de iki taraf birlefltirilir. Bu ifllemin bistüri veya Joseph elevatörü ile de ya-

p›labilece¤i de önerilmektedir. Ancak bu iki enstrüman McKenty elevatör-

den çok daha keskin olduklar› için tam kontrol edilemedi¤i durumlarda is-

tenmeyen kesiler olabilmektedir. Mc Kenty elevatörü künt ama periostu

eleve etmek için yeterli bir araçt›r. Elevasyon iki yanda sadece gerekti¤i

kadar yap›lmal›, çok laterale inilmemelidir. Çok laterale inildi¤inde ope-

rasyon sonras› yan parçalar› yukar›da tutan ba¤lant› kalmayaca¤› için bu

bölüm kolayl›kla afla¤› çökebilir. 

Hump Ç›kar›lmas›

Septorinoplasti ameliyatlar›nda en kolay görünen, çok hafife al›nd›¤›

için en s›k hata yap›lan ifllemdir. Genellikle yap›lan yanl›fll›k hump ç›kar-

ma düzleminin iyi planlanamamas›d›r. Bu ifllem için k›k›rdak bölümde

bistüri, kemik bölümde guj kullan›l›r. 

Aufricht ekartörü ile interkartilajinöz insizyon yoluyla, burun vestibü-

lünden girilerek dorsum görünür hale getirilir. Önce 11 no bistüri ile dor-

sumun k›k›rdak bölümü, hedeflenen hattan nazal kemi¤e kadar insize edi-

lir (Resim 2). Bu insizyon s›ras›nda her iki üst lateral k›k›rdak ve septum

birlikte kesilmelidir. Daha sonra 10-12 mm geniflli¤inde bir guj ile ayn›

düzlem boyunca kemik hump bölümü gujlan›r (Resim 3). Bu ifllem s›ras›n-

da k›k›rdak ve kemik hamp›n birlikte ç›kar›lmas›n›n daha uygun oldu¤u-

nu düflünüyorum. Daha sonra ge-

rekti¤inde küçülterek yerine koy-

mak veya greft olarak kullanmakta

büyük parçan›n her zaman daha

avantajl› oldu¤unu unutmamak ge-

reklidir.

Guj ile serbestlefltirilen dorsal

hunp parças› bir forseps ile d›flar›

ç›kar›l›r. Bu ifllem s›ras›nda kesilen

parçay› tutan yumuflak dokular dik-

katle disseke edilmeli, sertçe çeke-
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Resim 2. Bistüri ile k›k›rdak hamp›n ç›kar›lmaya
bafllanmas›.



rek kopar›lmamal›d›r. Bu ifllem s›ra-

s›nda dorsumun üzerinde b›rak-

mak istedi¤imiz perikondriuma za-

rar vermenin, operasyon sonras›

dorsumda cildin direkt olarak ke-

mik üzerine yap›flmas›na neden

olabilece¤i unutulmamal›d›r. Ç›ka-

r›lan k›k›rdak- kemik hump burun

üzerine konularak kontrol edilmeli-

dir. Bu ifllem s›ras›nda amaç ç›kan

k›s›mdan çok geride b›rak›lan bölü-

mün simetrik olup olmad›¤›n› kon-

trol etmektir (Resim 4).

Daha sonra nazal kemik kontur-

lar›n› düzeltmek için rasp ile törpü-

leme ifllemi yap›l›r. Gujlama sonras›

bir kenar›n biraz daha al›nmas› ge-

rekti¤ine karar verilirse, rasp yard›-

m› ile kolayl›kla bu bölüm alçalt›la-

bilir (Resim 5).

Di¤er bir yöntem de tüm kemik

ç›k›nt›y› rasp ile alçaltmakt›r. Ancak

bu ifllem daha uzun sürece¤i için

daha sab›rl› cerrah ve yeni, keskin

gujlar gereklidir. Bu ifllem s›ras›nda

motorlu rasplarda kullan›labilir.

Rasp ile daha kontrollü bir hump al-

çalt›lmas› yap›labilece¤inden, gujla-

ma s›ras›nda do¤abilecek sorunla-

r›n tamam› ortadan kald›r›lm›fl olur

(Resim 6).

Lateral Osteotomi

Lateral osteotomi nazal pirami-

din taban›n› daraltmak ve hump ç›-

kar›lmas› sonucu oluflan aç›k çat›y›

kapatmak için yap›lmas› gereken

bir ifllemdir. Bu ifllem endonazal ve

aç›k yaklafl›mla da benzer flekilde

yap›lmaktad›r. Ben lateral osteoto-
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Resim 3. Kemik hump›n gujlanmas›.

Resim 4. Ç›kar›lan hump›n burun üstüne
konarak ç›kar›lan ve kalan dokular›n
de¤erlendirilmesi.

Resim 5. Nazofrontal aç›n›n rasp ile alçalt›lmas›.

Resim 6. Bir tarafta yüksek kalan lateral kemik
duvar›n alçalt›lmas›.



mi iflleminde 3-4 mm geniflli¤inde, ucu hafifçe yukar› k›vr›k osteotomlar

kullan›yorum. Osteotomlar› önerildi¤i gibi ameliyat öncesi tafla sürterek

bilemeye çal›flm›yorum. Çok say›da osteotom bulundurup, bozuldukça ifl-

lemi daha iyi yapt›¤›na inand›¤›m, bir cerrahi alet imalathanesinde bileti-

yorum.

Alt konkan›n yap›flma yerinin hemen önünden osteotomun keskin

ucu ile bir insizyon yap›yorum. Önce yukardan afla¤› bir e¤imle iflleme

bafll›yorum. Osteotomun mümkün oldu¤unca stabil olmas›na dikkat edi-

yorum. Daha sonra yatay hale getirip devam ediyorum. Kesi trasesinin

yüksek-alçak ve yüksek olarak gerçekleflmesine dikkat ediyorum. 

Sonuç

Endonazal septorinoplasti, hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda baflar› ile

uygulanabilecek bir yaklafl›md›r. Bilenler daha çok tercih etmeli, bilme-

yenler ise en k›sa sürede ö¤renmelidir.
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E¤ri burun cerrahisi, baflar›l› sonuç elde edilmesi zor olan sorunlardan

biridir. Bu olgular›n preoperatif dönemde iyi sorgulanmas› ve dikkatle

muayene edilmesi, intraoperatif cerrahi yöntemlerin titizlikle planlanmas›

ve uygulanmas›, postoperatif olarakta özenle uzun dönem izlemlerinin

yap›lmas› gerekmektedir. 

E¤ri burun deformitesi olan olgular›n öykülerinde ayr›nt›l› sorgulama

yap›lmas› çok önemlidir. E¤ri burun deformitesine yol açan etiyolojik ne-

denin (travma, do¤ufltan veya geçirilmifl burun cerrahisi) ayd›nlat›lmas›

gerekmektedir. Örne¤in, burun aks›nda bir deviyasyon olmasa da, travma

veya önceki burun cerrahilerine ba¤l› burnu oluflturan yap›larda (nazal

kemik, üst ve alt lateral k›k›rdaklar, vs.) geliflen çöküntülerin “psödocro-

ok” görüntüsüne neden olabilece¤i unutulmamal›d›r. 

Preoperatif fasiyal analiz s›ras›nda burnun, yüzün di¤er k›s›mlar› ve

burnun alt k›s›mlar› ile olan iliflkisi ayr› ayr› de¤erlendirilmelidir. Burnun

estetik orta hatt›, glabelladan frenuluma veya santral incisorlara uzanan

hat olarak belirlenmifltir. Burnun tamam›n›n veya bir bölümünün (nazal

kemikler, üst veya alt lateral k›k›rdaklar, nazal septum vs.) bu hattan kay-

mas› veya orta hatta asimetrik olarak yer almas› “e¤ri burun” olarak tan›m-

lanmaktad›r. Burnun alt k›s›mlar› “üçte birler” (kemik, orta ve alt çat›) flek-

linde ayr›lmaktad›r. Buna göre kemik çat›y› nazal kemikler, orta çat›y› üst

lateral k›k›rdaklar ve quadrangular k›k›rda¤›n dorsumu, alt çat›y› ise alt la-

teral k›k›rdaklar, anterior septal aç› ve quadrangular k›k›rda¤›n kaudal k›s-

m› oluflturmaktad›r. Bu yap›lardaki e¤riliklerin düzeltilmesi için osteoto-

miler, farkl› sütür teknikleri, k›k›rdak ve/veya kemik rezeksiyonlar› ve çe-

flitli greft seçenekleri uygulanmaktad›r. Özellikle k›k›rdak “haf›zas›” n›n

yenilmesi oldukça güçtür, ki bu durum rekürrens veya baflar›s›zl›k riskini

önemli oranda artt›rmaktad›r. Bu nedenle, e¤ri burun deformitesi bulu-

nan olgular›n fotodökümentasyonu ve cerrahi kay›tlar›n›n özenli ve dü-

zen içinde tutulmas› revizyon cerrahiler için çok önemlidir.

E¤ri burun deformitesi bulunan olgular›n önemli bir ço¤unlu¤unda

estetik sorunlar›n yan› s›ra fonksiyonel problemler de (burun t›kan›kl›¤›,

E¤ri Burun Cerrahisi 
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epistaksis, vs.) yer almaktad›r. Bu nedenle, bu olgular›n nazal kavitesinin

gerek rinoskopi anterior gerekse endoskopik yöntemlerle ayr›nt›l› olarak

de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Septumdaki deviyasyonlar›n yan› s›ra,

eksternal ve/veya internal valf bölgesindeki darl›klar ve konka hipertrofi-

leri incelenmeli, gerekirse bu sorunlara yönelik olarak ek cerrahi müdaha-

leler planlanmal›d›r.

E¤ri Burun Tipleri

E¤ri burun deformitesi temel olarak üç gruba ayr›lm›flt›r:1

1. Kaudal septal deviyasyon

a. Düz septal kayma,

b. S fleklinde septal kayma.

2. Konkav deformite

a. C fleklinde dorsal deformite,

b. Ters C fleklinde deformite.

3. Konkav/konveks dorsal deformite (S fleklinde e¤rilik)

Cerrahi Prensip ve Yaklafl›m

E¤ri burun deformitesinin rekonstrüksiyonunda amaç, gerek fonksi-

yonel gerekse estetik olarak uyumlu bir burun elde etmektir. Bunun için

septumun özellikle kaudal ve dorsal profilinin düzeltilmesi, eksternal ve

internal nazal valf aç›lar›n›n restore edilmesi, inferior konka boyutlar›n›n

nazal ak›m› engellemeyecek boyutlara getirilmesi, nazal çat›n›n estetik or-

ta hatta gelecek flekilde düzeltilmesi ve bu durumun uzun süreli olarak

kalmas›n›n sa¤lanmas› gerekir. Bu ifllemlerin uygulanabilmesi için ekster-

nal veya endonazal yaklafl›mlar kullan›labilir. Ancak burun yap›lar›ndaki

sorunlar›n daha iyi de¤erlendirilebilmesi, genifl görüfl aç›s› sa¤lanmas› ve

sütür veya greftlerin direkt bak› alt›nda baflar›yla uygulanabilmesi için eks-

ternal yaklafl›m daha çok tercih edilmektedir.1-3

Nazal Septum ve ‹nferior Konka  

E¤ri burun deformiteleri ile septum deviyasyonlar› aras›nda yak›n ilifl-

ki vard›r. Bu iliflkiyi tan›mlamak için kullan›lan “septum nereye giderse,

burun da onu takip eder.” deyifli birçok uzman taraf›ndan kabul görmek-

tedir. Septum cerrahisinin, e¤ri burun rekonstrüksiyonunda sa¤lad›¤›

önemli avantajlar: 

1. Nazal aks deviyasyonuna neden olan intrinsik kuvvetlerden biri olan

mukoperikondriyal ba¤lant›lar›n ayr›lmas› ve böylelikle septumun

skletonize edilmesi, 
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2. Özellikle kaudal septumdaki deviyasyonlar›n düzeltilerek burnun es-

tetik orta hatta getirilmesi,

3. Eeksternal nazal valf obstrüksiyonunun (efllik ediyorsa) ortadan kald›-

r›lmas›,

4. Orta çat›da üst lateral k›k›rdaklar›n ayr›lmas›na ba¤l› olarak deviyasyo-

na yol açan ekstrinsik kuvvetin ortadan kald›r›lmas›, 

5 Yüksek dorsal deviyasyona ba¤l› internal nazal valf sorununun (efllik

ediyorsa) düzeltilmesi,

6. Nazal çat› rekonstrüksiyonunda greft olarak kullan›lacak k›k›rdak ve

kemi¤in elde edilmesi. 

Septum cerrahisi esnas›nda ka-

lan k›k›rdak dokunun düzgün, este-

tik orta hatta ve güçlü olmas›na dik-

kat edilmelidir. Bu nedenle, kalan

quadrangular k›k›rda¤›n L-strut flek-

linde, dorsalde rhinionla, kaudalde

nazal spinin posterior aç›s› ile iliflki

halinde ve her iki k›s›mda da en az

1.5 cm kalacak flekilde olmas›na

dikkat edilmelidir.3,4 (fiekil 1). Quad-

rangular k›k›rda¤›n kaudal k›sm›

nazal spine “8” sütür fleklinde sabit-

lenebilir. E¤er septum insizyon, sü-

tür teknikleri, rezeksiyon veya

greftleme yöntemleri ile düzeltilemeyecek derecede e¤ri ise, “ekstrakor-

poreal septoplasti” uygulanabilir. Bu yöntemde quadrangular k›k›rdak to-

tal olarak ç›kar›larak direkt bak› alt›nda düzgün bir L-strut elde edilir ve

tekrar mukoperikondrial flepler aras›na yerlefltirilir.5 Bu cerrahide dikkat

edilmesi gereken en önemli nokta, L-strut ile rhinion ve nazal spinin pos-

terior aç›s› aras›nda bütünlü¤ün tekrar sa¤lanmas›d›r; aksi halde tip pro-

jeksiyonunda düflüklük veya “semer burun” deformitesi geliflebilir. 

Septum deviyasyonlar›na efllik eden kompansatuar inferior konka hi-

pertrofileri orta hatta getirilen septuma karfl› kuvvet uygulayarak deviyas-

yonun rekürrensine yol açabilir. Ayr›ca nazal havayolunda da daralmaya

yol açarak burun t›kan›kl›¤› belirtilerinin devam etmesine neden olur. Bu

nedenle inferior konka hipertrofileri dikkatle de¤erlendirilmeli, gerekirse

inferior konka cerrahisi uygulanmal›d›r.

Kemik Çat›

Quadrangular k›k›rda¤›n düzeltilmesi için afl›lmas› gereken bir di¤er

ekstrinsik kuvvet ise kemik çat›daki deviyasyonlard›r. Kemik çat›n›n este-

E¤ri burun 
cerrahisi 
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tik orta hatta getirilmesi için osteotomi (median, medial-oblik, intermedia-

te, lateral ve double) uygulanmal›d›r; tercih edilecek osteotomi yöntemi

olguya özel olarak seçilmelidir. Ancak yöntem hangisi olursa olsun, uygu-

lanan osteotomilerin “yafl a¤aç” fraktürü olmamas›na dikkat edilmelidir.

Çünkü nazal kemiklerin baflar›yla yeniden flekillendirilebilmesi için nazal

kemiklerin tamamen ba¤›ms›z olmas› ve total mobilizasyonunun sa¤lan-

mas› gerekmektedir.

Byrd ve arkadafllar›, kemik çat› kaynakl› deviyasyonlar› üç kategoriye

ay›rm›flt›r:6

1. Nazal kemiklerde asimetri olmadan kemik çat›n›n estetik orta hattan

kaymas›, 

2. Hump deformitesinin efllik etti¤i e¤ri çat›, 

3. Nazal kemiklerde asimetrinin efllik etti¤i e¤ri kemik çat›. 

‹lk kategorideki olgulara, bilateral lateral osteotomi ve etmoid kemi¤in

perpendiküler laminas›n›n “yafl a¤aç” k›r›¤› uygulanabilir. ‹kinci kategori-

deki olgulara, asimetrik hump rezeksiyonu (nazal çat›da konkav k›s›mdan

daha az, konveks k›s›mdan daha fazla olacak flekilde) ve lateral osteotomi

yap›lmas› önerilmektedir. Üçüncü kategorideki olgulara ise medial ve la-

teral osteotomiler kombine olarak uygulanmal›d›r.7, 8 Bunlar›n yan› s›ra,

nazofasiyal aç›n›n yüksek oldu¤u (konveksitenin çok belirgin olmas›) ol-

gularda, double osteotomi ile kemik çat›n›n orta hatta getirilmesi sa¤lan›r. 

Hump deformitesinin minimal oldu¤u e¤ri burun deformitesi olgula-

r›nda, osteotomi sonras›nda kemik çat›n›n dorsal profilinde asimetri geli-

flir. Bu olgularda, kemik çat›n›n dorsal profilindeki simetriyi sa¤lamak ol-

dukça güçtür. Biz klini¤imizde, bu olgular›n nazal dorsumunda oluflan asi-

metriyi (paramedian ve lateral osteotomi sonras›nda) nazal kemik hump

forsepsi (Karl Storz - 469000) ile keserek sa¤l›yoruz (fiekil 2 ve Resim 1). 
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fiekil 2. Minimal hump 
olan e¤ri burun deformitelerinde,
nazal kemi¤in kemik hump
forsepsi ile eksizyonu (A).
Eksize edilen k›k›rdak ve/veya
kemik greftin di¤er tarafa
implantasyonu (B).

A

B



Orta Çat›

Burnun orta çat›s›n› quadrangular k›k›rda¤›n dorsumu ve üst lateral k›-

k›rdaklar oluflturmaktad›r. Bu nedenle bu bölgedeki deviyasyonlar›n bafla-

r›l› olarak düzeltilebilmesi için k›k›rdak “haf›zas›n›n” afl›lmas› ve bunun ka-

l›c› k›l›nmas› önemlidir. Ayr›ca bu bölgede internal nazal valf sorunlar›n›n

dikkatle de¤erlendirilmesi ve bu yönde cerrahi müdahalelerin yap›lmas›

gerekmektedir. 

Bilateral mukoperikondrial fleplerin oluflturulmas› ve üst lateral k›k›r-

daklar›n quadrangular k›k›rda¤›n dorsal k›sm›ndan ayr›lmas› orta çat›da

deviyasyona yol açan intrinsik ve ekstrinsik kuvvetlerin afl›lmas›nda

önemli rol oynar. L-strut›n dorsal k›sm›ndaki deviyasyonlar (yüksek dor-

sal deviyasyon), quadrangular k›k›rda¤a uygulanan insizyonlarla düzelti-

lebilir ve böylelikle k›k›rdak “haf›zas›” afl›labilir. Bunun yan› s›ra, k›k›rdak-

tan haz›rlanan “spreader” greftlerle orta çat›daki yüksek dorsal deviyas-

yonlar›n uzun süreli olarak düzgün kalmas› sa¤lan›r (fiekil 3). Quadrangu-

lar k›k›rdaktan al›nan k›k›rdaklardan yaklafl›k 5-6 mm yüksekli¤inde ve 25-

30 mm uzunlu¤unda haz›rlanan greftler dorsal septuma 5/0 PDS sütürler-

le sabitlenir. Spreader greftler, unilateral veya bilateral olarak yerlefltirile-

bilir; ancak günümüzde bilateral yerlefltirilmesi daha çok tercih edilmekte-

dir. Bunun yan› s›ra, konkav k›sma yerlefltirilen greftin konveks k›sma yer-

lefltirilene k›yasla biraz daha kal›n olmas› kafl-dom hatt›n›n devaml›l›¤› için

önerilmektedir. 

E¤ri burun 
cerrahisi 
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Resim 1. Minimal hump olan e¤ri burun
deformiteli olguda, nazal kemi¤in kemik
hump forsepsi ile eksizyonu.



Boccieri ve Pascali, yüksek dor-

sal deviyasyonlar›n düzeltilmesi

için spreader greft uygulamas›na al-

ternatif bir yöntemi baflar›yla uygu-

lad›klar›n› bildirmifllerdir. “Septal

crossbar” greft olarak tan›mlad›kla-

r› bu yöntemde quadrangular k›k›r-

da¤a iki adet vertikal intrakartilaji-

nöz insizyon yaparak deviyasyonu

düzeltmek için bu bölgeye k›k›rdak

grefti stent fleklinde yerlefltirmeyi

önermektedirler.9

Yüksek dorsal deviyasyonun

düzeltilmesinde, k›k›rda¤›n yan› s›-

ra kemik dokuda kullan›labilir.

Özellikle etmoid kemi¤in perpen-

diküler laminas›ndan haz›rlanan

düz bir kemik doku “splinting”

greft olarak yerlefltirilebilir.10 Biz de

özellikle ileri derecede yüksek dor-

sal deviyasyonu olan olgularda, L-

strut›n dorsumda kalan k›sm›na

multipl insizyonlar yapt›ktan sonra

“splinting” grefti uyguluyoruz (fie-

kil 4). Bu olgular›n uzun dönem ta-

kiplerinde, nazal aks›n estetik orta

hatta kald›¤›n› gözlemlemekteyiz

(Resim 2A ve B).

Alt Çat› (Kaudal Burun)

Üst lateral k›k›rdaklar›n distalin-

de kalan tüm yap›lar “kaudal burun”

olarak tan›mlanmaktad›r. Bu neden-

le bu bölgede geliflen deviyasyonlara “kaudal nazal deviyasyon” ad› veril-

mektedir. Kaudal nazal deviyasyonlar, eksternal nazal valf sorunlar›na da

neden olabildi¤i için burun t›kan›kl›¤›na da yol açarlar. Bu bölgedeki devi-

yasyonlar direkt olarak eksternal nazal valfi daraltabilir. Bunun yan› s›ra, alt

lateral k›k›rdaklar›n güçsüz olmas›na ba¤l› olarak alar kollapsa da neden

olabilir. Postoperatif dönemde optimal estetik ve fonksiyonel sonucun el-

de edilmesi için, bu sorunlar›n dikkatle de¤erlendirilmesi ve saptanmas›

halinde çözüme yönelik müdahalelerin özenle uygulanmas› gereklidir.
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fiekil 3. Spreader greftin flematik görüntüsü.

fiekil 4. Splinting greftin flematik görüntüsü.

Resim 2. E¤ri burun deformiteli olgunun 
preoperatif (A) ve postoperatif (B) görüntüsü.
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Kaudal nazal deviyasyonlara neden olan yap›lar, septumun kaudal

ucu, anterior nazal spin ve alt lateral k›k›rdaklard›r. Septumun kaudal

ucunda geliflen deviyasyonlar en s›k rastlanan neden olup kolumellar sub-

luksasyon veya luksasyondan, C veya S fleklinde deviyasyonlara kadar çe-

flitlilik gösterirler. Bu nedenle, ilk de¤erlendirilmesi gereken yap› septum-

dur. Septum deviyasyonlar›n›n, insizyon, eksizyon ve greft yöntemleri

(spreader, splinting, batten greftler, vs.) ile estetik orta hatta gelmesi sa¤-

lanmal›d›r. Bu yöntemlere ra¤men kaudal nazal e¤rili¤i olan olgulara “sep-

tal rotasyon” sütürü uygulanabilir.11 Bu sütür tekni¤inde, orta çat›da üst la-

teral k›k›rdaklar septum dorsaline 5/0 PDS ile matris fleklinde sütüre edi-

lirken asimetrik olarak yerlefltirilir. Nazal aks›n deviye oldu¤u yönün aksi

taraf›ndaki üst lateral k›k›rdakta daha sefalik geçilirken, di¤er tarafta daha

kaudalden geçilir. Sütür s›k›ld›¤›ndaysa, septumun kaudal k›sm›ndaki de-

viyasyon orta hatta gelir. 

Anterior nazal spinde geliflen deviyasyonlar gerek septumun kaudal

ucunda gerekse medial kruslar›n footplatinde kaymalara neden olabilir.

Bu nedenle, rinoplasti esnas›nda bu bölgenin de¤erlendirilmesi gerekli-

dir. E¤er anterior nazal spinde bir kayma varsa, osteotomi ile deviye yap›-

lar ç›kar›lmal›d›r. Daha sonra L-strut destek orta hatta periosteuma “8” sü-

tür fleklinde sabitlenmelidir. 

Özellikle C veya S fleklinde e¤ri burun deformitesi bulunan olgular›n

alt lateral k›k›rdaklar›nda, asimetrik pozisyon ve boyut geliflmektedir. Bu

nedenle, bu yap›lar›n pre- ve intraoperatif olarak dikkatle de¤erlendiril-

mesi önemlidir; aksi halde postoperatif kaudal nazal deviyasyon geliflme-

si kaç›n›lmazd›r. Lateral kruslardan uzun olan taraf k›k›rda¤›n›n distal 1/3’

üne yap›lan tam kat insizyondan sonra k›k›rdak kayd›r›larak 5/0 PDS ile

sütüre edilmelidir, böylelikle her iki lateral krus simetrik hale getirilmeli-

dir.11 Alar kollaps bulunan olgularda, “batten” greft yerlefltirilerek üst late-

ral kruslar›n güçlenmesi sa¤lanmal›d›r. Bunlar›n yan› s›ra, medial kruslar-

da deviyasyon bulunan olgularda, “strut” greft yerlefltirilerek kolumellan›n

güçlü ve düzgün bir flekilde estetik orta hatta kalmas› sa¤lan›r. E¤er medi-

al kruslar aras›nda uzunluk olarak asimetri varsa, “Lipsett” manevras› ile

her iki medial krusun uzunlu¤u eflitlenmelidir. 

Sonuç

E¤ri burun cerrahisi, ileri rinoplasti yöntemleri aras›nda yer almakta-

d›r. E¤ri burun cerrahisinde uygulanacak teknikler, preoperatif fasiyal

analiz ve fizik muayene bulgular›na göre seçilmeli ve her e¤ri burun cer-

rahisi olgusunun sorunlar›na özgü planlanmal›d›r. Son olarak da, baflar›-

n›n de¤erlendirilebilmesi ve hekimin tecrübesi için uzun dönem izlemler

yap›lmal›d›r.

E¤ri burun 
cerrahisi 
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Neler Ö¤rendik?

1. Afla¤›dakilerden hangisi e¤ri burunda septum cerrahisinin yararlar›ndan biri

de¤ildir?

a. Mukoperikondriyal ba¤lant›lar›n ayr›lmas›,

b. Eksternal nazal valf obstrüksiyonlar›n›n ortadan kald›r›lmas›,

c. ‹nternal nazal valf sorunlar›n›n giderilmesi,

d. Kemik çat› aks›n›n düzeltilmesi,

e. K›k›rdak ve kemik greftlerin elde edilmesi.

2. Afla¤›daki yöntemlerden hangisinin e¤ri burun rekonstrüksiyonunda uygulan-

mas› önerilmez?

a. Quadrangular k›k›rda¤›n L-strut fleklinde korunmas›,

b. Ekstrakorporeal septoplasti uygulanmas›,

c. Osteotomilerin “yafl a¤aç” fraktürü fleklinde yap›lmas›.

d. Orta çat›daki e¤rili¤in düzeltilmesi için k›k›rdak greftler uygulanmas›,

e. ‹nferior konka hipertrofilerine cerrahi müdahale uygulanmas›,

3. Afla¤›dakilerden hangisi yüksek dorsal deviyasyonlar›n düzeltilmesi için kul-

lan›lmaz?

a. “Septal crossbar” greft b. Cap greft

c. Spreader greft d. Splinting greft

e. L-Strut k›k›rda¤›n insizyonlar›.

4. I. Üst lateral k›k›rdak, II. Anterior nazal spin,

III. Septum kaudal ucu, IV. Nazal kemik,

V. Alar k›k›rdaklar.

Yukar›daki yap›lardan hangileri kaudal deviyasyonlarda rol oynar?

a. Yaln›z I b. II, IV

c. I, II, III d. II, IV, V

e. II, III, V

5. Afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. E¤ri burun cerrahisi, sadece endonazal yaklafl›mla uygulan›r.

b. E¤ri burun cerrahisinde, septum cerrahisi çok önemlidir.

c. E¤ri burunlar cerrahisinde, nazal humplara asimetrik rezeksiyon uygulan›r.

d. E¤ri burun cerrahisinde, alar k›k›rdaklar simetrik hale getirilmelidir.

e. E¤ri burun cerrahisinde, nazofasiyal aç› çok geniflse double osteotomi

uygulanmal›d›r.

Do¤ru Yan›tlar

(1-d, 2-c, 3-b, 4e, 5-a)

E¤ri burun 
cerrahisi 
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Dorsumun augmente edilmesi; cerrah›n düzgün, do¤al görünen bir

nazal kontur oluflturmas›nda zorlu bir aflamad›r.

Dorsal augmentasyon endikasyonu konuldu¤unda; nazal dorsumun

estetik karakteristikleri belirlenmelidir. Önden bak›ld›¤›nda; nazal dor-

sum, mediyal süpersiliyer ç›k›nt›lardan tip belirleyici noktaya uzanan ha-

fif e¤imli iki ayr› çizgi ile belirlenmelidir. Bunlar dorsal estetik çizgileridir.

Dorsumun gözlerden ayr› olarak alg›lanabilmesi için yeterli yükseklikte

olmas› ve yüzün o bölgesine üçüncü boyutu kazand›rmas› gerekir. Temel-

de bu anlay›fl; iç kantuslar aras›nda gerçek bir ayr›lman›n olabilece¤i na-

zo-orbito-etmoid fraktürleri takiben yap›lacak bu alan›n rekonstrüksiyo-

nunda çok büyük önem tafl›r.

Kad›nlarda profil aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; tip projeksiyonunun normal

olmas› için dorsum nazofrontal aç›n›n hemen üzerinden tip belirleyici

noktalara çizilen düz çizgiden yaklafl›k 2 mm posteriorda ve bu çizgiye pa-

ralel uzanmal›d›r. Nazal dorsum ve bu çizilen hat aras› mesafe 2 mm’den

fazla ise dorsal augmentasyon düflünülmelidir. E¤er tip projeksiyonunda

art›fl ya da azalma istenirse; dorsal yüksekli¤in buna göre de¤erlendirilme-

si dikkate al›nmal›d›r. 

Hasta karfl›ya bakarken, nazofrontal aç›lar üst kirpik çizgisi ve supra-

tarsal pili aras›nda uzanmal›d›r. Frontonazal aç› bu seviyenin alt›nda ise;

bu aç›n›n pozisyonunu yükseltmek için nazal dorsal augmentasyon düflü-

nülmelidir. Erkeklerin kad›nlara göre daha yüksek bir nazal köprüye sa-

hip olmalar› ideal oland›r ve dorsal augmentasyon kriterleri de buna göre

ayarlan›r.

Dorsal augmentasyon konusu; etiyolojik neden, defektin boyutu ya da

tipi, seçilecek greft materyalinin tipi üzerinden tart›fl›labilir. Bu bölüm; eti-

yoloji ve defektin boyutu noktalar›na gereken önem verilmekle birlikte,

greft materyalinin seçimi üzerine kurgulanm›flt›r.

Dorsal Augmentasyon
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Silastik ve porlu polietilen gibi alloplastik materyallerin estetik ve düz-

gün bir kontur oluflturma özellikleri olmas›na karfl›l›k, cilt üzerinden eks-

poze olmaya ve enfeksiyona yatk›nl›k yaratmas› sebebiyle yazar›n operas-

yon repertuar›nda yeri yoktur. Bununla birlikte; sonras›nda alloplastik ma-

teryalin ç›kar›lmas› ifllemi zor olabilmektedir.

Otolog septal kartilaj; uygulanaca¤› sahaya yak›nl›¤› sebebiyle en ma-

kul greft seçene¤idir; ancak defektin boyutuna ba¤l› olarak hastada bulu-

nan miktar yetersiz kalabilir. Bu nokta; özellikle defektin etiyolojisinde afl›-

r› rezeksiyon veya septumun inflamatuar y›k›m› söz konusu oldu¤unda

sorun teflkil eder. Bunun yan›s›ra; revizyon vakalar›nda septal kartilaj ye-

terli ölçüde bulunmayabilir.

Kostal, iliyak ve kalvaryal kemik greftleme seçenekleri aras›ndan so-

nuncusu rezorbsiyona dirençli oluflu nedeniyle popülarize edilmifltir. Na-

zo-orbito-etmoid fraktürlere erken cerrahi yaklafl›mda; oldukça k›salm›fl

burnu uzatmada ve radiksi yükseltmede kalvaryal kemik greftlemenin

önemli bir yeri vard›r. Fraktüre primer müdahale s›ras›ndaki erken uygu-

lama; geliflmesi durumunda takip eden revizyon cerrahilerini zorlaflt›ra-

cak herhangi bir yara kontraktürünü önlemeye yard›mc› olur.

Auriküler kartilaj›n elde edilmesi kolayd›r ve bu greftleme ile augmen-

te edilmifl dorsum bafllang›çta iyi bir kontür sa¤lamas›na ra¤men; genellik-

le zaman içinde yüzey düzensizlikleri ortaya ç›kabilir.

Büyük miktarlarda al›nabilmesi kostal kartilaj›n avantaj›d›r. Bu avanta-

j›na ra¤men e¤rilme e¤ilimi gösterir ve ciddi donör saha komplikasyonla-

r› geliflebilir.

Septal Kartilaj

Septal kartilaj, lokal olarak mevcuttur; bu nedenle dorsal augmentas-

yon için en belirgin seçene¤i sunar. Yine de saddle deformitesinin genel-

likle yap›lan septal rezeksiyon ve inflamatuar koflullar veya septuma zarar

veren travmalardan kaynakland›¤› unutulmamal›d›r. Bu yüzden mant›kl›

bir seçenek olsa da bunun elde edilebilirli¤i söz konusu olmayabilir.

Septal kartilaj düzdür, iyi bir uzunlu¤a sahiptir ve kesilmesi kolayd›r.

Büyük augmentasyonlar için miktar, s›n›rlay›c› bir faktör olabilir.

Septal kartilaj, aç›k tip yaklafl›m› ile bilateral mukoperikondriyal fleple-

rin kald›r›lmas› veya bir hemitransfiksiyon insizyonu yoluyla elde edilir.

Mukoperikondriumun alt›na verilen lokal anestezi, disseksiyonu kolaylafl-

t›r›r. Septumun dorsal deste¤ini sa¤lamak için süperiorda keystone alan›-

na 1 cm mesafe kalacak flekilde dorsumdan ve ayn› miktarda kaudalden

korumak önemlidir. Etmoid kemi¤in perpendiküler tabakas›n›n da dahil

edilmesiyle elde edilen greftlere makul bir uzunluk sa¤lan›r.
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Kartilaj›n kalitesi, sonraki kesme ve oyma ifllemlerini de oldukça kolay-

laflt›r›r. Kartilaj boyunca yap›lan uzunlamas›na k›smi kat kesimi, istenirse

bükülmeye olanak sa¤lar. Dikkatli bir flekilde cep haz›rlaman›n yan› s›ra

çevredeki dokulara sütür ile stabilizasyon da greft pozisyonunun stabilite-

sini artt›r›r.

Konkal Kartilaj

Konkal kartilaj, donör alan›n bu-

run etraf›nda olmas› avantaj›na sa-

hiptir. Elde edilmesi oldukça kolay-

d›r ve donör alan deformitesi göz

ard› edilebilir; ancak, kullan›labilen

miktar ve flekli önemli dezavantaj-

lard›r. Bu seçenek, özellikle radiks

alan›nda küçük bir augmentasyon

için uygun olsa da dorsumun tam

uzunlu¤unun augmentasyonunu

gerektiren daha büyük defektler

için uzunlu¤u yetersiz ve e¤rilmesi sak›ncal› olabilir (Resim 1). Ancak e¤-

rilme problemi, multipl segmentlerin uzunluk ve düzlük kazanacak flekil-

de arka arkaya dikilmesi yoluyla çözülebilir. Kartilaj›n do¤ru incelmeyi en-

gelleyen elastik kalitesi nedeniyle auriküler kartilaj greftlerini bükmek de

zordur. Bu nedenle, uzun vadede nazal deride bir kere skar oluflumu bafl-

lad›¤› zaman greftin ana hatlar› daha belirgin hale gelebilir. 

Auriküler kartilaj, anterior veya posterior yaklafl›mlar kullan›larak elde

edilebilir. Anterior yaklafl›m, daha az travmatiktir ve vertikal matres sütür

tekni¤inin kullan›lmas› durumunda insizyon düzgün iyileflir. Daha küçük

kartilaj greftleri gerekirs, posterior yaklafl›m uygun tercih olabilir. Lokal

anestezi verildikten sonra skar›n lateral k›sm›na vertikal olacak flekilde bu-

lunan konka k›sm› boyunca bir insizyon yap›l›r. ‹nsizyon, deri ve perikon-

driyum boyunca yap›l›r ve disseksiyon, uygun makaslar yan› s›ra pamuk

uçlu port kotonlar ile künt disseksiyon ile yap›l›r. Y›rt›labilen yumuflak au-

riküler kartilaja zarar vermemek için dikkat etmek gerekir. Disseksiyon,

d›fl kulak kanal›n›n kartilaj yetmezli¤ini durdurmal›d›r. Tüm konkal çukur-

luk kesildi¤inde kulak pozisyonunu korumak kritikse radiks heliksleri ko-

runmal›d›r. Aurikula genellikle bafla daha yak›n bir yerde iyileflir. ‹stenen

kartilaj k›s›m, kanamay› minimal hale getirerek yumuflak dokulara derin

disseksiyonlardan kaç›narak disseke edilir. Kapama, 6/0 naylon matres sü-

türleri ile yap›l›r. Dental rulolar gibi bir materyal, hematoma riskini mini-

male indirmek için uygun pozisyona dikilir.

Dorsal 
augmentasyon
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Resim 1. Kulak kartilaj› ile radiksin yükseltildi¤i
olgunun pre (A) ve postoperatif (B) görünümü.
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Greft elde edildikten sonra preparasyon, ihtiyaca göre belirlenir. Bu

durum, radiks alan›nda haz›rlanan bir cep içinde konveks yüzeyi yukar›

bakan küçük bir greft yerlefltirilmesinden, stabilizasyon için birbirine ve

çevredeki dokulara dikilen maksimum uzunluktaki segmentleri flekillen-

dirmeye kadar de¤iflebilir. Yine de, bu greftin büyük augmentasyonlar

için do¤ru seçim olmad›¤›n› belirtilmek gerekir. 

Otolog Kostal Kartilaj

Alloplastik materyallerden kaç›nan bir cerrah için kostal kartilaj, yük-

sek miktarda kullan›labilirli¤i nedeniyle en üst düzey sigorta gibidir. Bu,

özellikle revizyon vakalar›nda bir avantajd›r. Dorsal greftler için genellik-

le 5’inci veya 6’nc› kosta tercih edilir. Kosta kartilaj›n›n temel dezavantaj›,

e¤rilme niteli¤idir. Bu dezavantaj, kartilaj›n iç çekirdek k›sm› kullan›larak

engellenebilir. Merkezinden bir Kirshner teli geçirerek güçlendirilebilece-

¤i de belirtilir. Kostal kartilaj›n potansiyel donör saha komplikasyonlar›-

n›n pnömotoraks gibi ciddi komplikasyonlar olabilece¤i de unutulmama-

l›d›r.

5’inci ve 6’nc› kosta aras›na 4-6 cm’lik bir insizyon yap›l›r. Bu yaklafl›k

olarak, bir bayanda yaray› gizleyen submamarial çizgiye denk gelir. Dis-

seksiyon, kosta perikondriyumuna ilerler. Postoperatif a¤r›y› minimale in-

dirmek için kesiler yerine kas lifleri ayr›labilir. Kosta çevresindeki dissek-

siyon, subperikondriyal olarak yap›l›r. Plevra tipik olarak perikondriyuma

s›k›ca ba¤l›d›r. Greft, çevredeki yumuflak dokulardan tamamen ayr›ld›¤›n-

da kesilir ve direkt gözlem alt›nda ç›kar›l›r. Cerrah, insizyonu uygularken

kosta alt›na bir maleabl retraktör yerlefltirmeyi seçebilir. Cerrahi alana sa-

lin uygulan›r ve plevral kaça¤›n olup olmad›¤›n› kontrol etmek için Valsal-

va veya pozitif bas›nç uygulan›r. Dren konmadan standart ciltalt› kapama-

s› elde edilir. Cilt, subkutiküler sütür ile kapat›l›r. Post operatif olarak pnö-

motoraks›n oluflmad›¤›ndan emin olmak için bir gö¤üs röntgeni gerekli-

dir.

Hastan›n da kabul etmesi kofluluyla donör alan› komplikasyonlar›n-

dan kaç›nmak için irradiye kadavra kostal kartilaj› kullan›m›n› savunanlar

vard›r.1

Kostal kartilajdan elde edilen greftin e¤rilmesini önlemek için, greft iç

çekirdek k›sm›na ulaflmak amac›yla oyulur. Kay›k fleklindeki oyuk dikkat-

li flekilde aç›ld›ktan sonra greft, aç›k tip yaklafl›m› ile al›c› bölgeye yerleflti-

rilir. Bunu dar bir cebe yerlefltirerek, çevresindeki dokular› dikerek ve ko-

lumellar strut greft gibi di¤er greftlerle birleflme noktalar› oluflturarak sta-

bilizasyon sa¤lan›r.

204

Manisal›, M
Can, N



Kemik Greftleme

Kemik greftinin dorsal nazal augmentasyon yaklafl›m›ndaki rolü s›n›r-

l›d›r. Kalvaryum haricinde kartilaj ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda boyut aç›s›ndan

daha az stabildir; burun orta duvar› gibi normalde k›k›rdakl› olmayan alan-

lar›n yerine kullan›ld›¤›nda buruna istenmeyen bir kat›l›k verir. Kalvar-

yumdan greft almadan önce intrakraniyal kanama gibi ciddi donör saha

komplikasyonlar›n›n göz önünde bulundurulmas› gerekir. 

Kalvaryal kemik greftinin gerçek

de¤eri, fliddetli nazo-orbito-etmoi-

dal k›r›klar›n primer tamiri konu-

sunda ortaya ç›kar.2 Böyle vakalar-

da, k›r›klara genel yaklafl›m ço¤un-

lukla bir bikoronal flebin kullan›l-

mas›n› gerektirir. Bu yaklafl›m, ayn›

zamanda kalvaryal kemik greftin de

al›nmas›na olanak sa¤lar. Kalvaryal

kemi¤in superior yaklafl›m yoluyla

erken uygulanmas›, burnu uzat›r ve

projeksiyon oluflturur, ayr›ca di¤er

koflullarda skar oluflturacak ve kas›-

larak sonraki revizyonlar› oldukça zor hale getirebilecek genellikle hasar-

l› üst deriyi destekler (Resim 2).

Elde etme tekni¤i, dominant olmayan taraftaki parietal alanda (bikoro-

nal flep kald›r›lmam›fl ise) lineer bir anteroposterior insizyon gerektirir.

Bir flerit saç kesilebilir, bu cerrah›n kiflisel tercihine kalm›flt›r. Ancak hasta-

lar, skar›n genifllemesi nedeniyle oluflabilecek alopesi konusunda uyar›l-

mal›d›r. Perikondriyumdan parietal kemi¤in d›fl kenar›na kadar kafa deri-

sinin tüm katmanlar›nda bir insizyon yap›l›r. ‹stenen dorsal profil ayar›

için uygun e¤rilikte bir alan belirlenir. Greftin ana hatlar›, fisürlü bir tur

ucu kullanarak delgi ile iflaretlenir. Bunun ard›ndan, iç ve d›fl kenarlar ara-

s›ndaki süngerimsi kemi¤e kadar derinlefltirilir. Bu iflaretlenen alan›n d›-

fl›ndaki kemik, osteotomlar›n düzgün angulasyonunu sa¤lamak için akri-

lik bir tur ucu kullan›larak inceltilir. ‹nce, esnek osteotomlar sayesinde d›fl

kenar, iç kenardan ayr›l›r. Bu flekilde greft al›n›r ve ç›kar›l›rken iç kenar,

alttaki parietal loba koruma sa¤lamaya devam etmesi için dokunulmadan

b›rak›l›r. Greft ç›kar›l›nca hematom oluflmas›n› engellemek için kanayan

süngerimsi kemi¤e bone wax uygulan›r. Ayn› amaçla bir de hemovak

dren yerlefltirilir. Galea 3/0 PDS sütür yoluyla, kafa derisi ise cilt z›mbala-

narak kapat›l›r. Al›nan greft, özellikle greftin kenarlar›n› inceltmeye özen

gösterilerek istenen flekle sokulur. Greft haz›r olunca, superior yaklafl›m

ile radiksten tipe kadar McIndoe makas› kullan›larak bir cep aç›l›r. Daha
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Resim 2. Nazo-orbito-etmoid fraktürlü bir
olgunun kalvaryal kemik greft uygulamas› ile
rekonstrüksiyonu öncesi (A) ve sonras› (B)
görünümü. 
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sonra greft yerlefltirilir ve uygun uzunluk ile projeksiyon sa¤lan›nca sabit-

lenir. Sabitleme, titanyum vida veya küçük bir titanyum plak ve vidalarla

sa¤lan›r (Resim 3). 

Dorsal Augmentasyon için Do¤ranm›fl K›k›rdak ve Fasya  

Bu teknik, orijinal olarak Erol taraf›ndan aç›klanan Turkish delight tek-

ni¤inin kullan›fll› bir modifikasyonudur.3 Ortadan fliddetliye kadar olan

defektler için kullan›l›r.4 Orijinal Turkish delight tekni¤inde, do¤ranm›fl k›-

k›rdak ile Surgicel kullan›l›r; iyi ve stabil sonuçlar ald›¤› rapor edilse de

sonralar› boyutsal stabilite yoksunlu¤u aç›s›ndan elefltirilmifltir. Asl›nda,

Surgicel’in inflamatuvar reaksiyonu stimüle ederek kartilaj rezorpsiyonu-

na neden olabilece¤i üzerine histolojik kan›t vard›r.5 Daniel, Surgicel yeri-

ne temporal fasyay› kullanarak tekni¤i desteklemifltir. Bu teknikte fasya,

herhangi bir inflamatuvar reaksiyonu stimüle etmeyen ve deri ile kartilaj

partikülleri aras›nda tamponlama sa¤layan stabil bir alternatif sunar.6 Bu

özellikle dorsal derinin travma, önceden yap›lan çoklu operasyonlar veya

ateflli hastal›klar nedeniyle zay›f bir koflulda oldu¤u durumlarda kullan›fll›-

d›r.

Temporal fasyaya alternatif olarak fasya lata kullan›labilir; bu, saçs›z bi-

reylerde daha uygun bir seçenek sa¤lar. Kartilaj kayna¤› çeflitlidir, ama flid-

detli dorsal defektlerde genellikle septal kartilaj bulunmaz. Bu nedenle

kostal kartilaj, ço¤u vakada kullan›lmaya adayd›r. Kostal kartilaj›n e¤rilme

gibi en önemli dezavantajlar›ndan biri, bu teknikte kesinlikle söz konusu

de¤ildir.

Orta derece defektler için yaklafl›k 1.5 mm3 büyüklü¤ünde do¤ranan

bir k›k›rdak, fasyaya gevflek bir flekilde yerlefltirilebilir ve at›lmas›n› engel-

lemek için 4/0 PDS ile sütüre edilebilir. Greft kompleksi sonra aç›k tip yak-
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Resim 3. Nazo-orbito-etmoid fraktürlü bir olguda kemik
uygulamas›n›n postoperatif radyografisi.



lafl›m› ile dorsal deli¤e yerlefltirilir. Daha büyük defektler için, do¤ranm›fl

k›k›rdak partikülleri önce 2 ml fl›r›nga içine konur. fi›r›ngan›n ince ucu, ko-

lay ç›k›fl sa¤lamak için ç›kar›l›r. Ard›ndan fasya fl›r›nga etraf›na 4/0 PDS ile

sütüre edilir. Fasya ve dolu fl›r›nga, dorsal deli¤e yerlefltirilir ve fl›r›nga çe-

kilirken k›k›rdak partikülleri fasya kesesine enjekte edilir. Son olarak,

transkolumellar ve marjinal insizyonlar› kapatmadan önce fasyal tüpün ar-

ka ucu 4/0 PDS sütür ile kapat›l›r (Resim 4).

Bu tekni¤in etkisi, büyük de-

fektlerle bafla ç›kabilme yetene¤in-

de, bitiflik dokulara kaynaflma ko-

layl›¤›nda ve genellikle zay›f koflul-

da olan üst deriyi desteklemesinde-

dir. Erken post-operatif günlerde

greftte flekillendirmeye olanak ve-

ren bir derece esneklik mevcuttur

(Resim 5). Bunun dezavantaj›, karti-

laj ve fasya gibi iki donör alan›n› ge-

rektirmesi ve fl›r›nga kullan›ld›¤›n-

da tekni¤in inkremental niteli¤idir. Ayr›ca teoride, greftin ç›kar›lmas› ge-

rekli oldu¤unda do¤ranm›fl partiküllerin ç›kar›lmas› zor olabilir. 

Özet

Dorsal nazal augmentasyon, zor olabilir. Septal kartilaj, yak›nl›¤› ne-

deniyle ilk seçim olsa da defektin etiyolojisi, bunun eksik oldu¤unu gös-

terir. Kulak kartilaj›, özellikle radiks alan›ndaki küçükten orta dereceye

kadar olan defektlerde rol oynayabilir. E¤rilmeyi önlemek için benimse-

nen stratejilerle iyi oyulan bir kostal kartilaj, orta - büyük defektler için

mükemmel bir seçimdir. Greft kompleksi, e¤rilme ve bitiflik dokulara ge-

çifl potansiyeline sahip olmayan boyutsal olarak stabil iki materyalden

yap›ld›¤› için fasyaya sar›lan do¤ranm›fl k›k›rdak da mükemmel bir çö-

zümdür. 
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Resim 4. Do¤ranarak haz›rlanan kartilaj›n temporal adele fasyas› ile sar›lmas› (A) ve do¤ranm›fl karti-
laj›n faysa ile birlikte (B) implante edilmeden önceki (C) görüntüsü.

A B C

Resim 5. Do¤ranm›fl kartilaj ve temporal fasya
tekni¤i ile dorsal augmente edilmifl olgunun 
pre (A) ve post-operatif (B) görüntüsü.

A B



Kalvaryal kemik, nazo-orbito-etmoidal k›r›klar›na primer yaklafl›m ve

tamirde spesifik bir role sahiptir ancak yerleflmifl dorsal nazal defektlerde

uygulanmas› tart›flmal›d›r. Bizim uygulamam›zda, enfeksiyon ve at›lma ris-

ki nedeniyle alloplastik materyallerin hiçbir rolü yoktur. Kostal kartilaj›n

bir greft olarak avantaj›, bol miktarda mevcut olmas› ve alloplastik mater-

yallerin kullan›m ihtiyac›n› gidermesidir. 
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Neler Ö¤rendik?

1. Semer burun deformitesi olan, daha önce auriküler kartilaj ile rekonstrüksiy-

onu baflar›s›z olmufl bir hastada dorsal augmentasyon cerrahisi planlarken

öncelikle hangi greft materyalini tercih edersiniz?

a. Septal kartilaj b. Konkal kartilaj

c. Kostal kartilaj d. ‹liyak kemik

e. Kalvaryal kemik

2. Yazar›n tan›mlad›¤› modifiye Turkish Delight tekni¤i ile dorsal augmentasyon-

da önerilen greft türleri nelerdir?

a. Kombine silikon + kartilaj greft

b. Kombine silikon flerit + kalvaryal kemik

c. Kombine septal kartilaj+ perpendiküler lamina

d. Kombine do¤ranm›fl kartilaj + temporal fasya

e. Kombine konkal kartilaj + septal kartilaj

3. Nazo-orbito-etmoid fraktürlere primer yaklafl›m ve tamirde önemli yeri olan

greft materyali hangisidir?

a. Septal kartilaj b. Konkal kartilaj

c. Kalvaryal kemik d. ‹liyak kemik

e. Kostal kartilaj

4. Afla¤›dakilerden hangisi kulak kartilaj› kullan›larak yap›lan dorsal augmentasy-

onun en s›k karfl›lafl›lan komplikasyonudur?

a. Greftin rezorbsiyonu b. Greftin at›lmas›

c. Anaerob enfeksiyon d. Greft nekrozu

e. Greft malpozisyonu

5. Özellikle radiksin küçük defektlerinin rekonstrüksiyonunda tercih edilen en

makul greft hangisidir?

a. Septal kartilaj b. Konkal kartilaj

c. Kostal kartilaj d. ‹liyak kemik

e. Kalvaryal kemik

Do¤ru Yan›tlar

(1-c, 2-d, 3-c, 4e, 5-b)
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Her cerrahide oldu¤u gibi rinoplasti operasyonlar›n›n da komplikas-

yonlar› vard›r. Ancak rinoplasti operasyonlar›, olgular›n çeflitlili¤i, anato-

mik farkl›l›klar›, cerrahi tekniklerinin uygulanabilmesi için cerrahi deneyi-

min di¤er operasyonlara göre biraz daha geç oluflmas›, hasta ve hekim be-

¤enisinin mutlak arzuland›¤› ve fark edilmeden yap›lan küçük hatalar›n

zamanla daha belirgin hale geldi¤i operasyonlar olmas› nedeniyle çok sa-

y›da komplikasyonun daha s›k görüldü¤ü operasyonlard›r. Ama her ope-

rasyonda oldu¤u gibi, hastan›n preoperatif iyi de¤erlendirilmesi ve bilgi-

lendirilmesi, hekimin cerrahi deneyimine göre olgular›n seçimini yapma-

s›, kullan›lan cerrahi aletlerin yeterli kalitede olmas› komplikasyon olas›l›-

¤›n› azaltabilir. 

Rinoplasti komplikasyonlar›n›, anesteziye, operasyon s›ras›nda ve son-

ras›nda kullan›lan ilaçlara ba¤l› komplikasyonlar› katmadan 3 ana grupta

toplayabiliriz:1

1. Operasyon s›ras›nda izlenen komplikasyonlar

2. Erken dönemde izlenen komplikasyonlar (operasyon sonras› 10

günde izlenen komplikasyonlar)

3. Geç dönemde izlenen komplikasyonlar 

Operasyon S›ras›nda ‹zlenen Komplikasyonlar

1. Kanaman›n Afl›r› Olmas›

Nazal cerrahilerde en s›k görülen komplikasyon kanamad›r. Operas-

yon s›ras›nda afl›r› kanama, operasyonu zorlaflt›raca¤› ve hekimi paniklefl-

tirece¤i için di¤er komplikasyonlar›n olma olas›l›¤›n› artt›rabilir. Operas-

yon öncesi hastadan kanamayla ilgili bir öykü al›nmas›, afl›r› kanamaya ne-

den olabilecek hemorajik diatez hastal›klar›, aspirin kullan›m› gibi durum-

lar›n sorgulanmas›, hipertansiyon gibi operasyon s›ras›nda kanamay› art-

t›rma olas›l›¤› olan durumlar›n saptanarak kontrol alt›na al›nmas›, operas-

yon s›ras›nda hastan›n belden itibaren bafl› yüksekte olacak flekilde yat›r›l-
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mas›, anestezinin hastan›n yafl›na ve sa¤l›k durumuna uygun mümkün

olan en hipotansif s›n›rda yap›lmas›, zaman zaman vazokonstriktör mad-

deler içeren tamponlar›n ve bipolar koterin kullan›larak küçük kanama

odaklar›n›n susturulmas›, uygun cerrahi planlardan ilerlemeyi gerektiren

dokuya sayg› felsefesinin operasyon sonuna kadar yitirilmemesi bu

komplikasyonun oluflma olas›l›¤›n› azalt›r. Anatomik disseksiyon plan› uy-

gun olur ve dokuya sayg›l› bir cerrahi yap›l›rsa, vasküler yap›lar da daha

iyi ortaya konup önlemler al›nabilir (Resim 1). Operasyona bafllamadan

hastan›n hemotokritinin, protrombin zaman›n›n, aktive parsiyel trombop-

lastin zaman›n›n, trombosit fonksiyon testlerinin kontrolü unutulmamal›-

d›r.2

2. Operasyon S›ras›nda Afl›r› Nazal Ödem Oluflmas›

Bu komplikasyon özellikle uzun süren rinoplastilerde meydana gelen

can s›k›c› bir durumdur. Ödem nedeniyle yap›lan ifllemin etkisi görüleme-

di¤inden uzam›fl operasyonlarda ödemin geçmesinden sonra ortaya ope-

rasyon s›ras›nda fark edilemeyen flekil bozukluklar› ç›kabilir. Bunu azalt-

mak için bafl yukar›da hasta pozisyonu d›fl›nda operasyona bafllamadan

hastaya sistemik steroid uygulanmas›, operasyonun mümkün oldu¤unca

h›zl› yap›lmas› önerilir. Operasyon s›ras›nda yap›lan tek doz steroidin ka-

nama ve ekimozu azaltt›¤› bildirilmifltir.3

3. Burun S›rt› Dekole Edilirken Cildin Delinmesi

Bu genelde uygun olmayan cerrahi planda ilerlemenin neden oldu¤u

bir komplikasyondur. Özellikle rhinion bölgesi gibi cildin ince oldu¤u

yerlerde ve revizyon olgular›nda meydana gelebilir. Burun ucunda peri-

kondriumun hemen üzerinde, rhiniondan sonra subperiosteal planda ça-

l›flmak bu komplikasyonun oluflmas›n› önler. Oluflursa mümkün olan en

ince sütürleri, estetik sütür tekniklerine uygun kullanarak operasyon s›ra-

s›nda onarmak gerekir. 

Resim 1. Aç›k teknik rinoplastide 
kolumellar arterler.



4. Septal Mukoperikondrial Fleplerde Y›rt›lma

Revizyon olgular›nda veya dikkatsiz ve sab›rs›z cerrahilerde, bazen de

hastan›n mukoperikondrial fleplerinin çok ince olmas› durumunda karfl›-

m›za ç›kabilen bir komplikasyondur. Subperikondriyal klivaj›n kaybedil-

memesi oluflma olas›l›¤›n› azalt›r. Kal›c› septal perforasyonlar oluflmamas›

için oluflan y›rt›klar›n, emilebilir sütürlerle onar›lmas›, y›rt›k yerine kartilaj

veya kemik greftler konmas› yararl› olur. 

5. “Dü¤me Deli¤i” Defekti, Koter Yan›¤› ve Bistüri Kesileri

Özellikle dom bölgesinde, cildin elevasyonu s›ras›nda cildin kesilmesi,

hasar görmesi sonucu oluflan defekte “dü¤me deli¤i defekti” ad› verilir.

Fark edildi¤i anda dikilmesi gerekir. Ancak dikilirken sütürlerin gerginlik

yaratmamas›na özen gösterilmelidir. Aksi takdirde bu alanda, onar›m› çok

zor olan skar deformiteleri meydana gelir.1 Koter yan›klar› ve bistüri ile cilt

kesileri de daha çok dikkatsizlik sonucu oluflan komplikasyonlard›r. Kote-

rin yüksek ›s›da kullan›lmas›, koter veya bistürinin istenmeyen yerlere

de¤dirilmesi, özellikle burun s›rt›nda kartilaj hump ç›kar›l›rken bistürinin

tersi ile burun kanatlar›n›n kesilmesi gibi nedenlerle oluflurlar. 

6. Anahtar Alan›n Bozulmas›

Etmoid perpendiküler laminas›, septal kartilaj ve nazal kemik aras›nda

güçlü bir destek sistemi vard›r. Bu sistemin hump rezeksiyonu, osteotomi

ve septoplasti sonras›nda hasar görmesi burun dinami¤ini bozar. Bu des-

tek bozuldu¤unda onar›lmad›¤› zaman operasyonun hemen sonras›nda

veya geç dönemde semer burun deformitesi oluflabilir.4

7. Üst Lateral Kartilaj Disartikülasyonu

Özellikle hump törpüleme s›ras›nda üst lateral kartilajlar aras›ndaki

iliflkide bozulma meydana gelir ve onar›lmazsa, “ters V deformitesi” olufla-

bilir. Bu defekt burun konturlar›nda silinmeye ve özellikle orta k›s›mda in-

ce, zay›f bir burun görünümüne neden olur. E¤er bu bozulma fark edilir

ve düzeltilemezse, dorsal onlay greftler konarak kamufle edilebilir.

8. Aç›k Çat› Deformitesi

Osteotomilerin yetersiz oldu¤u durumlarda veya hump rezeksiyonu

yap›lmas›na ra¤men lateral osteotomi yap›lmayan olgularda burun s›rt›n-

da meydana gelen geniflleme durumudur. Bunu önlemek için osteotomi-

lerin tamamlanmas› ve her iki nazal kemikteki osteotomi yap›lan parçala-

r›n hareketli hale getirilmesi gerekir. Bu baflar›lam›yorsa, yine dorsal onlay

ince bir greft kullan›labilir. Osteotomi fraktürünün “yeflil a¤aç k›r›¤›” flek-
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linde olmas› veya osteotomiler sonras›nda s›k› nazal tampon uygulanma-

s›, operasyon sonras› bu deformitenin görülmesine neden olabilir.4

9. Basamak Deformitesi

Osteotomilerin nazomaksiller oluktan çok yüksekte yap›lmas› sonucu,

osteotomi hatt›n›n afl›r› belirli olmas› durumudur. Osteotomi hatt›n›n ön-

ceden bir kalemle nazomaksiller hatta uygun uzakl›kta çizilip buna göre

yap›lmas› bu komplikasyonu önleyebilir.5

10. Beflik Deformitesi

Osteotomi s›ras›nda k›r›k hatlar›n›n birlefltirilmesi veya öncesinde ya-

p›lan dekolasyonlar nedeniyle, osteotomi yap›lan kemik parçalar›n›n afl›r›

hareketli olmas› durumudur. Bu durumda hem nazal kavitede daralma

hem de burun üst ve orta k›s›mlar›nda belirgin flekil bozukluklar› oluflabi-

lir. Hareketli kemik fragmanlar›n mümkün oldu¤unca anatomik pozisyon-

lar›na getirilip tespit edilmesi ve tamponlama s›ras›nda yer de¤ifltirmeme-

sine özen gösterilmesi önerilir. 

Erken Dönemde ‹zlenen Komplikasyonlar

1. Kanama

Özellikle rinoplasti ile beraber, septum ve konka cerrahisi yap›lm›flsa

erken dönemde kanama daha fazla oranda görülebilir.1

2. Burun T›kan›kl›¤›

Erken dönemde hemen her hastada meydana gelen burun t›kan›kl›¤›

daha çok nazal ödem, burun içinde krutlanma ve nazosilier aktivitenin ge-

riye dönmemesi ile ilgilidir. Bu dönemde, bafl yüksekte yat›lmas›, s›cak g›-

dalardan ve ortamlardan, günefllenmekten kaç›n›lmas›, burun içinin tuzlu

su ile y›kanarak temizlenmesi yararl› olabilir. 

3. Periorbital Ekimoz ve Hematom

Disseksiyon ve osteotomiye ba¤l› olarak özellikle alt göz kapa¤›nda

oluflur (Resim 2). Oluflmas›n› azaltmada kanama öyküsünün sorgulanma-

s› d›fl›nda disseksiyonun do¤ru plandan yap›lmas›na, osteotomlar›n ucu-

nun keskin olmas›na ve mümkün olan en ince osteotomun kullan›lmas›-

na özen gösterilmelidir.6 Operasyondan önce bafllay›p operasyondan son-

ra azalt›larak b›rak›lan steroidlerin ekümoz oluflumunu azaltt›¤› bildiril-

mifltir. Baz› yazarlar perkutan osteotominin daha kontrollü olmas›ndan

dolay›, daha az ekimoza neden oldu¤unu söylemektedirler.8



4. Nazal Hematom

Özellikle operasyondan sonra burun s›rt› cildinin alttaki dokulara iyi

yap›flmad›¤› hastalarda görülen nadir bir durumdur (Resim 3). Burun için-

den boflalt›ld›ktan sonra s›k› flasterlerle bir hafta kadar tespit edilirse ve

proflaktik antibiyoterapiye devam edilirse sorunsuz iyileflir. B›rak›ld›¤›n-

da oluflabilecek fibrozis ve istenmeyen skarlar nedeniyle burun s›rt›nda

deformiteye neden olabilir ve enfekte olma riski yüksektir. 

5. Septal Hematom

Nazal obstrüksiyon, a¤r›, rinore ve ateflle karfl›m›za gelen nadir bir

komplikasyondur. Genellikle nedeni nazal septal mukozaya yetersiz bas›

yapan tampon yerlefltirilmesi veya septal sütürlerin at›lmamas›d›r.9 Karti-

lajda beslenme bozuklu¤u sonucu nekroza ve ard›ndan burun s›rt›nda

destek kayb›na ve müdahale edilmezse semer burun deformitesine neden

olaca¤›ndan önemlidir. Aspirasyon, insizyon ve drenajla beraber abseye

dönmemesi için antibiyoterapi önerilir.
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Resim 2. Rinoplasti sonras› alt göz kapa¤›nda ekimoz

Resim 3. Burun s›rt› hematomu.
Görüntüleme için foto¤rafta
hematom enjektörle d›flar›dan
boflalt›lsa da, burun içinde üst 
lateral kartilajlar›n alt kenar›ndan
yap›lacak bir insizyonla boflalt›lmas›
ve birkaç gün oluflabilecek 
hematomun buradan drene olmas›
daha uygundur.



6. Enfeksiyon

Basit enfeksiyonlardan kavernöz sinüs trombozuna ve septik floka ka-

dar genifl bir yelpazede enfeksiyonlar meydana gelebilir. Lokal enfeksi-

yonlar, selllülit ve septal abse izlenebilir. Bunlara sistemik antibiyoterapi

ve gerekirse cerrahi drenaj yap›lmal›d›r. Yetersiz enfeksiyon tedavilerinde

kavernöz sinüs trombozu, menenjit, beyin absesi oluflabilir. Toksik flok

sendromu, nazal splint ve tamponlara ba¤l› oluflan ciddi bir enfeksiyon

tablosudur.10 Genellikle stafilokok aureus ekzotoksinleri rol oynar. Posto-

peratif bulant›, kusma, diare, eritematöz tarzda döküntü, atefl, taflikardi, hi-

potansiyon gibi bulgular bu sendromun tipik bulgular›d›r. Tampon ç›ka-

r›lmal›, IV antibiyoterapiye acilen bafllan›lmal›d›r. Kardiyak üfürümü olan

hastalarda nazal cerrahiler sonras› subakut bakteriyel endokardit tablosu

geliflebilir. Bu hastalara operasyona bafllamadan mutlaka proflaktik antibi-

yoterapi verilmelidir.11

7. Burun Ucunda ve Çevresinde Hissizlik

Özellikle aç›k teknik rinoplasti olgular›nda veya septum taban›na mü-

dahale edilen olgularda meydana gelir. Bu hissizli¤in ortalama 6-9 aydan

sonra azalmaya bafllayaca¤› hastaya mutlaka anlat›lmal›d›r.

8. Kontakt Dermatit

Beyaz tenli, sar›fl›n veya atopik hastalarda daha s›k görülen bir durum-

dur. Kullan›lan alç› veya di¤er tespit materyalleri, kullan›lan flasterler ne-

den olabilir.12 Saptand›¤›nda topikal steroid uygulamalar› yararl› olabilir. 

9. Cilt Nekrozu

Özellikle dom bölgesindeki, cilt alt› dokusunun afl›r› al›nmas›, gere¤in-

den fazla koter kullan›m›, anatomik disseksiyonlar›n kaybedilmesi, ciltte

beslenme bozuklu¤u yapacak kadar s›k› alç› ve tampon uygulamalar›,

operasyon s›ras›ndaki cilt yaralanmalar› neden olabilir. S›n›rl› olanlar iz b›-

rakmadan iyileflebilir. Genifl nekrozlar iyilefltikten sonra lokal steroid en-

jeksiyonlar›, dermabrazyon, lazer uygulamalar› ve fleple rekonstrüksiyon

izi azaltmada kullan›labilir.1

10. BOS Rinoresi

Özellikle septoplasti s›ras›nda etmoid kemik perpendiküler laminas›-

n›n ç›kar›lmas›nda, duran›n zedelenmesi sonucu oluflabilecek çok nadir

bir komplikasyondur. Etmoid kemik rezeksiyonlar›nda, sert hareketler-

den kaç›nmak ve koparmaktan çok kesici özelli¤i olan aletleri kullanmak

riski azaltabilir.
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11. Koku Alma Bozukluklar›

Nazal ödem, olfaktör epitelde hasar oluflmas›,psikojenik nedenler, kul-

lan›lan baz› ilaçlar geçici veya kal›c› koku alma bozukluklar›na neden ola-

bilir. Operasyonlar›n yaklafl›k %1’inde anosmi meydana gelebilece¤i bildi-

rilmifltir.13

12. Geçici veya Kal›c› Görme Kay›plar›

Operasyon s›ras›nda kullan›lan vazokonstriktör ajanlara ba¤l› vazos-

pazmlar veya operasyon sonras› oluflabilecek tromboembolik olaylar so-

nucunda oluflan nadir komplikasyonlard›r.14,15 Lokal anestezik maddelerin

vasküler yap›lar›n içine verilmemesi önemlidir. Buna dikkat edilmedi¤i

durumlarda görme kayb› d›fl›nda göz kaslar›nda geçici paraliziler de orta-

ya ç›kabilir (Resim 4). 

Geç Dönemde ‹zlenen Komplikasyonlar

1. Burun T›kan›kl›¤›

Geç dönemde burun t›kan›kl›¤› oluflmas›na neden olan 2 önemli du-

rum vard›r. Bunlardan birincisi operasyon sonras› nazal valvde daralma

meydana gelmesi, ikincisi septum deviasyonu, konka hipertrofisi gibi pa-

tolojilere müdahale yap›lmadan rinoplasti yap›lmas›d›r.1 Rinoplastide ya-

p›lan kemik redüksiyonlar› ve lateral kartilajlardan afl›r› rezeksiyon yap›l-

mas› apertura priformis alan›n› %13, nazal valv alan›n› %25 oran›nda azalt-

t›¤› belirtilmifltir. Yine nazal valvdaki 1 mmlik daralman›n bile rinomano-

metrik olarak nazal direnci belirgin artt›rd›¤› bildirilmifltir.1 Apertura pri-

formiste, maksiller plana çok yak›n yap›lan osteotomiler, nazal kemik ve

üst lateral kartilajlar›n normalden fazla mediale kaymas›na neden olup na-

zal valv alan›nda daralma yapabilir. 
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Resim 4. Lokal anestezi alt›nda 
septuma yap›lan adrenalin ve lidokain
infiltrasyonu sonras›nda görme kayb›
olmadan çift görme yak›nmas› olan, içe
bak›flta hareketsizlik (A) ve afla¤› bak›flta
k›s›tl›l›k (B) saptanan infiltrasyonun 5.
dakikas›nda göz hareketleri tamamen 
normale dönerek çift görme yak›nmas›
kaybolan (C) bir olgu.
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‹nterkartilajinöz insizyonlar›n uygun kapat›lmamas›, skar oluflumuna

ve valv alan›nda darl›¤a neden olabilir. Tipte düflüklü¤e neden olabilecek

medial kruslar›n ve kolumellar deste¤in azalt›lmas›, dom division tekni¤i

ile kartilaj rezeksiyonlar› geç dönemde burun t›kan›kl›¤› oluflturabilir. Afl›-

r› k›k›rdak ve kemik rezeksiyonlar›, zay›flayan anatomik yap›lar›n greftler-

le desteklenmemesi geç dönem burun t›kan›kl›¤› nedenlerindendir. Örne-

¤in üst lateral kartilajlar›n kaudal k›sm›ndan veya alt lateral kartilajlar›n se-

falik k›sm›ndan fazla eksizyon yap›lmas› veya aradaki ba¤lant›n›n çok za-

y›flat›lmas› valv alan›n›n daralmas›n› ve nazal kollaps meydana gelmesini

kolaylaflt›r›r. Burun t›kan›kl›¤› oluflmamas› için majör destek mekanizma-

lar›n›n mümkün oldu¤unca korundu¤u, minimal rezeksiyonlu, maksimal

rekonstrüksiyonlu bir operasyon felsefesi güdülmelidir. 

2. Burun Tipinin Düflmesi

Özellikle medial kruslardan yap›lan afl›r› rezeksiyonlar›n neden oldu-

¤u bir durumdur. Ayr›ca projeksiyonun sütürle sa¤land›¤› olgularda da

geç dönemde benzer görünümler ortaya ç›kabilir. Kolumellar strut veya

septal kaudal uzatma greftleri gibi greftlerle burun ucunun güçlendirilme-

si, medial kruslar›n zay›flat›lmamas›na özen gösterilmesi bu durumu önle-

yebilir. 

3. Supratip Deformitesi (Polly Beak Deformitesi: 
Papa¤an Gagas› Deformitesi)

Çok s›k rastlanan bir deformitedir. Nedeni genellikle operasyon önce-

si fasiyal analizin iyi yap›lmamas›d›r. Supratipin tipten daha anteriora

uzand›¤› bir durumdur(Resim 5) . Dorsal septumun supratipe uyan k›sm›-

n›n yüksek b›rak›lmas›, nazal dorsumun supratip üzerindeki k›sm›n›n afl›-

r› al›nmas›, alt lateral kartilajlar›n afl›r› küçültülmesi veya supratip alan›nda

meydana gelen skarlar bu deformiteye yol açabilir. Kal›n cilt ve zay›f alt la-
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Resim 5. Sark›k kolumella ve ›l›ml› bir
pollybeak deformitenin preoperatif (A) ve
revizyon sonras› (B) düzeltildikten sonraki
görünümü.

A B



teral kartilajlar bu deformitenin oluflumunu kolaylaflt›r›r. Tedavi neden

olan duruma göre reeksizyon, augmentasyon veya yumuflak doku eksiz-

yonu fleklinde olabilir.16

Yetersiz veya Afl›r› Hump Rezeksiyonuna Ba¤l› Dorsal Deformiteler 

Deneyimsiz cerrahlarca daha s›k yap›lan komplikasyonlard›r. Yeni

bafllayan cerrahlara nazal dorsum trafllan›rken her zaman düflündüklerin-

den daha az kemik kartilaj ç›karmalar› ve törpü ile daha sonra nazal dor-

sumu indirmeleri önerilir. Operasyon s›ras›nda parmak ucunu ›slatarak

palpe etmek, ödem nedeniyle gözden kaçan yetersiz rezeksiyonlar›n fark

edilmesini sa¤layabilir.

5. Düzensiz Nazal Dorsum

Uygun olmayan bir flekilde hump rezeksiyonu yap›lmas› sonucu küçük

k›r›klar›n oluflmas›, çok kal›n diflli bir törpü ile törpüleme yap›lmas›, konu-

lan greftlerin inceltilmeden veya tespit edilmeden b›rak›lmas›, burun cildi-

nin çok ince olmas› gibi nedenlerle oluflur. Önlemek için hump rezeksiyo-

nunda kullan›lan osteomun keskin olmas›na, hump ç›kar›ld›ktan sonra in-

ce diflli bir törpü ile burun s›rt›n›n düzeltilmesine, burun s›rt›na konulan

reftlerin inceltilmesine, çok ince ciltlerde fasya, ezilmifl kartilaj veya türk lo-

kumu gibi dorsal kamuflaj greftleri kullan›lmas›na dikkat edilmelidir. 

6. Nazal Valv Kollaps› ve Nazal Stenoz

Genelde lateral kartilajlar›n afl›r› rezeksiyonu sonucu burun lateral du-

var›n›n zay›flamas› sonucu meydana gelen deformitelerdir.17 Operasyon

s›ras›nda lateral katilajlar›n çok zay›flat›ld›¤› düflünülürse, bunlar›n greft-

lerle desteklenmesi gereklidir. Nazal stenoz ise burun içinde çepeçevre

yap›lan insizyonlar veya eksizyonlar, normalden uzun internal insizyonlar

veya uygun olmayan sütürasyonlar sonucunda meydana gelir. Özellikle

naresi daraltmak için alar taban›n fazla ç›kar›ld›¤› durumlarda meydana

gelebilir. Afl›r› daralt›lm›fl alar taban düzeltilmesi en zor komplikasyonlar-

dand›r. 

7. Alar Kollaps

Alt lateral kartilajlar›n özellikle lateral kruslar›n afl›r› rezeksiyonla zay›f-

lat›lmas› veya dom division tekni¤i gibi destek mekanizmalar›n› zay›flatan

tekniklerin neden oldu¤u, insprasyonda alar kanatlar›n burun giriflini ka-

patmas›na ve eksternal nazal valv kollaps›na neden olan deformitedir (Re-

sim 6). Oluflmas›n› önlemek için laterla krusun 7-8 cm’den daha genifl b›-

rak›lmas› önerilir.1
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8. Bossa Deformitesi

Dom bölgesinde operasyon sonras›nda oluflan ç›k›nt›lard›r. Görülme

s›kl›¤› %2’dir.1 Rinoplasti sonras›nda en s›k görülen revizyon nedenlerin-

den biridir.7 Bilateral ve simetrik ise dikkat çekmeyebilir. ‹nce ciltli, kal›n

kartilajl› hastalarda daha s›k görülür. “Vertikal dome division” yap›lan ol-

gular, lobuler k›k›rda¤› zay›flatma amac›yla yap›lan insizyonlar, dom böl-

gesine konan greftlerin yer de¤ifltirmesi, lateral kruslar›n afl›r› zay›flat›lma-

s› deformitenin oluflmas›na neden olur. Operasyondan sonraki erken dö-

nemde ödem nedeniyle fark edilmez, geç dönemde belirginleflir. Operas-

yon s›ras›nda geride kalan k›k›rdaklar›n simetrik olmas›na, konulan greft-

lerin keskin kenarl› veya kal›n olamamas›na, sütürlerden sonra ç›k›nt›lar

ve asimetriler oluflmamas›na özen göstermelidir.18

9. Asimetrik Tip ve Asimetrik Burun

Eflit olmayan eksizyonlar, asimetrik greft uygulamalar›, sütürasyon

sonras› meydana gelen asimetriler en s›k nedendir. Bu tip problemler

ödem nedeniyle ilk birkaç ay fark edilmeyebilir.16

10. S›k›lm›fl Burun Deformitesi (Pinched Tip)

Destrüktif tekniklerin, afl›r› k›k›rdak rezeksiyonlar›n›n sonucu olarak

meydana gelen bir deformitedir. Beraberinde genelde alar kollaps ve bos-

sa deformitesi vard›r.1 Tedavisinde, lateral kruslar›n tekrar serbestlefltiril-

mesi, skar dokular›n temizlenmesi ve lateral kruslar›n üstten veya alttan

greftlerle desteklenmesi önerilir. 
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Resim 6. Tek (A) ve çift tarafl› (B) alar kollaps.

A
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11. Genifl Tip Deformitesi (Boxy Tip)

Genellikle domal sütür teknikleri ile burun ucunun küçültülüp daralt›l-

mad›¤› olgularda ya da cilt-cilt alt› dokular› çok kal›n olan hastalarda karfl›-

m›za ç›kan burun tipinin genifl görümü ile karakterize deformitedir. 

12. Genifl Kolumella

Medial kruslar aras›nda fazla doku bulunmas› ve bu dokular›n eksize

edilmemesi, ya da aç›k tekniklerde medial kruslar›n sütürasyonla yaklaflt›-

r›lmamas› bu deformiteye en s›k neden durumlard›r.1

13. Sark›k Kolumella (Hanging Kolumella)

Medial kruslar›n derin yerleflimli olmas›, septal kartilaj›n kaudal pro-

jeksiyonu ve/veya lateral kartilaj›n afl›r› rezeksiyonu sonucu meydana ge-

len deformitedir (Resim 5). Tedavisinde etiyolojinin saptanmas› önemli-

dir. Medial krura veya septum kaudal ucu rezeksiyonu gerekebilece¤i gi-

bi, lateral krusa greft ile destek sa¤lamak da gerekebilir.1

14. Retrakte Kolumella veya Alar Sarkma

Kolumellan›n afl›r› rezeksiyonu veya lateral krusun daha az rezeke

edilmesi sonucu meydana gelir. Operasyon s›ras›nda farkedilirse, septal

kaudal uzatma grefi, kalkan greft, kolumellar strut grefti gibi greftlerle

onar›labilir. 

15. Overprojeksiyon Deformitesi

Afl›r› dorsum rezeksiyonlar› veya nazal tipin büyük oldu¤u olgularda

küçültücü müdahalelerin yap›lmamas› sonucu burun tipinin yüze göre da-

ha belirgin hale gelmesi deformitesidir. Operasyon s›ras›nda fark edilirse,

olguya göre dorsuma augmentasyon veya tipi küçülten eksizyon ve sütü-

rasyon teknikleri yararl› olabilir. 

16. Alar Çentik ve Alar Retraksiyon

Lateral krusun afl›r› rezeksiyonu sonucu oluflan skar bu deformiteye

neden olur. Lateral krusun en az 7-8 mm geniflli¤inde b›rak›lmas› gerek-

mektedir. Kalan krusun serbestlefltirlip, greft ile desteklenmesi ile onar›la-

bilir.1 Görüntü benzer olmas›na karfl›n, tedavi edilirken sark›k kolumella-

dan ay›rt edilmesi önemlidir. 

17. Sinefli

Genelde septuma ve konkalara da ayn› anda müdahale olan olgularda,

dar burunlarda, burun içinde travmatik çal›fl›ld›¤›nda vaya tamponlara se-

konder karfl›m›za ç›kan s›k bir komplikasyondur.

Rinoplasti
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18. Septal Perforasyon

Operasyon s›ras›ndaki septum müdahalelerinde mukoperikondrial

fleplerde y›rt›lma sonucunda meydana gelir. Oluflmamas› için operasyon

s›ras›nda subperikondrial klivaj hatt›ndan ayr›lmamak, mukoperikondrial

y›rt›klar oluflturmamak, oluflursa operasyon s›ras›nda onarmak ve defek-

tin onar›ld›¤› alanlar› kartilaj ve kemik greftlerle güçlendirmek gerekir.

19. Greft ve ‹mplantlar›n Migrasyonu

Rinoplasti operasyonu s›ras›nda konulan greftlerin fiksasyonu önem-

lidir. Bu ifl için en s›k sütürasyon, nadiren greft boyutlar›na uygun aç›lan

cepler kullan›l›r. Buna ra¤men yerlefltirilen materyaller yer de¤ifltirirse,

görüntüyü bozan deformiteler meydana gelir. Allogreftlerde risk, otog-

reftlere göre çok fazlad›r. E¤er yeni yerinde deformiteye neden olursa ve-

ya enfekte olursa greftin ç›kar›lmas› gerekir.1

20. Greftlerin Enfeksiyonu, Rezorbsiyonu veya Rejeksiyonu

Konan greftler uzun süre sonra bile problemler yaratabilir. En s›k gö-

rülen komplikasyon greftin enfekte olmas›d›r. Özellikle alloplastik mater-

yallerde olursa greftin al›nmas› gerekir. Rezorbsiyon özellikle ezilmifl

greftlerde daha s›k oluflmaktad›r. Rejeksiyon ise özellikle alloplastik greft

materyallerinde daha s›kt›r, otogreftlerde pek izlenmez.7

21. Yüzle Uyumsuz Burun

Büyük bir yüzde çok küçük bir burun, erkekte afl›r› konkav feminan

burun gibi durumlard›r. Bu tip komplikasyonlar› önlemenin en önemli

kriteri preoperatif fasiyal analizin iyi yap›lmas› ve operasyonun önceden

buna göre planlanmas›d›r. 

22. K›sa Burun

K›sa burunun en s›k iki nedeni afl›r› rotasyon yap›lmas› veya septum

kaudal ucunun fazla trafllanmas›d›r. Tripod yap›n›n operasyon s›ras›nda

bozulmas› ve lateral kartilajlar›n afl›r› rezeksiyonu da bu deformiteye ne-

den olur. Kalkan greftler, lateral krural greftler, septal kaudal uzatma greft-

leri, dorsal onlay greftler, üst ve alt lateral kartilajlar aras›na yerlefltirilen

uzatma greftleri bu durumu operasyon s›ras›nda onarmam›z› sa¤layabilen

alternatif seçeneklerdir.19

23. Semer Burun Deformitesi

Burun üst 2/3 üst k›sm›nda düflük dorsum meydana getirilmesi sonu-

cu meydana gelen deformitelerdir. Tipin projeksiyonu ve rotasyonu nazal
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dorsumun yüksekli¤ini belirlemede önemli iki kriterdir. Orta nazal çat›n›n

afl›r› rezeke edilmesi d›fl›nda, deneyimsiz cerrahlar›n burun kökündeki ba-

s›kl›¤› augmentasyon yerine dorsal rezeksiyonla düzeltmek istemesi,

anahtar alandaki bozulma nedeniyle burun stabilitesinin bozulmas› bu de-

formiteye neden olabilir. Bu deformite özellikle burun lateral duvar›nda

gölgelenme eksikli¤i yapmas›, burun kontrular›n›n silikleflmesi, burunun

karfl›dan bak›flta k›sa görünmesi, pseudohiperteleorizm yapmas› nedeniy-

le görünüm olarak çok rahats›z edicidir (Resim 7) Normalde nazal profi-

lin erkekte düz, kad›nda rhinionda hafif konkav olmas› tercih edilir.16

24. Kallus Oluflumu

Özellikle lateral osteotomi hatt›nda afl›r› kemikleflme olmas› durumu-

dur. Lateral osteotominin maksiller olana yak›n yap›lmas› durumunda bu

komplikasyon riski artar.7

25. Epifora

En s›k olarak operasyon sonras› meydana gelen yumuflak doku ödemi-

nin lakrimal sistemi s›k›flt›rmas› ile meydana gelir. Bu nedenle meydana

gelen epifora genelde ameliyattan 1-2 hafta sonra düzelir. ‹kinci olas›l›k la-

teral osteotomiler s›ras›nda sistemin yaralanmas› sonucu epifora meyda-

na gelmesidir ki bu durum genelde kendili¤inden düzelmez; müdahale

gerektirir.20

26. Mumya Burun (Frozen Nose)

Disseksiyon plan›n›n bozulmas› ve nazal kaslar›n zedelenmesi sonu-

cunda operasyon sonras› burnun mimik hareketlerine olan katk›s›n›n kay-

bolmas› durumudur.7

Resim 7. Semer burun deformitesi



27. Psikolojik Komplikasyonlar

Hasta seçimi ve hastan›n yap›lacak operasyon detaylar› aç›s›ndan bil-

gilendirilmesi bu komplikasyon olas›l›¤›n› azalt›r. Yine de rinoplastinin

her hasta psikolojisini etkileyece¤ini ve bu operasyonlardan sonra rutin

psikiyatri konsültasyonu istenmesini öneren yazarlar vard›r.7
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Neler Ö¤rendik?

1. Afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Operasyonun süresi nazal ödem oluflma miktar›n› etkiler.

b. Operasyon öncesi uygulanacak sistemik steroid nazal ödemi azaltabilir.

c. Operasyon s›ras›nda uygulanacak sistemik steroid periorbital ekimozu ve 

kanamay› azaltabilir.

d. Burun cildinin en ince k›sm› burun tipini örten cilttir.

e. Dom bölgesinde, cildin kesilmesi ile oluflan deformiteye “dü¤me deli¤i 

defekti ad› verilir.

2. Aç›k çat› “open roof” deformitesinin nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Osteoporoz b. Yetersiz osteotomiler

c. Yetersiz hump rezeksiyonu d. Afl›r› alt lateral kartilaj sefalik eksizyonu

e. Anahtar alan›n zedelenmesi

3. Osteotomi s›ras›nda k›r›k hatlar›n›n birlefltirilmesi veya öncesinde yap›lan

dekolasyonlar nedeniyle, osteotomi yap›lan kemik parçalar›n›n afl›r› hareketli

olmas› sonucu meydana gelen deformite afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Aç›k çat› deformitesi b. Basamak deformitesi

c. Beflik deformitesi d. Dü¤me deli¤i deformitesi

e. Bossa deformitesi

4. Toksik flok sendromu, rinoplasti sonras›, nazal splint ve tamponlara ba¤l›

oluflan ciddi bir enfeksiyon tablosudur. Bu tabloya en s›k neden olan patojen

afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Hemofilus influenza b. Streptokok pnömoni

c. Moreksella kataralis d. Klebsiellalar

e. Stafilokok aureus

5. Afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Rinoplastide, sefalik trim s›ras›nda, lateral krusun 3-4 mm b›rak›lmas› 

yeterlidir.

b. Rinoplastide greftlerle ilgili en s›k görülen komplikasyon greftin enfekte 

olmas›d›r.

c. Rinoplastide rejeksiyon özellikle alloplastik greft materyallerinde izlenir.

d. Rinoplastide augmentasyon için ilk tercih otogreftler olmal›d›r.

e. K›sa burunun en s›k iki nedeni afl›r› rotasyon yap›lmas› veya septum kaudal 

ucunun fazla trafllanmas›d›r.

Do¤ru Yan›tlar

(1-d, 2-b, 3-c, 4e, 5-a)
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Burun, multifonksiyonel özellikleri olan karmafl›k bir organd›r. Temel

olarak solunum, koku, solunum havas›n› nemlendirme, ›s›tma, so¤utma,

parçac›k filtrasyonu, fonasyon ve sekonder cinsel organ fonksiyonlar› bu-

lunmaktad›r. Burun fizyolojisinin sa¤l›kl› çal›flabilmesi ve burnun fonksi-

yonlar›n› yerine getirebilmesi için nazal kavite içinde ölü boflluklar›n bu-

lunmamas› (minimal tolerans ile) gereklidir. Burunda ventilasyon s›ras›n-

da meydana gelen, havalanmayan ölü boflluklar›n temel nedeni septal de-

viyasyondur. Farkl› epidemiyolojik çal›flmalarda, nazal fonksiyonlar› etki-

leyecek derecede olan septal deviyasyonun s›kl›¤›n›n %20-42 aras›nda

saptand›¤› bildirilmektedir.1

Burundan rahat nefes alma hissi, birçok faktörden etkilenebilen kar-

mafl›k bir fenomendir. Burundan geçen hava ak›m› ile burun t›kan›kl›¤› al-

g›s› aras›nda bir iliflki bulunmaktad›r. Burun vestibülündeki so¤uk resep-

törler ile burun vestibülünün derisi ve burun mukozas›ndaki sinir uçlar›-

n›n uyar›lmas› da yine burun solunumunun alg›lanmas›nda rol oynamak-

tad›r.2 Ayr›ca, kuru, atrofiye u¤ram›fl bir burun mukozas› varl›¤›, burundan

solunumda bir rahats›zl›k hissine neden olabilir. Birçok fizyolojik etmen

ve patolojik durum burundan geçen hava ak›m›n›n miktar›n› etkileyebilir.

Böylesi durumlarda hem hasta hem de hekim burun fonksiyonlar›n› de-

¤erlendirmede hataya düflebilir. 

Burun hem estetik hem de fonksiyon bak›m›ndan çok önemli bir or-

gan oldu¤u için, estetik ve fonksiyonel bozukluklar› düzeltme amac›yla

uygulanan septorinoplasti ameliyat›nda, bu iki komponentin hangisinin

daha önemli oldu¤u hem hastalar ve de cerrahlar aras›nda, hem de hasta-

hekim aras›nda devam edecek olan bir tart›flma konusudur. Burnun d›fl

görünümündeki de¤ifliklikler de¤ilse de, burun solunumunun bozulma-

mas› veya iyilefltirilmesi objektif olarak ölçülebilen bir fonksiyondur.3

Burnun d›fl görünümündeki deformiteler s›kl›kla sadece kozmetik bo-

zukluklarm›fl gibi alg›lan›r. Ancak bu hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda bu-

Septorinoplastinin 
Fonksiyonel Sonuçlar›n›n
De¤erlendirilmesi
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run fonksiyonlar›n› bozan ve patolojik nazal hava ak›mlar›na neden olan

septal deviyasyonlar, konka patolojileri ve valv patolojileri de efllik etmek-

tedir.4 Bu durum hasta taraf›ndan fazla önemsenmeyebilir; ancak burnun

estetik cerrahisinde nazal hava ak›m›n›n ameliyat öncesi ve sonras›nda he-

kim taraf›ndan de¤erlendirilmesi çok önemlidir. Estetik kayg›lar nedeniy-

le burun fonksiyonlar›na gereken önemi vermemek kabul edilebilir bir

yaklafl›m olmamal›d›r.5

Rinoplasti sonras› yüksek bir hasta memnuniyeti elde etmek bleferop-

lasti, ritidektomi ve otoplasti gibi di¤er fasiyel plastik cerrahi giriflimlere

oranla daha zordur.6 Rinoplasti ameliyat›ndan sonra revizyon cerrahi uy-

gulanan hastalar›n %79’unda özellikle burun solunumunun düzeltildi¤i

bildirilmifltir.7

Rinoplasti, s›k uygulanan bir girisim olmas›na ra¤men hastan›n ve cer-

rah›n tatmini aç›s›ndan bak›ld›¤›nda özen gösterilmesi gereken zor bir is-

lemdir. Basar›l› bir rinoplasti, kozmetik aç›dan düzelme sa¤lad›¤› gibi na-

zal fonksiyonlar› ve nazal fizyolojiyi de olumsuz etkilememelidir. Rinop-

lasti sonras› hasta memnuniyetini belirleyecek olan iki temel unsur söz ko-

nusudur; bunlardan biri kozmetik aç›dan memnuniyeti etkileyecek olan

hasta beklentisi, di¤eri ise fonksiyonel aç›dan memnuniyeti etkileyecek

olan burun t›kan›kl›¤›d›r. Bu nedenle olgularda ameliyat öncesi ve sonra-

s› yap›lan fasiyel analizin yan› s›ra burun fonksiyonlar› ve özellikle burun

t›kan›kl›¤› mutlaka de¤erlendirilmelidir.3 Son y›llarda hem bilimsel çal›fl-

malar hem de medikolegal konular bak›m›ndan, burun t›kan›kl›¤›n›n süb-

jektif de¤erlendirilmesi ile birlikte preoperatif ve postoperatif dönemde

objektif metodlarla de¤erlendirilmesi de önem kazanm›flt›r.2 Bu bölümde

temel olarak rinoplastinin fonksiyonel sonuçlar›n› de¤erlendirme yön-

temlerine de¤inilecektir.

Burun Solunum Fonksiyonunun De¤erlendirilmesi

I. Burun Solunumunun Sübjektif Yöntemlerle De¤erlendirilmesi

A. Anamnez

Hastan›n öyküsünün, t›bb›n her branfl›nda, her hastal›¤›n de¤erlendi-

rilmesinde en önemli ve belirleyici basamak oldu¤u unutulmamal›d›r.

Fonksiyonel aç›dan hastan›n temel yak›nmas›n›n ne oldu¤u, burun t›ka-

n›kl›¤›, ak›nt›s› veya kafl›nt›s› gibi semptomlar›n süresi ve s›kl›¤›, tek veya

iki tarafl› olmas›, alerjik flikayetleri, ameliyat sonras› geçirilmifl travma öy-

küsü, predispozan faktörler, bildi¤i hastal›klar› ve kulland›¤› ilaçlar ile

semptomlar›n yaflam kalitesine etkileri mutlaka sorulmal›d›r. 
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Burun aç›kl›¤›n›n hem hafif hem de kuvvetli nefes alma s›ras›nda de-

¤erlendirilmesi de önemlidir. Hasta her iki durumda da t›kan›kl›ktan ra-

hats›zsa daha çok septal deviyasyon, konka hipertrofisi, kitle gibi statik bir

patoloji düflünülür. Sadece kuvvetli inspirasyon s›ras›nda meydana geli-

yorsa valv yetmezli¤i de¤erlendirilmelidir. 

Burun t›kan›kl›¤› ile birlikte burun veya geniz ak›nt›s› varl›¤›, ak›nt›n›n

karakteri, hiponazalite, kulak dolgunlu¤u, a¤›z solunumu, sedasyon uyku

bozuklu¤u ve özellikle horlama ve/veya uykuda apne mutlaka sorgulan-

mal›d›r. 

E¤er varsa, t›kan›kl›¤›n hangi tarafta oldu¤u, fliddeti, s›kl›¤›, süresi ve

buna zemin haz›rlayan etmenler kaydedilir. Semptomlar›n fliddetini kay-

detmek üzere birçok yöntem kullan›lm›flt›r. Burun t›kan›kl›¤›n›n fliddeti,

görsel analog skalalarda (visual analog scale, VAS) 0’dan 100’e ve de geçer-

lili¤i ispatlanm›fl sübjektif anket formlar›nda normal, hafif, orta, ileri dere-

cede olarak s›n›fland›r›l›r.3

B. Fizik Muayene

Anemnezden sonra fizik muayeneye ilk olarak, hastan›n odaya girdi¤i

andan itibaren gözlemlenmesiyle bafllan›r. Burada, burun t›kan›kl›¤› nede-

niyle ortaya ç›kan a¤›z solunumu, dudak kurulu¤u ve bo¤uk bir ses ile ge-

nizden (nazone) konuflma gibi bulgulara dikkat edilmelidir. 

Burun t›kan›kl›¤› flikayeti olan hastalarda, burun solunumunda belirle-

yici bir bölge olan nazal valv mutlaka de¤erlendirilmelidir. Bu bölgenin

önemi, total havayolu direncinin %50’sini, burun havayolu direncinin de

%82’sini oluflturmas›ndan ve türbülan ak›m›n bafllang›ç noktas› olmas›n-

dan kaynaklanmaktad›r.8 Yaklafl›k olarak 10-15 derecelik bir aç› yapan, 55-

83 mm2’lik bu alanda 1 derecelik bir azalma 4 mm2’lik bir daralmaya neden

olur. Burun t›kan›kl›¤› olan hastalar›n %13’ünde nazal valv patolojisi sap-

tanm›flt›r.8

Belirtilen bu önemleri nedeniyle, burun spekülümü, muayene s›ras›n-

da valv bölgesini kapataca¤› için rinoskopi anteriora geçmeden önce, bur-

nun bu en kaudal bölgesinin de¤erlendirilmesi unutulmamal›d›r. Bunun

için al›n aynas› ayarlanarak, sol elin baflparma¤› burun tip bölgesine ko-

nur ve burun ucu hafifçe yukar› kald›r›l›r.

Nazal valv muayenesinde uygulanan bir yöntem de Cottle manevras›-

d›r. E¤er nazal valfdeki t›kan›kl›¤›n alar kollapsa ba¤l› oldu¤u düflünülü-

yor ve maksilla önündeki cildin laterale do¤ru çekilmesi ile solunum ra-

hatl›yorsa Cottle manevras› (+) demektir.7 Zira derinin gerginlefltirilmesi

ile nazal valf aç›lm›fl ve alar kollaps engellenmifl olur. 
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Rinoskopi Anterior

Spekulum burun içine sokulmadan önce burun ucu hafifçe yukar›

do¤ru kald›r›larak nazal vestibüle kadar uzanan bir septal deviasyon olup

olmad›¤› araflt›r›l›r. Spekulumun naresten 1 cm’den daha ileri sokulmas›

çok defa gerekli de¤ildir ve a¤r›ya neden olabilece¤inden kaç›n›lmal›d›r.

Spekulumun ucu yeterince sokulduktan sonra yavaflça aç›l›r ve burnun ta-

ban›, tavan›, medial ve lateral duvar› incelenir. Medialdeki septumda di-

kensi ç›k›nt›lar, deviyasyon, mukoza özellikleri, krutlanma, damarlanma

art›fl› veya perforasyon gibi patolojiler araflt›r›l›r. Lateral duvarda alt ve or-

ta konkan›n boyutlar›, rengi ve flekli gözlenir. Mealar›n ve septumun arka

k›s›mlar›n›n görülebilmesi için endoskopik inceleme gereklidir.

Endoskopik Muayene

Sinonazal kavitenin de¤erlendirilmesinde fleksibl veya rijit olmak üze-

re 2 tip endoskop kullan›labilir. Aralar›ndaki temel fark hasta tolerans› ve

güvenilirli¤idir. Fleksibl endoskoplar hasta konforu ve sinus kavitelerinin

görüntülenmesi bak›m›ndan daha kullan›fll›d›r. Ancak görüntü kalitesi ve

giriflimsel ifllem uygulama bak›m›ndan rijit endoskoplar daha üstündür. 

Endoskopik muayene, klasik muayenelerden daha de¤erlidir, ayr›ca

ay›r›c› tan› için gereksiz çaba ve masrafa girilmesini önleyebilir. Endosko-

pik foto-dökümantasyon ile özellikle valv bölgesi patolojilerinin s›n›flan-

d›rmas› yap›lm›flt›r; ayr›ca dijital ortamda analizlerini yapan yaz›l›m prog-

ramlar› da bulunmaktad›r.8 Bu muayene yöntemleri ile cerrah, hastan›n

burun solunumunu etkileyebilecek anatomik etmenlere yönelik sübjektif

de¤erlendirmeleri yapmal›d›r. Bu bulgular›n uygun bir flekilde kaydedil-

mesi (foto-dökümantasyon), postop sonuçlar› de¤erlendilmesinde kulla-

n›labilir. 

C. Hasta Alg›s›n›n De¤erlendirilmesi ve Yaflam Kalitesi Formlar›

Estetik amaçl› tüm cerrahi giriflimlerde esas hedef, hastan›n preopera-

tif istekleriyle cerrah›n önerilerinin makul bir orta noktada buluflmas› ve

postoperatif sonuçtan tatmin olunmas›d›r. Hasta memnuniyetindeki te-

mel belirleyici, ameliyat öncesi önerilen ve vaat edilen sonuçlara ulafl›lma

oran› ve hastan›n tedavisi konusundaki alg›s›d›r. 

Hasta memnuniyetsizli¤inin nedenleri genellikle ekstrensek ve intren-

sek olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Ekstrensek nedenler aras›nda gündelik ha-

yata ait stres faktörleri, sosyal iliflkiler ve demografik özellikler say›labilir.

‹ntrensek nedenler ise dismorfik bozukluklar, duygu durum bozukluklar›,

psikotik bozukluklar ve kiflilik bozukluklar› kaynakl› olabilir. Rinoplasti

sonras› tam, hatta yüksek bir hasta memnuniyeti elde etmek, bleferoplas-
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ti, ritidektomi ve otoplasti gibi di¤er fasiyel plastik cerrahi giriflimlere

oranla daha zordur.9

Yaflam kalitesi sonuçlar›n›n kantitatif olarak de¤erlendirilmesi t›bb›n

birçok alan›nda s›k kullan›lmaya bafllam›flt›r. Ancak fasiyel plastik ve re-

konstrüktif cerrahi alan›nda bu konuda bir boflluk bulunmaktad›r. Bu bofl-

lu¤un yan› s›ra, kozmetik fasiyel plastik cerrahide kullan›lan de¤erlendir-

melerin hemen hepsi hasta aç›s›ndan tatmin düzeyinin de¤erlendirildi¤i

sübjektif çal›flmalard›r. Farkl› cerrahi tekniklerin ve bunlar›n varyasyonla-

r›n›n, tam olarak objektif olmasa da güvenilir ve geçerli bir flekilde karfl›-

laflt›r›labilmesi için yaflam kalitesi formlar› gelifltirilmifltir.

Yaflam Kalitesi ve Formlar› 

Geleneksel olarak t›p, laboratuar, görüntüleme ve klinik test teknikle-

rini kullanarak sa¤l›k durumundaki de¤ifliklikleri de¤erlendirir. Ancak ya-

flam kalitesinin sorgulanmas›, sonuçlar›n de¤erlendirmesinde alternatif

ve/veya destekleyici bir yöntem olarak giderek artan s›kl›kta kullan›lmak-

tad›r. Günümüzde yaflam kalitesi, bir hastal›¤›n veya ona yönelik bir teda-

vinin sa¤lad›¤› fonksiyonel sonuçlar›n, hasta taraf›ndan de¤erlendirilmesi

olarak tarif edilmektedir. 

Yaflam kalitesi, hayat›n fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik, kognitif

ve cinsel boyutlar›n›n birlikte de¤erlendirildi¤i genel bir terimdir. Bunu

de¤erlendiren formlar›n, uluslar aras› kabul edilmifl ve kullan›ld›¤› lisanda

konverjans ve diskriminasyon validasyonlar› yap›lm›fl olmal›d›r. Yaflam

kalitesi formlar› jenerik veya hastal›¤a spesifik olabilir. Jenerik formlar

hastal›¤›n neden oldu¤u zararlar› farkl› yönlerden ancak genellemeler ya-

parak de¤erlendirir. Hastal›k spesifik formlar ise genellikle seçilmifl bir

hastal›k durumu, bir topluluk veya belirli bir fonksiyon gibi tek bir konu-

ya odaklan›r. Septorinoplasti konusunda kullan›lmakta olan jenerik ve

spesifik yaflam kalitesi formlar›, k›sa özellikleri ile birlikte Tablo 1’de su-

nulmufltur. 

• K›sa form - 36 sa¤l›k taramas› (Short form - 36 health survey, SF-36, Wa-

re ve ark., 1992).9 Özellikle kronik hastal›klarda, bireyin fonksiyonel

iyilik halini de¤erlendiren ve halen en s›k kullan›lan formdur. Toplam

8 konuda (genel fiziki durum, hedeflenen fiziki durum, a¤r›, genel sa¤-

l›k, canl›l›k, emosyonel durum, sosyal durum ve ak›l sa¤l›¤› konular›n-

da) haz›rlanm›fl 36 sorudan oluflur. Türkçe validasyonu bulunmakta-

d›r.

• K›sa form – 12 sa¤l›k taramas› (Short form - 12 health survey, SF-12, Wa-

re ve ark., 1996).10 Bu form SF-36’n›n 12 soruya k›salt›lm›fl halidir. Fi-

ziksel ve zihinsel durumun özeti halindedir.
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• Glasgow yararl›l›k araflt›rmas› (Glasgow benefit inventory, GBI, Robin-

son ve ark., 1996).11 Psikolojik, sosyal ve fiziksel iyilik halini, 5 de¤erli

Linkert skalas›na göre cevaplanan, 18 soruda de¤erlendirir. Özellikle

cerrahi bir giriflim sonras›ndaki sa¤l›k durumu de¤iflikli¤ini gösterme-

de kullan›lmaktad›r. 

• McGill a¤r› anketi (McGill pain questionnaire, MPQ, Melzack, 1975).12

A¤r›n›n 3 psikolojik boyutunu de¤erlendirir. Anket, hastan›n kendisi

taraf›ndan de¤il de bir uygulay›c› ile beraber dolduruldu¤u için fazla

tercih edilmemektedir. 

• Sinonazal sonuç testi (Sinonasal outcome test, SNOT-22, Piccirillo,

2002).13 Burun t›kan›kl›¤›, koku ve tat alma bozuklu¤unun da de¤erle-

dirildi¤i 22 sorudan oluflur. 

• Nazal obstrüksiyon semptomlar›n› de¤erlendirme skalas› (Nasal obs-

truction symptoms evaluation scale, NOSE, Stewart ve ark., 2004).14

Özellikle burun t›kan›kl›¤›n›n de¤erlendirilmesi için oluflturulmufl 5

soru ve 1 vizüel analog skaladan oluflur. Gün içindeki, egzersiz s›ras›n-

daki burun t›kan›kl›¤›n› ve uyku problemini sorgular. 

• Rinoplasti sonuç de¤erlendirme anketi (Rhinoplasty outcome evalu-

ation questionnaire, ROE, Alsarraf, 2001).15 Rinoplastinin hem estetik

hem de fonksiyonel sonuçlar› hakk›nda sorular içerir. ‹ki bölüm halin-

de haz›rlanm›fl olan bu anket flu anda sadece rinoplasti konusunda

spesifik olan tek ankettir.

• Bu formlar d›fl›nda özellikle rinosinüzit ve endoskopik sinüs cerrahisi

sonuçlar›n› de¤erlendirmeye yarayan Sinonazal de¤erlendirme anketi
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Tablo 1. Septorinoplasti için kullan›lan yaflam kalitesi formlar›.

Soru # Form Konu # Süre Skorlama Türkçe 

36SF – 36Jenerik 8 10-20 dk 0-100 Var

12SF – 12 8 5-10 dk 0-100 Var

18GBI 3 5-10 dk 0-5 Yok

78MPQ 20 10-20 dk 0-5 Var

22SNOT – 22Spesifik - <5 dk 0-6 Yok

6NOSE - <5 dk 0-4 Yok

12ROE 2 5-10 dk 0-4 Yok

11SNAQ - 11 - 5-10 dk 0-6 Yok

12FNQ - 5-10 dk 0-3 Yok



(Sinonasal assessment questionnaire, SNAQ-11) ve Fairley burun anke-

ti (Fairley nasal questionnaire, FNQ, Fairley ve ark., 1993) de enflama-

tuar burun hastal›klar›n sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›l-

maktad›r.16

II. Burun Solunumunun Objektif Yöntemlerle De¤erlendirilmesi

Nazal havayolunun objektif de¤erlendirilmesinde kullan›lacak yön-

temlerin mevcut ekipman›n›n kullan›m kolayl›¤›; hastay› rahats›z etmeyi-

fli, burun anatomisine ya da hava ak›m›na olumsuz etkide bulunmamas›;

kesin, tekrarlanabilir ve standardize edilmifl objektif bir de¤erlendirme

sa¤lamas›; ölçülen parametrelerin fizyolojik düzeylerini kullanmas› ve

sa¤lad›¤› klinik yararl›l›k fleklinde s›ralanabilir. Mevcut testler, bu ölçütleri

karfl›layabilme yeteneklerine göre çeflitlilik göstermektedir. Burunun solu-

num fonksiyonunun de¤erlendirilmesinde çeflitli objektif tan› araçlar› bu-

lunmaktad›r. Bunlar aras›nda,

• Rinomanometri

• Akustik rinometri

• Nazal spirometri

• Rinostereometri

• Rinohigrometri

• Lazer Doppler velosimetri

• Manometrik rinometri

• Zorlu osilasyon rinomanometri

• Nazometri gibi nazal hava yolunu de¤erlendiren tetkikler bulunmak-

tad›r.17

Bunlardan rinomanometri, akustik rinometri ve nazal ak›m spirometri

d›fl›ndakilerden çok az› klinik araflt›rma uygulamalar›nda kullan›lmakta-

d›r. 

Burun solunumunu etkileyen fiziksel parametrelerin objektif ölçümü,

enine kesit alan› ve hacmi de kapsayacak flekilde, burun içi anatomisini

de¤erlendirmemizi sa¤lar. Bu de¤erlendirmede, efl zamanl› olarak burun

içi bas›nç ve hava ak›m› ile her nefesteki hava hacmi de dâhil olmak üze-

re, burundan hava geçifline yani ak›fl›na ait özellikler de do¤rudan veya

dolayl› yollarla ölçülür. Birçok fizyolojik etmen ve patolojik durum burun-

dan geçen hava ak›m›n›n miktar›n› etkileyebilir.17 ‹lk üç yöntem d›fl›nda

kalanlar burun mukozas›ndaki kan ak›m›n› ve havayolu taraf›ndan iletilen

burun sesinin fliddetini ölçmektedir.18
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Burun Boyunca Hava Ak›m› Özelliklerinin De¤erlendirilmesi

Burunda meydana gelen hava ak›m›, nazal havayolu boyunca bir ba-

s›nç fark› var ise, yüksek bas›nç alan›ndan alçak bas›nç alan›na do¤ru ola-

cak flekilde meydana gelir. Burun d›fl›ndaki bas›nç nispeten sabit olsa da

nazofarenks içindeki bas›nç, gö¤sün solunum hareketi ile de¤ifliklik gös-

terir. Bu de¤ifliklik, burun boyunca bir bas›nç fark› (transnazal bas›nç) ya-

rat›r ve hava, solunum fazlar› ile birlikte burun içinde ileri ve geri hareket

eder. 

Burun içindeki hava ak›m›, nazal havayolunun uzunlu¤una ve enine

kesit alan›na, burun boyunca meydana gelen bas›nç gradyan›na ve hava

ak›m›n›n laminar ya da türbülan fleklinde olan karakterlerine ba¤l›d›r. Eni-

ne kesit alan›, hava ak›m›n›n belirlenmesinde temel etmen olup, enine ke-

sit alan› artt›kça hava ak›m› artar. Nazal havayolu içindeki türbülans›n etki-

si, kesin olarak tan›mlanamam›flt›r. Laminar ak›m, düzgün cidarl›, düz bir

tüp içinde düflük ak›m h›zlar›nda meydana gelir; oysa türbülan ak›m, tü-

pün içinde burunda oldu¤u gibi düzensizlikler ile karfl›lafl›ld›¤›nda mey-

dana gelir. Türbülan ak›m daha fazla enerji gerektirmekle birlikte, daha iyi

bir hava kar›fl›m› ile sonuçland›¤›ndan, burnun nemlendirme fonksiyonu-

na da katk›da bulunur. 

Rinomanometri ve akustik rinometri, nazal havayolunun objektif ola-

rak de¤erlendirilmesinde en yayg›n kullan›lan ölçüm aletleridir. Mikroifl-

lemci destekli ayg›tlar›n kullan›lmas› sayesinde, h›zla de¤iflen ve karmafl›k

olan havayolunun de¤erlendirmesini sa¤layan ekipmanlar kullan›labilir

hale gelmifltir. Hilberg ve arkadafllar›,18 nazal havayolunun akustik rino-

metri ile ölçülen enine kesit alan› ile rinomanometri verilerinden hesapla-

narak elde edilen alan aras›nda bir korelasyon saptam›fllard›r. Bu iki tekni-

¤in tamamlay›c› bilgiler sa¤lad›¤› düflünülmektedir. Rinomanometrinin,

kiflinin nefes almakta ne kadar zorland›¤›n› göstermek gibi daha iyi bir

gösterge olma suretiyle burun aç›kl›¤›n› belirlerken, akustik rinometrinin

h›zl› de¤iflen mikrovasküler durumlar ve burun hacim de¤iflikliklerinin in-

celenmesinde daha faydal› olabilece¤i bildirilmifltir.20 Akustik rinometri-

nin cerrahi için daha kesin anatomik bilgi verebilece¤ine inanmaktad›rlar.

Ayr›ca, bu iki yöntemin burundaki fonksiyonel de¤iflikliklerin incelenme-

sinde tamamlay›c› yöntemler oldu¤una iflaret edilmifl ve akustik rinomet-

ri ve rinomanometri ile ölçülen burun enine kesit alanlar› aras›nda iyi bir

korelasyon bulundu¤unu gösterilmifltir.17

A. Rinomanometri 

Rinomanometri transnazal bas›nç ve hava ak›m›n›n efl zamanl› ölçü-

müdür. Bu ölçümü uygulamak üzere farkl› tiplerde ekipman ve yöntemler
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gelifltirilmifltir. Transnazal bas›nç fark›n›n belirlenebilmesi için, tüm burun

boyunca olan bas›nc›n burnun ön ve arkas›ndan ölçülmesi gerekir. Trans-

nazal bas›nc› ölçmek üzere, halen flu üç yöntem kullan›lmaktad›r: anterior

rinomanometri, posterior (peroral) rinomanometri ve postnazal (perna-

zal) rinomanometri.17 Bu üç yaklafl›mdaki temel fark, burnun gerisindeki

bas›nç dedektörünün bulundu¤u yerdir. Anterior yöntemde, dedektör,

test edilmeyen burun deli¤inin aç›kl›¤›na yerlefltirilir (fiekil 1 A). Posterior

yöntemde bas›nç dedektörü posterior orofarenksin içine ya da yak›n›na

yerlefltirilir (fiekil B). Postnazal (pernazal) teknikte ise tüp, burun delikle-

rinden birinin içinden ilerletilerek, burnun posterioruna do¤ru yerlefltiri-

lir (fiekil C). 

Burnun önü ve arkas›ndaki bas›nc› saptayacak olan yerlerinden tüple-

re, bas›nc› elektrik sinyaline dönüfltüren bir bas›nç ileticisi ba¤lan›r. Ba-

s›nç ileticisi, bas›nçtaki de¤iflimler ç›k›fl voltaj›nda herhangi bir de¤ifliklik

ile sonuçlanmayacak flekilde, uygun bir elektronik devreye ba¤lan›r. Bu

voltaj daha sonra, genellikle bir bilgisayar program› olan, kaydedici bir ay-

g›t taraf›ndan okunur.

Hava ak›m› burun ç›k›fl›nda do¤rudan ya da solunum s›ras›ndaki to-

raks hacmi de¤iflikli¤inin de¤erlendirilmesi sureti ile dolayl› olarak ölçüle-

bilir. Burun ç›k›fl›ndan hava ak›m›n›n do¤rudan ölçülmesi hortumun a¤z›

(nozzle) ya da maske ile gerçeklefltirilebilir. Hortumbafllar› hasta taraf›n-

dan her iki burun deli¤inin aç›kl›¤›nda tutulur. Ak›m tespiti için hortumba-

fl› kullan›ld›¤›nda, buruna bas› uygulayan genifl çapl› tüp, burun içi anato-

mik komfluluklar› etkilemek sureti ile ölçümlerde de¤iflikli¤e neden olabi-

lir. Yüzün tamam› ya da bir k›sm›n› kapatan çeflitli maskeler kullan›labilir-

se de (fiekil 2), Genelde en yayg›n olarak tam bir yüz maskesi tercih edil-

mektedir.
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fiekil 1. A: Anterior rinomanometride bas›nç tüpünün yerlefltirilmesi. Karfl› taraf nostrili bir plaster 
ile kapat›l›r; böylece o taraf tüpün uzant›s› fleklinde davranarak tüpün sonundaki bas›nç (P1), 
nazofarenks bas›nc›na (P2) eflit olur. B: Posterior rinomanometride bas›nç tüpünün yerlefltirilmesi. 
a ve b bölgeleri dil taban› uyar›m›na neden olmayacak flekilde yerlefltirilir. Yumuflak damak (c) gevflek
olmal›d›r. C: Postnazal (pernazal) rinomanometride bas›nç tüpünün yerlefltirilmesi.

A B C

Bant
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P2 a

b

c



Elektronik bas›nç ve ak›m sinyalleri bir baflka ayg›t taraf›ndan okunur;

bu amaçla flerit çizelge (strip chart) kaydediciler, osiloskoplar, x-y grafik

çiziciler ve bilgisayarlar kullan›lm›flt›r. Verileri saklayabildi¤i, analiz edebil-

di¤i, ekranda gösterebildi¤i ve ka¤›da ç›kt› alabildi¤i için bilgisayar tercih

edilmektedir. Daha sonra, spesifiye edilmifl, izin verilebilir bir de¤iflkenlik

katsay›s›n› kullanarak verileri süzmek, ortalamas›n› almak ya da gerçekçi

olmayan verileri reddetmek üzere bilgisayar yaz›l›mlar› kullan›l›r.17 S›kl›k-

la bas›nç-ak›m e¤risinin eflzamanl› görüntülenmesi sa¤lan›r ve böylece

maske kaçaklar› ya da veri toplamaya iliflkin di¤er sorunlar test s›ras›nda

tespit edilebilir.

Total nazal havayolunun ölçülmesi için, burnun her iki taraf› efl zaman-

l› ölçülebildi¤i gibi, total nazal havayolu de¤eri, tek tarafl› ölçümlerden de

hesaplanabilir. Posterior (peroral) ya da postnazal yöntemler kullan›larak

total havayolu do¤rudan ölçülebilir. Postnazal yöntem, dil, damak ve fa-

renks duvar› etkisine ba¤l› olarak hafifçe daha yüksek bir sonuç verebilir.19

Anterior rinomanometri ile hesaplanan total burun direncinin posterior

rinomanometri ile do¤rudan ölçülen total direnç ile karfl›laflt›r›labilirli¤i

halen tart›fl›lmaya devam etmektedir.18 Anterior bas›nç ölçüm yöntemi,

burnun bir taraf› t›kal› oldu¤undan, total havayolunun do¤rudan ölçümü-

ne imkân vermez. Dolay›s› ile anterior yöntem kullan›larak total nazal ha-

vayolu de¤eri, tek tarafl› iki ayr› ölçümden hesaplanmal›d›r. Paralel burun

havayollar› için, e¤er ak›ma karfl›l›k gelen bas›nç burnun her iki taraf›nda

ayn› ise total nazal hava ak›m›n› elde etmek üzere burnun sa¤ ve sol taraf-

lar›ndaki ak›mlar toplanabilir.

Total nazal havayolunun hesaplanmas›: V = ak›m; Vtotal = Vsa¤ + Vsol

Genel anlamda anterior rinomanometri, klinik bir araç olarak daha faz-

la kullan›lmaktad›r. Anterior ve pernazal yöntemler, çok az hasta eforu ve

kooperasyonu gerektirmektedir ve anterior yöntem burun ya da a¤›z içi-
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rinomanometri (yandan görünüm).
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ne bir tüp uygulamas› gerektirmez. Buna karfl›n posterior yöntemde, tek-

ni¤in uygulanabilmesi için hasta, orofarenks ve nazofarenksin aç›k tutula-

bilmesi için, dil ve damak pozisyonunu do¤ru olarak sa¤lamak üzere yön-

lendirilmelidir. Hastalar›n posterior yöntem uygulamas› s›ras›nda yönlen-

dirilmelerine ait, 5000 hastadan oluflan bir örneklem için %15 gibi bir oran

da dahil olmak üzere, çok say›da baflar›s›zl›k oran› bildirilmifltir. Anterior

hortumbafl› (nozzle) yöntemi burun kanatlar›nda flekil de¤iflikli¤ine ne-

den olabilmektedir; ayr›ca nazal septal perforasyonu olan bir hastada na-

zal havayolunu ölçmek üzere anterior yöntem kullan›lamamaktad›r. Ante-

rior ve postnazal yöntemler, adenoid hipertrofiyi de¤erlendirememekte

ve burnun tamamen t›kal› oldu¤u durumlarda rinomanometrik yöntemle-

rin hiçbiri çal›flmamaktad›r.

Bas›nç ve ak›m verileri topland›ktan sonra, uygun süzme ifllemi, ortala-

ma ve veri seçimi gerçeklefltirilebilir. Daha sonra sonuçlar de¤erlendirile-

rek mevcut birçok yöntemden biri kullan›larak rapor edilir. 

Verilerin de¤erlendirilmesinin bir yolu, bas›nç ak›m e¤risinin incelen-

mesidir. Burun solunumu s›ras›nda burun içindeki bas›nç de¤iflimi, hava-

n›n burun içinde akmas›n› sa¤lar.

E¤er transnazal bas›nçtaki bir art›fl,

daima ayn› orant›daki bir ak›m art›-

fl›na neden olursa, burun bas›nç-

ak›m grafi¤i düz bir çizgi halini ala-

cakt›r. Asl›nda, grafik genellikle e¤-

risel olup “S” harfi ya da sigmoid bi-

çimindedir. E¤rili¤in miktar›, farkl›

bas›nç-ak›m e¤rilerinde de¤ifliklik

gösterebilir. Daha t›kal› bir havayo-

lunda, belli bir ak›m› oluflturmak

için gereken bas›nç daha fazlad›r.

Bas›nç-ak›m e¤risinin gösteriminde

kabul edilen standart, bas›nc›n x,

ak›m›n ise y eksenine yerlefltirilme-

sidir. Bu düzenlemeye göre, bas›n-

c›n ak›ma oran› büyüdükçe e¤ri, ba-

s›nç eksenine yaklaflmaktad›r (fiekil

3A ve B). Dolay›s› ile daha t›kal› bir

havayolunu temsil eden e¤riler saat

yönünde daha fazla e¤ilmekte ve

bas›nç eksenine daha yak›n uzan-

maktad›r.
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B. Akustik Rinometri 

Akustik rinometride kullan›lan ekipman, Hilberg ve arkadafllar› taraf›n-

dan tan›mlanm›flt›r.18 Nazal havayoluna bir flok dalgas› uyguland›ktan son-

ra yans›yan sesi ölçerek, burnun her iki taraf› boyunca, enine kesit alanla-

r›na ait bir profil elde edilebilir. Kaynaktan ç›kan akustik bir at›m, bir tüp

içinden ilerleyerek burun ile ba¤lant›l› bir burun adaptöründen geçer ve

böylece hiçbir ses kaça¤› meydana gelmez. Burnun enine kesitindeki de-

¤ifliklikler, sesin yans›yabilirli¤ini etkileyecek flekilde akustik empedansta

de¤iflikliklere neden olur. Yans›yan ses bir mikrofon taraf›ndan alg›lan›r

ve mikrofondan gelen sinyal, ifllenerek dijital verilere dönüfltürülür. Daha

sonra bu verilerden, bir bilgisayar program› yard›m› ile alan-mesafe fonk-

siyonu hesaplan›r ve bulgular grafi¤e dökülür. Son zamanlarda, baz› ayg›t-

larda flok dalgas› yerine "sürekli" bir ses sinyali kullan›lmaktad›r.

Hasta dik olarak oturtulur ve tüpün ucundaki burun adaptörü, ses ka-

ça¤› oluflmamas› ve anterior nazal yap›lar›n flekil de¤iflikli¤ine neden ol-

mamas› sa¤lanarak, hastan›n burnuna dayan›r. Tekrar elde edilebilirlikten

emin olmak için ölçümler üç kez tekrarlan›r, her ölçüm yaklafl›k 10 msn

sürer ve burnun her iki taraf› ayr› ayr› ölçülür.

Ayg›t, alan-mesafe e¤risini hesaplar ve gösterir. Bu e¤riden, minimal

enine kesit alan› (minimal cross-sectional area, MCA)’n›n boyutu, MCA’n›n

lokalizasyonu, burun deliklerinden farkl› uzakl›klardaki enine kesit alanla-

r› (örn., inferior konkan›n anterior k›sm› için 3.3 cm ya da burnun poste-

rior k›sm› için 6.4 cm gibi) ve burunun toplam hacminin de dahil oldu¤u

baz› parametreler hesaplanabilir. r.e.q., akustik rinometri verilerinden el-

de edilen, nazal direnç ile uyumlu bir say›y› temsil eden bir parametredir.

Bir MCA’n›n gerisinde kalan hacim, di¤erinin gerisinde kalandan daha bü-

yük oldu¤unda, ayn› MCA de¤erinde iki burun kanal› için farkl› r.e.q. de-

¤erleri elde etmek mümkündür. Total burun MCA’s› için, her iki taraftan

elde edilen MCA de¤erleri toplan›r.17

E¤ri genellikle, hastan›n burnuna dayanan burun adaptörüne karfl›l›k

gelen düz bir çizgiden sonra, iki çentiklenme gösterir. E¤rideki ilk çökün-

tü yani çukur, I-çenti¤i olarak adland›r›l›r. "I" sembolü, istmus nazi’yi sim-

geler ve valv bölgesinin birinci k›sm›nda oluflur. E¤rideki ikinci çöküntü

yani çukurlanma ise, C-çenti¤i olarak isimlendirilir; "C", konkay› temsil

eder ve bu çukur, alt konkan›n ön ucuna karfl›l›k gelir. Nazal endoskopi ile

anatomik ölçümler yapmak sureti ile bu ölçümleri do¤rulam›fl ve bunlar›

akustik rinometride karfl›l›k gelen MCA’lar ile efllefltirmifltir.

Akustik rinometri ile elde edilen sonuçlar›n rinomanometri ile elde

edilenlerden daha az de¤iflkenlik gösterdi¤ini ileri sürenler de bulunmak-

tad›r.18 Yöntemin, hasta ile çok az kooperasyon gerektirdi¤ine, invazif ol-
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mad›¤›na ve kolay uygulan›r oldu¤una iflaret etmifllerdir. Akustik rinomet-

rinin h›zl› oldu¤unu belirtmifller, hasta ile minimum kooperasyon gerek-

tirdi¤inden, özellikle çocuklar›n de¤erlendirilmesinde faydal› olaca¤›n›

düflünmüfltür.19 Nazal provokasyon testinde görülenler gibi h›zl› mikro-

vasküler de¤ifliklikleri, akustik rinometrinin daha iyi de¤erlendirebilece¤i-

ni belirtilmifltir. Ayr›ca nazal siklusun tüm burun kavitesi üzerindeki etki-

sini göstermede, akustik rinometrinin rinomanometriden daha iyi oldu¤u

bildirilmifltir.19

De¤iflkenli¤e yol açan çok say›da etken, potansiyel olarak mevcut ol-

du¤undan, sonuçlarda ölçülen de¤iflkenlikten hangi etmenin en fazla so-

rumlu oldu¤undan emin olmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu ba-

k›mdan tüm de¤iflkenlik sebepleri, ulafl›lmaya çal›fl›lan klinik bilgiler etki-

lenmeden kontrol edilmelidir. Bireylerin testin uygulanmas›ndan önceki

30 dakika boyunca egzersizden ve normal olmayan hava koflullar›na ma-

ruz kalmaktan kaç›nmalar› gerekmektedir. Hastalar sonuçlar› etkileyebile-

cek ilaçlar kullanmam›fl olmal›d›rlar. Daha önce de de¤inildi¤i gibi, burun

kanatlar›n›n distorsiyone edilmesinden kaç›n›lmal›d›r. Ölçüm, rahat, sta-

bil, rahats›zl›k vermeyen bir ortamda geçeklefltirilmelidir. Ayr›ca, hastan›n

heyecan›n›n hafifletilmesi için bafllamadan önce test prosedürünün ve

kullan›lacak ekipman›n hastaya anlat›lmas› önerilir. Hasta test uygulanma-

s› öncesinde tütün mamülü ya da kahve kullanmam›fl olmal›d›r. Sonuçla-

r›n farkl›l›¤›na yol açabilecek etmenlerin bilinmesi, araflt›rmac›n›n en do¤-

ru ve kesin sonuçlara ulaflabilmek üzere uygun tedbirleri almas›na olanak

tan›r. 

Rinomanometri, tüm burundaki bas›nç düflmesi kullan›larak uygulan-

d›¤›nda, direnç düflmesinin büyük bölümünün en dar alanda gerçeklefl-

mesi nedeni ile, esas olarak nazal havayolunun bu en dar etkin enine ke-

sit alan›n› yans›t›r. Akustik rinometrik ölçümler, aletin anatomik konumu

için en küçük enine kesit alan›n›n ölçümüne olanak tan›yan bir alan-me-

safe grafi¤i verir. Akustik rinometri ile belirlenen bu en küçük boyuta ana-

tomik MCA tahmini ad›n› verilmektedir. Akustik rinometri ayn› zamanda,

en dar alana olan uzakl›¤› da vermektedir. Akustik rinometrinin valv böl-

gesini de¤erlendirebilme kapasitesi BT tarama ve endoskopi ile de do¤ru-

lanm›flt›r.18 Dahas›, akustik rinometriye ait sonuçlar›n rinomanometriden

elde edilenler ile korelasyon gösterdi¤i tespit edilmifltir.19 “Fizyolojik MCA

tahmini” ile “anatomik MCA tahmininin” benzerlik derecesi, akustik rino-

metri ile rinomanometrinin nazal havayolu için ne derecede benzer de-

¤erlendirmeler sa¤lad›klar›n› yans›t›r. 

Nazal havayolu testi, cerrahinin havayolu üzerindeki etkisinin objektif

olarak de¤erlendirilmesine yard›mc› olabilir. Rinomanometrinin, cerrahi
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sonras›, hastalar›n burun ile ilgili yak›nmalar›n›n neden azald›¤›n› ya da

artt›¤›n› aç›klamak bak›m›ndan de¤erli oldu¤unu ve bu yöntemin “belli

cerrahi tekniklerin etkilerini de¤erlendirmede” bilimsel de¤eri bulundu-

¤u genel kabul görmektedir. Hatta rinomanometrinin, baz› hastalarda bu-

run t›kan›kl›¤›n nas›l düzeltilememifl oldu¤unu göstermesi sayesinde “bir

kalite kontrol yöntemi” olarak kullan›labilece¤ini öne sürülmektedir. Bu

konuda yap›lan çal›flmalar›n bir k›sm›nda, cerrahi sonras›nda nazal hava-

yolunda objektif test kullan›larak gösterilen iyileflmeye ba¤l› olarak semp-

tomlarda ilave bir iyileflme saptam›flt›r.20

Ameliyat öncesi yüksek direnç ya da düflük MCA’s› bulunan hastalar›n,

cerrahi uygulamadan memnun kalmalar› olas›l›¤›, cerrahi öncesi daha dü-

flük direnç ya da daha yüksek MCA’s› bulunan hastalara göre daha yüksek

saptanm›flt›r (fiekil 4). Burun t›kan›kl›¤› yak›nmas› bulunan ve burun di-

renci “normal”e dönen hastalarda, hasta memnuniyetinin daha yüksek ol-

du¤u belirlenmifltir. Grymer ve arkadafllar›, akustik rinometriyi kullanarak,

septuma ait flekil bozukluklar›n›n düzeltilmesi ile, MCA’n›n her zaman iyi-

leflme göstermemesine ra¤men hastan›n memnuniyetinin cerrahiden son-

ra MCA boyutunda meydana gelen iyileflme ile korelasyon gösterdi¤ini

tespit etmifllerdir.19 Bu araflt›rmac›lar ayn› zamanda, cerrahiden sonra bu-

run hacmi ile hasta memnuniyeti aras›nda da zay›f bir korelasyon oldu¤u-

na iflaret etmifllerdir. 

Daha önce, rinomanometrinin, hastan›n semptomlar› ile korelasyon

gösterdi¤i ve burun t›kan›kl›¤› yak›nmas›n›n karmafl›k bir fenomen oldu-

¤undan bahsedilmiflti. Havayolunun incelenmesi sonras›nda, hava ak›m›

k›s›tlamas›n›n t›kan›kl›k yak›nmalar› ile korele oldu¤u hastalar ile korelas-

yon içinde olmad›¤› hastalar ortaya ç›kar›labilir. Birinci grup, nazal hava-

yolunun boyutunu geniflletme yönündeki tedaviden fayda görmek anla-

m›nda yüksek flansa sahipken, ikinci grup için bu geçerli de¤ildir.
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fiekil 4. Sola septal deviyasyonu ve sol internal valv yetmezli¤i olan bir hastan›n (A: preop; B: postop)
akustik rinometri kullan›larak elde edilmifl olan tipik bir alan-mesafe e¤rileri. 
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E¤er hastan›n yak›nmalar›, objektif test ile ölçülen havayolu k›s›tl›l›¤›n-

dan daha düflük bir düzeyde ise, hastan›n daha yüksek bir efli¤i var de-

mektir. Do¤ufltan belirgin bir nazal septal deviyasyonu bulunan ve di¤er

sorunlar aç›s›ndan de¤erlendirilen bir hasta bu duruma bir örnektir. Kli-

nisyen belirgin olan deviyasyonu saptasa da, hasta kendisinin bunun far-

k›nda olmad›¤›n› söyleyebilir (hasta yak›nmas›n›n bulunmad›¤›n› bildirdi-

¤i s›rada zorunlu olarak a¤›zdan solunum yapan bir kifli olabilmesine ra¤-

men). Bir baflka örnek, yak›nmalar› bulunan ancak bu semptomlar›n ölçü-

len havayolu k›s›tl›l›¤›ndan çok daha az fliddetli oldu¤u hastalard›r. Bu du-

rum, hastan›n yak›nmalar›n›n genel popülasyonun farketti¤i flekilde de¤il

de kendisinin al›fl›k oldu¤u flekilde tan›mlamas›n›n bir sonucu olabilir. Da-

ha yüksek düzeyde bir havayolu k›s›tl›l›¤›na al›flm›fl olan bir hasta orta flid-

dette yak›nmalar› bulundu¤unu ifade edebilir, ancak bu hasta bir baflka ki-

fli için ciddi olabilecek bir k›s›tl›l›k düzeyinde bulunabilir. Yüksek bir efli-

¤in varl›¤›, darl›¤a neden olan patolojinin düzeltilmesinin hala yak›nmala-

r›n giderece¤i ön görüldü¤ü için, genellikle semptomlar›n tedavisine yö-

nelik yaklafl›m› de¤ifltirmez. 

E¤er hastan›n yak›nmalar›, objektif test ile ölçülen havayolu k›s›tl›l›¤›n-

dan daha yüksek bir düzeyde ise bu, söz konusu hastalar›n burun t›kan›k-

l›¤› hissi için efliklerinin düflük oldu¤u anlam›na gelir. Bu da durumun,

semptomlar için normal ya da yüksek efli¤i bulunan bir hastan›n tedavisi

ile ayn› baflar› düzeyinde düzeltilmesinin daha zor olabilece¤i fleklindeki

kayg›y› artt›r›r. Bunun nedeni, düflük eflikli bir hastan›n yak›nmalar›n›n ha-

vayolu k›s›tl›l›¤›ndan baflka etmenlerden kaynaklan›yor olmas› ihtimalinin

daha büyük olmas›d›r. Bu olas›l›klardan biri semptomlar›n burun mukoza-

s›ndaki duyu bozuklu¤unun (örn., baz› havayolu dokular› yafl ilerledikçe

duyu alg›s›n›n bir k›sm›n› yitirir) bir sonucu olmas›d›r. Dolay›s› ile baz›

hastalarda reseptör aktivitesi azalm›fl olabilir ve bu yüzden havayolu k›s›t-

lanm›fl olmasa da, ayn› miktardaki hava ak›m› için reseptör uyar›m› bulun-

mayabilir ve bu hastalar hava ak›m›n›n yeterli olmad›¤›n› hissedebilirler.

Bu durumda hastan›n yak›nmalar›n› hafifletmek için havayolunun geniflli-

¤ini artt›rmay› hedefleyen bir tedavi uygulamak daha az olas›d›r.

Rinoskopi ve objektif test sonuçlar›n›n her ikisi de nazal havayolu hak-

k›nda bilgi sa¤layabilir. Objektif testin rinoskopiye göre baz› potansiyel

avantajlar› olabilir. Rinomanometrinin sonuçlar›, k›s›tl›l›¤›n derecesi ile

korelasyon gösterirken, rinoskopinin böyle bir korelasyon göstermedi¤i-

ni tespit edilmifltir.17 ‹ki uygulama farkl› bilgiler sa¤lad›¤›ndan, her ikisini

de kullanmak sureti ile klinisyen, hastan›n nazal havayolu ile ilgili olarak

daha bütünsel bir anlay›fla sahip olabilir. Rinoskopi ile birlikte objektif test

sonuçlar› hastan›n havayolu t›kan›kl›¤› yak›nmas›na neden olan patoloji-

nin do¤as› hakk›nda daha fazla bilgiye ulafl›lmas› konusunda doktora yar-

d›mc› olabilir.

Fonksiyonel 
sonuçlar›n
de¤erlendirilmesi
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C. Nazal Spirometri 

Nazal havayolunu de¤erlendirmek üzere mevcut “pik ekspiratuvar

ak›m ölçer” kullan›lm›fl ve ortaya ç›kan sonuçlar burun direnci ile korelas-

yon göstermifl olmakla birlikte, bu yöntemin pek güvenilir olmad›¤› öne

sürülmüfl ve seçilmifl durumlar d›fl›nda kullan›m› tavsiye edilmemifltir.17

Son zamanlarda, tafl›nabilir nazal spirometrenin, burun siklusunun sap-

tanmas›nda rinomanometri ile oldukça iyi korelasyon sa¤lad›¤› gösteril-

mifltir.19 Ancak günümüzde bu yöntem rinomanometri ve akustik rinomet-

rinin yerine geçmekten uzak görülmektedir.19

Sonuç

Burun, temel olarak solunum, koku, solunum havas›n› nemlendirme,

›s›tma, so¤utma, parçac›k filtrasyonu, fonasyon ve sekonder cinsel organ

fonksiyonlar› bulunan çok önemli bir organd›r. Dolay›s›yle bu organ›n

fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesi de oldukça önemlidir. Bu de¤erlendir-

meler sübjektif ve objektif yömtemlerle yap›labilmektedir. Yöntem seçi-

minde güvenilir, standardize edilmifl ve genel kabul görmüfl olanlar›n se-

çilmesine dikkat edilmelidir. Tablo 2’de kullan›lan yöntemlerin genel bir

özeti sunulmufltur.

Son zamanlarda, baz› hekimlerde ilgili kifli veya kurulufllara, hastada

ameliyat gereklili¤ini gösterecek objektif bir de¤erlendirme elde etmek

için bir yol bulma arzusu, hatta zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r. Yüksek oran-

da de¤iflkenlik gösteren burun patolojileri göz önüne al›nd›¤›nda, mutlak

de¤erler kullanarak, bunu anlaml› bir flekilde ortaya koymak güç olabilir.

Bununla birlikte, bu durumun, objektif testi tedavi seçiminde karar verme

sürecinin yönlerinden biri olarak içine alan, klinik bir algoritma ile gerçek-

lefltirilmesi, bir dereceye kadar imkan dahilindedir.

Objektif test, hastan›n semptomlar› ve fiziksel bulgular aras›ndaki ilifl-

kiyi daha ileri düzeyde aç›klayabilir. Eflzamanl› rinoskopik de¤erlendirme,

yak›nmalar›n de¤erlendirilmesi ve objektif test, testin yararl›l›¤›n›n artt›r›l-

mas›nda anahtar ö¤elerdir.

Objektif testler, makul bir sonuca ulaflmak üzere hikâye, fizik muaye-

ne ve hepsinden önemlisi klinik tecrübeyi birlefltiren bütün bir inceleme-

dir. Gelecekteki çal›flmalar, objektif testlerin klinik uygulamalar›n› daha

ileri boyutta tan›mlayacak ve detayland›racakt›r. Nazal havayolu hakk›nda

mevcut tüm bilgiye ulaflmak isteyenler, burun fonksiyonlar›n›n daha fazla

anlafl›lmas› için, bu gibi testlerin burun t›kan›kl›¤›ndan yak›nan hastalar›n

de¤erlendirilmesini sa¤lamalar›ndan ötürü, burun aç›kl›¤›n›n objektif

yöntemler ile de¤erlendirilmesini kullanmaya devam edeceklerdir.
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Rinoplasti, bat›l› toplumlarda en s›k uygulanan estetik cerrahilerin ba-

fl›nda gelmektedir. Ülkemizde de artan bilgi, tecrübe ve iyi sonuçlarla gi-

derek daha s›k talep edilir ve uygulan›r hale gelmifltir. Kan›ta dayal› t›bb›n

görece zay›f oldu¤u estetik amaçl› ameliyatlar aras›ndan rinoplasti daha

fazla teknik ile anatomofizyolojik bilgi gerektirmesi ve hem daha s›k uygu-

lanmas› hem de fonksiyonel bir organa yönelik olmas› nedenleriyle, so-

nuçlar› ancak geçerlili¤i kabul edilmifl sübjektif ve objektif yöntemlerle ta-

kip edilmesi gereken bir cerrahidir.

Fonksiyonel 
sonuçlar›n
de¤erlendirilmesi
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Tablo 2. Nazal fonksiyonu de¤erlendirme metodlar›n›n karfl›laflt›rmal› özeti.

Ölçülen parametreYöntem Avantajlar› Dezavantajlar›

AnatomiNazal endoskopi
(fizik muayene)

• Detayl› intranazal 
de¤erlendirme sa¤lar

• Kay›tlar ileride tekrar de 
kullan›labilir

• Fonksiyonlar›n 
de¤erlendirilmesinde 
önemli ama standart de¤il

• S›n›fland›rma yok

Hasta veya 
hekimin alg›s›

Görsel analog 
skala

Ucuz Objektif yöntemlerle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda
de¤iflken sonuçlar

Yans›yan ses dalgalar›Akustik 
rinometri

• T›kan›kl›k bölgesini 
anatomik olarak gösterir

• A¤r›s›z, non-invaziv

• Hasta uyumu etkisi 
minimal

• Pahal›

• Test ortam› özellikleri

• Her kullan›mda 
kalibrasyon

• Ortam sesinden etkilenme

• Zaman al›c›

‹nspire hava ak›m›Nazal spirometri • H›zl›

• Ucuz

• Karfl›laflt›r›labilir sonuçlar

• Hasta uyumu gerekli

• Sadece anl›k
de¤erlendirme

Bas›nç/Ak›mRinomanometri • T›kan›kl›¤›n fonksionel 
sonuçlar›n› gösterir

• Non-invaziv

• Genifl kullan›m alan›

• Genel kabul görmüfl 
yöntem

• Pahal›

• Test ortam› özellikleri

• Ortam ›s› ve nem miktar› 
önemli

• Her kullan›mda 
kalibrasyon

• Hasta uyumu gerekli

• Sonuçlar›n analizi kolay 
de¤il

• Zaman al›c›

Hastan›n yaflam 
kalitesi alg›s›

Geçerlili¤i 
ispatlanm›fl 
anketler

• ‹statistiksel olarak geçerli

• Sonuçlar›n de¤erlen-
dirilmesinde kullan›labilir

• Hastalara aç›klamas› 
kolay, ikna edici

• S›n›rl› say›da geçerlili¤i 
ispatlanm›fl anket var

• Kullan›mlar› izine ba¤l›

• Bu konuda Türkçe 
geçerlili¤i olan spesifik 
de¤erlendirme anket 
formu yok
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Neler Ö¤rendik?

1. Toplumda nazal fonksiyonlar› etkileyecek derecede septal deviyasyonun

görülme s›kl›¤› hangi aral›ktad›r?

a. %10-30 b. %20-40 c. %30-50 d. %40-60 e. %50-70

2. Burun havayolu direncinin en büyük k›sm›n› afla¤›daki yap›lardan hangisi

oluflturmaktad›r?

a. Alt konkan›n ön ucu b. Nazal tip

c. Nazal valv d. Alt konka kuyru¤u

e. Koana aç›kl›¤›

3. Afla¤›dakilerden hangisi septorinoplasti için kullan›labilecek spesifik yaflam

kalitesi formlar›ndand›r?

a. ROE b. GBI c. MPQ d. SF-36 e. RQLQ

4. Nazal fonksiyonlar›n objektif olarak de¤erlendirilmesinde daha çok tercih

edilen yöntem afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Rinomanometri b. Nazal spirometri

c. Rinostereometri d. Rinohigrometri

e. Akustik rinometri

5. Nazal fonksiyonlar›n de¤erlendirilmesinde kullan›lan yöntemlere iliflkin öner-

melerden do¤ru olan hangisidir?

a. Nazal endoskopi ile fotodökümantasyon standardize edilmifl bir yöntemdir.

b. Yaflam kalitesi formlar› her hekimin dikkatle haz›rlayarak uygulamas› 

gereken istatistiksel geçerli anketlerdir.

c. Rinomanometri standardize edilememifl, ancak yayg›n kullan›m› olan 

objektif bir yöntemdir.

d. Akustik rinometri t›kan›kl›k bölgesini anatomik olarak gösterebilir.

e. Nazal spirometri h›zl› ve hasta uyumu gerektirmeyen bir yöntemdir.

Do¤ru Yan›tlar

(1-b, 2-c, 3-a, 4a, 5-d)
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