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ÖNSÖZ
Sevgili Meslektaşlarımız,

İlkini 1998 yılında olmak üzere her iki yılda bir düzenlediğimiz Uludağ KBB Günleri’ne
sizlerin yoğun ilgisi ilk toplantıdan bugüne kadar devam etti. 13. Uludağ KBB Günleri’ne siz
değerli meslektaşlarımızı davet etmekten büyük mutluluk duyduk.
Her sene farklı bir temanın ele alındığı toplantımızda bu yıl kulak burun boğaz ve baş
boyun cerrahisi alanındaki gelişmeleri ve değişimleri farklı bir bakış açısıyla ele aldık:
“Otorinolarengoloji’nin Çakraları”
Bildiğiniz üzere özellikle doğu felsefesinde önemli yeri olan çakralar ki Sanskritçede
tekerlek anlamına gelmektedir; bedenimizde yer alan 7 temel enerji merkezini ifade ederler.
Her bir çakranın bedenimizde belli bazı organları ve duyuları temsil ettiği düşünülmektedir.
Çakraların sağlıklı bir şekilde çalışması ile ruh, zihin ve beden dengesi sağlanır. Biz de bu
felsefeden hareket ederek bu yılın rengini boğaz çakrasının mavi-turkuaz renginden
esinlenerek belirledik. KBB alanı ile ilgili tüm alt başlıkları bu yedi çakra sistemi temelinde
oluşturduğumuz paneller, konferanslar ve eğitsel kurslar olacak bir içerikle hazırladık. Bu bakış
açısıyla hazırlanan içeriğin ilginizi çektiğini düşünüyoruz.

Sevgi ve selamlarımızla,
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KURULLAR
Başkanlar
Dr. Oğuz BASUT
Dr. Uygar DEMİR

Sekreterler
Dr. Mustafa ASLIER

Düzenleme Kurulu
Dr. Hakan COŞKUN
Dr. Uğur DEMİRCİ
Dr. Ömer Faruk İLHAN
Dr. Fikret KASAPOĞLU
Dr. Ömer Afşin ÖZMEN
Dr. Süay ÖZMEN

Danışma Kurulu
Dr. Gültekin AKBULUT
Dr. Erbil ATACAN
Dr. Levent ERİŞEN
Dr. Sabit GÜNEL
Dr. İbrahim HIZALAN
Dr. Selçuk ONART
Dr. Faruk ŞAHİN
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BİLİMSEL PROGRAM
03 Mart 2022, Perşembe
14:00 16:00

Otele Giriş - Kayıt
Eğitsel Kurs 1

16:00 18:00

Rinoplasti Eğitsel Kursu
Konuşmacı: Fazıl Apaydın
Açılış Konuşması

18:30 19:30
19:30

Nereden Çıktı Bu Çakra?
Konuşmacı: Sema Berktaş
Açılış Kokteyli
04 Mart 2022, Cuma
Konferans 1

08:30 09:00

Oturum Başkanı: Selçuk Onart
Ön Kafa Tabanında Endoskopik Tümör Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyon
Yöntemleri
Konuşmacı: Mario Turri Zanoni (Çevrimiçi)
Konferans 2

09:00 09:30

Oturum Başkanı: Selçuk Onart
Endoskopik Orbital Cerrahiler
Konuşmacı: Mario Turri Zanoni (Çevrimiçi)
Konferans 3

09:30 10:00

Oturum Başkanı: Selçuk Onart
Kafa Tabanı Osteomyelitleri: Tanı ve Tedavi Algoritması
Konuşmacı: Mario Turri Zanoni (Çevrimiçi)

10:00 10:30

Kahve Arası
Panel 1

10:30 12:00

Moderatör: Özcan Çakmak
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Yüz Gençleştirmede Nasıl İlerleyelim?
Konuşmacılar: Özcan Çakmak, Gürkan Kayabaşoğlu, Emel Bülbül Başkan
12:00 13:30

Öğle Yemeği
Konferans 4

13:30 14:00

Oturum Başkanı: Levent Erişen
MR ve BT’de Tesadüfen Saptanan Kulak Bulguları ve Anlamı
Konuşmacılar: Özgür Sürmelioğlu, Bahattin Hakyemez
Konferans 5

14:00 14:30

Oturum Başkanı: Levent Erişen
Tiroid İnsidentaloma
Konuşmacı: Bora Başaran
Panel 2

14:30 15:30

Moderatör: Cenk Ecevit
Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Nerede Zorlanıyorum?
Konuşmacılar: Erdem Eren, Süha Beton, Şenol Çomoğlu

15:30 16:00

Kahve Arası
Eğitsel Kurs 2

16:00 17:00
20:00

OSAS’da Hangi Hastaya Hangi Cerrahi Yapılmamalı?
Konuşmacı: Mustafa Gerek
Akşam Yemeği
05 Mart 2022, Cumartesi
Konferans 6

08:30 09:00

Oturum Başkanı: İbrahim Hızalan
KBB Pratiğinde Yapay Zeka
Konuşmacı: Cenk Ecevit
Konferans 7

09:00 09:30

Oturum Başkanı: İbrahim Hızalan
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Lateral Kafa Tabanı Cerrahisi
Konuşmacı: Franco Trabalzini (Çevrimiçi)
Konferans 8
09:30 10:00

Oturum Başkanı: İbrahim Hızalan
Kolesteatomlu ve Kolesteatomsuz Kronik Otit Cerrahisi
Konuşmacı: Franco Trabalzini (Çevrimiçi)

10:00 10:30

Kahve Arası
Panel 3

10:30 12:00

Moderatör: Nazım Korkut
Retraksiyon Ceplerinde Tedavi Yaklaşımları
Konuşmacılar: Müzeyyen Yıldırım Baylan, Özgür Sürmelioğlu, İsa Kaya

12:00 13:30

Öğle Yemeği
Konferans 9

13:30 14:00

Oturum Başkanı: Hakan Coşkun
Pediatrik Havayolu Sorunları
Konuşmacı: Taner Yılmaz
Konferans 10

14:00 14:30

Oturum Başkanı: Hakan Coşkun
Ses Estetiği
Konuşmacı: İsmail Koçak
Panel 4

14:30 15:30

Moderatör: Babür Küçük
Son 5 Yılda Baş Boyun Kanser Cerrahisinde Yaşanan Değişiklikler
Konuşmacılar: Bora Başaran, Murat Yener, Emine Elif Altuntaş

15:30 16:00

Kahve Arası
Eğitsel Kurs 3

16:00 17:00

BPPV ve Meniere Hastalığında Cerrahi Tedavi
Konuşmacı: Franco Trabalzini (Çevrimiçi)
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Eğitsel Kurs 4
17:00 17:45

Krikofarengeal Disfaji ve Tedavisi
Konuşmacı: Özlem Tulunay Uğur (Çevrimiçi)
Eğitsel Kurs 5

17:45 18:30
20:00

Larengolojide Ofis Uygulamaları
Konuşmacı: Özlem Tulunay Uğur (Çevrimiçi)
Gala Yemeği
06 Mart 2022, Pazar
Konferans 11

09:00 09:30

Oturum Başkanı: Ömer Faruk İlhan
Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Konuşmacı: Mustafa Aslıer

09:30 11:30
11:30 12:00

Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Ömer Faruk İlhan
Kapanış Töreni
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KONUŞMA METİNLERİ
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MR ve BT’de Tesadüfen Saptanan Kulak Bulguları ve Anlamı
Prof. Dr. Bahattin Hakyemez
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı, Bursa
Kulak patolojisi dışı endikasyonla yapılan radyolojik incelemelerde insidental olarak saptanan ve belirli sıklıkta
raporlanan kulak bulguları olmaktadır. Bunlardan bazıları belirli sıklıkta raporlanmakta ve çoğu zaman klinik bulguya
yol açmamaktadır. Özellikle neoplazik kulak lezyonlarının insidental olarak saptanması hastanın seyri üstünde
önemli etkiye sahip olmaktadır. Ayrıca bazı bulgular radyolojik olarak ciddi enflamasyona karşılık gelen ifadelerle
raporlanmakta, buna karşın ilgili tabloya ait herhangi bir klinik bulgu olmamaktadır. İnsidental olarak saptanan
radyolojik bulguların bilinmesi ve doğru ifade edilmesi ile yanlış ve fazla tanıdan kaçınılabilir. Bunun için rastlantısal
bulgular ve radyolojik ayırıcı tanıları bilinmelidir. Bu konuşmada kulak bulgularının saptandığı bilgisayarlı tomografi
ve manyetik rezonans değerlendirmede faydalanılan temel prensiplerin ve tesadüfen saptanan dış, orta ve iç kulak
bulguların aktarılması hedeflenmektedir.
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Son 5 Yılda Baş Boyun Kanser Cerrahisinde Yaşanan Değişiklikler
TNM Evreleme Sistemi
Dr. Emine Elif Altuntaş Ph.D.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Sivas

EVRELEME SİSTEMLERİ
Prognozun daha iyi anlaşılması
Hastalar daha doğru yönlendirilmesi
Benzer tümörler için tedavi protokolleri oluşturulması

NCCN kanser tedavisinin güncel protokollerini belirlemede TNM evreleme sistemini kullanır
Yenilenen sistemlerde ki en önemli değişiklikler genetik ve biyomoleküler belirteçlerin kullanılmasıdır
❖ Eski evreleme sistemindeki değişiklikler
❖ Yeni eklenen sınıflamalar

AJCC 2017 (8. BASKI) BAŞ BOYUN KANSERLERİ
BBK’leri 10 alt bölgede incelenir
Lenfoid doku, kemik ve kıkırdak gibi epitel dışı doku tümörleri yer almaz.
Yumuşak doku sarkomları ve tiroid kanserleri ayrı değerlendirilir.
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T KATEGORİSİ





Primer tümörün yayılımını tarif eder.
BBK’lerinde genellikle tümörün boyutu T evresini belirler.
Larenks, nazofarenks ve paranazal sinüslerin evrelemesi boyuta göre yapılmaz.
Oral kavite kanserlerinde son evreleme sisteminde İNVAZYONUN DERİNLİĞİ kullanılmaya
başlanmıştır.

N KATEGORİSİ
Temel olarak lenf nodlarının boyutunu ve yerini tarif eder.
Nazofarenks

Dışında tüm

HPV (+16) ilişkili orofarenks

bölgeler için

Tiroid

aynı sistem

Servikal Lenf Nodu Metastaz Evrelemesi
 Klinik prognozda ve hastalık nükslerinde negatif etkisi olan
 Adjuvan kemoterapi ile tedavi gerektiren
EKSTRANODAL UZANIM (ECE) EVRELEMEDE KULLANILMIŞTIR.

NAZOFARENKS KANSERLERİNDE NODAL EVRELEME
2017 Evrelemesinde
❑ N1: Krikoid kıkırdağın alt kenarının üzerinde kalan bölgede, boyun lenf nodlarında unilateral, ve/veya
retrofaringeal LN da unilateral veya bilateral ≤6 cm
❑ N2: Krikoid kıkırdağın alt kenarının üzerinde kalan bölgede, boyun lenf nodlarında bilateral, 6 cm veya
daha küçük metastaz
❑ N3: Boyun lenf nodlarında 6cm’den büyük metastaz(lar) ve/veya Krikoid kıkırdağın alt kenarının altına
uzanım
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HPV İLİŞKİLİ OROFARENKS KANSERLERİNDE NODAL EVRELEME
İmmunhistokimyasal p16 boyanması=HPV İLİŞKİSİ
Prognoz daha İYİ
RT daha İYİ cevap

 PRİMERİ BİLİNMEYEN BOYUN KANSERLERİ

DUDAK VE ORAL KAVİTE KANSERLERİ
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DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
EVRELERİN GRUPLANDIRILMASI
NAZOFARENKS KANSERLERİ

HPV İLİŞKİLİ p 16+ OROFARENKS KANSERLERİ
SONUÇ
Tümörün etiyolojisi ve belirli histolojik özelliklerine ilişkin önemli değişiklikleri içermektedir
BUNLAR
❑ Orofarenksin HPV ile ilişkili kanseri için ayrı bir evreleme algoritması
❑ Nazofarenks, oral kavite ve cilt tümörlerinin T kategorilerinde değişiklikler
❑ Çoğu bölge için lenf nodu kategorisine tümörün kapsül dışına yayılımının (ECE) eklenmesidir
AJCC 2017 (8. BASKI)
❑ Evreleme kriterlerini güncellemiş
❑ Daha sağlıklı verilerin elde edilmesine olanak sağlamış
❑ Tedavi algoritmalarında önemli değişiklikler
AJCC 2017 (8. BASKI) OROFARENKS KANSERLERİ
❑ HPV ile olan ilişkisine göre yeniden evrelenmiştir
❑ Oral kavite kanserleri patolojik-klinik evreleme kriterlerine göre değerlendirilmeye başlanmıştır
❑ Patolojik evrelemeye invazyon derinliği ile ekstrakapsüler yayılım kriterleri eklenmiştir.
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Pediatrik Havayolu Sorunları
Prof. Dr. Taner Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara

İdiopatik subglottik stenoz
Bu 30 dakikalık sunumda, öncelikle idiopatik subglottik stenozu olan bir çocuğa uyguladığım CO2 laser ile
stenoz açılması + balon dilatasyonu ameliyatı videosunu paylaşacağım. Endoskopik yaklaşımı uygulayabilmek için
stenozun vertikal uzunluğunun 1 cm ve altında olması ve havayolu kıkırdaklarının normal olması gerekir.
Endoskopik olarak tedavi edilebilen havayolu darlığı olan hastalar oldukça azdır ve toplam hasta grubunda küçük
bir bölüm oluşturur.
Glottik stenoz: Anterior glottik web
Glottik stenoza örnek olarak tekrarlayan papillom cerrahileri sonrası anterior glottik webi oluşan ve buna
bağlı solunum sıkıntısı çeken bir çocuğun kelebek tarzı mukoza flepleri ile endoskopik tedavisinin videosunu
göstereceğim.
Glottik stenoz: Posterior glottik stenoz
Onbir yaşında, erkek hastada, yüksekten düşme sonrası uzamış entübasyon ve trakeotomi açılmış.
Posterior glottik stenoz tespit edilen hastaya CO2 laserle posterior glottik stenoz açılması ve sağ posterior
kordotomi yapıp dekanüle etmiştim. 14 yaşındayken sol posterior kordotomi yaptığım videosunu paylaşacağım.
Supraglottik stenoz
10y, kız hasta, okul otobüsündeyken trafik kazasında boynu iki koltuk arasına sıkışmış, tiroid kıkırdak
fraktürü gelişmiş, her iki aritenoid disloke olmuş, acil trakeotomi açılmış. Fraktür açık redüksiyonu yaptık. Sol
aritenoidi yerine oturtup sağ aritenoidektomi yaptık. 1 ay sonra dekanüle ettik. 18 yaşına geldiğinde havayolu yeterli
olmadığı için posterior krikoid split yapıp kosta grefti koydum. Entübe olarak yoğun bakımda yatarken hasta iki kez
kendisini extübe edince ameliyatımız boşa gitmiş oldu. Hastada supraglottik stenoz gelişti. Hastanın stenozunu
endoskopik bilateral mikrotrapdoor flepleri ile genişlettim.
Subglottik stenoz
Onbir aylık, erkek bebek, prematüre doğmuş ve 2 ay entübe kalmış, bir başka merkezde 1 kez endoskopik
dilatasyon yaıplmış, fakat başarısız olmuş. Bu hastaya anterior krikoid split + anterior kosta grefti koyduk. Ameliyat
görüntülerini paylaşacağım.
Üç yaşında kız hasta, konjenital anterior glottik webi + subglottik stenozu var. Bir başka merkezde bir kez
CO2
laser
+
dilatasyon
yapılmış,
ancak
havayolu
tekrar
kapanmış.
Trakeotomi açılmış. Hastaya anterior krikoid split + anterior kosta grefti + web açılması + stent yaptığım hastanın
görüntülerini sunacağım.
15 aylık erkek hasta, doğum sonrası trakeoözofageal fistül nedeniyle opere edilmiş ve yoğun bakımda
uzun süre entübe kalmış, subglottik stenozu gelişmiş. Bu hastaya parsiyel krikotrakeal rezeksiyon +
trakeoözofageal fistül eksizyonu yaptım, görüntülerini paylaşacağım.
8 yaşında, erkek hastada, elektrik çarpması sonrası uzamış entübasyon nedeniyle subglottik stenoz
gelişmiş. Parsiyel krikotrakeal rezeksiyon yaptım, görüntülerini sunacağım.
Havayolu cerrahisinin en zor ve komplikasyonlu olgusu, 7 yaşında, Down sendromlu erkek hasta, trafik
kazası sonrası uzamış entübasyon nedeniyle kombine subglottik stenoz + posterior glottik stenoz + trakea stenozu
gelişmiş. Bu hastaya 3 ay ara ile iki aşamalı laringotrakeal rekonstrüksiyon yaptım. İlk aşamada, posterior krikoid
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split + posterior kosta grefti uyguladım. 3 ay sonraki ikinci ameliyatta da trakea rezeksiyonu + uç uca anastomoz
yaptım. Ameliyat görüntülerini göstereceğim.
Son olarak, 3 yaşında erkek hasta pnömoni nedeniyle uzun süre entübe kalmış ve subglottik stenoz
gelişmiş. Bu hastaya anterior ve posterior krikoid split + anterior ve posterior kosta grefti + stent uyguladım. Ameliyat
görüntülerini paylaşacağım.
Sonuç olarak, pediatrik havayolu darlıkları KBB’nin en zor, en komplikasyonlu olgularıdır. Tecrübe
kazanmak uzun zaman ister. Başarısızlık oranı diğer cerrahilere göre daha yüksektir. Multidisipliner yaklaşım
gerektirirler; sadece KBB hekimi ile bu iş yürütülemez. Anestezi uzmanı, yoğun bakım uzmanı, göğüs cerrahı, çocuk
cerrahı, pediatrist, göğüs hastalıkları uzmanı bu ekibin parçalarıdır. Ekibinize ve kendinize güveniyorsanız bu işe
girişin. Hastalar ve aileleri ile ister istemez yakın ilişki kuruluyor. Hasta ve aileleri size bağlanıyorlar. O yüzden
hastanın tedavisinin başarıyla tamamlanması çok önemli. Başarısızlık nedeniyle tedaviyi yarım bırakıp hastayı
başka yere sevk etmeyin. Sevk edecekseniz, baştan hiç bu işe girişmeyin.
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AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Dr. Mustafa Aslıer
Bursa Uludağ Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Özet
Akılcı antibiyotik kullanımı hastanın doğru tanı sonrası doğru antibiyotiği, en uygun yoldan, etkin dozda,
optimum aralıklarla, uygun süreyle kullanmasıdır. Doğru tanı için güncel tanı ve tedavi kılavuzları kullanılmalı, viral
nedenli hastalıklar için antibiyotikler reçete edilmemelidir. Doğru antibiyotik etken bakteri için bakteriyolitik etkili, dar
spektrumlu ve düşük maliyetli olmalıdır. Öncelikle oral yoldan tüketilen ilaçlar tercih edilmelidir. Günlük tek doz
hasta uyumunu arttırmaktadır. Etkin doz ve süre için bölgesel özellikler göz önünde bulundurulmalı ve yine güncel
tanı tedavi kılavuzları takip edilmelidir. Akılcı antibiyotik kullanımı ile ilaç direnç gelişimi, advers olay sıklığı ve
maliyet oranları azalacaktır.
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SÖZEL BİLDİRİLER
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SB01- 2
Edinilmiş Subglottik Stenozlu Hastalarda Endoskopik Balon Dilatasyon Sonrası
Solunumsal Problemler
1Arzu

Tüzüner, 1Ceren Baş, 1Sabuhi Jafarov, 1Erdinç Aydın

1Başkent

Üniversitesi Ankara Hastanesi KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Endoskopik balon dilatasyon (EBD) subgottik stenoz tedavisinde güvenli ve minimal invaziv bir
seçenek oluşturmaktadır. İyi sonuçlar için hasta seçimi ve komplikasyon gelişimine açık hastaların tespiti önemlidir.
Çalışmamızın amacı primer EBD cerrahilerinde postoperatif problemlerin ve erken dönem komplikasyonların
oluşumunu kolaylaştıran faktörleri belirlemektir.
Yöntem ve Gereçler: Ocak 2010 - Aralık 2019 arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi KBB Kliniği’ nde
edinilmiş subglottik stenoz nedeni ile EBD tekniği ile primer cerrahi geçiren hastalar retrospektif olarak analiz
edilmiştir. Hastaların yaş ve cinsiyetleri gibi demografik verilerin yanı sıra etiyoloji; kromozomal ve kraniofasiyal
anomali varlığı; uzamış entübasyonun süresi; ekstübasyondan dilatasyona kadar geçen süre bilgileri de kayıt altına
alınmıştır. Entübasyon ihtiyacı, trakeotomi ihtiyacı, desaturasyon gelişimi ile stenozun tip ve evresi gibi intraoperatif
ve postoperatif takip verileri de kaydedilerek istatistiksel analiz yapılmıştır.
Sonuç: Kadın erkek oranı 2:1 olarak saptamıştır. Hastalar 42 erkek, 22 kadından oluşmuştur. Ortalama yaş 296,52
gün olarak hesaplanmıştır. Toplam 50 hastada (%78.1) uzamış entübasyon etiyolojisi konjenital kalp ameliyatı için
cerrahi geçirme, 14 hastada (%21.9) ise prematürite olarak tespit edilmiştir. 44 hastada (%72) lezyon akut
granülasyon şeklinde, 17 hastada ise (%27,9) kronik granülasyon şeklinde görülmüştür. 13 hastada kromozomal/
kraniofasiyal anomali mevcuttu. Ortalama darlık evresi % 76,33, ortalama uzamış entübasyon süresi25, 25 gün,
entübasyondan dilatasyona kadar geçen ortalama süre 78,23 gün olarak hesaplanmıştır. EBD’ yi takiben 26
hastada (%40,6) desaturasyon geliştiği, 10 hastanın (%15,6) orotrakeal entübasyon ihtiyacı olduğu, 10 hastanın
(%15,6) trakeotomi ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. 4 hastada (%6,25) kardiyopulmoner arest gelişt. Prematürite,
preoperatif entübasyon süresinin uzunluğu, ekstübasyondan dilatasyona kadar geçen sürenin uzunluğu, ileri yaş,
ileri stenoz evresi postoperatif respiratuar komplikasyonlar ile ilişkili bulunmuştur.
Tartışma: EBD endikasyonu edinilmiş subglottik stenozu olan çocuklarda dikkatlice gözden geçirilmelidir. Önceki
çalışmalara benzer şekilde çalışmamızda da ileri evre stenoz, kronik granulasyon dokusu, prematürite daha düşük
cerrahi başarı, revizyon ihtiyacı ile ilişkili bulunmuştur. Preoperatif entübasyon süresi uzun olan, ekstübasyonundan
dilatasyona geçen süre uzun olan, ileri evre stenozu olan, yaşı büyük olan, erken dönem solunumsal komplikasyon
ihtimali yüksek olan hastalar olduğundan daha yakından takip edilmelidir. Daha iyi sonuçlara ulaşmak ve
komplikasyon oranlarını minimuma indirmek adına EBD geciktirilmeden uygulanmalıdır.
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SB02- 3
Kulak Burun Boğaz Asistan Hekimlerinin Bilimsel Araştırma Projelerine Katılımı:
Bilgi ve İstek Düzeyi Hakkında Bir Anket Çalışması
1Işıl

Taylan Cebi, 1Özlem Bayram

1Haseki

Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş-Amaç: Kulak Burun Boğaz (KBB) asistan hekimlerinin eğitimlerinin erken döneminde bilimsel araştırmalara
yönelmesi, branşındaki yenilikleri takip etmesini ve pratikte hastalara en etkin ve güncel tedavi yöntemlerini
uygulamasını sağlayacaktır. Çalışmamızın amacı ülkemizde KBB uzmanlık eğitimi sırasında bilimsel araştırma
projelerine katılım oranı, araştırma metodolojisi hakkında bilgi düzeyi, bilimsel araştırma yapmaya engel faktörler
ve asistan hekimlerin gelecekte araştırma yapmaya yönelik tutumlarının saptanmasıdır.
Gereç-Yöntem: Temmuz- Eylül 2021 tarihleri arasında, 31 sorudan oluşan anonim bir anket 203 KBB asistanına
elektronik ortamda ulaştırıldı. Ankete katılım sağlayan 91 asistan hekime ait veriler; demografik özellikler, asistan
hekimlerin bilimsel araştırma pratikleri, bilimsel araştırma metodolojisi hakkındaki bilgi düzeyleri, bilimsel araştırma
becerileri ve gelecekte bilimsel araştırma yapmaya yönelik tutumlarını içeren 5 ana başlık halinde incelendi.
Bulgular: Bu çalışma eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde halen görev yapmakta olan 91
asistan hekimi kapsamaktadır. Asistan hekimlerin %64.8’i uzmanlık döneminde bilimsel araştırma yapmak
istediklerini bildirdi. Uzmanlık eğitimi süresince bilimsel araştırma projelerine katılan, sözlü/poster bildiri yapan,
yayınlanmış bilimsel çalışması olan ve bizzat makale yazmış olanların uzmanlık döneminde bilimsel araştırma
yapma isteği anlamlı oranda yüksek saptandı (sırasıyla p=0.001, p=0.003, p=0.002, p=0.029). Asistan hekimlerin
İngilizce düzeyinin de bilimsel araştırma yapma isteğini doğrudan etkilediği belirlendi. İngilizce düzeyi yetersiz
olanlarda uzmanlık döneminde bilimsel araştırma yapma isteği anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,018). Asistan
hekimlerin uzmanlık eğitimi süresince uzmanlık tezi harici bilimsel araştırmada görev alma oranı %74.7 idi. Bilimsel
araştırmaya katılmayı engelleyen en önemli faktörler ise; zaman yokluğu (%57.2), bilimsel araştırma metodolojisini
bilmemek (%52.7) ve öğretim üyelerinden yeterli rehberlik alamamak (%49.5) idi. Bilimsel araştırma metodolojisine
yönelik 5 adet teorik sorunun tamamına doğru yanıt oranı %9.9’du. Katılımcıların %96.7’si asistanlık eğitiminde
bilimsel araştırma metodolojisinin öğretilmesinin, %97.8’i ise asistan hekimlerin araştırma projelerine dahil
edilmesinin gerekli olduğunu bildirdi. Yine asistan hekimlerin %95.6’sı bir araştırmayı planlama ve yürütmede, %
96.7’si ise makale yazımı aşamasında rehberliğe ihtiyaç duyduklarını belirtti. Buna rağmen seçenek sunulduğu
takdirde tez projesi yerine canlı cerrahi kursları ve kadavra disseksiyon kursları gibi diğer eğitici faatiyetleri tercih
edecek olanların oranı %83.5 idi.
Sonuç: Ülkemizde KBB asistanlarının bilimsel araştırmalara katılım isteğinin oldukça yüksek olması umut vericidir.
Ancak çalışmamız bilimsel araştırma metodolojisi ve bilimsel makale yazımı konusunda asistan hekimlere yönelik
daha fazla eğitime ve rehberliğe ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca asistan hekimlere bilimsel araştırma
projeleri için daha fazla boş zaman sağlanmasının da faydalı olacağı görüşündeyiz.
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SB03- 8
Septorinoplastinin Koku Fonksiyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
1Levent

Aydemir

1İstanbul

Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Koku kaybı sinonazal hastalıklar için önemli bir bulgudur ve sıklıkla postviral enfeksiyon, rinosinüzit, travma
ve nadiren de sinonazal cerrahi sonrası gelişmektedir. Hastalar koku kaybının geçici olacağını düşündükleri için
çoğunlukla bu şikayeti önemsemezler. Sinonazal cerrahiler sonrası da geçici ve kalıcı koku kaybı bildirilmiştir. Bu
araştırma sınırlı sayıdaki hastada septorinoplasti öncesi ve sonrası koku fonksiyonlarını incelemeyi amaçlamıştır.
Materyal Metod: Septorinoplasti uygulanan 10 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Bu hastalara septorinoplasti
operasyonu dışında endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmamış olup açık cerrahi teknik kullanılmıştır. Hastaların
koku fonksiyonları Sniffin' Sticks Test ile ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1. hafta , ameliyat sonrası 1. ay ve
ameliyat sonrası 3. ay test edilip karşılaştırılmıştır.
Sonuç: Hastaların yaş ortalaması 30.8 (19-43) dir. Hastaların 7 si kadın 3 ü erkektir. Preoperatif TDI ortalaması
40,025 olup (T:14,525 D:14 I:12) , postoperatif 1. hafta TDI ortalaması 24,35 (T: 7,75 D:8 I:8,6) , post operatif 1. ay
TDI ortalaması 37,35 (T:13,05 D:12,7 I:11,6), post operatif 3. ay TDI ortalaması 39,55 (T:14,15 D:13,5 I:11,9)
bulunmuştur (Grafik 1). Tüm hastalarda 3. ay sonunda koku fonksiyonları tamamen normale dönmüş olup 1 hastada
preoperatif TDI skorlarına ulaşılmasına rağmen hasta koku duyusunun eskisi gibi olmadığını belirtmiştir(Grafik 2).
Tartışma: Septorinoplasti; doğrudan travma, üst nazal septumun travmatize olması, yüksek osteotomiler, burun
mukozasının ödemlenmesi, vazokonstriktör ajanların yarattığı iskemi , cerrahi sonrası daralan burun delikleri veya
koku sinirinin dallarının yaralanması sonucunda koku alma bozukluğuna sebebiyet verebilir. Çoğunlukla geçici olan
bu olfaktör disfonksiyon nadiren kalıcı olabilir. Kokubo ve ark. araştırmasında rinoplasti uygulanan hastaların
postoperatif 4. ve 12. hafta değerlendirmelerinde koku fonksiyonlarında değişiklik saptanmamıştır. Shemshadi ve
ark. 'nın araştırmasında postoperatif 1. haftada hastaların %87.5 unda anosmi gözlenmiş olup 6 hafta ile 6 ay
içerisinde hastaların koku fonksiyonları tamamen düzelmiştir. Bizim araştırmamızda postoperatif 1. haftada tüm
hastalarda anosmi mevcuttu. 3. ayın sonunda ise sadece 1 hasta koku fonksiyonlarında azalma tarif ediyordu ancak
bu hastanın da TDI skorları operasyon öncesi değerlere dönmüştü. Champion ve ark rinoplasti sonrasında gelişen
koku kaybında, psikolojik faktörlerinde etkili olabileceğini belirtmişlerdir. Koku kaybı riski açısından Kimmelman ve
ark. yaptığı araştırmada, arasında rinoplastinin de bulunduğu birçok nazal cerrahi incelenmiş olup cerrahinin tipi,
hastanın yaşı, cinsiyeti ve seçilen anestezi tipi arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bununla beraber septum
deviasyonu bulunan ve fonksiyonel rinoplasti uygulanan hastalarda olfaktör fonksiyonlarda iyileşme gözlenmiştir.
Bizim çalışmamızdaki hastalarda preoperatif septum deviasyonu yoktu ve hiçbir hastada post operatif TDI
skorlarında artış gözlenmedi. Septum deviasyonu olan hastalarda operasyon sonrası nazal havalanmanın artması
koku fonksiyonlarının iyileşmesini sağlıyor olabilir.
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SB04- 10
Yüz Bölgesinde Bazal Hücreli Karsinom Rezeksiyon Sonrası Oluşan Defektlerin
Bölgesel Ada Flebi ile Rekonstrüksiyonu
1Utku

Kubilay, 1Çağlar Çallı

1İzmir

Özel Ekol Hastanesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Burun ve kulak yüzün en önemli estetik yapılarındandır. Yüz bölgesinde en sık görülen tümör olan bazal
hücreli karsinoma yüzde kulak ve burun bölgesinde sıklıkla rastlanmaktadır. Kulak ve burun görünür bir yapı olması
sebebiyle tümörlerinde rezeksiyon sonrası defektin kozmetik olarak kabul edilebilir tamiri önemlidir. Burada kulak
konkasında ve burun alar bölgesinde yerleşen bazal hücreli karsinom rezeksiyonu sonucunda oluşan defektlerin
bölgesel ada flebi tekniğiyle kapatılması iki hasta tartışılarak anlatılmıştır.
Hastalar ve Yöntem: Kulak konkasında ve burun alar bölgesinde yer alan bazal hücreli karsinom tanısı alan iki
hasta güvenli sınırla rezeke edildi. Oluşan defekt için bölgesel ada flep uygulandı.
Bulgular: Kulak konkasında tümör yerleşen hasta ikinci ayın sonunda covid nedeni ile hayatını kaybetti. Takip
süresinde flepte dolaşım bozukluğu oluşmadı. Dış kulak yolunda daralma oluşmadı. Burun alar bölgede tümörü
olan hastada rekonstrüksiyon sonrası fonksiyon kaybı oluşmadı. 2 yıllık takip süresinde bölgesel nüks görülmedi.
Her iki hastada rekonstrükte edilen bölge kozmetik olarak kabul edilebilir düzeydeydi.
Sonuç: Küçük tümörlerde defektin primer sütür ile onarımı veya sekonder iyileşmeye bırakılması önerilir. Serbest
greftler, yerel rotasyon flepleri ve bölgesel ada flepleri diğer alternatif yöntemlerdir. Bu iki vakamızda bölgesel ada
flepleri kulanıldı. Ada flepleri, oluşan cilt defektlerinin kapatılmasında kolay, güvenli ve fonksiyonel olarak etkin bir
yöntemdir.
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SB05- 11
Transnazal Endoskop ve Transkanaliküler Diod Lazer Yardımıyla
Dakriyosistorinostomi Erken Sonuçları
1Cevat

Uçar, 2Selim Genç

1Türkiye

Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

2Sancaktepe

Giriş ve Amaç: Transnazal endoskop ve transkanaliküler diod lazer yardımıyla yapılan dakriyosistorinostomi(DSR)
klinik sonuçlarını değerlendirmek. DSR nasolakrimal kanalın yetersiz olduğu hastalarda uygulanan bir tedavi
yöntemidir. Bunun için çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Eksternal DSR cerrahisi % 90' a yakın başarıyla tatbik edilen
rutin tedavi seçeneğidir. Ancak, bu yüksek başarı oranının yanında kanama, yüzde kesi izi bırakma ve tekniğin
nisbeten uygulama zorluğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bu yüzden çeşitli alternatif yöntemler
uygulanmaktadır. Transnazal endoskopi ve transkanaliküler diod lazer yardımıyla yapılan DSR de bu yöntemlerden
biridir.
Gereç ve Yöntem: Diod lazerden enerjisini 22 gauch fiber optik sonda vasıtasıyla kese içinden nazolakrimal kanal
medial duvarına aktaran sistem ile kese duvarı, kemik ve nazal mukoza yakılarak burun boşluğuna ağızlaştırılır. 21
hastanın 25 gözüne 3’ü septoplasti ile birlikte transnazal endoskopik ve transkanaliküler diod lazer yardımıyla DSR
yapılmıştır. Ameliyat sonrası 1. ay en az 4 kez endoskopik nazal mukoza pansumanları yapılmıştır. En az 6 ay
takibi yapılan hastalardan 8’i tekrar ameliyat edilmiştir.
Sonuç: Eksternal DSR’ye yakın başarı oranlarıyla ve minimal invaziv cerrahi avantajlarıyla transnazal endoskopik
ve transkanaliküler diod lazer DSR tercih edilebilir bir yöntemdir. Bu yöntem hem cerrahi hem de cerrahi sonrası
bakım sürecinde kulak burun boğaz ve göz hekiminin birlikte yapabileceği, bu birliktelik sayesinde başarı oranlarının
artırılabileceği, nüks oranlarının azaltılabileceği bir uygulamadır.
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SB06- 12
Koanal Atrezi Tedavisinde Endoskopik, Stentli ve Stentsiz Ameliyat Sonuçlarımız
1Cevat

Uçar

1Türkiye

Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Konjenital burun anomalilerden olan koanal atrezi, nazal apertura posteriorun tek veya iki taraflı
olarak tıkalı olmasıdır. İki taraflı olduğunda yaşam şansı azdır. Tek taraflı olduğunda ise uzun yıllar farkedilmeyebilir.
Koanal atrezilerin tedavisinde birçok yöntemler uygulanmıştır. Bu retrospektif çalışmada stentli ve stentsiz ameliyat
ettiğimiz 4 koanal atrezili hastayla ilgili deneyimlerimiz sunulmuştur.
Gereç ve Yöntem: 1995-2020 yılları arasında koanal atrezi tanısı ile ameliyat edilmiş hastalar retrospektif olarak
incelendi. Hastaların üçü erkek, biri kadındı. Yaş ortalaması 11,25 idi. 4 hastanın müdahale zamanları, atrezik
plağın niteliği ve atrezinin tarafı tespit edildi. Endoskopi yardımıyla stentli ve stentsiz olarak ameliyat edilen
hastalarımızın bilgileri paylaşıldı.
Bulgular: Koanal atrezili hastalarımızın hiçbirinde ciddi derecede solunum sıkıntısı yoktu. Genellikle tek taraflı
burun akıntısı, burunda tıkanıklık şikayetleri mevcuttu. Hastaların ikisinde sağ tarafta, ikisinde sol tarafta koanal
atrezi vardı ve hepsinde de membranoosseöz plaklar tespit edildi. İlk hastamız olan ve 3 ay stent uyguladığımız
hastada restenoz görüldü. 5. ay sonunda tekrar revizyon ameliyatı yaptığımız bu hastamızın 6 yıl sonraki
kontrolünde posterior nazal açıklığı yetersiz görülerek üçüncü kez, stentsiz olarak ve swing-door flep yöntemiyle
ameliyat edildi. Diğer 3 hastamız ise swing-door flep yöntemiyle, stentsiz ameliyat edildi. Hastalarımızın ameliyat
sonrası 2 yıllık takipleri sonunda posterior nazal geçişin yeterli olduğu görüldü.
Sonuç: Koanal atrezi tedavisinde stent uygulamasının endoskopik cerrahi ve sonrası uzun süreli takiplerine
rağmen tatmin edici sonuçlar vermediği görülmüştür. Buna karşın swing-door flep yöntemiyle daha kısa sürede
başarılı sonuçların elde edilebildiği gözlemlenmiştir.
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SB07- 13
Tanısal Eksizyonel Biyopsi Uygulanan Servikal Lenfadenopati Olgularının
Retrospektif Analizi
1Mehmet

1Sağlık

Akif Abakay

Bakanlığı Bakırköy Dr Sadi Konuk SUAM

Giriş ve Amaç: Boyun yerleşimli lenfadenopatiler inflamatuvar, neoplastik veya enfeksiyöz patolojiler nedeniyle
meydana gelebilmektedir. Bu hastaların yönetimde anamnez, fizik muayene, endoskopik değerlendirme, radyolojik
görüntüleme sonrasında ince iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB) ve/veya eksizyonel biyopsi yapılmaktadır.
Kliniğimizde tanısal lenf nodu eksizyonu yaptığımız hastaları retrospektif olarak inceleyerek yönetim
basamaklarındaki testlerin güvenilirlikleri ile ilgili bilgi edinmek amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif kohort olarak planlandı. Çalışmaya 2017-2021 yılların arasında
kliniğimizde tanısal eksizyonel biyopsi yapılan hastalar dahil edildi. Hastalara ait cinsiyet, yaş, ince iğne aspirasyon
biyopsisi sonucu, eksizyonel biyopsi sonucu, radyolojik inceleme sonuçları tarandı. Eksizyonel biyopsi sonuçları
malign çıkan hastalar ile benign çıkan hastalar karşılaştırıldı. Aynı zamanda İİAB’nin sensitivite ve spesifite
değerlerinin tespit edilmesi amaçlandı.
Sonuç: Çalışmamıza 56 erkek 48 kadın toplam 104 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalamaları 48,27(±19,42,
9-85)’ idi. Lenf nodlarının çapı 7-92mm(29,15±13,23) arasında değişiyordu. Hastalara ait yaş, cinsiyet, yerleşim
yeri, İİAB sonucu, lenf nodu çapı ile eksizyonel biyopsi sonucuna ait veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. Hematolojik
malignite öntanısıyla eksizyonel biyopsi uygulanan hastalardan 34 tanesinin patoloji sonucu malign geldi. Bu 34
maligniteden bir tanesi akciğer kaynaklı karsinom metastazı, 1 tanesi ise papiller karsinom metastazı idi. İİAB
sensitivitesi %63,64, spesifitesi %95,65, pozitif prediktif değer %93,33, negatif prediktif değer %%73,33 ve doğruluk
%80 olarak hesaplandı.
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Tartışma: Servikal bölgede yerleşen 1,5 cm çap üzerindeki lenf nodlarının malignite yönünden araştırılması
gerekmektedir(1). Lenf nodunun çapı yanında palpasyonda sert olması, fikse olması, hızla büyümesi, çok sayıda
olması gibi faktörler de malign olması lehinde değerlendirilmektedir. Çalışmamızda çapı 15 mm’nin altında 4 (%5)
adet lenf nodu malign tespit edilmiştir. Malign ve benign grupların lenf nodlarının çap ortalamaları arasında anlamlı
fark tespit edilememiştir. Bilindiği üzere gençlerde benign patolojiler daha sık görülürken, yaşlılarda malign
patolojiler daha sık görülmektedir(2). Bu çalışmada da malign grubun yaş ortalaması, bening gruptan istatisksel
olarak anlamlı ölçüde yüksek saptanmıştır. İİAB boyun lenf nodlarının değerlendirilmesinde en kritik
basamaklarından biridir. Göret ve ark. tarafından yapılan çalışmada İİAB’nin sensitivitesi %94,7, spesifitesi ise
%89.3 pozitif predikte edici %94,7, negatif predikte edici değer ise %89,2değer saptanmıştır(3). Hastanemizdeki
İİAB’nin literatüre göre düşük negatif prediktif değerinin yükseltilmesi için gerekli gözden geçirmeler yapılmalıdır.
Metin ve ark. serisinde lenf nodunun boyundaki yeri ile malign olması arasında istatistiksel oalrak anlamlı ilişki tespit
edilmiştir(2). Bu çalışmada anlamlı ilişki tespit edilememiştir, bu farklılık bazı anatomik bölgelerde daha az sayıda
hastanın bulunması nedeniyle olmuş olabilir. Hematolojik maligniteler öntanısıyla direkt eksizyon yapılan olgulardan
%12 sinde benign, ve 2(%5) tanesinde ise başka malign hastalıklar (skuamöz hücreli karsinom ve papiller tiroid
metastazı) tespit edilmiştir. Bu veriler ile hematolojik malignite düşünülen olgularda direkt eksizyonel biyopsi yapılıp
yapılamayacağında dair net kanıya varılamasa da, daha geniş seriler ile bu konu daha net aydınlatılabilecektir.
Literatür:
1- Pynnonen MA, Gillespie MB, Roman B, et al. Clinical Practice Guideline: Evaluation of the Neck Mass in Adults.
Otolaryngology– Head and Neck Surgery. 2017;157:S1-S30.
2- Metin U, Mengi E, Kara CO ve ark. Risk analysis in persistent cervical lymphadenopathies: Malignant or benign?
North Clin Istanb. 2021 23;8(4):354-358.
3- Göret CC, Göret NE, Özdemir ZT ve ark. Diagnostic value of fine needle aspiration biopsy in non-thyroidal head
and neck lesions: a retrospective study of 866 aspiration materials. 2015 1;8(8):8709-16
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SB08- 14
Endoskopik Sinüs Cerrahisi Öncesi Anterior Etmoid Arterin Yaralanma Riski
Yapay Zeka Modeli ile Belirlenebilir mi?
1Emrah

Gündüz, 2Mehmet Turan Çiçek

1Malatya
2İnönü

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: Derin öğrenme ağları kendisine sağlanan veri setlerinden modellemelerle öğrenerek yeni test
verilerinde tahminler yapan bir yapay zeka formudur. Bu çalışmada normal ve nazal polipli paranazal sinüs
bilgisayarlı tomografilerinde (PNST) anterior etmoid arterin (AEA) kafa tabanına göre konumunun (kafa tabanına
yapışık/mezenterik) derin öğrenme modeli ile yüksek doğrulukta tahmin edilip edilmeyeceği araştırılmıştır. Kafa
tabanına uzak lokalizasyonlu AEA’nın yaralanma ihtimali daha yüksek kabul edilerek pre-operatif AEA yaralanma
riskinin yapay zeka modeli ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Koronal PNST görüntüleri kulak burun boğaz uzmanı tarafından AEA’nın konumu açısından
incelendi ve AlexNet derin öğrenme modeli için veri seti olarak kullanıldı. Derin öğrenme modeli MATLAB’da
(programlama dili yazılımı) oluşturuldu. Çalışmaya dört hasta grubu dahil edildi. Hasta grupları PNST’lerinin
tamamen normal olduğu ve AEA’nin kafatabanından geçtiği ve mezenterik olarak geçtiği iki grup ve nazal polipli
olup AEA’in kafa tabanından geçtiği ve mezenterik olarak geçtiği iki gruptan oluşturuldu. Normal olmayan
PNST’lerinin nazal polipli hastalardan oluştuğu ameliyat notu, klinik tanı ya da patoloji raporlarından doğrulandı.
Bulgular: Derin öğrenme modelini eğitmek için 903 hastadan elde edilen toplam 1806 PNST görüntüsü kullanıldı.
Model 226 hastadan elde edilen 451 yeni PNST görüntüsü ile test edildi. Modelin genel doğruluk oranı %86.7,
sensivitesi %86.4 ve spesifitesi %95.5 idi. Modelin endoskopik sinüs cerrahisi sırasında önem arz eden nazal polipli
hastalarda riskli AEA lokalizasyonlu hastaları saptamada ki doğruluk oranı ise %89.5 idi.
Sonuç: Derin öğrenme modelleri gibi yapay zeka algoritmaları, pre-operatif çekilen paranazal sinüs
tomografilerinde AEA’nın lokalizasyonu gibi fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde ve komplikasyonların
önlenmesinde klinik olarak önemi olan yapıların belirlenmesinde yeni ve otomatize sistemler oluşması yönünde
umut vaat etmektedir.
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SB09- 15
Endoskopik Konka Redüksiyonunda Holmium: YAG Laser Kullanımı
1Cömert

Şen, 2Eren Yılmaz

1İstanbul

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Acıbadem Taksim Hastanesi

2İstanbul

Giriş ve Amaç: Burun tıkanıklığı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları pratiğinde en sık karşılaşılan yakınmalardan bir
tanesidir. Bu yakınmanın varlığı insanların günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. Nazal septum deviasyonu, alt
konka hipertrofisi, nazal polipler gibi patolojiler burun tıkanıklığının başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. Bu
etiyolojilerin içerisinden alt konka hipertrofisinin tedavisi ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan
başlıcaları, kortikosteroidli topikal intranazal sprey kullanımı ve termal enstrumanlarla redüksiyondur. Termal
yöntemlerle redüksiyonda başlıca bipolar koterizasyon, radyofrekans ablasyon ve holmium:YAG (Ho:YAG) lazer
kullanılmaktadır. Bu araştırma holmium:YAG lazer ile alt konka redüksiyonunun preoperatif ve postoperatif
karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: 2019-2020 yılları arasında burun tıkanıklığı nedeniyle polikliniğe başvuran ve burun tıkanıklığı
sadece konka hipertrofisine bağlı olan onibr adet hasta araştırmaya dahil edildi. Hastalara holmium:YAG lazer ile
0.8 j ve 6 Hz endoskopik konka redüksiyonu uygulandı. Hastalara Türkçe’ye uyarlanmış Nose Obstruction Symptom
Evaluation (NOSE) ölçeği operasyon öncesinde ve operasyondan 6 ay sonra uygulandı ve sonuçları
karşılaştırılarak istatistiksel olarak analiz edildi.
Sonuçlar: Toplam 11 hasta araştırmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 37 (SD:10.2) bulundu. Hastaların üç tanesi
kadın sekiz tanesi erkekti. Operasyon öncesi NOSE skorları ortalaması 17 iken operasyon sonrası toplam NOSE
skoru ortalaması 5 olarak saptandı (p<0.05). Hastalarda işlem sonrası herhangi bir komplikasyon görülmedi.
Tartışma:
Avantajları
– Salin ve kan olan ortamda dahi kullanılabilir.
– Doku penetrasyonu düşük, enerji ayarlanabilir.
• Güvenli
– Fiberoptik sistem nedeniyle aspiratör içerisinden ilerletilerek aynı anda aspire etmek mümkün.
– Tekrar tekrar uygulanabilir.
– Prob çoklu kullanıma uygundur.
Dezavantajları
– Cihaz bağımlı prosedür
– Koagülasyon etkisi minimal
– Endovizyon sistemi gerekliliği
– Pulsatil lazer uygulama sırasında dokuda zararsız küçük patlamalar ve kamera ucunda sık sık kirlenmelere neden
olabilir.
•Sürekli salin yıkama
– İşlem süresi daha uzun
Holmium: YAG lazer alt konka redüksiyonunda basit, güvenli ve etkili bir yöntem olarak kullanılabilir.
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SB10- 16
Larinks Korumalı ve Flep Rekonstrüksiyonlu Total ve Near Total Glossektomi
Uygulamaları Arasındaki Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması
1Uygar

Levent Demir,1Hakkı Caner İnan, 1Mustafa Aslıer

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Bursa

Amaçlar: Bu çalışmada, larinks korumalı total (TGLP) veya totale yakın glossektomiler (nTGLP) arasındaki hem
fonksiyonel hem de onkolojik sonuçları değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçladık.
Metod: Ocak 2010-Aralık 2020 tarihleri arasında üçüncü basamak bir üniversite hastanesinde TGLP veya nTGLP
uygulanan ve flep ile rekonstrüksiyon uygulanan 23 hastanın verileri analiz edildi.
Bulgular: Uygun 23 hastadan 15'ine nTGLP (grup 1) ve 8’ine TGLP (grup 2) uygulandı. Gruplar için altıncı ayda
trakeostomi bağımlılığı ve gastrik tüp bağımlılık oranları; 3/13 (%23,1) vs 0/6 (%0) ve 9/13 (%69,2) vs 3/6 (%50)
gruplar arasında sırasıyla fark bulunmadı (p=0,517 ve p=0,617). Çalışma popülasyonu için genel sağ kalım ve
nükssüz sağ kalım %47.6 ve %27.8 idi. Genel sağ kalım sadece nodal pozitiflik ve ekstranodal yayılım ile (her ikisi
için p=0,004) anlamlılık gösterdi, ancak gruplarla (grup 1, %50'ye karşı grup 2, %42,9, p=0,734) anlamlılık
göstermedi.
Sonuç: TGLP ve nTGLP, ileri dil kanserli hastalarda fonksiyonel ve onkolojik sonuçlar açısından fark olmaksızın
uygulanabilir tedavi seçenekleridir.
Anahtar kelimeler: Dil neoplazmları, glossektomi, sağkalım.
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SB11- 17
‘Dünya Sağlık Örgütü Tükürük Bezi Tümörleri Sınıflaması’na Göre Parotidektomi
Uygulanan Hastalarda Histopatolojik Tiplerin Sıklıklarının, Yaş ve Cinsiyet
Dağılımlarının Belirlemesi
1Ahmet

Sinan Cabi, 1Mustafa Aslıer

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD., Bursa

Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde parotidektomi uygulanmış hastalarda, ‘Dünya Sağlık Örgütü Tükürük Bezi
Tümörleri Sınıflaması’na (DSÖTBTS) göre histopatolojik tiplerin sıklıklarını, hastaların yaş ve cinsiyet dağılımları
ile birlikte belirlemektir.
Materyal Metod: Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde X-X tarihleri arasında
parotidektomi uygulanmış hastalar belirlendi ve hastaların dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların
yaş ve cinsiyetleri tespit edildi. Patoloji sonuç raporlarından elde edilen tanılar DSÖTBTS’na göre sınıflandırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 206 (46.4%) kadın ve 238 (53.6%) erkek toplam 444 hasta dahil edildi. Hastaların yaş
ortalaması 49.3 (12-84) saptandı. Onsekiz yaş altı 11 (2.5%) hasta mevcuttu. Hastaların histopatolojik tanıları
incelendiğinde, DSÖTBTS’nda yer alan katagorilerden 21 farklı histopatolojik tipin çalışmamızda yer aldığı görüldü.
Bu değerlendirme ile 362 (81.5%) hastada benign ve 82 (18.5%) hastada malign patoloji tespit edildi. Benign
patoloji tespit edilen 362 hastanın 44.5%’i kadın ve 55.5%’i erkek, malign patoloji tespit edilen 82 hastanın ise
54.9%’u kadın ve 45.i%’i erkekti (p=0.088). Benign patolojiye sahip hastaların yaş ortalaması 48.8 (12-84,
SD=14.5), malign patolojiye sahip hastaların yaş ortalaması ise 51.7 (17-84, SD=15.4) olarak hesaplandı (p=0.202).
En sık ilk 3 benign tanılar sırası ile pleomorfik adenom (n=210, 47.3%), Warthin tümörü (n=131, 29.5%) ve bazal
hücreli adenom (n=10, 2.3%) olarak saptandı. Pleomorfik adenom tanılı hastaların 60%’ı, Warthin tümörü tanılı
hastaların 16%’sı ve bazal hücreli adenom tanılı hastaların ise 60%’ı kadın cinsiyet olarak tespit edildi. Yaş
ortalaması pleomorfik adenomda 42.3, Warthin tümöründe 58.1 ve bazal hücreli adenomda 57.4 hesaplandı. En
sık ilk 3 malign tanılar ise sırası ile mukoepidermoid karsinom (n=27, 6.1%), asinik hücreli karsinom (n=15, 3.4%)
ve duktal karsinom (n=11, 2.5%) olarak saptandı. Mukoepidermoid karsinom tanılı hastaların 77.8%’i, asinik hücreli
karsinom tanılı hastaların 66.7%’si ve duktal karsinom tanılı hastaların ise 18.2%’si kadın cinsiyet olarak tespit
edildi. Yaş ortalaması mukoepidermoid karsinomda 47.2, asinik hücreli karsinomda 45.3 ve duktal karsinomda 63.5
hesaplandı.
Sonuç: Parotis tümörlerinin 81.5%’i benigndir ve en sık parotis tümörü pleomorfik adenomdur. Warthin tümörü ve
duktal karsinom erkek cinsiyette daha sıktır. Literatürde yer alan geniş serilerden farklı olarak bizim serimizde duktal
karsinom, adenoid kistik karsinoma kıyasla daha sık saptanmıştır.
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SB12- 20
Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonrası Uygulanan Topical Triamsinolon
Etkinliğinin Lakrimal Semptom Sorgulaması ile Değerlendirilmesi
1Hakan
1Ordu
1Ordu

Korkmaz, 2Hasan Burhanettin Kaptı

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD., Ordu
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD., Ordu

Giriş ve Amaç: Endoskopik dakriyosistorinostomi (EDSR) ameliyatı, distal nazolakrimal kanal tıkanıklığında
uygulanmaktadır. Nazolakrimal kese ile burun yan duvarı arasında pencere açılarak tıkalı olan bölgenin
proksimalinden drenaj sağlanır. EDSR sonrası başarısızlık oranı %6-14 arasında değişmektedir. Granülom veya
fibrosis oluşumu, skar gelişimi başarısızlığın nedenleri olabilir (1,2). EDSR sonrası topical steroid tatbikinin
etkinliğini araştıran çalışmalar yapılmıştır (3-5). Bu çalışmalar anatomic ve işlevsel sonuçlara odaklanmışlardır.
Lakrimal Semptom Sorgulaması (Lacrimal Symptom Questionnaire (Lac-Q)) dakriyosistorinostomi öncesi ve
sonrası belirtileri tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda intranasal triamsinolon uygulamasının
anatomik ve işlevsel etkilerinin yanısıra Lac-Q ile hasta yaşam kalitesi üzerine olabilecek sonuçlarını incelemeyi
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde EDSR uygulanan tüm hastalara silikon tüp yerleştirilmekte, rastgele bazı hastalara
3 ay günde bir kez intranasal triamsinolon verilmekte, bazı hastalara ise steroid önerilmemektedir. Silikon tüp 3.
ayda çıkarılmakta, bu tarihte ve 6. ayda kontrolleri yapılmaktadır. Preop dönemde ve 6. ayda Lac-Q skorlamaları
kaydedilmektedir. Lac-Q iki farklı skorlamadan oluşur. Sosyal etki skorunda tıkanıklığın sosyal yaşamdaki
kısıtlamaları ve zorlukları 5 soru halinde sorulur ve her soruya evet yada hayır cevabı istenerek en çok 5 puan
yazılabilir. Lakrimal semptom skoru kısmında ise gözde sulanma, ağrı, yapışma şiddeti şikayetleri en fazla 4 puan
alacak şekilde, ayrıca medial kantusta şişkinlik oluşumu (mukosel) en fazla 2 puan alacak şekilde sorgulanır ve
haliyle en fazla 14 puan elde edilebilir. Bu iki skorlamadan en çok toplam 19 puan kaydedilebilir.
Etik kurul onayı alındıktan sonra (2021/116) Ocak 2018- Aralık 2020 tarihleri arasında EDSR uygulanan hastalar
retrospektif olarak incelendi. 20 yaş üzerinde olup ameliyat edilen, en az 6 aylık takip verileri mevcut olan, sinüzit
ve rinit gibi başka nazal patolojisi olmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Anatomik başarı değerlendirmesinde
burun yan duvarında neoostiumun patent olması ve irrigasyon yapılabilmesi, işlevsel değerlendirmede hastanın
epifora şikayetinin düzelmesi başarı kriteri olarak alındı. Lac-Q verilerindeki sosyal etki ve lakrimal semptom skorları
ve toplam skorlar belirlendi. Kategorik veriler Ki-kare veya Fisher exact testi ile değerlendirildi. Aralıksız
(continuous) data için Mann-Whitney U veya Wilcoxon testleri kullanıldı.
Bulgular: Çalışmamız 20 erkek, 28 kadından oluşan 48 hastanın tek taraflı bulgularını kapsamaktadır. 23 hasta
triamsinolon grubunda, 25 hasta kontrol grubunda yer almaktadır. Gruplar arasında yaş veya cinsiyet açısından
fark bulunmadı. Anatomik ve işlevsel başarı oranları çalışma grubunda sırası ile 22/23 (%95,7) ve 21/23 (%91,3)
iken kontrol grubunda 21/25 (%84) ve 19/25 (%76) idi. Preoperatif ve 6. aydaki postoperatif medyan toplam Lac-Q
skoru triamsinolon grubunda sırası ile 12 ve 1 (medyan değişme 11), kontrol grubunda 11 ve 1(medyan değişme
9) idi. Kontrol grubundaki medyan değişim istatistiki olarak önemli derecede düşüktü (P=0,011). Preoperatif ve 6.
aydaki postoperatif medyan sosyal etki skoru triamsinolon grubunda sırası ile 4 ve 0 (medyan değişme 4), kontrol
grubunda 4 ve 0 (medyan değişme 3) idi. Triamsinolon grubundaki düzelme istatistiksel olarak önemli derecede idi
(P=0,005). Preoperatif ve 6. aydaki postoperatif medyan lakrimal semptom skoru triamsinolon grubunda sırası ile
7 ve 1 (medyan değişme 6), kontrol grubunda 8 ve 1 (medyan değişme 6) idi. İki grupdaki değişim istatistiksel
önemli derecede değildi (P=0,368).
Sonuç: EDSR sonrası uygulanan intranazal triamsinolon, anatomik ve işlevsel ameliyat başarısını ve ayrıca
hastanın yaşam kalitesini artırmaktadır.
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PB01- 5
Pediatrik Bir Hastada Otalji ve Odinofaji Nedeni Olan Dev Tonsil Taşı
1Ahmet
1Ömer

Aksoy

Halisdemir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye

Özet

Halitozis nedenleri arasında yeralan tonsillolitler veya bademcik taşları genelde erişkin yaşlarda daha çok
görülmektedir. Pediatrik yaşta dev tonsil taşı nadir görülmektedir. Tonsillolitler, tonsil kriptleri ile parankimin içinde
veya çevresindeki yapılarda oluşan kalsifikasyonlardır. Bu kalsifikasyonlar genelde kalsiyum tuzlarından oluşmakla
birlikte fosfat ve magnezyum mineralleride oluşuma katkıda bulunmaktadır. Küçük tonsillolitler genelde
asemptomatik iken dev tonsillolitler refere otalji, disfaji ve odinofaji’ye neden olmaktadır. Ayrıca dev tonsillolitler
peritonsiller abse, tümöral oluşumlar, yabancı cisim gibi kliniklerle de karışabilmektedir. 14 yaşında erkek hastada
otalji ve odinofaji’ye neden olan sağ tonsil lojunu dolduran dev tonsil taşı (3,2 cm x 2,2 cm) olgusu sunduk,
tedavisinde taş çıkarımı ve tonsillektomi yapıldı. Literatür eşliğinde dev tonsil taşlarına yaklaşım gözden geçirildi.
Anahtar kelimeler: Dev tonsillolit, otalji, odinofaji, halitozis,
Giriş

Orofarenkste taş oluşumu ile ilgili bilinen en tanımlama Lang tarafından 1560 yılından yapılmıştır.
Tonsillolit veya tonsil taşı, tonsil parankimi içinde, kriptler veya etrafında oluşan debris veya kalsifikasyonlardır.
Tonsil taşı oluşum mekanizmaları tonsillerde biriken debris, rekürren tonsillitler ile aerobik ve aneorobik
mikroorganizmalar suçlansa da tam nedeni hala bilinmemektedir. Tonsiller kriptlerde biriken bakterilerin etrafını
saran extrasellüler matriks ile birlikte tonsillolit oluştuğu hipotezi mekanizmayı açıklamaktadır. Tonsillerde küçük
tonsillolitler sık görülmekle birlikte, dev tonsillolit vakaları daha nadir bildirilmiştir. Tonsillolitlerin görülme yaşları
ortalama 50 yaş civarında olmakla birlikte 10-77 yaş aralığında bildirilmiş ve cinsiyet olarak farklılık bildirilmemiştir.
Genelde tonsil lojlarında oluşan kalsifikasyonlar boğaz ağrısı, persistan öksürük, otalji, odinofaji, halitosiz, tat
bozuklukları ile boğazda yabancı cisim hissi semptomlarına neden olmaktadır.
Rekürren tonsillit öyküsü olan ve daha önce sadece adenoidektomi operasyonu geçiren, son 1 aydır refere otalji
ve odinofaji semptomları olan sağ tonsil lojunda dev tonsil taşı olan 14 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Dev tonsil
taşının tedavisi ve tanısına yaklaşımı literatür gözden geçirilmiştir.
Olgu sunumu
Başvuru semptomundan 6 yıl önce adenoidektomi operasyonu olan 14 yaşındaki erkek hasta son 1 aydır
artan sağ kulak ağrısı ve yutkunurken ağrı şikayetleri nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan tam detaylı kulak
burun boğaz mauyenesinde sağ tonsil loju üst kutupta dolgunluk ve yutkunmakla mobil olan bir kitle görüntüsü
mevcut idi. Palpasyonla burdaki lezyonun sert olduğu gözlenmiştir. Sol tonsil lojundaki kriptlerde küçük
kalsifikasyonlar mevcut idi. Diğer muayeneleri doğal idi. Yapılan görüntülemelerinde boyun ultrasonografisi normal
olarak raporlanmış ancak oral kaviteyi de içine alan boyun bilgisayarlı tomografisi (BT)’nde sağ da orofarenks
düzeyinde tonsil lojunu dolduran düzensiz yaklaşık 2,5x 1,5 cm dev bir kalsifikasyon mevcut idi (Şekil 1-2). Hastaya
genel anestezi altında tonsillektomi ve sağ tonsil lojundan taş çıkarımı yapılmıştır. Sağ tonsil parankimi içinde kirli
sarı-kahverengi renginde sert kıvamda yaklaşık 3,2 cm x 2,2 cm boyutunda dev tonsil taşı mevcut idi (Şekil 3).
Takiplerinde ek problem gelişmedi ve tamamen iyileşti.
Tartışma
İmmün sistemin ve waldeyer halkasının bir parçası olan palatin tonsillerin medial yüzlerinde kript denilen
invaginasyonlar mevcut ve tonsil yüzey alanını artırmaktadırlar. Tonsil taşları veya tonsillolitler, palatin tonsil
kriptalarında biriken gıda artıkları, hücre kalıntıları ve mikroorganizmaların kümeleşmesiyle oluşan
kalsifikasyonlardır. Tonsillolitler her yaşta görülmesine rağmen erişkinlerde daha çok görülmektedir. Küçük
tonsillolitler semptomatikse rekürren boğaz ağrısı ve genellikle de halitozis semptomlarına neden olmaktadır. Küçük
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tonsillolitlerin bir kısmı asemptomatik ve boyutları 21 mm den küçük olduğu bildirilmiştir. Dev tonsil taşı semptomları
ise odinofaji, refere otalji, halitozis gibi semptomlara neden olabilmektedir. Tonsillolitler tonsillerin derinin de
yeralmakta ve dev boyutunu aldığında unilateral tonsil hipertrofisine neden olmaktadır. Dev tonsil taşları genelde
tek ve unilateral olup bazen multipl ve bilateral olduğu bildirilmiştir. Tonsillolitlerin tonsil kavitesinde farklı
lokalizasyonlarda olabilmektedir. Daha çok tonsil dokusunda yerleştiği, 2.sırada ise tonsiller fossa da yeraldığı
bildirilmiştir. Ayrıca lingual tonsillerde kalsifikasyonlar Bando ve ark. tarafından bildirilmiştir. Sağ tonsil lojunda
kalsifikasyonlar soldan daha çok oluştuğu bildirilmiş. Cinsiyet arasında belirgin bir fark olmadığını bildiren
çalışmalar çoğunlukta olmasına rağmen az sayıda çalışmada ise erkeklerde 2 kat daha fazla tonsillolit görüldüğü
bildirilmiştir. Ayırıcı tanısında neoplazm, peritonsiller abse, ektopik kemik ve kıkırdak, stilohyoid ligamentin
kalsifikasyonu, yabancı cisim,lenf nodu, tonsil hipertrofisi, ve granulomatoz komplikasyonlar yeralmaktadır. Tanısı
klinik muayene, görüntüleme çalışmaları ve histopatolojik incelemeler ile konulmaktadır. Görüntüleme
incelemelerinde X-Ray ve BT çekilmektedir. BT, tonsilde yeralan lezyonun ayırıcı tanısının netleşmesi amacıyla
yapılmaktadır. Bizim olgumuz 14 yaşında erkek hasta idi, dev tonsil taşı sağ tarafta idi ve halitosiz semptomu yoktu.
Hastaya çekilen boyun BT incelemesindesağ tonsil lojunda dev tonsillolit olduğu raporlandı. Operasyon sırasında
sol tonsil parankiminin içinde de multipl küçük kalsifikasyonlar mevcut olduğu gözlendi. Dev tonsil taşının kirli
kahverengi-sarı renkte olduğu gözlendi. Histopatolojik incelemesinde sağ taraftaki lezyonun taş olduğu ayrıca sağ
tonsil spesmeninde aktinomyçes bakteri kolonileri ve kronik inflmasyon ile uyumlu olduğu şeklinde
raporlandı.Takiplerinde ve iyileşme sürecinde ek problem gelişmedi.
Sonuç olarak; asimetrik tonsiller hipertrofi muayenesi sırasında ve refere otalji ile yutma fonksiyonları ile
ilişkili problemlerde dev tonsil taşı ayırıcı tanılar arasında düşünülmesi gerekmektedir.
Onay ve Çıkar çatışması
Hasta yakınından yazılı bilgilendirilmiş onam alındı. Yazarlar, bu makale ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması
olmadığını beyan eder.
Kaynaklar
1. Alfayez, A., Albesher, M. B., & Alqabasani, M. A. (2018). A giant tonsillolith. Saudi medical journal, 39(4),
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2. Singh, P., Patil, P. M., Sawhney, H., Patil, S. P., & Mishra, M. (2019). Giant tonsillolith: A rare
oropharyngeal entity. Oral and Maxillofacial Surgery Cases, 5(4), 100133.
3. Kanotra, S., Kanotra, S., & Paul, J. (2008). A giant tonsillolith. Indian Journal of Otolaryngology and Head
& Neck Surgery, 60(3), 277-280.
4. Thakur, J. S., Minhas, R. S., Thakur, A., Sharma, D. R., & Mohindroo, N. K. (2008). Giant tonsillolith
causing odynophagia in a child: a rare case report. Cases journal, 1(1), 1-3.
5. Dykes, M., Izzat, S., & Pothula, V. (2012). Giant tonsillolith–a rare cause of dysphagia. Journal of surgical
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finding. Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology, 30(3), 324.
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Şekil 1. Boyun BT koronal kesit incelemesinde orofarenks sağ tarafta tonsil lojunu dolduran düzensiz dev
kalsifikasyon (siyah ok)
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PB02- 6
Nazal Kaviteden Orbitaya Uzanan Olağan Dışı Yabancı Bir Cisim
1Ahmet
1Ömer
2Ömer

Aksoy, 1Buket Özel Bingöl, 2Mustafa Kaçmaz

Halisdemir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye
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Özet

Üst solunum yolları anatomisinde görülen yabancı cisimler acil servis ve kulak burun boğaz kliniklerine sık
başvuru nedeni olmaktadır. Yabancı cisim (YC) aspirasyon ve travmaları her yaşta görülmekle birlikte, çocuk yaşta
görülen yabancı cisim kazalarının türü ve lokalizasyonu erişkinlere göre genelde daha nadir ve düşünülmesi zor
olan durumlar olabilmektedir. YC kazalarının türü ülkelerin sosyal durumu ve zamana göre de değişebilmektedir.
YC kazalarının meydana gelme durumu ve vücuttaki hedef organların yaralanma şekline bağlı olarak minör veya
major komplikasyonlar gelişebilmektedir. Burunda YC’ler poliklinik şartlarında çıkarılabildiği gibi komplike vakalarda
YC’in nazal kavitedeki durumu ve hastanın yaşına bağlı olarak da genel anestezi altında da çıkarılabilmektedir.
Olgumuzda 4 yaşında erkek hastanın, mevsimin kış olması nedeniyle evde sobanın yanında bulunan yaklaşık 40
cm uzunluğundaki kova sapıyla oynarken aniden üzerine düşmesi nedeniyle, sağ nazal kaviteden giren ve sağ
orbita kavitesi içine kadar uzanan yabancı cisim vakasını sunduk. Bu vaka da da hem ek komplikasyonlar dan
kaçınmak hem de yaralanma bölgesini daha net görebilmek için genel anestezi altında endoskopik bakı ile
komplikasyonsuz YC’nin çıkarımı yapıldı.
Anahtar kelimeler: Yabancı cisim, kova sapı, nazal kavite,
Giriş

Burun da YC aspirasyonları genelde çocuklarda rastlanılmaktadır. Özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda
vücutlarında ki boşluk ve kaviteleri merak ve araştırma duyguları ön planda olduğundan dolayı o anda meşgul
oldukları materyalleri kazara veya bilerek üst solunum boşluklarına aspire etme riskleri yüksektir. Buruna birçok
faklı YC materyali aspire edilmektedir. Bunların en sık olanları oyuncak parçaları, kuruyemiş, kağıt parçaları, kauçuk
silgi, boncuk ve pildir. Burundaki YC boyutu, türü, olayın gelişme şekli, YC’nin yeri ve kalma süresi ne bağlı olarak
akut veya kronik komplikasyonlara neden olabilir. Genelde burunda uzun süre kalan YC’ler unilateral kötü kokulu
burun akıntısı, kaşıntı ve tıkanıklık şikayetlerine neden olurken, kısa süre içerisinde müdahelesi yapılarak çıkarılan
YC’ler nazal kavitenin durumuna göre farklı semptom ve komplikasyonlara neden olur. Bu olgu sunumunda 4
yaşındaki erkek hastanın sağ nazal kaviteye kazara kova sapınının saplanması vakası ve yapılan müdahele
sunulmuştur. Literatür de bu çapta bir nazal YC’nin sunulduğu vakalar oldukça nadir olarak gözlenmektedir.
Olgu sunumu
Burnun sağ tarafına metal kova sapını giren 4 yaşındaki erkek hasta acil servis tarafından tarafımıza
konsulte edildi (Şekil 1-2). Hastanın kulak burun boğaz (KBB) kliniğinde yapılan muuyenesinde sağ nazal kaviteden
giren ve sağ gözde hareket kısıtlılığına neden olan metal kova sapı mevcut idi. Ayrıca sağ gözde aşağı doğru bakışı
engelleyen hareket kısıtlılığı mevcut idi. Yapılan endoskopik nazal muayenesin de YC’nin orta konkanın
lateralinden lamina papyracea’yı perfore ederek orbita kavitesine giriş yaptığı ve orbita tabanına yaslandığı görüldü.
Yapılan paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi(PNSBT) incelemesinde hem koronal hem de aksiyal kesitlerde kova
sapının uç kısmının lamina payreca’yı perfore ederek orbita tabanına kadar uzandığı tespit edildi (Şekil 3-4).
Hastanın çocuk olması ve YC’in yerleşim yerinden dolayı genel anestezi uygulanmasına karar verildi. Hastada
yabancı cisimin maske ile ventilasyonu engellemesi nedeniyle 3 dakika süre ile % 100 konsantrasyonda maske ile
serbest akış oksijenizasyonu uygulanması sonrasında intravenöz 3 mg/kg propofol ve 1mg/kg rokuronyum bromid
kullanılarak hızlı seri entübasyon uygulandı. Anestezinin devamında % 50 O2 +% 50 medikal hava ve % 2
sevofluran ile uygulandı (Şekil 5).
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Entübasyon sonrasında ilk önce kova sapı buruna yakın olan kısmından kesilerek ağırlığı azaltıldı ve kolay
manipülasyon yapabilme imkanı sağlanmış oldu. YC endoskopik bakı altında nazal kavite içinde, mediale doğru
yavaş bir şekilde manüple edilerek, göz küresi ile ilgili bir komplikasyon gelişmeden çıkarıldı (Şekil 6-7). Devamında
yapılan endoskopik bakı muayenesinde YC’nin lamina papyracea da defekt oluşturduğu gözlendi (Şekil 8).
Hastanın müdahele öncesi ve sonrası hem görme fonksiyonları hem de göz hareketleri açısından muayeneleri
normale döndü. Yabancı cismin metal ve kirli olması nedeniyle tetanoz aşısı ve takiplerinde geniş spektrumlu
antibiyoterapi verildi. 2 ay süre ile yapılan takiplerinde ek problem gözlenmedi (Şekil 9).
Tartışma
Üst solunum yolu ve kulak kanalına YC aspirasyonları acil servislerden KBB kliniklerine yapılan en sık
konsültasyon nedenlerindendir. YC’nin en sık karşılaşıldığı bölgelerden biri de nazal kavitedir. YC aspirasyonu
vakalarına genelde pediatrik yaşta ve özellikle de 2-5 yaş aralığın da sık rastlanılmaktadır. Adölesan veya erişkin
hastalarda ise nadiren meydana gelirken bunlar; travma, kaza nedeniyle veya nörolojik ve mental durum bozukluğu
olan hastalarda görülmektedir. Nazal kavite bölgesine birçok farklı YC materyalli aspire edilebilir. Burunda ki
yabancı cismin türü, boyutu ve burunda kalma süresine bağlı olarak farklı semptomlar ve komplikasyonlar
gelişebilir. Bunlar unilateral kötü kokulu burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kanaması gibi semptomlardır. YC’nin
tanısını koymak genelde kolaydır. Ailenin aspirasyon sırasında veya çocuğunda burun ile ilgili şikayetlere tanık
olması acile en sık başvuru nedenidir. YC’in nazal kavitede kalma süresi, olayın gelişme şekli ve cismin
lokalizasyonuna göre minör veya major komplikasyonlar oluşabilir. YC epistaksis, rinolit, görme fonksiyonlarında
etkilenme, sinüzit, menenjit veya nadiren havayoluna aspire edilmesine sekonder olarak gelişen respiratuar arrest
gibi mortal seyredebilecek major komplikasyonlara da oluşabilir. Bizim olgumuz literatür ile uyumlu olarak 4 yaşında
idi, ancak YC türü açısından literatürde çok karşılaşılmayan kova sapı yaralanması mevcut idi. Genel anestezi
altında entübasyon ile endoskopik bakı muayenesiyle kova sapı ek komplikasyon gelişmeden çıkarıldı. YC’nin kirli
bir metal olması ve nazal kavitede yaralanma olması nedeniyle hastamıza tetanoz aşısı ve geniş spektrumlu
antibiyoterapi uygulandı. Hastamızın tedavi sonrası takiplerinde herhangi bir sekel kalacak komplikasyon
gözlenmedi.
Sonuç olarak; nazal YC ‘ler giriş yerinin, hava yolunun ana girişi olması ve orbita ile kraniyuma yakın
yerleşimde olması nedeniyle müdahelesi yapılmadığında nadiren de olsa minör veya major kompliksyonlara neden
olabilmektedir. Bu nedenle ebeveynler ve bakıcılar yabancı cisim konusunda bilgilendirilmeli ve YC aspirasyonu
sonrasında sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar yapılacak işlemler konusunda eğitilmelidir.
Onay ve çıkar çatışması
Hasta yakınından yazılı bilgilendirilmiş onam alındı. Hastanın gözleri muayene bulgularının görülmesi için açık
bırakıldı. Yazarlar, bu makale ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.
Kaynaklar
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Şekil 1-2. Sağ nazal kavitedeki kova sapı

Şekil 3-4. PNSBT koronal ve aksiyal incelemesinde kova sapı ucu orbita içinde görülmektedir.

Şekil 5. Genel anestezi altında işlem yapılırken
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Şekil 6-7. Burun içindeki kova sapı kısmı (10cm x3,5 cm), kova sapın tümü yaklaşık 40 cm uzunluğunda

Şekil 8.YC çıkarıldıktan sonra sağ nazal kavite endoskopik bakısı, (Ok; orbita giriş yeri, Yıldız; orta konka)

Şekil 9.Takiplerde ek problem gelişmedi.
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Kontrolsüz Diabetes Mellitus Hastasında Klinik Şüphe ile Tanıya Gidilen
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Giriş: Mukormikozis, Mucoraceae familyasındaki mantarların neden olduğu hızlı ilerleyen bir mantar
enfeksiyonudur ve sıklıkla diyabetik ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda görülür. Mukormikozis organ tutulumuna
göre rinoserebral, pulmoner, kutanöz, gastrointestinal veya dissemine olarak kategorize edilir; en yaygın şekli
rinoserebral formudur. Mukormikoz fulminan seyirli ve mortalite riski yüksek bir durumdur. En yaygın predispozan
faktör diabetes mellitustur. Kliniğimize kontrolsüz diyabetes mellitusu olan ve oftalmoplejiyle başvuran 62 yaşında
bayan hastanın invaziv fungal sinüzit olgusunu sunmaktayız.

Olgu: Altmış iki yaşında bayan hasta 10 gündür devam eden burun akıntısı burun tıkanıklığı ve 2 gündür başlayan
sol gözde hareket kısıtlılığı, şiddetli periorbital ağrı, çift görme, görme kaybı şikayetleriyle tarafımıza başvurdu.
Özgeçmişinde KOAH, HT ve DM olan hastanın yakın zamanda yoğun bakım yatış öyküsü ve yüksek doz steroid
kullanımı mevcuttu. İnvaziv fungal sinüzit ön tanısı ve klinik şüphe ile yaklaşılan hastaya yapılan tetkikler ve
görüntülemeler sonucunda mukormikozis tanısıyla cerrahi debridman ve antifungal tedaviyle kür sağlanmıştır.

Tartışma: Mukormikozis olguların çoğunda immunsuprese hasta gruplarında görülse de, sağlıklı bireylerde de
görülebilir. Progresi çok hızlıdır, mortal seyredebilir. Genellikle tek taraflı olduğu için maligniteyle karışabilir. İmmün
yetersizliği olan hasta grubunda, klinik veya radyolojik sinüzit bulguları varsa özellikle kontrolsüz diyabet mevcut
ise şüpheyle yaklaşılmalı ve invaziv fungal sinüzit dışlanmalıdır. Tedaviye erkan başlamak önem arz eder. Cerrahi
debridman ve beraberinde antifungal kullanımı sağ kalımı artırmaktadır.
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Kronik Otitis Medianın Nadir bir Komplikasyonu: Lateral Sinüs Tromboflebiti
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Giriş: Lateral sinüs trombozu, trombofili, kranial travma,tümör yada intravenöz ilaç kullanımı, otoimmün hastalıklar
gibi predispozan faktörler sonucunda meydana gelebilecek nadir bir kronik otit komplikasyonudur. Başlıca klinik
semptomlar; şiddetli baş ağrısı, mastoid bölgesinde ağrı, bacaklı ateş, fokal nörolojik bulgular, amnezi bilinç
bozuklukları görülebillir. Bu olguda 69 yaşındaki erkek hastanın kolesteatomlu kronik otitis mediaya bağlı gelişen
lateral sinüs tromboflebiti sunulmaktadır.

Olgu: Kliniğimize 69 yaşında bir erkek hasta 1 aydır devam eden baş ağrısı, ateş ve sağ kulak akıntısı şikayetiyle
başvurdu.Hastamız yapılan kulak burun boğaz muayenesi ,odyolojik ve radyolojik tetkikler sonucunda lateral sinüs
tromboflebiti tanısı almıştır. Intravenöz ikili antibiyotik ile kulak burun boğaz servisine yatışı verilen hastaya sağ
timpanomastoidektomi planlanmıştır. Cerrahi sonrasında sağ evre 4 periferik fasyal paralizi olan hastaya post op
4.günde fasiyal dekompresyon ameliyatı uygulanmıştır. Takipleri esnasında fasyal sinir motor fonksiyonlarının
tamamen geri döndüğü, kronik otite bağlı kolesteatomun tamamen düzeldiği, sağ sigmoid sinüsteki akımın geri
geldiği görülmüştür.

Tartışma: Lateral sinüs tromboflebiti antibiyotik kullanımına bağlı insidansı azalmasına rağmen nadir de olsa
görülebilen bir hastalıktır. Kronik otite eşlik eden otalji, bacaklı ateş, papil ödemi, baş ağrısı durumlarında lateral
sinüs tromboflebitinden şüphelenilmelidir. Tanının görüntüleme yöntemleriyle desteklemesi gerekir. Erken tanı ve
tedavi önem arz eder. Tedavide antikoagülan kullanımı halen tartışmalıdır; trombüsün yayılımını kolaylaştırdığı
düşünülmektedir. Uygun antibiyoterapi ve cerrahi yaklaşım esastır.
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PROFESYONEL SES PROBLEMLERİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
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Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Merkezi

İnsan sesi; flüt ailesinin tümünün çıkarabileceği sesleri tek başına çıkarabilecek genişlikte doğada ender
rastlanabilecek bir verimle basınçlı havayı çok güçlü bir akustik enerjiye dönüştüren bir sistem olarak tanımlanabilir.
Bu sistemin tüm sınırlarını sürdürülebilir profesyonellik prensibi altında kullanabilmek, bilimsel olarak araştırılması
gereken bir durumdur.Vokoloji insan sesini çok yönlü, çok boyutlu olarak ölçme, değerlendirme ve uygulama bilimi
olarak kabul edilmektedir. Bu tanım doğrultusunda laboratuvar araştırmalarla klinik ve pedagojik uygulamalar artık
aynı dili konuşabilen ve birbirinden faydalanarak gelişme imkânı bulabilmektedir.
Denizoğlu’na göre ses ekibinde yer alan temel farklı disiplinler aşağıdaki gibidir;
KBB Uzmanı – Vokolog/Foniastrist
Ses Terapisti
Dil ve Konuşma Terapisti
Odyolog
Şan Pedagogu
Yapılan bu araştırmada; profesyonel ses kullanıcısı olan ve ses problemi yaşayan bir tiyatro sanatçısı örnek olarak
alınmıştır. İlk olarak KBB uzmanı tarafından görüntülü muayenesi yapılarak problem tespiti yapılmıştır.
Hastanın hikâyesi incelendiğinde; daha önce ses teli polipi nedeniyle başka bir merkezde operasyon geçirmesine
rağmen bir düzelme olmaması sebebiyle operasyondan 25 gün sonra merkezimize başvurmuştur. Stroboskopi ile
yapılan muayene bulgularında; mukozal dalganın tamamen kaybolduğu ve büyük bir granülasyon dokusu olduğu
ve bu durumun ses telinde skarlaşmaya gittiği görüldü.
Fonasyon süresinin çok kısa olduğu ve gündelik konuşmalarda bile zorlandığı gözlendi. Hastanın şikâyetleri ve
bulgular doğrultusunda ilaç tedavisi (reflü tedavisi ve inhaler steroid) ve ses terapisine aynı anda başlandı, vokal
hijyen önerildi. Hastanın merkezimize periyodik arlıklarla gelmesi planlandı.
Bu tedavi süreci doğrultusunda;
1.Şan Pedagogu hastaya; Doğru postür ve doğru solunum (diyafram) çalışmaları yaptırmıştır.
2.Ses Terapisti hastaya; Lax vox terapi uygulamıştır.
3.Dil ve Konuşma Terapisti hastaya; Artikülasyon ve rezonans çalışmaları yaptırmıştır. Tedavi süreci sonunda;
Stroboskopi ile yapılan muayene bulgularında; hastanın stroboskopik özelliklerinin ve mukozal dalganın tamamen
normale döndüğü, fonasyon süresinin uzadığı, nefes kontrolünü sağlayarak doğru ses atakları yapmaya başladığı,
rezonans bölgelerini doğru kullanmak suretiyle ses kalitesinde belirgin bir düzelme olduğu görülmüştür.
Şan Pedagogu tedavi süreci sonunda ; doğru şarkı söylemeye yönelik Doğru Atak (nefes ses bağlantısı) ve temel
konular üzerine eğitim vermiştir.
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