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Endoskopik dakriosistorinostomide bikanaliküler silikon tüp
implantasyonunun ameliyat baﬂar›s› üzerine etkisi
The effect of bicanalicular silicone tube implantation on the success rate of
endoscopic dacryocystorhinostomy
Dr. Özgür Y‹⁄‹T,1 Dr. Hasan UZUN,2 Dr. Turgay HAN,2 Dr. Burak Ömür ÇAKIR3

Amaç: Endoskopik dakriosistorinostomi (DSR) giriﬂimi s›ras›nda bikanaliküler silikon tüp uygulamas›n›n ameliyat
baﬂar›s› üzerine etkisi de¤erlendirildi.

Objectives: We evaluated operative success rates of
endoscopic dacryocystorhinostomy with or without
bicanalicular silicone tube implantation.

Hastalar ve Yöntemler: Basit epifora ve kronik dakriosistit tan›s› ile endoskopik DSR uygulanan 24 hastan›n
26 gözü çal›ﬂmaya al›nd›. Yirmi üç gözde basit epifora,
üçünde kronik dakriosistit vard›. On sekiz göze bikanaliküler silikon tüp uyguland›. Sekiz göze planl› olarak tüp
uygulanmad›. Tüp uygulanan gruptaki bir olguya endoskopik sinüs cerrahisi, iki olguya da altmukozal rezeksiyon yap›ld›. Silikon tüpler ortalama 4.48 ay (da¤›l›m 7
gün-6 ay) sonra ç›kart›ld›. ‹zlem süresi ortalama 12.4 ay
idi.

Patients and Methods: Twenty six eyes of 24 patients with
simple epiphora (23 eyes) or chronic dacryocystitis (3 eyes)
were treated by endoscopic dacryocystorhinostomy with
(18 eyes) or without (8 eyes) bicanalicular silicone tube
implantation. In the implantation group, one patient underwent endoscopic sinus surgery and two patients underwent
submucosal resection. The silicone tubes were removed
after a mean of 4.48 months (range 7 days to 6 months).
The mean follow-up period was 12.4 months.

Bulgular: Takipler s›ras›nda epifora görülmesi aç›s›ndan
iki tedavi grubu aras›nda anlaml› fark saptanmad›. Silikon
tüp uygulanan 17 gözde (%94.5), tüp uygulanmayan alt›
gözde (%75) epifora görülmedi. Tedavi baﬂar›s›, basit
epifora nedeniyle ameliyat edilen olgularda %95.7, kronik
dakriosistit nedeniyle ameliyat edilen olgularda %33.3
bulundu ve aradaki fark anlaml› idi. Bir olguda punktum
laserasyonu komplikasyon olarak de¤erlendirildi.

Results: During the follow-up period, no significant differences were found between the two treatment groups with
respect to the occurrence of epiphora. It disappeared in 17
eyes (94.5%) and in six eyes (75%) with or without silicone
tube implantation, respectively. Operative success rates
were significantly different between patients with simple
epiphora (95.7%) and chronic dacryocystitis (33.3%). The
only complication was a punctual damage seen in one
patient.

Sonuç: Endoskopik DSR s›ras›nda bikanaliküler silikon
tüp uygulamas›n›n ameliyat baﬂar›s› üzerine anlaml› etkisi olmamas›, ameliyat maliyetini art›rmas› ve beraberinde
geliﬂebilecek komplikasyonlar bu uygulaman›n dezavantajlar› olarak de¤erlendirildi.

Conclusion: The lack of a significantly high influence on
the success rate, increased operative cost, and the risk for
complications due to silicone tube insertions may be considered disadvantages of bicanalicular silicone tube
implantation.

Anahtar Sözcükler: Dakriosistorinostomi/enstrümantasyon/
yöntem; endoskopi; entübasyon; lakrimal organ hastal›klar›/cerrahi; silikon.

Key Words: Dacryocystorhinostomy/instrumentation/methods;
endoscopy; intubation; lacrimal apparatus diseases/ surgery; silicones.

◆

ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 12. ve 31. KBB ve Baﬂ-Boyun Cerrahisi Klinikleri (Departments of 12nd and 31st Otolaryngology, ﬁiﬂli Etfal
Training Hospital); 2Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi KBB ve Baﬂ-Boyun Cerrahisi Klini¤i (2Department of Otolaryngology, Haseki Training and
Research Hospital), ‹stanbul, Turkey.

◆

Dergiye geliﬂ tarihi - 12 Nisan 2004 (Received - April 12, 2004). Düzeltme iste¤i - 5 Temmuz 2004 (Request for revision - July 5, 2004).
Yay›n için kabul tarihi - 21 A¤ustos 2004 (Accepted for publication - Agust 21, 2004).

◆

‹letiﬂim adresi (Correspondence): Dr. Özgür Yi¤it. SSK Samatya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Baﬂhekimli¤i, 34098 ‹stanbul, Turkey.
Tel: +90 212 - 632 00 63 Faks (Fax): +90 212 - 632 00 60 e-posta (e-mail): dryigit@hotmail.com

79

Endoskopik dakriosistorinostomide bikanaliküler silikon tüp implantasyonunun ameliyat baﬂar›s› üzerine etkisi

Yirmi alt› gözün 18’ine endonazal endoskopik
DSR ile birlikte bikanaliküler silikon tüp uyguland›,
sekizine ise planl› olarak uygulanmad›. Ayr›ca tüp
uygulamas› yap›lan olgulardan birine endoskopik
sinüs ameliyat›, ikisine ise submukozal rezeksiyon
yap›ld›.

Göz yaﬂarmas› ve zaman zaman ataklar s›ras›nda
lakrimal kese bölgesinde ﬂiﬂlik ve k›zar›kl›k ile ortaya ç›kan lakrimal drenaj sistemindeki t›kan›kl›klar›n
önemli bir k›sm›n› kronik dakriosistitler oluﬂturmaktad›r.[1] Tedavide uygulanan dakriosistorinostomi (DSR) lateral nazal duvar ile gözyaﬂ› kesesi aras›nda oluﬂturulan bir fistül olarak tan›mlanabilir.
Eksternal yolla DSR ilk olarak 1904 y›l›nda tarif edilmekle beraber, 1989 y›l›nda endoskopik DSR klinik
uygulamaya girmiﬂtir.[2]

Olgular›n ikisi genel anestezi, 24’ü lokal infiltrasyon anestezisi ile ameliyat edildi, ameliyatlarda uygulanan yöntemler aﬂa¤›da bildirilmiﬂtir.
1. Nazal kaviteye %2’lik pantokainli tampon yerleﬂtirilmesi.

Endoskopik DSR’nin eksternal yaklaﬂ›mlara göre baz› avantajlar› bulunmaktad›r. Bunlar, yüz cildinde skar dokusu geliﬂmemesi, orbikularis kas›n›n
korunarak pompa mekanizmas›n›n devam›n›n sa¤lanmas›, medial kantus kas›n›n korunmas› ve ameliyat s›ras›nda e¤er mevcutsa intranazal patolojilerin düzeltilebilmesine olanak sa¤lamas› olarak say›labilir.[3,4] Ayr›ca endoskopik DSR, eksternal yolla
yap›lan giriﬂimi takiben ortaya ç›kabilecek baﬂar›s›zl›k durumunda revizyon cerrahisi olarak uygulanabilir.

2. 1/100.000’lik adrenalin içeren %1’lik lidokain’in kese yerleﬂimi ile uyumlu lateral nazal duvara
enjeksiyonu.
3. Kese yerleﬂimi ile uyumlu lateral nazal duvardaki mukoza ve periostun kald›r›lmas›.
4. 1 cm2‘lik kemik pencerenin aç›lmas›.
5. Probing ile kesenin belirlenmesi.
6. Kesenin medial duvar›na vertikal insizyon yap›lmas› ve geniﬂletilmesi.

Bu çal›ﬂmada, lakrimal kese distalinde t›kan›kl›k
saptanan olgularda uygulanan endoskopik DSR giriﬂimi s›ras›nda bikanaliküler silikon tüp uygulanan
ve uygulanmayan gruplar aras›ndaki ameliyat baﬂar›s› karﬂ›laﬂt›r›ld›.

7. Bikanaliküler silikon tüpün metal problar›n›n
forseps yard›m› ile nazal kaviteye çekilmesi, tüpün
ba¤lanarak lateral nazal duvara 3/0 ipek sütur materyali ile tespit edilmesi.

HASTALAR VE YÖNTEMLER

Ameliyat sonras› birinci günde hastalara antibiyotik, analjezik baﬂland› ve tedavi beﬂ güne tamamland›. Ayr›ca hastalara serum fizyolojikle nazal irrigasyon yap›ld›.

Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Göz Hastal›klar› Poliklini¤ine göz sulanmas› ﬂikayeti ile baﬂvuran, basit epifora ve kronik dakriosistit tan›s› ile
endonazal endoskopik DSR ameliyat› uygulanan 24
hastan›n 26 gözü çal›ﬂma kapsam›na al›nd›.

Ameliyat sonras› kontroller birinci haftada, birinci, üçüncü, alt›nc› aylarda ve y›ll›k olarak yap›ld›,
hastalar en az üç, en fazla 23 ay olmak üzere (ort.
12.4±6.5 ay) takip edildi.

Hastalar›n tamam›na göz hastal›klar› klini¤inde
rutin göz muayenesine ek olarak alt ve üst punktumdan serum fizyolojik verilerek nazolakrimal kanal lavaj› yap›ld›. Ayr›ca t›kan›kl›k seviyesinin belirlenmesi amac›yla makrodakriosistografi ve lakrimal
sintigrafi uyguland›. Hastalar›n tümüne endoskopik
nazal kavite muayenesi yap›ld›, ameliyata engel teﬂkil edebilecek septum deviasyonu, nazal polip, hipertrofik konka gibi patolojileri olanlar saptand› ve
endoskopik transnazal DSR ile ayn› seansta ameliyat giriﬂiminde bulunuldu.

Ameliyat sonras› 3-6 ayda bikanalikülar silikon
tüp, punktumlar aras›ndaki parças› kesilerek nazal
kaviteden aﬂa¤› çekilmek suretiyle ç›kart›ld›.[5]
BULGULAR
Endoskopik DSR yap›lan 24 kad›n hastan›n (ort.
yaﬂ 42.7±12.5, da¤›l›m 24-69 y›l) 26 gözü çal›ﬂma
kapsam›na al›nd› ve iki hastaya iki tarafl› ameliyat
uyguland›. Bunlardan 13’ü sa¤ (%50.0), 13’ü sol
(%50.0) göz idi. Yirmi alt› olgunun 23’ü basit epifora, üçü kronik dakriosistit nedeniyle ameliyat edildi,
basit epiforas› olan olgular›n ikisinin daha önce de
ayn› nedenle ameliyat oldu¤u saptand›.

Kese ve kese alt›ndaki seviyelerde nazolakrimal
kanal t›kan›kl›¤› olan hastalarla, daha önce baﬂka bir
klinikte DSR uygulanm›ﬂ ve göz sulanmas› devam
eden hastalara da endoskopik DSR uyguland›.
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ri aras›nda ostiumun kapanmas›, orta konka veya
septumda skatrisyel doku geliﬂimi ve ostium çevresinde granülom oluﬂumu bulunmaktad›r.[6] Baﬂar›l›
bir endoskopik DSR için sineﬂi oluﬂumu geliﬂmeksizin ostiumun yeterli epitelizasyonu sa¤lanmal›d›r.[7]

Ameliyat edilen 26 olgunun 22’sinde ameliyata
engel nazal patoloji tespit edilmedi, ikisinde nazal
septum deviasyonu, birinde hipertrofik konka, birinde kronik sinüzite rastland› ve bu tan›lar koronal
planda çekilen bilgisayarl› paranazal sinüs tomografileri ile desteklendi.

Eksternal DSR ameliyat› s›ras›nda, özellikle daha
önce akut dakriosistit geçirenlerde, küçük lakrimal
keseye sahip olanlarda, kanaliküler hastal›¤› bulunanlarda ve mukozal flep kullan›m zorlu¤u olanlarda ameliyat sonras› iyileﬂme döneminde fistül alan›n›n fibrotik dokular taraf›ndan kapanmas›n› önlemek için silikon tüp kullan›lmas› önerilmiﬂtir.[3,8,9] Endoskopik DSR’de silikon tüp kullan›m›n›n ameliyat
baﬂar›s›n› art›raca¤›na yönelik iddialar bulunmaktad›r.[3,10]

Yirmi alt› olgunun 18’ine bikanalikülar tüp implantasyonu yap›ld›, sekizine ise tüp uygulanmad›.
Ayr›ca ameliyat öncesinde saptanan nazal patolojiler ayn› seansta düzeltildi.
Yirmi alt› olgunun 24’ünde lokal infiltrasyon
anestezisi, ikisinde ise genel anestezi uyguland›.
Silikon tüp implantasyonu yap›lan 18 olguda tüp
kal›ﬂ süresi en az yedi gün, en fazla alt› ay idi, ortalama süre 4.48±1.45 ay olarak saptand›.

Bununla beraber baz› çal›ﬂmalarda silikon tüp
uygulamas›n›n ameliyat baﬂar›s›n› düﬂürdü¤ünü iddia eden sonuçlar bildirilmiﬂtir.[11,12] Silikon tüp, yabanc› cisim etkisiyle granülasyon geliﬂimini kolaylaﬂt›rmaktad›r. Kong ve ark.[13] silikon tüp uygulamas› yapt›klar› hastalar›n›n %50’sinde ameliyattan
sekiz hafta sonra granülasyon dokusu saptam›ﬂlard›r.

Hastalar 3-23 ay süresince (ort. 12.4±6.5 ay) izlendi. Bu sürenin sonunda 26 olgunun üçünde (%11.5)
epifora gözlendi.
‹zlem süresi sonunda silikon tüp uygulamas› yap›lan 18 olgunun birinde epifora gözlenirken, silikon tüp uygulamas› yap›lmayan sekiz olgunun ikisinde epifora gözlendi.

TARTIﬁMA

Ünlü ve ark.[7] endoskopik DSR s›ras›nda silikon
tüp uygulad›klar› hastalar›n %85.7’sinde baﬂar› elde
ederlerken, silikon tüp uygulamad›klar› hastalarda
baﬂar› oran›n› %81.2 olarak saptam›ﬂ ve iki sonuç
aras›nda anlaml› bir farkl›l›k saptamam›ﬂlard›r. Buna karﬂ›l›k Walland ve Rose[12] ise çal›ﬂmalar›nda endoskopik DSR s›ras›nda silikon tüp uygulamas›n›n
baﬂar› oran›n› art›rd›¤›n› saptam›ﬂlard›r. Orhan ve
ark.[14] basit epifora nedeniyle ameliyat ettikleri ve silikon tüp uygulad›klar› hastalar›n›n bir y›ll›k izlemsonunda baﬂar› oran›n› %100 olarak saptam›ﬂlard›r.
Akyol ve ark.[15] DSR uygulanan grupta %92.3, DSR
ile birlikte bikanaliküler silikon tüp uygulanan
grupta %96.5 oran›nda baﬂar› elde etmiﬂ fakat anlaml› bir farkl›l›k saptamam›ﬂlard›r. Bizim çal›ﬂmam›zda silikon tüp tak›lan hastalarda baﬂar› oran›
%94.5, tüp uygulanmayan hastalarda ise %75 olarak
saptand›, arada anlaml› bir farkl›l›k bulunmad›.

Dakriosistorinostomi, nazolakrimal kanal t›kan›klar›na ba¤l› geliﬂen epiforan›n düzeltilmesi amac›yla lakrimal kese ile nazal kavite aras›nda oluﬂturulan fistül alan›d›r. Bu fistülün oluﬂturulmas› kadar, aç›kl›¤›n›n devam ettirilmesi de ameliyat baﬂar›s› aç›s›ndan önemlidir. Gerek eksternal, gerekse
endoskopik DSR ameliyat›nda baﬂar›s›zl›k nedenle-

Mannor ve Millman[16] ameliyat ettikleri normal
ve geniﬂlemiﬂ lakrimal keseye sahip hastalarda baﬂar› oran›n› %82 olarak verirken, bu oran skarl› keseye
sahip hastalarda %29’a düﬂmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda da basit epiforaya ba¤l› ameliyat sonras› baﬂar› oran› %95.7 olarak bulunurken, kronik dakriosistitli hastalarda baﬂar› %33.3’e düﬂmüﬂtür ki, bu

Bikanalikülar tüp uygulanan olgular›n %94.5’inde epifora gözlenmezken, bu oran›n tüp entübasyonu yap›lmayan olgularda %75 oldu¤u gözlendi. ‹ki
grupta da epifora gözlenmeme oranlar› aras›nda anlaml› fark olmad›¤› saptand› (p=0.215, Fisher’s Exact
Test).
Basit epifora nedeniyle ameliyat edilen hastalardaki baﬂar› oran›n›n %95.7, kronik dakriosistit nedeniyle ameliyat edilen hastalardaki baﬂar› oran›n›n
ise %33.3 oldu¤u ve bu fark›n anlaml› oldu¤u saptand› (p=0.027, Fisher’s Exact Test).
Yirmi alt› olgunun 25’inde ameliyat sonras› dönemde herhangi bir komplikasyon görülmezken, bir
olguda punktum laserasyonu komplikasyon olarak
de¤erlendirildi.

81

Endoskopik dakriosistorinostomide bikanaliküler silikon tüp implantasyonunun ameliyat baﬂar›s› üzerine etkisi

da ameliyat baﬂar›s›n› etkileyen di¤er faktörlerin
varl›¤›n› gözler önüne sermektedir.

5.

Silikon tüp uygulamas›n›n avantajlar›n›n yan›nda komplikasyonlar›n›n da bulundu¤una yönelik
iddialar bulunmaktad›r. Granülasyon dokusu geliﬂimi d›ﬂ›nda silikon kanül, kronik enfeksiyon, korneal
opasite ve kanaliküler yaralanmaya yol açabilmekte
veya yerinden ç›kabilmektedir.[9,12,15] Çal›ﬂmam›zda
26 olgunun birinde geliﬂen punktum laserasyonu
komplikasyon olarak de¤erlendirildi. Ayr›ca bir dezavantaj olarak silikon tüp uygulamas› ameliyat maliyetini art›rmaktad›r.

6.
7.

8.

Sonuç olarak, endoskopik DSR s›ras›nda bikanaliküler silikon tüp uygulamas› yap›lan ve yap›lmayan hastalardaki baﬂar› oranlar› aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k saptanmad›. Kronik dakriosistit nedeniyle
ameliyat edilen hastalarda baﬂar› oran›, basit epifora
nedeniyle ameliyat edilen hastalardakine göre daha
düﬂük olarak saptand›.

9.
10.
11.

Silikon tüpün yerinden ç›kmas› ve punktum laserasyonu gibi komplikasyonlar›n yan›nda ameliyat
maliyetini art›rmas› gibi dezavantajlar› da göz önünde bulundurularak endoskopik DSR s›ras›nda silikon tüp uygulamas› dikkatle de¤erlendirilmelidir.

12.
13.
14.
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