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Transnazal endoskopik yolla koanal atrezi tamiri
Transnasal endoscopic repair of choanal atresia
Dr. Semih MUMBUÇ, Dr. Erkan KARATAﬁ, Dr. Cengiz DURUCU,
Dr. Enver ÖZER, Dr. Muzaffer KANLIKAMA

Amaç: Koanal atrezi nedeniyle endoskopik tamir uygulanan hastalar›n sonuçlar› de¤erlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Koanal atrezi nedeniyle
transnazal endoskopik tamir uygulanan 10 hasta (2
erkek, 8 kad›n) geriye dönük olarak incelendi. Atrezi
beﬂ olguda tek tarafl›, beﬂ olguda iki tarafl›yd›. Tek
tarafl› olgular›n yaﬂ ortalamas› 22.6 y›l (da¤›l›m 1-44
y›l) iken, iki tarafl› olgularda tedavi do¤umdan sonra
ilk alt› günde yap›ld›. ‹ki tarafl› olgular›n birinde ek
olarak polidaktili, birinde de trakeoözofageal fistül
vard›. Hastalar ortalama 26 ay (da¤›l›m 8-56 ay) takip edildi.
Bulgular: Ameliyat sonras› dönemde kayda de¤er
kan kayb›, kafa taban› yaralanmas›, BOS fistülü,
septal perforasyon veya granülasyon dokusu oluﬂumu ile karﬂ›laﬂ›lmad›. Tüm olgularda alt› ay sonunda
koanan›n aç›k oldu¤u görüldü.
Sonuçlar: Gerek tek tarafl› gerekse iki tarafl› koanal
atrezide endoskopik yaklaﬂ›m baﬂar›l› bir yöntemdir.

Objectives: We evaluated the results of endoscopic repair for choanal atresia.
Patients and Methods: Ten patients (2 males, 8
females) underwent transnasal endoscopic repair for
choanal atresia. Involvement was unilateral in five
cases and bilateral in five cases. Unilateral patients
were treated at a mean age of 22.6 years (range 1 to
44 years), while bilateral cases were treated within the
first six days of life. Two patients with bilateral involvement had associated polydactyl and tracheoesophageal fistula, respectively. The mean follow-up
period was 26 months (range 8 to 56 months).
Results: No postoperative complications such as significant hemorrhage, injury to the skull base, cerebrospinal fluid fistula, septal perforation, or granulation
tissue formation were encountered. All the patients
had choanal patency at the end of six months.
Conclusion: Endoscopic repair of choanal atresia
is effective in both unilateral and bilateral cases.
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Koanal atrezi genetik bir bozukluk yüzünden
posterior koanan›n normal geliﬂimini tamamlayamamas›d›r. Tek tarafl› veya iki tarafl› olabilen bu
bozukluk 5000-7000 do¤umda bir görülen nadir
bir malformasyondur. Hastal›¤›n embriyogenez s›-

ras›nda bukkofarengeal membran›n y›rt›lmas› ya
da nazal kavitelerdeki mezodermin yanl›ﬂ yönlenmesi sonucunda oluﬂtu¤u düﬂünülmektedir.[1] Tek
tarafl› atrezi iki tarafl› olana göre daha fazlad›r ve
sa¤ taraf daha fazla tutulmaktad›r. K›zlarda iki kat

◆

Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Kulak Burun Bo¤az Hastal›klar› Anabilim Dal› (Department of Otolaryngology, Medicine Faculty of Gaziantep
University), Gaziantep, Turkey.

◆

Dergiye geliﬂ tarihi - 7 Kas›m 2005 (Received - November 7, 2005). Düzeltme iste¤i - 18 Temmuz 2006 (Request for revision - July 18, 2006).
Yay›n için kabul tarihi - 24 A¤ustos 2006 (Accepted for publication - August 24, 2006).

◆

‹letiﬂim adresi (Correspondence): Dr. Semih Mumbuç. Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, Kulak Burun Bo¤az Hastal›klar› Anabilim Dal›, 27310
Gaziantep, Turkey. Tel: +90 342 - 360 60 60 / 76555 Faks (Fax): +90 342 - 360 39 28 e-posta (e-mail): smumbuc@superonline.com

85

Transnazal endoskopik yolla koanal atrezi tamiri

fazla görülen hastal›k otozomal resesif geçiﬂe sahiptir.
Bilgisayarl› tomografide (BT) posterior nazal kavitede daralma, lateral pterigoit plate kemik obstrüksiyonu, medial vomeral obstrüksiyon ve membranöz obstrüksiyon görülmektedir (ﬁekil 1). Aksiyal
kesitli BT, ameliyat öncesi dönemde, diseksiyon sınırlarını belirlemede ve özellikle posterosüperiorda
klivusa kadar giden gereksiz diseksiyonlar› önlemek amacıyla kullanılabilecek faydalı bir görüntüleme yöntemidir.
Koanal atrezi tek baﬂ›na bir anomali olarak bulunabildi¤i gibi CHARGE sendromunda oldu¤u gibi
(koloboma, kalp defektleri, büyüme gerili¤i, genitoüriner hipoplazi ve kulak anomalileri) di¤er anomalilerle birlikte olabilir.[2] Bu nedenle atrezili çocuklarda hassas bir muayene gereklidir.

ﬁekil 1 - Sa¤ tek tarafl› atrezili mikst kemik-membranöz atrezili
bir olguda aksiyal bilgisayarl› tomografi görüntüsü.

Ameliyat öncesi nazal kaviteye oksimetazolin
emdirilmiﬂ pamuk tamponlar yerleﬂtirilen hastalardan tek tarafl› atrezili iki yetiﬂkin olgu hariç tüm
hastalara genel anestezi uyguland›. Ameliyat s›ras›nda yenido¤anlarda 0° 2.7 mm’lik, di¤er olgularda
ise 0° 4 mm’lik endoskop kullan›ld›. Atrezinin aç›lmas› için küret, elevatör ve tur gibi geleneksel araçlar›n yan›nda kemik-membranöz atrezisi olan olgularda tur ataçmanl› mikrodebridder de kullan›ld›.

Burundan sokulan bir sonda veya kateterin nazofarenksten geçerek farenkse ulaﬂt›¤›n›n görülmesi
ya da burun önünde tutulan bir ipte solunuma ba¤l› dalgalanmalar görülmesi ile tan› konulabilir. Kesin ay›r›c› tan› için ince 0° rijit teleskoplarla veya fiberoptik ekipmanlarla panendoskopik muayene yap›lmal›d›r.
Bu çal›ﬂmada koanal atrezi nedeniyle tamir yap›lan hastalar›n tedavi öncesi ve sonras› bulgular› de¤erlendirildi.

Ameliyatta öncelikle küret kullan›larak atrezik
pla¤›n inferomedialinden pla¤›n inceli¤i tart›ld›. Bu
s›rada plak yedi olguda delindikten sonra dört hastada tur, üç hastada mikrodebridder kullan›larak geniﬂletildi. Üç olguda plak sert ve kal›n kemik yap›dan oluﬂtu¤undan baﬂlang›çta turla çal›ﬂ›ld›. ‹ki ta-

HASTALAR VE YÖNTEMLER
Klini¤imizde 1995 ile 2004 y›llar› aras›nda koanal
atrezi nedeniyle 10 hastaya (2 erkek, 8 kad›n transnazal endoskopik tamir uyguland›. Atrezi beﬂ olguda tek tarafl›, beﬂ olguda iki tarafl›yd›. Tek tarafl› olgular›n yaﬂ ortalamas› 22.6 y›l (da¤›l›m 1-44 y›l) iken
iki tarafl› olgularda do¤umdan sonra ortalama alt›nc› günde tan› konarak tedavi yap›ld›. ‹ki tarafl› olgular›n birinde ek olarak polidaktili, birinde de trakeoözofageal fistül vard›.
‹ki tarafl› atrezili hastalar solunum s›k›nt›s› nedeniyle burundan sokulan bir sonda veya kateterin farenkse ulaﬂmad›¤›n›n görülmesi ile tan› konarak
merkezimize gönderilirken, tek tarafl› olgular poliklini¤imize tek tarafl› burun t›kan›kl›¤› nedeniyle getirildi (ﬁekil 2). Kesin tan› ince 0° rijit teleskoplarla
veya fiberoptik ekipmanlarla konularak, tüm olgularda endoskopik yöntemle küçük küretlerle veya
tur yard›m›yla açma ve geniﬂletme iﬂlemi uyguland›, stent yerleﬂtirildi.

ﬁekil 2 - Tek tarafl› atrezili bir hastada sa¤ atrezik plak.
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rafl› olgular›n hepsinde atrezi kemik tipinde iken,
tek tarafl› atrezilerin üçünde kemik-membranöz atrezi tespit edildi. Diseksiyonun üst s›n›r› olarak alt
konka üst k›sm› belirlendi. Çevredeki mukoza kal›nt›lar› temizlendi. ‹nferiomedialde maksiller krest ve
vomer çal›ﬂma hatt›nda kal›n kemik dokusu ç›kana
kadar geniﬂleme sa¤land›. Tüm olgularda ameliyat
sonunda 4 ila 10 mm çap›nda yumuﬂak kauçuk stent
kullan›ld›. Stentler önde septuma sütüre edildi.
Ameliyat sonras› stentler içinden ince aspiratör sondalar› ile nazofarenks aspire edildi. Tampon kullan›lmad›. Ameliyat s›ras›nda kayda de¤er kan kayb›
görülmedi.

ile karﬂ›laﬂ›lmad›. Yenido¤an hastalarda trakeostomiye ihtiyaç duyulmad›.
Ameliyat sonras› dönemde aç›kl›¤›n %50 oran›nda küçüldü¤ü iki yenido¤an hastada stent uygulamas› bir ay uzat›ld›. Tüm olgularda alt› ay sonunda
koanan›n aç›k oldu¤u görüldü (ﬁekil 3). Bebeklere,
trakeoözofageal fistülü olan hasta d›ﬂ›nda, erkenden
oral beslenmeye baﬂland›. Hastalardan birinin emme refleksinin yeterli olmamas› nedeniyle ameliyattan sonra dokuz gün yenido¤an ünitesinde orogastrik sonda ile beslenmesi gerekti. Emme refleksi güçlenince hasta taburcu edildi. Tek tarafl› stent uygulanan hastalar ameliyat sonras› en geç 18 saat sonra taburcu edildi.

Yenido¤an grubu hastalar yenido¤an ünitesinde
bak›ma al›nd› ve genel durumlar›ndaki düzelmeyle
birlikte taburcu edildi. Di¤er hastalar hastanede bir
gün tutulup taburcu edildi. Tüm olgulara ameliyat
sonras› bir hafta süreyle antibiyotik verildi. Tüm olgular önce haftal›k, sonra ayl›k kontrollerle takip
edildi. Takip süresi sekiz ile 56 ay aras›nda (ort. 26
ay) de¤iﬂmekteydi.

TARTIﬁMA
Yenido¤anlarda epiglotun yüksek olmas› yüzünden yutma an›nda refleks apne gereksinimi olmamas› ve nazoalveoler refleks mekanizmalar› yüzünden burun solunumu ﬂartt›r. Bu nedenle, iki tarafl›
atrezi önemli bir solunum s›k›nt›s› yarat›r. Ço¤u zaman acil müdahale gereksinimi vard›r. Ameliyata
kadar oral hava yolu, McGovern emzi¤i, entübasyon gereklili¤i do¤abilir. Nadiren trakeotomi de endike olabilir.

BULGULAR
Ortalama dört hafta sonra stentler ç›kar›ld›. Hastalara günde iki kere stent içinden, stentler ç›kar›ld›ktan sonra da nazal kaviteye serum fizyolojik irrigasyonlar› uyguland›. Ameliyat s›ras›nda yenido¤anlarda 10-25 ml (ort. 15 ml), eriﬂkinlerde ise 40-90
ml (ort. 60 ml) kanama oldu. Ameliyat sonras› dönemde kayda de¤er kan kayb› olmad›. Hastalar›n
hiçbirinde kafa taban› yaralanmas›, BOS fistülü, septal perforasyon veya granülasyon dokusu oluﬂumu

Koanal atrezili hastalarda anatomik olarak dar nazal kavite, d›ﬂta lateral pterigoit plate kemik obstrüksiyonu, içte kal›nlaﬂm›ﬂ vomer kemik obstrüksiyonu
ve membranöz atrezik plak tespit edilmiﬂtir. Frazer’in
1910’da yapt›¤› s›n›flamada obstrüksiyonun %90 kemik, %10 membranöz oldu¤u[1] belirtilmiﬂse de Brown
ve ark.[3] taraf›ndan BT kullan›larak yap›lan bir analizde %70 kemik-membranöz, %30 kemik oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r. Olgular›m›z›n iki tarafl› olanlar›n›n
hepsinde kemik (%80), tek tarafl› olanlar›n ise ikisinde
kemik-membranöz atrezi (%20) saptand›. Bu bulgular
literatür verileri ile uyumlu idi.
Koanal atrezi tedavisinde transpalatal, transnazal, sublabial, transantral ve transseptal yaklaﬂ›mlar
uygulanm›ﬂsa da, 1986’da Pirsig’in[4] yapt›¤› literatür
taramas›nda transpalatal ve transnazal yaklaﬂ›mlar›n en düﬂük morbidite ile en iyi sonuçlar› ortaya ç›kard›¤› görülmüﬂtür. Palatal yaklaﬂ›m›n palatal fistül oluﬂumu ve dentoalveoler geliﬂimin bozulabilmesi gibi sak›ncalar› yan›nda daha uzun ameliyat
süresi, daha fazla kan kayb› ve daha uzun iyileﬂme
süresi gibi dezavantajlar› vard›r.[4] Transpalatal yaklaﬂ›mda baﬂar› oran› %84 olarak verilirken, transnazal endoskopik yaklaﬂ›mda de¤iﬂik çal›ﬂmalarda bu
oran %50-80 aras›nda gösterilmektedir.[1,4-8]

ﬁekil 3 - ‹ki tarafl› atrezili bir olguda ameliyattan alt› ay sonra
koanan›n görünümü.
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kalmas›n› uygun gördük. Özellikle yenido¤anlarda
ve iki tarafl› olgularda stent herhangi bir nedenle yerinden ç›kt›¤›nda delik çok h›zl› kapanabilmektedir.
Stentleme, hekime kolay ulaﬂamayan, uzaktan gelen
hastalarda da önemli bir güvenlik tedbiridir.

Son y›llarda koanal atrezinin cerrahi tedavisi konusunda önemli geliﬂmeler olmuﬂtur. Özellikle endoskoplar›n ve endoskopi araçlar›n›n geliﬂmesiyle
transnazal endoskopik yaklaﬂ›m primer ve sekonder
cerrahide büyük önem kazanm›ﬂt›r.[5-7] Transnazal
kullan›ma uygun turlar›n, ince endoskoplar›n ve bu
alanda kullan›lacak mikrocerrahi aletlerinin kullan›lmaya baﬂlanmas›yla hem primer hem de revizyon
cerrahisi büyük ilerlemeler göstermiﬂtir. Membranöz
veya mikst membranöz-kemik atrezilerde küçük küretlerle açma ve geniﬂletme iﬂlemi yap›labilir. Ancak,
kemik atrezilerde tur kullan›m› gerekmektedir. Mikrodebridder kullan›m› da cerrahiyi kolaylaﬂt›rmaktad›r. “Image guided” sistem kullan›lmas› ﬂart de¤ilse
de, bu olanak mikst olgularda, özellikle nazofarenksin anteroposterior çap›n›n dar oldu¤u durumlarda,
kraniofasiyal anomalilerde atretik pla¤›n k›r›lmas›nda ve lateral bölgenin turlanmas›nda cerrahi rahatl›k
sa¤lar. Bununla birlikte, ince kesitlerle al›nm›ﬂ tomografik görüntüleme teknikleriyle pratikte bu sistem ﬂart de¤ildir.[8]

Sistemik veya topikal steroid kullan›m› yan›nda,
ameliyat sonras› fibroblastlar› ve anjiyoneogenezisi
inhibe etmek için mitomisin-C ve KTP lazer kullanan, ancak sonuçlar›n farkl› olmad›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar vard›r.[18] Olgular›m›zda bu teknikleri kullanmad›k.
Gerek tek tarafl› gerekse iki tarafl› koanal atrezili
olgularda endoskopik yaklaﬂ›mla tur ve mikrodebridder kullan›larak atrezi aç›lmas› iﬂlemi sonras›nda
burun içerisine yerleﬂtirilen stentlerin ciddi granülasyon dokusuna yol açmad›klar› görüldü. Yöntemin uygulanmas› s›ras›nda eriﬂkinlerde 0 derece 4
mm, yenido¤anlarda ise 0 derece 2.7 mm endoskoplar›n kullan›lmas›yla iyi bir görüﬂ aç›s› sa¤land› ve
atretik pla¤›n net olarak de¤erlendirilmesi yap›ld›.
Hastalar›n hastanede yat›ﬂ süreleri ve kan kay›plar›
klasik yöntemlere göre azd›. Hastalar›n takiplerinde
yeniden darl›k geliﬂmedi ve yöntem baﬂar›l› bulundu. Daha geniﬂ çal›ﬂmalarla yöntemin desteklenebilece¤ini düﬂünüyoruz.

Olgular›m›z›n ikisinde maksiller krest üstünde
k›k›rdak septum arkas›nda ve posterior maksiller
krest dahil olarak septum mukoza ve kemik dokusu
al›narak iki tarafl› çal›ﬂma olana¤› sa¤land›. Bu sayede çok dar kavitelerde endoskop ve araç iki tarafl›
olarak kullan›labilmektedir.[8] Lateralde ince atrezik
pla¤›n elverdi¤i ölçüde dikkatli çal›ﬂ›ld›. Bu bölgede
özellikle turla kontrolsüz çal›ﬂma granülasyon dokusu ve fibrozis oluﬂumunu art›rmaktad›r.
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