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KL‹N‹K ÇALIﬁMA

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ile eﬂzamanl› septoplasti
veya septorinoplasti uygulanan hastalar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Comparison of patients undergoing functional endoscopic sinus surgery
combined with septoplasty or septorhinoplasty
Dr. Erdinç AYDIN,1 Dr. A. Nabi ERKAN,2 Dr. M. Volkan AKDO⁄AN,1
Dr. O. Nuri ÖZG‹RG‹N,1 Dr. I. ‹rem BUDAKO⁄LU3

Amaç: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ile eﬂzamanl› olarak septoplasti veya septorinoplasti uygulanan hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›. Septorinoplasti ve endoskopik sinüs cerrahisinin eﬂzamanl› uygulanabilirli¤i de¤erlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Endoskopik sinüs cerrahisi ile
birlikte septoplasti veya septorinoplasti uygulanan 145
hasta (96 erkek, 49 kad›n; yaﬂ da¤›l›m› 16-78) geriye
dönük olarak incelendi. ‹ki hasta grubu demografik
özellikler, sistemik hastal›klar, alerji öyküsü, nazal polipozis varl›¤›, ameliyat öncesi paranazal sinüs tomografileri ile Lund-Mackay skorlar›, uygulanan cerrahi iﬂlemler, ameliyat süresi, komplikasyon oranlar› aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Endoskopik sinüs cerrahisi ile eﬂzamanl›
septorinoplasti uygulanan hastalar, septoplasti uygulanan hastalardan daha gençti. Paranazal sinüs tomografi skorlar›, alerji öyküsü ve sistemik hastal›k aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› fark bulunmazken
(p>0.05), septoplasti grubunda nazal polipozisli hasta
say›s› anlaml› derecede daha fazlayd› (p<0.05). Ameliyat süresi septorinoplasti grubunda anlaml› derecede
daha uzun bulundu (p<0.05). Komplikasyonlar aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› fark yoktu (p>0.05).
Sonuç: ‹ki hasta grubu aras›nda komplikasyonlar ve sinüs hastal›¤›n›n ciddiyeti aç›s›ndan fark bulunmazken, endoskopik sinüs cerrahisi ile birlikte septorinoplasti uygulanmas› ameliyat süresini anlaml› derecede art›rmaktad›r.

Objectives: We compared patients who underwent
functional endoscopic sinus surgery combined with
septoplasty or septorhinoplasty and evaluated the concurrent applicability of septorhinoplasty and endoscopic sinus surgery.
Patients and Methods: We retrospectively analyzed 145
patients (96 males, 49 females; age range 16 to 78 years)
who underwent endoscopic sinus surgery in conjunction
with septoplasty or septorhinoplasty. The two patient
groups were compared with respect to demographic characteristics, systemic diseases, allergy histories, the presence of nasal polyposis, preoperative paranasal sinus
tomographies, Lund-Mackay scores, surgical procedures,
operation times, and complication rates.
Results: Patients who underwent septorhinoplasty
were younger than those undergoing septoplasty.
There were no significant differences between the two
groups in terms of paranasal sinus tomography scores,
allergy histories, systemic diseases, and complication
rates (p>0.05). The number of patients with nasal polyposis was significantly greater in the septoplasty group
(p<0.05). Septorhinoplasty in conjunction with endoscopic sinus surgery required a significantly longer operation
time (p<0.05).
Conclusion: Complications and the severity of sinus
pathologies were similar in the two groups. Concurrent
applications of septorhinoplasty and endoscopic sinus
surgery significantly increase operation time.

Anahtar Sözcükler: Endoskopi/yöntem; paranazal sinüs hastal›klar›/cerrahi; rinoplasti/yöntem.

Key Words: Endoscopy/methods; paranasal sinus diseases/
surgery; rhinoplasty/methods.
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Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ile eﬂ zamanl› septoplasti veya septorinoplasti uygulanan hastalar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Günümüz dünyas›nda insanlar d›ﬂ görünüﬂlerine giderek daha fazla önem vermektedirler ve bu
durum, elektif kozmetik ameliyatlar›n her geçen
gün daha fazla gerçekleﬂtirilmesine neden olmaktad›r.

eﬂzamanl› septorinoplastinin do¤ru seçilmiﬂ hastalar için birlikte uygulanmas›n›n güvenli oldu¤unu
göstermektedir.[1,2,5,6]
Literatürde ESC’nin septoplasti ve septorinoplasti uygulanan hastalarda karﬂ›laﬂt›r›lmas› ile ilgili yay›na rastlanmam›ﬂt›r. Klini¤imizde bir süredir gerek
septoplasti gerekse septorinoplasti ameliyatlar› uygun endikasyonu olan hastalarda ESC ile birlikte
uygulanmaktad›r.

Klasik olarak, rinoplasti gibi elektif kozmetik cerrahi giriﬂimlerin, akut veya kronik enfeksiyonlar›n
ortadan kald›r›lmas›na yönelik endoskopik sinüs
cerrahisi (ESC) gibi iﬂlemlerle birlikte yap›lmas›n›n
uygun olmayaca¤› görüﬂü vard›r.[1-3] Bu eﬂzamanl›
uygulamalar, teorik olarak elektif bir cerrahi giriﬂimde enfeksiyon, kanama, ödem gibi estetik sonucu da bozabilecek sorunlar›n görülme oran›nda art›ﬂa neden olabilir. Ayn› zamanda kozmetik cerrahi
sahan›n, sinüs bölgesinden kontamine olmas› ihtimali de potansiyel bir risktir.[1-3]

HASTALAR VE YÖNTEMLER
Baﬂkent Üniversitesi Ankara Uygulama ve Araﬂt›rma Hastanesi ile Adana Uygulama ve Araﬂt›rma
Merkezi’nde Ocak 1999-Temmuz 2004 tarihleri aras›nda ESC ile birlikte septoplasti veya septorinoplasti yap›lan 145 olgu (96 erkek, 49 kad›n; da¤›l›m 1678) geriye dönük olarak analiz edildi.

Endoskopik sinüs cerrahisi, medikal tedaviye dirençli nazal polipozis ve kronik sinüzitin tedavisinde
alt›n standartt›r.[4] Sinüs cerrahisinde amaç, herhangi
bir t›kan›kl›¤a yol açan ostium bölgesini geniﬂletmek
ve temizleyerek t›kan›kl›¤› gidermektir.[2] Günümüzde kullan›lan tekniklerdeki geliﬂmelerle endoskopik
sinüs cerrahisi daha az travmaya neden olmakta, sinüslerin destekleyici yap›lar› korunmakta ve radikal
rezeksiyonlara daha az gereksinim duyulmaktad›r.
Endoskopik tekniklerdeki bu ilerlemeler, septorinoplasti ve ESC’nin birlikte uygulanmas› sonucu ortaya
ç›kmas›ndan korkulan sorunlar›n düﬂünüldü¤ü kadar ciddi olmayabilece¤ini akla getirmiﬂtir.[3]

Rinoplasti uygulanacak tüm hastalarda ameliyat
öncesi foto¤raf çekimi yap›ld›, Koronal sinüs tomografisi çekilerek Lund-Mackay evreleme sistemine göre sinüzit s›n›fland›rmas› (Tablo I)[7] ve rutin KBB muayeneleri yap›ld›. Nazal endoskop ile her iki burun
pasaj› de¤erlendirildi. En az iki kür uygun antibiyotik tedavisine karﬂ›n yarar görmeyen hastalara sinüs
cerrahisi önerildi. Hastalar›n alerji öyküleri, nazal
polip varl›¤› kaydedildi. Septoplasti uygulanan tüm
hastalar›n öyküsünde burun t›kan›kl›¤› yak›nmas› ve
fizik muayenesinde septum deviyasyonu vard›.
Tüm cerrahi iﬂlemler genel anestezi alt›nda gerçekleﬂtirildi. Hastalar›n burun pasajlar›na ameliyat
öncesi %4 kokain emdirilmiﬂ pediler yerleﬂtirildi ve
sinüs cerrahisi s›ras›nda %0.05’lik oksimetazolin
hidroklorid (‹liadin“ Merck Ltd, ‹stanbul, Türkiye)
pedilerle kanama kontrolü sa¤land›. Septorinoplasti
iﬂlemi öncesi burun s›rt›na ve septuma lokal aneste-

Endoskopik sinüs cerrahisi karar› al›nan baz›
hastalar, estetik cerrahi giriﬂimlerin de ayn› seansta
yap›lmas›n›, istemekte; böylece, ayn› sahada çal›ﬂ›l›rken burunlar›yla ilgili estetik ihtiyaçlar›n›n da giderilmesini istemektedirler.[3] Bu iki iﬂlemin ayn› anda yap›lmas› ile cerrahi iﬂlemlerin maliyeti azalmakta, bir kez anestezi verilmekte, hasta cerrahi stresini,
iyileﬂme sürecini ve ameliyat sonras› a¤r›y› bir kez
yaﬂamaktad›r.[3]

TABLO I
LUND-MACKAY RADYOLOJ‹K EVRELEME S‹STEM‹

Septoplasti ve ESC iyi bilinen ve birlikte uygulanmas› güvenli olan cerrahi iﬂlemlerdir.[2] Yine ESC
uygulanan hastalarda cerrahi giriﬂimi engelleyen
septum deviasyonlar›na ayn› seansta güvenle müdahale edilebilmektedir. Hem ESC hem de septorinoplasti tek baﬂlar›na uyguland›¤›nda, deneyimli ellerde güvenli ve etkin yöntemlerdir. Bu iki cerrahi
iﬂlemin birlikte uygulanmas› ise son iki dekatta gündeme gelmiﬂtir. Zamanla bu iki cerrahi iﬂlemin birlikte uygulanmas› konusunda cesaretlendirici makaleler yay›nlanm›ﬂt›r. Tüm bu çal›ﬂmalar ESC ile

Sinüs
Maksiller
Ön ethmoid
Arka ethmoid
Sfenoid
Frontal
Ostiomeatal kompleks
Her bir taraf için toplam

Sol

Sa¤

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Puanlama: Sinüsler için normal: 0; K›smi kapal›l›k: 1; Tam kapal›l›k: 2.
Ostiomeatal kompleks için aç›k: 0; Kapal›: 2.
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TABLO II
HASTALARIN YAﬁ VE C‹NS‹YET DA⁄ILIMI
Septoplasti+ESC
Say›

Yüzde

61
19

76.3
23.8

Yaﬂ ortalamas›
Erkek
Kad›n

Septorinoplasti+ESC

Ort.±SS

Say›

Yüzde

35
30

53.8
46.2

40.78±13.105

Ort.±SS
31.62±11.252

ESC: Endoskopik sinüs cerrahisi.

yenilendi ve 10. günde bu flasterler de ç›kar›ld›. Ameliyattan sonraki birinci ayda, üçüncü ayda ve alt›nc›
ayda tüm hastalar poliklinik kontrolüne ça¤r›ld›.

zi uyguland›. Standart hemitransfiksiyon insizyonunu takiben Cottle yöntemiyle septoplasti yap›ld› ve
rinoplasti planlanan hastalarda gerek do¤rultusunda k›k›rdak greft al›nd›. Septoplasti sonras› septuma
3/0 krome katküt ile transseptal dikiﬂ kondu.

Araﬂt›rman›n verileri SPSS 11.0 istatistik paket
program›na girildi ve analizleri bu programda yap›ld›. Analizlerde sürekli de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Student t-testi, kesikli verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Ki-kare testi kullan›ld› ve p<0.05 düzeyi istatistiksel aç›dan anlaml› kabul edildi.

Tüm hastalarda ilk cerrahi iﬂlem olarak septoplasti uyguland›. Endoskopik sinüs cerrahisine 0 derece
endoskop ile baﬂland›. Punch forseps ve trough-cut
forseps ile mukoza temizlenirken gerekli aﬂamalarda
30, 45 ve 70 derece endoskoplardan yararlan›ld›. Endoskopik sinüs cerrahisi sonras› orta mealara oksitetrasiklin ve polimiksin (Terramycin Pfizer Ltd. ‹stanbul, Türkiye) emdirilmiﬂ pediler ya da Kennedy tampon (Xomed, Med-Tronic, Jackson-Ville ABD) yerleﬂtirildi. Pediler ameliyat sonras› 4-6. saatte ç›kar›l›rken
Kennedy tamponlar ameliyattan bir gün sonra sabah
çekildi. Tüm rinoplastilerde aç›k teknik uyguland› ve
Goodman insizyonu kullan›ld›. Rinoplasti, septoplasti ve ESC’yi takiben uyguland›. Tüm hastalarda rinoplasti sonras› burun s›rt›na flaster ve termal nazal
splint, ilk bir hafta boyunca antibiyotik tedavisi, nazal
salin irrigasyonu ve analjezik uyguland›.

BULGULAR
Seksen hastaya (%55.2) ESC ile birlikte septoplasti uygulan›rken (1. grup), 65 hastaya (%44.8) ESC ile
birlikte septorinoplasti (2. grup) uyguland›.
Student t-testine göre 2. gruptaki hastalar 1.
gruptakilerden istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde
daha gençti. Ki-kare testine göre iki grup aras›nda
cinsiyet olarak anlaml› farkl›l›k vard› ve 2. grupta
daha fazla kad›n hasta vard› (p<0.05) (Tablo II).
Hastalar›n ameliyat sonras› takip süreleri alt› ay
ile üç y›l aras›nda de¤iﬂmekteydi. Ortalama takip
süresi 8.5±1.8 ayd›.

Ameliyat sonras› birinci gün sabah her iki nazal
pasaj poliklinikte 0 derece endoskop ile kontrol edilerek krutlar temizlendi. Üçüncü gün ayn› iﬂlem tekrarland›. Birinci haftada rinoplasti uygulanan hastalar›n
nazal splintleri ç›kar›larak burun s›rt›ndaki flasterler

Her iki grubun Lund-Mackay skorlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 1. grubun skoru 9.1±5.7 iken 2. grubun
ortalama skoru 9.0±7.1 idi, aradaki fark anlaml›
de¤ildi.

TABLO III
‹K‹ GRUBUN BULGULARININ KARﬁILAﬁTIRILMASI
Septoplasti+ESC
Say›
Lund Mackay skoru
Ameliyat süresi
Polipozis varl›¤›
Kompliklasyonlar

Yüzde

Septorinoplasti+ESC

Ort.±SS

Say›

Yüzde

9.1±5.7
146.1±55 dakika
45
6

56.3
7.5

22
6

ESC: Endoskopik sinüs cerrahisi.
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34.4
9.2

Ort.±SS

p

9.0±7.1
230.0±7.63 dakika

>0.05
<0.05
<0.05
>0.05
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‹ki grup aras›nda alerji varl›¤› aç›s›ndan anlaml›
fark bulunmazken, septoplasti uygulanan hastalardaki nazal polipozis varl›¤› istatistiksel aç›dan anlaml› derecede daha fazlayd› (p<0.05). Rinoplasti yap›lan hastalar›n %34.4’ünde, septoplasti yap›lan
hastalar›n %56.3’ünde nazal polipozis vard›.

Hiçbir hastada erken dönemde enfeksiyonla ilgili
komplikasyon görülmedi.

Endoskopik sinüs cerrahisinde yap›lan iﬂlemler
olarak ön-arka etmoidektomi, maksiller sinüs ostiumunun geniﬂletilmesi, sfenoid sinüs aç›lmas›, frontal reses aç›lmas› de¤erlendirildi. ‹ki grup aras›nda
yap›lan iﬂlemler aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark yoktu.

TARTIﬁMA

Rinoplasti yap›lan hastalar›n yedisinde (%10.76)
estetik memnuniyetsizlik nedeniyle minör revizyon
cerrahiler gerçekleﬂtirildi.

Kronik rinosinüzitte baﬂl›ca semptom ve bulgular nazal konjesyon, yüzde a¤r›, bas›nç ve dolgunluk, postnazal ak›nt›, hiposmi, anosmi ve bazen de
nazal polipozis varl›¤›d›r.[8]
T›bbi tedavi seçenekleri denendikten sonra, hastan›n öyküsü, fizik muayenesi ve paranazal sinüs tomografisi persistan obstrüktif, hipertrofik hastal›¤a
iﬂaret ediyorsa cerrahi tedavi seçene¤i denenmelidir.[4,5] Biz kendi klini¤imizde en az iki kez düzenli
antibiyotik tedavisine karﬂ›n semptomatik düzelme
göstermeyen hastalarda, paranazal sinüs tomogrofileri persistan hastal›¤a iﬂaret ediyorsa cerrahiyi bir
tedavi seçene¤i olarak sunmaktay›z.

Ameliyat süresi septoplasti grubunda ortalama
146.1±5.5 dakika iken, rinoplasti grubunda
230.0±7.63 dakika idi, aradaki fark istatistiksel olarak anlaml›yd› (p<0.05) (Tablo III).
‹ki grup aras›nda hastanede yat›ﬂ süreleri ve sistemik hastal›k varl›¤› yönünden anlaml› fark yoktu.
Endoskopik sinüs cerrahisinde görülebilecek lamina paprisean›n aç›lmas›na ba¤l› görme kayb› veya ekstraoküler kaslar›n zedelenmesi, BOS kaça¤›,
pnömosefali, menenjit, frontal lob zedelenmesi, apse
oluﬂumu gibi majör komplikasyonlara her iki grupta da rastlanmad›.

Endoskopik sinüs cerrahisi deneyimli ellerde oldukça etkin ve güvenli bir giriﬂimdir. Periorbital ekimoz, sineﬂi, kanama, enfeksiyon gibi minör komplikasyonlar›n görülme s›kl›¤› %2 ile %4 olarak bildirilirken; lamina paprisean›n aç›lmas›na ba¤l› görme
kayb› veya ekstraoküler kaslar›n zedelenmesi, BOS
kaça¤›, pnömosefali, menenjit, frontal lob zedelenmesi, apse oluﬂumu gibi majör komplikasyon oranlar› %0.75 ile %8 aras›nda de¤iﬂmektedir.[9-11]

Septal perforasyon (0.5 cm’den küçük), konservatif yöntemlerle kontrol alt›na al›nan kanama ve
nazal sineﬂi gibi minör komplikasyonlar ise 1. grupta alt› hastada (2 septal perforasyon, 1 konservatif
yöntemlerle kontrol alt›na al›nan kanama, 3 nazal sineﬂi) ve 2. grupta alt› hastada (3 septal perforasyon,
1 konservatif yöntemlerle kontrol alt›na al›nan kanama, 2 nazal sineﬂi) görüldü. ‹ki grup aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› fark tespit edilmedi.

Epistaksis septorinoplasti sonras› en s›k görülen
komplikasyondur ve s›kl›kla ilk 48 saat içerisinde
ortaya ç›kar. Di¤er minör komplikasyonlar hematom, uzam›ﬂ ödem, ekimoz, septal perforasyon ve
cilt düzensizlikleridir.[1] Septorinoplastiye ba¤l› enfeksiyonlar ise selülit, septal apse, dakriosistit, septik ﬂok, toksik ﬂok sendromu (TﬁS) ve intrakraniyal
enfeksiyonlard›r. ‹ntrakraniyal enfeksiyonlar› menenjit, serebrit, kavernöz sinüs trombozu oluﬂturur.

Rinoplasti+ESC grubunda Sampter Sendromu
bulunan bir hastada ameliyat sonras› alt›nc› ayda
nazal polipozisin tekrar etmesi nedeniyle revizyon
ESC ameliyat› uyguland›. Bu hastada rinoplasti sonras› nazal poliplerin tekrar ortaya ç›kmas›na ba¤l›
burun s›rt› tekrar geniﬂledi.

Septorinoplastiye ba¤l› komplikasyonlar›n bir
k›sm› ESC’ye ba¤l› geliﬂen komplikasyonlarla örtüﬂmektedir. Bunlar kanama, enfeksiyonlar, septal perforasyon ve nadiren de toksik ﬂok sendromu ve intrakraniyal enfeksiyonlard›r.[3]

Ayn› hasta ikinci cerrahi iﬂlemini takip eden yedinci ayda burun s›rt›nda ﬂiﬂlik yak›nmas›yla baﬂvurdu. Burun s›rt›ndaki ﬂiﬂli¤in ayr›lan nazal kemikler aras›nda oluﬂan apse formasyonuna ba¤l› oldu¤u görüldü. Sinüzit komplikasyonu sonucu oluﬂtu¤u düﬂünülen apse drene edildi ve intravenöz antibiyotik tedavisi uyguland›. Hastan›n yak›nmalar›nda gerileme sa¤land›. Kan transfüzyonu gerektirecek boyutta kanama her iki grupta da gözlenmedi.

Toksik ﬂok sendromu (TﬁS) yaﬂam› tehdit eden
sistemik bir hastal›kt›r. Stafilokokkus aureus bakterilerinin üretti¤i toksinlerin sistemik dolaﬂ›ma geçmesi sonucu oluﬂur. En iyi tedavi korunmad›r. Profilaktik antibiyotik kullan›m›, topikal antistafilokokal
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pomad emdirilmiﬂ tampon kullan›m› ya da ameliyat
sonras› tampon uygulanmamas› korunmada en etkili yöntemlerdir. Antibiyotik tedavisi TﬁS semptomlar› ortaya ç›kt›ktan sonra yetersiz kal›r. Çünkü hastal›¤a bakterinin kendisi de¤il kana kar›ﬂan toksinleri yol açmaktad›r. Tedavide yo¤un bak›m koﬂullar›nda hastan›n izlenmesi gerekir ve intravenöz hidrasyon ve destekleyici tedaviler uygulan›r.[1]

Osteotomiler s›ras›nda nazal mukoza ile ciltalt›
yumuﬂak doku aras›nda iletiﬂimi sa¤layan potansiyel yollar nedeniyle enfeksiyonlar oluﬂabilece¤i, bu
durumun sinüs cerrahisi s›ras›nda bakterilerin rinoplasti sahas›na geçiﬂine predispozisyon yaratabilece¤i ifade edilmektedir.[1]
Hastalar›m›zda profilaktik antibiyotik kullanm›ﬂ
olmam›z bu komplikasyonun geliﬂmesini engellemiﬂ olabilir.

Millman ve Smith[1] 1997 ile 2001 y›llar› aras›nda
septorinoplasti uygulad›klar› 268 hastadan sadece
11’ine eﬂzamanl› ESC uygulad›klar›n› bildirmiﬂlerdir. Baﬂka bir merkezde eﬂzamanl› ESC ve septorinoplasti uygulanan bir hastada ameliyat sonras› birinci günde burun ve yüzde ciddi ödem, osteotomi
bölgesinde apse ve yüksek ateﬂ sonras› TﬁS geliﬂmiﬂ,
yo¤un bak›m koﬂullar›nda izlem ve tedavisi yap›lan
hasta 13. günde taburcu edilmiﬂ ve iki y›ll›k izlemlerinde sorunla karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂt›r.[1] Bu hastada TﬁS
geliﬂmesinin olas› nedeni tampon kullan›m›d›r. Ancak bizim çal›ﬂmam›zda hiçbir hastada TﬁS görülmemiﬂtir. Bunun olas› nedenleri; hastalar›n bir ço¤unda tampon kullan›lmamas› ve tüm hastalarda
ameliyat sonras› yedi gün boyunca profilaktik antibiyotik tedavisi verilmesi olabilir.

Toffel, ESC uygulanan 698 hastay› incelemiﬂtir.
Bu hastalardan 122’sine (%19) eﬂzamanl› septorinoplasti ve ESC uygulanm›ﬂt›r. Rinoplasti olmak isteyen tüm hastalara her iki cerrahi giriﬂimin de yap›lmas› planlanm›ﬂ ancak ESC s›ras›nda pürülan veya mikotik görünümü olanlara rinoplasti uygulanmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada da yüksek baﬂar› ve düﬂük
komplikasyon oranlar› bildirilmiﬂtir ve Toffel her iki
tekni¤in birlikte uygulanmas›nda bir zorlukla karﬂ›laﬂmad›¤›n› ifade etmiﬂtir. Bu hastalar›n hiç birinde
majör komplikasyon görülmemiﬂtir.[13]
Bu iki cerrahi iﬂlemin birlikte uygulanmas›ndaki
k›s›tlamalarda sinüzitin yerleﬂimi ve ciddiyeti en
önemli faktördür. Sfenoidal ve frontal sinüzitler için
daha geniﬂ bir cerrahi iﬂlem gerekti¤inden, daha uzam›ﬂ ameliyat süresine ba¤l› olarak ameliyat sonras› a¤r›, kanama ve ﬂiﬂlik daha s›k olarak görülmektedir. Bu
hasta grubunda iki cerrahi iﬂlemin birlikte uygulanmas›na olgu baz›nda karar verilmesi önerilmektedir.[2]

Bu iki cerrahi iﬂlemin birlikte uygulanmas›nda
amaç ameliyat süresini k›saltmak, maliyeti düﬂürmek, hastalar›n daha k›sa sürede normal yaﬂant›lar›na dönmelerini sa¤lamakt›r.[1,5]
Literatürde ilk kez Shemen ve Matarasso eﬂzamanl› ESC ve septorinoplasti ameliyat› uygulad›klar› sekiz hastal›k çal›ﬂmalar›n› yay›nlam›ﬂ ve hastalarda herhangi bir komplikasyon izlenmedi¤ini bildirmiﬂlerdir.[5]

Rizk ve ark.[2] ise 30 hastal›k çal›ﬂmalar›nda üç y›ll›k takip süresinde sinüs semptomlar›n›n tamamen ya
da tamama yak›n ortadan kalkt›¤›n› bildirmiﬂtir. Bu
çal›ﬂmada hastalar paranazal sinüs hastal›¤›n›n semptomlar›na ve tomografik bulgulara göre üç katagoriye
ayr›lm›ﬂt›r. Bunlar hafif, orta ve ileri derecede hastal›¤› olanlard›r. Hastalar›n bir ço¤u ilk iki gruptad›r ve
yazarlar sfenoid ve frontal sinüs tutulumu olanlar›n
daha ciddi hastal›klar› oldu¤unu ve bu hastalar›n
ameliyat sonras› dönemde kanama ve komplikasyon
risklerinin fazla olaca¤›n› bildirmektedirler. Ayr›ca bu
hastalarda ameliyat süresi de uzamaktad›r. Dolay›s›yla yazarlar kendi hasta gruplar› için ciddi sinüs hastal›¤› olanlarda eﬂzamanl› ESC ve rinoplastinin rölatif
kontrendikasyon oldu¤unu bildirmektedirler. Komplikasyon olarak sadece bir hastada müdahale ile kontrol alt›na al›nan ameliyat sonras› kanama bildirilmiﬂtir ve bu hasta da ciddi sinüs hastal›¤› olan gruptad›r.[2]

Friedman, ESC ile eﬂzamanl› septorinoplasti uygulamas›n›n kendine has bir komplikasyonu olarak
maksillan›n ”ascending processi” deste¤inin kayb›na ba¤l› kollaps olabilece¤ini ve burun kenarlar›nda
konkavite oluﬂabilece¤ini bildirmiﬂtir. Bu durum agger nasi hücrelerinin ç›kar›lmas› ve lateral osteotomi
kombinasyonu sonucu oluﬂabilir. Friedman iki hastas›nda bu komplikasyonun oluﬂtu¤unu bildirmiﬂtir. Buna göre agger nasi hücrelerinin temizlenmesi
ile lateral ve medial osteotomilerin ayn› zamanda
yap›lmas› maksillan›n frontal prosesinde destek
kayb›na neden olmaktad›r ve burada kollaps ile sonuçlanmaktad›r. Bu komplikasyondan korunmak
için ya medial osteotomi yap›lmamal› ya da lateral
osteotomi nazofasiyal çizginin daha yükse¤inden
yap›lmal›d›r.[12]

Çal›ﬂmam›zda hastal›¤›n ﬂiddetini belirlemede
gerek evrensel oldu¤u gerekse objektif ve kolay kul257
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lan›labilir oldu¤u için paranazal sinüs tomografisine
dayal› radyolojik bir yöntem olan Lund-Mackay s›n›flama sisteminden yararlan›ld›.[7] Buna göre iki
grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark tespit
edilmedi. Yine sfenoidotomi yap›lan ve frontal resese müdahale edilen hastalar aras›nda anlaml› fark
yoktu. Bununla birlikte septoplasti grubundaki hastalarda nazal polipozis oran› daha yüksekti.

moz için de benzer bir durum söz konusudur ve her
iki cerrahi iﬂlemin sonucu olarak da görülebilir.[14]
Ancak hastalar›n dikkatli takibi ve gözlemi ile do¤abilecek bu tür s›k›nt›lar›n önüne geçilebilir. Ameliyat sonras› ortaya ç›kan epistaksis genelikle konservatif yöntemlerle kontrol alt›na al›nabilmektedir ve
kayna¤›n›n belirlenmesine ihtiyaç göstermemektedir.

Gerek septoplasti ve ESC gerekse septorinoplasti
ve ESC uygulad›¤›m›z hastalarda öncelikle septoplasti iﬂlemini uygulad›k. Bunda amaç hem ESC için
görüﬂü art›rmak hem de rinoplasti uygulanacak
hastalar için k›k›rdak greft almakt›. Septoplastiyi
ESC iﬂlemi takip etti ve en son aﬂamada da rinoplastiye geçildi. Rinoplastinin en son aﬂamada uygulanma nedeni, ESC s›ras›nda manipülasyon yap›l›rken
rinoplasti sonuçlar›n› etkileyebilecek müdahalelerden kaç›nmakt›. Ritz ve ark.da[2] çal›ﬂmalar›nda, hastalar›na öncelikle septoplasti uygulam›ﬂlard›r.

Orbital ve periorbital selülit gibi ilerlemiﬂ sinüzit
durumlar› (komplike sinüzitler) bir di¤er k›s›tlanmad›r. Bu hastalar›n orbital bulgular›n›n monitörize
edilmesi gereklidir ve eﬂzamanl› rinoplastiye ba¤l›
artm›ﬂ ödem ve ekimoz bu bulgular›n gölgelenmesine neden olur.[2] Çal›ﬂmam›zda eﬂzamanl› cerrahi
uygulanan hastalar›n hiçbirinde aktif sinüzit bulgusu yoktu ve sinüzit komplikasyonu görülmemiﬂti.
Özellikle sinüzite ba¤l› komplikasyonu olanlarda
eﬂzamanl› cerrahi uygulanmas› sak›ncal›d›r.[13]
Rizk ve ark.,[2] eﬂzamanl› cerrahi uygulanmas›n›n
estetik k›s›tlamas› olarak ekimoz, artm›ﬂ ﬂiﬂlik ve enfeksiyon olas›l›¤›nda art›ﬂ bildirmektedir. Bu çal›ﬂmadaki hastalarda greft materyali kullan›lmad›¤›
söylenmekte ve greft kullan›m›n›n, greftin sinüs sekresyonlar› ile kontaminasyonu nedeniyle enfeksiyonuna yol açabilece¤i için kontrendikasyon yaratabilece¤ine iﬂaret edilmektedir. Oysa bizim hastalar›m›zda septal k›k›rda¤›n greft olarak kullan›lmas›na
karﬂ›n, greft al›nd›ktan sonra %0.09’luk NaCl içerisinde saklanarak sinüs cerrahisi s›ras›nda ç›kart›lan
spesmen ile temas etmemesine özen gösterilmiﬂ ve
hiçbir hastada greft enfeksiyonuna rastlanmam›ﬂt›r.

McGraw-Wall ve MacGregor da ciddi sinüs hastal›¤› olanlarda eﬂzamanl› cerrahinin pek istenen bir
durum olmad›¤›n› ifade etmektedirler. ‹zole bir ya da
iki sinüste hastal›¤› olanlarda eﬂzamanl› cerrahi önerilirken, yayg›n ve sinüslerinin büyük bir bölümünü
tutan hastal›¤› olanlarda eﬂzamanl› cerrahi önerilmemektedir. Yine diffüz nazal polipozisi olan hastalarda
daha fazla kanama ve komplikasyon riski gösterdikleri için eﬂzamanl› uygulamalara uygun hastalar de¤illerdir.[3] Bizim çal›ﬂmam›zda eﬂzamanl› cerrahi uygulanan hastalarda, gerek pansinüziti olanlarla gerekse nazal polipozisi yayg›n olan hastalarla olmayanlar aras›nda cerrahi sonuçlar› ve komplikasyon
aç›s›ndan anlaml› fark bulunmam›ﬂt›r, ancak ameliyat süresi anlaml› olarak bu hasta gruplar›nda daha
uzundur. Sampter sendromlu yayg›n nazal polipozisi olan bir hastam›zda ameliyat sonras› dönemde burun s›rt›nda apse geliﬂmiﬂtir. Burun s›rt›, rinoplastide
osteotomiler ile daralt›lmas›na ra¤men, nazal polibin
tekrar etmesine ba¤l› olarak alt›nc› ayda tekrar geniﬂledi. Bu hastada rinoplastinin zamanlamas›ndan ziyade yap›l›p yap›lmamas› tart›ﬂ›lmal›d›r.

McGraw-Wall ve MacGregor ESC s›ras›nda kronik sinüzitin akut alevlenmesinin tespit edilmesi ya
da yayg›n pürülan sinüzitle karﬂ›laﬂ›lmas› durumunda rinoplastinin ertelenmesi gerekti¤ini söylemektedirler. Bu durumdan sak›n›lmas› için de hastalara ameliyat öncesi profilaktik antibiyotik tedavisi
baﬂlanmas›n› tavsiye etmektedirler. Yine orbita, kafa
taban› hasar› gibi komplikasyonlar›n ortaya ç›kmas›
halinde rinoplastinin ertelenmesi gerekti¤ini söylemektedirler.[3]
Yine Mazzola ve Felisati[6] eﬂzamanl› olarak fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ve rinoplasti yap›lan 72 hastal›k çal›ﬂmalar›n› yay›nlam›ﬂlard›r. Bu
çal›ﬂmada rinoplastiler plastik cerrahlar taraf›ndan
gerçekleﬂtirilirken, ESC’ler ayn› seansta KBB hekimleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Eﬂzamanl› cerrahi uygulanmas›n›n ameliyat sonras› dönemde olas› sak›ncalar›ndan birisi, meydana
gelebilecek komplikasyonlar›n bu iki cerrahi iﬂlem
için benzer olmas›na karﬂ›n nedenlerinin farkl›l›k
gösterebilece¤idir. Örne¤in ameliyat sonras› kanama rinoplastiye ba¤l› olarak anguler arterden kaynaklanabilece¤i gibi, etmoidektomi sonucu anterior
etmoid arterden de kaynaklanabilir. Periorbital eki-

Hipertansiyonu olan hastalar kanama ve ödem
için daha fazla risk alt›ndad›r. Ancak bu durum
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daha çok kontrolsüz hipertansiyon için geçerlidir.
Bizim hasta grubumuzda hipertansiyonu olan hastalar, hipertansiyonu t›bbi tedavi ile kontrol alt›na
al›nd›ktan sonra ameliyat edildi.

hastan›n beklentilerine ve nazal deformitenin boyutlar›na ba¤l›d›r. Bununla birlikte eﬂzamanl› giriﬂimler,
ameliyat odas›n›n bir kez haz›rlanmas›n› ve kullan›lan
aletler genellikle ayn› oldu¤u için sterilizasyonun bir
kez yap›lmas›n› sa¤lar.[3]

Ast›m hastal›¤› olanlarda polipozis daha ciddi
olabilmekte ve artm›ﬂ kanama görülebilmektedir.
Bizim hasta grubumuzdaki ast›ml› hastalarda ek bir
sorun yaﬂanmam›ﬂt›r. Diabetes mellitus, immünsüpresyon gibi di¤er sistemik bozukluklar da relatif
kontrendikasyonlar aras›nda say›lmaktad›r.[2,14]

Sonuç olarak, ESC ve rinoplasti ameliyatlar›n›n
kombine olarak, yayg›n ve aktif sinüs hastal›¤› olmayan ve yayg›n polipozisi bulunmayan seçilmiﬂ
olgularda, deneyimli ellerde, yeterli bak›m ve tedavi ile rahatça uygulanabilece¤i kanaatindeyiz.

Çal›ﬂmam›zda septoplasti+ESC grubundaki hastalar, septorinoplasti+ESC grubundaki hastalara göre daha gençti. Bu fark› septorinoplasti iﬂlemini toplumda daha genç yaﬂ grubundaki bireylerin talep etmesi ile aç›klamak mümkündür. ‹kinci grupta birinci gruptan istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde daha
fazla bayan hasta vard›.
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Rinoplasti s›ras›nda gerek kozmetik amaçl› gerekse fonksiyonel rekonstrüksiyon amac›yla genellikle greft olarak septal k›k›rdak kullan›lmaktad›r.
Hastalar›n hem septum deviyasyonu ile ilgili semptomlar› hem de rinoplasti istekleri oldu¤unda septumun düzeltilmesi amac›yla yap›lan rezeksiyonlarda
rinoplasti s›ras›nda kullan›lmas› ihtimali göz önünde bulundurularak k›k›rdak rezeksiyonu yap›lmal›d›r. Ancak bu hasta grubunda (septum deviyasyonu+ESC+rinoplasti yap›lan hastalarda), özellikle de
septum deviasyonu ESC s›ras›nda alet manipülasyonunu engelleyecek kadar ileri boyutta ise, ESC
öncesinde septumun düzeltilmesi gerekmektedir.
Bu hastalarda rinoplastinin ikinci seansa b›rak›lmas›
hem greft almak için septuma ikinci kez müdahale
edilmesiyle komplikasyonlar›n (mukoperikondrial
fleplerin harpazlanmas› nedeniyle septal perforasyon oluﬂumu, sineﬂi, aﬂ›r› k›k›rdak rezeksiyonu sonucu dorsum ve tip deste¤inin azalmas›) görülme
ihtimalini art›r›r hem de ilk iﬂlem s›ras›nda septal k›k›rdak rezeke edildi¤i için uygun greft materyalinin
bulunamamas›na ba¤l› sorunlara yol açabilir.[3]
Bu iki iﬂlemin birlikte yap›lmas› hastaya bir kez
anestezi verilmesini ve toplam anestezi süresi ve maliyetinin azalmas›n› sa¤lar.[3] Ancak bu durumun bilimsel olarak ispat› için septoplasti, rinoplasti, ESC iﬂlemlerinin yap›ld›¤› olgularla bu iﬂlemlerin kombine
uyguland›¤› hastalar›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› ileriye dönük,
olgu kontrollü çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r. Ancak gerek
rinoplastide gerekse ESC’de ameliyat süresi de¤iﬂiklikler göstermektedir, bu de¤iﬂiklikler ESC için paranazal sinüs hastal›¤›n›n ciddiyetine, rinoplasti için ise
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