


TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ
Prof. Dr. İrfan YORULMAZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,  
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 
E-mail: yorulmazi@gmail.com

 
OTOLOJİ-NÖROOTOLOJİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Tayfun KİRAZLI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
E-mail: tayfunkirazli@gmail.com

 

 
SERENAS ULUSLARARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş. 
Hilal Mahallesi, Cezayir Caddesi No:13 
06550 Yıldız, Çankaya / Ankara / TURKEY 
Telefon: +90 312 440 50 11 Faks: +90 312 441 45 62 
e-mail : rinoloji2015@serenas.com.tr 
Web : www.serenas.com.tr



1

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

Önsöz ............................................................................................................ 2
Prof.Dr. İrfan YORULMAZ

Prof. Dr. Tayfun KİRAZLI

Komiteler ...................................................................................................... 4

Genel Bilgiler ................................................................................................. 5

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI ...................................... 6

21 Nisan 2016 Perşembe ................................................................................ 6

22 Nisan 2016, Cuma ...................................................................................... 7

23 Nisan 2016, Cumartesi ............................................................................... 9

4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI ........................... 11

21 Nisan 2016, Perşembe ............................................................................. 11

22 Nisan 2016, Cuma .................................................................................... 12

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ..................................................................... 17

Sözel Bildiriler ................................................................................................17

Poster Bildiriler ..............................................................................................37

Video Sunumlar ............................................................................................. 83

4.ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ .............................................. 89

Sözel Bildiriler ................................................................................................89

Poster Bildiriler ............................................................................................ 105

Yazar Dizini....................................................................................................... 123



12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

2 21 - 24 Nisan 2016

Ö
N

SÖ
Z

Değerli Meslektaşlarımız,

21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Sueno Hotel Deluxe Belek, Antalya’da yapılacak 
olan 12. Türk Rinoloji Derneği Kongresi’ne bildirileri ile bilimsel katkıda bulunarak bu 
toplantının “kongre” olmasını sağlayan bütün katılımcılara ve bildiri başvurularını özenli 
bir incelemeden geçirerek kongrenin bilimsel niteliğini yükselten sözlü, poster ve Rinofilm 
bildiri değerlendirme komitelerinin üyelerine sonsuz teşekkür ederiz.

Bu bildirilerin Rinoloji ve ilişkili disiplinlerdeki ilerlemeler için yeni araştırma fikirleri 
oluşturacağı ve yeni ufuklar açacağı muhakkaktır. Gelecek Rinoloji kongrelerinde dünyaya 
örnek olan ve yön gösteren bilimsel çalışmaların paylaşılmaya devam etmesi dileklerimizle 
saygılar sunarız.

Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof.Dr. İrfan YORULMAZ



12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

3

Değerli Meslektaşlarımız,

4. Otoloji ve Nörootoloji Kongresi’ne bildirileriniz ile yaptığınız katkıların yoğunluğu bizlerin 
geleceğe çok daha ümitli bakmamızı sağlamıştır.   Bu katkılar ayrıca ülkemizin Otoloji, 
Nöroootoloji ve Odiyoloji bilim dallarında  dünyada ileri ülkeler ile rekabet edecek düzeye 
ulaştığının bir göstergesidir.

Büyük bir katılımla bizlere destek vermenizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle

Otoloji ve Nörootoloji Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Tayfun KİRAZLI

Ö
N
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KONGRE MERKEZİ 
Sueno Deluxe Otel – Antalya

KONGRE TARİHLERİ
21 – 24 Nisan 2016

KONGRE DİLİ
Kongre dili Türkçe’ dir.

BİLİMSEL PROGRAM
21 Nisan 2016 tarihinde kongre bilimsel oturumları başlayacak olup, 24 Nisan 2016 tarihinde  
sona erecektir.

KREDİLENDİRME
TTB STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu kongremizi 28 TTB STE/SMG Kredisi ile  
akredite etmiştir.

 
YAKA KARTI
Kayıt yaptıran tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabil-
mesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması rica olunur.

 
KATILIM BELGESİ
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri kongre merkezinin içerisinde çeşitli noktalara 
konulacak kiokslar aracılığıyla dağıtılacaktır.

 
DAVET MEKTUBU / İZİN YAZISI
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği 
aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile 
kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

WEB SAYFASI
Toplantı ile ilgili tüm bilgilere www.rinooto2016.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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SALON A SALON B SALON E

13:00-16:00 Oturum Başkanı
Hakan Korkmaz

Oturum Başkanı
Adnan Ünal

Oturum Başkanı
Yücel Anadolu

KURS
Endoscopic endonasal surgery
Manuel Bernal-Sprekelsen

KURS
Septum ve konka cerrahisi
Moderatör: Bülent Karcı
İbrahim Çukurova
Uygar Levent Demir
Sercan Göde
İrfan Kaygusuz
Yusuf Vayısoğlu

KURS
Horlama ve uyku apnesi
Moderatör: Ahmet Ömer İkiz
Fikret Kasapoğlu
Kürşat Murat Özcan
Hasan Tanyeri
Serdar Özer

14:30-15:00 KAHVE ARASI

KURS
Endoscopic endonasal surgery
Manuel Bernal-Sprekelsen

KURS
Septum ve konka cerrahisi
Moderatör: Bülent Karcı
İbrahim Çukurova
Uygar Levent Demir
Sercan Göde
İrfan Kaygusuz
Yusuf Vayısoğlu

KURS
Horlama ve uyku apnesi
Moderatör: Ahmet Ömer İkiz
Fikret Kasapoğlu
Kürşat Murat Özcan
Hasan Tanyeri
Serdar Özer

18:00 AÇILIŞ TÖRENİ ve KOKTEYL

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMIBİLİMSEL PROGRAM - 21 Nisan 2016, Perşembe
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SALON A SALON B SALON E SALON F
Oturum Başkanı
Kemal Değer

Oturum Başkanı
Bülent Karcı

Oturum Başkanı
Utku Aydil

08:00-08:30 KONFERANS
Avoiding worst case 
scenario in revision 
FESS
Manuel Bernal-
Sprekelsen

PANEL
Rinoplastide hatalarımdan 
ne öğrendim?
Moderatör: Semih Sütay
Gürkan Keskin
Fatih Öktem
Orhan Özturan

RİNOLOJİ SÖZLÜ 
BİLDİRİLER - I
RSS-01 - RSS-13

08:30-09:00 KONFERANS
Asetil Salisilik Asit 
desensitizayonu
Gülfem Çelik

09:00-09:30 ARENA Aspendos
Frontal sinüse 
genişletilmiş 
endoskopik 
yaklaşımlar
Summa Rudis: İrfan 
Yorulmaz
Gladyatör #1: Christos 
Georgalas
Gladyatör #2: Manuel 
Bernal-Sprekelsen

KONFERANS
KISS ME STUPID
A non-structural approach 
for natural contour and 
elasticity of the tip-lip 
junction
Pietro Palma

09:30-10:00 KONFERANS
Rinoplastide greft kullanımı
Taşkın Yücel

10:00-10:30 KAHVE ARASI

Oturum Başkanı
Fikret İleri

Oturum Başkanı
Alp Demireller

Oturum Başkanı
Bülent Topuz

10:30-11:00 KONFERANS
The role of rhinologists 
in expanded 
endoscopic skull base 
surgery
Manuel Bernal-
Sprekelsen

KONFERANS
DOWNLOAD THIS
"Musts” to brand your 
rhinoplasty practice
Pietro Palma

RİNOLOJİ SÖZLÜ 
BİLDİRİLER - II
RSS-14 - RSS-22

11:00-12:00 YUVARLAK MASA
HEP BENİ BULUYORLAR!
Zor rinosinüzit 
hastaları
Moderatör: Oğuz 
Öğretmenoğlu
Engin Dursun
Ceren Günel
Özgür Tarkan
Emel Çadallı Tatar

PANEL
Koku ve tat bozuklukları
Moderatör:  Asım Kaytaz
İlker Akyıldız
Aytuğ Altındağ
Tuba Bayındır
Köksal Yuca

12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

BİLİMSEL PROGRAM - 22 Nisan 2016, Cuma
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SALON A SALON B SALON E SALON F
Oturum Başkanı
Asım Kaytaz

Oturum Başkanı
Günter Hafız

Oturum Başkanı
Engin Dursun

RİNOFİLM 
FESTİVALİ

13:00-13:30 KONFERANS
 E ndoscopic surgery for 
angiofibromas
Christos Georgalas

KONFERANS
What is the Role of Nasal 
Surgery in Sleep Disordered 
Breathing?
Maria Suurna

RİNOLOJİ SÖZLÜ 
BİLDİRİLER - III
RSS-23 - RSS-35

13:30-14:00 KONFERANS
Limits of endoscopic 
surgery for malignant 
sinonasal tumours
Christos Georgalas

KONFERANS
Uyku apnesinde PAP tedavisi
Ne zaman, hangisi, niçin?
Müge Özcan

14:00-15:00 PANEL
BUZ DAĞININ 
TEPESİNE YOLCULUK
Sinonazal malign 
tümörler
Moderatör: Babür 
Küçük
Utku Aydil
Şenol Çomoğlu
Cem Saka

PANEL
ISSIZ TOPRAKLAR: 
Endonöroşirürji
Moderatör: Cem Meço
Gökmen Kahiloğulları
Kayhan Öztürk
Fuat Tosun

15:00-15:30 KAHVE ARASI

Oturum Başkanı
Metin N. Akıner

Oturum Başkanı
Umut Akyol

Oturum Başkanı
Abdullah Durmaz

RİNOFİLM 
FESTİVALİ

15:30-16:00 KONFERANS
BIÇAĞIN KESKİN SIRTI
Kronik rinosinüzitte 
steroidler
Nesil Keleş

KONFERANS
Uvulopalatopharyngoplasty 
vs Multilevel Surgery: What 
is the Right Treatment?
Maria Suurna

RİNOLOJİ SÖZLÜ 
BİLDİRİLER - IV
RSS-36 - RSS-44

16:00-17:00 NASIL YAPIYORUM ?
Revizyon septoplasti
Moderatör: Sema 
Başak
Kazım Bozdemir
Berna Uslu Coşkun
İsrafil Orhan
Süleyman Özdemir

NASIL YAPIYORUM ?
Tıkayıcı tipte uyku apnesinde 
dil kökü cerrahisi
Moderatör: Mustafa Gerek
Timur Akçam
Mehmet Ali Babademez
Fatma Tülin Kayhan
Güleser Saylam

17:00-18:00
TÜRK RİNOLOJİ 
DERNEĞİ GENEL 

KURULU ve SEÇİMLERİ

21:00- 22:00
KONSER

EGE KBB BAND,
Yer: Disco

BİLİMSEL PROGRAM - 22 Nisan 2016, Cuma
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SALON A SALON B SALON E SALON F
Oturum Başkanı
Metin Önerci

Oturum Başkanı
Ahmet Ömer İkiz

Oturum Başkanı
Köksal Yuca

08:00-08:30 KONFERANS
Nazal obstrüksiyonun 
değerlendirilmesi
Mustafa Kemal Adalı

ARENA Perge
Açık mı? Kapalı mı?
Summa Rudis: Fikret İleri
Gladyatör #1: Cemal Cingi
Gladyatör #2: Halis Ünlü

GENÇ SESLER
RİNOLOJİ 1

Özgür Kemal
Denizhan Dizdar
Bülent Koç
Hasan Emre Koçak
Erdinç Çekiç
Ozan Gökdoğan
Uzdan Uz
Senem Kurt Dizdar

08:30-09:00 KONFERANS
Role of osteitis in frontal 
sinus surgery
Christos Georgalas

09:00-09:30 PANEL
BAŞIM DERTTE ! 
Endoskopik sinüs cerrahisi 
sırasında karşılaştığım zor 
durumlar
Moderatör: Levent Soylu
Süha Beton
Yusuf Kızıl
Murat Cem Miman
Ercan Pınar

KONFERANS
Designing and creating 
beautiful nasal profiles
Pietro Palma

09:30-10:00 KONFERANS
How to effectively use 
your endoscope in nasal 
plastic surgery
Pietro Palma

10:00-10:30 KAHVE ARASI

Oturum Başkanı
Tevfik Aktürk

Oturum Başkanı
Fatih Öktem

Oturum Başkanı
Gürsel Dursun

10:30-11:00 KONFERANS
Upper Airway 
Stimulation Therapy: 
Changing the Future of 
Obstructive Sleep Apnea 
Treatment
Maria Suurna

KONFERANS
Mikrobiyotanın Mucizesi: 
KBB Pratiğinde Önemi
Metehan Özen

GENÇ SESLER
RİNOLOJİ 2

Ethem Şahin
Ela Cömert
Alper Özdilek
Süheyl Haytoğlu
Yakup Yeğin
Ömer T. Selçuk

11:00-12:00 PANEL
Allerjik rinitte güncel 
tedavi
Moderatör: Bülent Topuz
Kıvanç Günhan
Yasemin Korkut
Kemal Uygur
Aslı Şahin Yılmaz

PANEL
BİR SORUN - BİR ÇÖZÜM
Moderatör: Barlas Aydoğan
Kısa burun: Teoman Dal
Geniş alar taban: Tamer 
Erdem
Eğri burun: Selçuk İnanlı
Gergin ve sarkık burun: 
Semih Mumbuç
Semer burun: Eren Taştan

12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

BİLİMSEL PROGRAM - 23 Nisan 2016, Cumartesi
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SALON A SALON B SALON E SALON F
Oturum Başkanı
Cengiz Özcan

Oturum Başkanı
Mustafa Gerek

Oturum Başkanı
Orhan Yılmaz

13:00-13:30 KONFERANS
 P aediatric sinus surgery
Christos Georgalas

HIGH TECH UPDATE
Görüntüleme Sistemleri: 
Yenilikler ve Teknolojik 
Gelişmeler
Alper Gülek
Navigasyon Sistemleri
Bülent Ayhan
Medtrobotics: Robotik 
Cerrahi Sistemi
Soner Sabri Bozok

GENÇ SESLER
OTOLOJİ 1

Abdullah Dalgıç
Arzu Tatlıpınar
Alper Özdilek
Özgür Sürmelioğlu

13:30-14:00 KONFERANS
Advantages and 
Limitations of Drug 
Induced Sleep Endoscopy 
in Targeted Sleep Surgery
Maria Suurna

14:00-15:00 PANEL
MANTIĞI NE, KANITLAR 
NELER?
Tıkayıcı tipte uyku 
apnesinde damak 
cerrahisi
Moderatör: Alp 
Demireller
Engin Çekin
Ömer Karakoç
Volkan Sunter
Ozan B. Özgürsoy

PANEL
Dinamik nazal valf 
sorunlarına cerrahi 
yaklaşım
Moderatör: İrfan 
Kaygusuz
Alper Ceylan
Ceren Günel
Gürkan Kayabaşoğlu
Yüksel Toplu

15:00-15:30 KAHVE ARASI

Oturum Başkanı
Sabri Uslu

Oturum Başkanı
Gürkan Keskin

Oturum Başkanı
Orhan Yılmaz

15:30-16:00 KONFERANS
Allerjik fungal rinosinüzit
Cenk Ecevit

KONFERANS
Objektiften
Mehmet Ömür

GENÇ SESLER
OTOLOJİ 2

Kemal Keseroğlu
Hatice Karadaş
Ömer Hızlı
Mustafa Çelik

16:00-17:00 NASIL YAPIYORUM ?
Endoskopik kafa kaidesi 
rekonstrüksiyonu
Moderatör: Raşit Midilli
Ercan Akbay
Abdullah Durmaz
Erdem Eren

NASIL YAPIYORUM ?
Basit horlamada cerrahi 
tedavi
Moderatör: Mehmet Ada
Yücel Anadolu
Cem Erdurak
Ahmet Emre Süslü

17:00-17:30 KONFERANS
Rasyonel antibiyotik 
kullanımı
Umut Akyol

ÖDÜLLÜ SÖZLÜ BİLDİRİ 
SUNUMLARI

17:30 KAPANIŞ

BİLİMSEL PROGRAM - 23 Nisan 2016, Cumartesi
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SALON C SALON D
13:00-16:00

14:30-15:00
KAHVE ARASI

KURS
Timpanoplasti
Moderatör: Tayfun Kirazlı
Onur Odabaşı: Timpanoplastide greftler
Onur Çelik: Timpanoplastide insizyon şekilleri ve 
greft yerleştirilme teknikleri
İrfan Devranoğlu: Temporal kas fasyası ile 
timpanoplasti 
Cem Bilgen: Kıkırdak timpanoplasti
Cem Uzun: Onlay kıkırdak çubuk timpanoplasti
Ali Özdek: Endoskopik yaklaşım

KURS
Tanıdan Tedaviye Vertigo
Moderatör: Nuri Özgirgin
Levent Özlüoğlu: Temel vestibüler tanı ilkeleri
Özlem Konukseven: Yatak başı hasta 
değerlendirmesi
Mete Kıroğlu: Acil serviste Vertigo ayırıcı tanı ve 
ilk tedavi
Neşe Çelebisoy: Vestibüler migren
Enis Alpin Güneri: BPPV
Fazıl Necdet Ardıç: Meniere Hastalığı
Sertaç Yetişer: Vertigo Cerrahisi

18:00 AÇILIŞ TÖRENİ ve KOKTEYL
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SALON C SALON D SALON G SALON H SALON I
08:30-10:00 Oturum Başkanı

Ümit Uluöz
Oturum Başkanı
Ahmet Ömer İkiz

Oturum 
Başkanları
Cem Bilgen
Gamze Atay

Oturum 
Başkanları
Derya Talas
Seyra Erbek

YUVARLAK MASA
Ani işitme kaybının tanı 
ve tedavisi: Ortak bir 
karara ulaşabilir miyiz?
Moderatör: Fazıl Necdet 
Ardıç
Asım Aslan
Muzaffer Kanlıkama
Erkan Karataş
Bülent Şerbetçioğlu
İsmail Topçu

PANEL
Kokleer implantın 
genişletilmiş 
endikasyonları ve 
Türkiye gerçeği
Moderatör: Levent 
Sennaroğlu
Adil Eryilmaz
Yahya Güldiken
Armağan İncesulu
Mehmet Koyuncu
Esra Yücel

OTOLOJİ SÖZLÜ 
BİLDİRİLER - I

OSS-01 - OSS-09

OTOLOJİ SÖZLÜ 
BİLDİRİLER - II
OSS-10 - OSS-18

10:00-10:30 KAHVE ARASI

10:30-12:00 Oturum Başkanı
Bülent Gürsel

Oturum Başkanı
Barlas Aydoğan

KONFERANS
1. Ossicular 
reconstruction: 
techniques & results

2. Congenital 
malformation with 
mobile stapes in 
children (Teunissen and 
Cremers class III and IV 
cases): techniques and 
results
Robert Vincent

PANEL
Ülkemizde işitme 
cihazı uygulamaları 
ve sorunları 
Moderatör: Yusuf 
Kemaloğlu
Ahmet Ataş
Ufuk Derinsu
Bülent Gündüz
Armağan İncesulu

12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-15:00 Oturum Başkanı
Umut Akyol

Oturum Başkanı
Murat Cem Miman

YUVARLAK MASA
Kronik efüzyonlu otitis 
media: Sıradışı olgular
Moderatör: Mehmet 
Ada
Gamze Atay
Erol Selimoğlu
Turgut Karlıdağ
Kemal Uygur

YUVARLAK MASA
Akustik nörinom: 
2016'da tedavide 
neredeyiz?
Moderatör: Nazım 
Korkut 
Mete İşeri
Serkan Orhan
Memduh Kaymaz
Derya Talas
Sertaç Yetişer

15:00-15:30 KAHVE ARASI

SALON C SALON D SALON G SALON H SALON I
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15:30-17:00 Oturum Başkanı
Levent Soylu

Oturum Başkanı
Babür Küçük

YUVARLAK MASA
Kolesteatom 
cerrahisinde teknik 
kararı: Neden? Nasıl?
Moderatör: Tayfun 
Kirazlı
Hüseyin Dere
İsmet Bayramoğlu
Tayyar Kalcıoğlu
Afşin Özmen
Sarp Saraç

YUVARLAK MASA
Hangisi, ne zaman?: 
İşitme cihazı? 
Kemiğe implante 
işitme cihazı?
Moderatör: Özgür 
Yiğit
Yıldırım Beyazıt
Ayça Çiprut
Yusuf Kızıl
Levent Olgun

17:00-18:00 OLGUNUZU SUNUN VE 
TARTIŞALIM
Oturum Başkanı:
İsmet Bayramoğlu
Olgu sunumu: 
Levent Sennaroğlu
Katılımcılar:
Tayfun Kirazlı
Enis Alpin Güneri
Onur Odabaşı
Onur Çelik

WORKSHOP
V-Hit Klinik 
Uygulamaları
Necdet Fazıl Ardıç

VEMP Uygulamaları
Seyra Erbek

WORKSHOP
Deney 
Hayvanlarında 
Co 2 Laser 
Uygulamaları
Sertaç Yetişer
Yusuf Vayısoğlu

WORKSHOP
Deney 
Hayvanlarında 
Fasiyal Sinir 
Monitörizasyonu
Derya Talas
Nazım Korkut
Tayfun Kirazlı

21:00- 22:00 KONSER
EGE KBB BAND

Yer: Disco
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SALON C SALON D SALON G SALON H SALON I
08:30-10:00 Oturum Başkanı

Semih Sütay
Oturum Başkanı
Tevfik Aktürk

Oturum 
Başkanları
Onur Odabaşı
Kazım Önal

Oturum 
Başkanları
İsmail Topçu
Afşin Özmen

PANEL
Otoskleroz: Tanısı ve 
cerrahisi
Moderatör: İbrahim 
Hızalan
İstemihan Akın
Günay Kırkım
Mete Kıroğlu
Nuri Özgirgin
M. Ali Şehitoğlu

PANEL
Tinnitus ve tedavi 
yaklaşımı
Moderatör: Fatih Öğüt
Bülent Ağırdır
Songül Aksoy
Burhan Dadaş
Seyra Erbek

OTOLOJİ SÖZLÜ 
BİLDİRİLER - III
OSS-19 - OSS-27

OTOLOJİ SÖZLÜ 
BİLDİRİLER - IV
OSS-28 - OSS-36

10:00-10:30 KAHVE ARASI

10:30-12:00 Oturum Başkanı
Enver Altaş

KONFERANS
1. Otosclerosis primary 
surgery: rules and hints

2. Revision surgery for 
otosclerosis: surgical 
findings, techniques and 
results

3. Congenital stapes 
fixation in children 
(Teunissen and Cremers 
class I and II cases): 
techniques and results
Robert Vincent

12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-15:00 Oturum Başkanı
Günter Hafız

Oturum Başkanı
Asım Kaytaz

Oturum 
Başkanı
Orhan Yılmaz

YUVARLAK MASA
Kronik otitis media ve 
fasiyal paralizi
Moderatör: Nazım 
Korkut
Fikret Çetik
Kazım Önal
Tuncay Uluğ
Yavuz Uyar
Şinasi Yalçın

PANEL
İç kulak hastalıklarında 
intratimpanik tedaviler
Moderatör: Levent 
Özlüoğlu
Rahmi Kılıç
Kayhan Öztürk
Mehmet Somdaş
Müzeyyen Yıldırım

GENÇ SESLER
OTOLOJİ
(Salon C)

Abdullah 
Dalgıç
Arzu Tatlıpınar
Alper Özdilek
Özgür 
Sürmelioğlu

15:00-15:30 KAHVE ARASI
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SALON C SALON D SALON G SALON H SALON I
15:30-17:00 Oturum Başkanı

Bülent Karcı
Oturum Başkanı
Kemal Değer

Oturum 
Başkanı
Orhan Yılmaz

YUVARLAK MASA
Endoskopik kulak 
cerrahisi
Moderatör: Enis Alpin 
Güneri
Demir Bajin
Kemal Görür
Suat Özbilen
Ali Özdek
Orhan Özturan

YUVARLAK MASA
Moderatör: Kemal Değer
Koklear implant: 
Revizyon Cerrahisi
Çağlar Batman
İbrahim Çukurova
Levent Olgun
Levent Sennaroğlu
Ülkü Tuncer
Özgür Yiğit

GENÇ SESLER
OTOLOJİ
(Salon C)

Kemal 
Keseroğlu
Hatice Karadaş
Ömer Hızlı
Mustafa Çelik

17:00-17:30 OLGUNUZU SUNUN VE 
TARTIŞALIM
Oturum Başkanı: 
Kemal Değer
Olgu sunumu: 
Nuri Özgirgin
Katılımcılar:
Nazım Korkut
Mete Kıroğlu
Levent Özlüoğlu
Armağan İncesulu

17:30 KAPANIŞ
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RSS-001

Alt KonKA VAsKüler YApılArı: KAdAVrA 
ÇAlışmAsı
Ceyda Karahan1, Raşit Midilli1, Sercan Göde1, Fatih Oltulu2,  
Altuğ Yavaşoğlu2, Okan Bilge3

1Ege Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Histolojİ ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Alt konkanın bir bütün olarak ele alınarak önden arkaya doğru 
vasküler yapılarının histolojik olarak incelenmesi

Metod: Ege Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı’ndan temin edilen 8 
adet taze donmuş kadavranın alt konkaları rezeke edildikten sonra, histo-
lojik preparasyona uygun olan 13 adet konka üzerinde çalışılmıştır. Her 
1/3’lük kısımdan ayrı olarak randomize 10 kesit elde edildikten sonra bu 
kesitler Hematoksilen&Eozin, Masson Trichrome ve PAS ile boyanmıştır. 
Işık mikroskobunda büyük büyütmede arter ve ven yapıları sayılarak ve 
arterlerin yüzey alanı ölçülerek ön, orta ve arka grup olmak üzere 3 grup-
ta analiz yapılmıştır.

Bulgular: Ön 1/3’te arter kesitleri için ortalama değer 33,25 (Min: 9, 
Max: 105; SD:33,24), ven kesitleri için ortalama değer 308 (Min: 124; 
Max: 674; SD: 181,347) idi. Orta 1/3’te arter kesitleri için ortalama değer 
56,13 (Min: 16, Max: 158; SD:52,179), ven kesitleri için ortalama değer 
663,63 (Min: 179; Max: 1906; SD: 584,502) idi. Arka 1/3’te arter kesitleri 
için ortalama değer 35,63 (Min: 1, Max: 88; SD:27,045), ven kesitleri için 
ortalama değer 445,88 (Min: 88; Max: 819; SD: 269,683) idi. One way 
ANOVA ile yapılan istatistiksel analiz sonucu sırasıyla ön, orta ve arka 
1/3’lük kısımlarda venöz yapılar için bölgeler arasındaki farklılık p>0,05 
(=0,202) ve arteriyel yapılar için p>0,05 (=0,449) olarak hesaplandı. 
Arter yüzey alanı oranlarında da ön, orta ve arka 1/3’teki kesitlerinin ara-
sındaki farklılık p>0,05 olarak bulundu.

Sonuç: Cerrahi müdahaleler sırasında kanamalar en çok konka poste-
riorundan kaynaklanmaktadır. Çalışmamız, konkanın önden arkaya doğ-
ru seri kesitler halinde bir bütün olarak ele alındığı literatürdeki tek çalış-
ma olup, yapılan analiz sonucu alt konka vasküler yapılarının dağılımının 
ön, orta ya da arka kısımda istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterme-
diği, yüzey alanı hesaplanarak yapılan değerlendirme ile de bölgesel bir 
farklılığın olmadığı bulunmuştur. Her ne kadar posteriordan kanamalar 
yoğun olsa bile konka homojen olarak kanlanmakta olup, posterior ka-
namaların nedeninin ise cerrahi sırasında alt konka arteriolü ve dallarının 
yaralanmasına bağlı olduğu düşünülmüştür.
Anahtar kelimeler: alt konka, alt konka cerrahisi, vaskülarite

RSS-002

pterigopAlAtin FossA Ve KAVernöz sinüse 
endosKopiK, endonAzAl, trAnspterigoid 
YAKlAşım: tAze KAdAVrAlAr üzerinde KılAVuz 
AnAtomiK noKtAlAr Ve BirBirleriYle olAn 
ilişKileri
Umut Erdoğan, Bülent Karcı, Sercan Göde, Raşit Midilli
Ege Universitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Amaç: Pterigopalatin fossa ve kavernöz sinüse transnazal endoskopik 
yolla ulaşım halen gelişmekte olan bir cerrahidir. Bu çalışmada taze ka-
davralar üzerinde pterigopalatin fossa ve kavernöz sinüste yerleşen nöral 
ve vasküler yapıların seyri, birbirleriyle olan ilişkisi ve komşuluklarını en-
donazal endoskopik yaklaşımlarla ortaya konmak amaçlanmaktadır.

Gereç-Yöntem:  10 adet taze kadavrada endoskopik endonazal 
transpterigoid cerrahi prosedürü yaklaşımı ile 0 ve 45 derecelik endos-
koplar kullanılarak 20 pterigopalatin fossa ve kavernöz sinüs anatomisi 
incelendi.

Bulgular: On adet taze kadavrada yapılan endoskopik endonazal 
transpterigoid cerrahi sırasında yapılan ölçümlerde anterior nazal spin-
den sfenopalatin foramen girişine kadar olan mesafe 60.9 mm (SD:1.55), 
vidian kanal ile sfenopalatin foramen arası mesafe 6.3 mm (SD:0.47), sfe-
nopalatin foramen ile koana üst ucu orta noktası arası mesafe 18.3 mm 
(SD:1.38), östaki tüpü girişi lateral duvarı ile internal karotid arter petröz 

segmenti arası mesafe 19.5 mm (SD:1.14) olarak bulundu. Kadavraların 
%25’inde internal karotid arterde dehisans izlendi. Kadavraların 
%60’ında kavernöz internal karotid arter anterior prominansı belirgin, 
%40’ında posterior karotid prominans belirgin ve %35’inde kavernöz in-
ternal karotid arterin sfenoid sinüs lateral duvarında tüm seyrinin belirgin 
olduğu gözlendi.

Sonuç: Pterigopalatin fossa ve kavernöz sinüs, kafa tabanı, orta-late-
ral kranial fossa, orbita, nazal kavite ve infratemporal fossayla ilişkili bir-
çok neoplazmın kaynaklanabileceği küçük, derin, kritik bir alandır. Yoğun 
nörovasküler dokuları içermesi cerrahide iyi bir görüş alanı, yüksek dik-
kat ve iyi maniplülasyon gerektirmektedir. Kavernöz sinüse transpterigoid 
ulaşım açısından vidian kanal anahtar noktalardan biridir, bu nedenle bu 
kanalın sfenopalatin foramen ve anterior nazal spinle ilişkisi ayrıca önem 
arz etmektedir. Endoskopik yaklaşım ulaşım kolaylığı, insizyon gerektir-
memesi, kranial, fasiyal ve vasküler yaralanma riskini azaltıp morbitideyi 
azaltması nedeniyle daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda 
yaptığımız ölçümler ile endoskopik sahada anahtar kılavuz noktalar ve 
endoskopik cerrahi ile ulaşılabilir alanlar tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Pterigopalatin Fossa, Kavernöz Sinüs, Transpterigoid Yaklaşım, 
Kadavra

RSS-003

KAdAVrA pArAnAzAl sinüs Bölgesinde 
Cone BeAm Ve multidedeKtör tomogrAFi 
Yöntemlerinin tAnısAl AÇıdAn 
KullAnılABilirliği KArşılAştırılmAsı
Hamdi Taşlı1, Hilal Peker Öztürk2, Ömer Karakoç1, Cenk Kılıç3, 
Sebahattin Sarı4, Ümit Aydın1

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi 
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Anatomi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bilgisayarlı tomografi (BT) öncelikle inflamatuar sinüs hastalık-
larında ve paranazal sinüslerin rutin radyolojik değerlendirilmesinde altın 
standart tanı aracıdır. Radyasyon maruziyeti bu tanı aracının kullanılma-
sındaki en büyük kısıtlılıktır. Halen farklı doz ayarlarının yapılabildiği ileri 
teknoloji BT cihazları ile uygulanan doz düşürme protokollerine rağmen 
0.76 mSv olarak raporlanan efektif doz, görüntü kalitesinden ödün verme-
den 0.48 mSv ‘a kadar düşürülebilmiş ancak neredeyse 100 akciğer filmi-
ne tekabül eden yüksek maruziyetin önüne geçilememiştir. Maksillofasiyal 
görüntülemede ilk kez Mozzo ve ark. tarafından 1998 yılında kullanılan 
Cone-beam bilgisayarlı tomografi (CBBT), özellikle ağız-diş-çene cerrah-
ları tarafından dental cerrahilerde ve protez uygulamalarında sıklıkla tercih 
edilen, az yer kaplayan ve düşük radyasyon maruziyeti (0.04-0.17 mSv) 
ile dikkati çeken bir tanı aracıdır. Bu çalışmada kadavralarda, alternatif bir 
tanısal yöntem olarak kullanılabilecek CBBT ve standart doz multidedektör 
bilgisayarlı tomografi (MDBT) yöntemleri ile önemli paranazal sinüs nirengi 
noktalarını değerlendirerek, CBBT yönteminin tanısal açıdan kullanılabilir-
liğini ve tanısal değerini ortaya koymayı amaçlamaktayız.

Gereç-Yöntem:  Haziran 2015-Ağustos 2015 tarihleri arasında, yan-
lızca baş bölgesi anatomisine sahip 20 adet kadavranın paranazal sinüs 
bölgelerine sırasıyla CBBT ve MDBT çekildi. Temel nirengi noktalarına ait 
görüntü kaliteleri birbirlerinden bağımsız bir KBB hekimi ve bir radyolog 
tarafından puanlanarak semi-kantitatif ve sübjektif olarak kıyaslandı. 

Bulgular: Bu çalışmada ise CBBT’de sınırlı efektif doz (0.08 mSv) ma-
ruziyetine rağmen MDBT (60 mAs) ile kıyaslandığında özellikle unsinat 
bağlanma noktası, anterior ve posteiror etmoid arter anatomik yapıları 
değerlendirilmesinde istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha yük-
sek kalitede görüntü elde edildi. Ayrıca diğer anatomik yapıların değer-
lendirilmesinde her iki yöntem arasında görüntü kalite farkı izlenmedi ve 
CBBT’nin tanısal açıdan rahatlıkla kullanılabileceği kanaatine varıldı. 

Sonuç: Daha düşük radyasyon maruziyeti ve standart doz MDBT gö-
rüntüleme yöntemleri ile kıyaslandığında daha kaliteli görüntü elde edil-
mesi avantajları ile dikkat çeken ve tanısal açıdan rahatlıkla kullanılabilen 
CBBT gelecekte konvansiyonel BT tetkiki yerine geçebilecek alternatif bir 
tanı aracı olarak düşünülebilir.
Anahtar kelimeler: paranazal sinüs, cone beam, multidetektör tomografi
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Şekil 1. Kadavra paranazal sinüs bölgelesine (kadavra no: 4) uygulanan MDBT ve CBBT koronal ve aksiyel 
kesitleri karşılaştırılması; (a): MDBT ile paranazal sinus bölgesi (kadavra no: 4) koronal kesiti değerlendi-
rilmesi, (b): CBBT ile paranazal sinüs bölgesi (kadavra no: 4) koronal kesiti değerlendirilmesi, (c): MDBT 
ile paranazal sinüs bölgesi (kadavra no: 4) aksiyal kesiti değerlendirilmesi, (d): CBBT ile paranazal sinüs 
bölgesi (kadavra no: 4) aksiyal kesiti değerlendirilmesi. Her iki görüntüleme yönteminde posterior et-
moid arter kırmızı düz çizgi ile, pterygopalatin fossa kemik sınırları ise kesikli beyaz çizgi ile işaretlendi.

RSS-004

KroniK rinosinüzitte osteitiK inFlAmAsYondA 
sAlınAn genlerin miKroArrAY AnAlizi
Ceren Günel1, Gökay Bozurt2, Nuket Eliyatkın3

1Adnan Menderes Üniversitesi,Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Aydı 
2Adnan Menderes Üniversitesi,Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi,Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın

Giriş: Çalışmamızda KRS hastalarında osteitik kemikte gen ekspresyo-
nu, üzerini kaplayan hastalıklı mukozada ki gen ekspresyonu ile kıyasla-
yarak, KRS kemik değişikliğine neden olan gen ekspresyon farklılıklarını 
ortaya koymayı amaçladık.

Gereç-Yöntem:  Doku örnekleri toplam onaltı hastadan alındı. 
Çalışma grubunda, operasyon öncesi çekilen paranazal sinus tomogra-
fisinde, KRS bulgularının yanısıra osteitik kemik değişiklikleri olan has-
taların, osteitik kemik ve onu kaplayan mukozası operasyon esnasında 
çıkarılıp, çalışma için ayrıldı. Kontrol grubunda, KRS tanısı olmayan 
ancak endoskopik nazal cerrahi geçiren olguların etmoid bulla örnekleri 
alındı. İki grubunda hem kemik hem de mukozal örneklerde, RNA izo-
lasyonu yapılarak, mikroarray ile tüm trancripted gen ekspresyon profili 
karşılaştırıldı ve kemikteki genler mukozal genler ile kıyaslandı, up-regüle 
ve down-regüle olan genler tespit edilip, analiz edildi. Çalışma grubunda, 
daha kantitatif olarak gerçek zamanlı reverse transkriptaz-polimeraz zincir 
reaksiyonu (RT-PCR) ve immünohistokimya (IHK) yöntemi ile belirgin 
ifade farklılığı gösterdiği 10 gen belirlenerek bunların ekspresyonları de-
ğerlendirildi. Histopatolojik olarak mukozal inflamasyon, kemik inflamas-
yonu ve mukozal eozonofili değerlendirildi. Bu veriler ve IHK boyanma 
derecesi arasındaki korelasyon istatiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma grubu, yaş ortalaması 47.6 olan, kontrol grubu, yaş 
ortalaması 47.6 olan sekizer hastadan oluşmaktaydı. Çalışma grubunda, 
en azından 2-fold ifade farklılığı gösteren 229 gen, kontrol grubunda 58 
gen listelendi. İki grup arasında 2 gen dışında, salgılanan gen profillerinin 
tamamen farklı olduğu izlendi. Seçilen 10 genin, RT-PCR ve IHK boyama 
ile ekspresyon farklılıkları doğrulandı. Yapılan analizler ışığında, bun genler 
arasından 4 seçilmiş genin KRS patogenezinde rol alabileceği düşünüldü. 

Sonuçlar: Osteitik kemikte belirgin olarak salındığını saptadığımız 
ve eozinofilik inflamasyon ile pozitif korelasyon gösterdiğini belirlediği-
miz; growth differentiation factor 5 ve exostosin glycosyltransferase 1’in, 
eozinofilik mukozal inflamasyon sonucu kemikteki osteitik değişiklikleri 
tetiklediğini düşünüyoruz. Osteitik kemikte salınımında artış saptanan 
fibroblast growth factor 7, mukozal proliferasyonu arttırarak nazal polip 
rekürrensine neden olabilir. Yine osteit derecesi ile pozitif korele olan co-
lony stimulating factor 2 receptor, kemik inflamasyonu tetikleyen bir rol 
oynayabilir.
Anahtar kelimeler: krnik rinosinüit, osteit, inflamasyon, eozinofili

Ostetik kemik

Şekil 1. Sfenoid snüste oteitik kemik değişiklikleri

RSS-005

uzun süreli intrAnAzAl BeKlometAzon 
dipropionAt KullAnımının Koroid üzerine 
etKilerinin ArAştırılmAsı
Sinan Uluyol1, Saffet Kılıçaslan1, Onur Gökmen2

1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van 
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Van

Giriş: Literatürde çok sayıda yayında sistemik ve intranazal kortikos-
teroidlerin (INKs) korioretinal patolojiler ve santral seröz koryoretinopati 
(SSKR) gelişimi ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir. Bu çalışmada, alerjik 
rinit (AR) tanısı alan hastalarda, uzun vadeli intranazal beklometazon 
dipropionat (BDP) uygulanmasının koroid kalınlığı üzerine etkisini op-
tik koherens tomografi (OKT) ile değerlendirmek ve elde edilen bulguları 
sağlıklı kontroller ile karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem:  Toplamda, ilk kez alerjik rinit tanısı almış 35 hasta 
çalışma grubunu, 35 yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş sağlıklı birey 
kontrol grubunu oluşturdu. Çalışma grubundaki alerjik rinit tanısı almış 
katılımcılar 6 ay süre ile 400 μg/gün dozda intranazal BDP ile tedavi edildi 
ve 33 hasta 6 aylık takip ve tedavi süresini tamamladı. Koroid kalınlık 
ölçümleri, çalışma grubunda tedavi öncesi ve sonrası dönemde, kontrol 
grubunda ise çalışmanın başında bir OKT cihazı ile her iki gözde fovea 
ve 6 farklı koroid noktasında ölçüldü (Şekil 1). Tedavi öncesi, sonrası ve 
kontrol grubunda elde edilen koroid kalınlıkları her bir öçüm yapılan ko-
roidal bölge için istatistiksel olarak karşılaştırıldı (varyans analizi).

Bulgular: Tedavi öncesi, sonrası ve kontrol grubunda, koroid üzerin-
deki yedi farklı noktada ölçülen koroid kalınlıklarında herhangi bir anlam-
lı farklılık saptanmadı (Tablo 1). Çalışmanın sonunda, hiçbir katılımcıda 
intranazal BDP kaynaklı koroid kalınlaşması, SSKR ya da herhangi bir 
korioretinal patoloji gözlenmedi.

Tartışma ve Sonuç: Uzun süreli intanazal BDP kullanımı koroidal ka-
lınlığı etkilememektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular, intranazal BDP 
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kullanımının koroidal yapısı açısından güvenli olduğunu ve literatürde 
INKs kullanımı ile ilişkilendirilen SSKR gibi koryoretinopatilerin başka ko-
morbiditeleri olan duyarlı bireylerde nazal steroid kullanımından bağımsız 
reaksiyonlar olabileceğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: allerjen, allerjik rinit, beklometazon, koroid, kortikosteroid, 
optik koherens tomografi

Şekil 1. Bir katılımcının yedi farklı noktada koroid kalınlığı ölçümleri (N-1500: foveaya nazal yönde 
1500 μm mesafe, N-1000: foveaya nazal yönde 1000 μm mesafe, N-500: foveaya nazal yönde 500 μm 
mesafe, F: fovea, T-500: foveaya temporal yönde 500 μm mesafe, T-1000: foveaya temporal yönde 
1000 μm mesafe, T-1500: foveaya temporal yönde 1500 μm mesafe)

Tablo 1. Tedavi öncesi, sonrası ve kontrol grubunda yedi farklı noktada ölçülen koroid kalınlıkları. 
Parantez içinde aralık değerler belirtilmektedir.

Tedavi öncesi (n=66) Tedavi sonrası (n=66) Kontrol grubu (n=70) p

T-1500 274.2 ± 35.6 
(144–393)

269.5 ± 36.2 
(147–384)

267.5 ± 30.9 
(181–383)

0.525

T-1000 282.4 ± 33.4 
(164–409)

273.8 ± 35.6 
(166–397)

271 ± 30.3 
(155–402)

0.126

T-500 286 ± 58.6 
(131–443)

280.4 ± 52.7 
(135–400)

280.8 ± 52.5 
(149–426)

0.554

Fovea 306.3 ± 63.1 
(200–492)

304.5 ± 65.3 
(183–469)

296.2 ± 54.7 
(201–446)

0.607

N-500 274.4 ± 59.2 
(144–412)

268.7 ± 49.4 
(158–388)

263.2 ± 49.9 
(176–391)

0.482

N-1000 253.4 ± 57.7 
(149–417)

252.7 ± 57.3 
(155–396)

249.4 ± 55.5 
(132–386)

0.913

N-1500 230.3 ± 52.8 
(114–383)

229.2 ± 44.2 
(121–376)

227.1 ± 52.2 
(120–369)

0.926

RSS-006

AÇıK teKniK estrAKorporeAl septoplAstinin 
nAzAl tip projeKsiYonu Ve rotAsYonu üzerine 
etKileri
Özlem Ünsal, Gülpembe Bozkurt, Meltem Akpınar, Pınar Akova,  
Bilge Türk, Berna Uslu Coşkun
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Septum deviasyonu toplumun %80’inde görülmekle birlikte, 
yalnızca 1/3’ ü burun tıkanıklığından yakınmaktadır. Hastaların çoğu, bu-
run şeklinin değiştirilmesinden çok burun tıkanıklığının tedavisi için dok-
tora başvurmaktadır. Septoplasti, septal deviasyonların düzeltilmesi ama-
cıyla otorinolaringoloji pratiğinde sıklıkla uygulanan cerrahilerden biridir. 
Ancak, septoplasti adı altında birçok teknik tanımlanmıştır. Endonazal 
septal cerrahiler birçok deviasyonun düzeltilmesinde yeterli iken, özellikle 
ciddi anterior ve dorsal deviasyonlar, kötü iyileşmiş septal kartilaj fraktür 
hatları, eğri burun deformiteleri gibi durumlarda konvansiyonel teknik-
ler yetersiz kalmakta ve açık teknik septoplastiye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Böyle zor olgularda septumun total olarak çıkarılıp, düzeltildikten son-
ra yeniden burun içine yerleştirilmesi literatürde önerilmiştir. Açık teknik 

ekstrakorporeal septoplasti (ATES), septal kartilajın eksternal yaklaşımla 
intranazal bağlantılarından serbestleştirilerek in vitro düzeltilmesini ve re-
implantasyonunu içerir. Bu cerrahi sırasında nazal tip destek mekanizma-
larının çoğu zayıflar. 

Ciddi septal defleksiyonlar, çoğunlukla eksternal nazal deformiteler 
ile birlikte görülmekte ve sıklıkla septorinoplasti ile tedavi edilmektedir. 
Her ne kadar septorinoplasti ile kozmetik ve fonksiyonel olarak daha iyi 
sonuçlar alınması beklense de, bazı hastalar rinoplasti istememekte, yal-
nızda septal deviasyonun düzeltilmesini talep etmektedirler. Bu çalışma-
nın amacı, sadece ATES uygulanmış hastalarda nazal tip projeksiyon ve 
rotasyonundaki değişiklikleri araştırmaktır.

Gereç-Yöntem:  Eşzamanlı rinoplasti yapılmamış, yalnızca ATES uy-
gulanmış 32 (26 erkek, 6 kadın) hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu has-
taların nazal tip projeksiyon ve rotasyonlarındaki değişiklikler nasolabial 
açı (NLA), nazofasyal açı (NFA) ve projeksiyon indeksi (PI) ölçümleri ile 
lateral fotoğraflar üzerinde değerlendirilmiş, pre ve postoperatif bulgular 
istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Hastaların tamamında (%100) NLA ve NFA azal-
mış, PI ise 5 hastada (%16) değişmezken, 27 hastada (%84) düş-
müştür. Postoperatif NLA, NFA ve PI değerlerindeki düşüş istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0.005, p=0.003, p=0.002) 

Tartışma-Sonuç: Septal deviasyonun açık teknik ekstrakorporeal 
septoplasti ile düzeltildiği ancak eşzamanlı rinoplastinin hasta tarafından 
talep edilmediği durumlarda, nazal tipin projeksiyon kaybetmesi ve ka-
udale doğru rotasyonu olası kozmetik değişikliklerdir. Bu potansiyel so-
nuçların öngörülmesi hem hastaların preoperatif bilgilendirilmesi, hem de 
medikolegal açıdan önemlidir.
Anahtar kelimeler: açık teknik septoplasti, ekstrakorporeal, nazal tip, projeksiyon, 
rotasyon

RSS-007

septum deViAsYonunun normotAnsiF 
erişKinlerin KAn BAsınCı sirKAdiYen ritmi 
üzerine etKileri
Yasin Sarıkaya1, Mehmet Karataş1, Musa Çakıcı2

1Adıyaman Üniversitesi Kbb Ana Bilim Dalı, Adıyaman 
2Adıyaman Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Amaç ve hipotez: Kan basıncı (KB), gece uykuda iken gündüz sa-
atlerine göre daha düşük seyrederek sirkadiyen bir ritm sergilemektedir 
ve sağlıklı populasyonda gece ortalama KB değerleri, gündüz değerleri-
ne göre yaklaşık %10 daha düşük seyretmektedir, bu düşüşün olmaması 
non-diper KB olarak tanımlanmaktadır ve birçok araştırmada artmış kar-
diyovaskuler mortalite ve morbidite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu ça-
lışmada; septum deviasyonun (SD) neden olduğu nazal obstruksiyonun, 
normotansif hastaların kan basıncının sirkadiyen ritmi üzerine etkisini 
değerlendirmeyi amaçladık.

Metod: Çalışmaya septum deviasyonu olan ve septoplasti planlanan 
(n=50) normotansif hastalar ve sağlıklı bireylerden (n=40) kontrol gu-
rubu dahil edildi. Nazal obstruksuyonun ciddiyeti bilgisayarlı tomografi 
ile derecelendirildi. Septoplasti öncesi ve septoplastiden 6 ay sonra 24 
saatlik ambulatuar kan basıncı takibi yapıldı.

Bulgular: Septum deviasyonu olan hastaların ve sağlıklı bireylerden 
oluşan kontrol gurubunun demografik özellikleri ve 24 saatlik ambulatuar 
kan basıncı değerleri arasında istatistksel olarak anlamlı farklılık saptan-
madı (Tablo 1), ancak septum deviasyonu olan hastalarda non-diper KB 
sıklığı sağlıklı populasyona göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Ek 
olarak hastaların non-diper KB sıklığı septoplasti operasyonu sonrasında 
belirgin olarak azalma gösterdi (Resim 1).

Sonuç: Bu çalışmada; nazal obstruksiyonu olan hastalarda non-diper 
kan basıncı sıklığının sağlıklı populasyona göre anlamlı artış gösterdiği 
ve septoplasti sonrası non-diper kan basıncı sıklığında azalma sağlandı-
ğı saptandı. Sonuç olarak, septum deviasyonu kan basıncının sirkadiyen 
ritmi üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır ve dolaylı olarak nasal 
obstruksiyonun artmış kardiyovaskuler mortaliye ve morbiditeyle ilişkili 
olabileceğini düşündürmektedir ancak bunun için daha kapsamlı pros-
pektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Septoplasti, Tansiyon Holter, Kan Basıncı



22 21 - 24 Nisan 2016

Sö
ze

l B
il

d
ir

il
er

R
İN

O
LO

Jİ

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

Şekil 1. Distributions of dipping and nondipping state of patients with NSD according to the before 
and after septoplasty are shown with histograms.

Tablo 1. Baseline characteristics and diurnal values of blood pressure in normotensive patients 
with nasal septum deviation and the control group.

Control 
group 

(n=40)

Patient with Nasal septum 
deviation 

(n=50)
P values

Age (years) 28,45±6,24 26,54±6,35 0.157
Gender (male/female) 20/20 25/25 -
Weight (kg) 67,20±10,96 67,42±13,59 0.934
BMI (kg/m2 ) 24,14±3,49 24,51±4,50 0.676
Plasma urea (mg/dl) 32,82±5,19 31,12±,15 0.166
Plasma creatinine (mg/dl) 0,70±0,11 0,91±1,27 0.267
Classification of NSD severity 
on CT,(n)

Class 1: 2 
Class 2: 21 
Class 3: 11 
Class 4:16

Deviated region of nasal 
septum, (n)

Only Anterior septum: 6 
Only Posterior septum: 26 

Both Anterior and posterior 
septum: 18

Day phase systolic blood 
pressure (mean, mmhg)

117,81±12,18 116,26±10,70 0.521

Day phase diastolic blood 
pressure (mean, mmhg)

69,43±8,21 67,56±9,87 0.339

Day phase mean blood 
pressure(mean, mmhg)

85,56±9,23 83,79±9,61 0.380

Night phase systolic blood 
pressure (mean, mmhg)

104,89±13,10 107,96±9,94 0.210

Night phase diastolic blood 
pressure (mean, mmhg)

58,39±8,20 61,28±8,65 0,111

Night phase mean blood 
pressure (mean, mmhg)

73,89±9,52 76,84±8,66 0.128

Nocturnal mean blood pressure 
dipping (mmhg)

% 13,67±5,27 %8,08±5,77 <0.001

RSS-008

Anterior rinomAnometri ölÇümlerinin 
güVenirliğini ArttırmAK: Benzoe tentür 
KullAnımı
Fatih Arslan1, Üzeyir Yıldızoğlu2, Abdullah Durmaz3, Serdar Çetinkaya4

1Ankara Mevki Asker Hastanesi, KBB Servisi. 
2Beytepe Asker Hastanesi, KBB Servisi 
3GATA KBB Anabilim Dalı. Başkanlığı 
4GATA Eczacılık Bilimleri, Toksikoloji Bilim Dalı

Amaç: Anterior rinomanometrik değerlendirmelerin daha hızlı ve gü-
venilir şekilde yapılabilmesi amacıyla mevcut donanımın iyileştirilmesi.

Materyal-Metod: Burun tıkanıklığı şikayeti olmayan 41 gönüllü ça-
lışmaya alındı. Olguların önce cilt dezenfektanı ile burun cildi temizlendi. 
Sonrasında köpük bant yardımı ile önce sağ sonra sol olmak üzere her 
iki burun ayrı ayrı tıkanarak anterior rinomanometri ölçümleri yapıldı. 
Hemen sonra burun cildi benzoe tentür ile temizlenerek yine köpük bant 
kullanılarak ölçümler tekrarlandı. Her iki yöntem için harcanan süreler ve 
rinomanometri sonuçlarının varyasyon katsayıları karşılaştırıldı.

Bulgular: Klasik köpük bant yöntemiyle anterior rinomanometri öl-
çümü için harcanan ortalama süre 281,32 saniye ve ortalama varyas-
yon katsayısı sağ pasajlar için 7,48 sol pasajlar için 7,95 olarak ölçül-
dü. Benzoe tentür kullanılarak tekrarlanan testlerin tamamlanması için 
harcanan ortalama süre 121,24 saniye ve ortalama varyasyon katsayısı 
sağ pasaj için 2,17; sol pasaj için 2,32 olarak ölçüldü. Her iki ölçüm için 
harcanan süreler ve ölçüm sonuçlarının varyasyon katsayıları birbirleriyle 
karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir farklılık tespit edildi (p<0,001).

Sonuç: Rinomanometrik ölçüm yapılırken tıkanacak burun için köpük 
bant kullanımı öncesi burun cildinin benzoe tentür ile silinmesi, hem test 
zamanını kısaltmakta, hem de testin güvenirliliğini artırmaktadır.
Anahtar kelimeler: Anterior rinomanometri, benzoe tentür, test güvenirliği, 
varyasyon katsayısı

RSS-009

nAzAl tıKAnıKlığı olAn olgulArdA östAKi tüpü 
pArAtuBAl YApılArın mrg ile değerlendirlimesi
Suat Terzi1, Fatma Beyazal Çeliker2, Engin Dursun1, Abdulkadir Özgür1, 
Mehmet Beyazal3, Metin Çeliker2, Münir Demirci1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi,,KBB Ana Bilim Dalı, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Rize 
3Rize Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Giriş: Nazal tıkanıklığın paratubal kaslarda atrofi oluşturabilceği de-
neysel olarak gösterilmiştir. Ancak bu konuda klinik çalışma bulunma-
maktadır. Bu çalışmada tek taraflı nazal tıkanıklığı olan olguların, tıka-
nıklık olan taraf ile tıkanıklık olmayan tarafların östaki tüpü paratubal 
yapılarını MRG yöntemiyle karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem:  Retrospektif olarak planlanan çalışmaya kliniğimizde 
tek taraflı burun kitlesi tanısı ile izlenen ve MRG tetkiki ile değerlendirilen 
30 olgu dahil edildi. Olguların çekilen MRG kesitlerinden, tensor veli pa-
latini ve levator veli palatini kaslarının elde edilen en geniş kesit üzerinden 
kalınlığı, uzunluğu ve ortalama kas volümleri ölçülerek nazal tıkanıklığı 
olan taraf ile sağlam taraf ölçümleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Ölçüm yapılan 30 olgunun (17 Erkek,13 Bayan, ortalama 
yaş 56) nazal tıkanıklık olan tarafların ortalama tensor veli palatini kası 
kalınlığı 3,7± 0,6 mm, uzunluğu 26,4± 2,1 mm, ortlama volüm 2,1± 
0,5 cm³ olarak ölçüldü. Levator veli palatini kası kalınlığı 5,7± 0,5 mm, 
uzunluğu 23,3± 2,3 mm, volüm 2,9± 0,6 cm³ idi. Tıkanıklık olan ve 
olmayan tarafların paratubal yapıları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık izlenmedi. p> 0,05

Sonuç: Bu çalışmada tek taraflı nazal tıkanıklığın östaki tüpü paratu-
bal yapılarında anlamlı bir değişiklik yapmadığı görülmüştür. Ancak bu 
konuda daha uzun süreli ve geniş serili klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Nazal tıkanıklık, Östaki tüpü, Manyetik rezonans görüntüleme
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Tablo1.Östaki tüpü paratubal yapıların MRG ölçümlerinin karşılaştırılması

Nazal tıkanıklık 
grubu (n=30)

Kontrol grubu 
(n=30) P

M.Tensor veli palatini kalınlığı (mm) 3,7 ± 0,6 4,1 ± 0,4 0,278
M. Tensor veli palatini uzunluğu (mm) 26,4 ± 2,1 26,7 ± 2, 0,586
M. Tensor veli palatini volümü (cm3) 2,14 ± 0,5 2,28 ± 0,3 0,718
M. Levator veli palatini  kalınlığı (mm) 5,7 ± 0,5 5,8 ± 0,5 0,197
M. Levator veli palatini uzunluğu (mm) 23,3 ± 2,3 23,9 ± 2 0,272
M. Levaor veli palatini volümü (mm3) 2,9 ± 0,6 3 ± 0,4 0,453

RSS-010

AllerjiK rinitli ÇoCuKlArdA Adenoid 
hipertroFi hAstAlıK şiddetini etKiler mi?
Mahmut Doğru1, Muhammed Fatih Evcimik2, Ömer Faruk Çalım3

1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Hastalıkları Kliniği, Çocuk Allerji Bölümü, İstanbul 
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul 
3Bezmialem Vakif Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Hem allerjik rinit (AR) hemde adenoid hipertrofi (AH) çocuk-
luk döneminde sık görülen üst solunum yolu hastalıklarındandır. Benzer 
semptomlara yol açan bu iki hastalıktan AH’nin AR üzerindeki etkisi az 
bilinmektedir. Çalışmamızda AR'li çocuklarda AH varlığı ve AH hasta-
lık şiddeti ve klinik, laboratuvar bulgularıyla ilişkisinin değerlendirilmesi 
amaçlandı.

Yöntemler: AR tanısıyla takip edilen 566 çocuk çalışmaya alındı. Tüm 
hastalara aynı allerjenleri içeren deri prick testi uygulandı. AH KBB uzma-
nı tarafından endoskopik fizik muayene ve radyolojik değerlendirmeyle 
konuldu. 

Bulgular: AR'li çocukların 118’inde (21,2%) adenoid hipertrofi sap-
tandı. Hastalar adenoid hipertrofi varlığına göre; AH olan AR'liler (Grup 
I) ve AH olmayan AR'liler (Grup II) olarak 2 gruba ayrıldı. Grupların AR 
süresine göre karşılaştırılmasında AH olanlarda persistan rinit sıklığı an-
lamlı olarak daha fazla idi (sırasıyla %66.1, %34,5) (P<0.05). AH olan 
AR'lilerin 90’ında (%76,3) orta ağır şiddette rinit varken AH’si olmayan-
ların 274’ünde (%62,6) sında orta ağır rinit vardı. Bu farklılık istatistiksel 
olarak anlamlıydı (p=0,005). AR semptomlarının karşılaştırılmasında ise 
burun akıntısı ve hapşırık açısından gruplar arasında fark yok iken, burun 
kaşıntısı AH olmayan AR'lilerde, burun tıkanıklığı AH’si olan AR'lilerde 
daha fazla idi (sırasıyla p=0.017, p=0.001). AD varlığı açısından gruplar 
arasında farklılık yokken, astım varlığı AH olmayan AR'lilerde daha fazla 
idi (p=0.037). Hastalık süresi AH olanlarda anlamlı olarak daha fazla 
idi (p=0.022). Gruplar arasında eozinofil yüzdesi, serum IgE düzeyleri, 
pozitif duyarlılık sayısı, ev tozu akar, hamam böceği, polen duyarlılığı kar-
şılaştırmalarında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Fakat A. alternata 
duyarlılığı AH olanlarda anlamlı olarak fazlaydı (p=0.032).

Sonuç: AR'li çocuklarda AH sıklığını %21.2 gibi yüksek oranda sap-
tadık. AH olması AR’in hastalık şiddeti ve süresini arttırmaktadır. AR'li 
çocuklarda AH ile astım arasında negatif bir ilişki vardır. Özelikle burun 
tıkanıklığı şikayeti ön planda olan, astımı olmayan ve A.alternata duyarlı-
lığı olan AR'li çocuklarda AH araştırılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Adenoid Hipertrofisi, Allerjik Rinit, Astım

RSS-011

endosKopiK sinüs CerrAhisi sonrAsındA 
KullAnılAn 3 FArKlı nAzAl YıKAmA suYunun 
YArA iYileşmesi Ve semptomlAr üzerine 
etKilerinin KArşılAştırılmAsı
Emre Günbey, Melikşah Yılmaz, Rıfat Karlı, Recep Ünal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Amaç: Yapılan çalışmalar endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) sonrası si-
nonazal yıkama ve bakımın yara iyileşmesi, sineşilerin engellenmesi ve sub-

jektif semptomlar üzerine yararlı etkilerini göstermiştir. Ancak bu amaçla 
günlük pratikte sıklıkla kullanılan farklı yıkama sularının etkilerinin karşılaş-
tırılması ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Bu prospektif, randomize ça-
lışmanın amacı ESC sonrası sık kullanılan 3 farklı yıkama suyunun mukozal 
yara iyileşmesi ve hasta semptomları üzerine etkilerinin karşılaştırılması idi. 
Yöntem: Kronik sinüzit nedeniyle ESC uygulanan 27 hasta postoperatif 
2.gün ile 1.ay arasında randomize olarak 3 gruba ayrılarak 3 farklı nazal 
yıkama suyunu düzenli kullandılar. (Grup 1: Düşük hacim, yüksek ba-
sınçlı izotonik yıkama suyu (Sterimar TM); Grup 2: Yüksek hacim, düşük 
basınçlı izotonik yıkama suyu (Sinus Rinse TM); Grup 3: Kükürtlü terrmal 
yıkama suyu (NasoDrill TM)). Hastalar postoperatif 1. hafta, 2.hafta ve 
1.ayda Modified Lund-Kennedy endoskopi skoru ve NOSE indeksi ile 
değerlendirildiler. 3 gruba ait verilerin karşılaştırmalı istatistikleri yapıldı. 
Bulgular: Ameliyat öncesi skorlara göre her üç grubun tüm postopera-
tif skorlarında anlamlı düzelme mevcuttu (p < 0.001 ). 1. haftaya göre 
2. hafta ve 1.ayda her üç grupta da Modified Lund-Kennedy endoskopi 
skoru ve NOSE indeksi ile anlamlı düzelmeler tespit edildi (p < 0.05 ). 
Üç grup karşılaştırıldığında Grup 2' nin 1. hafta NOSE indeksi ortalama 
skorları ve Grup 2'nin 1. ve 2. hafta ortalama Modified Lund-Kennedy 
endoskopi skoru Grup1 ve 3'e göre anlamlı oranda daha iyi idi(p < 
0.05 ). 4 haftada NOSE skoru ve Modified Lund-Kennedy endosko-
pi skorunda üç grup arasında anlamlı fark tespit edilmedi (p=0.74). 
Sonuç: ESC sonrasında yüksek hacim-düşük basınçlı izotonik burun yı-
kama erken dönemde yara iyileşmesi ve burun tıkanıklığı üzerine daha 
etkili bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Endoskopik sinüs cerrahisi, nazal yıkama, yüksek hacimli 
yıkama

RSS-012

septorinoplAsti operAsYonunun nAzAl 
FizYoloji Ve üÇ BoYutlu nAzAl KAVite hACmi 
üzerine etKisi; prospeKtiF KliniK ÇAlışmA
Selahattin Tuğrul, Remzi Doğan, Hasan Hassouna, Erol Şentürk,  
Ömer Faruk Çalım, Orhan Özturan
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul

Amaç: Septorinoplastide (SRP) amaç nazal hava yolunun ve eksternal 
nazal yapının optimal olmasını sağlamaktır. Bu cerrahi gerçekleştirilirken 
özellikle nazal fizyolojik yapı ve nazal kavite hacmi cerrahi başarıyı et-
kileyen önemli etkenlerdendir. SRP’de lateral osteotomilere bağlı olarak 
burun hacminde daralma görülmesi beklenen bir sonuçtur. Ancak nazal 
hacmi değerlendirirken burun içi problemlerin düzeltilmesinin de etkisi 
olmaktadır. Bu amaçla çalışmamızda SRP operasyonu olan hastalarda 
operasyondan bir yıl sonraki nazal fizyolojinin ve üç boyutlu nazal kavite 
hacminin, operasyon öncesi durumla karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Çalışmaya kliniğimizde SRP operasyonu olmuş 28 
hasta dahil edildi. Hastalara operasyon öncesinde ve operasyondan 1 
yıl sonra objektif rinolojik ölçümler (rinomanometri, akustik rinometri, 
PNIFF) ve subjektif değerlendirme yöntemleri (VAS, NOSE) uygulandı. 
Hastalara operasyondan önce ve operasyondan ortalama 1 yıl sonra na-
zal kavite hacminin üç boyutlu hacminin ölçülmesi amacıyla paranazal 
BT çekildi.

Bulgular: Yirmisekiz hastanın 11 tanesi kadın 17 tanesi erkekti. 
Hastaların ortalama yaşları 28.48 ± 4.24 idi. Ortalama takip süresi 13.40 
± 4.9 idi. Hastaların postop VAS değeri preop VAS değerinden anlamlı 
olarak daha fazla idi (p=.001). Hastaların ortalama postop NOSE de-
ğeri preop NOSE değerinden anlamlı olarak daha düşüktü (p=.001). 
Hastaları postop PNIF değerlerinde anlamlı artış mevcuttu (p=.004). 
Hastaların nazal havayolu direnci operasyon sonrasında anlamlı olarak 
artmışdı (p=.005). Hastların ortalama MCA-1 ve MCA-2 değerleri pos-
top artmasına rağmen artış anlamlı değildi (sırasıyla p=.201 p=.817). 
Akustik rinometrik değerlendirmede postop ortalama VOL-1 ve VOL-2 
değerleri preop değerlere göre artış göstersede artış anlamlı değildi (sıra-
sıyla p=.755, p=.323). Hastaların BT ölçümlerde nazal kavite hacimlere 
preop değerlee göre anlamlı olarak armıştı (p=.001).

Sonuç: Çalışmamızda nazal kavite hacmi literatürde ilk kez BT öl-
çümleriyle karşılaştırılmış olup nazal kavite haminde postop birinci yılda 
anlamlı artış mevcuttu. Bu bulgu bize SRP operasyonlarında nazal osteo-
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tomi uygulanmasına rağmen burun içi problemlerin düzeltilmesinin nazal 
hacimde artış oluşturduğu görülmektedir.
Anahtar kelimeler: septorinoplasti,nazal hacim, bilgisayarlı tomografi,nazal 
fizyoloji

RSS-013

septoplAstY ile KomBine inFerior turBinAte 
CerrAhisini tAKiBen trAns-septAl suture, 
nAsAl splint Ve nAzAl tAmpon KullAnımının 
KArşılAştırılmAsı
Arzu Tatar1, Özgür Yörük1, Zahide Koşan2, Fatma Atalay1

1Atatürk Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Erzurum

Amaç: Bu çalışmanın amacı septoplasty ile kombine inferior turbinate 
cerrahilerinde, nasal splint, nasal tampon ve trans-septal sutur uygula-
malarının postoperatif ağrı ve komplikasyonları önlemedeki etkinliklerini 
karşılaştırmaktır. 

Materyal-Metod: Bu çalışmaya septoplasti ile birlikte inferior tur-
binate cerrahisi planlanan 180 hasta dahil edildi. Septoplastiyi takiben 
hastalar her grupta 90 hasta olacak şekilde RFTA (Radyofrekans Termal 
Ablasyon) ve PİT (Parsiyel İnferiyor Trbinektomi) uygulamak üzere 2 gru-
ba ayrıldı. Her iki hasta grubu da kendi içinde, her grupta 30 hasta olacak 
şekilde, splint, tampon ve trans-septal sütür uygulamak üzere 3 alt gruba 
daha ayrıldı. Gruplar, cerrahi süreleri, minor ve major hemoraji, postope-
ratif 6. saat, 1., 2., ve 3. günlerde ağrı, ve postoperatif 6. haftada kompli-
kasyonlar (septal perforasyon, hematom, enfeksiyon, kabuklanma, nazal 
sineşi) bakımından karşılaştırıldı. Veri girişi ve istatistiksel analizler SPSS 
for Windows 20.00 programı aracılığı ile yapılmıştır. Kategorik değişken 
sayı ve yüzde, numerik değişkenler ortalama ve standart sapma olarak 
ifade edilmiştir. Veri analizinde yaş ve operasyon süresinin karşılaştırılma-
sında Independent Samples t testi, kategorik veriler için ise nonparamet-
rik testlerden ki- kare testi, çoklu karşılaştırmalar için Kruskal- Wallis testi, 
ikili karşılaştırmalar için ise Mann-Withney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık 
düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.

Bulgular: Septoplasti ile birlikte yapılan RFTA cerrahisini takiben 
siplint, tampon ve trans-septal sütür uygulanan 3 grupda, postoperatif 
ağrı hariç diğer araştırma parametrelerinde istatiksel farklılık yoktu. PİT 
yapılan grupta tampon uygulanan 5, sütür uygulanan 6, splint uygulanan 
1 hastada nazal sineşi gelişmesine rağmen sineşi ve diğer araştırma pa-
rametreleri arasındaki fark istatiksel olarak önemsizdi(Tablo 1,2). Siplint, 
transseptal sütür ve tampon uygulaması içinde postoperatif ağrı düzeyi 
en yüksek tampon grubunda ve en düşük trans-septal sütür uygulanan 
gruplarda tespit edildi. (Figür 1)

Sonuç: Septoplasty ile kombine RFTA cerrahilerinde trans-septal sü-
tür uygulamasının, septoplasty ile kombine PİT cerrahilerinde ise splint 
kullanımının nazal tampon uygulamasına tercih edilmesi, tamponun ne-
den olduğu ağrı, discomfort ve komplikasyonların engellenmesine ve has-
talara daha konforlu postoperatif dönem sunulmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: septoplasti, nazal tampon, nazal splint, trans-septal sutur

Şekil 1. Tüm çalışma gruplarının postoperatif ağrı skorları

Tablo 1. RFTA ve septoplastiyi takiben splint, tampon ve sutur uygulanan hasta gruplarının 
demografik dağılımı ve komplikasyon sıklığı

TAMPON GRUP SUTUR GRUP SPLİNT GRUP P

Yaş 31.47±10.88 30.41±10.17 30.43±9.21 0.822
Cinsiyet(kadın/erkek) 21/9 23/7 20/10 0.685
Operasyon Süresi 47.07±10.79 48.90±9.11 52.07±9.92 0.181
Minör hemoraji 0 2 0 0.129
Major hemoraji 0 0 0
Perforasyon 1 0 0 0.364
Kbuklanma 4 3 2 0.690
Sineşi 1 0 0 0.364
Hematom 0 0 1 0.364

Tablo2. PİT ve septoplastiyi takiben splint, tampon ve sutur uygulanan hasta gruplarının 
demografik dağılımı ve komplikasyon sıklığı

Tampon Splint Sutur p

Yaş 29±9.35 32.20±11.22 33.23±10.65 0.822
Cinsiyet(erkek/kadın) 23/7 20/10 22/8 0.679
Operasyon süreleri 54.63±9.67 60.47±8.67 57.27±9.85 0.063
Minör hemoraji 1 3 5 0.129
Major hemoraji 2 0 0 0.227
Perforasyon 0 0 0
Kabuklanma 12 7 7 0.259
Sineşi 5 1 6 0.133
Hematom 0 1 0 0.364

RSS-014

deneYsel olArAK oluşturulAn AlerjiK rinit 
modelinde liKopen’in KoruYuCu rolü
Halil Polat1, Mustafa Sağıt1, Seren Gülşen Gürgen2, Elife Berk3,  
İbrahim Özcan1

1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kayseri 
2Celal Bayar Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa 
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri

Amaç: Deneysel olarak alerjik rinit modeli oluşturulan ratlarda gavaj 
ve intranazal damla yoluyla uygulanan likopeninin koruyucu etkisi olup 
olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
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Gereç-Yöntem:  65 adet ratın intrakardiyak kanları alındıktan sonra 
randomize 7 gruba ayrıldı. 1.grup: Sham-Kontrol, 2.grup: Likopen 10mg/
kg/gün-gavaj, 3.grup: Likopen 20 mg/kg/gün-gavaj, 4.grup: intranasal li-
kopen damla, 5.grup: İntranasal steroid damla, 6.grup: Mısır yağı-gavaj, 
7.grup: Alerjik rinit grubu olarak isimlendirildi. Sham grubu hariç diğer 
grupların hepsine ovalbumin intraperitoneal yolla günaşırı 14 gün ve ta-
kiben intranazal yolla 15 gün süreyle uygulanarak ratlar sensitize edildi. 
Çalışmanın 15. gününden itibaren hergün ovalbumine ek olarak likopen, 
mısır yağı ve steroid ilgili gruplara 29. güne kadar verildi. Çalışmanın 
29. gününde tüm ratlar intrakardiyak kanları tekrar alınıp sonra sakrifiye 
edilerek nazal mukozaları histopatolojik olarak incelendi. Tedavi öncesi 
öncesi ve sonrası tüm ratların serum total IgE ve ovalbumin spesifik IgE 
değerleri değerlendirildi. 

Bulgular: Ovalbumin spesifik IgE değerlerinde sham grubu hariç di-
ğer gruplarda tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir yükseliş saptan-
dı. Total IgE değerlerinde ise alerjik rinit, mısır yağı, likopen 10mg/kg/gün 
ve intranazal likopen damla verilen gruplarda tedavi sonrası istatistiksel 
olarak anlamlı bir yükseliş tespit edilirken; sham, likopen 20mg/kg/gün ve 
intranazal steroid damla verilen gruplarda serum total IgE değerlerinde 
anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Histopatolojik incelemede nazal muko-
zalarda inflamatuar hücre artışı, eozinofil infiltrasyonu, ödem ve vaskuler 
dilatasyonu içeren inflamatuar patolojiler alerjik rinit ve mısır grubunda 
şiddetli; likopen 10mg alan grupta orta; intranazal likopen, likopen 20mg 
ve steroid alan gruplarda hafif – orta düzeyde değişen derecelerde gözlen-
di. İmmünohistokimyasal incelemede COX-2, MMP-9 ve VIP ekspresyo-
nu alerjik rinit ve mısır yağı grubunda şiddetli; likopen ve steroid grupla-
rında hafif-orta derecede; sham grubunda ise çok zayıf izlendi. 

Sonuç: Likopenin gavaj ve intranazal damla yoluyla uygulama sonrası 
hem serolojik hem de histopatolojik açıdan ovalbumin uygulaması sonra-
sında oluşan alerjik riniti tedavi ettiği ve artan dozda likopen uygulaması 
ile bu etkinin daha kuvvetli ortaya çıktığı saptandı.
Anahtar kelimeler: Alerjik rinit, likopen, ovalbümin, rat, steroid

RSS-015

rAtlArdA nAzAl muKozAl trAVmA modelinde, 
topiKAl CurCuminin YArA iYileşmesi üzerine 
etKileri
Gökhan Emiroglu1, Zerrin Özergin Coşkun1, Yıldıray Kalkan Kalkan2, 
Özlem Çelebi Erdivanlı1, Levent Tümkaya2, Suat Terzi1,  
Abdükadir Özgür1, Münir Demirci1, Engin Dursun1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 
Rize

Amaç: Nazal mukozal bütünlüğün bozulması çeşitli enfeksiyonlar, ka-
zalar sonrasında veya septum sinüs cerrahileri gibi iyatrojenik nedenler-
le KBB pratiğinde oldukça sık karşımıza çıkar. İyi organize olmuş nazal 
mukozal iyileşme bu açıdan önem arz etmektedir. Bu çalışmada ratlarda 
nazal mukozal tavma sonrasında topical kurkumin uygulanmasının yara 
yeri iyileşmesi üzerine etkileri araştırıldı.

Gereç-Yöntem:  Çalışmada randomize olarak 8 Spraque Dawley albi-
no cinsi rat içeren 5 grup kullanıldı. Grup 0 (normal nazal mukozanın de-
ğerlendirildiği kontrol grubu) dışında tüm ratların sağ nazal kavitelerinde 
fırçalama tekniği ile travma alanı oluşturmak suretiyle yara yeri alanı elde 
edildi. Grup1(sağ nazal kavitelerine travma yapılıp hiç bir şey yapılmadan 
takip edilen sham kontrol grubu ) Grup 2 ve 3 ( travma sonrasında 7 gün 
boyunca 1 ml dimetil sülfoksit (DMS) çözücüsü içerisinde eritilmiş 5 mg 
ve 10 ml kurkumin topical olarak uygulanan gruplar), Grup 4 ( travma 
sonrasında sadece DMS topical olarak uygulanan grup ) olarak belirlendi. 
Tüm gruplar 15. günde dekapitelize edilerek nazal mukozal yara yeri iyi-
leşme alanları histopatojik olarak ışık mikroskopunda sellüler hiperplazi, 
goblet hücre hipertrofisi ve dejenerasyonu, lökosit infiltrasyonu, silia kay-
bı ve dejenerasyonu, ödem ve vasküler dilatasyon varlığı açısından kör 
skorlama yöntemi ile değerlendirildi.

Bulgular: Grup 2 (düşük doz curcumin) ve Grup 1(sham kont-
rol) arasında selüler hiperplazi ( p=0,029,) silia kaybı ve dejenerasyo-
nu(p=0,009) aşısından, grup 3 (yüksek doz curcumin) ile Grup1(sham 
control) arasında selüler hiperplazi(p=0,001), silia kaybı ve dejenerasyo-
nu (p=0,010), lökosit infiltrasyonu (p=0,004), ve ödem p=0,008) açı-

sından olumlu yönde istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptandı.
Grup 1 ve Grup 4 ( DMS grubu) arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılık saptanmadı. 

Tartışma ve sonuçlar: Literatürde kurkuminin nazal kavite dışında 
diğer dokulardaki etkisini gözlemlemeye yönelik çalışmalar olmasına kar-
şın nazal mukozal yara yeri üzerinde etkisini gösteren herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. Mevcut bulgular bize uygun doz aralığında kullanılan 
kurkumin’in inflamasyon cevabını azalttığı,nazal mukozal yara yeri iyileş-
mesini hızlandırdığını göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Kurkumin, nazal mukoza, yara iyileşmesi

15. günde grup1,2,3 nazal mukoza ışık mikroskobik görüntüleri

Şekil 1. Grup 1 Resim 2: Grup 2 Resim 3: Grup 3 d: vaskuler dilatasyon, g: goblet hücresi, v: vaku-
olizasyon, e: ödem, ok başı: lökosit infiltrasyonu, h: hemoraji Trichrome boyaması, A-20x ve B-40x

RSS-016

deneYsel AlerjiK rinit rAt modelinde 
QuerCetin’in olAsı KoruYuCu rolü
Mustafa Sağıt1, Halil Polat1, Seren Gülşen Gürgen2, Elife Berk3,  
Sabri Güler1, Mehmet Yaşar1

1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Kayseri 
2Celal Bayar Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa 
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri

Amaç: Deneysel olarak alerjik rinit modeli oluşturulan ratlarda siste-
mik uygulanan quercetinin koruyucu etkisi olup olmadığının araştırılması 
amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: 35 adet ratın intrakardiyak kanları alındıktan son-
ra randomize 4 gruba ayrıldı. 1.grup: Sham-Kontrol, 2.grup: Quercetin 
80 mg/kg/gün- intraperitoneal (i.p), 3.grup: İntranasal steroid damla 
(Mometasone furoate), 4.grup: Alerjik rinit grubu olarak isimlendirildi. 
Sham grubu hariç diğer üç gruba ovalbumin i.p yolla günaşırı 14 gün 
ve takiben intranazal yolla 15 gün süreyle uygulanarak ratlar sensitize 
edildi. Çalışmanın 15. gününden itibaren hergün ovalbumine ek olarak 
quercetin ve steroid ilgili gruplara 21. güne kadar verildi. Çalışmanın 
22. gününde tüm ratlar intrakardiyak kanları tekrar alınıp sonra sakrifiye 
edilerek nazal mukozaları histopatolojik olarak incelendi. Tedavi öncesi 
öncesi ve sonrası tüm ratların serum total IgE ve ovalbumin spesifik IgE 
değerleri ölçüldü. 

Bulgular: Ovalbumin spesifik IgE değerlerinde sham grubu hariç diğer 
gruplarda tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir yükseliş saptandı. 
Total IgE değerlerinde ise tedavi sonrası alerjik rinit grubunda istatistiksel 
olarak anlamlı bir yükseliş tespit edilirken; sham, quercetine ve intranazal 
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steroid damla verilen gruplarda serum total IgE değerlerinde anlamlı bir 
değişiklik saptanmadı. Histopatolojik incelemede inflamatuar patolojiler 
alerjik rinit grubunda steroid ve quercetin grubuna göre daha şiddetli 
gözlendi. İmmünohistokimyasal incelemede de COX-2, MMP-9 ve VIP 
ekspresyonu alerjik rinit grubunda daha şiddetli izlendi. 

Sonuç: Quercetin sistemik uygulama sonrası hem serolojik hem de 
histopatolojik açıdan ovalbumin uygulaması sonrasında oluşan alerjik ri-
nitte etkili olduğu saptandı.
Anahtar kelimeler: Alerjik rinit, quercetin, ovalbümin, steroid

RSS-017

AllerjiK riniti olAn rAt modellerinde 
timoKinon'un Anti-inFlAmAtuAr etKisi
Ceren Günel1, Buket Demirci2, İbrahim Meteoğlu3, Mustafa Yılmaz6, 
İmran Kurt Ömürlü4, Tolga Kocatürk5, Fatih Ağdaş1

1Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın 
4Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın 
5Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın 
6Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın

Giriş: Allerjikrinit, en sık görülen allerjik hastalıktır. Güncel tedavi pro-
tokolleri semptomları hafifletiyor olsa dahi, daha iyi sonuçlar elde etmek 
için ilaç çalışmaları devam etmektedir.Timokinon, NigeliaSativa isimli bir 
bitkiden elde edilir. Timokinonun, anti-oksidan, anti-inflamatuar ve im-
munite düzenleyici etkileri rapor edilmiştir.

Amaç: Bizim bu çalışmayı yapma amacımız, allerjikriniti olan rat mo-
dellerinde timokinon'un hava yolu üzerindeki anti-inflamatuar etkisini 
araştırmaktır.

Yöntem: 42 rat üzerinde intraperitonealsensitizasyon ve intranaza-
lovalbumin uygulaması yoluyla allerjikrinit oluşturuldu. Hayvanlar 6 su-
bgruba ayrıldı (her kafeste 7 adet): 1) sağlıklı kontroller, 2) allerjikrinit 
grubu (AR grubu), 3) kortikosteroid ile tedavi edilen allerjikrinitlirat grubu 
(KS+AR), 4) 10 mg/kg TQ verilen sağlıklı ratlar (TQ10), 5) 3mg/kg TQ 
ile tedavi edilen allerjikrinitliratlar (TQ3+AR), ve 6) 10 mg/g TQ ile teda-
vi edilen allerjikrinitliratlar (TQ10+AR). Serumda IFN-γ, IL-4, IL-10 ve 
OVA-spesifikIgE seviyeler ölçüldü. Nazal mukozada histopatolojik deği-
şiklikler ve TNF-α ve IL-1β ekspresyonu değerlendirildi.

Sonuç: Timokinon; IL-4, OVA-spesifikIgE üretimini ve TNF-α ve IL-1β 
ekspresyonu baskılar, ayrıca nazal mukozaya eozinofilinfiltrasyonunu ve 
de ödem oluşumunu inhibe eder.

Sonuçta:Allerjik yanıtta Timokinon'un birden fazla baskılayıcı etkiye 
sahip olduğunu gözlemledik. Allerjikrinit tedavisi için potansiyel terapötik 
ajan olarak Timokinon kullanılabileceği sonucuna vardık.
Anahtar kelimeler: timokinon, allerjik rinit, IL-4, IL-10, OVA-spesifik IGE, TNF-α

RSS-018

mAsiF nAzAl polipozisli hAstAlArdA nAzAl 
hAVA AKımı üzerine FArKlı steroid tedAVi 
metodlArının etKileri
Hasan Hüseyin Arslan1, Fatih Arslan2, Süleyman Cebeci3,  
Üzeyir Yıldızoğlu4, Fuat Tosun1

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 
2Mevki Asker Hastanesi 
3Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi 
4Beytepe Asker Hastanesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı nazal polipozisli hastalarda nazal hava 
akımı üzerine preoperatif steroid uygulamalarının farklı tiplerinin etkinlik-
lerinin karşılaştırılmasıdır.

Materyal-Metod: Nazal endoskopide inferior konkanın alt sınırına 
kadar ulaşmış büyük polibi (Grade 3) olan hastalar çalışmaya alındı. Bu 
hastalar preoperetif uygulanan steroid metoduna gore 3 gruba ayrıldı: 
Grup-1 hastalara tek doz 40 mg intramüsküler depo-metilprednizolon 
asetat (Depo-Medrol®, Pfizer) verildi; Grup-2 hastalara metilpredni-
zolon tablet (Prednol®,Mustafa Nevzat) 32mg/gün oral olarak 15 gün 

azaltılan dozda verildi; ve Grup-3 hastalara topikal mometasonefuroa-
te (Risonel®,Abdi Ibrahim) 200 mcg/day nazal sprey formunda 30 gün 
verildi. Tüm hastalarda tedavinin hemen öncesinde nazal hava akımı 
rinomanometri ile ölçüldü. Bu ölçümler Grup-1 ve Grup-2 de tedavi 
başlangıcından 15 gün sonra, Grup-3 te de 30 gün sonar tekrarlandı. 
Rinomanometri ölçümlerinin sonuçları istatistiksel olarak analiz edildi ve 
tedavi metodlarının etkinlikleri karşılaştırıldı. 

Sonuçlar: Çalışmaya 60 hasta dahil edildi. Grup-1 de 18 hasta, Grup-
2 de 24 hasta ve Grup-3 de 18 hasta mevcuttu. Total inspiratuar nazal 
akım tedavi sonrası Grup-1 ve Grup-2 de anlamlı derecede arttı (p< 
0.05). Hava akımındaki düzelme oranında Grup1 ve Grup-2 (p> 0.05) 
arasında anlamlı farklılık yoktu. Grup-3 de topikal steroid tedavisi sonrası 
nazal hava akımında anlamlı bir değişiklik saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışma bulguları göstermiştir ki tek doz intramusküler me-
tilprednizolon asetat, nazal hava akımının iyileşmesinde 15 gün kullanılan 
oral sterod tedavisi ile benzer etkiye sahiptir. Ameliyat öncesinde intra-
musküler steroidlerin tek doz kullanım kolaylığından dolayı, ileri evre na-
zal polipozisli hastalarda burun tıkanıklığından geçici bir rahatlama elde 
etmek için tercih nedeni olabilir.
Anahtar kelimeler: Nazal polip, rinomanometri, steroid, burun tıkanıklığı

Tablo 1. Üç grupta tedavi öncesi ve sonrası ortalama total inspiratuar nazal hava akımı (ml/sn)

Tedavi öncesi Tedavi sonrası P değeri

İntramusküler 227,5 485 0,01
Oral 314,5 661 <0,001
Topikal 552 545 0,679

RSS-019

migren hAstAlArındA sinonAzAl AnAtomiK 
VArYAntlArın migren sıKlığı, Ağrı şiddeti Ve 
işten geri KAlınAn gün sAYısı ile ilişKisi
Ayşegül Verim1, Semra Külekçi2, Tuğba Çelik3, Çiğdem Kalaycık1, Engin Başer4

1Haydarpaşa Numune E.A.Hastanesi, Istanbul 
2Fatih Sultan Mehmet E.A.Hastanesi, Istanbul 
3Erzurum Horasan Devlet Hastanesi, Erzurum 
4Edirne Devlet Hastanesi, Edirne

Amaç: Kronik migren şiddetli başağrısı atakları ile karakterize kişinin 
fiziki kondisyonunu, iş verimini ve işe gidilen gün sayısını önemli oranda 
olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Bu çalışmamızda migren hastalarında 
sinüs anatomik varyantlarının migrenin epizodik halden kronik hale dö-
nüşmesinde bir etkisinin olup olmadığını araştırmayı hedefledik.

Gereç-Yöntem:  Burun lateral duvarına temas eden septum devias-
yonu olmayan 110 u epizodik, 97 si kronik migren şikayeti olan toplamda 
207 migren hastası Lund-Kennedy endoskopi ve Lund–Mackay radyoloji 
skorları kullanılarak endoskopik, radyolojik ve anatomik variant skorları 
açısından değerlendirilmişler ve ağrının gün sıklığı, süresi ve işe gidileme-
yen gün sayısı ile karşılaştırılmışlardır.

Bulgular: Toplam anatomik variant sıklığı ve endoskopi skorları açı-
sından epizodik migrenle kronik migren arasında istatistiksel olarak çok 
anlamlı farklılık gözlenmiştir. Radyoloji skorları açısından bu 2 gurup ara-
sında anlamlı fark bulunmamıştır. Anatomik variant varlığı baş ağrısı sıklı-
ğı, şiddeti ve işe gitmeme gün sayısı ile doğru orantılı bulunmuştur. Konka 
büllozanın hastaların tümünde başağrısının şiddetini ve işe gidilmeyen 
gün sayısını arttırdığı görülmüştür.

Sonuç: Kronik migrenli hastalarda endoskopi skorları epizodik mig-
renli hastalardan daha kötü ve sinonazal anatomik varyant sayısı daha 
yüksektir. Herhangi bir anatomik varyant varlığı başağrısı sıklığını, ağrı 
şiddetini ve işe gidilmeyen gün sayısını arttırmaktadır.
Anahtar kelimeler: anatomik, epizodik, kronik, migren, varyant
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Tablo 1. Analysis of Overall Anatomic Variants, Lund-Mackay and Endoscopy Scores according to 
Migraine Types.

epizodik 
migren

kronik  
migren

< 15 
days(n=110)

≥ 15 days 
(n=97)

Overall Right Anatomic Variant Min-Max 
(Median)

0-2 (1) 0-2 (2) 0,001**

Mean±SD 1,05±0,80 1,46±0,68
Overall Left Anatomic Variant Min-Max 

(Median)
0-3 (2) 0-3 (2) 0,002**

Mean ±SD 1,34±1,00 1,78±0,91
Right Lund-Mackay Scores Min-Max 

(Median)
0-2 (0) • 0-6 (0) 0,060

Mean ±SD 0,43±0,77 1,32±2,24
Left Lund-Mackay Scores Min-Max 

(Median)
0-1 (0) 0-6 (0) 0,317

Mean ±SD 0,37±0,49 1,33±2,23
Right Endoscopy Scores Min-

Max(Median)
1-4 (2) 2-6 (4) 0,001**

Mean ±SD 1,89±0,81 3,28±1,34
Left Endoscopy Scores Min-Max 

(Median
1-4 (2) 2-6 (4) 0,001**

Mean ±SD 2,09±0,81 3,28±1,34

RSS-020

nAzAl septum deViAsYonu CerrAhisinde 
uYgulAnAn CerrAhi teKniğin KoKu AlmA 
FonKsiYonunA etKisinin değerlendirilmesi
İmran Aydoğdu1, Yavuz Atar2, Zeynep Aydoğdu2, Ziya Saltürk2,  
Enes Ataç3, Mehmet Önder Doğan2, Yavuz Uyar2, Onur Üstün2

1Bahçelievler Devlet Hastanesi KBB Kliniği 
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği 
3Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi KBB Kliniği

Giriş: Septum deviasyonu, septumun anormal olarak sağa veya sola 
yönelip etkilenen hava pasajında tıkanıklığa neden olmasıdır. Nazal 
hava akımını düzeltmeye yönelik temel cerrahi girişim ise septoplasti-
dir. Çalışmamızda klasik septoplasti ile seçilmis olgularda uyguladığımız 
extracorporeal septoplasti yönteminin; koku fonksiyonlarını düzeltme, 
nazal hava akımı ve nazal semptomatolojiye olan etkisini karşılaştırmayı 
amaçladık.

Materyal-metod: Çalışmaya burundan nefes alma güçlüğü nede-
niyle Eylül 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında polikiniğimize başvuran 
ve nazal septum deviasyonu tanısı konan 39 hasta dahil edildi. Sınırlı 
deviasyonu olan ve external deformitesi olmayan hastalara klasik septop-
lasti yapıldı. İleri derece deviasyonu olup, kapalı septoplasti ile düzelmesi 
mümkün olmayan hastalara ise açık yaklaşımla extracorporeal septoplasti 
yapıldı. Hastalara operasyondan önce ve operasyon sonrası sekizinci haf-
tada sinonasal outcome test-22 (SNOT- 22), peak nasal flowmeter(PNIF), 
ve Connecticut Chemosensory Clinical Research Center (CCCRC) koku 
testi uygulandı. Ameliyat öncesi ve sonrası sonuçlar karşılaştırıldı. 

Bulgular: Hastaların 27 si erkek, 12 si bayandı. Hastaların tamamına 
septoplasti uygulanmış olup, bunların 25(%64,1) ine klasik septoplasti, 
14(%35,9)’üne ise extracorporeal septoplasti uygulandı. Klasik septop-
lasti uygulanan hastaların 18’i erkek, 7 si bayan olup yaş ortalaması 29,4 
tür(yaş aralığu 19-48). Extracorporeal septoplasti uygulanan 14 hastanın 
9’u erkek, 5’i bayan olup yaş ortalaması 31,3 tür(yaş aralığı 23-50). Her 
iki grupta ameliyat öncesinde göre ameliyat sonrasında SNOT skorların-
da, PNIF sonuçlarında ve koku fonksiyonlarında anlamlı olarak düzelme 
gözlendi(p<0,001).

Sonuç: Septum deviasyonlarına yönelik uygulanan düzeltici cerrahi-
lerin nazal hava akımı ve koku alma fonksiyonu üzerinde de pozitif etkisi 
olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Septoplasti, koku testi, septum deviasyonu

RSS-021

AllerjiK rinitli sigArA iÇen Ve iÇmeYen 
hAstAlArdA leVosetirizin etKisinin 
değerlendirilmesi
Mustafa Emrah Kınal, Arzu Tatlıpınar, Selami Uzun, Seher Şirin,  
Tuğba Aslan Dündar, Serhan Keskin
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Allerjik rinitli hastalarda alerjik semptomların baskılanmasında 
levosetirizine dihidroklorür KBB pratiğinde etkinliği ispatlanmış ve teda-
vide kullanılan preperatlardan biridir. Sigaranın mukosilyer klirensi, koku 
duyusunu ve birçok diğer nazal parametreyi olumsuz etkilediği bilinmek-
tedr. Bu çalışmanın amacı sigara içen ve içmeyen alerjik rinitli hastalarda 
levosetirizin hastalığın semptomları, rinolojik muayene bulguları, yaşam 
kalitesi ve nazal obstrüksiyon üzerine etkisini karşılaştırarak, sigaranın te-
daviye cevabı ne ölçüde etkilediğinin ortaya konulmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18-61 yaş aralığındaki 20’si sigara içen, 
28’i sigara içmeyen alerjik rinitli 48 hasta dahil edildi. Hastaların tedavi 
öncesi ve tedavi sonrası 1. aylarında semptomları, rinolojik muayene bul-
guları, nazal obstrüksiyon skor indeksleri (nose skor) ve rinokonjonktivit 
yaşam kalitesi ölçeği (RQLQ) skorları tespit edildi. Sigara içen ve içmeyen 
hastalardan elde edilen sonuçlar istatistiksel inceleme ile değerlendirildi.

Bulgular: Bir aylık tedavi sonrasında, tedavi öncesine göre, hem si-
gara içen, hem de içmeyen gruplarda hapşırma, sulu burun akıntısı, bu-
run kaşıntısı ve göz kaşıntısı şikayetlerinin tümünde ve rinolojik muayene 
skorlarında istatistiksel olarak anlamlı düşüş gözlendi. Nose skor ve tüm 
RQLQ parametrelerinin skorlarında her iki grupta da tedavi sonrasında 
öncesine göre anlamlı iyileşme saptandı. Sigara içen ve içmeyen grup-
ların karşılaştırılasında gruplar arasında tüm parametrelerde anlamlı bir 
farklılık tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, sigara içmeyen olguların te-
daviden sonraki nose skor düşüşünün, sigara içen olgulara göre yüksekli-
ği dikkat çekicidir. (p=0.089). 

Tartışma ve sonuç: Çalışmamızda alerjik rinitli hastalarda 1 aylık 
levosetrizin tedavisi sonrasında, hem sigara içen, hem de içmeyen has-
taların şikayetlerinde, rinolojik muayene bulgularında, nose skor değer-
lerinde ve RQLQ skorlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde iyileşme 
tespit edildi. Sigara içen ve içmeyen grupların karşılaştırılmasında tüm 
parametrelerde anlamlı farklılık tespit edilmemiş olmasına rağmen, sigara 
içmeyen olguların tedaviden sonraki nose skor düşüşünün, sigara içen 
olgulara göre yüksekliği dikkat çekicidir (p=0.089).

Sonuç olarak alerjik rinitli hastalarda levosetrizin tedavisi hem sigara 
içen, hem de içmeyen grupta etkilidir.
Anahtar kelimeler: allerjik rinit, sigara, obstrüksiyon

RSS-022

Adenoid hipertroFisinin değerlendirilmesinde 
lAterAl grAFi FleKsiBl endosKopinin Yerini 
tutABilir mi ?
Yalçın Alimoğlu, Fazilet Altın, Süleyman Yılmaz
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü

Amaç: Lateral nazofarenks grafisinin adenoid hipertrofisinin değerlen-
dirilmesindeki rolünü değerlendirmek. 

Materyal-Metod: Aralık 2015- Mart 2016 tarihleri arasında Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde burun tıkanıklığı ve uyku ile ilişkili ne-
fes bozukluğu nedeniyle başvurmuş ve cerrahi tedavi düşünülen hasta-
ların, uyku sırasındaki nazal semptomları ve gündüz nazal semptomları 
bir anket ile sorgulandı, lateral nazofarenks grafisi ve fleksibl nazofarenks 
endoskopisi yapıldı. Adenoid dokusu lateral nazofarenks grafisinde ade-
noid vejetasyonun en konveks noktası ile basiocciput arasındaki mesafe-
nin aynı doğrultuda yumuşak damak ile basioccput arasındaki mesafeye 
oranı hesaplanarak değerlendirildi. Fleksibl nazofarenks endoskopisi kayıt 
altına alınırken koana ve adenoid dokusu vizualize edildi. Daha sonra 
Image J programı kullanılarak koana alanı ve adenoidin koana hizasında-
ki alanı ölçülerek tıkanıklık oranı tespit edildi. Fleksibl endoskopide septal 
deviyasyon diğer ek bulgular da not edildi. Her iki tanısal modalite ara-
sındaki korelasyon araştırıldı. 
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Bulgular: 34 pediatrik hasta çalışmaya dahil edildi. 4 hasta fleksibl 
endoskopiyi tolere edemedi. 30 hastanın nazofarenks açıklığı her iki 
modalite ile değelendirildi. Görüntüleme metotları arasında güçlü kore-
lasyon (r=0,762; p= 0.0) bulundu. Lineer regresyon analizinde "lateral 
grafi tıkanıklık oranı*0,77+0,13= fleksibl endoskopideki tıkanıklık oranı" 
tahmini yapılabileceği önerilmiştir. Bunun dışında endoskopide 7 hastada 
septum deviyasyonu ve 5 hastada posterior nazal bölgede pürülan akıntı 
tespit edildi. 

Sonuç: Lateral nazofarenks grafisi burun tıkanıklığı semptomları olan 
çocuklarda fleksibl endoskopi ile korele sonuçlar vermektedir. Lateral na-
zofarenks grafisindeki tıkanıklık ile gerçek tıkanıklık oranı tahmin edilebi-
lir. Ancak ek nazal patolojiler lateral grafide görülememektedir.
Anahtar kelimeler: adenoid hipertrofisi, fleksibl endoskopi, lateral nazofarenks 
grafisi

Tablo 1. Lateral grafi ve fleksibl endoskopideki ortalama tıkanıklık

Lateral grafideki tıkanıklık (%) Fleksibl endoskopideki tıkanıklık(%)

n=30 70,89±15,34 67,61±16,32

RSS-023

endonAzAl endosKopiK trAnsKriBriForm 
YAKlAşımdA ÇoK tABAKAlı reKonstruKsiYonun 
etKinliği
Süha Beton1, Gökmen Kahiloğulları2, Hazan Başak1,  
Selçuk Mülazimoğlu1, Hasan Çağlar Uğur2, Cem Meço1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
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Giriş: Olfaktor groove menenjiyomu gibi çeşitli patolojilere müdahale 
için kullanılan endonazal endoskopik transkribriform yaklaşım sonrasında 
sinonazal kaviteye açılan geniş bir defekt oluşur. Bu yaklaşımla her iki 
lamina papricea arasında oluşturulan geniş defektlerin rekonstruksiyonu 
krista gallinin eksizyonunu gerektirebilir ve zorluklar yaratabilir. Bu sunu-
mun amacı endonazal endoksopik transkribriform yaklaşım sonrasında 
çok tabakalı rekonstruksiyonun öneminin vurgulanmasıdır. 

Gereç-Yöntem: Kliniğimizde 2009 ve 2015 yılları arasında endosko-
pik transkribriform yaklaşım ile opere edilen hastaların retrospektif analizi 
yapıldı. Post operatif sonuçlar görüntüleme yöntemleriyle, endoskopiyle 
ve objektif BOS testleri ile değerlendirildi. 

Bulgular: Ondört hasta çalışmaya dahil edildi. 11 hasta tümör re-
zeksiyonu için (6 olfaktor groove menenjiyomu, 2 estezinöroblastom, 2 
fibröz displazi ve 1 meningoensefalosel) ve 3 hasta BOS fistülü onarımı 
için opere edildi. Tüm hastalarda çok tabakalı rekonstruksiyon fasya lata 
ile intradural underlay, ekstradural underlay ve overlay olarak yapıldı. 
2013 yılı sonrasında 8 hastada nazoseptal flep son kat olarak kullanıldı. 
Rekonstruksiyon sırasında frontal sinüs havalanması için 12 hastada Draf 
III ve 2 hastada Draf IIB prsedürü gerekti. Post operatif birinci aydaki 
nazal sekresyon Beta-2-transferrin testinde ve ortalama 21 ay olan takip 
süresinde klinik BOS rinoresine rastlanmadı. 

Tartışma ve Sonuç: Transkribriform yaklaşım sonrasında fasya lata 
ile çok tabakalı rekonstruksiyon efektif ve stabil bir onarım metodudur. 
Son kat olarak nazoseptal flebin kullanımı stabiliteyi arttırmakta ve iyileş-
meyi hızlandırmaktadır.
Anahtar kelimeler: transkribriform yaklaşım, BOS rinore onarımı, cerrahi sonuçlar

RSS-024

endosKopiK endonAzAl Bos rinore tedAVisi Ve 
sonuÇlArı
Raşit Midilli, Sercan Göde, İsa Kaya, Umut Erdoğan, Sevinç Eraslan, 
Bülent Karcı
Ege Universitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Giriş-amaç: Bu yazının amacı endoskopik endonazal cerrahi uygu-
lanan spontan ve travmatik BOS rinore olgularımızın tedavi sonuçları 
sunmaktır.

Gereç-yöntem: Bu çalışmada endoskopik endonazal cerrahi uygu-
lanan 46 travmatik ve spontan BOS rinore olgularının dosyaları retros-
pektif olarak incelendi.Tüm hastalara Preoperatif MR sisternografi, BT 
görüntülemesi ve beta2 transferrin tetkiki yapıldı. Hastalara endonazal 
endoskopik cerrahi uygulandı. Cerrahi sonuçlar tanısal tetkiler ışığında 
değerlendirildi.Yaş ortalaması 44,17 (13-75) takip süresi ortalama 26,25 
ay (2-72) olarak bulundu.

Bulgular: Hastaların 30’u travmatik (16 iatrojenik, 14 travma), 16’sı 
spontan BOS rinoreydi.10 olguya peroperatif intratekal flurosein enjek-
siyonu yapıldı.26 hastada defekt yeri etmoid sinüsler, 13 sfenoid sinüs, 7 
frontal sinüs olarak saptandı. 36 olguya çok katlı fasya lata ile, 5 olguya 
septal kartilaj, 3 olguya septal kartilaj + fasya lata ile ve 2 olguya orta 
konka grefti ile onarım uygulandı. 5 olguda rinore tekrar gelişti.Bunların 
4’ü 1 aydan uzun sürdüğü için tekrar opere edildi, 1 olguda konservatif 
tedavi ile rinore şikayeti kesildi. 1 olgu 2. operasyondan sonra tekrar ri-
nore olması üzerine 3. kez opere edildi. Rinoresi tekrarlayan 4 hastanın 
3’ünde yeni BOS odağı 1’inde greft konulan yerde defekt izlendi. 1 has-
tada intratekal florecein yapılmasına bağlı nöbet izlendi. Endoskopik en-
donazal yaklaşımla BOS rinore onarımı başarı oranı 1.cerrahide %91,30 
2.cerrahide %97,82 ve 3.cerrahide %100 olarak bulundu. MR sisternog-
rafinin defekt yerini saptamadaki başarı oranı %54,25, BT’nin başarı ora-
nı %58,53 olarak bulundu.

Tartışma-sonuçlar: Endoskopik endonazal BOS rinore onarımı 
ilk cerrahide %90’dan fazla başarı görülen etkin bir cerrahi yöntemdir. 
Preoperatif dönemde dura defektinin tespitinde MR sisternografi son 
yıllarda önerilse de, bizim çalışmamızda BT’ye üstünlük görülmemiştir. 
Radyolojik tetkiklerin sınırlı defekt tespit oranı değerlendirildiğinde cerra-
hide tüm kafa tabanının hazırlanmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı 
düşünülmüştür. İntratekal flurosein uygulaması özellikle spontan ve rek-
kürens gösteren olgularda birden fazla odağı gösterebilmesinden dolayı 
tercih edilebilir.
Anahtar kelimeler: BOS rinore, florecein, fasya lata

RSS-025

endosKopiK endonAzAl enseFAlosel CerrAhisi 
deneYimimiz
Bülent Karcı, Raşit Midilli, Sercan Göde, Baha Sezgin, Arın Öztürk
Ege Universitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Giriş: Ensefalosel kraniyumdaki bir defektten beyin dokusunun her-
niasyonu şeklinde tanımlanmaktadır. Semptomlar lokalizasyona ve bü-
yüklüğüne göre değişkenlik göstermekte olup rinore, baş ağrısı, diplopi 
en başta gelenleridir. 

Amaç: Çalışmanın amacı Ocak 2008- Şubat 2016 tarihleri arasında 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde ensefalosel 
nedeniyle opere edilen hastaların ve uygulanan cerrahi tedavi yöntemle-
rinin incelendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2008- Şubat 2016 tarihleri arasında Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda ensefa-
losel nedeniyle opere edilen ve kayıtlarına ulaşılabilen 11 hasta çalışmaya 
dahil edilmiştir. Tanı için hastaların muayene bulguları, radyolojik görün-
tüleme teknikleri, endoskopik nazal bakıları araştırılmıştır. Demografik 
bilgiler, predispozan faktörler, semptomlar, komplikasyonlar, ensefalosel-
lerin kaynaklandığı bölge ve uygulanan cerrahi tedaviler olgular eşliğinde 
tartışılmıştır.

Bulgular: Beş erkek, 6 kadın hastadan oluşan 11 hastanın ortalama 
yaşı 50,9 yıldır. 3 hasta pre-operatif rinore şikayeti, 2 hasta görme şikaye-
ti, 5 hasta baş ağrısı şikayeti, 1 hasta koku alma bozukluğu şikayeti nede-
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niyle araştırılırken tanı almıştır. Hastaların 1 tanesinde geçirilmiş travma 
öyküsü, 2 tanesinde geçirilmiş cerrahi öyküsü mevcuttur. Ensefalosellerin 
5 hastada frontal sinüs, 2 hastada frontoetmoid reses, 1 hastada sfe-
noetmoid reses, 3 hastada sfenoid sinüs kaynaklı olduğu saptanmıştır. 
Ensefalosele bağlı 1 hastada oftalmopleji ve tam görme kaybı, 1 hasta-
da ise diplopi varlığı saptanmıştır. 1 hastada 2 kez tekrarlayan menenjit 
öyküsü mevcuttur. 3 hastada endoskopik+ogston luc ile ensefalosel ek-
sizyonu ve defekt onarımı yapılırken, 8 hastada sadece endoskopik ya-
pılmıştır. Frontal sinüs veya frontal resesi içine alan ensefalosellere Draf 3 
prosedürü veya eksternal frontal sinüs cerrahisi uygulanmıştır. 7 hastada 
fasia lata grefti, 1 hastada Haddad flebi kullanılmıştır. Bir hastada posto-
peratif 9. ayda BOS rinore gelişti. Bir hastada postoperatif birinci günde 
frontal lob sendromu gelişmiştir.

Sonuç: En sık geliş bulguları sırasıyla başağrısı, BOS rinore ve görme 
problemleridir. Cerrah gerekli hallerde açık cerrahi için hazırlıklı olmalıdır. 
Endoskopik ensefalosel cerrahisi yüksek başarıya sahip minimal kompli-
kasyon oranıyla dikkat çekmektedir.
Anahtar kelimeler: Ensefalosel, fasya lata, rinore

RSS-026

endosKopiK endonAzAl hipoFizeKtomiler
Sercan Göde1, Umut Erdoğan1, Hüseyin Biçeroğlu2, Ergin Özgiray2, 
Sedat Çağlı2, Taşkın Yurtseven2, Murat Samet Ateş1,  
Fetih Furkan Şahin1, Ceyda Karahan1, Raşit Midilli1, Bülent Karcı2

1Ege Universitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 
2Ege Universitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Hipofiz bezine uygulanan cerrahi tekniklerde son yüzyıl içinde 
çeşitli yenilikler geliştirilmiştir. Tamamen endoskopik transseptal, transsfe-
noidal girişim tüm dünyada yaygın kullanım alanı bulmuştur. Bu yazının 
amacı endoskopik transseptal, transsfenoidal yaklaşımla cerrahi uygula-
nan hipofiz adenomlu olgularımızın kullanılan cerrahi teknik ve tedavi 
sonuçlarını sunmaktır.

Yöntem-gereç: Haziran 2015- Ocak 2016 yılları arasında hipofiz ade-
nomu nedeniyle endoskopik transsfenoidal, transseptal yaklaşımla cerra-
hi uygulanan 51 hastanın (22 erkek, 29 kadın) klinik sonuçları retrospektif 
olarak incelendi. Tüm hastalara preoperatif, postoperatif MR çekildi ve 
hormon profillerine bakıldı. Sonuç ölçütü olarak hormon profilinde dü-
zelme ve MR’da rezidü kitle varlığı değerlendirildi. Yaş ortalaması 44,11 
yıl (22-68) olarak bulundu.

Bulgular:. 25 hastanın hormon profili pozitif (14 Prolaktin, 6 ACTH, 
2 ACTH + TSH, 3 ACTH + Prolaktin yüksekliği) olarak saptandı. 
Postoperatif patolojiler incelendiğinde 24 nonfonksiyone hipofiz adeno-
mu, 20 hormon aktif hipofiz adenomu ( 6 Growth Hormon, 6 ACTH, 3 
Prolaktin, 2 FSH, 1 ACTH + TSH, 1 TSH + Growth hormon, 1 Growth 
hormon + prolaktin), 1 nöroendokrin tümör metastazı, 1 karsinom me-
tastazı, 3 kist içeriği, 1 nekrotik materyal ve 1 yetersiz materyal olarak 
raporlandı. Postoperatif dönemde 1 hastada uygunsuz ACTH sendromu 
1 hastada da rekürren epistaksis gelişti. Tıbbi tedaviyle düzelme saptandı. 
11 hastada semptomatik olmayan rezüdüyle uyumlu olabilecek radyo-
lojik görünüm izlendi. Rezüdü izlenen hastaların 4’ünde kavernöz sinüs 
invazyonu mevcuttu. Preoperatif dönemde hormon profili aktif olan 25 
hastanın 17’sinin hormon düzeylerinin normal sınırlara gerilediği saptan-
dı. Toplamda rezidü kitle olan veya hormon bozukluğu devam eden 13 
hasta vardı. Cerrahinin başarısı %74.50 olarak saptandı.

Sonuç-tartışma: Endoskopik transseptal, transsfenoidal yaklaşım 
kullanılarak uygulanan hipofiz cerrahisi geniş görüş alanı, 4 el cerrahisi 
kullanılabilmesi, minimal morbitide düzeyi ve yeterli cerrahi rezeksiyona 
olanak sağlaması nedeniyle etkin bir tedavi yöntemidir.
Anahtar kelimeler: Endoskopik hipofizektomi, transsfenoidal yaklaşım, hipofiz 
adenomu

RSS-027

sinonAzAl inVerted pApillom CerrAhisinde 
Kliniğimizin sonuÇlArı
Erkan Öztürk, Şenol Çomoğlu, Necati Enver, İlker Erdinç Öztürk,  
Kemal Değer
İstanbul Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul

Amaç: Çalışmanın amacı kliniğimizde uygulanan sinonazal inverted 
papillom cerrahisinin sonuçlarını analiz ederek uygulanan cerrahi teknik-
lerinin rekürrens, malignite ve komplikasyon oranları ile ilişkisini ortaya 
koymaktır.

Gereç ve yöntemler: 2008-2015 yılları arasında İstanbul Tıp 
Fakültesi KBB Kliniğinde inverted papillom nedeniyle cerrahi uygulanan 
52 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik 
verileri ve eski cerrahi, kaynaklandığı anatomik yer, evre, başvuru semp-
tomları, cerrahi içeriği, nüks bilgileri klinik takip dosyalarından edinilerek 
nüks ve malignite üzerine etkileri değerlendirildi.

Bulgular: İnverted papillom tanısı ile tedavi edilen 52 hastanın yaş or-
talaması 59,37±12,46 olup yaş aralığı 32-84’tür. 52 hastanın 41’i erkek, 
11’i kadındı. En sık başvuru şikayeti burun tıkanıklığı (%82,7) iken; diğer 
şikayetler de sırasıyla burun akıntısı, baş ağrısı, yüzde dolgunluk, koku 
alamama ve burun kanamasıdır. Hastaların Krouse evreleme sistemine 
göre 1‘i T1, 4’ü T2, 41’i T3, 6’sı ise T4 olarak dağıldığı saptanmıştır. 
46 hastada sadece endoskopik transnazal yöntem uygulanırken, 6 has-
tada aynı zamanda Caldwell-Luc prosedürü de uygulanmıştır. Hastalığın 
kaynaklandığı yerler arasında en sık lateral nazal duvar (16/52) ve mak-
siller sinüs medial duvarı (13/52) yer almaktadır. Maksiller sinüsün di-
ğer duvarları kaynaklı lezyonlar 16 hastada bulunmaktaydı. 3 hastada 
etmoid sinüs, 1’er hastada sfenoid sinüs, frontal sinüs, septum ve orta 
konka kaynaklı olduğu görüldü. Ortalama takip süresi 49,54±26,61 iken; 
minimum-maksimum takip süresi 2-96 ay idi. Hastaların takiplerinde 6 
(%11,5) hastanın nüks ettiği saptandı. Ortalama nüks süresi 41.33 ay 
olarak bulundu. 9 hastanın epidermoid karsinom veya displazi içer-
diği saptanmıştır. Sigaranın nüks (p=0.289) ve geçirilmiş eski cerrahi 
(p=0,748) üzerine etkisi olmadığı, eski cerrahi öyküsünün multiple yerle-
şimle (p=0.043) anlamlı olarak ilişkili olduğu saptanmıştır.

Sonuç: İnverted papillomun nüksünü önlemede en önemli faktör yer-
leşim yerinin tespit edilmesi ve tam olarak eksize edilmesidir. Sigara, eski 
cerrahi öyküsünün malignite ve nüksle ilişkisi gösterilememekle birlikte, 
multiple yerleşimin tekrarlayan cerrahi ile ilişkili olduğu görülmektedir. 
Daha net istatistiksel sonuçların elde edilebilmsei için daha geniş vaka 
serileri ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Caldwell-Luc, endoskopik sinüs cerrahisi, inverted papillom, 
malignite, nüks

RSS-028

endonAzAl YAKlAşımlA AuriKüler KArtilAj 
greFt KullAnılArAK septAl perForAsYon 
onArımı
Orhan Özturan, Alper Yenigün, Erol Şentürk, Sabri Baki Eren,  
M. Fadlullah Aksoy

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Amaç: Nazal septal perforasyon tamiri için literatürde çok çeşitli yön-
temler tarif edilmiştir. Eksternal yaklaşımla yapılan tamirlerde en yüksek 
başarı oranları bildirilmesine rağmen bu teknik oldukça zaman alıcıdır. 
Ayrıca perforasyon sahasına ekstramukozal olarak ulaşmak için çok sa-
yıda fonksiyonel ve estetik yapılara müdahale edilmesini gerektirir. Bu 
çalışmada perforasyon alanına doğrudan müdahale edilen endonazal 
endoskopik yaklaşımla aurikular kartilaj greftin inlay uygulanmasının et-
kinliği araştırıldı.

Materyal-metod: Endoskopik olarak endonazal yaklaşım ile septal 
perforasyon onarımı yapılan 12 hasta çalışmaya dahil edildi. Kapalı en-
donazal yaklaşımla perforasyon alanına bilateral perikondriumu korun-
muş auriküler kartilaj greft inlay olarak yerleştirildi. Perforasyon durumu 
ve semptomlar preoperatif, postoperatif 1, 3 ve 6. ayda değerlendirildi. 
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Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 28.2 idi. 
Perforasyon boyutu preoperatif olarak ortalama 12.6±0.78 mm (5-20 
mm) olarak ölçüldü. Hastalarda preoperatif semptom olarak %66.6 
kanama, %58.3 kabuklanma, %41.6 ıslık sesli solunum, %33.3 burun 
tıkanıklığı ve %16.6 oranında ağrı izlendi. Postoperatif perforasyon bo-
yutlarında küçülme izlenmeyen vaka olmadı. Hastaların 9/12 (75%)’ de 
perforasyon tamamen kapandı. Üç hastada ise perforasyon küçülmüş fa-
kat kapanmamış olarak izlendi ve revizyon cerrahisi önerildi.

Tartışma ve sonuç: Anterior yerleşimli ve küçük perforasyonların 
semptomatik olduğu ve cerrahi tedavinin semptomatik hastalarda endike 
olduğu bilinmektedir. Bu çalışma ile 20 mm den küçük, anterior yerleşimli 
perforasyonların, endonazal endoskopik yaklaşım ile kısa sürede, güvenli 
ve başarılı bir şekilde kapatılabileceğini göstermiş olduk.
Anahtar kelimeler: auriküler kartilaj, endonazal yaklaşım, septal perforasyon

Şekil 1. 

RSS-029

periorBitAl süspAnsiYon teKniği ile ileri 
lAterAl FrontAl sinüs lezYonlArınA YAKlAşım
Cem Meço, Süha Beton, Hazan Başak, Selçuk Mülazimoğlu,  
Hasay Guliyev, Babür Küçük, İrfan Yorulmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Draf prosedürleri havalanması iyi olan sinüslerde frontal sinüse 
ulaşımda kolaylık sağlamasına ragmen, ileri lateral yerleşimli lezyonlar 
cerrahlar için zorluk oluşturmaktadır. Bu çalışmada 2010 yılından beri 
uyguladığımız özgün tekniğimizin etkinliği değerlendirildi. Bu teknik ile 
periorbital süspansiyon uygulanarak endoskopik yolla ulaşılamaz olarak 
kalan frontal sinüsün ileri lateral ve supraorbital yerleşimli patolojilerine 
ulaşımı ve müdahaleyi mümkün kılmaktadır. 

Gereç-Yöntem:  Bu çalışmada 2010-2016 yılları arasında kliniğimiz-
de endonazal endoskopik yolla periorbital süspansiyon tekniği kullanıla-
rak opere edilen hastaların retrospektif analizi yapıldı. Açık veya kombine 
(hem açık hem endoskopik teknik birarada) teknik kullanılan operasyon-
lar çalışma dışı bırakıldı. Klinik bulgular, radyolojik yöntemler, cerrahi bul-
gular, ve tedavi sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Periorbital süspansiyon tekniği kullanılan farklı patolojilere 
sahip 14 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar sırasıyla 4 BOS rinore 
onarımı, 3 fibroosseoz lezyon, 3 inverted papilloma, 2 mukosel, 1 frontal 
kolesteatom ve 1 malign mezenkimal tümör olarak saptandı. Bütün tü-
mörler total olarak çıkarıldı. Patolojinin lateral yayılım miktarına bağlı ola-
rak farklı derecelerde periorbital süspansiyon tekniği kullanıldı. Bu teknik-
le transfrontal yaklaşımla en lateralde; orta fossa durası ve temporal kas 
periostuna kadar ulaşım sağlanabildi. Periorbita süspansiyon yönteminde 
periorbitanın medialde tek yapışma noktası olan anterior etmoid arterin 
ligasyonunun teknikte en önemli basamak olduğu berlirlendi.

Tartışma ve sonuç: Periorbital askı tekniği ileri lateral ve supraorbital 
lezyonların çıkarılmasında tümüyle yeni bir yaklaşım olarak babul edil-

melidir. Bu teknik sınırlarımızı genişleterek bize daha öncesnde endonazal 
endoskopik yolla ulaşılması mümkün olmayan alanlara yeterli müdahale 
imkanı sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: frontal sinüs, endonazal endoskopik cerrahi, periorbital 
süspansiyon

RSS-030

septAl perForAsYon onArımındA Yeni Bir 
teKniK; endosKopiK pediKüllü Kompozit Alt 
KonKA FleBi
Sedat Doğan1, Eren Taştan2, Mehmet Karataş1, Yasin Sarıkaya1

1Adıyaman Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, Adıyaman 
2*

Nazal septum perforasyonlarının onarımı için çok sayıda teknik ta-
nımlanmış olmasına rağmen rinologlar için zor bir konu olmaya devam 
etmektedir. Bununla birlikte bugüne kadar yapılan çalışmalar üç tabakalı 
onarımın ve pediküllü vasküler fleplerin septal perforasyonların onarımın-
da daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı nazal 
septal perforasyonlarının onarımında üç tabakalı onarım imkanı sağla-
yan pediküllü alt konka kompozit flebi tekniğimizi sunmak ve sonuçlarını, 
avantajlarını ve dezavantajlarını tartışmaktır.

Metod: 2015-2016 yılları arasında septal perforasyon onarımı yapılan 
11 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Süperior inferior boyutları 2,5 cm üze-
rinde olan perforasyonlar, anterior yerleşimli perforasyonlar, daha önce 
alt konka cerrahisi geçiren hastalar, atrofik rinit bulgularına rastlanan has-
talar çalışma dışı bırakıldı. Cerrahi teknik: Alt konkaya lokal anestezi in-
filtrasyonunu takiben alt konka medialize edilerek süperior sınır boyunca 
anteriordan posteriora doğru tam kat kesilir. Posteriorda vasküler pedikül 
sağlam bırakılır. Daha sonra alt konka inferior sınırına posteriorda vaskü-
ler pediküle kadar insizyon yapılır. Daha sonra perforasyonun anterior 
posterior boyutu belirlenerek hazırlanan pediküllü flebin medial yüzünde 
posterior perforasyon kenarına sütüre edilecek alana mukozal insizyon 
yapılarak mukoza posteriordan anteriora doğru birkaç mm eleve edilir. 
Bu aşamada submukozal alanda derin bir insizyon yapmamaya ve pedi-
küle zarar vermemeye özen gösterilir. Takiben hazırlanan flep avive edil-
miş perforasyon kenarlarına sütüre edilir. Postoperatif takiplerde düzgün 
yüzeyli mukozal kapanma izlendikten sonra (ortalama 3.hafta) pedikül 
kesilir. 

Sonuçlar: Hastaların takip süresi 3 ay ile 12 ay arasında değişmekte-
dir Hastaların septal perforasyon boyutları 1,7 mm ile 2,8 mm arasında 
değişmekte idi. Bir hastada total flep nekrozu, bir hastada da posterior 
sınırda 1x1 mm lik reperforasyon izlendi. Reperforasyon izlenen hasta 
revize edildi ve kapanma sağlandı. Alt konka kompozit flebi özellikle orta 
büyüklükteki (1,5 -3 cm), anterior yerleşimli olmayan nazal septal per-
forasyonlarda başarılı sonuçlar alınabilecek bir tekniktir. Daha büyük ve 
anterior perforasyonlu olgulardaki sonuçların değerlendirilebilmesi açı-
sından daha geniş serilerde çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: nazal septal perforasyon, alt konka, flep, endoskopik
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Şekil 1. flebin intraoperatif görünümü

RSS-031

ilAÇlA indüKlenmiş uYKu endosKopisi üst 
hAVAYolu değişiKliKlerinin doğAl uYKu n1, 
n2, n3 Ve rem eVrelerindeKi VideoendosKopiK 
değişiKliKler ile KArşılAştırılmAsı
Adin Selçuk, Erkan Esen, Ferit Bayakır, Şaban Eyisaraç, Serdar Başer, 
Erdem Altıparmak, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Selahattin Genç
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,KBB Kliniği, Kocaeli

Obstrüktif uyku apneli hastaların cerrahi kararını vermede, ilaçla indük-
lenmiş uyku endoskopisi (sedasyon endoskopisi, uyku endoskopisi) bili-
nen en yararlı yöntemdir. Uyku endoskopisinde üst havayolunun obstrük-
siyon yeri, obstrüksiyon derecesi ve konfigürasyonunun belirlenmesiyle 
en uygun cerrahi tedavi yöntemi seçilir ve tedavi başarısı yükseltilmiş olur. 
Uyku endoskopisi, doğal uykuyu fizyolojiye en yakın biçimde taklit et-
mesine ragmen, kullanılan anestezik ajanların N1 ve N3 evrelerini azalt-
tığı, REM evresini azalttığı veya tümüyle ortadan kaldırdığı, apne süresini 
azalttığı ve farengeal dilatörlerin kas tonusunu REM ve non-REM evreleri-
nin arasında değerde oluşturduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

Saf horlama ve hafif-orta derecede obstrüktif uyku apne sendromlu 
17 olguda polisomnografik inceleme sırasında doğal uyku videoendos-
kopik kayıtları alınarak, uyku evrelerine göre üst havayolu değişiklikleri 
gözlenmiş, aynı olgularda ilaçla indüklenmiş sedasyon videoendoskopi 
görüntüleriyle karşılaştırılmıştır.

Sedasyon endoskopisinde ve doğal uyku endoskopisinde üst havayolu 
obstrüksiyonunun yeri (p>0.001) ve konfigürasyonu (p>0.001) istatis-
tiksel olarak farklılık göstermemiştir. Dolayısıyla sedasyon endoskopisi 
patoloji yerini doğru tespit etmemizde yararlı yöntemdir. Obstrüksiyon 
dereceleri karşılaştırıldığında, sedasyon endoskopisi ile doğal uyku N1, 
N2 ve REM evreleri endoskopik değerlendirmeleri benzerlik göster-
miş (p>0.001), ancak N3 evresinde obstrüksiyon derecesinin arttığı 
(p<0.001) gözlemlenmiştir. Sedasyon endoskopisinin patolojinin şidde-
tini olduğundan daha az gösterebileceği düşünülmüştür.
Anahtar kelimeler: İlaçla indüklenmiş uyku endoskopisi, sedasyon endoskopisi, 
polisomnografi, horlama, obstrüktif uyku apnesi

RSS-032

oBstrüKtiF uYKu Apnesi (osAs) hAstAlArınA 
YApılAn septoplAstinin polisomnogrAFi Ve 
uYKu sKAlA indeKslerine etKisi
Ela Araz Server, Engin Acıoğlu, Özgür Yiğit, Nihal Seden Tekke,  
Ecem Sevim Longur, Ahmet Görkem Yasak
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

Giriş: Burun tıkanıklığında burun pasajı daralıp nasal resistans artar. 
Geçen hava hızı artarak yumuşak damağın salımın hızını artırır ve horla-
ma şiddetinde artma üst solumun yolunda obstrüksiyonun şiddeti artar. 
İzole nasal cerrahi sadece burun tıkanıklığını düzelterek pasajı genişletir 
ve nasalresistansı azaltır. Bu durum üst sonum yolundaki obstrüksiyonu 
azaltarak apne ataklarında ve horlamada azalmaya neden olabilir. 

Amaç: Farklı derecedeki obstrüktif uyku apnesi (OSAS) tanısı alan 
hastalara yapılan septoplastinin etkinliğini araştırmak. 

Gereç-Yöntem:  Çalışmamız 2009-2014 tarihleri arasında İstanbul 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde prospektif olarak yapılmıştır. Kulak 
burun boğaz polikliniğine burun tıkanıklığı horlama ve uykuda nefes kesil-
mesi ile başvuran bireylere ilk olarak hastanemiz uyku laboratuarında po-
lisomnografi yapılmış.OSAS saptanan muayenesinde izole nazal septum 
deviasyonu olan bireyler dahil edilmiştir. Bireylere septoplasti operasyonu 
uygulanmış. Preoperatif ve postoperatif 3.ayda hastaların apne hipopne 
indeksleri(AHI), minimum oksijen saturasyonları(MOS), epworth skalala-
rı ve pittsburg uyku indekleri değerlendirilmiştir.Analiz için SPSS 15.0 for 
Windows programı kullanılmış veriler Paired t Test ve McNemar-Bowker 
Test ile incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza 19 erkek (%76) 6 kadın (%24) dahil edilmiş-
tir. Hastaların ortalama yaşı 43,3±10,5 dir. Hastaların preoperatif AHI 
değerleri 30,0±17,5, postoperatif apnehipopne indeksleri 15,6±11,7 
olarak bulunmuştur. Preoperatif minimum osijen saturasyonu 79,1±11,2 
postoperatif MOS değerleri 84,4±9,9 ölçülmüştür. Hastaların postope-
ratif AHI ortalaması preoperatif AHI ortalamasına göre anlamlı düşük 
(p<0,001), postoperatif MOS ortalaması preoperatif MOS ortalamasına 
göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek görülmüştür.(p=0,007). OSAS 
skoru azalmış hastaların AHI değişim ortalaması, Postoperatif MOS skoru 
ortalaması ve MOS değişim ortalaması aynı kalanlara göre istatistiksel 
olarak anlamlı yüksek bulunmuştur.Preoperatif ve postoperatif eppworth 
skalalarında ve pıttsburg uyku indekslerinde anlamlı bir fark saptanma-
mıştır. (p>0,05)

Sonuç: Çalışmamızda OSAS tanısı alan septoplasti uygulanan hasta-
larda preoperatif ve postoperatif AHI, MOS değerlerinde anlamlı farklar 
saptanmışken, preoperatif ve postoperatif 3.ayda uygulanan epworth 
skalası ve pittsburg indeks değerlerinde bir fark görülememiştir. Bu bize 
izole nazal cerrahi uygulanan bireylerin şikayetlerinde kısmen bir düzelme 
sağlandığını göstermekte olup hayat kalitesini tam anlamıyla yükselteme-
diğini ifade etmektedir.
Anahtar kelimeler: apne hipopne indeksi, epworth,pittsburg,septoplasti

RSS-033

oBstrüKtiF uYKu Apne tedAVisinde multileVel 
trAnsorAl roBotiK CerrAhi
Fatma Tülin Kayhan, Yakup Yegin, Ayşe Pelin Yiğider, Arzu Karaman Koç, 
Kamil Hakan Kaya
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul

Amaç: Çok seviyeli üst solunum yolu obstrüksiyonu olan obstrüktif 
uyku apne sendromlu(OSAS) hastalarda transoral robotik cerrahi(TORC)
sonuçlarının değerlendirilmesi

Materyal-metod: Kombine TORC ile uyku cerrahisi yapılan hastalar 
değerlendirildi. Üst solunum yollarında spesifik kollaps uyku endoskopi-
si(UE) ile belirlendi ve yapılacak cerrahi müdahale UE sonucunda sap-
tandı. Apne-hipopne indeksi(AHİ), Epworth uykululuk skalası(EUS), en 
düşük oksijen desaturasyonu, toplam operasyon süresi, robot kurulum 
süresi, robotik cerrahi işlem süresi, toplam kan kaybı ve komplikasyonlar 
kayıt altına alındı.

Bulgular: Toplam 37 hasta değerlendirildi. Tüm hastalara epiglot-
toplasti ve dil kökü rezeksiyonu yapıldı. Hiçbir hastaya trakeotomi uy-
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gulanmadı. Operasyon sonucunda kür kriterlerini hastaların %78 i, ba-
şarı kriterlerini hastaların %12 si ve başarısızlık kriterlerini ise hastaların 
%10 'unun karşıladığı görüldü. AHİ(32,6±14,8 dan 8,6 ±11,92'a deği-
şim, p=0.000 ) skorlarında ve EUS(16,1 ± 3,8 'dan 4.1±2,3'a azalma, 
p=0.000) skorlarında postoperatif dönemde preoperatif döneme göre 
anlamlı azalma görüldü. En düşük oksijen saturasyonunda(77, 9±8,22 
dan 83, 5±16,5 aya değişim,p=0.001) da postoperatif dönemde preo-
peratif döneme göre anlamlı artış görüldü.

Sonuç: Bu çalışmada, OSAS hastalarında TORC ile epiglottoplasti, dil 
kökü rezeksiyonu ve multilevel cerrahi yöntemlerin uygun, güvenilir ve 
etkin olduğu gösterildi.
Anahtar kelimeler: AHİ, dil kökü rezeksiyonu, epiglottoplasti, osas, TORC

RSS-034

BAsit horlAmA Ve oBstruKtiF uYKu Apne 
sendromu olAn hAstAlArın AKustiK 
FAringometri BulgulArının KArşılAştırılmAsı
Arife Sezgin, Serdar Özer, Ahmet Emre Süslü, Tevfik Metin Önerci
Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara

Obstrüktif uyku apnesi sendromu(OUAS) toplumda %1-5 oranında 
görülen, hayat kalitesini bozması yanında ciddi kardiyovasküler morbi-
dite sebebi olan bir hastalıktır. OUAS üst hava yolu kollapsına bağlı tek-
rarlayan hava akımı kısıtlılığı veya durması ile karakterize bir hastalıktır. 
Akustik faringometri oral kaviteden hipofarinkse kadar olan üst solunum 
yolları kesit alanını değerlendirmek için kullanılan non-invaziv, ucuz, ko-
lay uygulanabilen objektif sayısal veriler elde edebilebilen bir test yönte-
midir. Bir grafik boyunca farklı anatomik yapılar tanımlanır ve farinksin 
minimum ve ortalama kesitsel alanı ile hacmi çeşitli anatomik seviyeler 
boyunca ölçülebilir. Bu çalışmada basit horlama ve obstruktif uyku apne 
hastalarında akustik faringometri ile faringeal kesit alan ve hacim değerle-
rinin apne-hipopne indeksi ve yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, muayene 
bulguları gibi parametrelerle olan ilişkisini inceledik. Çalışmaya 110 hasta 
(37 Basit Horlama 73 OUAS) dahil edilmiştir. Basit horlama grubunda 
minimum kesitsel alan ortalaması 1,59 cm², obstruktif uyku apne gru-
bunda 1,36 cm² olarak bulunmuştur(Student's t test, p>0,05). Obstruktif 
uyku apne ve basit horlama gruplarında ortalama kesitsel alan ortala-
ması sırası ile 2,47 cm² ve 2,63 cm² olarak bulunmuştur(Student's t test, 
p>0,05). AHİ ile kesitsel alan ve hacim değerleri arasında korelasyon 
saptanmamıştır. Minimum kesitsel alan, ortalama kesitsel alan ve hacim 
değerleri OUAS hastalarında azalmakla birlikte iki grup arasında anlam-
lı fark saptanmamıştır. Çalışmamızda kesitsel alan ve hacim değerlerinin 
modifiye Mallampati skorları ile korele olduğu görülmüştür. Akustik fa-
ringometri kolay uygulanailen, ucuz, non-invaziv ve objektif sayısal veri 
sağlayan bir test yöntemidir. OUAS tanısı koymada ve basit horlama 
hastaları ile ayırıcı tanı yapmada polisomnografiye alternatif olabilecek 
bir tarama testi olarak kullanılmamalıdır ancak hastaların hem tanısında 
muayene ve polisomnografi bulgularını destekleyici hem de tedavi taki-
binde tıbbi dökümentasyon amacı ile kullanılabilecek bir test yöntemidir.
Anahtar kelimeler: akustik faringometri, obstruktif uyku apnesi,horlama

RSS-035

oBez olmAYAn tıKAYıCı uYKu Apnesi sendromlu 
hAstAlArdA epiKArt YAğ KAlınlığının KliniK Ve 
polisomnogrAFiK pArAmetrelerle ilişKisi
Serhan Derin1, İbrahim Altun2, Sabri Köseoğlu1, Cem Şahin3,  
Mustafa Yılmaz4, Fatih Akın2, Murat Şahan1

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Epikardiyal yağ dokusu (EYD) kardiyovasküler hastalıklar için bir risk 
faktörü olup, koroner arter hastalıkları, obezite, metabolik sendrom ve 
diyabetes mellitus ile korelasyon göstermektedir. Bu çalışmada obez ol-
mayan hasta grubunda EYD ile tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) 

arasında herhangi ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Vücüt 
kitle indeksi 30’un altında olan 84 katılımcı incelendi. Apne hipopne in-
deksi (AHİ) <5 olan grup control (22) grubu olarak, AHİ>5 (62) olan 
grup ise hasta grubu olarak belirlendi. Gruplar EYT açısından karşılaş-
tırıldı. Ortalama EFT hasta grubu için 3.75±1.07 mm iken control gru-
bunda 2.97±0.62 mm idi(p<0.001). EYT ile AHİ, oksijen desatürasyon 
indeksi(ODİ) ve en düşük oksijen satürasyonu arasında pozitif korelasyon 
mevcuttu. Epikardiyal yağ dokusu TUAS hastalarında anlamlı derecede 
kalındı. Oksijen desatürasyon indeksinin EFT kalınlığı için bağımsız bir 
belirleyici olduğu bulundu.
Anahtar kelimeler: Viseral adipoz doku, uyku apnesi sendromu, polisomnografi, 
hipoksemi, obezite

RSS-036

periorBitAl süspAnsiYon teKniği ile ileri 
lAterAl FrontAl sinüs lezYonlArınA YAKlAşım
Cem Meço, Süha Beton, Hazan Başak, Selçuk Mülazimoğlu,  
Hasay Guliyev, Babür Küçük, İrfan Yorulmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Draf prosedürleri havalanması iyi olan sinüslerde frontal sinüse 
ulaşımda kolaylık sağlamasına ragmen, ileri lateral yerleşimli lezyonlar 
cerrahlar için zorluk oluşturmaktadır. Bu çalışmada 2010 yılından beri 
uyguladığımız özgün tekniğimizin etkinliği değerlendirildi. Bu teknik ile 
periorbital süspansiyon uygulanarak endoskopik yolla ulaşılamaz olarak 
kalan frontal sinüsün ileri lateral ve supraorbital yerleşimli patolojilerine 
ulaşımı ve müdahaleyi mümkün kılmaktadır. 

Gereç-yöntem: Bu çalışmada 2010-2016 yılları arasında kliniğimizde 
endonazal endoskopik yolla periorbital süspansiyon tekniği kullanılarak 
opere edilen hastaların retrospektif analizi yapıldı. Açık veya kombine 
(hem açık hem endoskopik teknik birarada) teknik kullanılan operasyon-
lar çalışma dışı bırakıldı. Klinik bulgular, radyolojik yöntemler, cerrahi bul-
gular, ve tedavi sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Periorbital süspansiyon tekniği kullanılan farklı patolojilere 
sahip 14 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar sırasıyla 4 BOS rinore 
onarımı, 3 fibroosseoz lezyon, 3 inverted papilloma, 2 mukosel, 1 frontal 
kolesteatom ve 1 malign mezenkimal tümör olarak saptandı. Bütün tü-
mörler total olarak çıkarıldı. Patolojinin lateral yayılım miktarına bağlı ola-
rak farklı derecelerde periorbital süspansiyon tekniği kullanıldı. Bu teknik-
le transfrontal yaklaşımla en lateralde; orta fossa durası ve temporal kas 
periostuna kadar ulaşım sağlanabildi. Periorbita süspansiyon yönteminde 
periorbitanın medialde tek yapışma noktası olan anterior etmoid arterin 
ligasyonunun teknikte en önemli basamak olduğu berlirlendi.

Tartışma ve sonuç: Periorbital askı tekniği ileri lateral ve supraorbital 
lezyonların çıkarılmasında tümüyle yeni bir yaklaşım olarak babul edil-
melidir. Bu teknik sınırlarımızı genişleterek bize daha öncesnde endonazal 
endoskopik yolla ulaşılması mümkün olmayan alanlara yeterli müdahale 
imkanı sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: frontal sinüs, endonazal endoskopik cerrahi, periorbital 
süspansiyon

RSS-037

pediAtriK sinüzitlerin orBitAl 
KompliKAsYonlArı
Sercan Göde, Baha Sezgin, Raşit Midilli, Bülent Karcı, Göksel Turhal
Ege Universitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Giriş: Pediatrik rinosinüzitlerin orbital komplikasyonları orbital ödem-
den körlüğe kadar geniş bir yelpazededir. Konservatif yaklaşılması konu-
sunda yaygın bir kanı olsa da, gerekli hallerde cerrahinin zamanlaması ile 
ilgili net bir görüş yoktur.

Amaç: Çalışmanın amacı orbital komplikasyon meydana getirmiş 
olan 25 pediatrik hastada uygulanan tedavi yöntemlerinin ve klinik izle-
min değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2008- Şubat 2016 tarihleri arasında Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde orbital komp-
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likasyonlu rinosinüziti olan 25 pediatrik hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 
Tanı ve orbital komplikasyonların belirlenmesi amacıyla muayene bulgu-
ları, radyolojik görüntüleme teknikleri, hemogram ve biyokimya değerleri 
araştırılmıştır. Hastanede yatış süresi, enfeksiyonun kaynaklandığı bölge, 
komplikasyonlar, uygulanan medikal ve cerrahi tedaviler olgular eşliğinde 
tartışılmıştır.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 8,84 yıl olarak saptanmıştır. 7 has-
tada periorbital apse, 15 hastada preseptal sellülit, 1 hastada izole sfenoid 
sinüzite bağlı diplopi, 2 hastada periorbital sellülit+bukkal sellülit saptan-
dı. 10 hastada cerrahi+medikal tedavi, 15 hastada sadece medikal tedavi 
uygulandığı saptandı. Cerrahi tedavi uygulanan 2 hastada ethmoid mu-
kosel olduğu saptandı. Medikal tedavi uygulanan 1 hastada 3 yıl sonra 
komplikasyonun tekrarlaması üzerine cerrahi tedavi, medikal+cerrahi 
tedavi uygulanan 1 hastada şikayetlerinde gerileme olmaması nedeniyle 
2 hafta sonra ek cerrahi tedavi uygulandığı saptandı. 9 hastada seftriak-
son+metronidazol, 6 hastada sadece seftriakson, 1 hastada klindamisin, 
3 hastada ampisilin-sulbaktan, 3 hastada amoksisilin-klavunat, 1 hastada 
meropenem, 1 hastada seftriakson+vankomisin, 1 hastada piperasilin+-
tazobaktam tedavisi uygulandığı saptandı. Hastanede yatış süresi ortala-
ma 6,4 gün olarak saptandı.

Sonuç: Çocukluk çağı rinosinüzitlerinin en sık komplikasyonlarından 
olan orbital komplikasyonlardan erken tanı sonrası uygun tedavi yöntem-
lerinin kullanılması ile korunulabilir. Orbita hareketinde kısıtlılık, radyolo-
jik olarak kanıtlanmış abse varlığı ve körlük acil cerrahi endikasyonlarıdır. 
Esas tartışmalı hasta grubu orbital selülitler ve medikal tedaviye yanıt za-
manlarıdır. Bu hasta grubunda dikkat edilmesi gereken etmoid mukosel-
lerdir. Mukoseller sadece orbital ödem yapsa dahi tedavisi cerrahi olarak 
planlanması gereken özellikli hastalık grubudur.
Anahtar kelimeler: Sinüzit, ethmoid mukosel, orbital komplikasyon

RSS-038

pArAnAzAl sinüs osteomlArındA 
loKAlizAsYon Ve BoYutA göre tedAVi 
YAKlAşımlArı
Hasan Hüseyin Arslan1, Hamdi Taşlı1, Süleyman Cebeci2, Mustafa Gerek1

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi

Giriş: Osteomalar, paranazal sinüslerin en yaygın görülen, benign, 
yavaş büyüyen, sıklıkla asemptomatik tümörleridir. Kesin nedeni belli ol-
mamakla birlikte embriyolojik, kronik inflamasyon, enfeksiyon, travma, 
geçirilmiş cerrahi ve radyoterapinin etkili olduğu bildirilmiştir. En sık fron-
tal sinüste görülürken etmoid, maksiller ve sfonoid sinüslerde de azalan 
sıklıkla görülmektedir. Baş ağrısı, kronik inflamasyon ve burun tıkanıklığı 
en yaygın görülen semptomlardır. Bu çalışmada paranazal sinüs osteom-
ların karekteristik özelliklerine göre uygun tedavi yaklaşımları tartışılmıştır. 

Materyal-metod: Paranazal sinüs osteomalı (PNSO) hastaların de-
mografik verileri ve klinik bilgileri retrospektif olarak hasta kayıtlarından 
elde edildi. Osteoma tanısı preoperatif bilgisayarlı tomografi ve postope-
ratif histopatolojik inceleme ile kondu. Asemptomatik osteomlara takip 
önerilirken, semptomatik osteomların tamamı cerrahi olarak (eksternal, 
transnazal endoskopik ve kombine yaklaşım) çıkarıldı, Postoperatif orta-
lama 28.3 ± 14.8 ay takip edilen hastalarda nüks gelişmedi.

Sonuçlar: 41 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 18’i erkek 
23’ü kadın olup yaş aralığı 22-101 (ortalaması 35.9) olarak bulundu. 
Tümör en sık frontal sinüste (%63,4) saptanırken bunu sırasıyla etmo-
id sinüs (%24.3), maksiller sinüs (%9.7) ve sfenoid sinüs (%2.4) takip 
etti. Ortalama tümör boyutu 2.63 cm olup 0.5 ila 6 cm arasında değişti. 
Asemptomatik olan 4 hastaya cerrahi uygulanmadı ve ortalama 3 yıl ta-
kip edildi. Cerahi uygulanan 37 hastanın 10’una (%27) eksternal yakla-
şım, 22 ‘sine (%59.5) transnazal endoskopik yaklaşım ve 5’ine (%13.5) 
kombine yaklaşım (eksternal ve endoskopik yaklaşım beraber) uygulandı. 

Sonuç: Etmoid ve sfenoid sinüs osteomları ile frontal ve maksiller si-
nüsün özellikle küçük ve orta büyüklükteki osteomları endoskopik yakla-
şımla güvenli biçimde, çok iyi kozmetik sonuçlarla tamamen çıkarılabilir. 
Frontal ve maksiller sinüsün büyük osteomlarında (özellikle intrakranial 
ve orbital yayılımı olanlarda) ekternal yaklaşım ve/veya kombie yaklaşım 
daha iyi sonuçlar verir.
Anahtar kelimeler: Osteom, paranazal sinüs tümörü, cerrahi tedavi

RSS-039

reVizYon endosKopiK dAKriYosistorinostomi
Abdullah Dalğıç, Çağrı Çelik, Aynur Aliyeva, Deniz Tuna Edizer,  
Levent Olgun
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

Giriş- Amaç: Kliniğimizde yapılan revizyon endoskopik dakriyosisto-
rinostomi yapılmış hastaların revizyon nedenlerini ve bu operasyon so-
nuçlarını değerlendirmek. 

Materyal-Metod: Çalışmada Ocak 2013 - Ocak 2016 tarihleri ara-
sında revizyon endoskopik dakriyosistorinostomi operasyonu yapılan 27 
hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar ilk ameliyatından revizyon ameli-
yatına kadar geçen süre, revizyon operasyon sebepleri, revizyon ameli-
yatlarında silikon nazolakrimal tüp kullanılıp kullanılmadığı, silikon tüpün 
ne kadar sürede çıkarıldığı, kontrollerinde şikayetlerinin geçip geçmediği 
açısından retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: En küçüğü 15 ve en büyüğü 67 yaş olmak üzere olguların 
yaş ortalaması 46,2 idi. İlk ameliyattan revizyon ameliyatına kadar geçen 
süre en kısa 1 ay en uzun 16 ay olmak üzere ortalama 6,3 ay olarak 
bulundu. Olguların 11’ine silikon nazolakrimal tüp uygulanmış olup, ol-
guların 16'sına uygulanmamıştır. 27 hastanın 12’sinin şikayetleri devam 
ederken 15 hastanın( %55,5) şikayetlerinde düzelme olduğu görülmüştür. 
Silikon tüp uygulanan 11 hastaların 6’sında epifora şikayeti devam etmiş 
olup 4 hastada şikayetlerinde düzelme olduğu görülmüştür. Silikon nazo-
lakrimal tüp çıkarılma işlemi en erken 1 ay en geç 6 ay olmak üzere or-
talama 2,4 ay idi. Olguların revizyon operasyon sebebi olarak 3 hastada 
sineşi oluşması, 8 hastada aşırı granülasyon dokusu oluşumu, 16 hastada 
ise yetersiz kemik pencere açılması olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Dakriyosistorinostomi sonrası düzelmeyen olgularda reviz-
yon cerrahisi gerekmektedir. Primer cerrahiye göre revizyon cerrahisinin 
zorlukları nedeni ile başarı oranları düşmektedir. Bu nedenle primer cer-
rahinin iyi yapılması ve silikon tüp kullanımının yaygınlaşması revizyon 
cerrahilerini azaltabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Dakriyosistorinostomi, epifora, silikon nazolakrimal tüp

RSS-040

inVerted pApillomAdA CerrAhi tedAVi 
sonuÇlArımız
Musa Özbay, Vefa Kınış, Engin Şengül, Beyhan Yılmaz, İsmail Topçu
Dicle üniversitesi, Tıp fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Amaç: İnverted papilloma sinonazal kavitede çoğunlukla lateral nazal 
duvardan kaynaklanan benign epitelial tümörlerdir. İnverted papilloma 
sık tekrarlaması ve malign transformasyon göstermesi ve çevre yapıları 
destrükte etmesi nedeniyle hızlı ve agresif olarak tedavi edilmesi gereken 
tümörlerdir. Bu çalışmanın amacı inverted papilloma tanısıyla farklı cer-
rahi yöntemler uygulanan hastaların uzun dönem sonuçlarını değerlen-
dirmek ve karşılaştırmaktır.

Materyal ve metod: Şubat 2007 ile Aralık 2015 yılları arasında klini-
ğimizde inverted papillom tanısıyla takip edilip cerrahi uygulanan 42 has-
tanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. İnceleme sırasında hastaların 
demografik özellikleri, cerrahi öncesi anterior rinoskopik ve endoskopik 
muayene bulguları, radyolojik ve patolojik bulguları, uygulanan cerrahi 
yöntem, cerrahi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan komplikasyon-
lar, ortalama yatış süresi, takip süreleri, takipleri sırasındaki muayene ve 
radyolojik bulguları, nüks oranları, malignite ile olan ilişkileri incelendi.

Bulgular: Çalışmamızda sinonasal inverted papilloma nedeniyle 
opere edilen hastaların 26’sı erkek (%61,9) ve 16’sı bayandı (%38,1). 
Hastaların yaş aralığı 38 ile 83 arasında değişmekteydi ve ortalaması 
56±85 di. Takip süresi 12 ile 96 ay arasındaydı ve ortalaması 46 aydı. 
Hastaların hepsinin ortak şikayeti başvuru anında nazal obstrüksiyondu. 
Hastalara en sık endoskopik tümör rezeksiyonu olmak üzere farklı cerrahi 
teknikler uygulandı. Hastaların hiçbirisinde majör cerrahi komplikasyon 
gelişmedi. Hastane yatış süreleri 2 ila 10 gün arasında değişmekteydi ve 
ortalaması 3,4 gündü. Lateral rinotomi uygulanan hastaların yatış süresi 
diğer cerrahi yöntemler uygulananlara göre anlamlı derecede daha uzun-
du (P<0,05). Takipler sırasında 5 (%11,9) hastada nüks gözlendi, bu has-
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taların 2 tanesi nüks olduğunda alınan biyopsi sonucu scc ile uyumluydu. 
Yani çalışmamızda ki malign transformasyon oranı %4,7’di.

Sonuç: Günümüzde inverted papilloma için uygulanan tedavi cerrahi-
dir ancak hangi cerrahinin seçilmesi gerektiği tartışmalıdır Seçilecek teda-
vi yaklaşımının belirlenmesinde hastanın yaşı, tümörün yaygınlığı primer 
veya revizyon vaka olup olmaması ve hastanın tercihi önemli faktörlerdir. 
Hangi cerrahi yöntem seçilirse seçilsin günümüzde halen nüks ve malign 
transformasyon önemli bir problemdir. Bu nedenle bu hastaların uzun 
süreli ve düzenli aralıklarla takip edilmeleri gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: inverted papilloma, endoskopik cerrahi, medial maksillektomi, 
paranazal sinüs tümörü, nüks

RSS-041

sinonAzAl Ve inFrAtemporAl FossA Yerleşimli 
hemAnjiom Ve hemAnjioperisitomAlArA 
endonAzAl endosKopiK YAKlAşım
Hazan Başak, Nurlan İsayev, Süha Beton, Selçuk Mülazimoğlu,  
Babür Küçük, İrfan Yorulmaz, Cem Meço
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Sinonazal ve infratemporal fossa (İTF) yerleşimli hemanjiom 
ile hemanjioperisitomalar damarsal morfolojisinden dolayı endonazal 
endoskopik cerrahi (EEC) için zorluklar oluşturmaktadır. Bu çalışmada 
bu patolojilerin tedavisinde endonazal endoskopik cerrahinin etkinliğini 
değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem:  Çalışmamızda 2005-2015 yılları arasında merkezi-
mizde sinonazal ve İTF yerleşimli hemanjiom ile hemanjioperisitomaları 
nedeniyle opere edilen hastaların retrospektif analizileri yapıldı. Açık ve 
kombine cerrahi ile tedavi edilenler çalışmaya dahil edilmedi. Klinik mu-
ayene, radyolojik ve operasyon bulguları, aynı zamanda tedavi sonuçları 
değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada 14 hemanjiom ve 2 hemanjioperisitom vakası 
mevcuttu. 13 hastada en sık başvuru nedeni epistaksis olmakla birlikte 
ikinci sırada 9 hastada mevcut olan nazal obstruksiyon yer almaktaydı. 
Bir hastanın başvuru nedeni İTF yerleşimli tümörün östaki tüpü kom-
presyonuna bağlı iletim tipi işitme kaybı ve seroz otitis mediaydı. Bir 
hastanın orta hat septal kartilajı destrükte ederek kontralateral nazal 
kaviteye uzanan dev hemanjiomu mevcuttu. Lezyonların tamamı EEC 
ile, büyük kitleler parçalar halinde küçük kitleler ise tek parça halinde 
eksize edildi. Major kanama ve önemli nörovasküler yapı hasarı gelişme-
di. Hemanjioperisitomalı bir hasta önceki operasyonunda rezidü tümör 
olmamasına rağmen rekürren tümör nedeniyle üç yıl içerisinde iki kez 
tekrar opere edildi. Hemanjiom grubunda ortalama takip süresi olan 49,7 
ayda nüks olmadı. 

Sonuç: EEC, sinonazal ve İTF yerleşimli hemanjiom ile hemanjioperi-
sitomların tedavisinde morbidite oranı az, etkili ve güvenilir bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Hemanjiom, Hemanjioperisitom, Endoskopik Endonazal 
Cerrahi

RSS-042

BilAterAl KonjenitAl KoAnAl Atrezili 
hAstAlArdA tedAVi sonuÇlArımız
Engin Şengül, Musa Özbay, İsmail Topçu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Diyarbakır

Amaç: Konjenital koanal atrezi, posterior nazal açıklığın tek taraflı 
veya bilateral olarak kapalı olduğu nadir bir gelişim anomalisidir. Özellikle 
yenidoğan döneminde mecburi nazal solunum yapılmasından dolayı, 
bilateral koanal atrezi acil olarak tanı ve tedavisi yapılması gereken bir 
durumdur. Biz bu çalışmamızda, özellikle yüksek oranda revizyon cerra-
hileri gerektirmesi açısından tedavisinde sıkıntılar yaşanabilen konjenital 
bilateral koanal atrezili vakalarımızın sonuçlarını incelemeyi amaçladık. 

Gereç-yöntem: Bu çalışmada kliniğimizde mart 2007 ile Şubat 2016 
tarihleri arasında bilateral konjenital koanal atrezi nedeniyle transnazal 
endoskopik cerrahi uygulanan ve stent yerleştirilen toplam 29 hasta 
retrospektif olarak incelendi. Hastaların geriye dönük olarak dosya ka-

yıtlarından, hastarın cerrahi uygulandığı andaki yaşları, hastanede kalış 
süreleri, ek bir konjenital patolojilerinin olup olmadığı, stentin kalış süresi, 
restenoz gelişip gelişmediği ve tekrar opere olup olmadıkları araştırılarak 
kaydedildi. Ayrıca tüm hastalar çağırılarak endoskopik muayeneleri yapıl-
dı ve muayene bulguları kaydedildi. 

Bulgular: Bu çalışmada kliniğimizde toplamda 29 tane bilateral kon-
jenital koanal atrezi nedeniyle transnazal endoskopik cerrahi uygulanan 
ve stent yerleştirilen hasta değerlendirildi. Bu hastaların 9'u erkek 19'u 
ise kadındı. Bu hastaların 11'inde ek konjenital patolojiler mevcuttu. Ek 
konjenital patolojileri olan bu 11 hastanın 5'i post op erken dönemde 
öldü. 3 hastanın ise postop yeterli takip verileri mevcut değildi. Postop 
erken dönemde ölmeyen ve yeterli takipleri olan 21 hastanın 12 sinde 
restenoz gelişti.

Sonuç: Özellikle endoskopik transnazal cerrahinin gelişmesi ve yay-
gınlaşmasına rağmen koanal atrezilerin tedavisindeki en önemli sorunlar-
dan biri olan restenoz önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Yenidoğan, koanal atrezi, transnasal, endoskopik cerrahi, 
restenoz

RSS-043

YABAnCı Cisimlere BAğlı iYAtrojeniK 
FrontAl sinüzite endosKopiK YAKlAşım: 
FrontAl oBliterAsYonlArdA Bone WAx 
KullAnılmAmAlıdır
Hazan Başak, İrfan Yorulmaz, Süha Beton, Selçuk Mülazımoğlu,  
Hasay Guliyev, Babür Küçük, Cem Meço
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Sinüsler gibi havalı boşluklarla teması olan yabancı cisimler 
enfekte olarak inflamasyona yol açabilirler. Frontal sinüsün drene olma-
sı, eksternal yaklaşımlı cerrahilerde daima cerrahi bir hedef olagelmiştir. 
Buna rağmen bazı beyin cerrahları tarafından pratikte frontal sinüsün 
bone wax ile oblitere edilmesi, yabancı cisme bağlı ciddi iyatrojenik fron-
tal sinüzite ve drenaj yollarının inflamatuar obstrüksiyonuna neden olur. 
Bu sunumdaki amacımız, bu uygulamanın zararlı etkilerini göstermek ve 
endoskopik transfrontal yaklaşımla bone wax gibi yabancı maddelerin 
frontal sinüsten çıkarılarak postoperatif yeterli drenajı sağlama konusun-
daki etkinliğini tartışmaktır.

Metod: 2009 yılından itibaren bone wax nedeniyle frontal sinüziti olan 
ve endoskopik yaklaşımla opere edilen bütün hastalar retrospektif olarak 
taranmıştır. 

Sonuçlar: Üç hasta endonazal endoskopik yaklaşımla bone waxın çı-
karılması ve frontal drenaj yolunun açılması için endonazal endoskopik 
yaklaşımla opere edildi. Bütün hastaların beyin cerrahisi tarafından eks-
ternal yaklaşımla duraplasti öyküsü mevcuttu. Bir hastada bilateral frontal 
ciltte fistula ve frontal bölgede baş ağrıları mevcuttu. Tek taraflı 2 vakada 
Draf IIB ve bilateral olan vakada Draf III prosedürü ile bone waxın tama-
mının çıkarılması sağlandı. Yeterli frontal sinus açıklığına bu prosedürlerle 
ulaşıldı ve ortalama 35,6 aylık takiplerinde frontal sinüsle ilgili bir problem 
rastlanmadı. 

Tartışma: Bone wax eksternal yaklaşımlardan sonra frontal oblite-
rasyon için kullanılmamalıdır. Bu tip vakalarda endoskopik transfrontal 
cerrahi yabancı cismin çıkarılması ve frontal sinüs drenaj açıklığının güve-
nilirliğini sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Draf prosedürü, obliterasyon, transfrontal cerrahi
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RSS-044

pterigopAlAtin BölgeYe endosKopiK 
trAnsnAzAl YAKlAşım

Ela Cömert1, Cem Meço2

1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Pterigopalatin bölge kafa tabanında yer alan, küçük fakat ula-
şımı zor bir bölgedir. Sınırlarını önde maksiller sinüsün arka duvarı, içte 
palatin kemik, arkada pterigoid çıkıntının lateral tabakası oluşturur. Bu 
bölge birçok kanal ve açıklık ile orta kafa çukuru, nazal ve oral kavite, 
orbita ve infratemporal fossa ile bağlantılıdır ve hem kendi içerisinde hem 
de bu komşu bölgelerde yer alan yapılara ait patolojilerde tutulabilir. Bu 
bölgeye ulaşım için kullanılan açık fasiyal girişimlerin yerini endoskopik 
girişimler almıştır. Çalışmamızda pterigopalatin bölgeye transnazal yakla-
şım yolu incelenmiştir. 

Yöntemler: Beş erişkin kadavra başında bilateral olarak endoskop 
eşliğinde karşı nazal vestibülden girilerek septum gereken kesimi rezeke 
edildi. Unsinektomi sonrasında maksiller sinus ostiumu ve posterior fon-

tanel ortaya kondu. Anterior etmoidektomi uygulandı. Maksiller sinus os-
tiumu posteriora doğru genişletilerek palatin kemiğin ön kenarı bulundu. 
Bu bölgeden subperiosteal diseksiyon ile sfenopalatin arter ve sinirin çıkış 
delikleri görülerek geniş şekilde ortaya kondu. Kerrison forceps kullanı-
larak sfenopalatin arter ve sinirin çıkış delikleri genişletildi. Bu bölgeden 
başlayarak maksiller sinus medial ve posterior duvarları eksize edilerek 
pterigopalatin bölgeye ulaşıldı. 

Sonuçlar: Yaklaşımın uygulanabilmesi için aynı tarafta orta konka 
rezeksiyonu, karşı taraftaki orta konkanın lateralizasyonu ve septumun 
anterior nazal çıkıntının ortalama 2,2 cm arkasından itibaren septal re-
zeksiyon gerekti. Bu sayede pterigopalatin bölgeye ulaşım için ortalama 
medial-laterale uzanımı 35mm, superior-inferior uzanımı 27 mm olan bir 
pencere oluşturulabildi. Bu pencerede rastlanan anatomik yapılar ve iliş-
kileri ölçümler ve ilişkileri ile beraber sunuldu. 

Tartışma: Pterigopalatin bölgeye ulaşımda kullanılan yollar ara-
sında en sık incelenenler lateral yaklaşım ve transantral yaklaşımlardır. 
Transnazal endoskopik yaklaşım bu bölgenin cerrahisinde kullanılabile-
cek daha az invaziv bir yöntemdir. Bu yaklaşım birçok vakada diğer trans-
fasiyal ve transantral yaklaşımların yerini alabilir.
Anahtar kelimeler: cerrahi anatomi, pterigopalatin bölge, transnazal yaklaşım





12.Türk 
Rinoloji  
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RPS-001

Nazal polip kliNiğiyle başvuraN hastada 
siNoNazal psödosarkomatöz stromalı 
skuamoz hücreli karsiNom (laNe’NiN 
psödosarkomu)
Fatma Atalay, Ayhan Kars, Özgür Yörük
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Erzurum

Sinonazal maligniteler nadir görülen hastalıklardır. En sık maksiler si-
nüste görülür.Skuamöz hücreli karsinom sinonazal traktın en sık görülen 
malign tümörüdür.Olgumuzda nazal polip kliniğiyle başvuran ve psödo-
sarkomatöz stromalı skuamöz hücreli karsinom (Lane'nin psödosarkomu) 
tespit edilen hasta sunulmaktadır. 

52 yaşında kadın hasta 2 yıldır olan burun tıkanıklığı şikayeti ile baş-
vurdu. Anamnezde 2 sene önce nazal polipektomi yapıldığı, birkaç ay 
sonra mevcut şikayetlerinin tekrarladığı öğrenildi. Hastanın bir süredir 
topikal steroidli spreyler kullandığı fakat şikayetlerinde düzelme olmadığı 
öğrenildi.Hastanın anterior rinoskopik muayenesinde bilateral orta meayı 
dolduran polipoid görünümlü lezyonlar izlendi. Hastanın özgeçmişinde 
herhangi bir özellik yoktu. Hastaya çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı 
tomografide (BT) sağ maksiler sinüste yaygın iflamatuar mukozal deği-
şiklikler izlendi. Bilateral nazal kavitede yaygın yumuşak doku değerleri 
izlendi şeklinde raporlandı. Hasta bu bulgularla kliniğimize yatırılarak 
endoskopik sinüs cerrahisi planlandı. Operasyon esnasında polipoid do-
kular mikrodebrider ile eksize edildikten sonra nazal kaviteyi dolduran 
vejetan görünümde kitle olduğu izlendi. Kitleden gönderilen frozen sonu-
cu skuamöz hücreli karsinom olarak bilgi verildi.Bunun üzerine vejetan 
görünümlü kitle eksize edildi.Patoloji sonucu psödosarkomatöz stromalı 
skuamöz hücreli karsinom (Lane’nin psödosarkomu) olarak raporlandı. 
Hasta literatür eşliğinde tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: nazal polip, paranazal sinüs, sinonazal malignite

Şekil 1. Preoperatif paranazal sinüs tomografisi görüntüsü

RPS-002

dev orta koNka bülloza: Nadir bir olgu 
suNumu
Cemal Hacı, Reşit Murat Açıkalın, Zafer Gezinadam, Ali Alper Bayram, 
Ayşe Vildan Özsan, Samet Çağrı Coşkun
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul

Orta konkanın değişik derecelerdeki pnömatizasyonu olarak tanım-
lanan konka bülloza nazal pasaj içerisinde lateral nazal duvarın dikkate 
değer bir anotomik varyasyonudur. Genellikle asemptomatik olmakla 
birlikte konka büllozanın pnömatizasyonun büyüklüğüne, osteomeatal 
kompleks ve nazal septumla olan ilişkisine göre semptomatik olabilir-
ler. Burun tıkanıklığı, sinüzit, postnazal akıntı, baş ağrısı, koku almada 
bozukluk semptomlar arasında sayılabilir. Tanısında anterior rinoskopik 
muayene, endoskopik muayene ve paranazal sinüs tomografisi yer alır. 
Tedavisinde endoskopik yöntemle orta konkanın lateral parsiyel rezeksi-
yonu yeterli ve minimal invazif bir yöntemdir. Bu yazıda burun tıkanıklığı 
ile başvuran ve nazal vestibüle kadar uzanan tek taraflı dev konka bülloza 
olgusu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: burun, konka, tıkanıklık

RPS-003

şiddetli baş ağrısıNıN Nadir bir NedeNi: 
miçetoma
Ceyhun Aksakal1, Tolga Dölen1, Sema Koç2

1Tokat Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Tokat 
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya

Miçetoma paranazal sinüslerden çoğunlukla maksiller sinüsleri tutan ve 
genellikle tek taraflı olan bir fungal sinüzit formudur. Yüz ağrısı ve baş 
ağrısı ön planda olur. Bu olguda 69 yaşında uzun süredir baş ağrısı olan 
ve bu nedenle medikal tedavi alan buna rağmen şikayetleri gerilemeyip 
tarafımıza konsülte edilen bir hastayı literaratür eşliğinde sunduk.
Anahtar kelimeler: Maksiller sinüs, miçetoma, aspergilloma

RPS-004

görme kaybıyla başvuraN hastada siNoNazal 
mukozal maligN melaNom
Fatma Atalay, Ayhan Kars, Atahan Ağrılı, Özgür Yörük
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Erzurum

Sinonazal bölgenin mukozal malign melanomu oldukça nadir görülen 
ve agresif bir tümördür. En sık karşılaşılan semptomlar nazal obstrüksiyon 
ve epistaksistir. Sıklıkla 6. dekattan sonra görülür.Olgumuzda baş ağrısı 
ve görme kaybı şikayetiyle başvuran ve nazal kavitedeki kitleden alınan 
biyopsi sonucu malign melanom olarak raporlanan 70 yaşında erkek has-
ta sunuldu.

70 yaşında erkek hasta baş ağrısı ve görme kaybı şikayetiyle tarafımıza 
başvurdu. Hastadan alınan anamnezde yaklaşık 2 aydır olan ve giderek 
şiddetlenen başının sağ tarafında ağrı ve sağ gözde görme kaybı olduğu 
öğrenildi. 18 yıl önce larinks kanseri nedeniyle total larenjektomi yapılan 
hastanın özgeçmişinde başka bir özellik saptanmadı. Hastanın yapılan 
anterior rinoskopik muayenesinde sağ nazal kaviteyi dolduran kitle izlen-
di. Hastanın yaptırılan göz muayenesinde sağ optik disk atrofik, yaygın 
koryoretinal atrofi mevcut ve sağ gözde vizyon el hareketleri seviyesinde 
tespit edildi. Hastaya çekilen paranazal sinüs manyetik rezonans görün-
tülemede(MRG) sağ nazal kavite, etmoid hava hüceleri ve sfenoid sinüs 
lokalizasyonunda heterojen kontrastlanan yaklaşık 57x27 mm ebatlı kitle-
sel lezyon izlendi. Kitleden alınan biyopsi sonucu malign melanom olarak 
raporlandı. Hasta literatür eşliğinde tartışıldı.
Anahtar kelimeler: malign melanom, nazal kavite, paranazal sinüs
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Şekil 1. Sinonazal kitlenin paranazal MR görüntüsü(sagittal, aksiyel ve koronal planda)

RPS-005

sert damakta adeNoid kistik karsiNom:olgu 
suNumu
Adem Çakmak, İbrahim Engin Çekin, Atila Güngör
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi KBB Servisi, İstanbul

Adenoid kistik karsinomlar (AKK), yavaş büyüyen fakat agresif, rekür-
rens olasılığı yüksek neoplazmlardır. Tükürük bezi tümörlerinin %10-15’i 
AKK’dır. AKK sıklıkla minör tükürük bezlerinde ve submandibular bezde, 
daha az sıklıkta ise sublingual ve parotis bezinde görülür. AKK sıklıkla 5. 
ve 6. dekadda kadın hastalarda görülür. Perinöral invazyon karakteristik-
tir ve olguların %60’ından fazlasında görülür. Servikal metastaz nadirdir 
ve hastaların sadece %8-13’ünde görülür. Hastalarının %50’sinden faz-
lasında hastalığın seyri sırasında uzak metastaz görülebilir. Akciğerler ve 
kemikler en sık metastaz görülen bölgelerdir. Bu bildiride; palatinal bölge-
de AKK tespit edilen, 35 yaşında bir erkek hastayı tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Adenoid kistik karsinom, palatal bölge, tümörler

RPS-006

JuveNil NazofareNgeal aNJiofibrom:cerrahi 
tedavi soNuçlarımız
Adem Çakmak, İbrahim Engin Çekin, Atila Güngör,  
Bayram Hakan Üreten
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kbb Servisi, İstanbul

Nazofarengeal Angiofibroma (NA), adolesan erkeklerde görülen, na-
dir, benign bir tümördür. Agresif çevresel yayılımı ve vasküler karakterde 
olması morbidite nedenidir. Kliniğimizde 1989 yılından beri 21 nazofarin-
geal anjiofibromlu hasta opere edildi. Hastaların yaş ortalaması 22 idi. 21 
olgunun 20’si ektrakraniyal biri intrakraniyal uzanımlı idi. 21 olgudan 5’i 
ise yalnızca nazofarenkse sınırlı idi. Olguların 11’i açık cerrahi teknikler-
le, 9’u endoskopik transnazal yaklaşımla ameliyat edildi. Bu hastalardan 
sadece 2’si ikinci kez opere edildi. Kafa tabanı tutulumu olan bir vakada 
operasyon esnasında kanamanın artması nedeniyle açık tekniğe geçildi. 
Endoskopik transnazal yaklaşımla başlayıp açık cerrahi teknikle sonlandı-
rılan olgu dışında, endoskopik transnazal yaklaşımla opere edilen hiçbir 
olguda rezidü gözlenmedi. Kavernöz sinüs tutulumu olmayan tümörlerde 

preoperatif embolizasyonla beraber cerrahi rezeksiyon çoğu hastada en 
uygun tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anjiofıbroma, Nazofarenks, Cerrahi Yaklaşım

RPS-007

Nazal septum deviasyoNu ve septoplastiNiN 
kardiyak aritmi riski üzeriNe etkileri
Sinan Uluyol1, Saffet Kilicaslan1, Mehmet Hafit Gür1,  
Nermin Erdaş Karakaya1, İpek Buber2, Sedef Gulcin Ural3

1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van 
2Pamukkale Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli 
3Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Van

Giriş: Üst solunum yolları obstruksiyonu (USYO) aritmi ve ani kardi-
yak ölüm dahil birçok kardiyak komplikasyona neden olabilir. Nazal sep-
tum deviasyonu (NSD) tekrarlayan ve kronik USYO’nun yetişkinlerdeki 
en sık sebebidir, ayrıca tıkayıcı uyku apnesi için bilinen bir risk faktörüdür. 
Bu çalışmanın amacı, NSD olan hastalardaki aritmi riskinin; atriyal aritmi-
nin non-invaziv göstergesi olan p-dalga dispersiyonu (Pd) ve ventriküler 
aritmilerin non-invaziv göstergesi kabul edilen kalp hızına göre düzeltilmiş 
QT-dalga dispersiyonu (QTcd) ile araştırılması, ayrıca NSD olan hastalar-
da septoplastinin aritmi riski üzerine etkisini ortaya koymaktır.

Gereç-yöntem: Bu çalışmaya, septum deviasyonu nedeniyle septop-
lasti operasyonu olan 53 hasta çalışma grubu, yaş-cinsiyet açısından eş-
leştirilmiş, septum deviasyonu veya herhangi bir üst hava yolu tıkanıklığı 
olmayan 53 sağlık gönüllü kontrol grubu olarak dahil edildi. EKG kayıtları 
çalışma grubunda pre-operatif dönemde ve post-operatif 6. ayda alındı. 
Kontrol grubundaki hastalardan da EKG kayıtları alınarak tüm kayıtlar-
daki Pd ve QTcd değerleri hesaplandı. Pre-operatif, post-operatif ve kont-
rol gruplarındaki değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı (çoklu varyans 
analizi).

Bulgular: NSD olan hastalarda pre-operatif Pd ve QTcd değerleri 
kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla, Pd, 
57.40 ± 14.21 vs. 34.11 ± 7.12 ms, p < 0.001; sırasıyla, QTcd, 81.77 
± 16.39 vs. 50.25 ± 11.51 ms, p < 0.001, Tablo 1). Bunun yanında, Pd 
ve QTcd değerlerinde pre-operatif döneme göre post-operatif dönemde 
anlamlı derecede azalma saptandı (sırasıyla, Pd, 57.40 ± 14.21 vs. 36.32 
± 8.9 ms, p = 0.013; sırayla, QTcd, 81.77 ± 16.39 vs. 55.76 ± 11.4 ms, 
p = 0.012, Tablo 1).

Tartışma ve sonuç: Pd ve QTcd değerlerinin NSD olan hastalarda 
sağlıklı kişilere göre daha yüksek saptanması ve septoplasti sonrasında ise 
Pd ve QTcd değerlerinde anlamlı seviyede azalma tespit edilmesi; NSD 
olan hastaların hem atrial hem de ventriküler aritmiler için risk altında 
olduğunu, bununla birlikte septoplastinin üst havayolu obstrüksiyonu-
nu ortadan kaldırarak aritmi riskini azaltıcı yönde etki yaptığını ortaya 
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Atriyal aritmi, elektrokardiyografi, havayolu tıkanıklığı, nazal 
septum, kardiyak aritmi, ventriküler aritmi

Tablo 1.

NSD Grubu  
pre-operatif  

(n = 53)

Kontrol 
Grubu 

(n = 53) p

NSD Grubu post-
operatif 
(n = 53) p

Pd (ms) 57.40 ± 14.21 
(31-79)

34.11 ± 7.12 
(14-51)

< 
0.001

36.32 ± 8.9 
(17-55)

0.013

QTcd (ms) 81.77 ± 16.39 
(57-112)

50.25 ± 
11.51 

(30-73)

< 
0.001

55.76 ± 11.4 
(28-81)

0.012

Pd ve QTcd değerleri Pd: P-dalga dispersiyonu; QTcd: kalp hızına göre düzenlenmiş QT-dalga dispersiyonu
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RPS-008

vaN bölgesiNdeki allerJik riNitli hastalarda 
prick test soNuçlarıNıN değerleNdirilmesi
Mehmet Hafit Gür1, Sinan Uluyol1, Saffet Kilicaslan1,  
Nermin Erdaş Karakaya1, Faruk Altun2

1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van 
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Van

Giriş: Van ilinde, allerjik rinit semptomları ile polikliniğimize başvuran 
hastalarda prick testi ile saptanan allerjenlerin dağılımını tespit etmek ve 
bu allerjenlerin cinsiyet, yaş, sigara içimi ve allerjik yakınmalar ile ilişkisini 
ortaya koymak, ayrıca bölgenin allerji haritasının oluşturulmasına yönelik 
çalışmalara katkıda bulunmak için bu çalışmayı yapmayı amaçladık. 

Gereç-yöntem: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz hastalıkları polikliniğine Mayıs 2014 - Aralık 2015 tarihleri 
arasında allerjik rinit semptomları ile başvuran 367 hastada yapılan prick 
testi sonucuna göre en az bir ve daha fazla allerjene karşı duyarlı olan 220 
hasta çalışmaya alındı. 

Bulgular: Prick testi pozitif olan 220 hastanın %59.1’i (n=130) er-
kek, %40.9’u (n=90) kadındı. Erkek ve kadın oranı 3:2 olarak saptan-
dı. Ortalama yaş 34.7 (yaş sınırları; 18-72)’idi. Sigara içimi kadınlarda 
%31.1 (n=28), erkeklerde ise %40.7 (n=53) oranlarında tespit edildi. 
Yaptığımız prick testi sonucunda duyarlılık; Çayır çimen %20 (n=44), 
Karışık otlar %16.3 (n=36), Ev akarı %13.6 (n=30), D.Faringe %10 
(n=22), Yumurta sarısı %9.1 (n=20), Kedi %8.2 (n=18), Aspergillus 
%7.3 (n=16), Fıstık %7.3 (n=16), Domates % 1.8 (n= 4), Badem %1.8 
(n=4), Alternaria %1.8 (n=4), Clasdioporum %1.3 (n=3), Yumurta be-
yazı %1.3 (n= 3) oranında tespit edildi (Tablo 1).

Tartışma ve sonuç: Van ilinde prick testi sonucunda duyarlılığı olan 
220 hastada, erkek oranının daha fazla, sigara içim oranının da ortalama 
%30-40 arasında olduğu saptandı. Literatürdeki diğer epidemiyolojik ça-
lışmalarla karşılaştırıldığında cinsiyet dağılımı ve sigara içimi bakımından 
önemli bir fark saptanmadı. Çalışmamızda en sık duyarlılığın çayır çimen, 
ikinci sıklıkta karışık otlara ve üçüncü olarak ev akarlarına karşı olduğu 
tespit edildi. Van bölgesinde iklim, bitki örtüsü ve çevre şartları farklı ol-
masına rağmen bitkisel alerjenler ve akarların en sık olarak saptanması 
literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarıyla paralel niteliktedir. Ayrıca 
besinsel allerjenlerin (yumurta sarısı, fıstık, domates, badem, yumurta be-
yazı) toplamda %21’lik sıklıkla Van bölgesindeki önemli allerjen faktörler 
arasında yer aldığı saptandı.
Anahtar Kelimeler: allerjen, allerjik rinit, prick testi

Tablo 1. Prick test sonucuna göre saptanan allerjenlerin türü ve dağılımı

Allerjen Sayı Yüzde

Çayır çimen 44 20
Karışık otlar 36 16.3
Ev akarı 30 13.6
D.Faringe 22 10
Yumurta sarısı 20 9.1
Kedi 18 8.2
Aspergillus 16 7.3
Fıstık 16 7.3
Domates 4 1.8
Badem 4 1.8
Alternaria 4 1.8
Clasdioporum 3 1.3
Yumurta beyazı 3 1.3
TOPLAM 220 100

RPS-009

NoNtravmatik periorbital uzaNımı olaN 
ethmoidal hematom
Melda Bölükbaş1, Bülent Veli Ağırdır1, Cem Celal Aslan1,  
Hatice Deniz Ilhan2

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB-BBC Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Ana Bilim Dalı, Antalya

21 yaşında kadın hasta, sol gözde şişlik ve kızarıklık şikayeti ile polik-
liniğimize başvurdu. Sorgulamasında şikayetlerinin yaklaşık 2 gün önce 
başladığı ve bunun üzerine başvurduğu dış merkezde yapılan orbital MR 
görüntüleme sonucu sol ethmoid mukosel? şeklinde raporlandığı öğrenil-
di. Hastada enfeksiyon düşündürecek semptomlar ateş, burun tıkanıklığı, 
burun akıntısı yoktu. Hastanın özgeçmişinde travma ya da operasyon 
öyküsü yoktu. Yapılan muayenesinde sol nazal kavitede ön ethmoid 
hücrelerde belirgin ekstansiyon izlendi. Sol gözde belirgin ekspansiyon 
mevcuttu. Diğer sistem muayenelerinde özellik yoktu. Paranazal BT ve 
MRG istendi. BT görüntüleme sonucu sol superior ön ethmoidal hücreler-
de kemik yapıda destrüksiyona yol açan ekspansil, yoğun içerikli lezyon 
şeklinde raporlandı. Operasyon planlandı. Operasyonda sol ön ethmoid 
hücre içinde hematom izlendi. Hematomun periorbital yağ doku ile iştirak 
halinde olduğu izlendi. Hematom boşaltılarak operasyon komplikasyon-
suz sonlandırıldı. Postop hastanın göz hareketlerinde kısıtlılık yoktu.

Anahtar Kelimeler: Ethmoidal hematom, subperiostal hemoraji, periorbital hematom

RPS-010

koNJeNital bilateral Nasolakrimal duktus 
kisti olgu suNumu
Hayri Yıldırım1, Argun Ediz Yorgancılar1, Beyhan Yılmaz1, Şeyhmus Arı1, 
Bilal Sizer2, İsmail Topçu1

1Dicle Üniversitesi, Kbb Anabilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi, Göz Anabilim Dalı, Diyarbakır

Doğduğundan beri burunda nefes almakta güçlük ve burun akıntısı 
şikayeti ile başvuran 40 günlük bebek hasta çekilen paranasal MRI da 
bilateral nasolakrimal duktus kisti ile uyumlu olarak değerlendirildi. Daha 
sonra yapılan fiberoptik rinoskopik muayesinde bilateral alt meatusta 
kistik kitle imajı tespit edildi muayene sırasında kistik kitleye bası ile sol 
punktumdan mukoid sıvı drenajı gözlendi. sağ nasal pasajda yapılan mu-
ayenede kist drene olarak mukoid kıvamlı kist içeriği drene oldu.Göz ve 
Kbb ekibi tarafından gerçekleştirilen endoskopik cerrahi ile daktriosele 
neden olan bilateral nasolaktrimal kisti punktumdan yerleştirilen guide 
yardımı ile teyit edilerek marsupialize edildi.
Anahtar Kelimeler: nasolakrimal duktus kisti, konjenital daktriosistosel, doğumsal 
burun tıkanaıklığı
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Şekil 1. Nasolakrimal kesenin drene edilmesi

RPS-011

Nadir bir olgu: froNtal fuNgal siNuzit
Hayri Yıldırım, Engin Şengül, İsmail Topçu
Dicle Üniversitesi, Kbb Ana Bİlim Dalı, Diyarbakır

Yaklaşık 4 aydır sağ supraorbital ve periorbital lokalize ağrısı olan 44 
yaşında bayan hasta birinci basamak sinüzit tedavilerine cevap alama-
mış. Fizik muayenede özgeçmiş ve soy geçmişinde predispozan, komorbit 
ve anlamlı patoloji saptanmadı. Paranasal BT’sinde sağ frontal sinüsü 
doldurup septumu ekpanse ederek karşı frontal sinusude daraltan içe-
risinde kalsifik heterojen tutulumları olan yer kaplayan kitle mevcuttu. 
Endoskopik sinüs cerrahisi ile total olarak temizlendi. Literatürde oldukça 
nadir gözlenen frontal sinüs yerleşimli fungus ball ‘un predispozan faktör 
taşımayan hastalardada karşılaşabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: frontal fungal sinüzit, frontal fungus ball, endoskopik sinüs 
cerrahisi ile fungus ball

Şekil 1. Frontal sinus yerleşimli fungus ball

RPS-012

yeNidoğaNda tek taraflı buruN kitlesi 
olgusu: dev koNJeNital fibromiksoma
Nur Yücel Ekici1, Gül Yücel2, Özgür Külahçıoğlu3, Süheyl Haytoğlu1

1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Ana Bilim Dalı, Adana 
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana 
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Adana

Giriş: Miksomalar pirimitif mezenkimal dokudan köken alan, burun-
da nadir görülen, lokal invaziv özellik gösteren benign tümörlerdir. Çevre 
kemik dokuları infiltre ederek yavaş büyürler ancak uzak metastaz eği-
limleri yoktur. Sıklıkla 25-35 yaşta görülürler, yenidoğanda çok nadirdir. 
Vücutta en sık atriumda görülmelerine rağmen cilt, yumuşak dokular, kas 
ve kemik dokuda yerleşebilirler. Primer miksomalar baş boyun tümörle-
rinin %1’ini oluştururlar ve sıklıkla maksilla ve mandibulada yerleşirler. 
Bunun %5’inden az kısmı nazal kavite ve paranazal sinüslerde yerleşir-
ler. Geniş rezeksiyon yapılmayan vakalarda rekürrens oranı %25’tir. Eğer 
miksomatöz tümör içinde fibröz yapı belirgin ise birçok yazar tarafından 
fibromiksoma olarak adlandırılır. 

Olgu: Bu makalede sağ anterior koanadan protrude dev konjenital 
kitlesi olan bir yenidoğan kız bebek sunuldu. Hastanın doğumdan iti-
baren solunum problemi yoktu ve tüm sistemik muayeneleri doğaldı. 
Radyolojik inceleme ile intrakranial bağlantısı olmadığı görülen kitle en-
doskopik olarak çıkarıldı. Histopatolojik incelemede fibromiksoma olarak 
değerlendirildi. Kemik doku invazyonu ve yeni kemik oluşumu gözlenme-
di. Operasyon sonrası 1 yıllık takibinde nüks görülmedi. 

Tartışma: Fibromiksom, detaylı patolojik inceleme ve diğer miksoid 
tümörlerin ekartasyonu ile tanı alır. Literatürde az sayıda sunulan fibro-
miksom vakalarında ortak özellik maksillofasiyal kemik invazyonu ve re-
kürrens iken sunulan vakada invazyon ve rekürrens gözlenmedi. Ayrıca 
bizim bilgilerimize göre doğumda görülen tek nazal fibromiksom vakası-
dır. Yenidoğanda tek taraflı konjenital nazal kitle ayırıcı tanısında akılda 
tutulmalıdır ve konjenital orta hat kitlelerinden ayırıcı tanısı yapılmalıdır. 
Operasyon öncesi kitlenin intrakranial bağlantısı ve kemik tutulumu olup 
olmadığı radyolojik olarak teyit edilmelidir. Tek tedavi seçeneği geniş cer-
rahi eksizyondur. Radyoterapi ve kemoterapi etkisizdir.
Anahtar Kelimeler: Fibromiksoma, nazal kavite, yenidoğan

 
Şekil 1. Sağ nazal pasaj kaynaklı dev konjenital kitle

RPS-013

siNoNazal iNverted papillomlara yaklaşım ve 
soNuçlarımız
Gökhan Kurtoğlu, Anıl Hişmi, İbrahim Çukurova
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, 
İzmir

Giriş: Sinonazal papillomlar Schneiderian membrandan köken alır, 
tüm sinonazal tümörlerin %0.4-4.7’sini oluşturur ve histopatolojik olarak 
fungiform, inverted ve silendirik olarak üç tipi vardır. Inverted papillom 
sinonazal papillomların %47’sini oluşturur. Bu çalışmada kliniğimizde 
ameliyat edilen inverted papillom hastalarının 13 yıllık tecrübesini ve so-
nuçlarını literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
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Gereç ve yöntemler: Kliniğimizde Ekim 2002 - Aralık 2015 tarihleri 
arasında sinonazal inverted papillom nedeniyle eksternal ve endoskopik 
yaklaşımlarla ameliyat edilen 58 hasta retrospektif incelendi. Hastaların 
yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti, hastalığın evre, taraf ve köken aldığı ana-
tomik bölge, cerrahi işlem, anestezi yöntemi ve nüks bilgileri araştırıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 53,98 (21-81 yıl) iken; 40 erkek, 
28 kadın hasta tespit edildi. Burun tıkanıklığı en sık (%80) başvuru semp-
tomu idi. Krouse evrelemesine göre üç hasta evre 1, 34 hasta evre 2, 18 
hasta evre 3 ve üç hasta evre 4 hastalığa sahipti. Otuz dokuz hastada sağ 
taraf, 29 hastada ise sol taraf tutuluydu. Hastalığın en fazla köken aldığı 
bölge 23 hasta (%39) ile lateral nazal duvar iken ikinci sırada 13 has-
ta (%22) ile unsinat tespit edildi. Hastaların %96’sı (n=56) endoskopik 
yaklaşımla ameliyat edilirken, 2 hasta kombine eksternal ve endoskopik 
yaklaşımla ameliyat edildi. Hastaların 51’inde genel, 7’sinde lokal aneste-
zi kullanıldı. Nüks gelişen üç hastadan (%5,17) birinde kombine, ikisinde 
endoskopik cerrahi uygulanmıştı. Endoskopik cerrahide nüks oranımız 
%3,5 iken, kombine cerrahide bu oran %50 idi.

Tartışma: Literatürde endoskopik cerrahi sonrası nüks oranları %0-12 
arasında olup, kombine yaklaşımda bu oran %25’lere kadar çıkabilmek-
tedir. Kombine yaklaşım uygulanan hastaların diğer hastalara göre daha 
ileri evrede olmaları buna sebep olarak gösterilmektedir. Çalışmamız bu 
yönüyle literatürle uyumludur. Özetle, endoskopik cerrahi uygun has-
talarda daha düşük nüks oranı, tümörün kolay takibi ve burun çatısını 
bozmaması ile eksternal cerrahiye üstünlük sağladığı için endoskopik yak-
laşımı tercih ettik. Ayrıca postoperatif kontrollerde endoskopik cerrahinin 
avantajı tartışılmaz olmakla beraber eğitim, deneyim ve cerrahi ekipman 
gerekliliği endoskopik yaklaşımın zorluklarındandır.
Anahtar Kelimeler: inverted papillom, sinonazal papillom, endoskopik cerrahi, 
kombine yaklaşım, nüks

Tablo 1. Hastalığın köken aldığı anatomik bölgeler

Lateral nazal duvar 23
Unsinat proses 13
Maksiller sinüs 11
Orta konka 10
Anterior etmoid hücreler 8
Bulla ön yüzü 7
Frontal sinüs 2
Sfenoetmoid reses 2
Septum 1
Sfenoid sinüs 1

RPS-014

sıradışı bir horlama sebebi: yumuşak damakta 
epidermoid kist
Mesut Kaya1, Kadriye Şerife Uğur1, Elif Dağlı1, Ceyda Sel Yılmaz1,  
Reyhan Bayrak2

1Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Turgut Özal Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Epidermoid kistler ektodermal dokunun anormal gelişimi sonu-
cu ortaya çıkan, benign, yavaş büyüyen kitlelerdir(1). Dermoid ve epider-
moid kistler oral kavitede nadir görülür ve sıklıkla yaşamın birinci yılında 
rastlanır(2). Semptom ve bulgular kistin büyüklüğü ve lokalizasyonu ile 
ilişkilidir. Bu yazıda, horlama şikayeti ile başvuran, fleksibl fiberoptik na-
zofaringoskopik görüntüsünde yumuşak damakta kitle görünen ve tanısı 
epidermoid kist olarak raporlanan hasta sunulacaktır. 

Olgu: 49 yaşında bayan hasta horlama şikayeti ile başvurdu. 3 ay önce 
geçirdiği septoplasti operasyonu sonrası şikayetlerinde azalma olmamıştı. 
Orofaringeal muayenesinde, tonsil hipertrofisi, uvula ve yumuşak damak-
ta asimetri saptanmadı. Fleksibl fiberoptik nazofaringoskopik muayenede 
sağ tarafta kabarıklık şeklinde görülen ve nazofaringeal obstrüksiyon ya-
pan kitle görüldü (Resim1). Manyetik rezonans incelemede hiperintens 
kontrast tutmayan 2 cm’lik lezyon görüldü. Lezyon transpalatal yakla-
şımla eksize edildi. Patolojik inceleme epidermoid kist olarak rapor edildi. 
Hastanın postoperatif dönemde horlama şikayeti azaldı. 

Tartışma: Epidermoid kistlerin %70’i baş boyun bölgesinde bu-
lunurken, %1,6’sı oral kavitede görülür(3). Sıklıkla asemptomatik 
olmalarına rağmen obstrüktif sialoadenit yapan ve ağız tabanında bu-
lunup hava yolu problemine neden olan vakalar yayınlanmıştır(4,5). 
Literatürde uvulopalatal bölgede gözlenen dermoid ve epidermoid kist-
lerin çoğunluğu hayatın 1. yılında rapor edilmiştir(2). Zappia ve ark. 
daha önce uvulofaringoplasti operasyonu olan 62 yaşında bir hastada 
postoperatif dönemde epidermal inklüzyon kisti rapor etmişlerdir(6). 
Bunu cerrahi sonrası gelişen mikrotravmaya bağlamışlardır(6). Bizim 
olgumuza daha önce yumuşak damak bölgesine yönelik herhangi bir 
cerrahi işlem uygulanmadığından, embriyolojik dönemde gelişen ek-
todermal inklüzyonun kistleşmesi sonucu oluştuğu düşünülmüştür. 
Bu olgu sunumu horlamaya neden olan obstrüktif üst solunum yolu 
patolojilerinin ayırıcı tanısında nazofaringeal endoskopinin önemini 
vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Epidermoid kist, Yumuşak damak, Horlama

 
Şekil 1. Preoperative flexible fiberoptic nasopharyngoscopic view

RPS-015

adeNotoNsillektomi soNrası görüleN Nadir 
ve ciddi bir komplikasyoN: NazofareNgeal 
steNoz olgu suNumu
Emre Günbey, Ayşe Çeçen, Melikşah Yılmaz
19 Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı,Samsun

Adenotonsillektomi çocukluk çağında sık uygulanan ve postoperatif 
ciddi komplikasyonları olabilen bir cerrahi girişimdir. Postoperatif komp-
likasyonların tümü ciddi sorunlara neden olabilir, en sık görülenleri; ağrı, 
kanama, havayolu obstrüksiyonu, negatif basınçlı pulmoner ödem, velo-
farengeal yetmezlik, aspirasyon ve atelektazi sayılabilir. Bu sunumda ade-
notonsillektomi sonrası nadir görülen fakat ciddi bir komplikasyon olan 
nazofarengeal stenozlu bir olguyu sunuyoruz. Bu nadir olguyla beraber 
adenotonsillektomi komplikasyonları ve cerrahiye sekonder gelişen nazo-
farengeal stenozun tedavisi tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Adenoidektomi, nazofarengeal stenoz, adenoidektomi 
komplikasyonları



44

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

21 - 24 Nisan 2016

R
İN

O
LO

Jİ

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

RPS-016

çocukta Nazal dorsumda iNtravasküler 
papiller eNdotelyal hiperplazi olgusu
Halil Erdem Özel1, İbrahim Kuşkonmaz2, Fatih Özdoğan1, Adin Selçuk1, 
Selahattin Genç1

1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği 
2Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

İntravasküler papiller endotelyal hiperplazi (Masson tümörü) nadir 
görülen vasküler bir tümördür. Nazal dorsum bu tümörler için beklen-
medik bir yerleşim yeridir. Çalışmamız nazal dorsumda yerleşen bilindiği 
kadarıyla ilk olgudur. Bu çalışmada, pediatrik bir olguda görülen bu nadir 
lezyonun klinik tablosu, radyolojik görüntüleri, cerrahi bulguları, histopa-
tolojik özellikleri ve tedavisi tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Burun tümörleri, intravasküler papiller endotelyal hiperplazi, 
Masson tümörü, tedavi, vasküler tümörler.

RPS-017

Nadir görüleN bir komplikasyoN: 
septoriNoplasti soNrası gelişeN sol izole 
hipoglossal siNir paralizisi
Demet Yazıcı, Ayşe Karaoğullarından, Gökhan Kuran, Ayşe Karakaya
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği

Giriş: İzole hipoglossal sinir felci, özellikle estetik operasyonlar, orto-
pedik girişimler gibi uzun süren operasyonların genel anestezisi esnasında 
larengeal maske ya da entübasyon tüpü kullanımı sonrasında görülebilen 
ender bir komplikasyondur ve ilk defa 1970 yılında Agloni ve ark. tarafın-
dan literatürde yayımlanmıştır.

Olgu: Bu çalışmada, septorinoplasti operasyonu sonrası izole sol 
hipoglossal sinir felci gelişen 35 yaşındaki erkek hastamızı sunduk. 
Operasyon esnasında entübasyon ve ekstübasyonunda herhangi bir zor-
luk olamayan hastanın postoperatif döneminde yutma ve konuşma güç-
lüğü başladı. Nöroloji kliniğine de konsülte edilen hastanın çekilen beyin 
tomografisinde herhangi bir patolojiye rastlanılmadı. Hastaya, B vitamini 
kompleksi ve 1mg/kg’dan azalan doz oral steroid tedavisi başlandı ve 3 ay 
sonrasında dil hareketlerinin tamamen düzeldiği gözlemlendi.

Sonuç: Hipoglossal sinir felci, hastanın entübe olduğu esnada entü-
basyon tüpünün kendisinin ya da kafının, hyoid kemiğe ya da servikal 
vertebraya basısı neticesinde sinirde nöropraksi oluşumuna bağlıdır. Bu 
çalışmada, bu tür komplikasyonları arttıran anestezi esnasında nitröz ok-
sit kullanımı, kullanılan entübasyon tüpünün ya da larengeal maskenin 
malpozisyonu gibi faktörler incelendi. Hastaya uygun büyüklükte entü-
basyon tüpü kullanılması, hastanın travma olmadan, nazik bir şekilde 
entübe edilmesi ve entübasyon tüpünün seviyesinin düzgün ayarlanması, 
hasta kafasının operasyon esnasında uzun süre hiperekstansiyonda ve 
aynı pozisyonda kalmaması, intrakaf basıncın sürekli olarak manometre 
ile kontrol edilmesi bu tür komplikasyonların gelişmesini engelleyecektir
Anahtar Kelimeler: hipoglossal sinir, paralizi, izole, septorinoplasti

Sol izole hipoglossal sinir felci

 
Şekil 1. Sol izole hipoglossal sinir felci olan hastanın postoperatif 3. gündeki fotoğrafı

RPS-018

Nazal dermoid siNus kisti: Nadir bir 
koNJeNital orta hat kitlesi
Gökhan Kuran1, Yurdal Gezercan2, Demet Yazıcı1,  
Ayşe Karaoğullarından1, Özkan Kılıç1

1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği 
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği

Giriş: Nazal dermoid sinüs kisti nadir görülen bir orta hat deformite-
sidir. Diğer kranyofasyal dermoidlerden farklı olarak kist, sinüs veya fistül 
şeklinde olabilir ve/veya intrakranyal uzantıları olabilir. Bu lezyonlar ço-
ğunlukla çocukluk çağı ile ikinci veya üçüncü dekatta semptomatik hale 
gelerek tanı alırlar.Lezyonların çoğu ilk 3 yılda saptanırken, bazı olgular 
ileri yaşlara kadar fark edilmeyebilir. 

Olgu: Bu çalışmada burun sırtında şişlik ve akıntı şikayeti ile kliniği-
mize başvuran 3 yaşındaki bir kız çocuğunu sunduk. Hastanın nazal en-
doskopisi doğaldı, çekilen beyin tomografisi ve yapılan klinik incelemeler 
sonucunda herhangi bir intrakranyal yayılım saptanmadı. Hasta beyin 
cerrahisi kliniğine de konsülte edilerek operasyona alındı ve kistik kitle bi-
koronal insizyonla total olarak eksize edildi. Hastanın yapılan takiplerinde 
nükse rastlanmadı.

Sonuç: Nasal dermoid sinüs kistleri, nazal dorsum boyunca nasog-
labeller bölgeden kolumellaya kadar herhangi bir yerde gelişebilirler ve 
en sık görülen doğumsal orta hat lezyonlarıdır. Vücuttaki tüm dermoid 
kistlerin %1-3’ünü, baş boyun yerleşimli dermoid kistlerin ise %11-12’sini 
oluştururlar. Tanısında intrakraniyel uzanımını değerlendirmek için rad-
yolojik görüntüleme gereklidir. Nazal dermoid kistlerin kesin tedavisi 
cerrahidir ve intrakraniyel uzanımı varsa beyin cerrahisine konsülte edi-
lip kraniyotomi ile eksizyon yapılmalıdır. Tedavi sonrasında nüks %1-4 
olarak belirtilmiştir ve bunlar da cerrahi eksizyonun yetersiz yapılmasına 
bağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: nazal, dermoid, kist,konjenital
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Nazal dermoid sinüs kisti

Şekil 1. Hastanın operasyon öncesi görüntüsü

RPS-019

tekrarlayaN ve dev boyuta ulaşmış reperatif 
graNülom
Özkan Kılıç, Süheyl Haytoğlu, Ayşe Yeşildemir, Tuğçe Küçükoğlu,  
Erdem Kaypak, İlhami Yıldırım
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Dev hücreli reperatif granuloma (DHRG) baş boyun bölgesinde 
değişik lokalizasyonlarda görülebilmekle birlikte çoğunlukla maksilla ve 
mandibulayı tutan benign karakterli nadir görülen tümörlerdir. Reparatif 
granuloma olarak ta isimlendirilen bu tümörler, tutulum bölgesinde kit-
le oluşturarak ve kemik yapıda deformite yaparak belirti verirler. Nadir 
görülen bu tümörler, ilk olarak 1953 yılında Jaffe tarafından tanımlandı. 
Maksilla ve mandibula en yagın görülen tutulum bölgesi olmakla birlikte, 
mandibula Kondil, temporal kemik, kafa kemiği, parafarengeal bölge ve 
kafa tabanın, oksipital kemik, sinonazal traktus ve nazal kavite, orbita, ve 
tibia tulumu gibi pek çok değişik lokalizasyonda yerleşim göstermiş olan 
DHRG vakaları bildirilmiştir. En sık genç hastalarda ortaya çıkar. İkinci 
sıklıkla yaşamın 4. dekatında pik yapabilir. Yabancı Cisim Granülomu 
veya Kemiğin Brown Tümörü ile karışabilir.

Olgu: 73 yaşında kadın hasta. Sol yanağında 50 yıldan beri fındık 
büyüklüğünde mobil kitlesi oldugunu ifade etti. 4-5 ay öncesinde kitlesi 
aniden büyümeye başlamış. Dış merkezde değerlendirilen hastadan İİAB 
alınmış ve sonuç SCC olarak raporlanmış. Bu sonuçlarla G.Ü. Tıp Fak. ne 
yönlendirilen hastadan tekrar biopsi alınmış. sonuç Dev Hücreli Reperatif 
Granüloma (DHRG) gelince kitle total eksize edilmiş. 3 ay sonra aynı böl-
geden kitlesi sebat eden hasta tekrar ameliyata alınmış ve total eksizyon 
yapılmış. Sonuç tekrar DHRG olarak raporlanbmış. Bir süre sonra yine 
aynı yerde kitlesi tekrarlayıp, kısa bir sürede dev boyutlara ulaşınca hasta 
kliniğimize yönlendirildi. Hastanın muayenesinde sol yanagı komple kap-

layıp lateralize eden, sol göz anterioruna uzanan, oral kaviteyi, orofarenk-
si ve hipofarenksi dolduran, nazaofarenksi oblitere eden,yanakta 3-4 cm 
defektten eksterne olan, koyu renkli, orta sertlikte, kanamaya meyilli sol 
çeperi ülsere dev kitle mevcuttu. Kitleden biopsi alındı ve DHRG olarak 
raporlandı. BT de: muayeneye eş tariflenen kitle.

Sonuç: Literatürde sık görülenin aksine kemik yapıdan değil, sol buk-
kal yumuşak dokudan köken alan, tekrarlayan, dev boyutlara ulaşan, 
benign karakterde ancak doku defekti oluşturan, nadir görülen DHRG 
olgusu.

Anahtar Kelimeler: Reperatif Granüloma, Bukkal mukoza, Benign Karakter

RPS-020

oral yoldaN aspire edileN yabaNcı cismiN 
atipik yerleşimi
Osman Pala, Ayhan Kars, Sinan Köyceğiz, Mustafa Sıtkı Gözeler
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Erzurum

Giriş: Yabancı cisim aspirasyonları özellikle pediatrik populasyon-
da önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Hikaye alınması esna-
sında yüksek düzeydeki klinik şüphe, fizik muayene ve endoskopi, tanı 
gecikmelerini ve bu gecikmeler ile ilgili komplikasyonları engelleyebilir. 
Yabancı cisim orofarenks, hipofarenkste ise hasta çoğunlukla yutma güç-
lüğü ya da solunum sıkıntısı ile karşımıza gelir. Larinkste yerleşenler ise 
genellikle asfiksi ile başvurmaktadırlar.

Olgu Sunumu: Bu olgumuzda 9 yaşında kız çocuğu toplu iğne aspire 
etmesi nedeniyle yutma güçlüğü ve ağrı ile başvurmuş olup yapılan en-
doskopik ve radyolojik incelemelerde yabancı cismin nazofarenkse battığı 
tespit edilmiştir. Endoskop eşliğinde yabancı cisim çıkarılmıştır. Postop 
takibinde komplikasyon gelişmemiştir.

Tartışma: Yabancı cisim aspirasyonu ile gelen hastalarda mutlaka 
dikkatli bir endoskopik değerlendirme yapılmalı ve yabancı cismin lo-
kalizasyonu ortaya konmalıdır. Fakat yabancı cismin mukozaya tam kat 
girmesi vb. durumlarda endoskopla görmek mümkün olmadığından özel-
likle radyo opak maddeleri tespit edebilmek için endoskopik incelemenin 
yanı sıra radyolojik görüntüleme de yapılmalıdır. Bu olgumuzda özellikle 
dikkat çekmek istediğimiz nokta yabancı cisim aspirasyonu ile gelen her 
hastada farinks ve larinksin tüm lokalizasyonlarına bakılması gerektiğidir. 
Bu olgumuzda yabancı cismin beklenen lokalizasyonların aksine nazofa-
renkse derinlemesine battığı dolayısıyla nazofarenkse bakılmadan yapılan 
bir endoskopik muayenede rahatlıkla gözden kaçabileceği ve bunun da 
ciddi sonuçlara yol açabileceğini göstermiş olduk. Sonuç olarak Kbb po-
likliniğine-kliniğine yabancı cisim aspirasyonuyla başvuran hastalara en-
doskopik muayene yapılırken mutlaka larinks, hipofarenks, orofarinks ve 
nazofarinksin yanı sıra nazal kavitenin de endoskopik muyenesi mutlaka 
yapılmalı beraberinde radyolojik görüntüleme de istenmelidir.
Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, nazofarenks, aspirasyon



46

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

21 - 24 Nisan 2016

R
İN

O
LO

Jİ

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

Yan nazofarenks grafisi

 
Şekil 1. Nazofarenkse batmış iğnenin radyolojik görüntüsü

RPS-021

posteNfeksiyöz NötropeNi ile seyredeN 
spoNtaN subperiosteal hematom olgu 
suNumu: 4 yaş çocuk
Nur Yücel Ekici1, Gül Yücel2, Demet Yazıcı1, Gökhan Kuran1

1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Ana Bilim Dalı, Adana 
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 
Adana

Giriş: Intraorbital hematom çocuklarda oldukça nadir görülür. Sıklıkla 
kanama diatezi, intrakranial basınç artışı, vasküler lezyonlar, enfeksiyon 
ve neoplazmlara bağlı gelişir. Anatomik olarak diffüz intraorbital, lokalize 
intraorbital, subperiosteal, ekstraokuler kaslar ile ilişkili ve orbital taban 
implantları ile ilişkili olarak sınıflandırılmışlardır. 

Olgu: Bu çalışmada, subperiosteal abse ön tanısıyla refere edilen 4 
yaşında bir kız çocuğunu sunduk. Muayenesinde sağ orbita medialinde 
şişlik ve hafif eritem mevcuttu, ağrısı ve ateşi yoktu. Travma, kanama 
diatezi ve sinüzit semptomları yoktu. Görme keskinliği, ışık refleksi, fun-
doskopik muayenesi ve göz içi basıncı normaldi. Tomografide sağ medial 
orbitada iyi sınırlı, lobule konturlu, subperiosteal 26x11 mm boyutunda 
kitle (abse?) görüldü. Sağ frontal sinuste nonspesifik opasifikasyon mev-
cuttu, kemik defekt yoktu. MR incelemede orbita medialinde 32x16x28 
mm boyutunda, sağ medial rektusu deplase eden, kontrast tutmayan T2 
görüntülerde hiperintens, T1 görüntülerde izo-hiperintens sinyalde eks-
trakonal kitle gözlendi. Başlangıçta normal olan labratuvar bulgularında 
2 gün sonra nötropeni gelişti. Pediatrik hematoloji konsultasyonu sonucu 
etyolojik neden bulunamadı ve postenfeksiyöz olarak kabul edildi. 5. gün 
sonrasında bulgularda gerileme olmayınca intravenöz sedasyonla orbita 
medialinden transkutanöz direnaj yapıldı ve yaklaşık 7,5 ml kan geldi, 
hemen sonrasında hastanın şişliği düzeldi. Konservatif olarak 7 gün takip 
edilen hastada problem olmayınca taburcu edildi. 9 aylık takibi sonucun-
da tekrarlama olmadı. 

Tartışma: Sunulan vakada altta yatan etyolojik bir faktör bulunama-
mıştır, sadece sağ frontal sinüste opasifikasyan (ancak sinüzit klinik ve en-
doskopik bulguları yok) ve 2 haftalık geçici nötropeni izlenmiştir. Frontal 
sinüzitle ilişkilendirilen orbital hematom vakalarının hemen hepsi superior 
orbitada ve erişkinde görülmüştür.Hiçbir vaka nötropeni ile ilişkilendiril-
memiştir. Tedavi seçenekleri arasında konservatif tedavi, kortikosteroid 

tedavisi ve direnaj önerilmiştir. Eğer hematom akut ve görme problemi 
yoksa yaklaşık 6 hafta içinde spontan rezorbe olur. Görme keskinliği ve 
optik sinir fonksiyonları acil cerrahi direnaj için önemli diagnostik fak-
törlerdir. Altta yatan etyolojik faktör araştırılmalı, oftalmolojik muayene 
sonucuna göre tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Spontan, ıntraorbital hematom, nötropeni

 
Şekil 1. Sağ orbita medialinde şişlik

RPS-022

maksiller siNus kolesterol graNulomu:bir 
olgu suNumu
Fevzi Barlay1, Cüneyt Orhan Kara1, Ferda Bir2, Fazıl Necdet Ardıç1

1Pamukkale Üniversitesi K.B.B. Ana Bilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Denizli

Kolesterol granulomları vucudun en sık baş boyun bölgesinde ve orta 
kulağa bağlı mastoid antrumda ve temporal kemik havalı hücrelerinde 
ortaya çıkar.Paranazal sinüslerde nadir rastlanırlar.Klinik olarak tipik mak-
siler sinuzitte bulunan nazal obstruksiyon, postnazal akıntı ve baş ağrısı 
gibi semptomlarla başvurabilir.Radyolojik görüntülemede CT ve MR da 
spesifik bir görüntü yoktur.Tedavisinde cerrahi eksizyon yeterli olur.17 
yaşında kadın hasta 3 aydır devam eden sol yüz yarımında ağrı, burun 
sol tarafında tıkanıklık, postnazal akıntı şikayeti ile başvuran hastanın 0 
derece rijit endoskopik bakısında hastanın burun sol tarafında orta me-
atustan kaynaklanan sol nazal pasajı dolduran polipoid yapı mevcuttu.
Paranazal sinus tomografisinde sol maksiler sinus antrumunu tamamen 
doldurup nazal kaviteye ve koanaya doğru uzanım gösteren yumuşak 
doku dansitesi izlenmekteydi.(antrakoanal polip?).Hastaya endoskopik 
sinus cerrahisi uygulanıp polip yapısı çıkartıldı.Patolojik tanı kolesterol 
granulomu olarak tespit edildi.Kolesterol granulomu paranazal sinuslerde 
nadir rastlanan ve histopatolojik olarak tanınabilen benign bir lezyondur.
Anahtar Kelimeler: kolesterol granulomu, maksiller sinus, paranazal sinus
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Şekil 1. sol maksiller sinus aksiyel kesit bt görüntülemesi

RPS-023

Nadir bir olgu: septal iNflamatuar polip
Özge Düzci Yüksel, Eda Şimşek
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Erzurum

Nazal poliplerin önemli bir kısmı nazal kavitenin lateral duvarlarından 
kaynaklanmaktadır. Nazal septumdan köken alan nazal polipler son de-
rece nadirdir. Bu yazıda, nazal septumun orta üst kısmından köken alan 
ve patoloji sonucu inflamatuar polip olarak rapor edilen nadir bir olgu 
sunuldu. 6 aydır burunda tıkanıklık ve horlama yakınması ile kliniğimize 
başvuran 49 yaşında kadın hastada anterior rinoskopik ve endoskopik 
nazal muayenesinde sağ nazal pasajda septum kaynaklı polipoid kitle gö-
rüldü.Kitle lokal anestezi ile eksize edildi. Patoloji sonucu inflamatuar po-
lip olarak rapor edildi.hastanın takibinde herhangi bir patoloji veya nüks 
izlenmedi.Biz bu olguda nadir görülen septal inflamatuar polip vakasını 
sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: septum,polip,inflamatuar

 
Şekil 1. Olgunun paranazal BT görüntüsü

RPS-024

froNtal siNüsü dolduraN ve orbital 
komplikasyoN oluşturaN mukosel
Özkan Kılıç, Sanem Okşan Erkan, Gökhan Kuran, Birgül Tuhanioğlu, 
Derya Abeş, İlhami Yıldırım
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Paranazal sinüs mukoselleri benign, lokal genişleme gösteren 
mukusla dolu ve epitelle çevrili kitlelerdir. En sık frontal ve ön etmoid si-
nüsleri tutarlar. Kronik sinüs enflamasyonu ve alerjik hastalıklar çoğunluk-
la paranazal sinüs mukoselleri oluşumuna neden olur. Agresif mukoseller 
sinüs duvarını erode edebilirler. Lezyonun sınırlarının belirlenmesinde ve 
preoperatif lezyonun özelliklerinin değerlendirilmesinde Paranasal Sinüs 
Bilgisayarlı Tomografisi (PNSBT) önemli bir tanısal araçtır. Mukoseller en 
sık frontal sinüste görülür ve bunu etmoid, maksiller ve sfenoid sinüs izler. 
Frontal sinüs tabanı orbita tavanı ile komşudur.

Olgu: 55 yaşında kadın hasta. Uzun süreden beri ara ara burun tıka-
nıklığı ve baş ağrıları oluyormuş. Yaklaşık 2 haftadan bu yana sağ yüz 
yarımında şişlik, gözde şişlik, sağ göz kapağında düşme şikayetleri ile 
kliniğimize başvurdu. Yapılan otoskopik ve a. rinoskopik muayenesinde 
patoloji saptanmadı. Orofarenks doğal gözlendi. Endoskopik muayenede 
sağ orta meada sekresyon gözlendi. Sağ gözde proptozis mevcuttu. Göz 
konsültasyonunda görme kaybı saptanmadı. Göz hareketlerinde yuka-
rı ve mediale bakış kısıtlılığı mevcuttu. Paranazal Bt: Sağ frontal sinüste 
belirgin derecede ekspansiyona neden olan ve frontal sinüsü tamamen 
dolduran 46x26 mm boyutlarında yumuşak doku kitlesi. Mukosel ?? ola-
rak raporlandı. Orbita MR: Frontal sinüs sağ kesiminde T1A’da ve T2A’da 
hiperintens izlenen yoğun kistik lezyon. Kemikte ekspansiyona sebep olup 
sağ bulbus okulinin süperiora identasyonu izlenmektedir. Sağ bulbus oku-
lide proptozis mevcut olarak raporlandı. Hasta genel anesteziye hazırlandı 
ve ameliyata alındı. Endoskopik olarak frontal sinüse ulaşılamayınca sağ 
kaş insizyonu yapılarak alet yardımıyla Frontal kemikte pencere açılarak 
eksternal yaklaşıldı. Sinüs içerisi temizlendi. Ostium gözlendi. Taburcu 
edilen hasta 4 ay sonra benzer şikayetlerle tekrar başvurdu. Tetkiklerde 
frontal sinüsü dolduran orbita ve glob ile ilişkili lezyon gözlendi. Tekrar 
ameliyata alınan hastanın sinüs inferior duvarında geniş defekt bonevaks 
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ile kapatıldı. Sinüs içerisi yağ greft ile dolduruldu. 3. ay takibinde patoloji 
saptanmadı.

Sonuç: Nadir görülen kemik destrüksiyonu yapan, tekrarlayan, orbital 
komplikasyonlara sebep olan frontal sinüs mukosel vakasının paylaşılma-
sı amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Frontal Sinüs, Mukosel, Orbita, Kemik Destrüksiyonu

RPS-025

Nazal polipozis zemiNiNde gelişeN,körlüğe 
NedeN olaN dev ethmoid siNüs mukoseli
Gökhan Kuran, Ayşe Karakaya, Özkan Kılıç, Abdurrahman Bozkurttan, 
Süheyl Haytoğlu, İlhami Yıldırım
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mukosel,paranazal sinüslerin ostiumunun tıkanması sonucunda olu-
şan,etrafı sinüs mukozası ile döşeli,içi serö-müköz glandların sekresyonla-
rı ile dolu kistik lezyonlardır.Sinüs ostiumlarının tıkanması;enfeksiyon,al-
lerji,travma,benign neoplazm(osteoma veya fibröz displazi),malign veya 
metastatik tümörlere bağlı olabiir.En sık frontal sinüste takiben ethmoid 
sinüslerde görülür.Mukosele ait semptom ve bulgular,mukoselin bulundu-
ğu yere ve kemikte yaptığı erozyona bağlıdır.Ethmoid sinüs mukoselleri 
orbita medial duvarına,göze ve buna bağlı olarak göz kaslarına ve op-
tik sinire yaptığı basıyla geçici veya kalıcı komplikasyonlara yol açabilir.
Orbita basısına bağlı ana semptomlar;ağrı,şişlik,egzoftalmus,diplopi,gör-
me kaybı,n.oculomotorius felcine bağlı pitosistir

Paranazal sinüsleri görüntülemede öncelikle tomografi tercih edilir.
Bununla birlikte magnetik rezonans komplike vakaları görüntülemede ya-
rarlıdır.Kemik erozyonu yoklığunda mukosellerin ayırıcı tansı retansiyon 
kistleri,sinüzit,dental kistler ve paranazal sinüs poliplerini içeriri.Kemik 
destrüksiyonu varlığında malign tümörlerle ayırıcı tanıya gidilmelidir. 
Biz bu sunumumuzda sağ gözde şişlik,ağrı,sulanma,görmede kayıp,göz 
hareketlerinde kısıtlılık ve göz kapağını açamama şikayetleri ile başvu-
ran,endoskopik nazal muayenesinde biateral evre 4 nazal polip sap-
tanan,paranasal tomografide her iki nazal kaviteyi dolduran polip ve 
bilateral ethmoid sinüslerde mukosel saptanan,magnetik rezonans ile 
görüntülemede optik sinire bası yapan dev mukosel gözlenen,endoskopik 
endonazal cerrahi yoluyla tedavi edilen hastayı sunmaktayız.Hastanın 
postoperatif takiplerinde göz ve göz kapağı hareketleri serbestti,ancak 
görme kaybı devam etmekteydi.

Mukosel paranasal sinüslerin yavaş büyüyen ve lokal olarak agresif 
seyreden lezyonudur.Mukosel tedavisi cerrahidir.Endoskopik sinüs cerra-
hisi veya eksternal cerrahi uygulanabiir.Mukosellerin erken tanı ve teda-
visi hem kolay hem de genellikle komplikasyonsuzdur.Ancak geç kalın-
mş olgularda,özellikle ethmoid mukosellerin göz komplikasyonları kalıcı 
olabilir.Yaptığımız araştımalarda ve literatür taramasında primer olarak 
ethmoid sinüslerden kaynaklanan,nazal polipozis zemininde gelişen ve 
körlükle sonuçlanan mukosel olgusuna rastlanmadı.
Anahtar Kelimeler: ethmoid sinüs,mukosel,nazal polipozis,

 
Şekil 1. Orbita MR görüntüsü

RPS-026

epidural ve subperiostal abse birlikteliği 
olaN bir komplike froNtal mukosel olgusu
Mustafa Avcu1, Fatih Durna2, Mehmet Metin1, Harun Soyalıç1

1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilimdalı Kırşehir 
2Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği Kırşehir

Paranazal sinüs mukoselleri cinsiyet ayıretmeksizin genellikle 4 dekat-
tan sonra görülür. Sinüs ostium obstrüksiyonları sonucunda ortaya çıkar-
lar. Etyolojide nazal travma (cerrahi), kronik enflamasyon, nazal polip 
önem arz eder. Sıklık sırasıyla frontal, etmoid, maksiller ve sfenoid sinüsler 
etkilenir. Sinüs içini tam veya kısmen doldurup insidental olarak görüntü-
lemelerde opak lezyon olarak izlenebilirler. Klinik olarak sinüzit bulguları, 
etkilenen sinüs dışına yayılımla kranial ve ekstrakranial bulgulara neden 
olabilirler. Sinüs mukoselleri sinüs içindeki boyutları, klinik tabloları, yer-
leştiği sinüs ve sinüs dışına yayılımlarının olup olmamasına göre çok çeşitli 
yöntemlerle tedavi edilebilirler. Ancak tedavi gerekiyorsa cerrahiyi içeren 
bir tedavi gerekmektedir. Frontal sinüs mukosellerinde ise sinüs içindeki 
lezyonun ulaşım durumuna ve sinüs dışına yayılımına göre endoskopik 
endonazal girişimden, eksternal frontoetmodektomiye, osteoplatik frontal 
sinüs girişiminden, frontal sinüs obliterasyonuna veya kombine multidi-
sipliner girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Komplike olmayan vakalarda 
anatomik bir engel söz konusu değilse morbiditesi az olduğundan endos-
kopik girişim tercih edilmelidir. Ancak komplike vakalarda vakaya göre 
kombine, gerekirse multidisipliner girişim ve tedavi yöntemi tercih edil-
melidir. Literatürde alında şişlikle başvurmuş ve komplike olmuş 5 fron-
tal sinüs mukosel vakası bildirilmiştir. Bu vakaların çoğu 55 yaş üstünde 
olup, ek dahili hastalık, senilite, sosyoekonomik durum zayıflığı izlenmiş-
tir. Burada alında şişlik şikayeti ile başvuran 22 yaşında erkek hasta; sol 
frontal sinüs mukoseli ile birlikte sol frontal subperiostal abse ve epidural 
abse vakası sunulacak, frontal sinüs mukoseli ve komplikasyonunun her 
yaş grubunda olabileceği, tedavisinde multidisipliner yaklaşım gerekliliği 
ve operasyon öncesi iyi planlama gerekliliği vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: frontal, mukosel, abse
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Şekil 1. Hastanın preoperatif sagittal kesit MRG görüntüsü

RPS-027

maksiller siNüse açılaN iNferior koNka 
bülloza: olgu suNumu
Murat Şereflican1, Sıddıka Halıcıoğlu2, Sinan Seyhan1, Veysel Yurttaş1, 
Yasemin Ongun Funda3, Muharrem Dağlı1

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları AD, Bolu 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Bolu 
3Özel Fatma Hatun Hastanesi, Bolu

Giriş: Konkalar, lateral nazal duvar boyunca yer alan önemli anato-
mik yapılardır. Orta ve süperior konka ve bazen görülen suprema konka 
etmoid kemiğin parçaları iken, alt konka ayrı bir kemiktir. Alt konka, önde 
internal nazal valv bölgesinden arkada koanaya kadar uzanır. Bilgisayarlı 
tomografinin yaygın kullanımı konka anatomik varyasyonlarının insidan-
sını artırmıştır. Sinonazal anatominin en sık görülen varyasyonlarından 
biri konka büllozadır. En sık olarak orta konkada görülmekle birlikte alt 
konkada oldukça nadir görülür. Maksiller sinüse uzanımı olan olgularda 
yapılacak cerrahi müdahalelerde alt meatal antrostomiye neden oluna-
bileceği ve bunun da mukus sirkülasyonunu bozarak persistan sinüzitle 
sonuçlanabileceği akılda tutulmalıdır.

Olgu: Yaklaşık 2 yıldır olan burun tıkanıklığı ve aralıklı burun akıntısı 
şikayeti ile polikliniğimize başvuran 33 yaşında kadın hastanın anterior 
rinoskopi ve nazal endoskopisinde sağ alt konkanın hipertrofik olduğu ve 
nazal septumun sola deviye olduğu saptandı. Yapılan koronal kesitli BT 
incelemesinde sağ alt konkanın pnömatize olduğu, pnömatize alt konka 
içinde kalan hava keseciğinin maksiller sinüsle bağlantılı olduğu gözlendi 
ve hasta cerrahi müdahaleyi kabul etmediğinden dolayı takibe alındı.

Tartışma: Sık rastlanan alt konka hipertrofisi ayırıcı tanısında inferior 
konka bülloza akılda tutulmalıdır. Semptomatik vakalara uygun tedavi 
yöntemi planlanmalı ve cerrahi tedavi planlanırken konka büllozanın 
maksiller sinüs ile ilişkisi olup olmadığı mutlaka değerlendirilmelidir
Anahtar Kelimeler: Alt konka, paranazal tomografi, maksiller sinüs

 
Şekil 1. Alt konka pnömatizsayonunun koronal CT görüntüsü

RPS-028

kroNik gerilim tipi baş ağrılarıNda Nazal 
eNdoskopik bulgular ve Nazal iNspiratuvar 
tepe akım değerleriNiN iNceleNmesi
Safiye Giran Örtekin1, Hatice Seğmen2, Murat Koçyiğit1

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği 
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Gerilim tipi baş ağrısı (GTB), primer baş ağrıları içinde en sık görü-
len baş ağrısı tipidir.Görülme sıklığı toplumlara gore değişmekle birlikte,-
farklı çalışmalarda %30-78 civarında raporlanmaktadır. Sosyoekonomik 
etkileri en fazla olan baş ağrısı tipidir. Uluslararası Baş Ağrısı Derneği 
(International Headache Society,IHS), kronik gerilim tipi baş ağrısını 
(KGTB) 6 aydan uzun süre var olan ve ayda en az 15 gün görülen gerilim 
tipi baş ağrısı olarak tanımlanmaktadır.  

Çalışmamıza Ekim 2015 - Şubat 2016 tarihleri arasında Kanuni Sultan 
Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji polikliniğine baş ağrısı 
şikayeti ile başvuran, anamnezinde kronik gerilim tipi baş ağrısı kriter-
lerini taşıyan, yaşları 18-55 arasında olan 112 olgu ile,kontrol grubunda 
aynı hastanenin Cildiye polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran ve 
anamnezinde baş ağrısı hikayesi bulunmayan 102 sağlıklı olgu dahil edil-
di. Nazal valv kollapsı, astım, BMI > 30, sinonazal cerrahi, ilaç kullanı-
mı hikayesi olan, muayenede pürülan sekresyon, nazal polip veya kitlesi 
olan ve mental sorunu olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Olgulara rutin 
kulak burun boğaz muayenesi yapıldı. Daha sonra burun içi flexible nazal 
endoskop ile incelendi. Septal deviasyon, kemik spurlar, mukozal kontak 
noktaları kaydedildi. Olgularda optimize edilmiş şartlarda nazal inspira-
tuvar akım metre (Clement Clarke International, Harlow, Essex, UK) ile 
nazal inspiratuvar tepe akım ölçümleri yapıldı.

KGTB patofizyolojisi tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte önceden 
primer psikojenik nedenler sorumlu tutulurken, yakın dönemlerde santral 
serotonerjik nöronlar ve serotoninin rolü tartışılmaktadır. Çalışmamızda 
kronik gerilim tipi baş ağrısı tarifleyen hastalarda mukozal temas noktala-
rının varlığı ile nazal tepe akım değerlerinin kontrol grubuna göre istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Başağrısı, Nazal inspiratuvar tepe akım, Rinolojik patoloji.
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RPS-029

maksiller siNus biyopsisiyle taNı koNaN c-aNca 
Negatif WegeNer graNulomatozu olgusu
Ahmet Keleş, Erkan Soylu, Burak Kersin, Ömer Aşkıner, İlknur Haberal Can
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
İstanbul

Wegener granülomatozu, özellikle üst ve alt solunum yolları ile böb-
rekleri tutabilen nekrotizan granülomatöz vaskülitle tanımlanan, nadir gö-
rülen bir hastalıktır. Bir çok hasta ÜSYE ile müracat ederken birkısmı da 
daha önce ASYE geçirmiştir ve bu hastalarda 5-6 ay sonra sistemik bul-
gular ortaya çıkar. Bu yazıda pulmoner tutulumu olan ve biyopsilerin tanı 
koyduramadığı c-ANCA negatif wegener granulomatozu, 51 yaş kadın 
hasta olgumuzu sunduk. Wegener granulomatozu klinik şüphesi olan her 
hastadan, sağ maksiller sinüs materyaliyle tanı koyduğumuz bu vakamız-
da olduğu gibi, mutlaka nazal endoskopi ve paranazal sinüslere yönelik 
radyolojik görüntüleme istenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Wegener Granülomatozu, Paranazal Sinüs, Paranazal Biyopsi

 
Şekil 1. Sağ maksiller sinüste havalanmayı total oblitere eden sağ osteomeatal birimi ekspanse ve 
oblitere ederek ethmoidal kaviteye uzanan yumuşak doku değerleri

RPS-030

riNoplasti soNrası gelişeN mrsa eNfeksiyoNu
Ceyhun Aksakal1, Sema Koç2, Levent Gürbüzler3

1Ceyhun Aksakal, Tokat Devlet Hastanesi, Tokat 
2Sema Koç, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya 
3Levent Gürbüzler, Gaziosmanpaşa üniversitesi Tıp Fakültesi, Tokat

MRSA Staf. Aerius a bağlı olarak gelişen bir cilt ve yumuşak doku 
enfeksiyonudur. İmmün süpresif ve yoğun bakım hastalarında ölümcül 
tablolara neden olabilir. Bu olguda açık rinoplasti operasyonu yapılan 
29 yaşındaki kadın hastada postoperatif 9. günde septal bölgede apse 
oluşumu ile başvuran bir hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: MRSA, Rinoplasti, Komplikasyon

RPS-031

Nüks aNtrokoaNal poliplerde traNsNazal 
prelakrimal reses yaklaşımı
Şenol Çomoğlu, Mehmet Çelik, Necati Enver, Cömert Şen, Beldan Polat, 
Kemal Değer
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hast. ve Baş-Boyun 
Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Nüks Antrokoanal poliplerde Transnazal prelakrimal reses yak-
laşımının etkinliğini ve kullanılabilirliğini değerlendirmek

Materyal-metod: Daha önce cerrahi geçirmiş ve nüks etmiş 
Antrokoanal polibi bulunan 12 hasta Transnazal endoskopik prelakrimal 
reses yaklaşımı ile opere edildi. Polibin kaynaklandığı alana ulaşım, cerra-
hi komplikasyonlar ve operasyon sonrası rekürrens değerlendirildi.

Bulgular: Transnazal prelakrimal reses yaklaşımı hastaların %83’ünde 
(10/12) başarılı oldu. Posterior lokalizasyondan orijin almış polipler (2 
hasta) orta meatus yaklaşımı ile eksize edildi. Nazolakrimal duktus hasarı 
iki hastada oluştu ancak ikisinde de postoperatif dönemde epifora izlen-
medi. Üç hastada (3/12; %25) alt konkanın hemen superiorunda lateral 
nazal duvar ile septum arasında sineşi formasyonu gelişti. Bu üç hastadan 
bir tanesi (1/12; %8.3) semptomatik idi ve lokal anestezi altında cerrahi 
müdahale yapıldı. 14.2 aylık ortalama takip süresinde (min.-max: 8-21 
ay) rekürrens saptanmadı.

Sonuç: Tecrübeli ellerde, Transnazal prelakrimal reses yaklaşımı nüks 
Antrokoanal poliplerin tedavisinde yeni, güvenilir ve kullanışlı bir yön-
temdir. Ek cerrahi yaklaşımlar gerektirmeksizin iyi bir maksiller antrum 
ekspoziyonu ve polibin kaynaklandığı maksiller duvara kolay bir ulaşım 
sağlar.
Anahtar Kelimeler: endoskopik sinüs cerrahisi, nüks antrokoanal polip, 
prelakrimal reses yaklaşımı

Şekil 1. a) Kemik pencere, üst lakrimal kemik çıkartıldı b) Nazolakrimal duktus kanaldan serbest-
leniyor

Tablo 1. Demografik bilgiler ve prosedür bilgileri

Hasta Yaş Cinsiyet Takip süresi (ay) Tepry öncesi cerrahi sayısı

1 14 E 11 2

2 21 K 13 3

3 17 K 9 2

4 19 K 16 1

5 30 E 18 1

6 21 K 12 1

7 28 E 12 1

8 16 E 8 2

9 27 E 21 1

10 31 K 17 2

11 22 E 14 2

12 18 E 20 2
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RPS-032

sfeNoid siNus aNatomik varyasyoNları
Halil İbrahim Mişe1, Togay Müderris1, Mehmet Ali Babademez2,  
Hüseyin Çetin3

1Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi KBB-BBC Kliniği 
2Yıldırım Beyazıd Üniversitesi KBB-BBC Anabilim Dalı 
3Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Sfenoid sinüs çok değişken bir anatomik yapıdır. Bireysel farklılıklar 
sfenoid sinüsün havalanma derecesine, değişen septa sayısına ve konu-
muna ve çevredeki yapılarla ilişkisine dikkat edilmelidir. Congdon sfenoid 
sinüsü ilk kez titizlikle inceleyenler arasındaydı ve sella turcicaya havalan-
ma derecesine göre konka, presellar ve sellar olmak üzere üç sınıfa ayır-
mıştır. Havalanmanın bu aşırı uçlarını anlamak, kafa tabanı ve parasellar 
bölgeye ETTY gerçekleştiren cerrahlar için kendine has zorluklar ortaya 
koydukları için önemlidir. Sfenoid sinüs internal karotid arter, optik sinir, 
maksiller sinir ve vidian sinir gibi önemli nörovasküler yapılarla çevrilidir.
Bundan dolayı komplikasyonları önlemek için ameliyat öncesi her cer-
rahın sfenoid sinüsün konfigürasyonu tam olarak bilmesi çok önemlidir.
Bunun için ETTY yapan tüm cerrahların paranazal BT yi çok iyi bilmeli 
ve ameliyat öncesi değerlendirmelidir.

Bizim çalışmada 113 transfenoidal hipofizektomi operasyona geciren 
hastanın preop paranazal CT ve intraop endoskopik görünümdeki anato-
mik varyasyonlar karşılastırılmış ve istatiksel olarak dökümante edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: sfenoid sinus,transfenoidal hipofizektomi,anatomik varyasyon

Sfenoid sinüs pnömatizasyon tipleri

Şekil 1. sfenoid sinus pnömatizasyanları 4 gruba ayrılır

RPS-033

pamukkale üNiversitesi kbb kliNiği çocukluk 
çağı foNksiyoNel eNdoskopik siNüs cerrahi 
eNdikasyoN ve soNuçları
Ferhat Şimşek, Cüneyt Orhan Kara, Fazıl Necdet Ardıç, Bülent Topuz
Pamukkale Üniversitesi, KBB Ana Bilim Dalı, denizli

Dünyada ve ülkemizde uzun yıllardır uygulanan endoskopik sinüs cer-
rahi prosedürü çocukluk çağı döneminde medikal tedaviye yanıtsız kro-
nik sinüzit, komplikasyon ile seyreden akut ve kronik sinüzit, konjenital 
nazal kitleler(nazal gliom, ensefalosel,nazal dermoid) bening nazal kitleler 
(antrakoanal polip, nazal polip inverted papillom, papillom, hemangiom, 
fibröz displazi, ossifiye fibrom ve osteom) malign nazal kitleler (paranazal 
sinüs scc ) gibi patoloji varlığında cerrahi yaklaşım olarak kullanılmaktadır.
Pamukkale üniversitesi kbb kliniğinde endoskopik sinüs cerrahisi 
yapılan 18 yaş altı hastaların cerrahi endikasyon ve sonuçları 
değerlendirilecektir.

2012 -2016 yıllarında Pamukkale üniveristesi KBB kliniğinde endos-
kopik sinüs cerahisi olan 18 yaş altı hastalar retrospektif olarak tarandı. 
25 hasta (16 E 9 K) çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş: 14.04‘dür. 12 

(%48) nazal polip, 6 (%24) kr. sinüzit 2 (%8) angiofibrom 1 (%4) ewing 
sarkomu, 1(%4) antrakoanal polip 1 (%4) T hc lenfoma 1 (%4) nöroblas-
tom ve 1(%4) inverted papillom olarak patolojileri gelmiştir. 

PAU KBB kliniği çocukluk çağı endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 
2012-2016 yılları arasındaki serimizde nazal polip, kr. sinüzit, antrakoanal 
polip, inverted papillom, angiofibrom hastalarında küratif tedavi amaçlı 
cerrahi tedavi uygulanırken lenfoma, ewing sarkom, nöroblastom gibi 
neoplastik hastalıklarda biyopsi amaçlı çağdaş bir tedavi yöntemi olarak 
kullanılmaktadır.
Anahtar kelimeler: çocukluk çağı, fesc

tablo 1. pamukkale üniversitesi kbb kliniği <18 yaş fesc sonuçları

2012 -2016 yıllarında Pamukkale üniveristesi KBB kliniğinde endoskopik sinüs cerahisi olan 18 yaş 
altı hasta endikasyon ve patolojileri

RPS-034

Nazal siNeşi açılması işlemiNde merosel 
tampoN ve spliNtiN karşılaştırılması
Çağrı Çelik, Oben Yıldırım, Aynur Aliyeva, Görkem Atsal,  
Abdullah Dalgıç, Levent Olgun 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

Giriş-amaç: Travma ve burun operasyonları başta olmak üzere çok 
çeşitli sebeplerle burun içerisinde sineşi gelişimi olabilmektedir. Gelişen 
bu sineşilerin açılması işlemi sonrası tekrar sineşi oluşmasını önlemek 
amaçlı çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Kliniğimizde bu amaçla me-
rosel tampon veya internal nazal splint kullanılmaktadır. Bu çalışmadaki 
amacımız çeşitli nedenlerle nazal sineşi gelişmiş olup sineşi açılması iş-
lemi yapılan olgularda operasyon sırasında tekrar sineşi oluşmasını ön-
lemek amaçlı nazal kaviteye yerleştirilen materyallerin(merosel tampon, 
internal nazal splint) kullanım oranları ve tekrar sineşi oluşma oranlarını 
karşılaştırmaktır.

Materyal-metod: Kliniğimizde Ocak 2010 ve Ocak 2016 tarihleri 
arasında çeşitli nedenlerle nazal sineşi açılması işlemi yapılan 46 hasta 
retrospektif olarak incelendi. Hastalar ameliyatta internal nazal splint uy-
gulanan ve merosel tampon uygulananlar olmak üzere iki grupta incelen-
di. Bu gruplar arasında tekrardan nazal sineşi gelişme açısından farklılık 
olup olmadığı karşılaştırıldı. 

Bulgular: Nazal sineşi açılması işlemi yapılan 46 hastanın 22sinde 
nazal sineşi açılması işlemi sonrası septum ile lateral nazal duvar arasına 
merosel tampon yerleştirildiği 24 hastaya ise internal nazal splint yerleşti-
rildiği görüldü. 4 olguda sineşi açılma işlemi sonrası kontrollerinde tekrar 
nazal sineşi oluştuğu tespit edildi. Merosel tampon konulan 22 hastanın 
2sinde tekrar nazal sineşi oluştuğu 20 hastada(%90,9) tekrar sineşi oluş-
madığı, internal nazal splint konulan 24 hastanın 2sinde tekrar nazal sine-
şi oluştuğu 22 hastada(%91,6) sineşi oluşmadığı görüldü. 

Sonuç: Bu sonuçlarla nazal sineşi açılması işlemi sırasında tekrar sine-
şi oluşumunu önlemek için kullanılan merosel tampon ve internal nazal 



52

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

21 - 24 Nisan 2016

R
İN

O
LO

Jİ

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

splintin başarı oranında farklılık olmadığı ve her iki materyalinde yüksek 
başarı oranına sahip olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: nazal tampon,nazal splint,sineşi

RPS-035

olgu suNumu: alar rim defektiNiN melolabial 
flep ile rekoNstrüksiyoNu:
Serdar Özer, Furkan Özer, Ahmet Emre Süslü, Taner Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

53 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 1 yıldır yavaş büyüme paterni gös-
teren ve sol lateral nazal kanadı tutan alar rim boyunca uzanan 5mm bo-
yutlarındaki noduler lezyon şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Lezyondan 
alınan biyopsi sonucu bazal hücreli karsinom gelmesi üzerine hastaya 
mohs mikrografik cerrahisi ile lezyon eksizyonu planlandı. Negatif cer-
rahi sınırlar elde edildiğinde sol alar rim bölgesinden yaklaşık 8 mm’lik 
eksizyon ile temiz sınırlara ulaşıldı. Hastanın defektif alar rim bölgesi Alar 
taban pediküllü interpolated alar nazal sulkus flebi ile rekonstrükte edildi.

Anahtar Kelimeler: Melolabial flep, Mohs, Alar rim

RPS-036

bir olgu NedeNiyle Nazal dermoid kist
Ceyhun Aksakal
Tokat Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Tokat

Nazal dermoid kistler konjenital kitleler olup genellikle orta hatta yerle-
şim gösterirler. Konjenital kitleler arasında en sık görülenidir. Frontobazal 
bölgede embriyo gelişimi esnasında duranın ön kafa tabanına ilerlemesi 
esnasında nazal cildin bu boşuğu doldurmasıyla oluştuğu düşünülmekte-
dir. Ayırıcı tanısında inflamatuar kitleler, maligniteler ve glioma, ensefalo-
sel gibi konjenital kitleler düşünülebilir. Tanısında MR kullanılır. Hastalar 
genellikle kozmetik kaygılarla başvururlar. Ön kafa tabanıyla olan embri-
yolojik ilişkisinden dolayı menenjit riski taşımaktadır. Hastalar ağrısız kitle 
ile başvurabildikleri gibi nazal dorsuma açılmış enfekte kitle, menenjit ve 
buna bağlı daha ileri bir tablo ile de başvurabilirler. Bu olguda radikste 
ağrısız kitle ile başvuran hastanın preop değerlendirilmesi ve intraoperatif 
özellikleri aktarılmış olup nazal dermoid kist literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dermoid kist, Konjenital kitle, MR

RPS-037

maksillaNıN dev hücreli kemik tümörü
Gökhan Kuran, Tuğçe Küçükoğlu, Özkan Kılıç, Kemal Tüzün, İlhami Yıldırım
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Adana

Dev hücreli kemik tümörü(dht),indiferansiye hücrelerden oluşan, çok 
sayıda multinükleer dev hücre yanında prolifere mononükleer veya stro-
mal hücrelerin kaynaşması sonucu ortaya çıkan bir neoplazmdır. Genel 
olarak tüm kemik tümörlerinin %5'ini oluşturur. Yerleşim olarak en çok 
femur distal uç, tibia proksimal uç ve radiusun distal ucunda görülür. 
Genel semptomlar ağrı, lokal şişlik, lokal ısı artışı,eklem disfonksiyonudur.
Tedavisi lokalizasyon ve büyüklüğe göre değişiklik göstermekle beraber 
genellikle cerrahidir. Bizim olgumuz; 31 yaşında bayan hasta 3 ay önce 
sol yüz yarımında şişlik ve sol üst dudak altında dışarı prolabe olan kit-
le ve şişliğin giderek büyümesi şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Maksilla 
ön duvarını erode eden kitleye ulaşıldı, kapsülüyle beraber çıkarıldı. Dev 
hücreli tümör olarak patolojisi çıkan hasta 2 ay sonra yeniden sol üst 
dudak iç yüzünde şişlik oluşması ve sol burun kavitesi içerisinde kitlesel 
itilmeden dolayı daralma olması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Genel 
anestezi ile sol medial maksillektomi yapıldı, kitle çıkarıldı. Maksilla ön 
duvarı turlandı. Tümör dokusu tamamen temizlendi. Patoloji sonucunda 
cerrahi sınırlarda tümör gözlenmedive dev hücreli kemik tümörü olarak 
raporlandı.Hastanın takiplerinde henüz nüks mevcut değil.Dht, nadiren 
baş ve boyun bölgesinde görülür (dht ün %2 kadarı).Baş ve boyundaki 

dht sıklıkla maksilla ve mandibulayı kapsar, sfenoid ve temporal kemik-
ler nadiren tutulur. Sıklıkla uzun kemiklerde görülür. Dht olgularının %5 
kadarı akciğer metastazı yapabilir. Genç yaş, evre 3 tümör ve lokal rekür-
rens olmasının akciğer metastaz riskinde artışa neden olduğu görülmüş. 
Dht yüksek rekürrense sahiptir.Bizim olgumuzda hastamız 31 yaşında ağız 
içinde kitle ile başvurmuş olup atipik lokalizasyon olarak tümör lokalizas-
yonu genellemelerinin dışında kalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dev hücreli tümör, maksilla, akciğer metastazı

RPS-038

olgu suNumu: alt koNka’ya sıNırlı Nazal 
kavite iNvaziv papiller karsiNomu
Furkan Özer, Serdar Özer, Ahmet Emre Süslü, Tevfik Metin Önerci
Hacettepe üniversitesi, Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi ana bilim dalı, Ankara

İnvaziv papiller karsinom skuamöz hücreli karsinom’un nazal kavite-
de de görülebilen histolojik alt tiplerindendir. Nazal kavite ve paranazal 
sinüsleri tutan ve invaziv seyir gösteren karsinomlarda bölgenin göz, kafa 
tabanı, pterigoid bölge ve infratemporal fossa ve içeriklerindeki yapılara 
olan yakın komşuluğu nedeniyle hastalık prognozu kötü olarak izlenir. 

Bu olgu sunumunda son 2 ay içerisinde gelişen özellikle sağ taraflı bu-
run tıkanıklığı şikayeti ile tarafımıza başvuran 66 yaşındaki erkek hasta 
incelenmiştir. Hastanın yapılan nazal endoskopik muayenesinde sağ alt 
konka posterolateralinden nazal pasaj posterior tabanında ilerleyen yak-
laşık 2 cm lik vejetan kitle izlenmesi üzerinde punch biyopsi alınmıştır. 
Görüntüleme sonuçlarına göre sağ nazal kavite posteriorda sert damak 
yumuşak damak birleşim lokalizasyonunda inferior meatusta komşu 
çevre kemik ve yumuşak dokulara invazyon göstermeyen alt konka pos-
terior ucunda lezyon izlenmiştir. Biyopsi sonucu skuamöz hücreli karsi-
nom gelmesi üzerine endoskopik olarak inferior konka posteriorundan 
kaynaklanan vejetan kitlenin inferior turbinektomi yapılarak eksizyonu 
yapılmıştır. Hastanın intraoperatif cerrahi sınır frozen sonuçları ve pos-
toperatif patoloji cerrahi sınır sonuçları negatif gelmiş ve takibinde ek sı-
kıntısı olmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Nazal Kavite, Papiller karsinom, İnferior Konka

RPS-039

Nazal septum kayNaklı iNverted papillom
Sebla Çalışkan1, Erkan Esen1, Turgut Yüce1, İbrahim Kuşkonmaz2,  
Fatih Özdoğan1, Ferit Bayakır1, Sinem Daşlı1, Adin Selçuk1

1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği 
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji

Giriş: İnverted papilloma genellikle burun lateral duvarı kaynaklı yü-
zey epitelinin stroma içine doğru yayılım gösterdiği gerçek bir hiperplastik 
epitelyal neoplazidir. Nadir görülen, septum kaynaklı inverted papillom 
olgusu sunulmuştur.

Olgu: Altmış bir yaşında erkek hasta burun tıkanıklığı ve horlama şika-
yetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenede nazofarenks düzeyinde 
koanaya uzanan kitle izlendi. Rijid endoskop eşliğinde biyopsi alınan has-
tada kitlenin ince fibröz bir sap ile posterior nazal septuma bağlı olduğu 
izlendi ve sapı ile birlikte kitle tümüyle çıkarıldı Patoloji sonucu inverted 
papilloma olarak raporlandı. Altı aylık takipte hastada nüks izlenmedi.

Tartışma: Nazal septumun inverted papillomu %5,5 ile %16.7 arasın-
da değişmektedir. Az rastlanan bu olgu literatür eşliğinde tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: İnverted papillom, nazal septum, nazofarenks
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

Şekil 1. Histopatoloji

RPS-040

iNtrakraNial ve iNtraorbital uzaNım 
göstereN froNtoetmoid osteomuN 
eNdoskopik total rezeksiyoNu
Ahmet Doblan1, Mervan Değer2, Togay Müderris3

1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2İstanbul Özel Esencan Hastanesi 
3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Osteomlar paranazal sinüslerin en sık görülen benign tümörleridir. 
Paranazal sinüs osteomları; benign, iyi sınırlı ve yavaş büyüyen tümörler-
dir. Görülme insidansı %0,43-%1 arasında değişmektedir. En sık frontal 
sinüste izlenir. 300 vakalık bir seride %80 frontal sinüs, %16 ethmoid, 
%4’de antrum lokalizasyonu bildirilmiştir. Osteomlann büyük çoğunluğu 
erken dönemde asemptomatik olup genellikle radyolojik tetkik sırasında 
tesadüfi olarak tespit edilirler. Birçok olguda paranazal sinüs osteomları 
asemptomatik olmakla birlikte, klinik olarak belirti verdiğinde semptom-
lar genellikle tümörün yerleşimi, büyüklüğü ve çevre dokulara uzanımı 
ile bağlantılıdır. En sık görülen semptom yüz ağrısı olup diğer semptom-
lar nazal konjesyon, baş ağrısı, proptozis, diplopi, alında şişlik ve görme 
bozukluğudur. Osteomların tanısında bilgisayarlı tomografi altın standart-
tır. Paranazal sinüs osteomların rezeksiyonunda birçok farklı teknik tarif 
edilmiştir. Nazal endoskopik teknik ve teknolojisindeki gelişmeler sonucu 
olarak paranazal sinüs osteomlarının endoskopik rezeksiyonu mümkün 
olmuştur. Kliniğimize görme bulanıklığı, periorbital amfizem şikâyeti ile 
acil servisten konsülte edilen ve orbita içerisine 1.6 cm ön kafa çuku-
runa 1.3 cm invazyon gösteren frontoetmoid osteom olgusunu sunduk. 
İntraorbital ve intrakranial uzanım gösteren tümör endoskopik olarak ta-
mamen çıkartıldı.
Anahtar Kelimeler: Osteom, Frontoetmoid, Endoskopik Sinüs Cerrehisi, Orbital 
Dekompresyon, Rinore

Preop

 
Şekil 1. Preop kitle koronal bt

RPS-041

medikal tedaviye cevap vermeyeN siNuzit 
komplikasyoNu: orbital apse
Tolgar Lütfi Kumral, Erdi Özdemir, Yavuz Uyar, Ziya Saltürk,  
Güler Berkiten, Ahmet Arslanoğlu, Onur Üstün, Güven Yıldırım
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği,İstanbul

Günümüzde sinüzit tedavisinde antibiyotiklerin yaygın olarak kullanıl-
masına rağmen paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında komplikasyonlar 
hala görülmektedir. Orbita, paranazal sinüsler ve özellikle de etmoid hüc-
relerle olan yakın komşuluğu nedeniyle sinüzit komplikasyonlarından en 
sık etkilenen bölgedir. Bizde bu olguda medikal tedaviye cevap vermeyen 
orbital sellülit sonucu gelişen orbital apsenin tedavisini literatür eşliğinde 
tartıştık.

Onbir yaşında erkek hasta, 3 gündür giderek artan şekilde devam eden 
sağ göz kapağında şişlik, kızarıklık ve baş ağrısı şikayetleriyle başvurdu. 
Hastanın yapılan ilk fizik muayenesinde her iki göz kapağının yoğun 
ödemli ve hiperemik olduğu, konjonktival kemozisin olduğu fakat göz ha-
reketlerinin kısıtlanmadığı görüldü. Hasta orbital selülit tanısı konularak 
interne edildi

Antibiyoterapi başlanan hastaya orbita üzerindeki basıncı azaltmak 
amacıyla fonsiyonel endoskopik cerrahi ile lamina paprisea açıldı. 
Takiplerinde medial duvardaki koleksiyon gerileyen hastada orbita supe-
riorunda apse formasyonu oluştuğu görüldü ve eksternal etmoidektomi 
yapıldı. Postoperatif dönemde intravenöz antibiyotik tedavisine 3 hafta 
daha devam edilen hastanın postoperatif 1. haftada şikayetleri düzeldi.

Cerrahi tedavi enfekte sinüslerin drenajını ve orbital apsenin drenajını 
içermektedir. Bu amaçla günümüzde fonksiyonel endoskopik endonazal 
cerrahi ve geleneksel cerrahi yaklaşım olarak eksternal etmoidektomi 
uygulanabilmektedir.

Bizde bu vakada öncelikle fonksiyonel endoskopik cerrahi yöntemi uy-
guladık. Takiplerde orbita medialinde koleksiyonun gerilediği fakat orbita 
superomedialinde apse oluştuğu gözlendi. Bunun üzerine hastaya ekster-
nal yaklaşımla sağ orbita superomedialindeki apseyi drene ettik. 

Sonuç olarak endoskopik cerrahi günümüz pratiğine girmiş olmakla 
birlikte, orbita superiorundaki patolojilerin ulaşımında yetersiz kalmıştır. 
Böyle bir durumda hastanın klinik durumu ve radyolojik bulguları değer-
lendirilerek eksternal ulaşımla hastalığın kontrolü sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: apse,orbita,sinüzit
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

Şekil 1. Preoperatif manyetik rezonans görüntüsü

RPS-042

orbital tutulumu olaN dev etmoid siNüs 
mukoseli: olgu suNumu
Mecit Sancak1, Togay Müderris2, Muzaffer Kırış1,  
Mehmet Ali Babademez1, Halil İbrahim Mişe2

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Ankara

Mukoseller, solunum epiteli ile örtülü, genellikle paranazal sinüs os-
tiumları tıkanınca ortaya çıkan ve yavaş büyüyen kistik lezyonlardır ve 
en sık frontal sinüste, daha az sıklıkta da etmoid, maksiller ve sfenoid 
sinüslerde görülebilirler. Tedavi edilmeyen mukoseller yerleşimlerine göre 
önemli morbidite nedeni olabilirler. Lezyonun analizi için bilgisayarlı to-
mografi ve manyetik rezonans yardımcıdır. Cerrahi tedavi, olguya göre 
basit cerrahi marsüpiyalizasyondan, mukoselin komplet olarak çıkarılma-
sı ve sinüsün obliterasyonu gibi radikal operasyonlara kadar değişebilir. 
Orbital semptomlara yol açan etmoid sinüs kaynaklı etmoid mukosel ol-
gusu ve endoskopik tedavi yaklaşımımız sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mukosel, Etmoid Sinüs, Endoskopik Sinüs Cerrahisi,

RPS-043

Nadir bir siNoNazal varyasyoN olgusu: 
aksesuar orta koNka
Selçuk Arslan, Hasan Yıldırım, Abdülcemal Ümit Işık
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Trabzon

Fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisinde sinonazal yapıların yanısıra 
anatomik varyasyonların da bilinmesi güvenli bir cerrahi için önemlidir. 
Anatomik varyasyonların bilinmesi cerrahi sırasında hem komplikasyon-
ların önlenmesi hem de operasyonların başarılı bir şekilde sonuçlanma-
sı için gereklidir. Aksesuar orta konka nadir görülen bir varyasyon olup 
unsinat prosesten mediale ve öne doğru uzanım gösteren bir yapı olarak 
tanımlanmaktadır.

Burun tıkanıklığı şikayeti ile kliniğimize başvuran ve septoplasti öne-
rilen 52 yaşındaki erkek hastada, endoskopik septoplasti operasyonu 
esnasında sağ tarafta aksesuar orta konka tespit edildi. Hastanın nazal 
pasajında herhangi bir obstrüksiyona neden olmaması ve hastanın rino-
jenik bas ağrısı semptomları olmaması nedeniyle aksesuar orta konkaya 
müdahale edilmedi.
Anahtar Kelimeler: Aksesuar orta konka, sinonazal varyasyon, endoskopik sinüs 
cerrahisi

RPS-044

dev riNolit:olgu suNumu
Adem Çakmak, Engin Çekin, Bayram Hakan Üreten, Atila Güngör
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kbb Servisi

Rinolit veya burun taşı terimi nazal kavite yerleşimli, mineralize lezyon-
ları tanımlamada kullanılmaktadır. Rinolitler, sıklıkla bir nidus zemininde 
gelişirler ve nidusun yapısına bağlı olarak endojen veya ekzojen olarak 

sınıflandırılırlar. Endojen grupta nidus yapısı pıhtı, epitelyal debris, ke-
mik fragman, diş gibi organik materyallerden oluşurken; pamuk, kağıt, 
düğme, cam, kiraz çekirdeği, taş gibi yabancı cisimler ise ekzojen nidus 
nedenidirler. Tanımlanan yapıların mineralizasyonuna bağlı olarak boyut 
artımı ile semptomatik olan olgularda kötü kokulu nazal veya postnazal 
akıntı en sık rastlanan semptomlardır. Olgumuzda sağ nazal kavitede ne-
fes almada zorluk ve nazal akıntı şikayeti ile birlikte sol nazal kavitede 
septal deviyasyon mevcut idi. 20 yaşında erkek olgudaki dev rinolite ait 
endoskopik bulguları literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: nazal kavite, rinolit, tanı, tedavi

RPS-045

eNdoskopik dakriyosistoriNostomi 
soNrasıNda koNtakt dermatit
Sabri Koseoglu1, Serhan Derin1, Sabahattin Sül2, Emine Tuğba Alataş3, 
Murat Şahan1

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı

Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) lakrimal pasajın distalindeki 
tıkanıklık nedeniyle lakrimal kese ile nazal kavite arasında yeni bir bağ-
lantı oluşturulması işlemidir. Lakrimal kemik açılıp lakrimal kese medial 
duvarı rezeke edildikten sonra alt ve üst punktumlardan silikon tüp yerleş-
tirilerek burun içinde bağlanmaktadır. Bu cerrahi girişimden sonra minör 
ve majör kanamalar, intranazal sineşi, diplopi, periorbital yağ dokusunun 
prolapsusu ve beyin omurilik sıvısı kaçağı gibi birçok komplikasyon bil-
dirilmiştir. Literatür tarandığında endoskopik DSR operasyonundan son-
ra alerjik reaksiyon hiç bildirilmemiştir. Bu çalışmada endoskopik DSR 
operasyonundan hemen sonra periorbital bölgede ödem, yaygın papüller 
lezyonlar ve plaklar gelişen 58 yaşında kadın hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dakriyositit, dakriyosistorinostomi, alerjik kontakt dermatit

RPS-046

sfeNoid siNüs mukoseliNe bağlı ııı. ve ıv. 
kraNiyal siNir felci: olgu suNumu
Serhat Yaslıkaya1, Yüksel Toplu2, İsmail Demir2, Erkan Karataş2

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 
2İnönü Üniversitesi Tıp fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Malatya

Giriş: Mukosel paranazal sinüslerin iyi huylu kapsüllü içerisi mukus 
dolu çevre dokuları invaze edebilen kitleleridir. Boyutları büyüdükçe ke-
mik erozyonu oluşturarak sinüsün dışına taşabilirler. Mukosele ait semp-
tom ve bulgular mukoselin bulunduğu yere ve kemikte yaptığı erozyo-
nun büyüklüğüne bağlıdır. Hastalar genellikle kranial sinir patolojileriyle 
başvururlar.

Olgu: 72 yaşında erkek hasta yaklaşık bir hafta önce başlayan üst so-
lunum yolu enfeksiyonunu takiben çift görme ve eş zamanlı olarak sol göz 
kapağında düşüklük, retroorbital baş ağrısı şikayetleri ile kliniğimize baş-
vurdu. Hastanın muayenesinde sol göz kapağında pitozis, laterale bakış 
haricinde tüm glob hareketlerinde paralizi vardı.Görüntüleme yöntemleri 
ile sol sfenoid sinüs mukoseli tesbit edilen hastaya endoskopik sinüs cer-
rahisi uygulandı. 

Tartışma: Sfenoid sinüs mukoselleri çok nadir görülmekle birlikte bü-
yüyerek kalıcı olabilen patolojilere neden olabilirler. Bu nedenle sfenoid 
sinüs mukoseli tesbit edilen hastalar bir an önce cerrahi olarak tedavi 
edilmelidirler. Erken müdahale edilen hastalarda, öncesinde oluşan ha-
sarların kalıcılığı büyük oranda azalacaktır.

Anahtar Kelimeler: sfenoid, mukosel, endoskopik
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RPS-047

riNosiNüzitiN orbital komplikasyoNları
Battal Tahsin Somuk, Emrah Sapmaz, Levent Gürbüzler, Ahmet Eyibilen
Gaziosmanpasa Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB AD, Tokat

Amaç: Biz bu yazımızda son 3 yıl içinde kliniğimize başvuran rinosi-
nüzit nedeniyle orbital komplikasyon gelişen vakaları literatür eşliğinde 
gözden geçirmeyi amaçladık. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmada orbital komplikasyon nedeniyle kli-
niğimize son 3 yıl içerisinde başvuran 6 hasta ele alındı. Bu hastaların 
tanı, tedavi ve takip özellikleri incelendi. 

Bulgular: Hastalarımızın yaşları 11-74 arasında değişmekteydi. 4 has-
ta orbital abse (resim 1), 2 hasta preseptal selülit olarak saptandı. 4 has-
tamıza cerrahi+medikal tedavi, 2 hastamıza ise yalnızca medikal tedavi 
uygulandı.

Sonuç: Orbital abseye eşlik eden görmeda azalma, göz hareketlerinde 
kısıtlılık, propitosiz varlığında çok gecikemeden cerrahi tedavi seçeneği 
düşünülmedir.
Anahtar Kelimeler: komplikasyon, orbital komplikasyon,rinosinüzit;

 
Şekil 1. Sol orbital abse ( hasta ve bilgisayarlı tomografi görüntüsü)

Tablo 1. Klinik özellikler

Yaş- cins Komplikasyon Göz Bulguları Tedavi

13 K Orbital abse Hareket kısıtlı, 
görme ↓

ESC+Eks.drenaj+obital dekomp.

74 K Orbital abse Hareket kısıtlı, 
görme ↓

ESC+Eks.drenaj+obital dekomp.

14 E Orbital abse Hareket kısıtlı, 
görme: N

ESC+ obital dekomp

15 E Preseptal selülit Normal Medikal

11 E Preseptal selülit Normal Medikal

63 E Orbital abse Hareket kısıtlı, 
görme ↓

ESC+Eks.drenaj+obital dekomp.

RPS-048

alerJik riNit ve adeNoid hipertrofisi olaN 
çocuklarıN adeNoid dokularıNda farklı 
leNfosit alt tipleriNiN değerleNdirilmesi
Aylin Eryılmaz1, Ceren Günel1, Yeşim Başal1, Pınar Uysal2,  
İmran Kurt Ömürlü3, Kemal Ergin4

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Hastalıkları Allerji Anabilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın 
4Adnan Menderes Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Allerjik rinit birlikteliğinde görülen adenoid vejetasyonun, 
lokal immünolojik yanıtlar ile ilgili olup olmadığının ortaya konulması 
amaçlanmıştır. 

Materyal metod: Adenoidektomi kararı verilen 39 çocuk çalışmaya 
alınarak alerjik riniti olan 16 çocuk bir grubu oluştururken, alerjik rini-
ti olmayan 23 çocuk kontrol grubunu oluşturdu. Tüm adenoidektomi 
materyallerinde immünohistopatolojik olarak, Th1 için T- bet, Th 2 için 
GATA-3, Th 17 için ROR γt ve Treg hücreleri için Foxp3 transkripsiyon 
faktörleri, epitel, bağ doku ve lenfoid dokuda çalışıldı. 

Bulgular: GATA-3, epitel ve bağ dokuda allerjik rinit grubunda kont-
rol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak fazla saptandı (p= 0,005, 
p<0.001). Foxp 3, T- bet ve ROR γt, bağ dokuda allerjik rinit grubunda 
kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak fazla saptandı (p=0,032, 
p=0,003, p=0,005). 

Sonuç: Allerjik rinitli çocukların adenoid vejetasyon nedeniyle yapılan 
adenoidektomi materyallaerinde, lokal yanıtı gösterecek şekilde alerjik 
riniti olmayanlara göre T- bet, GATA-3, ROR γt ve Foxp3 ekspresyonu be-
lirgin olarak yüksek saptanarak alerjik rinit adenoid vejetasyon ilişkisine 
kantitatif bir kanıt sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: alerjik rinit, adenoid vejetasyon, çocuk, immunolojik yanıt, 
transkripsiyon faktörü

Şekil 1. Allerjik rinit grubundaki adenoid dokularında; A. Foxp3 boyanma yoğunluğunun bağ doku-
sunda (yıldız), B. Gata3 boyanmasının epitelde (ok) ve bağ dokusunda (yıldız), C. T-bet boyanması-
nın bağ dokusunda (yıldız) ve D. ROR-γt boyanmasının da bağ dokusunda (yıldız) daha fazla olduğu 
saptanmıştır.

RPS-049

kafa tabaNıNı tutaN fibröz displazi
Kadir Yildiz1, İbrahim Engin Çekin2

1Girne Asker Hastanesi 
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Giriş: Fibröz displazi normal kemiğin kollejen, fibroblastlar ve değişen 
miktarlarda osteoid doku içeren bir dokuyla yer değiştirmesiyle karakteri-
ze, sıklıkla 2. dekatta görülen fibroosseöz lezyonlardan birisidir.

Olgu: 28 yaşında erkek hasta burun tıkanıklığı ve baş ağrısışikayetiyle 
polikliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinde ve kulak burun boğaz 
muayenesinde nazal septum hafif sağa deviye, bilateral orta meayı dol-
duran polibe doku izlendi. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi görün-
tülemesinde bilateral etmoid hücrelerin çoğunluğunu dolduran ve sağda 
orta meatusu oblitere ederek nasal pasaj medialinden inferiora uzanan, 
yumuşak doku yoğunlukları, bilateral maksiller sinüste mukozal kalınlık 
artışı ile septumun posterior kesiminden klivusa uzanan etmoid kemik, 
sfenoid kemik ve sfenoid sinüsüde diffüz olarak etkileyen heterojen hi-
perdens kitle izlendi. Hastanın yapılan preoperatif işitme ve görme alanı 
muayeneleri tabii olarak değerlendirildi. Hastaya genel anestezi altında 
endoskopik endonazal tümör biyopsisi operasyonu uygulandı. Patolojisi 
fibröz displazi olarak raporlandı. Fonksiyonel ve kozmetik defisiti olmayan 
hastaya ek operasyon uygulanmadı.

Tartışma: Fibröz displazinin 3 klinik formu mevcuttur. Tip 1 
(Monostatik) tek kemiği tutar. Tip 2 (poliostatik) birden çok kemikte bir-
den çok lezyon yapan tiptir. Tip 3 (dissemine) endokrin anomaliler içeren 



56

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

21 - 24 Nisan 2016

R
İN

O
LO

Jİ

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

tiptir. En sık görülen tip %70 ile monostatik tiptir. Kraniumda en sık tu-
tulan kemikler sırasıyla etmoid %71, sfenoid %43, frontal %33, maksilla 
%29, temporal %24, parietal %14, oksipital %5 kemiklerdir. Bizim olgu-
muzda sfenoid sinüs ve etmoid kemik tutulumu olup Tip 2 Fibröz displazi 
olarak değerlendirildi. En sık semptom ağrısız şişlikler olup, progresif şekil-
de genişleyerek kozmetik sorunlara yol açabilir. Kafa tabanı tutulumunda 
sinoorbital ve işitsel komplikasyonlara yol açabilir. Cerrahi tedavi klinik 
bulgular ışığında; basit biyopsi ve konservatif takipten kraniyofasiyal re-
zeksiyona kadar değişir. Radyoterapinin tedavide yeri yoktur ve malign 
osteojenik sarkomaya transformasyon riskini yükseltir. Cerrahi tedavinin 
hastalığı alevlendirmesi gibi bir riski olduğu kraniyofasiyal fibröz displa-
zide, bifosfonat tedavisi kullanılabilir. Biz de olgumuzda fonksiyonel ve 
anatomik defisit olmayan hastayı sadece takiple yetindik.
Anahtar Kelimeler: Fibröz, Displazi, Kafa, Tabanı

Şekil 1. Sfenoid Sinus Fibröz Displazi

RPS-050

ağır graNulomatöz poliaNJitisde Nazal 
tutulum: olgu suNumu
Süreyya Hikmet Kozcu, Özlem Yağız, Gökhan Kurtoğlu,  
İbrahim Çukurova
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş 
Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir

Giriş: Eskiden Wegener granulomatözü olarak bilinen granulomatöz 
polianjitis küçük ve orta boy kan damarlarını tutan multisistemik nekro-
tizan vaskulittir. Üst ve alt havayolları, böbreklerin tutulumu ana klinik 
bulgularındandır. Nazal tutulumda tekrarlayan sinüzit ve krutlu rinore 
ağır seyredebilmekle birlikte semer burun deformitesi, nazal septal perfo-
rasyon ve ağır epifora gibi klinik bulgulara da neden olabilmektedir. Bu 
çalışmada, 28 yaşında kadın hastanın bir yıldır immun baskılayıcı tedavi 
almasına rağmen giderek ağırlaşan nazal tutulumları literatür eşliğinde ele 
alındı. 

Olgu: 28 yaşında kadın hasta, bir yıl önce 2 aydır giderek artan ök-
sürük, nefes darlığı şikayetleri ile başvurduğu göğüs hastalıkları kliniğin-
de yapılan tetkikler sonucunda granulomatöz polianjitis tanısı konulmuş. 
Yapılan serolojik çalışmada p-ANCA pozitif olan hastaya romatoloji ta-
rafından immun baskılayıcı tedavi başlanmış. Tedavilerini düzenli alan 
hasta, 8 ay sonra solunum şikayetleri artması üzerine tekrar başvurduğu 
romatoloji birimince immun baskılayıcı tedavisi değiştirilerek tarafımıza 
yönlendirildi. Hastanın sık tekrarlayan rinosinüzit, krutlu rinore ve pürü-
lan otore şikayetleri mevcuttu. Muayenede bilateral nazal pasajı dolduran 
kötü kokulu krutlar tespit edildi. Krutlar temizlendiğinde iki adet septal 
perforasyon, bilateral orta konka lateral nazal duvar arası sineşiler, sfeno-
id sinüs ön duvar erozyonu, bilateral unsinat proçes erozyonu saptandı. 
Çekilen paranazal bilgisayarlı tomografide muayenede saptanan bulgula-
ra ek olarak pansinüzit durumu da mevcuttu (Şekil 1). Mevcut otoimmun 
hastalıktan dolayı konservatif tedavi planlandı. Değiştirilen immun baskı-

layıcı tedavisine ek olarak hastaya antimikrobiyal tedavi reçetelendirildi. 
Nazal nemlendirici, nazal serum fizyolojik ile yıkama önerildi.

Sonuç ve tartışma: Sık tekrarlayan rinosinüzit, krutlu rinore gibi şi-
kayetleri olan hastaların ayırıcı tanısında seyrek görülse de granulomatöz 
polianjitis düşünülmelidir. Granulamatöz polianjitis ağır nazal tutulum 
yapmakla beraber immun baskılayıcı tedaviye rağmen ilerleyici olabilir.
Anahtar Kelimeler: Granulomatöz polianjitis, nazal tutulum, Wegener 
granulomatözü

 
Şekil 1. Sağ nazal pasajdan 2 adet septal perforasyon ve sfenoid sinüs ön duvar erozyonunu gösteren 
endoskopik görüntü (A), Koronal planda 2 adet septal perforasyon, lateral nazal duvar erozyonu ve 
paranazal sinüslerdeki inflamatuar değişikleri gösteren bilgisayarlı tomografi kesiti (B)

RPS-051

Nazoethmoidal boşluğu tutaN respiratuvar 
epitelyal adeNomatoid hamartom (reah)
Mahmut Cankaya, Gülpembe Bozkurt, Irmak Uçak, Berna Uslu Coşkun
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Hamartom, tanım olarak ilk kez 1904 yılında kullanılmış olup Yunancada 
“hamartia”dan köken alır ve hata anlamına gelir. Hamartomlar, doku ge-
lişim sürecindeki anomalilere bağlı olarak gelişen non-neoplastik benign 
lezyonlardır. Hamartomlar yüzey epiteli, seromuköz gland, fibröz stroma 
ve vasküler yapı gibi dokulardan gelişebilir. En sık akciğerler, böbrekler 
ve gastrointestinal sistemde görülür. Baş- boyunda oldukça nadirdirler. 
Respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom (REAH) sinonasal kavi-
tenin nadir görülen benign bir lezyonudur. Respiratuar epitelyal adeno-
matoid hamartom, nazal kavitede nadir görülmekle beraber bu bölgede 
lokalize olduklarında en sık nazal septum posteriorunda ve unilateral ola-
rak görülür. Bizim olgumuzda sol frontal sinüsü tamamen oblitere eden 
ve kaudalde nazoethmoidal boşluğa doğru uzanan REAH sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Respiratuvar Epitelyal Adenomatoid Hamartom, 
Nazoethmoidal, Frontal Sinüs

RPS-052

iki yıllık iNverted papillom soNuçlarımız
Hüseyin Sarı1, İmran Aydoğdu2, Muzaffer İnan1, Gökhan Mersinlioğlu1, 
Zeynep Aydoğdu1, Yavuz Uyar1

1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinği 
2Bahçelievler Devlet Hastanesi KBB Kliniği

Giriş: İnverted papillomlar, sinonazal bölgede görülen benign tümör-
lerdir. Sık nüks etmeleri ve maligniteye dönüşme ihtimalleri sebebiyle, 
cerrahi tedavileri önem arz etmektedir. Bu çalışmada inverted papillom 
nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan olguların sonuçlarını değerlendirmeyi 
amaçladık

Gereç-yöntem: Bu çalışmaya, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi KBB kliniğinde Nisan 2013 - Nisan 2015 tarihleri arasında si-
nonazal bölgede inverted papillom tanısı konulmuş 6 hasta dahil edildi. 
Hastaların kliniğe başvuru şikayetleri ve tümör özellikleri (lokalizasyon, 
evre) retrospektif olarak dosyalarından belirlendi. Tümörün özelliklerine 
göre seçilen tedavi yöntemleri ve sonuçları analiz edildi.
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Bulgular: Hastaların 4’ü erkek 2’si kadın olup, yaş ortalamaları 50,40 
(29-73) yıl olarak tespit edildi. Hastaların tümü burun tıkanıklığı şikaye-
ti ile kliniğimize başvurdu. Operasyon sonrası ortalama takip süresi 10 
(5-24) ay olarak tespit edildi. Krouse sınıflandırılmasına (Tablo 1) göre 
hastaların 4’ü (%66) T3, 1’i (%17) T2 ve 1’i (%17) ise T1 tümör olarak 
evrelendirildi. Hastaların 5’ine(%83) sadece endoskopik sinüs cerrahisi 
uygulandı. Endoskopik olarak kitlenin tamamını göremediğimiz 1 (%17) 
olguya ek olarak Caldwell-Luc girişimi uygulandı. Takip edilen hastaları-
mızın hiçbirinde nüks izlenmedi. 

Sonuç: Krouse evrelendirilmesine göre T1 ve T2 tümörlerde sadece 
endoskopik olarak tümör eksizyonu yeterlidir. Yeterli görüşün sağlana-
madığı T3 ve T4 tümörlerde bu teknik eksternal yaklaşımla kombine 
edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnverted papillom, sinüs cerrahisi, krouse evrelemesi

RPS-053

NazofareNks ve orofareNks amiloidozisi
Mahmut Cankaya, Gülpembe Bozkurt, Pınar Akova, Berna Uslu Coşkun
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amiloidoz, amiloid proteininin doku ve organlarda birikmesi sonucu 
oluşur. Çoğu baş-boyun amiloidozu, AL tip lokalize amiloidoz olarak ken-
dini gösterirken, sistemik amiloidozu olan hastaların yaklaşık %90’ında 
baş-boyun bölgesinde amiloid birikimi görülür. Baş ve boyundaki lokalize 
amiloidoz benin seyirlidir. En sık tutulum yerleri larenks, subglotik bölge, 
tiroid, tükrük bezi, paranazal sinüsler ve oral kavitedir. Amiloidoz nazo-
farinks veya orofarenkste nadir görülür. Bizim olgumuzda nazofarenks 
malign tümörü ile karışan ve aynı zamanda orofarenksi tutan amiloidozis 
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Amiloidozis, nazofarenks, orofarenks, nazofarenks ca

RPS-054

Nazal polipli hastalarda proiNflamatuvar 
sitokiN geN polimorfizmi
Onur İsmi1, Cengiz Özcan1, Gürbüz Polat2, Seval Kul3, Tuğçe Pütürgeli1, 
Kemal Görür1

1Mersin Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Mersin 
3Mersin Üniversitesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Mersin

Nazal polip sinonazal mukozanın kronik enflamatuvar bir hastalığı-
dır. Eozinofil, nötrofil infiltrasyonu ve fazla miktarda hücre dışı ödem ile 
karakterizedir. Patogenezinde proinflamatuvar sitokinler olan TNF-α ve 
IL-1β’nın rolü büyüktür. Bu sitokinler kaskad reaksiyonlar sırasında mo-
nosit, eozinofil ve T hücreleri için kemozis özelliğine sahip olan ve hüc-
relerin transendotelyal göçünü artırarak enflamasyon bölgesine toplan-
masını sağlayan RANTES’in nazal polip fibroblastlarında sekresyonunu 
artırmaktadırlar. Daha önceki yapılan az sayıdaki çalışmada TNF-α’nın 
promoter-308 bölgesindeki ve IL-1β’nın -511 promoter bölgesindeki gen 
polimorfizmi ile ilgili çelişkili sonuçlara varılmıştır. Bu çalışmada nazal 
polipli hastalarda kontrol grubuna göre TNF-α -308 ve IL-1β -511 gen 
polimorfizmine bakılmıştır. TNF-α -308 bölgesinde GG genotipi ve G aleli 
ve IL-1β-511 CC genotipi nazal polipli hastalarda daha fazla miktarda 
bulunmuştur. TNF-α-308-GG ve IL-1β-511 CC genotiplerinin nazal po-
lip oluşumunda risk faktörü olabileceği sonucuna varılmıştır, ancak bu 
genotiplerin transkripsiyona etkisinin ortaya konması için ek çalışmalara 
ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: TNF alfa, IL beta, gen polimorfizmi, nazal polip

RPS-055

agger Nasi hücre hacmi ile froNtal reses 
öN-arka uzuNluğu arasıNdaki korelasyoN; 
bilgisayarlı aNatomik çalışma
Yakup Yegin1, Mustafa Çelik1, Sinan Canpolat2, Baver Maşallah Şimşek1, 
Burak Olgun1, Fatma Tülin Kayhan1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 
2Siirt Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Siirt

Amaç: Agger nasi hücresinin hacmi ile frontal reses ön arka uzunluğu 
arasındaki korelasyonu değerlendirmek

Materyal-metod: Bu çalışmaya kliniğimizde septoplasti operasyonu 
yapılan 90 hasta dahil edildi.Kronik sinüziti olan, 18 yaş altı olan, daha 
önce endoskopik sinüs cerrahisi operasyonu geçiren, paranasal sinüs ve 
nazal kavite tümörü olan, maksillofasyal travma öyküsü olan ve çalışma 
için onam vermeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Agger nasi hücresinin 
hacmi ve frontal reses ön-arka uzunluğu ayrı ayrı belirlendi. Frontal reses 
ön-arka uzunluğu ile agger nasi hacmi arasındaki korelasyonu değerlen-
dirmek için Pearson korelasyon testi kullanıldı.Anlamlılık p<0.05 olacak 
şekilde değerlendirildi.

Bulgular: Altmışbeş kadın 25 erkek olmak üzere toplam 90 hasta ça-
lışmaya dahil edidi. Yaş ortalamaları 31.8±8.9 yıl olup yaş aralığı 19-54 
yıl idi. Agger nasinin ortalama hacmi her iki taraf için 0,28±0,2 mm³ idi.
Ortalama frontal reses ön-arka uzunluğu 7,7± 2,2 mm idi. Sağ ve sol ag-
ger nasi hacmi arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmadı.(p=0.906) 
Agger nasi hacmi ile yaş ve cinsiyet arasında anlamlı istatistiksel farklı-
lık saptanmadı(p sırasıyla p=0.844 ve p=0.971). Frontal reses ön-arka 
uzunluğu ile agger nasi hacmi arasında istatistiksel olarak anlamlı korelas-
yon saptanmadı(r=0.098 /p =0,192 p ˃ 0,05). 

Sonuç: Bu çalışmada frontal reses ön-arka uzunluğu ile agger nasi 
hacmi arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Bununla birlikte agger 
nasi hacmi ile frontal reses anatomisi arasındaki ilişkiyi daha fazla hasta 
sayısıyla değerlendirecek çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: agger nasi, frontal reses, bilgisayarlı tomografi

 
Şekil 1. Agger hücre hacminin ölçülmesi

RPS-056

türk toplumuNda agger Nasi hücre görülme 
sıklığı; bilgisayarlı aNatomik çalışma
Yakup Yegin1, Mustafa Çelik1, Baver Maşallah Şimşek1, Burak Olgun1, 
Sinan Canpolat2, Fatma Tülin Kayhan1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 
2Siirt Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Siirt

Amaç: Türk toplumunda Agger Nasi(AN) hücresinin görülme sıklığını 
saptamak.

Materyal-metod: Çalışmaya burun tıkanıklığı nedeniyle paranazal 
sinüs bilgisayarlı tomografi(BT) çekilen toplam 1246(719 erkek, 527 ka-
dın; ortalama yaş; 33,2±12,81 yıl, aralık;18-80 yıl) hasta dahil edildi. 
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Hastaların BT’lerinde AN hücre varlığı belirlendi. Sağ ve sol taraf ayrı ayrı 
değerlendirildi. 

Bulgular: Sağ taraf değerlendirmesinde 709 hastada AN(%56,9) 
saptanırken, 537 hastada AN(%43,1) saptanmadı. Sol tarafta ise 704 
hastada AN(%56,5) saptanırken, 542 hastada AN (%43,5) saptanmadı. 
Çalışmaya katılan hastalarda AN görülme sıklığı %56,7 olarak saptandı. 
Sağ tarafta erkek cinsiyette AN 429 hastada(%59,6), kadın cinsiyette AN 
280 hastada(%53,1) saptandı. Sol tarafta erkek cinsiyette AN 434 hasta-
da(%60,3), kadın cinsiyette AN 270 hastada(%51,2) saptandı. 

Sonuç: AN hücresi, frontal sinüs cerrahisinde önemli anatomik yapı-
lardan biridir. AN görülme sıklığının farklı toplumlarda yapılan çalışmalar-
da farklı olmasında anatomik tanımlamadaki farklılıktan kaynaklanabile-
ceği gibi, etnisitenin de etkili olabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: agger nasi, endoskopik sinüs cerrahisi, paranazal sinüs, 
anatomi

 
Şekil 1. Bilgisayarlı tomografi koronal kesitinde Agger nasi hücresi(okla gösterilen hücre)

RPS-057

agger Nasi hücre varlığı ile froNtal siNüzit 
arasıNdaki ilişki; bilgisayarlı tomografik 
çalışma
Yakup Yegin1, Mustafa Çelik1, Baver Maşallah Şimşek1, Burak Olgun1, 
Sinan Canpolat2, Fatma Tülin Kayhan1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 
2Siirt Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Siirt

Amaç: Bilgisayarlı tomografi(BT) kullanarak Agger nasi(AN) hücresi 
ile frontal sinüzit gelişimi arasındaki ilişkiyi belirlemek.

Gereç-yöntem: Çalışmaya frontal sinüzit nedeniyle BT çekilen 996 
hasta (402 kadın 594 erkek; ortalama yaş 37,2±12,8 yıl, aralık: 18-75 
yıl) dahil edildi. AN hücre varlığı kayıt altına alındı. AN hücre varlığına 
göre hastalar iki gruba ayrıldı. Tüm paranazal sinüs BT’ ler Lund-Mackay 
skorlama(LMS) sistemine göre değerlendirildi. Grupların LMS değerleri 
karşılaştırıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: Sağ taraf değerlendirmesinde AN hücresi olan grupta or-
talama LMS 3,5± 2,6 iken AN olmayan grupta ortalama LMS 2,3± 2,1 
idi. Sağ tarafta AN olan grupta ortalama LMS skoru AN olmayan grup-

tan istatistiksel olarak anlamlı (p ˂ 0,05) derecede yüksek idi. Sol taraf 
değerlendirilmesinde AN olan grupta ortalama LMS 3,7± 2,9 iken, AN 
olmayan grupta ortalama LMS 2,1±2,2 idi. Sol tarafta AN olan grupta 
ortalama LMS değeri AN olmayan gruptan istatistiksel olarak anlamlı (p 
˂ 0,05) derecede yüksek idi.

Sonuç: Bu çalışmada, AN hücresinin frontal sinüzit gelişiminde etkili 
bir hücre olabileceği gösterildi. Daha büyük hasta sayısıyla yapılacak, AN 
hücre hacminin frontal sinüzit gelişimi arasındaki ilişkiyi açıklayacak ça-
lışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: agger nasi hücresi, frontal sinüzit, frontal reses

 
Şekil 1a-b. Sağ(1a) ve sol(1b) taraflarda AN varlığı ile LMS arasındaki korelasyon.

RPS-058

yeNidoğaNda soluNum sıkıNtısı ve epiforaNıN 
Nadir bir NedeNi, koNJeNital dakriosistosel
Can Mehmet Eti1, Onur İsmi1, Fatma Merve Bozkurt2, Gokhan İçme2, 
Ayça Sarı2

1Mersin Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin

Konjenital dakriosistosel nazolakrimal sistemin nadir görülen bir mal-
formasyonudur. Vakaların çoğu eksternal masaj ve sıcak uygulama gibi 
konservatif yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Yenidoğanda konjenital 
dakriosistosel ile solunum sıkıntısına yol açan intranasal kist birlikteliği 
literatürde sık bildirilmemiştir. Bu olgu sunumunda aralıklı solunum sı-
kıntısına yol açan bilateral konjenital dakriosistoselli 2 haftalık yenido-
ğan sunulmuştur. Ayrıca bu gibi nadir olgularda nazal endoskopik tedavi 
ve multidisipliner yaklaşımın önemini güncel literatür ışığında tartışmak 
istedik.
Anahtar Kelimeler: Konjenital dakriosistosel, marsupializasyon, nazal endoskopi, 
solunum sıkıntısı

RPS-059

bilateral froNtal siNüs kayNaklı iNverted 
papillom vakasıNıN draf ııı tekNigiyle 
eksizyoNu
Kayhan Öztürk, Ömer Erdur, Ufuk Konca
Selcuk Üniversitesi, KBB ve BBC Anabilim Dalı, Konya

İnverted papillom burun boslugu ve paranazal sinüslerin bening tümö-
rüdür. İnverted papillom benign bir hastalık olmasına rağmen lokal olarak 
agresif özellik, yüksek nüks oranı ve malignite potansiyeli içerir. En sık 
başvuru yakınması tek taraflı burun tıkanıklığıdır fakat nadiren şikayetler 
bilateral görülebilmektedir. Bilateral frontal sinüsü tutan inverted papil-
lom son derece nadirdir. Endoskopik cerrahinin son dönemde popüler 
olması ve cerrahi deneyimlerin artması bu tekniğin neoplastik hastalıkla-
rın tedavisinde de kullanılmaya başlamasını sağlamıştır. Bu makalede iki 
taraflı frontal sinüsü tutan inverted papillomu olan ve DRAF III teknigi ile 
çıkarılan bir olgu literatür esliginde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: DRAF III, frontal sinüs, inverted papillom
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RPS-060

geçirilmiş açık hipofiz cerrahisi soNrası 
froNtal mukosel: olgu suNumu
Şaban Eyisaraç, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Erkan Esen,  
Turgut Yüce, Sebla Çalışkan, Selahhattin Genç, Adin Selçuk
Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana 
Bilim Dalı,Kocaeli

Mukoseller epitelyal sınırlı, paranazal sinüs içini tamamen dolduran ve 
mukus içeren yapılardır. Benign özellikli lezyonlar olmasına rağmen si-
nüs kenarlarından kemik erozyonu yaparak yayılabilir ve sinüs sınırlarını 
aşıp orbitaya, bazen de intrakraniyal bölgeye kadar uzanan erozyonlara 
neden olabilirler. Bu nedenle etkin bir tedavi yaklaşımı seçmek çok önem-
lidir. Cerrahi yaklaşımın tercihi esas olarak frontal resess anatomisine göre 
belirlenir. Tedavisi cerrahi olan frontal mukosellere yakın zamana kadar 
klasik eksternal teknikler uygulanırken günümüzde gelişmiş görüntüleme 
teknikleri ve endoskopik yöntemlerle intranazal yaklaşımlar uygulan-
maktadır. Travma veya cerrahi öyküsü olanlarda ise sıklıkla osteoplastik 
flep ve frontal sinüs obliterasyonu tercih edilmektedir. 14 yıl önce beyin 
cerrahisi tarafından eksternal girişimle hipofiz cerrahisi geçiren 66 yaşın-
da bayan hasta sağ frontal bölgede şişlik ve akıntı şikayetiyle tarafımıza 
başvurdu. Hastanın çekilen paranazal sinüs BT(bilgisayarlı tomoğrafi) 
sağ frontal bölgede yumuşak doku dansitesi mevcuttu. Hastaya medikal 
tedavi sonrasında cerrahiye alınmıtırı. Osteoplastik flep ile frontal sinüs 
mukoseli boşaltılması ve yağ ile frontal sinüs obliterasyonu işlemi yapılan 
hasta olgu olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mukosel,Frontal sinüs,Osteoplastik flep onarımı

Şekil 1. Perop sağ frontal sinüs

RPS-061

Nazal fraktür soNrası buruN tampoNuNa 
bağlı preseptal selülit olgusu
Tuğba Yemiş, Mehmet Turgay Türkmen, Mehmet Eser Sancaktar,  
Asude Ünal, Fatih Yılmaz
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği Samsun

Fasiyal fraktürler içerisinde en sık fraktür nazal kemik fraktürleridir. En 
sık karşılaşılan bulgu burunda şişlik ve hassasiyettir. Nazal fraktürlerin bü-
yük bir kısmına lokal anestezi altında kapalı redüksiyon uygulanmakta 
stabilizasyon ve kanama kontrolü için nazal splint ve intranazal tampon 
kullanılmaktadır. Ancak burun içi tamponlamanın endikasyonları, tam-
ponlamanın süresi ve kullanılan malzemenin cinsi konusunda genel bir 
standart yoktur. Otuz bir yaşında erkek hasta beş gün önce burnuna aldığı 
darbe sonrası nazal fraktür nedeniyle başvurduğu merkezde lokal anestezi 
ile kapalı nazal fraktür redüksiyonu yapılmış ve anterior nazal silikon tam-
ponlar yerleştirilmiştir. Hasta yapılan müdahale sonrası 5. günde mevcut 
antibiyoterapisine rağmen yüz sol tarafta ve göz etrafında yaygın eritema-
töz şişlik ile kliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenede sol periorbital 

alan yaygın ödemli ve hiperemik, nazal muayenede anterior tamponlar 
mevcut, sol nazal pasajda hafif pürülan akıntı mevcuttu. Göz hareketleri 
normal saptandı. Paranazal-sinüs tomografisi ile değerlendirilen hastada 
sol maksiller ve etmoid sinüzit, nazal kemikte kısmi fraktür hattı ve presep-
tal selülit bulguları saptandı. Biz bu sunumumuzda nazal fraktür sonrası 
uzun süre nazal tampon uygulanan bir hastada gelişen preseptal selülit 
olgusunu olası nedenler ve mevcut klinik durumun yönetimini tartışmak 
üzere sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: nazal fraktür, nazal tampon, preseptal selülit

RPS-062

orbital dekompresyoN
Berat Demir, Akın Şahin, Adem Binnetoğlu, Tekin Bağlam, Murat Sarı
Marmara Üniversitesi,KBB Anabilim Dalı,İstanbul

Orbital dekompresyon intraorbital basıncın arttığı durumlarda yapılan 
cerrahi bir işlemdir. Orbitayı işgal eden abse, hematom, tümoral lezyonlar 
ve graves oftalmopatisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Orbital kemik 
hacmi ile orbita içi yumuşak doku hacminin dengelenmesini hedefler. 
Orbital dekompresyonun amacı göz küresini çevreleyen kemik yapıların 
bir kısmının çıkartılarak orbita içerisinde yer alan intraoküler kaslar, optik 
sinir ve yağ dokusu gibi yapıların rahatlatılmasına olanak sağlamaktır.

Olgu ve tedavi: Evde sert bir cisim üzerine düşme sonrası hasta acil 
servis üzerinden tarafımıza başvurdu. Hastanın tarafımızca yapılan mu-
ayenesinde sol göz kapağı etrafında ödem ve ekimozun olduğu, eksof-
talmusun olduğu, sol göz 4 yöne bakışta kısıtlılığın olduğu tespit edildi.
MF(Maksillofasial) BT(Bilgisayarlı tomografi)’ de sol orbital hacmin art-
mış olduğu, sol orbita medial ve taban fraktürünün olduğu, glob bütün-
lüğünün bozulmuş olduğu tespit edildi. Göz hastalıkları tarafınca yapılan 
muayenesinde görme keskinliği P(Perception)(-),kornea intakt, tonopen 
ile yapılan intraorbital basıncın 19 mmHg olarak saptandığı belirtildi. 
Hastada görme kaybı olması sebebi ile hastaya acil orbital dekompresyon 
operasyonu uygulandı. Operasyon esnasında solda orta konka medialize 
edildi. Etmoid bulla ve ön etmoid hücreler açıldı. Lamina papriseanın 
bir kısmı çıkarıldı. Tenon kapsülüne orak bıçak ile insizyon yapıldı. Arka 
ethmoid hücrelerde açıldı. Sfenoid sinüs ostiumu açıldı. Cerrahi görüş 
sağlandıktan sonra küret, elevatör ve ansbach yardımıyla optik sinir kılıfı 
açılarak operasyona son verildi. Hastanın postoperatif yapılan muayene-
sinde görme keskinliği P (-) olarak saptandı. Göz hareketleri yukarıya ser-
best,diğer yönlere kısmen kısıtlı saptandı. Tonopen ile ölçülen intraorbital 
basıncı 9mmHg olarak saptandı.

Yorum: Görme kayıbı ile seyreden ve ileri derecede proptosis mevcut 
olan olgularda esas tedavi yöntemi orbitaya cerrahi müdahaledir. Orbital 
dekompresyonun etkinliği endoskop kullanımı ile artmaktadır. Orbital de-
kompresyon operasyonlarında endoskopun kullanımı orbital kemiklerin 
çıkarılmasında daha geniş bir görüş olanağı sağlamaktadır. Endoskop 
kullanımı posterior ethmoidal sinüs ve sfenoid sinüslerinin ortaya konul-
masına olanarak sağlayarak posterior dekompresyonun daha başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilmesi sağlar. Ayrıca endoskop kullanım ile birlikte eğer 
gerekirse optik sinir müdahalesi rahatça gerçekleştirilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dekompresyon, Endoskopik, Orbital

RPS-063

görme kaybı ile soNuçlaNaN NekrotizaN 
orbital selülit
İldem Deveci1, Gülünay Kıray2, Ayşe Aslı Şahin Yılmaz1, Betül Aktaş1, 
Çağatay Oysu1

1Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği 
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği

Orbital selülit orbital septumun posteriorundaki okuler adneksal yapıla-
rın enfeksiyonudur. Orbital selülitin en sık sebebi akut bakteriyel sinuzittir. 
Bu olgu sunumunda sol gözde proptosis, ciddi periorbital ödem, kemosis, 
ve göz hareketleri ile artan ağrı ile göz kliniğine başvuran, paranazal sinus 
tomografisinde sol unilateral frontal, etmoidal ve maksiller sinuzitin eşlik 
ettiği 36 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Agresif medikal ve tekrarla-
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yan cerrahi müdahelelere rağmen nekrotizan orbital selulit tablosu total 
görme kaybı ile sonuçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Orbital Selülit, Sinüzit Komplikasyonları, Endoskopik Sinüs 
Cerrahisi

RPS-064

orbital komplikasyoNa yol açmış froNtal 
mukoseliN eNdoskopik yaklaşımla tedavisi
Nazmiye Yoğurtcu, Raziye Banu Erdoğan, Arif Şanlı, Temel Coşkuner
Dr lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB Ana Bilim Dalı, İstanbul

Mukoseller, paranazal sinüs osteumunun obstrüksiyonu sonucu olu-
şan sinüs mukozası ile döşeli benign kistik lezyonlardır. Benign özellik-
li lezyonlar olmalarına rağmen sinüs sınırlarını aşıp orbitaya, bazen de 
intrakraniyal bölgeye kadar uzanan erozyonlara neden olabilirler. En sık 
frontal sinüs daha sonra etmoid, maksiller ve sfenoid sinüste görülürler. 
Mukosellerin etiyolojisinde enflamasyon, alerji, travma, anatomik bozuk-
luklar, geçirilmiş cerrahi, osteom ve fibroz displazi gibi birçok faktör rol 
oynamaktadır. Orbita kemik duvarında aşınmaya yol açmış frontoetmoid 
mukoseller proptozis, diplopi ve göz hareketlerinde azalma gibi sorunlara 
neden olabilirler. Frontal mukoseller endoskopik veya non-endoskopik 
yaklaşımlarla tedavi edilebilirler. Endoskopik yaklaşım morbiditesi az ve 
etkin bir yöntemdir. Nazal yapılara ve fizyolojiye diğer tekniklere göre 
daha az zarar vermektedir. Kozmetik olarak insizyon skarı olmaması ve 
hastanın normal hayata erken dönebilmesi en önemli avantajlarıdır. Altı 
aydır sağ gözde giderek artan aşağı ve dışa kayma şikayeti ile kliniğimize 
başvuran 49 yaşında erkek hastanın yapılan muayenesinde sağ gözde 
glob inferolaterale deviye olup mediale ve süperiora bakış kısıtlılığı iz-
lendi. Paranazal sinüs tomografisinde sağ frontal sinüsü tamamen dol-
duran ve inferior duvarını erode ederek orbita içerisine uzanım gösteren, 
göz küresine üstten bası yapan 42x19 mm boyutunda mukosel saptandı. 
Endoskopik yaklaşımla marsupyalizasyon uygulanan hasta literatür eşli-
ğinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: frontal,mukosel,sinüs

 
Şekil 1. Orbita MR T2

RPS-065

Nadir bir olgu suNumu: Nazolabial kist
Özge Tarhan, Özgür Yiğit, Ecem Sevim Longur
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, İstanbul

Nazolabial (nazoalveoler ) kist, nazolabial oluğun üst kısmından kay-
naklanan, patogenezi tam olarak anlaşılamamış, nadir görülen non odon-
tojenik kistlerdendir. Genellikle yavaş olarak büyür, üst dudağın asimetrik 
elevasyonuyla sonuçlanan bimanuel muayenede nazal vestibülde ele ge-
len fluktuan ağrısız bir kitle olarak kendini belli eder. Tanı genellikle klinik 
olarak konur, ve tedavisi enükleasyondur. Bu makalede kliniğimize burun 
tıkanıklığı ve yüz sol yarımında şişme şikayeti ile başvuran 31 yaşındaki 
erkek hasta ele alınacaktır. Klinik ve radyolojik bulgular nazolabial kisti 
düşündürmekte idi. Kitlenin komplet eksizyonu sonrası patolojik olarak 
tanı konfirme edilmiştir. Bu olgu üzerinden nazolabial kist tanı, tedavi ve 
yaklaşım açısından literatürdeki benzer örneklerle tartışma yürütülecektir.
Anahtar Kelimeler: nazolabial kist, nazoalveoler kist, enükleasyon

Nazolabial kist, endoskopik görüntüsü

 
Şekil 1. Sol nazal kavitede kitlenin görüntüsü

RPS-066

pediatrik yaş grubuNda propitozise NedeN 
olaN maNtar topu
Helen Bucioğlu, Onur İsmi, Cengiz Özcan, Yusuf Vayısoğlu
Mersin Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin

Fungal rinosinüzitler çok çeşitli şikayetlerle başvurabilirler.Fungal rino-
sinüzitler invaziv ve noninvaziv olmak üzere ikiye ayrılırlar.Yedi yaşında 
propitozis nedeniyle başvuran hastada mantar topu saptanması üzerine 
tek taraflı fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yapılmıştır.Hasta litera-
tür bilgileri ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: mantar topu, propitozis, pediatrik yaş
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Şekil 1. BT Görüntüsü

RPS-067

akut apNe semptomu ıle prezeNte olaN 
retrofariNgeal apse: 10 aylık erkek bebek
Hasan Emre koçak, Mustafa Suphi Elbistanlı, Baver Maşallah Şimşek, 
Mehmet Nurettin Kıral, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş: Retrofaringeal apseler çocuklarda peritonsiller apseden sonra 
ikinci sıklıkta görülen derin boyun enfeksiyonlarındandır.En sık başvuru 
yakınmaları ateş yüksekliği ve boyunda şişlik olarak bildirilmiştir.Yapılan 
çalışmalarda retrofaringeal infeksiyonlu çocuklarda başlıca semptom ve 
bulgular ateş yüksekliği,ağızdan salya gelmesi,oral alım azalması,odino-
faji,boğaz ağrısı,boyunda şişlik ve ağrı,boyun hareketlerinde kısıtlılık,tor-
tikollis olarak bildirilmiştir.Vaka sunumumuzda akut enfeksiyon bulgu ve 
semptomları olmayıp yalnızca akut apne şikayetiyle polikliniğe başvuran 
hastanın klinik bulgularını sunduk.

Olgu: 10 aylık erkek bebek,ailesi tarafından 2 haftadır burundan ne-
fes alamama,ağzı açık uyuma,gece uyurken nefeste duraklama şikayet-
leri ile polikliniğine başvurdu.Özgeçmişinde 3 hafta önce pürülan burun 
akıntısı şikayeti olmuş ve 1 hafta içinde şikayetleri gerilemiş.Fizik mua-
yenede fleksible endoskopik incelemede nazofariksi, orofarinks muaye-
nesinde yumuşak damak posteriorunda nazal hava pasajını tama yakın 
tıkayan, flüktüasyon veren retrofaringeal apse ile uyumlu lezyon izlendi.
Hemogramında lökosit:10.1(5.98-13.51) Nötrofil:4.08(2.47- 6.41) lenfo-
sit:4.47(2.32-5.49) olup CRP:0.21(≤0.5) idi ve enfeksiyon lehine bulgu 
yoktu.Kontrastlı boyun bilgisayarlı tomografide nazofarinks düzeyinde sol 
taraf ağırlıklı 15x23 mm uzunluğunda retrofaringeal apse ile uyumlu kistik 
kitle izlendi.Hasta operasyona alınarak genel anestezi altında apse dre-
najı yapıldı.Apse kültüründe Stafilococus Aureus üreyen hastaya ampirik 
vankomisin+klindamisin antibiyoterapisi uygulandı.10 gün serviste takip 
edilen hastada komplikasyon gelişmemesi üzerine taburcu edildi.

Tartışma: Retrofaringeal alan, kafa tabanından ikinci torasik vertebra 
seviyesinede üst mediastene kadar uzanır.Bu alan posteriorda preverteb-
ral fasya,anterosüperiorda bukkofaringeal fasya, anteroinferiorda özo-
fagusu çevreleyen fasya arasında yer alır. Retrofaringeal alanda gelişen 
infeksiyon tek taraflı posterior farinks şişliğine neden olur. Vaka sunumu-
muzda fizik muayene ve bilgisayarlı tomografi de retrofaringeal apse sol 
taraf ağırlıklıydı.Retrofaringeal bölgedeki lenf nodları burun, sinuslar ve 
farinksten drenaj aldıkları için, üst solunum yolu infeksiyonları çocuklar-
da retrofaringeal hastalığın en sık nedenidir. Bizim vakamızda hastanın 
özgeçmişinde 3 hafta önce viral üsye tariflemesi retrofaringeal apsenin 
etyolojik sebebi olduğunu düşündürmektedir.Erken çocukluk döneminde 
apne şikayeti ile ayırıcı tanıda sıklıkla adenoid vejetasyon,tonsil hipertro-
fisi,nazofaringeal anjiofibrom,koanal atrezi akla gelen tanılar arasına yer 
almaktadır. Enfeksiyon tablosu ve klasik semptomları olmadan retrofarin-

geal apsenin akut apne yapması klinisyenlerin ayırıcı tanıda düşünmesi 
gereken bir tanı olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: akut, apne, apse, retrofaringeal

Bilgisayarlı Tomografi Akisyel Kesit

Şekil 1. Nazofarinks düzeyinde sol taraf ağırlıklı 15x23 mm uzunluğunda retrofaringeal apse

RPS-068

froNtal siNüs posterior tabula kırığı: olgu 
suNumu
Sebla Çalışkan1, Adin Selçuk1, Halil Erdem Özel1, Turgut Yüce1,  
Yusuf Bektaş2, Serdar Başer1, Erkan Esen1, Selahaddin Genç1

1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği 
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği

Giriş: Frontal sinüs posterior duvar kırığı az görülen ve yüksek enerji 
gerektiren travmalarda görülmektedir. Halen tartışmalı yaklaşımlar barın-
dıran bu konuyu bir olgu eşliğinde incelemek amacıyla sunuldu.

Olgu: Yirmidört yaşında erkek hasta yüksekten düşme sonrası baş-
layan rinore nedeniyle tarafımıza yönlendirildi. Yapılan fizik muayene 
doğal, görüntülemede ise frontal sinüs sağ yarımında posterior duvarda 
orbita tabanına uzanan lineer fraktür hattı izlendi. Hasta yatırılarak, seft-
riakson tedavisi başlandı, beyin cerrahisi ile konsülte edilerek lomber dre-
naj takıldı ve akıntı durunca çıkarıldı. Takiplerde rinorenin tekrar başlan-
ması üzerine hastaya tekrar lomber drenaj takıldı ve osteoplastik flep ile 
BOS fistül onarımı yapılarak nazofrontal duktus oblitere edildi. Rinorenin 
durması üzerine lomber drenaj çekildi ve hasta taburcu edildi. 

Tartışma: Frontal sinüs kırığına bağlı rinore tedavisinde müdehale 
zamanı ve cerrahi seçeneği farklı olabilmektedir. Frontal sinüs mukozası 
ve normal drenaj korunamıyorsa duktusun obliterasyonu yapmak ileride 
oluşacak komplikasyonların önüne geçmek için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Frontal sinüs, kırık, rinore, osteoplastik flep

RPS-069

eNdoskopik yolla iNfratemporal fossa 
yerleşimli karsiNoma ex-pleomorfik adeNom 
eksizyoNu: Nadir bir olgu suNumu
Özden Savaş, Serdar Özer
Hacettepe Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Karsinoma ex-pleomorfik adenom en sık 6.-7. dekatlarda gö-
rülen, en sık parotis bezinden kaynaklanan, nadir görülen bir tükrük bezi 
malign tümörüdür. Ortaya çıkan malign komponente bağlı değişmek-
le birlikte yayınlanan serilerde 5 yıllık sağkalım %26 ile %65 arasında 
değişmektedir.
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Olgu: 40 yaşında kadın hasta baş ağrısı nedeniyle çekilen kraniyel 
magnetik rezonans (MR) görüntülemelerinde tespit edilen intrakraniyel 
epidermoid kist nedeniyle takipli olduğu dış merkezden, eşzamanlı sağ 
retroantral alan yerleşimli, iyi sınırlı kitle tespit edilmesi üzerine bölümü-
müze yönlendirildi. Bu görüntülemelerin hastanemiz radyoloji departma-
nında konfirmasyonunda lezyonun iyi huylu periferik sinir kılıfı tümörüyle 
uyumlu olduğu öğrenildi. Kitle maksiller sinüs lateral duvarını indente 
etmekte ancak erozyon oluşturmamaktaydı. Kitle kaynaklı aktif semptom 
bulunmamakla birlikte patolojik tanının olmayışı ve hastanın da isteği 
nedeniyle kitlenin endonazal endoskopik transmaksiller yoldan eksizyo-
nu yapıldı. Patolojik tanısı agresif karsinoma ex-pleomorfik adenom ile 
uyumlu gelen hastanın kontrol pozitron emisyon tomografisi (PET) gö-
rüntülemesinde rezidü malignite olasılığı dışlanamadığından hastanemiz 
tümör konseyinde, adjuvan konkomitan kemoradyoterapi alması plan-
landı. Adjuvan tedavi sonrası görüntülemelerinde rezidü tümör ile uyum-
lu bulgu saptanmayan hastanın bölümümüzde takibi sürdürülmektedir.

Tartışma: Bugüne kadar yayımlanmış karsinoma ex-pleomorfik ade-
nom olgu sunumları ve serilerinde bu malign tümörün majör ve minör 
tükrük bezleri dışında oldukça nadir olarak intranazal bölge ve maksiller 
sinüs içerisinden de köken alabileceği görülmüş olup literatür taramasında 
infratemporal bölge yerleşimli bir olguya rastlanmamıştır. Sunduğumuz 
olgu, bu tümörün tükrük bezi görülmeyen infratemporal fossa gibi bir böl-
geden köken alabileceğini ve görüntüleme bulguları nedeniyle buradaki 
benign kitleleri taklit edebileceğini göstermesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: endoskopik, infratemporal fossa, karsinoma ex-pleomorfik 
adenom

Şekil 1. Kraniyel Magnetik Rezonans Görüntülemesi

RPS-070

riNoplastide lateral osteotomi içiN 
piezocerrahi ve geleNeksel osteotomi kliNik 
soNuçlarıN karşılaştırılması
Bülent Koç1, Ayça Özbal Koç2, Selim Erbek3

1Rinoplasti Merkezi, İstanbul 
2Başkent Üniversitesi KBB ABD, İstanbul Hastanesi 
3Başkent Üniversitesi KBB ABD, Ankara

Bu çalışmadaki amacımız açık teknik rinoplastide lateral osteotomi için 
Piezocerrahi ve geleneksel osteotom klinik sonuçlarını karşılaştırmaktır. 

Bu çalışma 65 hasta üzerinde yürütülmüştür; Mayıs 201 ve Ocak 2016 
arasında opere edilen 36 kadın, 29 erkek çalışmaya dahil edilmiştir.Yaş 
ortalaması 23.6 ± 5.71) 33 hasta geleneksel lateral osteotomi kullanı-
larak, 32 hasta Piezocerrahi tıbbi cihazı kullanılarak ameliyat edildi. Bu 
2 grup cerrahi süresi, perioperatif kanama, ameliyat sonrası ödem, eki-
moz, ağrı ve 1. ve 7. postoperatif günlerde hasta memnuniyeti açısından 
karşılaştırıldı.

Piezocerrahi grup postoperatif 1 gün (tümü için p <0.001) üzerinde 
ödem, ekimoz ve kanama açısından önemli ölçüde daha olumlu sonuçlar 
ortaya koydu. 7 postoperatif günde benzer şekilde, ödem (p = 0.005) ve 
ekimoz (p <0.001) Piezocerrahi grubunda daha iyiydi. Kanama değeri 
postoperatif 7. günde (p = 0.67) her iki grupta da benzerdi. Piezocerrahi 
grubunda hastalar 1 günde (p <0.001) daha az ağrı deneyimledi, aynı za-
manda bu hastalar 1. ve 7. postoperatif günlerde cerrahi sonuç, ameliyat 
açısından daha memnun olduklarını bildirdiler (VAS).

Bu çalışmanın sonuçları Piezocerrahi lateral osteotomisi için vaat eden, 
güvenilir ve etkin bir yöntem olduğu sonucuna varmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Piezocerrahi, Osteotomi, Rinoplasti

RPS-071

alar tabaN rezeksiyoNuNda deNeyimimiz
Tevfik Sözen, Övsen Önay
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

Çoğu rinoplasti cerrahı analizlerini ve cerrahi girişimlerini burunun ba-
riz eğriliği veya hump varlığına göre şekillendir-mektedir. Burun yapıları 
bir bütün halinde değerlendirildiğinde, burun kanatları arzulanan estetik 
görünüm için diğer oluşumlar kadar önem taşır. Bu öneme rağmen çoğu 
cerrah gerek işlem sırasında yorgun olma, gerekse cerrahi tecrü-besizlik 
gibi nedenler ile alar taban cerrahisinden kaçınmaktadır. Bu yazıda alar 
taban anatomisi ve alar taban rezeksiyonu teknikleri üzerinde durulup, 
kliniğimizin deneyimini aktararak alar taban cerrahisini basit bir şekilde 
rutin rinoplasti uygulaması haline getirme amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rinoplasti, Alar taban rezeksiyonu, İdeal alar taban ölçüleri

 
Şekil 1. Alar taban rezeksiyonu cerrahinin sonunda tüm insizyonlar kapatıldıktan sonra yapılmalıdır. 
Gerekli ölçümler, uygun aletler kullanılarak yapılır
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RPS-072

iatroJeNik NedeNli froNtal siNüs ostium 
obstrüksiyoNu
Tolga Zeki Bilece1, Ümit Taşkın1, Şebnem Elbistanlı1, Mehmet Erdil1, 
Burak Eren2, Mehmet Faruk Oktay1

1Bağcılar Eğitim Araştırma, Kulak Burun Boğaz Kliniği 
2Bağcılar Eğitim Araştırma, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

49 yaşında erkek hasta sol frontal bölgede 1 yıldır olan, son 1 ayda bo-
yutlarında artış ve akıntı eşlik eden şişlik şikayeti ile polikliniğe başvurdu. 

Özgeçmişinde 12 yıl önce sol frontal lobda menenjiom nedeniyle ope-
rasyon geçirme öyküsü olan hastanın yapılan fizik muayenesinde; sol 
frontal bölgede yaklaşık 3x3 cm etrafındaki dokudan kabarık görünümde 
ciltaltı yerleşimli palpasyonla sert ağrısız kitle palpe edildi. endoskopik na-
zal muayenede patoloji saptanmadı.

Yapılan paranazal sinüs tomografi incelemesinde; “frontal kemik sol 
yarımda yapılan kranitomi nedeniyle doku bütünlüğü kaybı, ciltaltında-
ki kitle uzanımı nedeniyle frontal sinüste total havalanma kaybı” olduğu 
raporlandı. yapılan kontrastlı beyin mr inceleme; “ciltaltıyla devamlıılık 
gösteren yaklaşık 6x12 cm çepersel kontrast tutulumu gösteren loküle kol-
leksiyon/ apse” olarak raporlandı. 

3 hafta medikal tedavi verildikten sonra şikayetleri gerilemeyen ve 
frontal bölgedeki şişliğin giderek artması üzerine hastaya tanı koymak ve 
drenajı sağlamak üzere frontal sinüs cerrahisi operasyonu planlandı.

Operasyona önce frontal sinüs içerisindeki patolojiyi saptamak üzere 
endoskopik olarak başlandı. Frontal reses bölgesinde patoloji saptanma-
yan hastaya, sol frontal trapenasyon yapılarak sinüs içine ulaşıldı. Sinüs 
içerisinden pürülan sıvı aspire edildi, hipertrofik granülasyon dokuları 
olduğu görüldü. sinüs posterior duvarında kemik dokuda önceki operas-
yona bağlı kraniotomi defekti olduğu görüldü.

Sinüs içerisinden frontal resses’e ulaşıldığında bone wax ile resses’in 
oblitere olduğu görüldü. yapılan beyin ve sinir cerrahisi konsultasyonun-
da; frontal sinüs içerisinden frontal loba yapılan girişimlerde, sinüs poste-
rior duvarına yapılan kraniotomiden önce frontal resses’in bone wax ile 
oblitere edilerek steril alanı, solunum mukozası ile kontamine edilmesinin 
önüne geçildiği bilgisine ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: atipik frontal sinüzit, bone wax, iatrojenik frontal sinüzit

RPS-073

septoplastiNiN iNtraoperatif Nadir bir 
komplikasyoNu: palatal perforasyoN ve 
rekoNstruksiyoNu
Hasan Emre Koçak, Mustafa Suphi Elbistanlı, Harun Acıpayam,  
Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş: Septoplasti Kbb pratiklerinde sıklıkla yapılan bir ameliyattır. 
Genel olarak komplikasyon insidansı %21 olup intraoperatif ve posto-
peratif komplikasyonlar görülmektedir. İntraoperatif komplikasyonları 
arasında kanama,mukoperikonriyum perforasyonu, kribriform plate ha-
sarına bağlı BOS (Beyin omurilik sıvısı) rinore sayılabilir. Bu çalışmada 
septoplastinin nadir bir komplikasyonu olan palatal perforasyonu ve re-
konstruksiyon tekniğini sunduk.

Olgu: 25 yaşında bayan hasta,15 yıldır burundan nefes alamama 
şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Anterior rinoskopide nazal septal 
kartilaj ve maksiller kretin sola deviye ve sağ alt konkanın hipertrofik ol-
duğu izlendi. Paranazal sinus tomografi fizik muayeneyi destekliyordu.
Kapalı teknik septoplasti operasyonu planlanılarak hastaya operasyon 
planlandı. Operasyon esnassında guj ile maksiller kret alınırken palatal 
perforasyon gerçekleşti. Sert damakta yaklaşık 2x1 cmlik defek oluştu. 
Perforasyonun uzun kenarlarına paralel 2 adet 2cmlik insizyon yapılarak 
çift tabanlı ilerletme flebi oluşturuldu. Perforasyon kenarları matris sutur 
ile sütürlendi. Nazal tabandaki mukoperiosteum kaldırılarak nazal tabana 
defektin genişliği kadar kartilaj serildi ve üzerine mukoperikondriyum ya-
tırıldı.Operasyon sonrası 1. Hafta, 1.ay, 2. Ay takiplerde fistül gelişmedi.

Tartışma: Akut palatal perforasyon septoplastinin intraoperatif nadir 
görülen komplikasyonudur. Perforasyonun operasyon sırasında farke-
dilmemesi sebebiyle postoperatif oronasal fistül şikayetiyle hasta tekrar 

başvurmaktadır. Literatürde septoplasti sonrası gelişen akut palatal perfo-
rasyon ve rekonstruksiyonu ile ilgili bir bilgi yoktur. Bu nadir komplikas-
yonla başedebilmenin bir alternatifi olarak çift tabanlı ilerletme flebinin 
kullanılmasını önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: komplikasyon, palatal perforasyon, septoplasti

Akut Palatal Perforasyon

 
Şekil 1. 2x1 cm boyutunda sert damakta palatal perforasyon

RPS-074

maksiller dev hücreli reperatif graNülom: 
olgu suNumu
Nagihan Gülhan, Betül Aksoy, Mehmet Birol Uğur, Metin Yılmaz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara

Dev hücreli reperatif granülomlar nadir rastlanan, sıklıkla kraniofasial 
kemikleri etkileyen benign seyirli ancak kemik tahribatına yol açarak lokal 
agresif seyreden lezyonlardır. En sık mandibulada tanımlanmış olmakla 
beraber nazal septum, maksilla ve paranazal sinüslerde de gözlemlenmiş-
lerdir. Kesin etyolojisi tam olarak anlaşılmamakla birlikte travmatik hemo-
rajinin ve kronik inflamasyonun sebep olduğu düşünülmektedir. Belirtiler 
değişkendir; burun tıkanıklığı, epistaksis,yüzde şişme, proptozis ve etkile-
nen bölgeye bağlı olarak kranial sinir tutulumuna bağlı oluşan şikayetler 
sayılabilir. Bu olgu sunumunda sağ üst çenede 3 aydır bulunan şişlik ve 
o bölgede bulunan premolar dişlerde mobilizasyon şikayetiyle başvuran 
ve travma öyküsü bulunmayan, kitlesi tarafımızca cerrahi olarak eksize 
edilmiş ve patolojisi dev hücreli reperatif granülom olarak raporlanmış 
olan 9 yaşında kız hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Dev hücre, granülom, maksilla

RPS-075

görme kaybı NedeNi posterior etmoid 
mukosel: olgu suNumu
Alperen Vural1, İrfan Kara1, Metin Ünlü2, İbrahim Ketenci1, Yaşar Ünlü1

1Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı 
2Erciyes Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Mukoseller, paranazal sinüslerde yavaş büyüyen kronik, kistik lezyon-
lardır. Sinüs ostiumunun veya sinüs içindeki minör tükrük bezi duktusla-
rının tıkanması sonucu oluştukları düşünülmekle birlikte mukosel gelişi-
minin etyolojisi kesin olarak saptanamamıştır. En sık tutulan sinüs frontal 
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sinüstür. Bunu etmoid, maksiller ve sfenoid sinüs izler. Mukosel, kaynak-
landığı bölgeye ve etraf dokulara olan bası derecesine göre değişebilen 
semptom ve bulgulara neden olabilir. Posterior ethmoid mukoseller, bir 
sinüs patolojisi olmalarına karşın uzun süre asemptomatik seyrederler ve 
hastalar nadir olmayarak gözle ilgili problemler nedeniyle hekime baş-
vururlar. Tedavi cerrahidir ve olguya göre yaklaşım; basit cerrahi marsü-
piyalizasyondan, mukoselin komplet olarak çıkarılması ve sinüsün obli-
terasyonu gibi radikal operasyonlara kadar değişebilir. Bu çalışmada 1 
aydır bulanık görme ve görmede azalma şikayeti olan ve cerrahi tedavi 
uygulanan posterior ethmoid mukosel olgusu sunulmuş ve konu ile ilgili 
literatür derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: endoskopik sinüs cerrahisi, görme kaybı, mukosel

Preop Aksiyel T2 MR

 
Şekil 1. Sol posterior ethmoid yerleşimli T2 hiperintens kitle lezyonu.

RPS-076

koNJeNital Nazal piloNidal siNüs
Selçuk Arslan, Efnan Abdioğlu Fazlı, Hasan Yıldırım, Osman Bahadır
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Trabzon

Pilonidal sinüs, en sık sakrokoksigeal bölgede bulunmakta olup, saçlı 
deri, alın, interdijital bölge, aksilla, boyun ve abdomende daha az sıklıkta 
bulunabilmektedir. Nazal bölgede ise çok nadir görülmektedir.

16 yaşında bayan hasta nazal dorsumda doğumdan itibaren ara ara 
oluşan şişlik ve akıntı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Aile öyküsü, trav-
ma ve nazal operasyon öyküsü yoktu. Fizik muayenede burun sırtında 
kemik-kartilaj bileşkesinde genişleme ve nazal tipte sinüs ostiumu tespit 
edildi.

Nazal dermoid kist ön tanısıyla operasyon planlanan hastada intrak-
ranial uzanımı ekarte etmek amacıyla paranazal sinüs BT ve sinüs ostiu-
mundan lezyon içine kontrast madde verilerek beyin MR tetkikleri yapıldı. 
Belirgin fistül traktı veya kist saptanmadı. Lezyon, genel anestezi altında 
açık teknik rinoplasti yaklaşımıyla total eksize edildi. Histopatolojik in-
celemede lezyonun pilonidal sinüs olduğu raporlandı. Sorunsuz olarak 
iyileşen hastanın postoperatif bir yıllık takibinde nüks izlenmedi.
Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs, nazal, konjenital

RPS-077

froNtal siNüs osteomu: vaka suNumu ve 
literatür derlemesi
İbrahim Ketenci1, Alperen Vural1, İrfan Kara1, Kerem Kökoğlu1,  
Seher Darakçı2

1Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı 
2Erciyes Üniversitesi Patoloji Ana Bilim Dalı

Osteom, paranazal sinüslerin en sık görülen benign tümörü olup çoğu 
vakaya rastlantısal olarak yapılan görüntüleme yöntemleriyle tanı konur. 
Etyolojisi net olarak bilinmeyen bu patoloji, en sık frontal sinüsü tutar. 
Semptomatik vakalar için cerrahi önerilirken, küçük, ostiumu obstrükte 
etmeyen ve asemptomatik vakalar takip edilebilir. Üç yıldır baş ağrısı şi-
kayeti olan 47 yaşındaki kadın hastaya çekilen paranazal tomografiyle 
frontal osteom tanısı konuldu ve hasta osteoplastik flep tekniği ile opere 
edildi. Sunulan olgu eşliğinde, frontal osteomlara yaklaşım ile ilgili litera-
tür derlendi.
Anahtar Kelimeler: Frontal sinüs, osteom, osteoplastik cerrahi

 
Şekil 1. Osteom

RPS-078

septalı maksiller siNüste lateral yerleşimli 
mukosel: olgu suNumu
Alperen Vural, Duygu Özyürek, Hikmet Yurdakul, İbrahim Ketenci,  
Yaşar Ünlü
Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Paranazal sinüs mukoselleri sinüs mukozasının enflamasyon, deskua-
masyon ve sekresyon ürünlerinin retansiyonuyla oluşan, epitelle çevirili 
kistik dilatasyonudur. Lokal agresif seyredebilen ve yavaş büyüyen lez-
yonlardır. En çok frontal ve etmoid sinüste yer alırlar. Maksiller sinüste ve 
daha nadiren sfenoid sinüste de bulunabilirler. Mukoseller, sekresyonun 
artması veya enflamasyon ile büyüyerek, yaptıkları basıyla kemik duvarı 
erode edip aşındırarak çevre yapılarda hasara veya dıştan da görülen 
şişliklere neden olabilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) en önemli tanı aracı-
dır. Mukosellerin tedavisi cerrahidir. Maksiller sinüs kaynaklı mukosellerin 
tedavisinde geleneksel cerrahi girişim Caldwell-Luc operasyonudur. Bu 
çalışmada septalı maksiller sinüste lateral yerleşimli mukosel olgusu su-
nulmuş ve eşliğinde tanı ve tedavi yaklaşımı gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: caldwell-luc, maksiller sinüs, mukosel
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Mukosel

Şekil 1. Sağ maksiller sinüsü ayıran septa lateralinde mukosel

RPS-079

bos riNoreli hastaya cerrahi yaklaşım
Murat Topdağ, Hakan Bayraktar, Erdem Köroğlu, Murat Öztürk,  
Selvet Erdoğan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı

Kafa travmalı hastaların yaklaşık %3,5-24’ ünde kafa tabanı kırıkla-
rı izlenmektedir. Anterior kafa tabanı crista galli, cribriform plate, lateral 
lamella ve fovea etmoidalis, frontal sinüs posterior duvarı ve orbita çatı-
sından meydana gelir. Anterior kafa tabanı zayıf yapısı nedeniyle orta ve 
arka kafa tabanına göre travmalardan daha çok etkilenir. Frontal sinüs 
arka duvarı ve tüm anterior kafa tabanı boyunca oluşan dura yırtığı ve 
BOS rinoresi oluşma ihtimali vardır. Bunlar menenjit ve beyin apsesi gibi 
hayatı tehdit eden komplikasyonlara sebep olabileceklerinden optimum 
tedavileri gerekmektedir. Cerrahi yaklaşımda anterior kafa tabanı defekti-
nin lokalizasyonu, boyutu ve çevre dokularla ilişkisi değerlendirilerek ka-
rar verilmelidir. Bu yazımızda, travma sonucu anterior kafa defekti oluş-
muş ve BOS rinore şikayeti mevcut olan iki hasta cerrahi tedavi eşliğinde 
tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: anterior kafa tabanı, cerrahi, defekt, rinore, travma

Preop Görüntüleme

Şekil 1. Preop Sagittal PNSBT

RPS-080

deNeysel hipotiroidiNiN buruN mukozasıNa 
etkisi
Yeşim Başal1, Ceren Günel1, Nuket Özkavruk Eliyatkın2, Gökhan Cesur3, 
Aylin Eryılmaz1

1Adnan Menderes Üniversitesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Bu çalışmanın amacı deneysel konjenital hipotiroidi modelin-
de nazal mukozada oluşan histopatolojik değişiklikleri ve tiroid hormon 
reseptörlerinin değişimini araştırmaktır. 

Gereç-yöntem: Altı aylık ve 250–300 gr olan gebe Wistar albino 
ratlardan doğan 21 Albino rat çalışmaya dahil edilerek iki gruba ayrıldı. 
Grup 1 (n=11) hipotiroidi grubunu oluşturdu. Grup 2 (n=10) kontrol 
grubunu oluşturdu. Grup 1’ deki ratların anneleri normal beslenme ve 
metimazol ekli su ile beslendi. Grup 1’de yer alan yavru ratlar 19–22 gün 
anne sütü ile beslendi ve 90. güne kadar anneleri ile aynı metimazol ekli 
günlük sulardan içtiler. Grup 2’deki ratların anneleri normal beslenme ve 
metimazol içermeyen su ile beslendi. Grup 2’deki yavru ratlar önce anne 
sütü sonrasında 90. güne kadar anneleri ile aynı normal günlük su ile 
beslendi. Yavrular 90 günlük olunca dekapite edilerek nazal mukozaları 
çıkarıldı. Nazal mukozaya ait örnekler hematoksilen eozin ile boyandı. 
Yüzey epiteli, subepitelyal ödem, inflamasyon ve vaskuler yapılarındaki 
değişiklikler değerlendirildi ve skorlandı. Tiroid hormon reseptör (TR-α ve 
TR-β) durumu, immunohistokimyasal boyama ile değerlendirildi. 

Bulgular: 11 hipotiroidi, 10 kontrol grup örneği analiz edildi. Kontrol 
grubunda 2 örnekte inflamasyon mevcut iken, hipotiroidi grubundaki 
örneklerin tamamında inflamasyon mevcuttu. Hipotiroidi ve kontrol gru-
bu arasında inflamasyon açısından farklılık istatistiksel olarak anlamlıy-
dı(p<0,001). Kontrol grubunun tamamında ödem yok iken, hipotiroidi 
grubunun 9’unda ödem mevcuttu. Hipotiroidi ve kontrol grubu arasında 
ödem açısından farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Kontrol 
grubunun tamamında vaskuler proliferasyon yok iken, hipotiroidi grubu-
nun 8’inde damar proliferasyonu mevcuttu. Hipotiroidi ve kontrol grubu 
arasında vaskuler proliferasyon açısından farklılık istatistiksel olarak an-
lamlıydı (p=0,001). Tiroid hormon reseptörleri için yapılan immunohis-
tokimyasal boyamada, sebase bez yapılarında boyanma izlendi. TR-α ve 
TR-β açısından hipotiroidi ve kontrol grubu arasında istatistiksel anlamlı 
farklılık saptanmadı. 

Sonuç: Hipotiroidiye bağlı olarak nazal mukozada ödem, inflamasyon 
ve vaskuler proliferasyon oluşmaktadır. Fakat bu değişiklikler tiroid hor-
mon reseptörlerinden TR-α ve TR-β aracılığı ile olan değişiklikler değildir.

Anahtar Kelimeler: hipotiroidi, rinit, tiroid hormon reseptörü, TR-α, TR-β
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RPS-081

oroaNtral fistül oNarımı içiN alterNatif bir 
tekNik- septal kıkırdak ve ‘boNe cemeNt’
Burak Kersin, Erkan Soylu, Ahmet Keleş, Fahrettin Yılmaz
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Oroantral Fistül, genellikle üst molar veya premolar diş çekimi sonrası 
bir komplikasyon olarak karşımıza çıkan, oral kavite ile maksiller sinus 
arasında epitelize olmuş bir trakttır. Literatürde oroantral fistül onarımı 
için bir çok teknik tanımlanmıştır. Bu makalede yaklaşık 5 mm çapında 
bir oroantral fistülün nazal septal kartilaj, septal kemik ve bone cement ile 
onarımını gösteren bir tekniği açıkladık.
Anahtar Kelimeler: Bone Cement, Nazal Septum, Oroantral Fistül

RPS-082

tubokoaNal polip; Nadir görüleN bir buruN 
tıkaNıklığı NedeNi
Yusuf Kul, Esma Süleyman, Muhsin Koten, Abdullah Taş,  
Ahmet Rıfat Karasalihoğlu
Trakya Üniversitesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Edirne

Koanal polipler nazal kaviteyle, bir sinüsle veya komşu yapılarla iliş-
kili olup, koanayı işgal eden polipler olarak tanımlanmaktadır. Köken 
aldıkları yere göre antrokoanal, sfenokoanal ve etmoidokoanal olarak 
adlandırılırlar. Koanal poliplerin çoğu maksiller sinüsle ilişkili antrokoanal 
polipler olup, nazal poliplerin %3-6 sını oluşturmaktadır. Sfenokoanal ve 
etmoidokoanal polipler için sporadik olgu sunumları dışında bilgi olma-
dığından yüzde vermek zordur. Bizim vakamızda çok daha nadir görülen 
tubaöstaki ağzından kaynaklanan koanal polip mevcuttu.

36 Yaşında, erkek hasta; kliniğimize uzun süredir mevcut olup 3 aydır 
artan burun tıkanıklığı şikayeti ile başvurdu. Ek hastalığı yoktu. Yapılan 
muayenesinde; timpanik muayene doğal, rinoskopi anteriorunda sağa 
deviasyon mevcuttu, nazofarinks muayenesinde sağda tuba östaki-
den çıkan polipoid lezyon mevcuttu, orofarinks muayenesi doğaldı. 
Odyolojik tetkikler normaldi. Paranazal sinüs tomografisi nazofarinsk sağ 
taraftan kaynaklanan ve pasajı daraltan poliple uyumlu solid kitle olarak 
raporlandı.

Hastaya genel anestezi altında septal deviasyon cerrahisi ve sağ 
endoskopik yaklaşımla sağ tubokoanal polip eksizyonu uygulandı.
Histopatolojik inceleme sonucu inflamatuar poliple uyumlu olarak rapor-
landı. Postoperatif 3. Ayında olan hastanın şikayeti yoktu, kontrol mua-
yenelerinde nüks lehine bulgu saptanmadı.

Bu vakayı sunmaktaki amacımız literatürde nadir olarak görülen tuba 
östaki kaynaklı poliplerin burun tıkanıklığı ve nazofarinks kitlelerinde ayı-
rıcı tanıda akılda bulundurulması gerekliliğidir.
Anahtar kelimeler: koanal polip,tubokoanal polip, burun tıkanıklığı

Şekil 1. Sağ tubokoanal polip

RPS-083

maksiller siNüs eWiNg sarkomu eNdoskopik 
cerrahisi: olgu suNumu
Mehmet Göcek, Muammer Melih Şahin, Metin Yılmaz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara

Ewing sarkomu agresif seyirli daha çok çocuklarda görülen bir kemik 
tümörüdür. Ancak bu tümörün yumuşak dokudan köken alan ve “eks-
traosseöz Ewing sarkomu” olarak adlandırılan tipi de mevcuttur. Bu an-
titenin daha da farklılaşmış şekli periferik primitif nöroektodermal tümör 
(pPNET) veya nöroepitelyoma olarak bilinmektedir ve kemik ve yumuşak 
dokuların primer tümörü olarak kabul edilmektedir. Bu tümör baş boyun 
bölgesinde oldukça nadirdir, bununla beraber sinonazal bölgede tanım-
lanmış Ewing sarkomu vakası literatürde oldukça az sayıdadır. Tarafımıza 
ön planda yüz ağrısı şikayetiyle başvuran 32 yaşında bayan hastaya pa-
tolojik tanısı Ewing sarkomu gelmesi üzerine endoskopik medial maksil-
lektomi yapılarak tümör eksizyonu yapıldı ve maksillanın inferior kısmı 
korunmuş oldu.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik maksillektomi, Ewing sarkom, maksiiler sinüs

RPS-084

olgu suNumu Nazal kavitede ekstramedüller 
plazmasitoma
Hatice Güzelküçük Akay, Gökçe Şimşek, Ercan Akbay, Rahmi Kılıç
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Bu yazıda farklı klinik şikayetlerle karşımıza gelebilecek ekstramedüller 
plazmositom olgularının özellikle baş boyun bölge tümörlerindeki yeri, 
tanı, tedavi ve takip özellikleri; kliniğimizde ekstramedüller plazmositom 
tanısı alan bir hasta eşliğinde tartışıldı. Plazma hücre diskrazileri plazma 
hücrelerinin neoplastik proliferasyonudur ve çeşitli klinik formlarda bu-
lunabilir. Yaygın olan formu multipl myelom, lokalize formu ise soliter 
kemik plazmositom ve ekstramedüller plazmasitomdur. Ekstramedüller 
plazmasitom baş ve boyundaki tüm malignitelerin%1’inden daha azını 
oluşturan nadir bir hastalıktır. Vücudun herhangi bir yerinde oluşabilmek-
le birlikte vakaların %90’ı baş ve boyun bölgesinde ortaya çıkmaktadır. 
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Baş boyun bölgesinde ise en sık (%80) respiratuar mukozayı, burada ise 
en sık (%75) burun ve paranazal sinüsleri tutmaktadır. Erkeklerde kadın-
lara oranla daha sık görülür ve yaş ilerledikçe sıklığı artmaktadır. 

Tümörün nadir görülmesi, yavaş ilerlemesi ve nonspesifik bulguları-
nın olması tanı konulmasını geciktirebilir. Lenf nodu metastazı yapabilir 
ve multiple miyelomaya progrese olabilir. %8-30 oranında lokal nüks 
gösterebilir.

En sık görülen klinik bulgular yumuşak doku şişliği ve nazal obstrük-
siyondur. Daha az sıklıkla ise epistaksis,yüzde ağrı, proptozis, servikal 
lenfadenopati ve kranial sinir paralizisi görülebilir. Tanı kitleden alınan 
biopsi materyalinin histopatolojik incelemesi ile konur. Tanıda dikkat 
edilmesi gereken nokta multipl myelom gibi sistemik bir plazma hücre 
diskrazisinin komponenti olup olmadığıdır. Ekstramedüller plazmasitom 
multipl myeloma göre daha iyi prognoza sahiptir ve cerrahi olarak teda-
visi mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Ekstramedüller plazmasitom, Nazal kitle, Plazma hücre 
diskrazileri

RPS-085

Nazal cerrahideN 1 yıl soNra septumdaN 
çıkarılaN yabaNcı cisim
Hüseyin Samet Koca, Ozan Erol, Selim Sermed Erbek
Başkent Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Erişkin dönemde burun pasajlarında yabancı cisim nadiren gö-
rülmekte olsa da zihinsel engelli, psikosomatik bozukluğu olanlarda görül-
mektedir. Cerrahi bir komplikasyon olarak çok nadiren de olsa literatürde 
burun ve nazofarinkste bildirilen yabancı cisim olguları mevcuttur. En sık 
görülen semptomlar burunda ağrı ve rahatsızlık hissidir. Tek taraflı kötü 
kokulu akıntı, nazal pasajda tıkanıklık, kanama gibi bulgularla yabancı 
cisimden şüphelenilmektedir.

Olgu: 26 yaşında, erkek hasta yaklaşık 5 aydır olan kötü kokulu geniz 
akıntısı yakınmasıyla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniğimize başvur-
du. Hastaya 1 yıl önce başka bir hastanenin Kulak Burun Boğaz bölü-
münde açık septorinoplasti ameliyatı yapılmış idi. Operasyon notunda 
postoperatif nazal pasajlara sadece eldiven parmağı tampon koyulduğu 
belirtilmişti. Fizik muayenesinde septum ödemli, kalınlaşmış, septum mu-
kozasında yer yer granülasyon dokusu; endoskopik muayenede her iki 
nazal pasajla ilişkili arkada kemik septumda ekstrafor olarak isimlendirilen 
sentetik materyal septuma yapışık şekilde görüldü. 1,5 ay önce dış mer-
kezde çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde kemik septum 
ön kısmında yabancı cisim şüphesini destekleyen görünüm izlendi. Genel 
anestezi altında 0 derece endoskop ile bilateral pasajdan bakıldığında 
posterior kıkırdak septum düzeyinde septum her iki mukozası arasında 
her iki pasajdan görülen beyaz renkli bez parçası mevcuttu. Septum so-
lunda daha belirgin piyojenik granülom olabilecek mukozal kabarıklık 
mevcuttu. Makas yardımıyla yabancı cisim eksize edildiğinde septumun 
arkada yaklaşık 2x1 cm kadar perfore olduğu görüldü. Çıkan materyalin 
ekstrafor olduğu görüldü. Septal mukozadaki granüle doku punch yardı-
mıyla eksize edildi, cerrahi spesimen yapıldı, kanama kontrolü yapıldı. 
Postoperatif 2. aydaki kontrolde septum 3cm perfore izlendi, perforasyon 
kenarındaki granülasyon dokusunun içinden küçük ekstrafor parçaları te-
mizlendi. Takipte ilerleyen dönemde şikayeti olmadı.

Sonuç: Nazal cerrahi sırasında kanama kontrolü amacıyla kullanılan 
materyaller operasyon sonunda mutlaka cerrahi ekip tarafından kontrol 
edilmelidir. Postoperatif dönemdeki kontrollerde hastanın şikayetlerine 
önem verilmeli ve burun muayenesi dikkatli yapılmalıdır. Tamponlar alın-
dıktan sonra her iki nazal pasajın açıklığının sağlanmış olduğundan emin 
olunmalı, septum kalınlığına dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, burun, rinoplasti, ekstrafor, granulasyon

Muayene ve bilgisayarlı tomografi

 
Şekil 1. septum mukozaları arasında yabancı cismin görüldüğü endoskopik nazal muayene ve bilgi-
sayarlı tomografi görüntüleri

RPS-086

çiftçilerde çiftlik hayvaNlarıNa, tarım 
araç ve malzemeleriNe bağlı oluşaN 
maksillofasiyal travmalar; 146 olguNuN 
retrospektif aNalizi
Taliye Çakabay1, Ozan Gökdoğan2, Selin Üstün Bezgin1, Murat Koçyiğit1

1Kanuni sultan süleyman eğitim ve araştırma hastanesi 
2Ankara memorial hastanesi

Amaç: Çiftçilerde, çiftlikte çalışma sırasında maruz kalınan travmalara 
bağlı olarak oluşan maksillofasiyal fraktürlerin travma etyolojileri, mak-
sillofasiyal fraktür bölgeleri, yaş, cinsiyet ve mevsimsel değişkenlere göre 
ilişkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Hastalar ve yöntemler: 2010-2012 yılları arasında çiftlikte ve tar-
lalarda çalışma sırasında meydana gelen maksillofasiyal travma sonucu 
acilimize başvuran çiftçilerden 146 olgu retrospektif olarak incelenmiş-
tir. Hastaların demografik bulguları, travma etyolojileri, travma oluşma-
sının mevsimsel farklılıkları ve maksillofasiyal fraktür bölge dağılımları 
değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaşları 12 ile 80 arasında değişmekte olup; 87’si 
(%59,59) kadın, 59’u (%40,41) erkektir. Olguların etyolojik dağılımları; 
%47,5’de çiftlik hayvanlarından büyükbaş hayvanların sebep olduğu 
travma (ÇHBHT); %15,75 Tarım aletlerinin çarpması (TAÇ), %12,33 
Traktör kazası (TK), %9,59 Ot yığınından düşme (OYD), %7,53 Tarım 
aletlerinden düşme (TAD), %6,85 Çiftlik hayvanlarından at tepme-
si (ÇHAT). Travma etyolojisi, yaş,cinsiyet,mevsimsel dağılım ve oluşan 
maksillofasiyal fraktürler incelendiğinde istatiksel olarak anlamlı sonuçlar 
tespit edilmiştir.

Sonuç: Çiftçilerde çiftlik hayvanlarına, tarım araçlarına ve tarım alet-
leri bağlı oluşan maksillofasiyal travmalar azımsanmayacak kadar fazla 
olmakla birlikte, bu travmalar yüzde fonsiyonel ve estetik açıdan hafif 
fraktürlere neden olduğu gibi önemli ve ciddi farktürlerede sebep olmak-
tadır. Faklı çalışma gruplarındaki etyolojik faktörlerin ve kazaların meka-
nizmasının bilinmesi olası fraktürlerin hızlı tanısında ve tedavisinde yol 
gösterebilici olabileceği gibi, bu gruplardaki travmalara karşı koruyucu 
önlemlerin alınmasında da yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Maksillofasiyal travma, maksillofasiyal fraktür,çiftçi
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RPS-087

riNoorbital mukormikozis komplikasyoNu 
soNucu orbital apse olgusu
Nurcan Yurtsever Kum, Mehmet Ali Çetin, Şeyda Akbal, Emre Apaydın, 
Hüseyin Dere
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara

GİRİŞ: Mukormikozis mortalitesi yüksek, nadir görülen invazif bir fun-
gal enfeksiyondur. Sıklıkla diyabetik ketoasidoz, yüksek doz kemoterapi 
gerektiren hematolojik malignite, AIDS, organ transplantasyonu ve he-
modiyalizle ilişkili olarak ortaya çıkar. Pulmoner mukormikoz ve disemine 
form bağışıklığı baskılanmış olgularda, rinoorbital ve rinoserebral form 
ise diyabetli olgularda daha sık görülmektedir.Diyabetik hastalarda hızlı 
ilerlemesi nedeniyle altta yatan neden tedavi edilmeli, buna ek olarak 
agresif cerrahi debridman ve sistemik antifungal tedavi uygulanmalıdır.

Olgu sunumu: Bu olguda 42 yaşında diyabetes mellitus tanılı kadın 
hasta ele alınmıştır. Sol gözde az görme, gözde şişlik, kızarıklık ve ağrı 
şikayeti ile göz kliniğine başvuran hastanın çekilen orbita ve paranazal 
BT’sinde sol maksiller sinüste ve orbitada apse tespit edilmiştir. Hastanın 
sol maksiller sinüsteki patolojisine endoskopik sinüs cerrahisi yapılarak 
tarafımızca müdahale edilmiş ve göz hastalıkları tarafından orbital apse 
drene edilmiştir. Endoskopik sinüs cerrahisinden elde edilen materyal-
lerin patolojik incelemesinde mukormikozis tespit edilmiştir. Hastanın 
kan şekeri regülasyonu sağlanmış ve uygun antifungal tedavi verilmiştir. 
Endoskopik olarak sık aralıklarla nazal pansuman ve sinüs lavajı yapılarak 
hastalık kontrol altına alınmıştır.

Tartışma: Bu vaka sunumunda ölümcül seyredebilen bu hastalıkta 
erken müdahale ve tanının morbidite ve mortaliteyi önlemede ne kadar 
önemli olduğu vurgulanmaktadır

Anahtar Kelimeler: Mukormikozis, Sinüzit, Orbital apse

RPS-088

eNsefalosel’e eNdoskopik yaklaşım
Murat Topdağ, İrem Erdem, Ezgi Cevahir Erdağı, Selvet Erdoğan,  
Ahmet Mutlu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve BBC Anabilim Dalı

Ensefalosel beyin parankiminin kafatabanı kemik ve dura defektlerin-
den ekstrakraniyal herniasyonlarıdır. Basal ensefaloseller ise nadir görü-
len ensefalosel tipleri olup transetmoidal, sfenoetmoidal, transsfenoidal 
ve sfenoorbital olmak üzere anatomik subgrupları vardir. Tarafımıza 1,5 
yıldır devam eden sol taraflı burun akıntısı ve zaman zaman olan baş 
ağrısı yakınmalarıyla başvuran hastanın yapılan radyolojik görüntüleme-
lerinde sfenoid sinus sol lateral duvar defekti ve defektten temporal lobun 
sfenoid sinuse uzanımı izlendi. Transsfenoetmoidal ensefalosel tanısıyla 
yaklaşılan hastaya endoskopik sinüs cerrahisi yapılarak sinüs duvar de-
fekti düzeltilerek herniasyon onarıldı. Bu makalede nadir görülen transs-
fenoidal ensefalosel olgusunun tanı ve tedavi sürecinin tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: BOS, Endoskopik yaklaşım, Ensefalosel, Sfenoethmoidal 
ensefalosel, Rinore

Preoperatif Maksillofasiyal BT

 
Şekil 1. Preoperatif Maksillofasiyal BT Koronal Kesit

RPS-089

koNka büllozaya yöNelik ezme tekNiğiNiN 
radyoloJik ve foNksiyoNel soNuçları
Ali Cemal Yumuşakhuylu1, Aslıhan Semiz Oysu2, Osman Kılıç3,  
Mehmet Sürmeli2, Deniz Korkmaz4, Aslı Şahin Yılmaz2, Çağatay Oysu2

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği 
3Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği 
4Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi

Amaç: Bu çalışmada konka büllozaya yönelik ezme tekniği uygula-
nan hastaların radyolojik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereç-yöntem: Bu prospektif çalışmada konka bülloza ve septum 
deviasyonu için ameliyat edilen 14 hasta yer aldı. Çekilen Bilgisayarlı 
Tomografilerle 21 konka büllozanın ameliyat öncesi ve sonrası hacim-
leri ölçüldü. Hastaların burun tıkanıklığı şikayeti Visual Analog Scale ile 
ameliyat öncesi ve sonrası kaydedildi. İstatistik değerlendirmede Shapiro 
Wilks testi, paired sample t testi ve Pearson korrelasyon analiz kullanıldı. 

Sonuçlar: Çalışmada 6 kadın ve 8 erkek hasta yer aldı. Yaş ortala-
ması 33.78 (22-50) bulundu. Ortalama takip süresi 6 ay bulundu. 14 
hastanın toplam 21 konka büllozası değerlendirildi. Ameliyat öncesi de-
ğerlerle karşılaştırıldığında ortalama konka bülloza hacimleri ameliyat 
sonrası dönemde anlamlı derecede (p<0.01) küçülmüş bulundu. Visual 
analog scale değerlendirmesinde ameliyat sonrası dönemde hastaların 
burun tıkanıklığı şikayetinin anlamlı derecede (p<0.01) azaldığı saptandı. 
Pearson korelasyon analizinde ameliyat sonrası dönemde ölçülen orta-
lama konka bülloza hacimleri ve Visual analog scale değerleri arasında 
anlamlı (p<0.05) negatif korelasyon olması hastaların burun tıkanıklığı 
şikayetinin konka hacmindeki azalma ile ilişkil olduğunu ortaya koydu. 

Sonuç: Konka büllozaya yönelik ezme tekniği kolay uygulanabilir, 
güvenli ve koruyucu bir tedavi yöntemidir. Her ne kadar kısa dönem so-
nuçları umut vaat etse de bu hastaların uzun süreli takibi daha net bir fikir 
verecektir.
Anahtar Kelimeler: Konka bülloza, Ezme tekniği, Bilgisayarlı tomografi, Visual 
Analog Scale

Tablo 1. Preop ve postop KB volümleri ile VAS skorlarının değerlendirilmesi

preop Postop Değişim p

Ortalama SS Ortalam SS Ortalama SS

KB volüm (n=21) 981,69±625,77 657,37±414,27 -324,32±484,80 0,006**
VAS mm (n=14) 31,29±7,06 72,93±11,43 41,64±16,60 0,001**
Paired Sample t Test **p<0.01



69

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

Sueno Deluxe Otel, Antalya

R
İN

O
LO

Jİ

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

RPS-090

bos riNoreye yaklaşım ve tedavi
Zahide Mine Yazıcı, Yakup Yeğin, Mehmet Nurettin Kıral,  
Harun Acıpayam, Wesam M.e. Alakhras, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
Kliniği, İstanbul

Giriş: Beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülü, genellikle travmaya bağlı ola-
rak meydana gelen ve otore, rinore gibi klinik prezentasyonlarla karakteri-
ze olan hayati tehdit eden bir durumdur. Tanısı anamnez, klinik şüphe ve 
fizik muayene ile sağlanırken, radyolojik görüntüleme tanıda yol gösterici 
olmaktadır.Bu olgu sunumunda, BOS rinore tespit edilen olgunun tanı, 
tedavi ve takip modaliteleri güncel literatur bilgileri ışığında sunuldu.

Olgu: Kırk dokuz yaşında, yaklaşık 8 yıl once kafa travması sonucu 
BOS rinore gelişen ve dış merkezde başarılı şekilde endoskopik olarak 
onarılan kadın hastanın, iki ay once başlayan tek taraflı rinit nedeniyle 
kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda sol sfenoid sinüs lateral 
reses durasında defekte bağlı BOS kaçağı saptanan hastanın, defekti fasya 
lata ve quadriceps kası ile endoskopik olarak onarıldı. Hastanın üç aylık 
takiplerinde ve postoperatif dönemde komplikasyon ve nüks izlenmedi.

Sonuç: Travma öyküsü olan hastaların rinit etyolojisinde BOS kaçağı 
akılda tutulmalıdır. Sık saptanan durumların nadir etyolojilerinin saptan-
masında klinik şüphe önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: BOS, rinit, rinore.

Anahtar Kelimeler: Bos, rinit, rinore

RPS-091

ileri evre maksiller karsiNomda total 
maksillektomi ve orbital egzeNterasyoN
Serdar Başer, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Erkan Esen, Turgut Yüce, 
Sebla Çalışkan, Selahattin Genç, Adin Selçuk
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,KBB Hastalıkları,Kocaeli

Paranazal sinüs (PNS) kanserleri nadir görülen ve tanısı genellikle 
ileri evrelerde konulan hastalıklardır. Tüm vücut tümörlerinin yaklaşık 
%0.5’ini ve tüm baş-boyun tümörlerinin %3’ünü oluştururlar. 

Maksiller sinüs (antrum of Highmore), paranazal sinüslerin en büyüğü 
ve malign tümörlerin en sık görüldüğü sinüstür. Paranazal sinüs kanserle-
rinin %80’i antrumda, %20’si ethmoid sinüste, %1’den azı da frontal ve 
sfenoid sinüste görülür. Paranazal sinüs tümörlerinin %80’i mukozadan 
kaynaklanmakta ve bunların büyük çoğunluğunu da epidermoid karsi-
nomlar oluşturmaktadır.

Erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görüldüğü ve en sık 50 
yaş üzerinde ortaya çıktığı bildirilmiştir.

Nadir görülmeleri ve sinüs içerisinde uzun süre semptom vermeden 
büyümeleri nedeni ile tanıda sıklıkla geç kalınır. Hastalarda en sık görülen 
semptomlar burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve burun kanamasıdır.

Paranazal sinüs tümörlerinde tedavi protokolleri; tümörün evresi, 
histolojik tipi, hastanın yaşı ve genel durumuna göre planlanmalıdır. 
Günümüzde en etkili tedavi yöntemi ameliyat öncesi veya ameliyat son-
rası radyoterapi ve radikal bir cerrahi girişim ile mümkün olmaktadır.

Polikliniğimize burun tıkanıklığı,yüzde uyuşma hissi ve görme bozuklu-
ğu şikayeti ile başvuran 44 yaşındaki hastamıza,nazal kaviteden aldığımız 
biyopsi sonucu epidermoid kanser gelmesi üzerine radyolojik değerlen-
dirmeler sonrasında total maksillektomi ve orbital egzenterasyon operas-
yonu uyguladık. Bu olgu sunumumuzda maksilla tümörlerini ve tedavi 
yöntemlerini literatür eşliğinde tartıştık.
Anahtar Kelimeler: maksiller kanser, orbita egzenterasyonu, paranazal sinüs 
tümörleri

RPS-092

maksiller siNüs mukoseli: olgu suNumu
Mehmet Keleş1, Yüksel Toplu2, Mehmet Bozoğlu2, Soner Demirel3,  
Erkan Karataş2, Ahmet Kızılay2

1Malatya Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği 
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği 
3İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Kliniği

Mukosel, paranasal sinüslerin benign, kistik lezyonu olup yavaş büyür 
ve uzun zaman sonra semptomatik hale gelir. Boyutları büyüdükçe kemik 
erozyonu oluşturarak sinüsün dışına taşar.16 yaşında sol göz şikayetleri ile 
başvuran hastanın bt incelemesi ‘’sol maksiller kemikten maksiler sinüse 
doğru uzanım gösteren sinüs duvarlarını destrükte etmiş yumuşak doku 
dansitesinde kitle lezyonu izlendi ve lezyon sol orbita inferior kesim yağlı 
doku içerisine kemik destrüksiyonu yaparak kısmen uzanım göstermek-
tedir’’ şeklinde raporlandı. Klinik bulgular ve görüntüleme tetkikleri ile 
mukosel öntanısı konulan hastaya endoskopik cerrahi uygulandı.

Post-op 1 ay kontrolünde hastanın şikayetleri gerilemişti. Kemiği 
destrükte eden maksiller sinüs mukosellerinde caldwell- luc cerrahisi in-
vaziv bir işlem olup endoskopik yaklaşım bu yönteme alternatif olabilir.
Anahtar Kelimeler: maksiller sinüs, mukosel, pitozis, caldwell luc, endoskopik 
yaklaşım, benign

RPS-093

riNoplastide silikoN greft geç döNem 
reaksiyoNu
Birsen Erzincan, Mehmet Sürmeli, İldem Deveci, Şamil Şahin,  
Çağatay Oysu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz 
Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Asyalı toplumlarda nazal dorsum düşüklüğü yaygındır. 
Alloplastik greftler dorsal yükseltme rinoplastisinde geçmiş yıllarda sıkça 
tercih edilen materyaller olmuştur. Silikon, Gore-Tex, silastik bu amaçla 
kullanılan materyallerdir.

Olgu: 62 yaşında Tayland asıllı kadın hasta burun sırtında ağrı, kıza-
rıklık ve pürülan akıntı şikayeti ile acil servise başvurmuştur. Anamnezde 
hastanın 26 yıl önce Tayland’da silikon materyal ile dorsal yükseltme ri-
noplastisi operasyonu geçirdiği ve 7 yıl önce sol nazal pasaja protrüde bir 
yabancı cismin nazal pasaja düştüğü öğrenildi. Nazal dorsumda burun 
kökü sol tarafında cilde fistülize fronkülden dışarıya pürülan akıntısı mev-
cuttu. Orta yüz bölgesinde yaygın hiperemi ve ısı artışı mevcuttu. Nazal 
aks sağa doğru devie idi. Nazal dorsum cildinde kontraktür mevcuttu. 
Nazolabial açı 150° idi. Hastanın yapılan görme muayenesinde özellik 
yoktu. Hastanın paranasal sinüs BT görüntülemesinde aksial kesitte has-
tanın sağ nasal pasajdan başlayarak nasal dorsum boyunca sol medial 
kantusa uzanan ve cilde fistülize olduğu gözlenen yabancı cisim mevcut-
tu. Hastaya yatış önerildi. IV antibiyoterapi ve sonrasında revizyon ri-
noplasti operasyonu önerildi. Hasta yabancı uyruklu olduğundan maddi 
gerekçeler nedeniyle tedaviyi reddetti. Hastaya intramusküler seftriakson 
ve metronidazol başlandı. Hasta takiplere gelmedi.

Sonuç: Daha önce yapılan çalışmalarda silikon greft ile rinoplasti ya-
pılan hastalarda uzun dönemde enfeksiyon, greft kayması, protrüzyon, 
ciltte kontraktür gibi komplikasyonlar görülmüştür. Nazal dorsumda has-
sasiyet, cilde fistülize fronkül, dorsum cildinde retraksiyon gibi şikayetler 
ile gelen hastada geçirilmiş alloplastik materyal kullanılmış dorsal yükselt-
me rinoplastisi sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: greft, septorinoplasti, silikon, yabancı cisim reaksiyonu
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

Şekil 1. Alloplastik Materyal Geç Dönem Reaksiyonu

RPS-094

iNvaziv fuNgal siNüzit tablosu ile karışaN 
agresif seyirli b hücreli NoN-hodgkiN 
leNfoma
Zahide Mine Yazıcı, Yakup Yeğin, Wesam M.e. Alakhras,  
Harun Acıpayam, Mehmet Nurettin Kıral, Fatma Tülin Kayhan
Bakıköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Sinonazal neoplazmlar, oldukça nadir olup solunum ve sindirim 
yolları tümörlerinin % 3’ünü, tüm malignansilerin ise % 1’ini oluştururlar. 
Sinonazal neoplazmlardan lenfoma nadir görülür ve tutulum yerine göre 
farklı klinik bulgular ile karşımıza çıkabilir. Bu makalede tek taraflı burun 
tıkanıklığı ile başlayıp çok kısa sürede total görme kaybına neden olan 
sinonazal yerleşimli B hücreli non hodgkin lenfoma olgusu tanı, tedavi ve 
takip aşamalarıyla güncel literatür bilgileri ışığında sunuldu.

Olgu sunumu: 59 yaşında erkek hasta, sağ gözde total görme kaybı 
ve pitozis şikayetleriyle tarafımıza başvurdu. Hasta, anamnezinde yaklaşık 
4 aydır tek taraflı burun tıkanıklığı ve baş ağrısı şikayetlerinin olduğunu 
bunlara son zamanlarda sağ tarafda görmede bulanıklık ve diplopinin 
de eklendiğini ifade etti. Fizik muayenede sağda orta konka seviyesinde 
düzgün sınırlı kitlesel lezyon izlendi. Hastanın paranazal sinüs bilgisayar 
tomografisinde ve kontrastlı yüz magnetik rezonans görüntülemesinde 
anteriorda sağ orta konkayı-sağ orbita duvarını ve posteriorda sella ta-
banını invaze eden, sağda internal karotid artere (ICA) uzanan kitlesel 
lezyon saptandı. Endoskopik sinüs cerrahisiyle total kitle eksizyonu yapıl-
dı. Patoloji sonucunun yüksek grade, B hücreli, non-hodgkin lenfoma ile 
uyumlu gelmesi üzerine hasta hematoloji kliniğine yönlendirildi.

Sonuç: Oftalmolojik ve nörolojik bulguları olan hastalarda paranazal 
sinüsleri içeren görüntüleme yöntemlerinin tercih edilmesi, doğru tanıya 
götürecek ve tedavi yönetiminde farklı seçeneklerin oluşmasını sağlaya-
caktır. Kliniği hızlı progresyon gösteren paranazal sinüs tümörleri arasında 
nadiren de olsa sinonazal yerleşimli olabilen lenfomayı da akılda tutmak 
hızlı tanı ve etkin tedavi için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: non hodgkin lenfoma, paranazal sinüs tümörleri, görme kaybı

RPS-095

oro-aNtral fistül yapaN maksiller siNüs 
papillomu: olgu suNumu
Ozan Erol, Sabuhi Jafarov, Selim Sermed Erbek
Başkent Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara

Sinonzal papillomlar, sinonazal bölgeyi tutan benign bir tümördür. 
Nazal tümörlerin yaklaşık olarak %0,5-4’ünü oluştururlar. Çoğunlukla 
lateral nazal duvar, orta konka ve orta meatustan köken alsa da, nadiren 
sinüslerin kendisinden de kaynaklanabilirler. Sıklıkla 50-60 yaş arası er-
keklerde gözlenir. Etyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Alerji, kro-
nik rinosinüzit, çevre kirliliği ve sigara, üzerinde durulan etkenlerdendir. 

64 yaşında kadın hasta, yüzün sol tarafında ağrı ve sol üst dişlerinden 
iltihap gelmesi şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan kulak 
burun boğaz muayenesinde sol maksiller tuber seviyesinde granülasyon 
dokusunun olduğu ve o bölgeden püy gelişinin olduğu görüldü. Hastada 
daha önce geçirilmiş bir travma, nazal veya sinüs cerrahisi öyküsü yoktu. 
Paranazal sinüs tomografisinde sol maksiller sinüsü tamamen doldurarak 
nazal kaviteye doğru uzanım gösteren, kontrastsız kesitlerde de hiperdens 
olarak izlenen yoğun içerikli retansiyon kisti ya da polipoid lezyon ile 
uyumlu görünüm izlenmiş olup maksiller sinüs inferior-lateral duvarının 
destrükte olduğu dikkati çekti.(Resim 1)

Hastaya genel anestezi altında endoskopik sol medial maksillektomi 
yapıldı. Maksiller sinüs ostiumu genişletilerek maksiller sinüsü tamamen 
dolduran frajil, yumuşak doku tamamen çıkartıldı. Ardından çene cerra-
hisi bölümü ile birlikte oro-antral fistül onarımı yapıldı. Patoloji sonucu 
sinonazal papillom olarak rapor edildi. Operasyondan 6 ay sonra nüks 
görülmedi.

Sinonazal polipoid kitleler sıklıkla kronik rinosinüzit zemininde gelişen 
inflamatuar nazal polipler olmakla birlikte benign veya malign neoplas-
tik lezyonlara kadar uzanan geniş bir tanı yelpazesini içerirler. Sinonazal 
papillom, benign bir tümör olmasına rağmen agresif olarak lokal kemik 
erozyonu yapabilir. Maligniteye dönüşme oranı %9,1 olarak bildirilmiştir. 
İnverted papillomun tedavisi cerrahidir. Tümörün tutulum bölgesine 
göre cerrahi yöntem çeşitlilik arz eder. Maksiller sinüste medial, posterior 
veya inferior bölge tutulumu gösteren tümörlerde, transnazal endoskopik 
medial maksillektomi uygulanabilir. Maksiller sinüs anterior ve lateral 
bölge tutulumu gösteren tümörlerde endoskopik cerrahi ile Caldwell-Luc 
yaklaşımı birlikte uygulanabilir. 

Bu yazıda maksiller sinüs duvarını erode eden ve oro-antral fistüle yol 
açan bir maksiller sinüs papillomu olgusu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Maksiller sinüs, papillom, oroantral, fistül

 
Şekil 1. Paranazal sinüs tomografisinde sol maksiller sinüsü tamamen doldurarak nazal kaviteye doğru 
uzanım gösteren, maksiller sinüs inferior-lateral duvarını destrükte ettiği görülen polipoid lezyon.
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RPS-096

Nazal koNJeNital paNfoliküler Nevus
Mehmet Gökhan Demir1, Sedat Aydın2, Kayhan Başak3, Pınar Başak4

1Prof. Dr. celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi,Kbb Kliniği,Ankara 
2Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, İstanbul. 
3Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği,İstanbul. 
4Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatolojii Kliniği,İstanbul.

Konjenital nazal orta hat lezyonları nadir izlenen patolojilerdendir. 
Nazal orta hat lezyonları arasında görece sıkça rastlananlar ise dermoid 
kist, gliom, ensefalosel, nazal polip ve epidermoid kistler olarak sınıflaya-
biliriz. Bu orta hat lezyonları haricinde klinikte çok nadir izlenen bir diğer 
hastalık ise konjenital panfoliküler nevustür. klinikte diğer nazal orta hat 
lezyonlarına benzer semptomlara neden olabilecek cilt altı uzanımı olan 
bir patoloji olup kesin tedavi yöntemi ise cerrahi olarak kitlenin eksizyo-
nudur. biz burada nazal orta hatta 3 adet fistül ağzı bulunan konjenital 
panfoliküler nevüs vakasının cerrahi olarak tedavisini sunacağız.

Anahtar Kelimeler: nazal orta hat lezyonları, panfolikuler nevus, cerrahi tedavi.

RPS-097

Nadir bir riNosiNüzit komplikasyoNu: 
subdural ampiyem
Sibel Yıldırım1, Muhammet Fatih Gökmen1, Süha Beton1, Fatih Yakar2, 
İhsan Doğan2, Mustafa Ağahan Ünlü2, Tarık Babür Küçük1

1Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Subdural ampiyem akut rinosinüzitin nadir görülen yüksek mor-
bidite ve mortalite oranlarına sahip intrakraniyal komplikasyonlarından-
dır. Bilinç değişikliği gibi nörolojik semptomlar gelişen olgularda erken 
tanı için radyolojik yöntemlerin kullanılması ve uygun tedavinin yapılma-
sı mortalite ve morbidite oranını azaltır. Bu olgu sunumunda rinosinüzit 
komplikasyonu olarak subdural ampiyem gelişen, hızlı tanı ve cerrahi gi-
rişim ile sekelsiz iyileşen hasta sunulmuştur.

Olgunun sunumu: Akut rinosinüzit tanısı ile 5 gündür antibiyoterapi 
kullanan 14 yaşında kadın hasta son 24 saatte progresif gelişen konfüz-
yon, konuşma bozukluğu ve sağ hemiparezi şikayetleri ile beyin cerrahisi 
kliniğine başvurdu. Endoskopik muayenesinde sol nazal kavitede pürülan 
sekresyon gözlendi. Görüntüleme yöntemlerinde 5 mm shifte sebep olan 
subdural ampiyem ve sol yaygın pansinüzit saptandı. Beyin cerrahisi tara-
fından acil kraniyotomi ile ampiyem drenajı yapılan hastaya aynı seansta 
rinosinüzite yönelik sol fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisi yapıldı. 
Postoperatif takiplerinde afazi ve hemiparezinin sekelsiz iyileştiği görüldü.

Tartışma: Subdural ampiyemde acil tanı ve tedavi hastalarda kalıcı 
sekel bırakmadan iyileşmeye olanak sağlar. Bu vaka takdiminde kulak 
burun boğaz pratiğinde sıkça karşılaşılan rinosinüzit hastalarının takibinde 
nörolojik bulguların gözden kaçırılmaması gerektiğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: komplikasyon, rinosinüzit, subdural ampiyem

RPS-098

travmatik bos riNore oNarımıNda lomber 
dreNaJıN öNemi: olgu suNumu
Ferit Bayakır, Şaban Eyisaraç, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel,  
Erkan Esen, Turgut Yüce, Sebla Çalışkan, Selahattin Genç, Adin Selçuk
Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana 
Bilim Dalı, Kocaeli

Beyin omurilik sıvısı (BOS) rinore nadiren görülmesine karşın teda-
vi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara yol açabilmesi nedeni ile 
beyin cerrahisi ve kulak burun boğaz hekimlerinin dikkatle yaklaşması 
gereken klinik bir durumdur. Oluşma nedeni genellikle travmadır. BOS 
fistüllerinin ilk başarılı operasyonunu 1926 yılında Dandy yapmıştır. BOS 
rinoreli vakaların %96’sında etyolojik neden travmadır(%80 kaza veya 
%16 cerrahi girişim). Posttravmatik BOS kaçağı kafa travması geçiren 
tüm hastaların%2-3’ünde görülür. Kalan travma dışı grupta ise etken ge-

nellikle tümörlerdir. 72 yaşında bayan hasta düşme sonrası burnundan 
BOS gelişi nedeniyle KBB polikliniğine başvurdu. Flexibl endoskopi ile 
valsalva manevrasında sfenoid sinüs ostiumundan BOS gelişi gözlendi. 
Hastaya Paranazal sinüs BT(bilgisayarlı tomoğrafi) sfenoid sinüs posteri-
or duvarında kemik defekt mevcut olarak gözlendi. Endoskopik sfenoid 
sinüs BOS fistül onarımı yapılan hasta literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: BOS rinore,travma,lomber drenaj

RPS-099

Nazal tabaN kayNaklı kafa tabaNı tutulumu 
yapmış adeNoid kistik karsiNom
Murat Topdağ, Ahmed Cihad Doruk, Selvet Erdoğan, Fidan Rahimli
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD

Adenoid kistik karsinom sıklıkla major tükrük bezlerinde görülür. Bu 
lokalizasyonların haricinde minör tükrük bezlerinin bulunduğu damak, 
nazofarinks, oral ve nazal mukoza, trakea, dil kökü, trakea ve paranazal 
sinüs gibi lokalizasyonlarda da nadiren görülebilir. Perinöral invazyon ve 
lokal rekürrens özelliği yüksektir. Bu ve yavaş büyüme özelliğinden dolayı 
tedavisi değişkenlik gösterir. Bu yazıda 38 yaşındaki bir kadın hastada 
nazal taban kaynaklı, sinüs uzanımı yapmış, submukozal olarak yumuşak 
damağı, anterior kafa tabanını, planum sfenoidaleyi tutmuş, optik kiaz-
maya ve parasellar internal carotis artere kadar ilerlemiş bir adenoid kistik 
karsinom olgusunun endoskopik cerrahisi ve bu tümörün bu lokalizas-
yondaki karekteristiği birlikte sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: adenoid kistik, submukozal, kafa tabanı

RPS-100

iNverted papillomla beraber görüleN Nazal 
kavite respiratuar epitelyal adeNomatöz 
hamartomu
Mahmut Cankaya, Mustafa Bağlı, Gülpembe Bozkurt,  
Berna Uslu Coşkun
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Respiratuar epitelyal adenomatöz hamartom(REAH) üst aerodigastif 
traktusta nadir görülen benign kitlelerden biridir.Patogenezi tam olarak 
bilinmemekle beraber yüzey epitelinden köken alır ve enflamasyon ze-
minide geliştiği düşünülmektedir.Nazal kavitedeki lezyonlarda REAH’ın 
bilinen bir maignite potansiyeli olmaması nedeniyle ayrıcı tanının yapıl-
ması önemlidir.İnverted papillom nazal kavitede görülen düşük malignite 
potansiyeli olan lokal agresif bir lezyondur.Her iki lezyonda nazal kavitede 
kitleye neden olup nasal obstrüksiyon ve buna sekonder gelişen şikayet-
lere yol açar.Nazal kavite kitlelerinin birlikteliği oldukça nadir olsa da te-
daviyi değiştirebileceğinden akılda bulundurulmalıdır.Bu yazıda inverted 
papillomla beraber görülen REAH olgusu tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnverted Papillom, Respiratuar Epitelyal Adenomatöz 
Hamartom, Nazal kavite kitlesi

RPS-101

maksiller siNüste arterioveNöz 
malformasyoN: olgu suNumu
Ozan Erol, Sabuhi Jafarov, Erdinç Aydın
Başkent Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara

Sinonazal kavite, arteriovenöz malformasyonların nadir olarak görül-
düğü bir bölgedir. Bu olgu sunumunda 28 yaşında erkek hastada sağ 
maksiller sinüsten köken alan bir arteriovenöz malformasyon olgusu 
sunulmuştur.

Pons kavernom kanamasına bağlı olarak kuadriplejik olarak yaşamı-
nı sürdüren trakeotomili 28 yaşındaki erkek hasta, ara ara olan burun 
kanaması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Burun kanaması uzun süredir 
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olan hastanın şikayetlerinin son 2 ayda arttığı öğrenildi. Hastanın ante-
rior rinoskopik muayenesinde bilateral burun pasajında kanamalı krutlar 
mevcuttu. Endoskopik muayenede sağ orta meatustan posteriora doğru 
uzanım gösteren yer yer kanamalı nekrotik doku mevcuttu. Bu polipoid 
doku endonasal bölgenin arka bölümünü ve nazofarenksi görmemizi en-
gellemekteydi, indirekt nazofarenks muayenesinde ise bu alanı dolduran 
bir kitle görüldü. 

Kontrastlı paranazal sinüs BT incelemesinde bilateral maksiller sinüsün 
tamamen oblitere olduğu ve nazofarenks hava sütununu tümü ile oblitere 
eden ve orofarinkse uzanım gösteren yaklaşık 44x41 mm boyutlarında 
ölçülen yumuşak doku kitlesi mevcuttu. (Resim 1) Genel anestezi altında 
yumuşak, mobil, nazofarenks ve sol nazal pasaj mukozasından bağımsız 
olan ve sağ maksiller sinüsten köken aldığı düşünülen kitlenin burun için-
den rahat çıkartılamayacağı farkedilince, kitle koanadan posteriora doğru 
itildi ve en blok halde ağızdan çıkartıldı. Operasyon sırasında aşırı bir 
kanamaya rastlanmadı. Kitlenin histopatolojik tanısı arteriovenöz malfor-
masyon olarak rapor edildi. Hastanın 6 aylık takibinde burun kanaması 
ve kitlenin nüksüne rastlanmadı. 

Yukarıda bildirdiğimiz son derece nadir olan bu maksiller sinüs damar-
sal anomalisinde en belli başlı semptom bizim olgumuzda da olduğu gibi 
epistaksistir. Maksiller sinüs arteriovenöz malformasyonların bir kısmı da 
maksiller sinüsün kemik duvarlarına ait damarlardan kaynaklanmakta-
dır. Kanama riski yüksek olan bu tümörlerde bir grup yazar preoperatif 
embolizasyonu şiddetle savunmaktadır. Bu olguda embolizasyon ya-
pılmamasının nedeni ise, hastada primer olarak polip düşünülmesidir. 
Tümörün radikal olarak eksizyonu, literatüre göre yeterli kür sağlamakta 
ve radyoterapiye gerek duyulmamaktadır. Burun ve paranazal sinüsle-
rin benign tümörleri arasında kanamanın ön planda olduğu arteriovenöz 
malformasyonlar ve hemanjiomlar nadir de olsa akla gelen patolojilerden 
biri olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: maksiller sinüs, arteriovenöz malformasyon, epistaksis

 
Şekil 1. Paranazal sinüs tomografisinde bilateral maksiller sinüsün tamamen oblitere olduğu görül-
mektedir.

RPS-102

Nadir bir Nazal kitle: glomaNJiomaperisitoma
Ozan Erol, Sabuhi Jafarov, Selim Sermed Erbek
Başkent Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara

Hemanjiyoperisitoma ilk olarak 1942 de Stout ve Murray tarafından 
tanımlanan ve kapillerleri çeviren perisitlerden kaynaklanan ender vas-
küler bir tümördür. Sinonazal alandaki hemanjioperisitomalar, gloman-
jiomaperisitoma olarak adlandırılır ve belirgin perivasküler genişleme ile 
kendini belli eder. Genelde yumuşak bir doku olarak görülür ve iyi ya da 
kötü huylu histolojik özellikler taşıyabilir.

Yaklaşık 1 yıldır olan burun tıkanıklığı ve ara ara olan burun kanaması 
şikayeti olan 72 yaşına kadın hasta polikliniğimize başvurdu. Yapılan an-
terior rinoskopide sol alt konkanın alt sınırına kadar uzanan polipoid yapı 
mevcuttu. Nazal endoskopik muayenede kitlenin nereden köken aldığı 
anlaşılamadı. Çekilen paranazal sinüs tomografisinde zolda nazal kavi-
tede etmoid selüller medialinde, orta hatta nazal septuma kadar uzanan 
lateralde, orta konkayı süperior ve laterale doğru deplase eden, hava pa-
sajını oblitere eden, alt konka komşuluğuna kadar uzanan, düzgün sınırlı 
3.9x1.5 cm boyutlarında düzgün sınırlı solid özellikte lezyon dikkati çekti.
(Resim 1) 

Genel anestezi altında endoskopik olarak kitlenin anterior kısmı punch 
forseps ile çıkarıldı. Kitlenin septumdan kaynaklandığı ve altındaki kemik 
septumda deformite yarattığı görüldü. Septumun posterior bölümü, karşı 
taraf septum mukoperiostiumu ile birlikte çıkarıldı. Kaviteye surgicel ve 
spongostan parçaları yerleştirildikten sonra işleme komplikasyonsuz son 
verildi. Patoloji, ‘Glomanjiomaperisitoma’ olarak rapor edildi.

Glomanjiomaperisitomalar (Sinonazal tip hemanjiomaperisitoma) 
ağırlıklı olarak yaşamın 6. ve 7. dekatta görülmektedir. Lezyonlar çoğun-
lukla paranazal sinüslerden köken alır ve sekonder olarak nazal kaviteye 
uzanır. Ancak septumdan da köken alabilmektedir. Hastalarda çoğun-
lukla burun tıkanıklığı ve burun kanaması semptomları mevcuttur. Çoğu 
vakada yeterli cerrahi rezeksiyonla tedavi sağlanabilir. Cerrahi girişimde 
nazal ve paranazal bölgedeki tümörün büyüklüğü ve yerleşimine bağlı 
olarak endonazal ve ekstranazal yaklaşımlar düşünülebilir. Mümkünse 
kemik yapıları sağlam bırakan daha az invaziv endonazal yaklaşım tercih 
edilmelidir. Kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer yöntemler daha az sık-
lıkla kullanılmaktadır. Rekürrens oranı yaklaşık %7-40 dır. Nüksler muhte-
melen tam olarak eksizyon yapılmaması nedeniyle oluşmaktadır.

Bu olgu sunumunda burun tıkanıklığı ile kliniğimize başvuran, pato-
lojisi glomanjiomaperistoma olarak raporlanan 72 yaşında kadın hasta 
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Glomanjiomaperisitoma, epistaksis, burun tıkanıklığı, 
sinonazal hemanjioperisitoma

 
Şekil 1. Paranazal sinüs tomografi; solda nazal kavitede, orta hatta nazal septuma kadar uzanan 
lateralde, orta konkayı süperior ve laterale doğru deplase eden, alt konka komşuluğuna kadar uzanan, 
düzgün sınırlı 3.9x1.5 cm boyutlarında solid özellikte lezyon.

RPS-103

bilateral alar kıkırdakta iNtermedial 
kruslarıN koNJeNital aplazisi: olgu suNumu
Ahmet Berber
Çorlu Asker Hastanesi

Giriş: Literatürde konjenital nazal anomalilerin sıklığı oldukça azdır. 
Yenidoğanlardaki insidansı 1/20.000 ile 1/40.000’dır. Alar kıkırdaklar, 
burnun alt 1/3 kısmında bulunan kıkırdaklardır. Burun uç kısmının deste-
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ği, şekli ve simetrisi bu kıkırdaklar tarafından oluşturulmaktadır. Konjenital 
intermedial krus aplazisine literatürde hiç rastlanılmamıştır. İntermedial 
(middle) krus, alar kıkırdakta medial ve lateral krusları birleştiren kısımdır. 
Domun oluşumuna katkıda bulunur. 

Olgu: 22 yaşında erkek hasta nefes almada zorluk ve burunda şekil 
bozukluğu şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hikayesinde, özgeçmişinde 
ve yapılan fizik muayenesinde defekte ait bir bulgu saptanmadı. Hastaya 
açık teknik septorinoplasti ameliyatı planlandı. Ameliyat sırasında görülen 
bilateral intermedial krus aplazisine bağlı defekt, yaklaştırma sütürü ve 
alar kıkırdak sefalik rezeksiyon materyalleri ile oluşturulan kalkan greft ile 
tamir edildi. Postoperatif 6 aylık takip döneminde ameliyatta sağlanan tip 
projeksiyonunun korunduğu gözlendi.

Tartışma: Alar kıkırdaklardaki edinsel ya da doğumsal defekt ve yok-
luklar, hem estetik açıdan nazal tipte şekil bozukluğuna, hem de solunum 
fonksiyon bozukluğuna neden olur. Septorinoplasti,fonksiyonel ve estetik 
amaçlarla sık uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Cerrahların, preoperatif 
değerlendirmede herhangi bir patolojiye rastlamasalar dahi ameliyat sı-
rasında çeşitli anatomik varyasyonlarla ya da defektlerle karşılaşabilecek-
lerini bilmeleri ve hasta için en uygun tedavi yöntemini seçmeleri uygun 
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: alar kıkırdak, konjenital aplazi, defekt

 
İntraoperatif görünüm. İntermedial krus aplazisi görülmektedir.

RPS-104

olgu suNumu: koNJeNital ıNtraNazal 
meNiNgosel
Alper Özdilek1, Elif Aksoy2, Burak Ertaş3, Hasan Tanyeri2, Nazım Korkut1

1Acıbadem Maslak Hastanesi KBB ABD 
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD 
3Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Meningosel, kranium ve meninksteki bozukluklara bağlı oluşan nadir 
bir defektir. Bulunduğu alana göre semptom oluşturur. Burun içinde olan 
meningosel solunum problemlerine yol açabilir. Bu olgu sunumunda 38 
haftalık term doğan yenidoğanda doğum sonrası oluşan yenidoğanın ge-
çici takipnesi ve sonrasında eklenen pnömoni nedeniyle yoğun bakımda 
takip edilen vaka anlatılacaktır. Pnömonisi gerilemesine rağmen oksijen 
desteğinden ayrılamayan ve burun solunumu yapmakta güçlü çeken has-
taya yapılan fizik muayenede, septumun sola deviye olduğu ve sağ na-
zal kaviteyi dolduran kistik kitle olduğu saptandı. Bunun üzerine yapılan 

görüntülüme yöntemleri ile kitlenin meningosel ile uyumlu gelmesinden 
dolayı hasta beyin cerrahisi ile ortak operasyona alındı. Intranazal me-
ningosel endoskopik olarak çıkarıldı. Postoperatif dönemde hastanın ok-
sijen destek ihtiyacı ortadan kalktı ve yoğun bakımdan taburcu edilebildi. 
Yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı olan hastalarda intranazal kitle 
olarak meningosel ve meningomiyelosel mutlaka akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Meningosel, Nazal Obstrüksiyon, Yenidoğan

RPS-105

koNJeNital Nazal steNozda NoN-iNvaziv bir 
yöNtem olarak Nazal trumpet kullaNımı
Özgür Kemal, Sinan Atmaca, Ayşe Çeçen, Berkan Düzgün
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Samsun

Yenidoğanlar ve infantlar nazal solunuma bağlıdırlar ve bu 
yaş grubunda nazal obstrüksiyon hayatı tehdit edici sonuçla-
ra yol açabilir. Yenidoğanlarda nazal obstrüksiyonun en sık ne-
deni yumuşak doku ödemi olmakla beraber; apertura piriformis 
darlığı, midnazal stenoz gibi konjenital nazal kemik anomalileri 
yenidoğan nazal obstrüksiyonunun önemli bir nedeni olarak kabul edilir. 
Kliniğimize istirahatte ve eforla olan solunum sıkıntısı, beslenirken morar-
ma şikayeti ile konsülte edilen 5 günlük yenidoğanın fizik muayenesinde 
nazal kemik hipoplazisi + saddle nose deformitesi mevcuttu. Endoskopik 
muayenesinde septum ‘’S’’ şeklinde deviye, pasajlar tama yakın kapalı 
görünümde idi ve çekilen paranazal BT’ de septum ‘’S’’ şeklinde deviye, 
nazal boşluk santral kesimde hava sütunu belirgin daralmış olarak rapor-
landı. Her iki nazal pasaja nazal trumpet uygulamasından sonra hastanın 
kliniğinde düzelme saptandı ve takiplerinde herhangi bir patoloji saptan-
madı. Bu olgu sunumunda nadir rastlanılan midnazal stenozda; non inva-
ziv ve düşük maliyetli bir yöntem olan nazal trumpetin kullanılabileceğini 
ortaya koymayı amaçladık ve literatür eşliğinde tartıştık.
Anahtar Kelimeler: Nazal Trumpet, Midnazal Stenoz, Nazal deformite

Şekil 1. Yapılan fizik muayenede saddle nose deformitesi saptandı.
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RPS-106

yeNidoğaNda üst havayolu tıkaNıklığıNa yol 
açaN Nadir Nazal koNJeNital aNomaliler
Yeşim Başal1, Abdullah Barış Akcan2, Yasemin Durum Polat3,  
Ceren Günel1, Aylin Eryılmaz1, Sema Başak1

1Adnan Menderes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın

Giriş: Yenidoğan döneminde üst havayolu problemleri bazen hayatı 
tehdit edebilir. Bu bildiri ile yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı ile 
başvuran nadir 6 olgunun sunulması amaçlanmış ve üç konjenital dakri-
yosistosel olgusu, bir nazal tip anomalisi, 18 p delesyonlu bir olgu ve bir 
koanal atrezisi olgusunu sunulmuştur.

Olgu: Konjenital dakriyosistosel, nazal pasajı tıkayarak solunum sıkın-
tısı oluşturabilmesi ve enfekte olabilmesi nedeni ile yenidoğanda hayatı 
tehdit edebilir. Solunum sıkıntısı oluşturan nazal tip anomalileri ve 18p 
delesyonlu olgular nadir görülürler. Koanal atrezi tek başına görülebile-
ceği gibi bir sendromun parçası olarakta görülebilen iyi bilinen konjenital 
bir anomalidir. Bu seride bulunan patolojilerden koanal atrezinin ve kon-
jenital dakriyosistoselin tanı ve tedavileri iyi bilinmesine karşın, diğer çok 
nadir iki olgunun tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiler sınırlıdır.

Tartışma: Solunum sıkıntısı yaratacak kadar büyük dakriyosistosel 
olgusu nadidir ve cerrahi tedavi endikasonu vardır. Biz olgumuza endos-
kopik cerrahi ve Ritleng uygulaması yaptık. Yenidoğan nostril ve/veya 
nazal tip anomalileri çok nadir görülürler. Bu olguda açık teknik rinoplasti 
flebi ile solunum sıkıntısı oluşturan kitle eksize edildi ve fibrolipomatoma 
olarak raporlandı. 18p delesyonunun üst hava yolu tıkanıklığına sebep 
olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: dakriyosistosel, konjenital, nazal tip anomalisi, 18p delesyonu

RPS-107

paraNazal kemik fibröz displazi olgularıNda 
cerrahi tedaviNiN progNoza katkısı: vaka 
serisi
Bülent Öcal1, Emel Çadallı Tatar1, Mehmet Murat Günay1,  
Caner Ateşağaoğlu1, Cem Saka1, Güleser Saylam1,  
Mehmet Hakan Korkmaz2

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği 
2YIldırım Beyazıt Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Fibröz displazi kemiğin mezenkimal kökenli, nedeni bilinmeyen 
kemik gelişim anomalisidir. Primer kemik tümörlerinin yaklaşık %1’ini 
oluşturur. Fibröz displazi genellikle bulunduğu bölgeye göre klinik bulgu 
vermekle birlikte çoğunlukla asemptomatiktir. Tanısı radyolojik bulgulara 
dayanır. Semptomatik olduğu durumlarda, cerrahi tedavi önceliklidir. 

Olgu sunumu: Kliniğimize son 5 yıl içerisinde koku almada bozukluk, 
gözde ışık çakması, görme kaybı, çift görme, baş ağrısı, yanak üzerinde 
şişlik gibi şikayetlerle başvuran ve cerrahi kararı alınan paranazal kemik-
lerde fibröz displazi olguları vaka serisi şeklinde sunulmuştur. Hastaların 
belirti ve bulguları, radyolojik görüntüleri ve ortalama 2 yıllık izlem bilgi-
leri verilmiştir

Tartışma: Asemptomatik fİbröz displazi olguları düzenli aralıklarla 
kontrollere çağırılarak takip edilebilirler. Bunun yanısıra semptomatik ol-
gularda, özellikle kraniyal sinirlere ait bulgular mevcutsa, kitlenin lokali-
zasyonu göz önünde bulundurularak cerrahi tedavi planlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Endoskopik sinüs cerrahisi, fibröz displazi, paranazal kitle

RPS-108

travma soNrası optik siNir hasarı gelişeN 
olguda geç döNemde yapılaN optik siNir 
dekompresyoNu: olgu suNumu
Cem Saka1, Bulent Ocal1, Kemal Keseroglu1, Esra Bozkurt Doğan2, 
Hakan Korkmaz2

1Diskapi Yildirim Beyazit Egitim Arastirma Hastanesi, KBB Bolumu, Ankara 
2Yildirim Beyazit Universitesi Tip Fakultesi, KBB Anabilim Dali, Ankara

Giriş: İndirek travma sonrası oluşan optik sinir hasarına daha sık rast-
lanılmaktadır. Künt kafa travması sonrası kafa içerinde oluşan basınç, 
orbital apekse ve optik kanala doğru kuvvet uygulayabilir. Bunun sonu-
cunda sinir kılıfında bir kompartman sendromu oluşabilir ve iskemi gelişir. 
Optik sinirin, doğrudan kemik fragmanlarının travması ile yaralandığı dü-
şünülüyorsa, cerrahi kararı vermek daha kolaydır. Diğer taraftan indirek 
yaralanma düşündüğümüz olgularda, optik sinirin kanal içinde dekom-
presyonu, vasküler desteğinin korunmasını sağlayabilir. Burada, araç içi 
trafik kazasından 4 hafta sonra görme problemleri gelişen ve optik sinir 
dekompresyonu uygulanan olgu tartışılacaktır.

Olgu: 23 yaşındaki hastada araç içi trafik kazası sonrası, sağ gözde 
görme keskinliğinde azalma şikayeti başladı. Bilgisayarlı tomografide sağ 
tarafta, posterior lamina papriseada sinir trasesini doğrudan ilgilendirme-
yen fraktür hattı ve bu bölgede sınırlı kemik fragmanları gözlendi. Ancak 
hastanın fraktürü gibi eşlik eden komorbit durumları nedeniyle cerrahisi 
bir süre ertenmek zorunda kaldi. Hastaya kaza sonrasi 1. ayda sağ op-
tik sinir dekompresyonu uygulandı. Hasta, erken postoperatif dönemde 
subjektif iyileşme tariflerken, görme alanı muayenesinde de düzelme 
saptandı. 

Tartışma: Travma sonrası gelişen optik nöropati olgularında tedavi 
yaklaşımı ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Spontan düzelme ile sey-
reden olgular bildirilmesine rağmen, kemik fragmanların optik sinire bası 
yaptığı düşünülen veya tam görme kaybı olan olgularda cerrahi plan-
lanmalıdır. Ancak yine de, şüpheli klinik durumlarla karşılaşabileceği ve 
tedavinin olguya özgü planlanması gerektiği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Optik sinir hasarı, travma, dekompresyon, geç dönem

RPS-109

kafa tabaNı uzaNımı olaN siNoNazal 
uNdiferaNsiye karsiNom: olgu suNumu
Emel Çadallı Tatar1, Furkan Çırakoğlu1, Bulent Ocal1, Ömer Bayır1,  
Ebru Çılbır Sarı2, Güleser Saylam1, Hakan Korkmaz3

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, KBB bölümü, Ankara 
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi,Tıbbi Onkoloji Bölümü, Ankara 
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabiim Dalı, Ankara

Giriş: Nazal kavite ve paranazal sinüslerin karsinomları nadir görü-
len tümörlerdir. Sinonazal undiferansiye karsinomlara ise çok daha nadir 
rastlanır. Bir seride tüm sinonazal kanserlerin %2,6 sını oluşturduğu göz-
lenmiştir. Burada, kafa tabanına ve optik sinire uzanımı olan sinonazal 
undiferansiye karsinomu olan olgumuzu tanı ve tedavi seçenekleriyle lite-
ratür eşliğinde sunmayı planlandık.

Olgu: 65 yaşında erkek hastada, uzun zamandır baş ağrısı ve son 6 
aydır yüzün sol yarısında olan uyuşukluk şikayeti vardı. Muayenesinde, 
yüzün sol yarısında his duyusuda azalma mevcuttu. Bilgisayarlı tomog-
rafisinde sol sfenoid sinüste, klivusu ve sellayı destrükte eden kitle sap-
tanması üzerine endoskopik olarak kafa tabanından tümör eksizyonu 
ameliyatı yapıldı. Histopatolojik olarak undiferansiye sinonazal karsinom 
tanısı konulan hastaya adjuvan konkomitan kemoradyoterapi verildi ve 
takibe alındı. 

Tartışma: Sinonazal undiferansiye tümör ile nadiren karşılaşılır ve lite-
ratürde 100 den az vaka tariflenmiştir. Uzun dönem takip sonuçları olan 
hasta sayısı sınırlı olduğundan optimal tedavi modalitesini tanımlamak 
oldukça zordur. Hastamız eşliğinde literatür bilgileri değerlendirilmiştir
Anahtar Kelimeler: Sinonazal Undiferansiye Karsinom, kafa tabanı uzanımı, 
yüzde his kaybı
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RPS-110

primer Nazal kavite maligN melaNomu: olgu 
suNumu
Emel Çadallı Tatar1, Furkan Çırakoğlu1, Ömer Bayır1, Bülent Öcal1,  
İnanç İmamoğlu Gültekin3, Hakan Korkmaz2

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştrma Hastanesi, KBB Bölümü,Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara 
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştrma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü,Ankara

Giriş: Malign melanom, nazal kavitedeki lezyonların ayırıcı tanısın-
da göz önünde bulundurulması gereken, nadir görülen, kötü prognozlu 
tümörlerdendir. 

Olgu: 38 yaşında bayan hasta, 8 aydır olan burun tıkanıklığı ve bu-
run kanaması şikayeti ile kliğimize başvurdu. Sağ nazal pasajda, nazal 
valvin posteriorunda yerleşen, lateral nazal duvarla ve nazal septumla 
temas halinde olan 1x1 cm lik lezyon izlendi. Hastaya endoskopik olarak 
tümöral kitle eksizyonu uygulandı. Histopatolojik olarak mukozal malign 
melanom tanısı nedeniyle adjuvan radyoterapi ve adjuvan sistemik te-
davi verildi. 

Tartışma: Malign melanom, melanositlerden köken alan nöro-ekto-
dermal kökenli bir neoplazmdır. Primer nazal melanomlar oldukça azdır 
ve yaklaşık tüm malign melanomların %0.5-2’sini oluşturur. Tedavide ilk 
seçenek mümkünse cerrahidir. Cerrahi sonrası radyoterapi ve/veya siste-
mik tedavi, adjuvan tedavi seçenekleri arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Nazal malign melanom, primer, burun kanaması

RPS-111

froNtal siNüs posterior tabula fraktürü ve 
bos riNoresi: beklemeNiN soNucu Ne olabilir?
Emel Çadallı Tatar1, Bülent Öcal1, Ahmet Günaydın3, Hakan Korkmaz2

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştrma Hastanesi, KBB Bölümü, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara 
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, Ankara

Giriş: Frontal sinüs fraktürlerinin % 70 inden motorlu taşıt kazaları so-
rumludur. Frontal sinüs posterior tabulasında deplase bir fraktürün olması 
ya da fraktüre BOS rinoresi eşlik etmesi tedavinin planlanması açısından 
önemlidir. Burada, araç içi trafik kazası nedeniyle beyin cerrahisi tarafın-
dan acil şartlarda opere edilen ve frontal sinüs fraktürü nedeniyle tarafı-
mıza danışılan hastaya uyguladığımız tedavi ve sonuçları tartışılacaktır. 

Olgu: 22 yaşında erkek hasta, araç içi trafik kazası sonrasında beyin 
cerrahisi tarafından acil şartlarda kraniotomi ile defekt onarımı yapılmış, 
ardından gelişen menenjit ve BOS rinoresi nedeniyle tarafimızca değer-
lendirilmiştir. Frontal sinüs posterior tabulasında, tüm tabulanın yarısın-
dan fazlasını içeren deplase fraktürü ve eşlik eden BOS rinoresi nedeniyle, 
menenjit tedavisi sonrası, hastaya frontal sinüs kraniyalizasyonu ameliyatı 
yapıldı. Postoperatif takiplerinde BOS rinoresi olmadı ve menenjiti sekel-
siz iyileşti.

Tartışma: Frontal sinüs arka duvarını içine alan kırıklarda dura yırtığı 
ve BOS rinoresi olasılığı vardır. Böyle vakalar, % 40 lara kadar ulaşan 
asendan menenjit riski nedeniyle en kısa zamanda opere edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Frontal sinüs fraktürü, posterior tabula, BOS rinoresi, asendan 
menenjit

RPS-112

idiopatik spoNtaN riNoreye yol açaN 
traNssfeNoidal meNiNgosel
Gülay Güçlü Aslan, Süreyya Kozcu, Anıl Hişmi, İbrahim Çukurova
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İzmir

Giriş: Spontan BOS kaçakları en sık anterior kafa tabanındaki defekt-
lerden olur. Sfenoidal yerleşim nadirdir. Ensfealosel, meningosel yada en-
sefalomeningosele bağlı BOS kaçağı olabilir. Meningosel kafatasındaki bir 
kemik defektinden, içinde beyin dokusu olmadan duramaterin hernias-
yonudur. Sfenoid sinüs içinde meningosel görülmesi ise oldukça nadirdir. 

Olgu: 58 yaşında kadın hasta yaklaşık 30 yıldır ara ara tekrarlayan, 
burundan su kıvamında sıvı gelmesi şikayeti ile başvurdu. Şikayetinin ilk 
ortaya çıkmasından önce herhangi bir kafa travması yada cerrahi işlem 
hikayesi olmayan hastanın burundan gelen sıvısında glukoz seviyesinin 
beyin-omurilik-sıvısı (BOS) ile uyumlu gelmesi üzerine BOS rinoresi etyo-
lojisi açısından paranazal bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesi yapıl-
dı. Paranazal BT’de sol sfenoid sinüs aerasyonu totale yakın kaybolduğu 
(mukosel?), sol sfenoid sinüs posterolateral duvarda şüpheli kemik defekt 
saptandı. Yumuşak doku kitlesi ayırıcı tanısı açısından Beyin manyetik re-
zonans görüntülemesi yapıldı. Manyetik rezonans görüntülemede empty 
sella ile uyumlu görünüm ve sol sfenoid sinüste total havalanma kaybına 
yol açan sıvı koleksiyonu saptandı. Spontan BOS rinore tanısıyla yatırılan 
hastaya Beyin Cerrahi konsültasyonu sonucu öncelikle yatak istirahati, 
lomber drenaj ve asetazolamid tedavisi verildi. 2 hafta takip edilen has-
tada lomber drenaj kapatıldığında rinore devam etmesi üzerine sfenoid 
sinüs lateral duvardaki açıklığın kapatılması amacıyla transnazal endos-
kopik sfenoid sinüs BOS rinore cerrahisi yapıldı. 

Tartışma: BOS Rinore vakalarının çok büyük kısmında kafa trav-
ması hikayesi mevcuttur. Ancak spontan gelişen rinore nadir görülen bir 
durumdur. Sfenoid sinüste meningosel görülmesi de çok nadirdir. Bu 
meningosele bağlı rinore gelişimi ise daha da az sıklıkta görülmektedir. 
Rinore menenjit beyin apsesi gibi komplikasyonlara yol açabilmesi açı-
sından önemli bir semptomdur. Bizim hastamızda 30 yıllık bir hikayeye 
rağmen menenjit geçirilmemişti.

Rinore tanısında sıklıkla görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. 
Tesbit edilen defektin yerine göre genellikle tedavisi cerrahidir. Sfenoid 
sinüs yerleşimli meningoselin cerrahi tedavisinde transsfenoidal endosko-
pik yaklaşımla sfenoid sinüsün obliterasyonu güvenilir bir yöntem olarak 
durmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rinore, Sfenoid sinüs, Meningosel

RPS-113

ıNfratemporal fossada alveolar soft part 
sarkom: olgu suNumu
Emel Çadallı Tatar1, Volkan Yücel1, Bülent Öcal1, Ömer Bayır1, Ali Özdek3, 
Hakan Korkmaz2

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştrma Hastanesi, KBB Bölümü, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara 
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Alveolar soft part sarkom yavaş büyüme paterni gösteren, kas 
dokusundan kaynaklanan malign yumuşak doku tümörüdür. Sıklıkla 
genç kadınlarda görülmekle birlikte genellikle üst veya alt ekstremitenin 
ağrısız şişliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk çağında ise baş-bo-
yun bölgesinde görülmektedir. 

Olgu: On dokuz yaşındaki kadın hasta, yaklaşık 3 ay önce diş çekimi 
sonrası sol yüz yarısında başlayan ve giderek artan ağrı ve şişlik şikayeti 
ile kliniğimize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonrasında sol buk-
kal bölge ve infratemporal fossada yerleşim gösteren kitle, endoskop-yar-
dımlı açık cerrahi ile total olarak eksize edildi. Histopatolojik tanısı alveo-
lar soft part sarkom olan hasta, adjuvan radyoterapi sonrası takibe alındı. 

Tartışma: Oldukça ender görülen infratemporal fossada alveolar soft 
part sarkomu tanı ve tedavisiyle tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler: alveolar soft part sarkom, İnfratemporal fossa, adjuvan tedavi

RPS-114

Nazal vestibülde kistiN total eksizyoNu olgu 
suNumu
Sercan Çıkrıkcı, Burhanettin Gönüldaş, Koray Tümüklü, Fatih Çelenk
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, 
Gaziantep

Nasolabial kistler ön maksiller bölgede görülen nonodontojenik kistler-
dir. Non odontojenik kistlerin %0.7’sini oluştururlar.Genellikle ön nazal 
tabanda submukozal ağrısız kistlerdir. Kist etrafı sinüs mukozası ile döşeli 
içi seromüköz glandların sekresyonları ile dolu kistik lezyonlardır.Tedavide 
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

klasik yöntem intraoral sublabial yaklaşım standard yöntem iken endos-
kopik transnazal marsüpirizasyon da son yıllarda yeni bir yöntem olarak 
kullanılmaktadır. Bu yazı kliniğimize başvuran 50 yaşında bayan bir has-
tanın sağ nazal vestibülündeki kistik kitleye uygulanan tedavi yaklaşımı ile 
ilgili olgu sunumudur

Anahtar Kelimeler: nazal,vestibül,kist

RPS-115

tolosa-huNt seNdromu,Nazal polip olgu 
suNumu
Koray Tümüklü, Burhanettin Gönüldaş, Sercan Çıkrıkcı, Semih Mumbuç
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, 
Gaziantep

Tolosa Hunt Sendromu kavernöz sinüs ve süperior orbital fissür’ün 
ağrılı oftalmopleji kliniği ile kendini gösteren idiopatik granülomatöz 
hastalığıdır.Tek taraflı orbital ağrıya eşlik eden 3,4,6 kranial sinirler ve 
5. kranial sinirin oftalmik ve maksiller dalının biri veya daha fazlasının 
tutulumu mevcuttur. Steroid tedavisine kısa süre içinde dramatik yanıt 
verir.Kraniyal manyetik rezonans görüntülemedeT1 sekanslarda izo-
intens, T2 sekanslarda izo-hipointens kavernöz sinüse ait genişleme ve 
intravenöz kontrast madde verilmesini takiben belirgin kontrast tutulumu 
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tolosa,Hunt,Nazal,Polip

RPS-116

olgu suNumu: Nadir görüleN traNzisyoNel 
hücreli siNoNazal karsiNom
Abdullah Arslan1, Selman Sarıca1, Mustafa Çelik1, Mustafa Karaağaç2

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, 
Kahramanmaraş

Tranzisyonel hücreli sinozal karsinomlar baş boyun kanserlerinin nadir 
görülenlerindendir. Genellikle ileri yaşlarda görülürler. Hastalarda sadece 
burun tıkanıklığı, burun kanaması şikayetleri olabileceği asemptomatik-
te olabilirler. Biz de burun kanaması ve burunda tıkanıklık şikayeti olan 
45 yaşında kadın hastayı sunduk. Uzun zamandır gittikçe artan burun 
tıkanıklığı, aralıklarla burun kanaması şikayeti olan hastanın yapılan mu-
ayenesinde sağ nazal kaviteyi tama yakın dolduran polipoid kitle izlendi. 
Hastanın sağ nazal kavite biyopsisi sinonazal papilom olarak raporlandı. 
Hastanın kitlesi operasyonla temizlendi ve postoperatif patoljisi sinonazal 
karsinom (cylindrical hücreli, tranzisyonel; nonkeratinize tip) olarak ra-
porlandı. Hastanın dış merkezli patolojisi andiferansiye karsinom olarak 
geldi. Hasta kemoradyoterapi aldı. Yaklaşık 1 yıllık yapılan takiplerinde 
nükse rastlanmadı.

Sonuç olarak: Biz nadir ve ileri yaşlarda görülen tranzisyonel hücreli 
sinonazal karsinomun, genç/orta yaş grubu hastalarda da akılda tutulması 
gerektiğini papillomla başlayıp indiferansiye karsinoma kadar hızla ilerle-
yebildiğini göstermek için bu oldu sunumunu yayınladık.
Anahtar Kelimeler: Cylindrical hücreli, Sinonasal karsinom, Tranzisyonel hücreli 
karsinom

 
Şekil 1. Preop ve Postop BT görüntüleri

RPS-117

Nadir bir vaka: dilde ektopik diş
Alper Yüksel, Mesut Kaya, Ahmet Akkoz
Turgut Özal Üniversitesi KBB ve BBC Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Diş çıkması, insan hayatında normalde çocukluk çağında iki 
dönemde gerçekleşen bir olaydır. Çeşitli sebeplere bağlı olarak vücudun 
farklı bölgelerinde değişik zamanlarda ortaya çıkabilmektedir. Farklı yer 
ve zamanda çıkan dişlerin çoğu yine alt ve üst çeneden çıkmakta, nadi-
ren de maksiller sinüste görülmektedir. Travmatik bir nedene bağlı olarak 
dilden diş çıkmasıysa bugüne değin literatürde iki kere bildirilmiştir [1][2].

Olgu Sunusu: 38 yaşındaki erkek hasta kliniğimize dilinde diş çıkması 
nedeniyle başvurdu. Daha önce baska bir merkeze dilinde kaşıntı şikâyeti 
ile başvuran hastaya antienflamatuar ağız gargarası önerilmiş. Şikâyeti geç-
meyen hastanın dilinde daha sonra kanamalar olmaya başlamış. İlk şika-
yetlerinin başlamasından 1 ay sonra dilinin sol üst kısmında azı dişi çıkmış. 
Yapılan fizik muayenesinde dilin ventral yüzünde, sol lateral kısma ya-
kın azı dişi mevcuttu (Resim 1). Mandibulanın sağ lateral kısmında 
yaklaşık 7 santimetrelik segment eksize görünümdeydi. Anamnezinde 
hastanın yaklaşık 9 yıl önce ateşli silah yaralanması geçirdiği öğrenildi. 
Hastanın dilindeki diş lokal anestezi altında total olarak eksize edildi. 
Primer süturasyon ile kapatıldı. 1 ay ve 6 ay sonraki kontrollerinde her-
hangi bir patolojiye rastlanmadı.

Tartışma: Diş çıkması bugün dahi moleküler düzeyde tümüyle anlaşı-
lamamış karmaşık bir olaydır. Diş çıkmasında rol oynayan unsurların bir 
kısmı çene kemiklerinde rezorpsiyon, dental folikülün rolü, hücresel ve 
moleküler etkilerdir.

Bu vakada dişin gömülü olduğu yerden tekrar çıkmış olması sadece 
çocukluk çağında etkiyen sistematik faktörlerin değil, dişin kendisiyle ilgili 
lokal faktörlerin de önemli olduğunu desteklemektedir. Dişin 1 yıl veya 19 
yıl sonra değil de 9 yıl sonra çıkması da dikkate değerdir çünkü, normalde 
de molar bir dişin çıkması dokuzuncu yaş civarında olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dil, ektopik, diş
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RPS-118

probiyotikli tampoNlarıN Nazal mukoza 
üzeriNe etkileriNiN mikrobiyoloJik ve 
histopatoloJik olarak iNceleNmesi
Ozan Gökdoğan1, Yusuf Kızıl2, İlker Akyıldız3, Ozan Ahlat4,  
Ayşe Kalkancı5, Sabri Uslu2, Fikret İleri1

1Memorial Ankara Hastanesi KBB Bölümü, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Bölümü, Ankara 
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Bölümü, Ankara 
4Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Histopatoloji Bölümü, Ankara 
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara

Giriş: Nazal tamponlar gerek cerrahi müdahelelerden sonra kanama 
önlemek ve sineşi oluşumunu engellemek için gerekse burun  kanama-
sı gibi hastalıklarda tedavi edici olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Tampon 
uygulamalarının en  korkulan komplikasyonlarından biri toksik şok send-
romudur (TŞS). Nazal mukozanın mikrobiyolojik yapısından dolayı her 
tampon konulan hastaya TŞS gelişimini önlemek için antibiyotik tedavisi  
uygulanmaktadır.

Amaç: Bu çalışmada probiyotik eklenmiş tamponların nazal kavitede 
kullanılması ile nazal mukozada oluşacak mikrobiyolojik ve histolojik de-
ğişikliklerin değerlendirilmesini amaçlanmaktadır.

Materyal ve method: Çalışmada her grupta 6 rat olacak şekilde 3 
grup oluşturulmuştur. Grup 1’de probiyotikli tamponla aynı özellikte pro-
biyotik içermeyen tampon uygulanmıştır. Grup 2’de ratlara probiyotikli 
tamponla aynı özellikte probiyotik içermeyen tampon uygulaması ile bir-
likte parenteral antibiyotik uygulaması yapılmıştır. Grup 3’teki ratlara ise 
probiyotik olarak Lactobacillus suşları içeren 
probiyotikli tampon uygulanmıştır.

Sonuçlar: Probiyotikli tampon konan grupta total bakteri yükü diğer 
gruplara göre istatiksel olarak  anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Bununla 
birlikte probiyotik tampon konulan ratların mukozalarının  histopatolojik 
incelenmesinde kanama ve inflamasyon bulgularının istatistiksel olarak 
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

Tartışma: Probiyotiklerin birçok alanda kullanımı giderek artmaktadır. 
Bu çalışmada, probiyotikli nazal tampon uygulaması ile total mikrobi-
yolojik yükün açısından anlamlı derecede farklılık azaldığı saptanmıştır. 
Probiyotikli tamponlar ile nazal tampon uygulamaları gereksiz ilaç kulla-
nımının önlenmesi açısından gelecek vaadetmekte olup üzerinde durulup 
bu konuda daha ileri fazla araştırmalar yapılmalıdır
Anahtar Kelimeler: Probiyotikler, Lactobacillus, Nazal tamponlar, Staphylococcus 
aureus

RPS-119

sol pterigopalatiN fossa öN duvarı delici-
kesici alet yaralaNması: olgu suNumu
Meltem Bozacı, Erkan Öztürk, Şenol Çomoğlu, Meryem Nesil Keleş
İstanbul Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul

Amaç: Baş-boyun bölgesinde meydana gelen penetran yaralanmalar 
önemli mortalite ve morbidite oranlarına sahiptir. Yüksek morbidite ve 
mortalite oranlarının olası nedenlerinin arasında baş-boyun bölgesinde 
duyu organlarının, majör arter ve ven, kafa çifti siniri gibi vital yapıların 
yer alması gösterilebilir. Bu durumdan farklı olarak bu olgu sunumunda 
herhangi bir morbidite veya mortaliteye yol açmayan baş-boyun deli-
ci-kesici alet travması geçiren 52 yaşında kadın hastaya yer verildi. 

Olgu: 52 yaşında kadın hasta İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil 
Cerrahi bölümüne delici-kesici alet yaralanması nedeni ile başvurdu. İlk 
muayenede sol zigomatik arkus seviyesinde maksiller sinüse doğru sap-
lanmış olan bir ekmek bıçağının olduğu görüldü. Hastanın vital bulguları 
stabil ve şuuru açıktı. Hastanın hemodinamisinin stabil olduğu tespit edil-
dikten sonra kesici aletin ekstraksiyonu açısından Acil Travma ekibince ta-
rafımıza danışıldı. BT görüntülemede bıçağın sol maksiller sinüse girdiği, 
sol pterigopalatin fossa ön duvarını sıyırarak sol orta meatus seviyesinden 
çıktığı ve karşı nazal kaviteye geçtiği görüldü. BT anjiografide herhangi 
bir major vasküler yaralanma olmadığı anlaşıldı. Kesici aletin çıkarılması 
için hasta ameliyathaneye alındı. Genel anestezi altında yapılan 0 derece 

endoskopik muayenede yabancı cismin sol nazal kavitede orta meatusta 
infindulumdan girip orta konkadan geçip septumu delerek sağ nazal kavi-
teye geçtiği izlendi. Yabancı cisim ekstraksiyon ile çıkarıldı. Kliniğimizde 2 
gün boyunca takip edilen hastanın herhangi bir komplikasyonu olmaması 
üzerine hasta taburcu edildi. 1 ay sonraki kontrolünde de herhangi bir 
problemi mevcut değildi.

Sonuç: Baş-boyun penetran travmalarda majör arter ve ven, kafa çif-
ti sinirleri gibi hayati yapılar risk altındadır. Bu gibi olgularda öncelikle 
değerlendirilmesi gereken özellikler, hastanın hemodinamik durumu ve 
morbiditeye sebep olan duyu organı ve kafa çifti siniri hasarıdır. Bu ol-
gumuzda da pterigopalatin fossayı etkileyen majör bir travmaya rağmen 
morbidite ve mortaliteye neden olmayan baş-boyun penetran yaralan-
ması sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Delici-kesici alet, maksiller sinüs, penetran travma, 
pterigopalatin fossa

Şekil 1. Sol zigomatik arkus seviyesinden maksiller sinüse doğru penetran travma

RPS-120

pterygopalatiN ve maksiller siNüs 
schWaNNoma eNdoskopik eksizyoNu
Adem Baltacı, Burhanettin Gönüldaş, Semih Lütfi Mumbuç
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, 
Gaziantep

Schwannomalar benign, bütün vücutta ortaya çıkabilen ve nöroglial 
doku, sempatik nöral doku, kraniyal otonom ile periferik sinirlerin sinir kı-
lıflarından kaynaklanabilen nörojenik tümörlerdir. Baş boyun bölgesinde 
%25-45 oranında görülürken, paranazal sinüs ve burunda %4 oranında 
görülmektedir. Nazal ve paranazal sinüs schwannomaları Trigeminal sini-
rin oftalmik ve maksiller dalının kılıfı ile otonomik sinir sisteminden orijin 
alır. Paranazal sinüsler içerisinde en sık ethmoid sinüste rastlanır. Bunu 
maksiller ve sfenoid sinüs izler. Tanı çoğunlukla histopatolojik inceleme 
sonrası konur. Bu lezyonlar radyorezistant olduklarından tedavisi total 
cerrahi eksizyondur.Bu yazı kliniğimize başvuran 36 yaşında erkek bir 
hastanın sol maksiler sinüsü dolduran pterygopalatin fossaya kadar uza-
nan schwannomaya uygulanan tedavi yaklaşımı ile ilgili olgu sunumudur.
Anahtar Kelimeler: makisller sinüs, pterygopalatın, schwannom
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Şekil 1. PTERYGOPALATİN ve MAKSİLLER SİNÜS SCHWANNOMA ENDOSKOPİK EKSİZYONU

RPS-121

Nadir bir buruN tıkaNıklığı NedeNi:maksiller 
siNüs ostium posterioruNdaN kayNaklı 
koaNal polip
Mehmet Karataş1, Hakan Geden2, Sedat Doğan1

1Adıyaman Üniversitesi KBB Anabildim Dalı 
2Adıyaman Besni Devlet Hastanesi KBB Kliniği

Nazal polipler tek yada çift taraflı olarak burun tıkanıklığına neden olan 
patolojilerdir.Allerjik olarak sıklıkla çift taraflı görülürken,tek taraflı olanlar 
çoğunlukla non-allerjik olup, en sık maksiller sinüs antrumundan kay-
naklanıp koanaya uzanırlar.Nadiren ethmoid,sfenoid ve frontal sinüsten 
kaynaklanıp koanaya uzanım gösteren basit inflamatuar polip vakaları da 
bildirilmiştir.Biz burada 43 yaşında son bir yıldır giderek artan tek taraflı 
burun tıkanıklığı şikayeti olan erkek hastada yapılan endoskopik muaye-
ne ve paranazal BT incelemesi sonunda tespit edilen, sağ maksiller sinüs 
ostiumu posteriorundan sinüsün nazal pasaja bakan medial duvarından 
kaynaklanan ve endoskopik cerrahi yoluyla tedavi edilen basit inflamatu-
ar polip vakası sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Burun Tıkanıklığı,Koanal Polip,Maksiller Sinüs Ostium

 
Şekil 1. Sağ Maksiller Sinüs Ostium Posteriorundan Kaynaklanan Polipin Sapı Görülmektedir

RPS-122

riNoplasti isteği ile başvuraN hastada 
dermoid kist taNısı
Osman Pala, Ayhan Kars, Mustafa Sıtkı Gözeler, Atahan Ağrılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı, Erzurum

Giriş: Nazal dermoid sinüs kistleri konjenital orta hat nazal lezyonları 
arasında en sık görülenidir. Tüm dermoid kistlerin %1-3’ünü ve baş bo-
yunda görülenlerin ise %4-12’sini oluşturur. Ektodermden kaynaklanan 
subkutan kistlerdir. İçlerinde sebase bezler, kıl folikülleri, ter bezleri, yağ, 
kemik, tırnak, diş, göz, kıkırdak ve tiroid dokusu gibi farklı deri ekleri bu-
lunabilir. Genelde çocukluk çağı ile ikinci veya üçüncü dekatta tanı alırlar. 
Burada ileri yaşta tanı konulan ve açık septorinoplasti tekniği ile total ola-
rak eksize edilen bir dermoid kist olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu: 19 yaşında erkek hasta burunda şekil bozukluğu şika-
yetiyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayenesinde nazal dorsumda 
belirigin nazal hump mevcuttu. Nazal hump palpasyonda kemik sertli-
ğinde olmayıp hafif yumuşak kıvamdaydı. Burun sırtında nazal tipe ya-
kın bölgede yaklaşık 0.5 cm ebadında ve yüzeye göre 1-2 mm çukurda, 
içinde kılların olduğu bir lezyon izlendi. Hastada ön tanıda dermoid kist 
düşünüldü. Hastaya çekilen MR görüntülemede burun dışı uzanım sap-
tanmadı. Hastaya yapılan açık rinoplasti operasyonu ile kist ve lezyon-
lu alan çıkarıldı. Hastanın postop takibinde herhangi bir komplikasyon 
izlenmedi. 

Tartışma: Nazal dermoid kistler oldukça nadir görülen patolojilerdir. 
Ayırıcı tanıda glioma, ensefalosel, meningosel ve hemanjiom gibi konje-
nital kitleler ve shwannom, nörofibrom, fibrom, osteom, kondrom, ade-
nom, karsinom, lipom, sebasöz kist ve mukosel gibi edinsel etiyolojiler 
düşünülmelidir. Bu kistler derin dokulara ve intrakranial bölgeye uzanım 
gösterebilir. Nüks olmaması için total eksizyon gerekir. Aynı zamanda açık 
rinoplasti sırasında olası bir intrakranial uzanım olasılığı açısından dikkatli 
olunmalı ve ameliyat sonrası yakın takip edilmelidir. Dolayısıyla rinop-
lasti isteğiyle başvuran hastalarda muayene sırasında dikkatli davranmalı 
ve dermoid kist vb. bir duruma ait herhangi bir bulgu olup olmadığına 
dikkat edilmeli ve eğer şüpheli bir bulgu varsa o yönde gerekli araştır-
manın yapılması gereklidir. Aksi takdirde rinoplasti planlanan bir hastada 
vaka sırasında ortaya çıkacak sürpriz bir dermoid kist vb. bir durum hem 
hasta hem de hekim açısından ciddi sonuçları da beraberinde getireceği 
unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: dermoid kist, açık rinoplasti,

Şekil 1. Operasyon öncesi
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RPS-123

kroNik riNosiNüzitte sigaraNıN yaşam kalitesi 
üzeriNe etkisi
Ridvan Duran, Ercan Pinar, Abdulkadir Imre, Ahmet Ata Ece,  
Ibrahim Aladag, Murat Songu, Hale Aslan
Katip Celebi Universitesi Atatürk Eğitim Arastirma Hastanesi,KBB Klinigi,Izmir

Amaç: Sigaranın kronik rinosinüzitli hastalarda yaşam kalitesi üzerine 
etkisini araştırmak.

Gereç-yöntem: Kronik rinosinüzit tanısı almış 44 hasta prospektif ola-
rak çalışmaya alındı.Hastaların demografik verileri belirlendi. Hastalara 
yaşam kalitesi ölçekleri için kısa form-36 (SF-36), rinosinüzit kısıtlılık in-
deksi (RSDI) anketleri uygulandı. Sigara içen ve içmeyen hastaların ya-
şam kalitesi skorları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 44 hastanın 28’i erkek (%63.6), 16’sı 
(%36.4) bayan idi. Hastaların yaşları 18-66 arasında olup, ortalama yaş 
37.9±14.2 idi. Kronik rinosinüzitli 44 hastanın 34’ü (%77.3) nazal polipli 
kronik sinüzit, 10’u (%22.7) polipsiz kronik sinüzit olarak sınıflandırıldı. 
Hastaların 8’nde (%18.2) astım, 7’sinde (%15.9) alerjik rinit mevcut-
tu. Sigara içen hastaların içmeyenlere göre SF-36 GH(genel sağlık) ile 
RSDI-EM(Duygusal) skorları istatistiksel olarak daha kötü olarak bulundu 
(p<0.05).

Sonuç: Sigara rinosinüzit etiolojisinde rol oynamakla birlikte, rinosi-
nüzitli hastalarda yaşam kalitesini negatif olarak etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: kronik rinosinüzit, sigara, yaşam kalitesi

Talo 1. Sigara kullanımı olan ve olmayan grupların yaşam kalitesi skorlarıyla ilişkisi

Sigara içen 
(ort±SD)

Sigara içmeyen 
(ort±SD) p değeri

RSDİ-Fİ 25,66 ±11,54 26,47 ±11,00 0,736

RSDİ-FO 10,48 ±9,39 12,29 ±8,38 0,334

RSDİ-EM 12,81 ±9,90 17,88±9,19 0,048*

RSDİ-TO 48,96 ±27,65 57,23±25,71 0,205

SF-36 PF 60,74 ±25,70 56,47 ±26,20 0,537

SF-36 RP 55,55 ±36,25 36,76 ±44,29 0,143

SF-36 BP  49,22 ±24,52 55,52 ±33,39 0,655

SF-36 GH 51,92±23,52 38,11± 27,80 0,050*

SF-36 VT 57,03 ±20,39 55,58 ±20,39 0,735

SF-36 SF 66,66 ±28,37 54,41 ±28,37 0,124

SF-36 RE 60,49 ±44,37 45,11 ±44,37 0,154

SF-36 MH 59,70±20,15 59,76±20,15 0,717
RSDİ-FI: Fiziksel, RSDİ-FO: Fonksiyonel, RSDİ-EM: Duygusal, RSDİ-TO: Toplam skor, SF-36 alt parametreleri: 
fiziksel fonksiyon (SF-PF), fiziksel rol (SF-RP), vücut ağrısı(SF-BP), genel sağlık (SF-GH), enerji (SF-VT), sosyal 
fonksiyon (SF-SF), duygusal rol (SF-RE), zihinsel sağlık (SF-MH)]

RPS-124

izole alt koNka septum teması olaN 
hastalarda temas öNcesi ve temas soNrası 
başağrısıNıN değerleNdirilmesi
Fazilet Altın, Cemal Hacı, Yalçın Alimoğlu, Süleyman Yılmaz
Haseki EAH KBB Kliniği,İstanbul

Septum ve lateral nazal duvar arasındaki mukozal temasın baş ağrısına 
neden olduğu, bu durumun rinojenik baş ağrısı olarak adlandırıldığı 1948 
de Wolf tarafından tanımlanmıştır.

Yöntem-gereçler: Bu prospektif çalışmaya 2011-2014 yılları ara-
sında 33(11 F 22 M) hasta dahil edildi. Anterior rinoskopide alt kon-
ka ve septum teması saptanan ve başağrısı olan hastalara paranazal 
tomografi çekildi.Baş ağrısına neden olabilecek diğer sinonazal patolo-
jiler çalışmadan çıkarıldı. Çalışmaya dahil edilen hastalara 1 aylık na-
zal steroid tedavisi başlanıldı. Tedavi sonrası fayda gören hastalara 
aynı cerrah tarafından septum cerrahisi uygulandı. Yapılan cerrahi de 
temasa neden olan kemik spur çıkarıldı. Her hastaya tanı anında, na-

zal seroid tedavisi sonrasında ve cerrahi sonrasında baş ağrılarının 
şiddetinin Vizüel Analog Skalası (VAS) ile değerlendirilmesi istenildi. 
Tüm bulgular SPSS (V.20) ile analiz edildi. P değeri < 0,05 anlamlı kabul 
edildi.

Hastaların tanı anındaki ve cerrahi sonrasındaki VAS sonuçları “paired 
sample t-test” ile karşılaştırıldı, anlamlı farklılık elde edildi (p< 0,05). 24 
hastanın baş ağrısının tamamen iyileştiği diğer hastaların da anlamlı de-
recede azaldığı görüldü.

Tartışma: Kronik tekrarlayan baş ağrısı yaşam kalitesini etkileyen cid-
di bir sorundur. Birçok lokal veya sistemik etyolojik faktörler etyoloji de 
rol oynayabilir. Nazal septal deviasyon veya spurlar, konka bülloza, nazal 
septum ve lateral nazal duvar teması, paranazal sinüs(ler)in iltihabı veya 
anatomik varyasyonu başağrısına neden olabilir. Bu grup hastalar cerra-
hiden fayda görmektedirler. Biz de çalışmamızda izole alt konka septum 
teması olan hastalara septum cerrahisi uyguladık. Hastaların başağrıların-
da ciddi bir iyileşme saptadık.

Kaynaklar
1- Impact of corrective rhinologic surgery on rhinogenic headache. Bilal N, Selcuk 

A, Karakus MF, Ikinciogullari A, Ensari S, Dere H. J Craniofac Surg. 2013 
Sep;24(5):1688-91. 

2- Nasal and paranasal sinus anatomical variations in patients with rhinogenic 
contact point headache. Roozbahany NA, Nasri S. Auris Nasus Larynx. 2013 
Apr;40(2):177-83. 

3- Intranasal contact points as a cause of facial pain or headache: a systematic re-
view. Harrison L, Jones NS. Clin Otolaryngol. 2013 Feb;38(1):8-22.

Anahtar Kelimeler: Konka Teması,Septal spur, Başağrısı

Tablo 1. Preop ve Postop VAS Skalası

Hasta sayısı Ortalama Standart sapma

PREOP VAS 33 3,81 0,950
POSTOP VAS 33 0,91 0,879

RPS-125

riNoplasti operasyoNu esNasıNda rastlaNaN 
riNolit
Ceyhun Aksakal
Ceyhun Aksakal, Tokat Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Tokat

Rinolit genellikle bir yabancı cisim etrafında mineral maddelerin birik-
mesiyle oluşmuş nazal kavitede görülen sert kitledir. Hastalar genellik-
le burun tıkanıklığı, tek taraflı pürülan akıntı, kötü koku gibi şikayetlerle 
başvururlar. Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülür. Genellikle alt 
konka ile septum arasında gözlenir. Rijit endoskop ile bakıda nazal kavi-
tede sert kitle çevre mukozaya yapışmış olarak gözlenebilir. Waters grafi-
si veya BT ile yüksek opasite verdiğinden rahatlıkla görülebilir. Tedavisi 
genellikle lokal anestezi altında kitlenin rijit endoskopla çıkartılmasıdır. 
Bu olguda Rinoplasti operasyonu esnasında sağ nazal kavitede gözlenen 
rinolitin literatür eşliğinde sunumu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rinolit, Rinoplasti, Yabancı cisim
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RPS-126

üst soluNum yolu eNfeksiyoNuNu takibeN 
erkeN döNemde komplike olaN riNosiNüzit: 
olgu suNumu
Bülent Öcal, Gamze Büyükküpçü, Caner Ateşağaoğlu, Cem Saka,  
Emel Çadallı Tatar
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Bölümü, Ankara

Giriş: Akut sinüzit, sıklıkla viral ÜSYE nin bir komplikasyonu sonu-
cu gelişir. Sinüzite bağlı olarak gelişen orbital komplikasyonların en sık 
görüleni ise preseptal sellülittir (enflamatuvar ödem). Literatürde, semp-
tomların 10 günün üzerinde devam etmesinin veya 5.günden sonra 
kötüleşmesinin, viral ÜSYE üzerine bakteriyel enfeksiyon eklendiğini 
düşündürmesi gerektiği konusunda görüş birliği vardır. Dolayısıyla klinik 
tablonun komplike hale gelebilmesi için bir süre geçmesi gerekmektedir. 
Burada, viral ÜSYE yi takiben hızlı bir şekilde 3.günde, frontal kemik sağ 
yarısında hassasiyet ve sağ periorbital ödem gelişen komplike bir sinüzit 
vakasına yaklaşım literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Olgu sunumu: 17 yaşında erkek hasta, 3 gündür olan ÜSYE yi taki-
ben sağ göz etrafında şişlik, kızarıklık, frontal hassasiyet ve ağrı şikayetiyle 
başvurdu. Fizik muayenesinde sağda periorbital bölgede ve frontal ke-
mik üzerinde ödemi mevcuttu. Göz hareketlerinde kısıtlılık,çift görme ve 
görmede azalma semptomları yoktu. Endoskopik muayenesinde sağ orta 
meadan kaynaklanan pürülan drenaj izleniyordu. Paranazal sinüs BT sin-
de sağda yaygın frontal sinüziti vardı. Hasta, akut frontal sinüzit kompli-
kasyonu nedeniyle takip eden günde opere edildi. Operasyon sonrasında 
hastanın kliniği dramatik bir şekilde düzeldi. 

Tartışma: Akut sinüzitte, enfeksiyonun hızlı bir şekilde progrese ol-
duğu durumlarda hasta, hospitalize edilmeli ve parenteral antibiyotik te-
davisi başlanmalıdır. Konservatif tedavi seçenekleri çoğu vakada yeterli 
olmakla birlikte, enfeksiyonun frontal sinüs ön duvarını tutarak frontal 
bölgede ödem yaptığı süpüratif olgularda, erken cerrahi müdahaleyle 
frontal sinüs drenajı sağlanarak hasta semptomları rahatlatılabilir
Anahtar Kelimeler: akut frontal rinosinüzit, ÜSYE, periorbital ödem, 
komplikasyon

RPS-127

septoplastiNiN hematoloJik parametreler 
ve yaşam kalitesi üzeriNe etkileriNiN 
değerleNdirilmesi
Mehmet Karataş1, Yasin Sarıkaya1, Serdar Olt2

1Adıyaman Üniversitesi, KBB Ana Bilim Dalı, Adıyaman 
2Adıyaman Üniversitesi, Dahiliye Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Amaç: Septoplastinin hastalarda hematolojiik parametreler ve yaşam 
kalitesi ölçeği (NOSE) üzerine etkileri ve bunların biribrleriyle korelasyo-
nunun analizini yapmak.

Yöntem: Çalışmaya septum deviasyonu nedeniyle septoplasti operas-
yonu geçiren 99 hasta ile 55 sağlıklı kontrol hastası alındı. Septum devias-
yonu olan hastaların 55’i erkek 44’ü bayan ve yaş ortalaması 25,7±10,2 
idi. Kontrol grubundaki sağlıklı bireylerin 38’i erkek, 17’si bayan ve yaş 
ortalamaları 25,8±3.07 idi. Preop ve postoperatif 3. ay hematolojik pa-
rameterler ve NOSE skorları karşılaştırıldı.

Bulgular: Septum deviasyonu olan hastaların operasyon öncesi ve 
sonrası verileri karşılaştırıldı. NOSE skoru, MPV, RDW-CV ve PDW her 
iki grup arasında anlamlı olarak farklı idi (p değeri <0.05). NOSE skoru, 
MPV ve RDW değerlerinin postoperatif dönemde anlamlı olarak azaldığı 
saptanırken, PDW değerlerinin ise anlamlı olarak artmış olduğu saptan-
dı. Fakat NLR değerleri gruplar arasında farklı değildi. Septum devias-
yonu olan hastaların operasyon öncesi ve sonrası verileri kontrol grubu 
ile karşılaştırıldı. Gruplar arasında MPV, RDW-CV ve PDW değerleri an-
lamlı olarak farklı saptanırken (p <0.05), NLR değerleri farklı değildi (p 
>0.05). Operasyon öncesi MPV, RDW-CV ve PDW değerlerinin operas-
yon sonrası ve kontrol grubundaki bireylerin verilerinden anlamlı olarak 
yüksek olduğu saptandı. Hastalar NOSE skoruna göre %50’den fazla dü-
zelen hastalar ile %50’den az düzelme olan hastalar olarak 2 farklı gruba 
ayrıldı. Bu iki grup arasında MPV ve Hemoglobin değerleri karşılaştırıldı. 

Her iki grup arasında MPV ve hemoglobin değerleri anlamlı olarak farklı 
saptanmadı (p >0,05). Hastaların hemoglobin değerleri septoplasti ope-
rasyonu öncesi ve sonrası dönemler arasında karşılaştırıldı ve anlamlı bir 
fark saptanmadı (p>0,05). 

Sonuç: Septoplasti NOSE skorları, MPV, RDW-CV üzerinde anlamlı 
etkiye sahip olmakla beraber hemoglobin ve NLR üzerinde anlamlı bir 
etkiye sahip değildir. Septoplasti yaşam kalitesini arttıran ve MPV’yi dü-
şürerek kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltan bir cerrahi girişimdir.

Anahtar Kelimeler: septoplasti, mean platelet volume, hemoglobin, NOSE,

RPS-128

siNoNazal hemaNJioperisitomlarda kliNik 
deNeyimimiz
Ela Araz Server1, Ahmet Görkem Yasak1, Özgür Yiğit1,  
Kemal Behzatoğlu2

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,KBB Kliniği,İstanbul 
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Patoloji Kliniği,İstanbul

Hemanjioperisitomlar,kapiller damarlardan orijin alan,bu yüzden ka-
piller damarların olduğu heryerde görülebilen nadir bir tümördür.Orijin 
aldığı hücreler, kasılabilme özelliğine sahip,bazal membranı dıştan saran 
perisitlerdir.Erkeklerde ve alt ekstremitede daha fazla görülür.%15-20 ci-
varı baş-boyun bölgesinde ortaya çıkar ve baş-boyun bölgesinde en sık 
sinüslerde lokalize olur.Benign ve malign histolojik özellik gösterebilir.
Burun tıkanıklığı,burun kanaması ve baş ağrısına sebep olabilir.Tedavisi 
geniş cerrahi rezeksiyondur.Bu makalede muayenesinde nazal polip sap-
tanan ve kliniğimizde opere edilen 2 tane sinonazal hemanjioperisitom 
vakası literatür bilgisi eşliğinde tanı ve tedavideki güncel yaklaşımlar ile 
değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: hemanjiyoperisitom, nazal polip, perisit

RPS-129

çocukluk çağı rekürreN idiyopatik 
epistaksisiNde NazofroNtal açıNıN öNemi
İbrahim Hakan Bucak1, Mehmet Karataş2, Habip Almış1, Velat Çelik1, 
Sedat Doğan2, Yasin Sarıkaya2, Mehmet Turgut1

1Adıyaman Üniversitesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Adıyaman 
2Adıyaman Üniversitesi, KBB Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Amaç: Nazofrontal açı (NFA) ile idiyopatik çocukluk çağı epistaksisi 
arasında bir ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi.

Yöntem: Rekürren idiyopatik epistaksisi olan çalışma grubu ile epis-
taksisi olmayan kontrol grubunun nazofrontal açıları açı ölçer ile değer-
lendirildi. Her iki gruptan elde edilen değerler birbirleriyle karşılaştırıldı.
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Bulgular: Rekürren idiyopatik epistaksis (RİE) grubu 75, kontrol gru-
bu ise100 hastadan oluşmaktaydı. RİE grubunun ortalama NFA’sı 139.29 
± 6.8 (125-159)º iken kontrol grubunda ise 133.77 ± 4.8 (123-146)º 
idi. RİE grubunun NFA’sı kontrol grubundan istatistiksel olarak belirgin 
biçimde yüksek idi (p<0.001).

Sonuç: Daha fazla sayıda hasta ile yapılacak çalışmalar ve patofiz-
yolojik değerlendirmelere ihtiyaç duyulmakla beraber, RİE’li hastalar ele 
alınırken artmış NFA epistaksise predispozan faktörlerden biri sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, nazofrontal açı, rekürren idiyopatik epistaksis

Burun mukozasını dolduran,yüzey epiteli altına kadar uzanmış tümör. HE.

 
Şekil 1. RİE’li grup (kırmızı çizgi) ile kontrol grubunun (mavi çizgi) ortalama NFA’ları.

RPS-130

bilateral orta-superior koNka bülloza: Nadir 
görüleN iki olgu
Mert Cemal Gökgöz, Hamdi Taşlı, Halil Altın Karataş, Murat Bınar
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Konka bülloza sıklıkla orta konkanın pnömotizasyonu olarak 
tanımlanmakla beraber inferior ve süperior konkalar nadiren etkilenir. 
Konka bülloza tanısı paranazal BT ile konulur. Burun tıkanıklığı ve baş 
ağrısı etyolojisinde paranazal BT incelenirken süperior konkalara da dik-
kat edilmelidir. 

Olgu 1: 23 yaşında erkek hasta yaklaşık 3 yıldır var olan hafif dere-
cede burun tıkanıklığı ve özellikle gribal enfeksiyon sırasında artan baş 
ağrısı yakınmaları ile başvurdu. Hastanın kulak burun boğaz sistem mu-
ayenesinde anterior rinoskopide nazal septum orta hatta ve inferior kon-
kalar normotrofik olarak izlendi. Endoskopik muayenede orta mea açık 
ve nazofarenks tabii görünümde izlendi. Paranazal BT tetkikinde her iki 
superior ve orta konkanın büllöz formasyonda olduğu görüldü. Hastaya 
mukozal konkal hipertrofinin azaltılması amacıyla nazal steroid tedavisi 
düzenlendi. Hastanın şikayetleri 3 aylık tedavi sonrasında geriledi. 

Olgu 2: 20 yaşında erkek hasta uzun zamandır devam eden gide-
rek artan burun tıkanıklığı ve baş ağrısı yakınmaları nedeniyle başvurdu. 
Hastanın kulak burun boğaz sistem muayenesinde anterior rinoskopide 
nazal septum sağa deviye ve inferior konkalar normotrofik olarak izlendi. 
Endoskopik muayenede orta mea, orta konka hipertrofisi nedeniyle kıs-
men oblitere olarak izlendi. Hastanın paranazal BT tetkikinde her iki taraf 

orta konka ve süperior konka büllöz formasyonda izlendi. Hastaya konka 
büllöza açılımı ve septoplasti ameliyatı önerildi ancak hasta ameliyat ol-
mayı kabul etmedi. Nazal steroid tedavisi düzenlenen hastanın şikayetleri 
kısmen geriledi. 

Sonuç: Konka bülloza sıklıkla orta konkada izlenmekle beraber süpe-
rior konka pnömotizasyonu nadiren izlenmektedir. Endoskopik muayene 
sırasında süperior konka ilişkili patolojiler atlanabilmekle birlikte paranazal 
BT koronal kesitlerinde konka bülloza tanısı kolaylıkla konulabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: burun tıkanıklığı, orta konka bülloza, superior konka bülloza,

 
Şekil 1. A: Süperior Konka Bülloza B: Orta Konka Bülloza

RPS-131

froNtal siNüs iNferior duvarıNı destrükte 
ederek supraorbital bölgeye ve ziNN 
halkasıNa uzaNaN dev iNverted papillom
Turgut Yüce, Erkan Esen, Ayşe Adin Selçuk, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel
Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, K.B.B. Ana Bilim Dalı, Kocaeli

İnverted papillom nadir görülen, benign ancak az da olsa malign trans-
formasyon gösterebilen, yüksek rekürrens oranlarına sahip sinonazal tü-
mörlerdendir. Nazal tümörlerin yaklaşık olarak %0,5-4’ünü oluştururlar. 
İnsidansı 5-15/1000.000’dur. Nazal polipozis nedeniyle 2 kez operasyon 
öyküsü olan 43 yaşında erkek hasta burunun sağ tarafında tıkanıklık ve 
tüm sağ nazal kaviteyi dolduran kitle nedeniyle başvurdu. Kitleden alınan 
derin biyopsi sonucu inverted papillom olarak raporlanan hasta Krouse 
sınıflamasında evre T4 olarak belirlendi. Endoskopik sinüs cerrahisindeki 
gelişmelere rağmen frontal sinüse açık cerrahi yaklaşım gerekebilmek-
tedir. Dev kitle osteoplastik frontal sinus cerrahisi ve endoskopik olarak 
nazal kaviteden güvenli cerrahi sınırlar sağlanarak çıkarıldı. Bu evrede 
inverted papillomlarda altın standart yaklaşım açık cerrahidir. Daha önce 
de iki defa yetersiz cerrahi olan hastaya yapılan bu cerrahi yaklaşımın 
endikasyonları literatür eşliğinde sunuldu.
Anahtar Kelimeler: İverted Papillom, Nüks, Paranazal sinüs tümör, Endoskopik 
cerrahi
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RPS-132

Nazal vestibüldeki hpv kayNaklı 
papillomlarıN kriyoterapi ve 
cerrahi+koterizasyoN ile tedavi soNuçlarıNıN 
karşılaştırılması
Muhlis Bal, Gökçen Coşkun Bal, Serkan Karadağ, Ömer Aydın Dede
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

Giriş: Nazal vestibül kaynaklı kitlelerin patolojik ve tedavi şekilleri ve 
sonuçları açısından karşılaştırılması.

Gereç ve yöntem: 2011-2016 yılları arasında burun vestibülden kay-
naklanan burun dışına uzanım gösteren lezyonu olan ve merkezimize baş-
vuran 11’i erkek 7’si bayan 18 hastaya polip ön tanısı kondu. 10 hastaya 
total eksizyon + koterizasyon, 8 hastaya ise biyopsi için materyal alın-
dıktan sonra sadece kriyoterapi uygulandı. Materyallerin tümünün kesit 
yüzeyi solid, gri-ten renkli olarak izlendi. Histopatolojik inceleme sonucu 
intranazal HPV papillom tanısı konan hastalar tanısal özellikleri ile ilgili 
literatür bilgileri ışığında tartışıldı.

Bulgular: 5 yıllık dönem içerisinde nazal vestibülden kaynaklanan ağ-
rısız kitle nedeniyle başvuran hasta sayısı 18 olup, hastaların 11’i erkek, 
7’si bayandı. 7 erkek, 3 bayan hastaya total eksizyon ve eksizyon sonrası 
koterizasyon, 4 erkek ve 4 bayan hastaya biyopsi sonrası kriyoterapi uy-
gulandı. Hastaların 5’ine 3 seans 3’üne 4 seans uygulandı. Cerrahi uygu-
lanan 1 hastada, kriyoterapi uygulanan 2 hastada nüks izlendi. Cerrahi 
sonrası nüks olan hastaya kriyoterapi, kriyoterapi uygulanan ve nüks 
gelişen hastalara cerrahi tedavi uygulandı. Takiplerimizde 2. kez nüks ger-
çekleşen hastamız olmadı. 

Tartışma ve sonuç: Kriyoterapi benign, premalign ve malign lezyon-
ların tedavisinde kullanılan etkili, pratik, uygulanması kolay, genellikle 
anesteziye ihtiyaç göstermeyen ekonomik bir yöntemdir. Nazal vestibül-
deki kitlelerden uygun olabilenler için kolaylıkla kullanılabilir. Cerrahi ola-
rak bu tür kitlelerin çıkarılması ve koterizasyonla desteklenmesi diğer bir 
tedavi yöntemidir. Kür açısından iki yöntemin de yakın sonuçlar verdiğini 
bazı hastalar içinse nüks sonrası alternatif olarak kullanabilecek biribirni 
tamamlayıcı yöntemler olduğunu söyleyebiriz.
Anahtar Kelimeler: papillom, kriyoterapi, koterizasyon, HPV

RPS-133

aNterior palatoplasti cerrahisiNiN yumuşak 
damak ve üst havayolu parametreleriNe 
etkisiNiN bilgisayarlı tomografi ile 
değerleNdirilmesi
Adin Selçuk, Erkan Esen, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Turgut Yüce, 
Sebla Çalışkan, Sinem Daşlı, Selahattin Genç
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,KBB Kliniği, Kocaeli

Tıkayıcı Uyku Apnesi (TUA) hastalarında gerçekleştirilen Anterior 
Palatoplasti cerrahisinin yumuşak damak ve üst havayolu parametreleri-
ne etkisinin ve cerrahinin uzun vadede etkinliğinin gösterilmesi amaçlan-
mıştır. Çalışma, anterior palatoplasti cerrahisi uygulanmış saf horlama ve 
OSA hastalarında prospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Üst havayolu ve 
yumuşak damak parametrelerindeki değişikliklerin değerlendirilebilmesi 
için preoperatif ve postoperatif yaklaşık birinci yılda paranazal sinüs bil-
gisayarlı tomografileri çekilmiştir. Tıkanıklığın yerini değerlendirmek için 
ilaçla indüklenmiş uyku endoskopisi yapıldı. Yalnızca velum seviyesinde 
anterior-posterior planda kapanması olan hastalar çalışmaya alınarak an-
terior palatoplasti operasyonu gerçekleştirildi. Yumuşak damak kalınlığı, 
velum-posterior farengeal duvar mesafesindeki değişiklik, yumuşak da-
mak hizasında total havayolu kesit alanı değerlendirildi. Cinsiyet, vücut 
kitle endeksi, apne hipopne endeksi gibi parametrelerle korelasyonu ça-
lışıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası ölçümler student t-testi ve Ki-kare testi 
ile karşılaştırıldı.
Anahtar Kelimeler: anterior palatoplasti, bilgisayarlı tomografi, horlama, obstrüktif 
uyku apnesi

RPS-134

pap tedavisi altıNdaki ağır osa’ lı hastalarda 
serum copeptiN seviyeleriNiN araştırılması
Üstün Osma1, Ömer Tarık Selcuk1, Mete Eyigör2, Levent Renda1,  
Nursel Türkoglu Selçuk3, Hülya Eyigör1, Mustafa Deniz Yılmaz1, 
Oğuzhan İlden1, Hande Ünlü3, Meral Gültekin2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Kliniği 
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği 
4Hacettepe Üniversitesi , Halk Sağlığı Enstitüsü

Amaç: Uyku apne sendromu (OSA) olan hastalarda PAP(pozitif hava-
yolu basıncı) tedavisi öncesi ve sonrası ölçülen serum copeptin düzeyle-
rini karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya ağır uyku apnesi (&gt; 30 AHİ) olan 16 hasta 
ve 20 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Ağır uyku apnesi olan ve PAP kullanan 
hastalardan, PAP öncesinde ve 1 yıl sonrasında serumda copeptin düzey-
leri analiz sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar: 16 ağır OSA’ lı ve 20 sağlıklı gönüllünün yaş ortalaması 48 
(38-60) olarak bulundu. PAP tedavisinden sonra serum copeptin düzey-
lerinin belirgin azaldığı görüldü.(Tedavi öncesi; 0.73 (0.60-1.16)ng/ml, te-
davi sonrası; 0.675 (0.32-0.98)ng/ml. Bu azalma tedavi öncesi ve sonrası 
değerler karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Sonuç: Serum copeptin düzeyleri özellikle kardiyovasküler hastalık-
lar olmak üzere birçok hastalıkta strese yanıt olarak artabilmektedir. Ağır 
OSA grubunda serum copeptin düzeyleri belirgin olarak azalmıştır. Bu 
hastalar kardiyovasküler hastalıklar açısından daha yüksek risk altında 
olabilecekleri için daha yakın takip edilmelidirler.

RPS-135

reNal hücreli karsiNomuN siNoNazal 
metastazı
Hülya Eyigör1, Emin Eren2, Tamer Yeğinaltay3, Selim Turan1, Ömer Tarık 
Selçuk1

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği 
2Bolvadin Devlet Hastanesi KBB Kliniği 
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Böbreğin en sık malign tümörü olan renal hücreli karsinom erişkinlerde 
görülen tüm malignitelerin %3’ünü oluşturmakta ve %2 – 8’inde hastalık 
baş boyun bölgesinde metastaz ile karşımıza çıkmaktadır. Nazal kaviteye 
metastaz seyrek olup bugün literatürde yaklaşık 50 civarında vaka bil-
dirilmiştir. Sinonazal bölgeye metastaz kötü prognoz göstergesi olarak 
kabul edilmektedir. En yaygın semptom epistaksis olup unilateral burun 
tıkanıklığı, anosmi, diplopi, fasiyel ağrı ve fasiyel şişlik gibi yakınmalar 
olabilmektedir. Bu çalışmada Renal Hücreli Karsinom Clear tip (grade 
2) nedeniyle 5 yıl önce radikal nefrektomi öyküsü olan, tekrarlayan tek 
taraflı burun kanaması şikayetiyle başvuran ve nazal kaviteye metastaz 
saptanarak cerrahi uygulanan 62 yaşında erkek hasta literatür bilgileri ile 
birlikte sunulmuştur.



12.Türk 
Rinoloji  
Kongresi

Video Sunumlar
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VS-001

PterigoPalatin Fossada ProPtozise neden 
olan Kist HidatiK’in endonazal endosKoPiK 
eKsizyonu
Muhammet Fatih Gökmen, Süha Beton, Selçuk Mülazimoğlu,  
Hasay Guliyev, Hazan Başak, Zahide Çiler Tezcaner, Cem Meço
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Kist hidatik (ekinokokkozis) zoonotik karakterli bir hastalıktır. 
Echinococcus granulosus’un larvaları insanın karaciğer, akciğer ve di-
ğer organlarını tutarak ağır patolojik bozukluklara neden olabilmektedir. 
Kist hidatik; baş boyun bölgesinde nadir olarak görülürse de bu bölgede 
en sık serebral ve intraorbital kist hidatiğe rastlanır. Bu olgu sunumunda 
endonazal endoskopik yaklaşım ile opere edilen pterigopalatin fossa kist 
hidatiği tartışılmıştır.

Olgu: Otuz altı yaşında erkek hasta sol göz çevresinde 7 yıldır giderek 
büyüyen kitle ile kliniğimize başvurdu. Fizik ve nörolojik muayenesinde 
proptozis dışında patoloji saptanmadı. Görüntüleme yöntemlerinde sol 
zigomatik mastikator alanda kalsifiye - kistik lezyon, sol sfenoid kemik 
büyük kanadında harabiyet görüldü. Bu bölgeden yapılan İİAB sonucu 
kist hidatik lehine yorumlandı. Operasyon öncesinde enfeksiyon hasta-
lıklarına danışılarak albendazol tedavisi başlanan hastada yapılan tetkik-
lerde başka bölgelerde kist hidatik’e rastlanmadı. Endonazal endoskopik 
cerrahi navigasyon desteği ile uygulandı. Kitle total olarak eksize edildi. 
Kitle eksizyonu sonrası oluşan kavite %3’lük NaCl solüsyonu ile irrige 
edildi. Takiplerinde nüks izlenmedi.

Tartışma: Echinococcus granulosus orbital tutulumu, tüm tutulum 
bölgelerinin %1’den azını oluşturmakla birlikte genellikle çocuk ve genç 
erişkinleri tutma eğilimindedir. Hastaların çoğunda vakamızda olduğu 
gibi, unilateral yavaş ve ilerleyici proptozis öyküsü vardır. Kist hidatiğin 
tedavisinde radikal cerrahi tek küratif tedavidir. Endonazal endoskopik 
yol ile bu bölgenin patolojileri uygun vakalarda daha az morbidite ile 
rezeke edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, propitozis, pterigopalatin fossa

Pterigopalatin Fossa Kitlesi ve Navigasyon Görüntüsü

 
Şekil 1. Pterigopalatin Fossa Kitlesi ve Navigasyon Görüntüsü

VS-002

graves oFtalmoPatisi’nde endonazal 
endosKoPiK orbital deKomPresyon
Özgür Tarkan, Özgür Sürmelioğlu, Muhammed Dağkıran
Çukurova Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Graves oftalmopatisi tiroid hastalığı olsun olmasın gözü etkileyen oto-
immun inflamatuar bir bozukluktur. Graves’li hastaların %5’inden daha 
azında şiddetli oftalmopati gelişmektedir. Gerçek mekanizma halen kesin 
olarak bilinmemektedir. Ortak bir otoantijenin lenfositleri aktive ederek 
ekstraokuler kas dokusunu ve diğer orbital dokuları infiltre ettiği ve infla-
masyonla bu dokularda şişmelere neden olduğu düşünülmektedir. Klasik 
bulgular gözkapağında retraksiyon, proptosis, okuler injeksiyon, korneal 
ülserler kemozis, ekstraokuler kaslarda infiltrasyon ve fibrozisdir. Graves 

oftalmopatisinde tedavi kişiye özgü olmalı ve eşzamanlı bulunan tiroid 
hastalığının kontrolu ile başlamalıdır. Yaklaşık %10 hastada sistemik glu-
kokortikoidler, siklosporin ya da orbital radyoterapi gibi daha ileri tedavi-
ler gerekir. Orbital dekompresyon cerrahisi, şiddetli korneal hasarı, optik 
nöropati ve proptozis nedeniyle kozmetik deformitesi olan hastalarda 
endikedir. Orbital dekompresyon tek duvar olabildiği gibi dört duvarın çı-
karılması şeklinde de uygulanabilir. Bu olgu sunumunda Graves oftalmo-
patisi tanısı ile total tiroidektomiyi takiben endonazal endoskopik orbital 
dekompresyon yapılan 59 yaşında erkek hasta sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Graves hastalığı, oftalmopati, dekompresyon

VS-003

aKut sinüzit sonrası gelişen orbital selülit 
olgusuna endosKoPiK sinüs cerraHisi
Çağrı Çelik, Taşkın Tokat, Görkem Atsal, Deniz Tuna Edizer,  
Oben Yıldırım, Tolgahan Çatlı
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

Giriş: Sinüzit tedavisinde antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılmasına 
karşın paranazal sinüslerin infeksiyonlarını sonucunda komplikasyonlar 
gelişebilmektedir. Sinüzit komplikasyonları çok sık görülmemektedir an-
cak bazen enfeksiyonun orbita ve intrakraniyal dokulara hızlı yayılmasıyla 
mortalite ve morbidite riski yüksek komplikasyonlar ortaya çıkabilmekte-
dir. Sinüzite bağlı orbital komplikasyonlar; preseptal sellülit (enflamatuvar 
ödem), orbital sellülit, orbital apse, subperiosteal apse ve kavernöz sinüs 
trombozudur. Orbital selülitin en sık nedeni orbitaya komşu sinüslerdeki 
enfeksiyonun lokal yayılım göstermesidir. Orbital apsenin kapaklarda ve 
gözde kızarıklık, görme seviyesinde azalma, göz hareketlerinde kısıtlılık, 
kemozis, pupil ışık reaksiyonlarında bozulma, orbital ağrı ve proptozisle 
karakterize bir klinik tablosu vardır.Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak 
subperiostal ve orbital abse oluşumu görülebilir.Venöz anastomozlar ve 
anatomik yakınlık nedeniyle orbita içindeki enfeksiyonlar, kavernöz sinüs 
trombozu ve beyin absesi gibi morbidite ve mortaliteyi artırıcı komplikas-
yonlara neden olabilir. Orbital selülit bulgularıyla gelen hasta hastaneye 
yatırılmalı, etkene ve klinik bulgulara yönelik laboratuar ve görüntüleme 
tetkikleri istendikten sonra hızla geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine 
başlanmalıdır. Subperiostal ve orbital abse gelişimi açısından dikkatli 
olunmalıdır. 

Olgu: Acil servise sağ gözde ağrı, kızarıklık ve şişlik şikayeti ile başvu-
ran 30 yaşında kadın hastaya göz hekimi tarafından yapılan muayene ve 
istenilen orbital bt sonrasında preseptal selülit ön tanısı düşünülmüştür. 
Bu öntanıyla değerlendirilme amaçlı kliniğimize gönderilen hastada pre-
septal selülit düşünülerek hospitalize edilmiştir. İntravenöz antibiyoterapi 
düzenlenmesi açısından enfeksiyon hastalıklarının değerlendirilmesi son-
rasında ampicilin sülbaktam tedavisi başlanmış ve sedimantasyon, crp, 
hemogram tetkikleri istenmiştir. Sedimantasyon ve crp yüksekliği bulunan 
hastanın tedavisinin 2.gününde sağ gözde bakış kısıtlılığı ve görme kalite-
sinde azalma gelişmesi üzerine göz hastalıkları konsültasyonu sonrasında 
orbital MR istenmiştir. Bu bulgularla değerlendirildiğinde orbital selülit 
geliştiği düşünülen hastaya tarafımızca acil endoskopik cerrahi müdahale 
yapıldı. Bu girişimde öncelikle uncinektomi yapıldı. Ardından maksiller 
sinüs ostiumu genişletildi. Maksiller sinüs içindeki yoğun püy aspire edildi. 
Bulla içerindeki enfeksiyon temizlendi. Postoperatif takiplerinde antibiyo-
terapine de devam edilen hastanın şikayetlerinde gerileme olması üzerine 
elektif cerrahi planlanarak taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler: endoskopik sinüs cerrahisi, orbital selülit, sinüzit 
komplikasyon

VS-004

endosKoPiK endonazal enseFalosel cerraHisi
Sercan Göde, Baha Sezgin, Umut Erdoğan, Raşit Midilli, Bülent Karcı
Ege Universitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir

Ensefalosel kraniyumdaki bir defektten beyin dokusunun herniasyonu 
şeklinde tanımlanmaktadır. Ensefalosellerin en nadir formu bazal ensefa-
lesellerdir ve %10 oranında görülmektedir. Semptomlar lokalizasyona ve 
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büyüklüğüne göre değişkenlik göstermekte olup rinore, baş ağrısı, diplopi 
en başta gelenleridir. Ensefaloseller ilerleyen dönemlerde görme alanı de-
fektlerine ve görme kayıplarına da neden olabilmektedir. Çalışmada oftal-
mopleji gelişmesi ve görme kaybı oluşması sonrası kliniğimize başvuran ve 
yapılan radyolojik tetkikleri sonucunda ensefalosel ve komplike sinüzit tanı-
sı konulan olguda uygulanan cerrahi prosedürun tartışılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ensefalosel, oftalmopleji, görme kaybı, draf 3

VS-005

Kavernöz sinüs tümör cerraHisi
Nurlan İsayev1, Süha Beton1, Hasay Guliyev1, Melih Bozkurt2,  
Gökmen Kahiloğulları2, Cem Meço1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Hipofiz adenomlarının cerrahi tedavisinde endonazal endos-
kopik yaklaşım günümüzde ilk tercih durumundadır. Bu yaklaşımın bir 
avantajı da laterale yani kavernöz sinüse invaze tümörlerde mikroskopik 
yaklaşıma oranla daha iyi görüntü ve manipülasyon olanağı sunmasıdır. 
Kavernöz sinüse invaze hipofiz adenomları total rezeksiyon ve kanama 
kontrolü açısından zor bir grubu oluştururlar. Bu video sunumunda buna 
örnek olabilecek kavernöz sinüs içine yaygın yayılımı olan bir hipofiz ade-
nomunun nöronavigasyon eşliğinde endonazal endoskopik yol ile yapı-
lan cerrahisi sunulacaktır.

Olgu: Yaklaşık 6 yıldır nonspesifik başağrısı şikayeti olan 23 yaşındaki 
erkek hastanın dış merkezde yapılan kranial manyetik rezonans görüntü-
leme (MRG)’sinde hipofiz lojunu dolduran, klivusda destruksiyona neden 
olan, kavernöz sinüsü invaze edip internal karotid arteri (ICA) 360 derece 
saran ve sfenoid sinüs ön duvarına uzanan sellar parasellar yerleşimli kit-
le saptanması üzerine kliniğimize yönlendirildi. Hastaya nöronavigasyon 
eşliğinde transnasal Doppler cihazı kullanılarak endonazal endoskopik 
yaklaşım ile transsfenoidal cerrahi planlandı. Önce rekonstrüksiyon dü-
şünülerek Haddad flebi hazırlandı. Sfenoid sinüs içindeki tümör rezeke 
edildi ve sella durası tanındı. Doppler ve nöronavigasyon yardımı ile ICA 
en inferior kısmında tanındı. Sella içindeki tümör temizlendikten sonra 
tümörün invaze ettiği kavernöz sinüs içinde ICA etrafındaki tümör açı-
lı aletler vasıtası ile tümör kalmadığından emin olana kadar temizlendi. 
Kanama kontrolü sonrası sella tavanından gelen BOS sızıntısı alınan 
yağ ve fasia lata ile kapatıldıktan sonra üzerine nazoseptal flep serildi. 
Postoperatif hemen yapılan MRI de tümörün total olarak eksize edildiği 
görüldü. Postoperatif dönemde BOS rinoresi olmadı. 

Sonuç: Endonazal endoskopik yaklaşım ile hipofiz cerrahisi deneyimli 
ve uygun ekipmanın bulunduğu merkezlerde başarı ile uygulanmaktadır. 
Parasellar invazyon, özellikle de kavernöz sinüs invazyonu gösteren tü-
mörlerde bu yaklaşım hem iyi ekspozisyon sağlaması hem de dört el ile 
manipülasyon yapılabilmesi bakımından değerlidir. Nöronavigasyon ve 
Doppler kullanımı kavernöz sinüs içerisinde her an ICA takibi yapılabil-
mesi için önemli araçlardır. Kavernöz sinüs tümör cerrahisi için endonazal 
endoskopik yaklaşım uygun vakalarda ve merkezlerde bu videoda da gö-
rüldüğü üzere değerini kanıtlamış bir yaklaşımdır.
Anahtar Kelimeler: Hipofiz adenomu, Kavernöz Sinüs, Endoskopik Endonazal 
Cerrahi

VS-006

ProPtozise neden olan PediatriK Paranazal 
sinüs mantar toPu
Onur İsmi, Helen Bucioğlu, Yusuf Vayısoğlu, Cengiz Özcan
Mersin Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Mersin

Paranazal sinüs fungal enfeksiyonları invaziv ve non-invaziv olarak 
sınıflandırılabilir. Non-invazif olanlar arasında yüzeyel mantar enfek-
siyonları, mantar topu ve alerjik fungal sinüzit sayılabilir. Pediatrik yaş 
grubunda paranazal sinüs mantar topu nadiren görülmektedir. Bu olgu 
sunumunda pediatrik yaş grubunda proptozise neden olan mantar topu 
olgusu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fungal sinüzit, mantar topu, proptozis

VS-007

PetroKlival KondrosarKoma endonazal 
endosKoPiK yaKlaşım
Hazan Başak1, Süha Beton1, Gökmen Kahiloğulları2,
Selçuk Mülazimoğlu1, Ağahan Ünlü2, Cem Meço1 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Kafa tabanı kondrosarkomları petroklival sinkondrozisten geli-
şen oldukça nadir patolojilerdir. Semptomlar genellikle önemli nörovas-
küler yapıların kitle etkisiyle yer değiştirmesine bağlı oluşur. Bu tümörlerin 
yavaş büyümesi semptomların ortaya çıkmadan büyük boyutlara ulaş-
masına ve tanıda gecikmeye yol açabilmektedir. Bu yazıda navigasyon 
destekli endonazal transsfenoidal endoskopik yaklaşım ile opere edilen 
petroklival kondrosarkom olgusu sunulacaktır.

Olgu: Yirmi üç yaşında erkek hasta 2 yıldır olan diplopi şikayeti ile kli-
niğimize başvurdu. Nörolojik muayenesinde solda 6. sinir palsisi saptandı. 
Görüntüleme yöntemlerinde 2.1x2.3x2.5cm boyutunda klivusu destrükte 
eden kavernöz sinüse ulaşan ve internal karotid arteri iten petroklival kit-
le görüldü. Tümör petröz apekste, temporal lob mediobazal segmentini 
ve ponsu basıya uğratmaktaydı. Endonazal transsfenoidal endoskopik 
cerrahi, navigasyon ve intraoperatif doppler desteği ile uygulandı. Çevre 
nörovasküler yapılara zarar verilmeden total tümör eksizyonu sağlandı. 
Operasyon sonunda tümör eksizyonu sırasında oluşan BOS kaçağı çok 
katlı teknikle rekonstrükte edildi. Post operatif radyoterapi sonrasında 30 
aylık takipte rekürrens gözlenmedi.

Tartışma: Endonazal endoskopik yaklaşım bu petröz apeks lezyonuna 
müdahalede daha az morbiditeyle önemini göstermiştir. Bu gibi uygun 
olgularda endonazal endoksopik cerrahi efektif bir teknik olmakla birlikte 
her olgu uygunluk açısından ayrıca değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kondrosarkom, Petröz Apeks, Endoskopik Cerrahi

VS-008

diş KöKü KaynaKlı maKsiller sinüs aPsesine 
endonazal endosKoPiK yaKlaşım
Hasay Guliyev, Süha Beton, Selçuk Mülazimoğlu, Ahmet Ağaoğlu,  
Sibel Yıldırım, Zahide Çiler Tezcaner, Cem Meço
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Maksiller sinüs kistik lezyonları her ne kadar sık görülen bir kli-
nik durum olsa da maksiler sinüs yerleşimli apse nadir olarak karşılaşılan 
bir klinik tablodur. Bu olgu sunumunda nadir olan diş kökü kaynaklı, 
maksiler sinüse yerleşen bir apsenin endonazal endoskopik yaklaşım ile 
eksizyonu tartışıldı.

Olgu: Sürrenal bez adenokarsinomu nedeniyle adjuvan kemoradyo-
terapi alan 62 yaşında kadın hastanın takipleri sırasında çekilen pozitron 
emisyon tomografisinde sağ maksiller sinüste fokal patolojik tutulum sap-
tanması üzerine tarafımıza refere edildi. Hastanın yapılan görüntüleme 
yöntemlerinde sağ nazal kavitede, alt konkadan net ayrılmayan, önde 
alt koanayı oblitere eden ve sağ maksiller sinüste tabandan başlayarak 
sinüsü önemli ölçüde dolduran ince kemik duvarlı kistik yapı saptandı. 
Endonazal endoskopik yaklaşım ile lezyona müdahale edildi. Lezyonun 
diş kökü ile ilişkili, pürülan sekresyon içeriğe sahip bir diş kökü apsesi 
olduğu görüldü. Pürülan sekresyon boşaltıldı ve apsenin çevre duvarları 
eksize edilerek sağ maksiller sinüs boşaltıldı. 

Tartışma: Pazanazal bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gö-
rüntüleme apse ve mukosel gibi kistik lezyonlarda çoğunlukla tanı koydu-
rucudur. Bu tür olgularda endonazal endoskopik yol ile daha az morbidite 
ile rezeksiyon yapılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom, Diş apsesi, Maksiller sinüs
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VS-009

endosKoPiK sePtum PerForasyonu onarımı
Serdar Özer, Ahmet Emre Süslü, Metin Önerci
Hacettepe Üniversitesi KBB ABD

Nazal septum perforasyonu (NSP), nazal septal kıkırdak ve/veya kemik 
septumu ile bilateral aynı bölgedeki mukozaların nekrozuna bağlı geli-
şen yapısal bir defekttir. Geçirilmiş burun cerrahileri, dijital veya ekster-
nal travma, tümörler, enfeksiyöz ve inflamatuar hastalıklar en sık görülen 
sebeplerdendir. Hastalar tekrarlayan burun kanamaları, kuruluk, burun 
tıkanıklığı, ağrı, kabuklanma ve solunum sırasında ıslık sesi oluşması gibi 
semptomlar ile gelmektedirler. NSP’ların cerrahi olarak farklı yöntemler 
tarif edilmiştir. Mukozal ilerletme flepleri en sık kullanılan yöntemlerden-
dir ancak çok geniş defektlerde uygulaması zor ve başarı oranları da dü-
şüktür. Videomuzda, septumda 2 cm’lik perforasyonu olan, endoskopik 
olarak mukozal flepler hazırlayıp, arasına sandwich greft yerleştirlerek 
onarım yapılan bir olgu sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: endoskopi, greft, septum perforasyonu

VS-010

rinoFilm: KroniK alerjiK Fungal sinüzit
Furkan Özer, Serdar Özer, Ahmet Emre Süslü, Tevfik Metin Önerci
Hacettepe üniversitesi, Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi ana bilim dalı, Ankara

Alerjik fungal sinüzit fungal antijenlere karşı yoğun bir immün reaksi-
yon sonucu gelişmektedir. Tedavisinde cerrahiye ek olarak kortikostero-
idler kullanılır. Alerjik fungal sinüzit prevalansı cerrahi tedavi gerektiren 
kronik sinüzitli hastalar arasında %5-10 arasındadır. 

29 ay önce dış merkezde nazal polipozis tanısı ile endoskopik sinüs 
cerrahisi hikayesi olan 42 yaşındaki kadın hasta tarafımıza burun tıkanık-
lığı, baş ağrısı ve sağ gözde santral görme kaybı şikayetleri ile başvurdu. 
Yapılan fizik muayenede sağ nazal pasaj internal valv bölgesinde sineşi, 
bilateral evre nazal polipozis ile uyumlu görünüm mevcuttu. Yapılan gö-
rüntüleme tetkiklerinde sfenoid sinüste belirgin ekspansiyona yol açmış 
yoğun içerikli koleksiyon, sinüs duvarlarında rezorpsiyon izlendi ve görü-
nüm öncelikle alerjik fungal sinüzit lehine değerlendirildi.

Sonrasında hastaya yapılan endoskopik sinüs cerrahisinde sağ optik 
sinir dekompresyonu ile birlikte fungal sinüzit ile uyumlu bulgular izlenen 
sinüslerin debridmanı yapıldı. Hastanın postoperatif 8. ay endoskopik 
muayenesinde fungal sinüzit ile uyumlu bulgu izlenmedi.
Anahtar Kelimeler: Alerjik, Fungal, Sinüzit, Endoskopik Sinüs Cerrahisi

VS-011

rinoFilm: KaFa tabanından yabancı cisim 
çıKarılması
Furkan Özer, Serdar Özer, Ahmet Emre Süslü, Tevfik Metin Önerci
Hacettepe üniversitesi, Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi ana bilim dalı, Ankara

4 yaşında erkek hasta tükenmez kalem üzerine düşme sonrasında sağ 
taraf nazal dorsum ile göz arasından kalem nazal kaviteye doğru saplan-
mış. Dış merkezde opere edilen hastadan kalem gövdesi çıkarılmış fakat 
kalemin metalik ucu çıkarılamayınca tarafımıza sevk edilmiş. 

Yapılan görüntüleme tetkiklerinde sağ anterior ethmoidal hücrelerde 
7x3 mm boyutlarında kalem ucu şeklinde metalik cisim izlenmiş, bu ya-
bancı cismin sağ kribriform plate i penetre ederek lateralden mediale doğ-
ru krista galli seviyesinde sonlandığı ve dura mater i deldiği saptanmış. 
İntrakranial kanama bulgusu izlenmeyen hastaya endoskopik olarak sağ 
orbita medial duvarından girerek kafa tabanına saplanan yabancı cismin 
çıkarılması ve BOS rinore onarımı ameliyatı yapıldı. Hastanın postopera-
tif 5. Ay kontrolünde herhangi bir şikayeti saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: BOS rinore, Yabancı cisim, Endoskopik BOS fistül onarımı
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OSS-001

Yeni bir “kıkırdak dilimleYici” tasarımı ve 
kadavra çalışması sonuçları
Onur Ergün, Münir Demir Bajin, Levent Sennaroğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

Otolojide greft materyali olarak kıkırdak, üstün yapısal özellikleri ve 
perforasyon onarımındaki yüksek başarısı ile özellikle kronik östaki dis-
fonksiyonu varlığında, sigara içen hastalarda, doku oksijenlenmesinin 
bozuk olduğu hastalarda ve revizyon cerrahilerinde giderek artan sıklıkta 
tercih edilmektedir. Odyolojik olarak en iyi sonuçların 0.5mm’den daha 
ince kıkırdak greftlerle elde edilebildiği lazer vibrometri çalışmalarıyla 
gösterilmiştir. 0.5mm’den daha ince ve düzgün yüzeyli kıkırdak dilimle-
ri, kalın kıkırdak parçanın elde şekillendirilmesiyle elde edilememektedir. 
Bu ihtiyaç doğrultusunda kıkırdağı ezmeden, istenilen kalınlıkta düzgün 
yüzeyli parçalar şeklinde dilimleyebilen bir “kıkırdak dilimleyici” tasarlan-
mış, prototip üretimi yapılmış ve faz 0 çalışması olarak kadavra çalışması 
tamamlanmıştır.

Tasarımın dayanıklı, kolay kullanılabilen, arıza yapma riski düşük ve 
standart bisturilerle de kullanılabilen bir cerrahi alet olması amaçlanmıştır. 
Tasarımının patent başvurusu yapıldıktan sonra faz 0 çalışması olarak ka-
davra deneyi gerçekleştirilmiştir. Taze donmuş insan kadavralarından elde 
edilen 8 kulaktan çıkarılan 40 konkal ve tragal kıkırdak parçası, önceden 
belirlenmiş 0.3-0.6 mm arasında değişen 4 kalınlık ayarında ve 2 farklı 
cerrahi bıçak kullanılarak, 8 grup halinde dilimlenmiştir. Cerrahi bıçak 
olarak, 20 nolu bistüri ve kesici ağzı tek taraftan bilenmiş dermatom bıça-
ğı kullanılmıştır. Kıkırdak dilimlerinin kalınlığı, dilimlemenin hangi değer-
de yapıldığını bilmeyen bir araştırmacı tarafından tork sınırlamalı dijital 
mikrometre kullanılarak standart yöntemlerle ölçülmüştür. Yüzey analizi 
içinde tarayıcı elektron mikroskopu kullanılmıştır.

Elde edilen sonuçların dağılımı değerlendirildiğinde, kalınlık kullanılan 
bıçak tipine göre gerekli düzeltme yapıldıktan sonra her seferinde hedefle-
nen kalınlıkların +/- 0.1mm aralığında kıkırdak dilimlerin elde edilebildiği 
görülmüştür. Elektron mikroskopisi elde edilen kıkırdak dilimlerin düzgün 
yüzeyli ve dilim boyunca homojen kalınlıkta olduğunu göstermiştir. 

Bu sonuçlar tasarımımızın amaçlarına ulaştığını göstermekte ve klinik 
deneylerinin tamamlanmasıyla kıkırdak greft kullanılan otolojik prose-
dürlerin yaygınlaşması, başarısının artması, süresinin kısalması ve ih-
tiyaç duyulan greft miktarının azalması için çok umut verici olduğunu 
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: kıkırdak timpanoplasti, dilimleyici, miringoplasti, kıkırdak greft

OSS-002

deneYsel akut travmatik timpanik membran 
perforasYonunda dekspantenol ve HYpericum 
perforatum ekstresinin iYileşme Üzerine etkisi
Barış Ermişler1, Mahmut Demirtaş1, Buket Demirci2, Nil Çulhacı3,  
Mevlüt Türe4, Ahmet Onur Odabaşı1

1Adnan Menderes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın 
4Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Aydın

Travmalar timpanik membran perforasyonları etyolojisinde ön sıralar-
da yer almaktadır. İyi bir yara iyileşmesi olmadığında ise, işitme kaybının 
yanında, kalıcı perforasyonlara, kronik enfeksiyonlara ve kolesteatom 
gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Literatürde travmatik timpanik 
membranperforasyonlarının iyileşmesinde çeşitli maddelerin kullanımı ile 
ilgili birçok çalışma yer almaktadır. Yara iyileşmesinde önemli özellikleri 
bulunan ve halk arasında sarı kantaron olarak bilinen hypericum perfora-
tum özellikle yanık hastaları olmak üzere çeşitli alanlarda yara iyileşmesin-
de yaygın olarak kullanılmaktadır. Dexpantenol ise epitelizan ve skatrizan 
özellikleri ile çeşitli dermatolojik hastalıklarda kullanılmaktadır. 

Çalışmamızda dekspantenolün ve daha önce bu amaçla kullanılmamış 
olan hypericum perforatumun deneysel olarak oluşturulan akut timpanik 
membran perforasyonunda rejenerasyon sürecine etkisi araştırılmıştır. Bu 
çalışmada 25 adet sıçana ait 50 kulak zarı; kontrol grubu, serum fizyolojik, 
dekspantenol, hypericum perforatum ve hypericum perforatum çözeltisi 

için kullanılan etanol damlatılmış gruplar olmak üzere 10’arlı 5 gruba ay-
rılmıştır. Deneysel olarak oluşturulan sıçan kulak zarı perforasyonu üzeri-
ne belirtilen maddeler ile ıslatılmış sponjel yerleştirilerek, 3 gün aralıklarla 
sıçanlar uyutularak muayene edilmiş ve sponjeller tekrar aynı madde-
lerle ıslatılarak perfore alan üzerine yerleştirilmiştir. Sıçanların timpanik 
membran perforasyonları yaklaşık 10 gün sonunda tamamına yakınında 
kapanmıştır. Perforasyonların kapanma günleri ve timpanik membran 
fibrozis düzeyleri histopatolojik olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda, 
hem dexpantenol hem de hypericum perforatumun anlamlı şekilde kulak 
zarı iyileşme sürecini hızlandırdığı ve yine anlamlı şekilde kulak zarındaki 
fibrozisi arttırdığı izlenmiştir. 

Bu çalışma ile, dexpantenol ve hypericum perforatumun travmatik ku-
lak zarı perforasyonları iyileşme sürecinde etkin olarak kullanılabileceğini 
düşünmekteyiz. Ancak daha büyük gruplar ile olası yan etkileri de düşü-
nülerek araştırmaların genişletilmesi uygun olacaktır.
Anahtar kelimeler: travmatik timpanik membran perforasyonu, dexpantenol, 
hypericum perforatum

OSS-003

perikondriYum ve kompozit kartilaj- 
perikondriYum ada greftinin tip 1 
timpanoplasti sonuçları Üzerine etkisi
Ruhi Aydın, Çağrı Çelik, Abdullah Dalğıç, M. Emrah Ceylan, Levent Olgun
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

Giriş-amaç: Perikondrium ve kartilaj-perikondrium kompozit ada 
grefti kullanılarak underlay teknikle Tip 1 timpanoplasti yapılan olgular 
karşılaştırılmış ve bu iki greft materyalinin greft başarısı ve işitmede dü-
zelme açısından birbirine göre avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin açığa 
konması amaçlanmıştır.

Gereç-yöntem: Kliniğimize Ekim 2013 ile Şubat 2015 tarihleri arasın-
da Tip 1 timpanoplasti yapılan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma 
prospektif olarak yapıldı. Olguların 30’una greft materyali olarak peri-
kondriyum diğer 30 hastaya ise kartilaj-perikondrium kompozit ada grefti 
uygulandı. Kolesteatomlu kronik otitler, mastoidektomi ve ossiküloplasti 
yapılan, perikondrum ile kartilaj-perikondrium kompozit ada grefti dı-
şındaki greft yöntemleri ile opere edilen ve underlay teknik uygulanma-
yan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmada preoperatif 1. hafta 
ve postoperatif 6. ayda yapılan odyogramlar değerlendirmeye alındı. 
Postoperatif 6. Ayda otoskopik timpanik membran değerlendirilmesi ve 
odyogram sonuçları değerlendirildi. Oluşturulan 2 gruptaki hastaların 
yapılmış odyogram sonuçları (500, 1000, 2000, 3000 ve 4000 Hz’deki 
preoperatif ve postoperatif kemik yolu, hava yolu, air bone gap(ABG) 
kazançları ), anatomik olarak greft tutulum oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Perikondriyum grubundaki 27(%90) hastada timpanik 
membran intakt, kartilaj-perikondrium kompozit ada grefti grubunda 29 
(%96,7) hastanın kulak zarının intakt olduğu görüldü.İki grup arasındaki 
greft tutma oranı açısından istatistiksel incelemede anlamlı farklılık bulun-
mamıştır. Her iki grubun başarı oranları literatür ile uyumlu olarak tes-
pit edilmiştir. Perikondrium ve kartilaj-perikondrium kompozit ada grefti 
gruplarının preoperatif ve postoperatif ABG değerleri karşılaştırıldığında; 
her iki grupta ve bütün frekanslarda Pre-Post ABG değerleri arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Olguların gruplara göre pre-
op-postop ABG ve preop-postop ABG kazanç değerleri incelendiğinde 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Perikondriyum ve ada greftin timpanik membran perforasyon 
onarımında güvenilir ve yüksek başarı oranına sahip iki greft materyalidir. 
İşitsel kazanç ve timpanik membran perforasyon tamiri açısından perikond-
riyum ve ada greftin birbirlerine üstünlükleri olmadığı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: timpanoplasti, kartilaj-perikondrium kompozit ada grefti, 
perikondriyum greft
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OSS-004

aYnı seansta tek tragal kıkırdak ile bilateral 
endoskopik inlaY butterflY timpanoplasti 
sonuçlarımız
Mehmet Karataş, Emin Kaskalan, Yasin Sarıkaya
Adıyaman Üniversitesi, Kbb Anabilim Dalı, Adıyaman

Amaç: Aynı seansta bilateral miringoplasti veya timpanoplasti pos-
toperatif sensörinöral işitme kaybı riski nedeniyle oldukça seyrek yapıl-
maktadır. Bu çalışmada aynı seansta tek tragal kıkırdaktan bilateral en-
doskopik inlay butterfly timpanoplasti (BEİBT) tekniğini ve sonuçlarımızı 
sunduk.

Yöntem: Bilateral kronik otit nedeniyle 2013-2015 yılları arasında aynı 
seansta BEİBT yapılan 20 hastanın preop ve postop 6. ay hava-kemik 
gap, cerrahi süre, greft tutma oranları retrospektif olarak değerlendirildi...

Bulgular: Hastalara aynı seansta BEİBT operasyonu yapıldı. 
Hastaların yaş ortalaması 29,2±14,2 idi. Hastaların 9’u erkek, 11’i ba-
yandı. Hastalar sol timpanik membran (TM) perforasyon boyutu açısın-
dan değerlendirildiğinde 7’sinde küçük perforasyon, 3’ünde orta boyutta 
perforasyon ve 10’unda büyük boyutta perforasyon saptandı. Hastalar 
sağ TM perforasyon boyutu açısından değerlendirildiğinde 7’sinde küçük 
perforasyon, 6’sında orta boyutta perforasyon ve 7’sinde büyük boyutta 
perforasyon saptandı. Hastalarda cerrahi süre ortalaması 56,1±6,6 da-
kika olarak saptandı. Operasyon sonrası 6. ayda hastaların 3’ünde yalnız 
sol TM intakt, 2’sinde sadece TM intakt ve 15’inde her iki TM intakt ola-
rak saptandı. Her iki kulak açısından hastaların operasyon sonrası ha-
vayolu-kemik yolu gap değerleri operasyon öncesi havayolu-kemik yolu 
gap değerlerine kıyasla anlamlı olarak düşük saptandı (sol preop H-K gap 
ort:23,25-sol postop H-k gap ort:9,25, sağ preop H-K gap ort:22,30-sağ 
postop H-K gap ort:10,10 ) (P değeri <0,01).

Sonuç: Aynı seansta bilateral inlay butterfly miringoplasti cerrahi ve 
hastanede kalma süresinde, maliyette ve genel anesteziye bağlı kompli-
kasyonlarda azalma sağlayan, postoperatif başarı oranı oldukça iyi olan 
güvenli bir cerrahi yaklaşımdır.
Anahtar kelimeler: Aynı seans, tek tragus, endoskopik, bilateral, inlay butterfly 
timpanoplasti

Şekil 1. Bilateral endoskopik butterfly timpanoplasti olgusunun pre ve postoperatif timpanik memb-
ranlarının görünümü (üstte sağ altta sol timpanik membran).

OSS-005

ventilasYon tÜp tatbiki sonrası verilen 
topikal tedavinin postoperatif otore sıklığını 
azaltmadaki etkinliği
Mehmet Metin1, Arzu Tüzüner2, Mustafa Avcu1, Harun Soyalıç1

1Ahi Evran Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kırşehir 
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz Klininği, Ankara

Amaç: Çalışmanın amacı ventilasyon tüp uygulaması yapılan seröz 
otitis medialı çocuklarda verilen topikal antibiyotik ve topikal kortikos-
teroid tedavisinin postoperatif erken dönem otore sıklığını azaltmadaki 
etkinliğini değerlendirmekti. 

Gereç-yöntem: Çalışmamız Ocak 2013- Aralık 2014 tarihleri arasın-
da kliniğimizde adenoid vejetasyon ve bilateral seröz otitis media nedeni 
ile adenoidektomi+bilateral ventilasyon tüp tatbiki yapılan 78 erkek 53 
kız toplam 131 çocuk hasta üzerinden yapıldı. Daha önce tüp tatbiki ya-
pılmış olan hastalar, daha önce adenoidektomi yapılmış hastalar, tonsil-
lektomi yapılanlar, 3 yaş altı ve 13 yaş üzeri hastalar çalışmaya dahil edil-
medi. Preoperatif yapılan timpanometri testindeki basınç ve komplians 
değerleri kaydedildi. Postoperatif dönemde her hastaya oral antibiyotik 
ve non steroid antiinflamatuar ( amaksisislin+klavulonik asit, ibuprofen) 
tedavisi verildi. 71 hastaya postoperatif topikal antibiyotik ve topikal kor-
tikosteroid ( Siprofloksasin hidroklorür, Deksametazon sodyum fosfat ) 
verilirken 60 hastaya topikal tedavi verilmedi. Hastaların postoperatif 1 
aylık dönemde pürülan otore görülme sıklığı kayıt altına alındı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 7,4 yıl (3 - 13 
arasında) idi. Postopetratif topikal tedavi verilen 71 hastanın 3’ünde 
(%4,2) ve topikal tedavi verilmeyen 60 hastadan 5’inde (%8,3) postop 
bir aylık izlemlerinde pürülan otore tespit edildi. Postoperetif tedavi veri-
len ve verilmeyen gruplar arasında otore görülme sıklığı açısından istatis-
tiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı ( P=0,469 ). Yaş gurupları 
arasında otore sıklığı açısından anlamlı farklılık bulunamadı ( P=0,656 ). 
Cinsiyetler gruplar arasında otore görülme sıklığı açısından anlamlı farklı-
lık bulunamadı ( P=1,000 ). Basınç değerleri ile otore görülme sıklığı ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamadı ( P=0,361 ). Komplians 
değerleri ile otore görülme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunamadı ( P=0,174 ).

Tartışma ve sonuç: Ventilasyon tüp tatbiki sonrası rutin olarak veri-
len topikal tedavinin gerekliliği tartışmaya açık bir konu olmakla birlikte 
yeterli sayıda vaka üzerinde yapılacak yeni çalışmalarla gereksiz topikal 
tedavi kullanımı ve bu tedavinin yol açabileceği olası yan etkilerin önüne 
geçilebilinir.
Anahtar kelimeler: Seröz Otit, Ventilasyon Tüpü, Topikal Tedavi

Tablo 1. Postop tedavi alan ve almayan grubun karşılaştırması

Postop tedavi alan  
(n=71)

Postop tedavi almayan 
(n=60 p

Postop Enfeksiyon 3 (%4,2) 5 (%8,3) 0,469
Yaş 7,2±2,6 7,6±2,6 0,448
Cinsiyet (E/K) 41/30 

(%57,7/%42,3)
37/23 

(%61,7/%38,3)
0,649

Sağ Basınç -309,8±67,0 -288,2±79,7 0,095
Sol Basınç -300,0±64,8 -288,3±68,4 0,335
Toplam Basınç -609,3±120,5 -576,5±128,0 0,080
Sağ Kompliyans 0,39±0,20 0,46±0,24 0,202
Sol Kompliyans 0,42±0,18 0,46±0,20 0,133
Toplam Kompliyans 0,81±0,34 0,92±0,37 0,078
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Tablo 2. Postop enfeksiyon olan ve olmayanların karşılaştırması

Postop enf. yok 
(n=123)

Postop enf. var  
(n=8) p

Yaş 7 [3 – 13] 8 [4 – 12] 0,656
Sağ basınç -305 [-400 - -146] -242 [-400 - -106] 0,237
Sol basınç -298 [-400 - -142] -298 [-400 - -156] 0,996
Toplam basınç -598 [-800 - - 344] -523 [-800 - -357] 0,361
Sağ kompliyans 0,36 [0,12 – 1,12] 0,47 [0,23 – 1,04] 0,137
Sol kompliyans 0,41 [0,16 – 1,07] 0,49 [0,16 – 0,89] 0,456
Toplam kompliyans 0,81 [0,31 – 1,91] 1,00 [0,40 – 1,62] 0,174
Cinsiyet (E/K) 73/50 

(%59,3/%40,7)
5/3 

(%62,5/%37,5)
1,000

OSS-006

timpanoplasti Yapılan Hastalarda dış kulak 
Yoluna Yerleştirilen ipek boHça tampon 
ve gazlı bez tamponun operasYon başarısı 
Üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Murat Şereflican1, Veysel Yurttaş1, Fırat Zafer Mengeloglu2,  
Muharrem Dağlı1, Mesut Oral1

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu

Giriş: Bu çalışmada timpanoplasti ameliyatları sonrası dış kulak yo-
luna yerleştirilen ipek bohça ve gazlı bez tamponların operasyon başarısı 
üzerine etkilerinin karşılaştırılmasını amaçladık.

Gereç yöntem: Timpanoplasti ve/veya canal wall-up mastoidektomi 
yapılan 54 hastanın 28 tanesinin dış kulak yoluna gazlı bez, 26 tanesine 
de ipek bohça tampon yerleştirildi. Dış kulak yolundan ameliyat öncesi 
ve ameliyat sonrası 3.haftada tamponları boşaltıldıktan sonra kültür ör-
nekleri alındı. Tüm hastalara ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 3.ayda 
odyometrik incelem yapıldı (500, 1,000, 2,000, 4,000 Hz’ de kemik ve 
havayolu ortalamaları ve ortalama hava-kemik yolu arası gap). Bununla 
birlikte, hem hastalara hem de doktora tamponu boşaltırken hissettiği ağrı 
şiddetini ölçmek üzere 10 birimli görsel analog skala doldurmaları istendi. 
Ayrıca tampon boşaltıldıktan sonra dış kulak yolunda oluşan kanama ve 
deformasyon durumunu değerlendirmek üzere doktorun 10 birimli görsel 
analog skala doldurması istendi. Tüm bu veriler iki grup arasında istatik-
sel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: İki grup arasında odyometrik, mikrobiyolojik ve greft başa-
rısı arasında anlamlı fark saptanmadı. Fakat ipek bohça konulan grupta 
tampon boşaltılırken hissedilen ağrı düzeyinde gazlı bez tampona göre 
hem hasta hem de doktorun doldurduğu skalalara göre anlamlı derecede 
azalma olduğu gözlendi. Ayrıca dış kulak yolunda kanama, adezyon ve 
deformitenin ipek bohça tamponu grubunda gazlı bez tampon grubuna 
göre daha iyi sonuçlar verdiği gözlendi.

Tartışma ve sonuç: İpek bohça tamponun hücre proliferasyonu, 
adezyonu ve diferansasyonunu destekleyip dış kulak yolunda daha az 
deformasyona yol açtığı ve böylece timpanoplasti ameliyatları sonrası 
tampon boşaltımı esnasında hastalara daha az rahatsızlık hissi verdiği ve 
bunun da bu tür ameliyatlarda hasta konforu için tercih edilebilir yeni bir 
seçenek olabileceği sonucuna ulaşıldı.
Anahtar kelimeler: Timpanoplasti, dış kulak yolu tamponu, ipek bohça, gazlı bez 
tampon

Şekil 1. Ipek bohça tamponun timpanoplasti sonrası dış kulak yoluna yerleştirilmesi

OSS-007

timpanoskleroza bağlı stapes taban 
fiksasYonlarında Yapılan stapedektomi/
stapedetomi ameliYat sonuçlarının analizi
Nadir Yıldırım, Onur Erdoğan, Sinan Aksoy
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı

Giriş: Timpanoskleroz, ses iletim sisteminin kemikçik fiksasyonu ve 
miringoskleroz gibi çoklu mekanizmalarla sekteye uğradığı aktif ya da 
skatrisiyel bir enflamatuar hastalık sürecini ifade eder. Patolojik sürecin 
çoğunlukla karmaşıklığı, enflamatuar niteliği ve sonuçlarının öngörülebi-
lir olmaması nedenleriyle timpanosklerotik stapes tabanı fiksasyonunda 
ameliyat kararı otosklerozdakine göre daha zor verilebilmektedir. Burada 
timpanosklerotik stapes fiksasyonu nedeniyle opere edilen hastalarda 
elde edilen işitme kazançlarının analizi ve otoskleroz nedeniyle yapılan 
stapedektomilerde sağlanan kazançlarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç-yöntem: 2014-2016 yılları arasında timpanosklerotik stapes 
taban fiksasyonu nedeniyle stapedektomi/stapedetomi ya da stapedio-
malleopeksi ameliyatı yapılan 7 hastaya yapılan ameliyatlar ve elde edi-
len odyometrik inceleme sonuçları kaydedilmiş; aynı dönemde otoskleroz 
nedeniyle yaptığımız ve literatürde bildirilen stapedektomi/stapedotomi 
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Timpanosklerotik stapes taban fiksasyonu saptanan 7 has-
tanın 3’üne 2nci, 4’üne ise ilk timpanoplasti ameliyatında stapedektomi/
stapedetomi (4 hasta) ya da TORP kullanılarak stapediomalleopeksi (3 
hasta) ameliyatları yapılmıştır. Ortalama (mean) takip süreci 2,7 aydır. 
Timpanosklerotik hastaların 6’sında (%85.71) saf ses işitme eşiği orta-
laması (SSO)’nda 10-40 dBHL (Ort: 19.85 dBHL) iyileşme saptanmış-
tır. Hava-kemik yolu işitme eşikleri aralığında (HKYA’da) ise hastalarda 
12—22 dBHL (Ort: 13.57dBHL) iyileşme sağlanmıştır. Yapılan ameliyat-
larda iyileşme saptanan diğer bir parametre ise kemik yolu işitme eşik-
lerinde sağlanan -6-23 dB’lik kazançlardır (Ort. 6.42 dBHL). Hastaların 
herhangi birinde uzun süreli vertigo ya da anakuzi gibi bir komplikasyonla 
karşılaşılmamıştır. 

Sonuç: Elde edilen veriler seçilmiş hastalarda timpanosklerozda sta-
pedektomi/stapedotominin otosklerozdakinden daha fazla bir cerrahi risk 
alınmadan yapılabilecek bir ameliyat olduğunu, diğer yandan kemik yo-
lunda elde edilen iyileşmelerin stapes tabanı hareketliliğinin kemik yolu 
işitme eşiklerine katkısını teyit etmektedir. Ancak, elde edilen işitme ka-
zançlarının otosklerozdaki stapedektomi sonuçlarından daha az olması 
da timpanoskleroz sürecinin orta kulak mekaniğinde bir kısmı düzeltile-
meyen çoklu bozulmalara yol açtığının göstergesi olarak yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: timpanoskleroz, stapedektomi, stapes taban fiksasyonu, 
ossiküloplasti

OSS-008

kokleer implantlı çocukların sosYal Yaşama 
uYumları ve Yaşam kalitesi
Aysel Hasanova, Abdullah Dalğıç, Emine Demir, Oben Yıldırım, 
Tolgahan Çatlı, Levent Olgun
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

Amaç: Kliniğimizde 0-6 yaş arasında kokleer implantasyon yapılmış 
olan, 5 yıl ve üzeri implant kullanıcısı olan 70 hastanın yaşam kalitesinin 
değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal-metod: Yaşam kalitesi anketi 70 hastaya uygulandı.
Anket soruları temelde iki gruptan oluşmaktaydı;
1) Genel bilgiler kısmı
2) Kullanıcı soruları kısmı; bu bölüm kendi içerisinde 4 gruba ayrıldı.
Genel durum soruları
Fiziksel durum soruları
Psikolojik durum soruları
Sosyal durum soruları
Genel bilgileri içeren 1. bölümdeki sorular hariç diğer soruların cevap-

larının 7 derecelik bir skalada değerlendirilmesi istendi.
Bulgular: Anketin uygulandığı grup; 43(%61,4) kız, 27(%38,6) erkek-

ten oluşmaktaydı. Ortalama implantasyon yaşı 3,1idi. Hastaların 37’sine 
(%52,8) 2 yaş altında, 33’üne (%47,2) 2 yaş üzerinde implantasyon uy-
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gulanmıştı. İmplant kullanım süreleri: 42’si (%68,6) 5-10 yıl arası, 15’i 
(%27,1) 11-15 yıl arası, 3’ü (%4,3) 16-20 yıl arasındaydı. İmplantasyon 
yapılan 70 hastadan 66 kişi implant sonrası yaşam kalitesinden mem-
nunken, 4 kişi memnun değildi. 2 yaş altı implantasyon yapılan 37 hasta-
nın 2’si yaşam kalitesinden memnun değildi. Diğer 35 kişi implantasyon 
sonrası yaşam kalitesinden oldukça memnundu. 2 yaş üzerinde implan-
tasyon yapılan grupta 33 kişi vardı. 2’si yaşam kalitesinden memnun 
değildi. Diğer 31 kişi implantasyon sonrası yaşam kalitesinden oldukça 
memnundu.

Sonuç: Kokleer implantasyon yaşam kalitesini artırmaktadır.Özellikle 
2 yaşından önce kokleer implantasyon yapılan hastaların çevreleriyle 
ilişki düzeyleri,öz güvenleri,arkadaşlık kurmaları gibi sosyal yaşamlarını 
etkileyen durumların 2 yaş üzerinde implant yapılanlara göre daha iyi 
olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: yaşam kalitesi,kokleer implant,kokleer implant uyumu

OSS-009

ilerlemiş otosklerozda koklear 
implantasYon: dört olguluk seri
İsmail Yılmaz1, Volkan Akdoğan1, Fulya Özer1, Haluk Yavuz1,  
Cabbar Çadırcı2, Levent N. Özlüoğlu1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve BBC Anabilim Dalı, Ankara 
2Oticon Medical Türkiye, Uzman Odyolog, Adana

Giriş/amaç: İlerlemiş otosklerozlu olgularda koklear implantasyonu 
değerlendirmek. Olguların sunumu: İlerlemiş otoskleroz nedeniyle kok-
lear implantasyon uygulanan 4 hasta çalışmaya alındı. Cerrahi öncesi 
değerlendirme, cerrahi sırasında dikkat çeken noktalar, komplikasyonlar 
ve ameliyat sonrası fayda açısından değerlendirmeler yapıldı. Üçü erkek, 
biri kadın olan hastaların yaşları 51, 54, 55 ve 60 idi (ortalama 55 yıl). 
Ameliyat öncesi saf ses ortalamaları (0.5-1-2-4 kHz ortalaması) 118 dB 
olarak ölçüldü. İmplantasyon tüm hastaların sağ kulaklarına yapıldı. Bir 
hastada yuvarlak pencerenin yeri pik elevatörle bulunurken, diğerlerinde 
nişin turlanması gerekti. Tüm hastalarda elektrotlar tam olarak yerleştiril-
di, hastaların üçünde stapes refleksi alınamadı. Ortalama 11 aylık (aralık: 
5-20 ay) izlemde elde edilen koklear implant eşikleri ortalaması (0.5-1-2-
4 kHz ortalaması) 54 dB, koklear implant ile konuşmayı alma eşiği / ayırt 
etme skorları ortalaması 48 dB / %66 olarak saptandı. İzlemde hastaların 
tüm elektrotlarının aktif olarak çalıştığı görüldü. Hastaların hiçbirinde fasi-
al sinir uyarılması ile karşılaşılmadı.

Tartışma: Koklear implantasyon ilerlemiş otosklerozlu hastaların re-
habilitasyonunda mükemmel işitsel sonuçlar sunan bir tedavi seçeneği-
dir. Normal anatomiye sahip hastalarda genelde görülmeyen fasial sinir 
uyarımı gibi komplikasyonlar açısından gerek ameliyat sırasında gerekse 
izlem döneminde dikkatli olunmalıdır.
Anahtar kelimeler: İşitme sonuçları, koklear implant, otoskleroz

OSS-010

petröz bölgeYe transmastoid Yaklaşım 
Yollarının cerraHi anatomisi: Hangi vakada 
Hangi Yol
Ela Cömert
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara

Giriş: Kolesterol granulomları ve mukoseller petröz bölgenin en sık 
lezyonlarıdır ve tedavilerinde drenaj önerilir. Otik kapsülün üst, alt ve 
önüne uzanan hava hücreleri sayesinde otik kapsül korunarak petröz böl-
geye güvenli ulaşım sağlanabilir. Otik kapsülün üzerinde yerleşen hava 
hücrelerinin takip edildiği yaklaşım supralabirentin yaklaşım, otik kapsü-
lün altında yerleşen hava hücrelerinin takip edildiği yaklaşımlar ise infra-
labirentin ve subkohlear yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar arasında tercihi 
lezyonun yeri ve hastanın cerrahi öncesi çekilen radyolojik tetkikleri ile 
ortaya konan anatomisi belirler. Bu çalışmada bu üç yol anatomik ve 
radyolojik olarak incelenmiştir. 

Gereç-yöntem: Çalışmada 20 erişkin, formalin ile fikse kadavra 
ve 7 kuru temporal kemik kullanıldı. Toplam 37 temporal kemik ope-

rasyon mikroskobu altında Ankara Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı 
Diseksiyon Salonunda diseke edildi. Altı temporal kemiğe diseksiyon ön-
cesi ve sonrası temporal bölgenin aksiyel ve koronal planda Bilgisayarlı 
Tomografi’si çekildi ve anatomik olarak tarif edilen ilişkiler radyolojik ola-
rak incelendi.

Bulgular: N. facialis infralabirentin yolun giriş kısmının lateral sınırı 
olup bulbus juguli ile olan ilişkisi infralabirentin yolun uygulanabilirliğini 
belirler. İnfralabirentin yolun fazla superior ve mediale, subkohlear yolun 
superiora dönmesi canalis acusticus internusun zedelenme riskini arttırır. 
Her üç yol için geçilen anatomik yapıların detaylı ilişkisi ve ulaşıma engel 
durumlar radyolojik ve anatomik ölçümlerle ortaya kondu. 

Tartışma ve sonuç: İnfralabirentin yolun en büyük dezavantajı 
traktusun komşuluklarının cerrah tarafından belirli düzeyden sonra gö-
rülememesidir. Bu durumu ortadan kaldırmak için kombine infralabiren-
tin-subkohlear yolun kullanılması önerilebilir. İnfralabirentin yolda trak-
tusun açısı subkohlear yola göre daha superiora doğrudur. Bu nedenle 
infralabirentin yol petröz bölgede subkohlear yola göre daha medialdeki 
petröz hücrelere erişebilir. Petröz kemik havalanması arttıkça a. carotis in-
terna’nın arkasında lokalize hücre sayısı artmakta, bu da yolun a. carotis 
interna ile olan ilişkisini azaltmaktadır.
Anahtar kelimeler: Cerrahi anatomi, infralabirentin yaklaşım, petröz bölge, 
subkohlear yaklaşım, supralabirentin yaklaşım,

Şekil 1. Cerrahi diseksiyon sonrası ortaya konan yapılar

OSS-011

dış kulak Yolu kolesteatomlarının klinik 
özellikleri, tedavi ve takip sonuçları
Erdal Sakallı1, Deniz Kaya2, Cengiz Çelikyurt2, Selçuk Cem Erdurak3

1Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakultesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul 
2Özel Safa Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, İstanbul 
3Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Erken evreli dış kulak yolu kolesteatomlarının klinik özellikleri-
nin, tedavi ve takip sonuçlarının değerlendirilmesi

Gereç-yöntem: Dış kulak yolu kolesteatomu nedeni ile takip edilen 
15 hastanın cinsiyet, yaş, lezyon yerleşimi, başvuru sebebi, tedavi ve ta-
kip sonuçları kaydedildi.

Bulgular: 9'u bayan (%60), 6'sı erkek (%40) toplam 15 hastada, 16 
dış kulak yolu kolesteatomlu vaka çalışmaya alındı. Hastaların yaşları 21 
ile 82 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 48 yıl olarak saptandı. 
Kolesteatomun 7'si sağ kulak, 7'si sol kulak ve 1 hastada her iki kulakta 
olduğu saptandı. Temporal kemik tomoğrafisi ve otomikroskopik incele-
me ile kolesteatomun 7'si (%44) ön ve alt kadranda, 6'sı (%37) sadece 
alt kadranda, 2'si (%13) ön-alt ve arka kadranda, 1'i (%6) sadece ön 
kadranda yerleşmiş olduğu görüldü. Hastaların 7'si (%46) kulak akıntısı, 
6'sı (%40) kulak ağrısı, 4'ü (%27) kulak kaşıntısı, 2'si (%13) kulak dolgun-
luğu ve 1 tanesi (%7) kulak tıkanıklığı şikayeti ile başvurmuştu. 3 (%20) 
hastada ise başvuru anında hiçbir kulak şikayeti olmayıp tanısı rastlantısal 
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olarak konulmuştu. Bütün vakaların takip ve tedavisi mikroskop altında 
lokal debridman ve aspirasyon ile ortalama olarak 10 haftalık periyotlar 
ile yapıldı. Takip süreleri 6 ay ile 75 arasında değişmekle birlikte ortalama 
olarak 41 ay olarak hesaplandı.

Sonuç: Yapılan düzenli takip ve tedaviler sonucunda hiçbir hastada 
semptomlarda artma ve lezyonlarda ilerleme saptanmadı. Erken evrede 
tanısı dış kulak yolu kolesteatomlarının konservatif olarak takip ve tedavi-
sinin düzenli kontrollerle güvenle yapılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Dış Kulak Yolu, Kolesteatom, Konservatif tedavi, Temporal 
Kemik

OSS-012

kronik otitis media (kom) Hastalığı olan 
Hastalarda serum prolidaz enzim aktivitesi
Nazim Bozan1, Mehmet Aslan2, Mehmet Fatih Garça1, Abdullah Taşkın3, 
Nurten Aksoy3

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van 
3Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilm Dalı, Şanlıurfa

Amaç: Yapılan çalışmalarda prolidaz enzim aktivitesindeki artışın 
kollajen sentezindeki artış ile korele olduğu belirlenmiştir. Kronik otitis 
media (KOM) hastalığında görülen doku hasarı ve kemik erozyonunun 
patofizyolojisi, birçok faktörün sorumlu tutulmasına rağmen, henüz kesin 
olarak açıklanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, kolesteatomlu veya koles-
teatomsuz KOM hastalığı olan hastalarda serum prolidaz enzim aktivi-
tesini ölçerek kollajen metabolizması ile oksidatif stres arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır.

Materyal-metod: Araştırmaya, KOM hastalığı olan 40 hasta ve 40 
sağlıklı birey dahil edilmiştir. KOM grubundaki hastalar, kolesteatom varlı-
ğına göre iki gruba ayrıldı. Serum prolidaz aktivitesi ölçüldü.

Bulgular: KOM grubunda serum prolidaz aktivitesinin kontrol grubuna 
göre yüksek olduğu görülmüştür (p<0.001). Ayrıca, kolesteatomlu KOM 
hastalığı olan hastalarda serum prolidaz enzim aktivitesinin kolesteatom-
suz KOM hastalığı olan hastalara göre düşük olduğu görülmüştür, ancak 
bu farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur (p>0.05).

Sonuç: KOM hastalarında oksidatif stres ile serum prolidaz aktivitesi-
nin artmış olduğu saptanmıştır. Ayrıca, artmış serum prolidaz aktivitesi-
nin KOM hastalığının patogenezinde bir rol oynayabileceği görülmüştür. 
Ancak, bu sonuçların doğrulanması için prospektif klinik çalışmalara ihti-
yaç duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Prolidaz aktivitesi, kronik otitis media, kolesteatom

Tablo 1. iki Grubun Demografik ve Klinik Özellikleri

Parameters Controls (n=40) COM (n=40) P

Age (year) 38±3 40±2 ns
Sex (female/male) 20/20 21/19 ns
Prolidase (U/L) 780.37±124.71 900.90±111.67 0.001
Values are mean ± SD; ns: non significant COM: Chronic otitis media

OSS-013

kolesteatomlu kronik otit 
etYopatogenezinde oksdiatif stres ve dna 
Hasarının rolÜ
Yavuz Selim Yıldırım, Remzi Doğan, Erol Şentürk, Fadlullah Aksoy, 
Orhan Özturan
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul

Amaç: Kolesteatom, keratinize çok katlı yassı epitelin olmaması ge-
reken orta kulakta veya temporal kemiğin diğer kısımlarında birikmesi-
dir. Çok katlı yassı epitelin orta kulağa nasıl geldiği ile ilgili birçok görüş 
öne sürülmekle birlikte hiperkeratinize olmaya nasıl başladığı yapılan çok 
sayıdaki çalışmalara rağmen halen tartışmalı bir konudur. Çalışmamızda 
koesteatom etyopatogenezinde oksidatif stres ve DNA hasarının rolünü 

incelemeyi amaçladık. Bu amaçla kolesteatomlu kroik otit hastaları ile 
sağlıklı bireyleri karşılaştırdık.

Materyalve Metod: Çalışmamıza klinik araştırmalar yerel etik ku-
rulundan onay alındıktan sonra başlandı. Çalışmamızda kolestetomlu 
kronik otiti olan 28 hasta (Grup 1) ile herhangibir sağlık problemi ol-
mayan 30 sağlıklı gönüllü (Grup 2) dahil ettik. Hastalardan ve sağlıklı 
gönüllülerden venöz kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinden total 
antioksidan status (TAS) ve total oksidatif status (TOS) ototmatik ölçüm 
yöntemleri ile ölçüldü. Oksidatif stres indeksi ise hesaplandı (OSI=(TOS/
TAS). DNA hasarı periferal lenfositlerden alkaline comet assay yöntemi 
ile değerlendirildi. 

Bulgular: Biyokimyasal değerlendirmede kolesteatomlu kronik otit 
hastalarında TOS ve OSI değerleri sağlıklı gönüllülerden anlamlı derecede 
daha yüskekti (p<0.05). Kolesteatomlu kronik otit hastalarındaki TAS de-
ğeri sağlıklı gönüllülerden anlamlı olarak daha düşükdü (p<0.05). DNA 
hasarı değerlendirmesinde; kolesteatomlu kronik otit grubunda ortalama 
DNA hasarı sağlıklı gönüllülere göre anlamlı derecede yüksekdi (p>0.05). 
Korelasyon analizinde kolesteatomlu kronik otit grubundaki TOS ve OSI 
değerleri ile DNA hasarı arasında anlamlı korelasyon mevcuttu.

Sonuç: Kolesteatom etyopatogenezinde oksidatif stresdeki artışın et-
kili olduğu bu çalışma ile ortaya konmuşturu. Kolesteatomlu kronik otit 
grubunda artan oksidatif stresin DNA hasarı oluşturduğu görülmüştür. 
Antioksdian ajan kullanının oksdiatif stresi önleyerek DNA hasarının önü-
ne geçebileceği ve böylece kolesteatom oluşununun önlenebileceği ek 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: kolesteatom, oksidatif stres, DNA hasarı

OSS-014

bell paralizili Hastaların 
değerlendirilmesinde difÜzYon tensör 
görÜntÜlemenin Yeri
Yasin Sarıkaya1, Bülent Petik2, Mehmet Karataş1, Burcu Ekmekçi3,  
Şükrü Mehmet Ertürk2

1Adıyaman Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Adıyaman 
2Adıyaman Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman 
3Adıyaman Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adıyaman

Amaç: Akut unilateral periferik fasiyal sinir paralizi (FSP) fasiyal sinirin 
en sık görülen patolojisi olup bu olguların büyük bir kısmında nihai tanı 
bir ekartasyon tanısı olan idiyopatik fasiyal paralizi ya da Bell paralizisidir 
(BP). BP’li hastalarda paralizide tam düzelmenin ne zaman gerçekleşebi-
leceği halen cevabı aranan bir sorudur. Anamnez, fizik muayene, House-
Brackmann skorlaması (HBS), elektronöronografi (ENoG) ve radyolojik 
görüntüleme yöntemleri FSP’li hastaların değerlendirilmesinde oldukça 
faydalıdır. Magnetik rezonans görüntülemenin (MRG) submodalitelerin-
den olan difüzyon tensör görüntüleme (DTG) özellikle beyaz cevherin 
değerlendirilmesinde kullanılagelen yeni bir tekniktir. Bu çalışma ile Bell 
paralizili hastalarda HBS, ENoG ve DTG arasında herhangi bir korelas-
yon olup olmadığı ve DTG’nin tanısal, prognostik ve derecelendirmedeki 
kullanışlılığı araştırıldı.

Yöntem: Bu çalışmaya 18 yaş üzeri, 37 BP’li hasta, (20 kadın, 17 
erkek) dahil edildi. Hastalara fasiyal paralizinin 3.-5. ve 21-24. günleri 
arasında birer kez olmak üzere HBS, ENoG ve DTG yapıldı.

Bulgular: İlk DTG ile yapılan değerlendirmede etkilenen taraf fasiyal 
sinirin apparent diffusion coefficient (ADC) değerleri (2,06±0,38) sağlam 
taraftan (1,94±0,24; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı derecede yük-
sek olup etkilenen taraf fractional anisotropy (FA) değerleri (0,29±0,05) 
ise sağlam taraftan (1,94±0,24; p<0,05) anlamlı düzeyde düşük idi. İlk 
DTG FA değerleri ile ilk HBS, ilk orbikularis okuli dejenerasyon indeksleri 
(OOc DI) ve ilk orbikularis oris dejenerasyon indeksleri (OOrDI) korelas-
yon sırasıyla pozitif, orta derecede ve belirgin derecede anlamlı idi.

Sonuç: Sonuç olarak hem ENoG hem de DTG BP’nin akut döne-
minde tanısal açıdan faydalıdır. Ancak klinik düzelme DTG MRG’de 
radyolojik düzelme anlamına gelmemektedir. Bu nedenle tam radyolojik 
düzelme için gereken sürenin saptanması ve DTG’nin prognoz tayininde 
ve derecelendirmedeki kullanışlılığının saptanması için daha fazla hastaya 
ve uzun süreli takiplere ihtiyaç duyulmaktadır
Anahtar kelimeler: periferik fasiyal paralizi, bell paralizi, difüzyon tensör 
görüntüleme, prognoz, elektronöronografi, house-brackmann skalası
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

Şekil 1. DTI high iso sense sekansla yapılan ve mask olarak 3D FFE sekans kullanılan aksiyel görün-
tüde metinde tarif edildiği şekilde 7-8. sinir trasesine ROI çizilerek ortaya çıkan renkli DTI görünümü 
izlenmektedir.

OSS-015

travmatik fasiYal sinir paralizisi tavşan 
modelinde timokinon’un Histopatolojik ve 
elektrofizYolojik etkilerinin araştırılması
Murat Şereflican1, Veysel Yurttaş1, Gülzade Özyalvaçlı2,  
Elçin Hakan Terzi3, Şule Aydın Türkoğlu4, Serpil Yıldız4, Yasin Ilgaz5, 
Sinan Seyhan1, Mesut Oral1, Muharrem Dağlı1

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Bolu 
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Bolu 
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu 
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Giriş: Bu çalışmada travmatik fasiyal sinir paralizisi modelinde metilp-
rednizalone ve Timokinon’un etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç-yöntem: Yirmi dört tavşan randomize olarak 4 eşit,ayrı gruba 
ayrıldı: Grup 1: Hiçbir tedavi verilmeyen kontrol grubu; Grup II: Fasiyal 
sinir travması sonrası tedavi verilmeyen Sham grubu; Grup 3: Fasiyal 
travma sonrası 5 mg/kg/gün Timokinon uygulanan grup; Group 4:Fasiyal 
sinir travması sonrası 1 mg/kg/gün Metilprednizalone uygulanan grup. 
Tüm gruplara aynı cerrahi işlem uygulandı ve işlem öncesi bazal elektro-
fizyolojik değerler kaydedildi. Sol fasiyal sinir bulunup yaklaşık 3 dakika 
klemple sıkıştırılıp travmatize edildi. İlaçlar iki hafta boyunca uygulandı. 
İkinci ayın sonunda tüm gruplarda ilk olarak elektrofizyolojik ölçümler 
yapıldı daha sonra travmatize edilen fasiyal sinirin distalinden yaklaşık 
5mm.lik bir parça histopatolojik inceleme için eksize edildi ve spesimenler 
ışık mikroskopunda incelendi. 

Bulgular: En iyi iyileşmenin kontrol ve Timokinon grubunda, en kötü 
iyileşmenin ise sham grubunda olduğu saptandı. Timokinon ve metilp-
rednizalonun sinir iyileşmesinde hem histopatolojik hem de elektrofizyo-
lojik olarak anlamlı derecede düzelme sağladığı saptandı. Bununla birlikte 
Timokinon’un travma sonrası axon çapı, miyelin kılıf kalınlığı ve amplitüd 
değerlerinde metilprednizalona göre anlamlı derecede sinir iyileşmesinde 
daha iyi düzelme sağlandığı görüldü ve bu değerler kontrol grubuna en 
yakın değerlerdi. Bu sonuçlara göre sinir iyileşmesinde Timokinon’un me-
tilprednizalona göre bir miktar daha etkili olduğunu düşündürdü. 

Tartışma ve sonuç: Bu çalışmada Timokinon’un sinir iyileşmesi üze-
rine olan faydalı etkilerinin sahip olduğu antioksidan ve antienflamatuar 
özellikleri ile ilgili olduğu düşünüldü. Timokinon’un sinir paralizileri teda-
visinde daha ileri insan çalışmaları yaparak yeni bir tedavi yöntemi olarak 
ortaya konabileceğini düşünmekteyiz.

Bu çalışma Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi 
tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2015.08.16.827)
Anahtar kelimeler: Timokinon, Fasiyal paralizi, metilprednizalon, Sinir iyileşmesi

Şekil 1. Tavşanda fasiyal sinirin ortaya konulması ve EMG yapılması

OSS-016

fasiYal sinir nörorafi modelinde melatonin 
ve kortikosteroidlerin rejenerasYon 
Üzerindeki etkisi
Deniz Tuna Edizer1, Zehra Dönmez2, Mehmet Gül3, Özgür Yiğit4,  
Birgül Yiğitcan3, Turgut Adatepe5, Nurten Uzun6

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İzmir 
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embryoloji Anabilim Dalı, Malatya 
4İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 
5İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elektrofizyoloji Laboratuarı, İstanbul 
6İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Travmatik fasiyal paralizi, otoloji pratiğinde göreceli olarak sık 
karşılaşılan bir tablodur. Tam kesinin görüldüğü olgularda kullanılan yön-
tem uç uca anastomozdur (nörorafi). Primer nörorafi sonrası fonksiyonel 
sonuçlar iyi olmadığından, rejenerasyonun arttırılması amacıyla birçok 
ajan deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmamızda, hayvan modelinde de-
neysel olarak oluşturulan fasiyal sinir kesisi ve nörorafi sonrasında, mela-
tonin ve kortikosteroidlerin, topikal ve sistemik etkileri değerlendirilmiştir. 

Gereç-yöntem: 50 erkek Wistar Albino deney sıçanına, sol taraflı fa-
siyal sinir aksotomisi ve ardından nörorafi uygulandı. Sıçanlar beş grupta 
incelendi: kontrol (topikal serum fizyolojik), topikal melatonin (20 mg/ml), 
sistemik melatonin (20 mg/kg), topikal deksametazon (4 mg/ml), sistemik 
deksametazon (1 mg/kg). Sinir iletim çalışmaları cerrahi işlem öncesinde 
ve işlemden sonra 4 kere (üç haftada bir) uygulandı. Her ölçümde amp-
litüd ve latens değerleri kaydedildi. Elektrofizyolojik ölçümlerin ardından, 
15. haftada hayvanlar sakrifiye edildi ve fasiyal sinir çapı, akson çapı-
na ve myelin kalınlığı, ışık ve transmisyon elektron mikroskopisi altında 
incelendi.

Bulgular: Latens ve amplitüd değerleri, her grupta aksotomi öncesi-
ne göre anlamlı değişim gösterdi. Gruplar arasında, gerek işlem öncesi 
gerekse de işlem sonrasında, farklı dönemlerde yapılan elektrofizyolo-
jik ölçümlerde latens ve amplitüd değerleri anlamlı farklılık göstermedi 
(p>0.05). Sinir çapı, akson çapı ve myelin kalınlığı, kontrol grubunda 
anlamlı derecede daha küçük olarak tespit edildi (p<0.05). Akson ve 
myelin yapısının, melatonin gruplarında normale yakın, kortikosteroid 
gruplarında ise yer yer dejenere olduğu görüldü. 

Sonuç: Tam kat fasiyal sinir kesilerinde cerrahi girişim sonrasında, me-
dikal tedavi ile ilgili olarak, tam bir uzlaşı sağlanamamıştır. Çalışmamızda, 
kontrol grubuna göre melatonin ve kortikosteroid gruplarında, her ne 
kadar elektrofizyolojik olarak anlamlı bir fark saptanmamış olsa da, his-
tolojik incelemede melatonin gruplarında rejenerasyon lehine belirgin 
fark saptanmıştır. Elektrofizyolojik düzelmenin, histolojik rejenerasyon 
bulgularından sonra görülmeye başlaması ile açıklanabilen bu durum 
melatoninin travmatik fasiyal sinir paralizilerindeki etkisinin incelenmesi 
gerekliliğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: aksotomi, elektrofizyoloji, fasiyal sinir, histoloji, kortikosteroid, 
melatonin
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OSS-017

bell’s paralizisi Hastalarında fasiYal 
sinirin dallarının iYileşme sÜrecinin emg ile 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
İldem Deveci1, Mehmet Sürmeli1, Reyhan Sürmeli2, Hasan Çanakcı1, 
Burak Karabulut1, Çağatay Oysu1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Bölümü, 
İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü, 
İstanbul

Giriş/amaç: Bell’s paralizisi sonrasında klinik iyileşme olan hastalarda 
bu iyileşme sürecinde fasiyal sinirin dallarındaki düzelmelerinin EMG ile 
elektrofizyolojik olarak karşılaştırılması

Gereç-yöntem: Kliniğimizde Bell’s paralizisi tanısı alan hastalardan 
rekürren fasiyal paralizi geçirenler, DM, hipertansiyon ve gebelik durumu 
olanlar, 18-65 yaş aralığı dışında olan hastalar ve paralizinin 4. gününden 
sonra başvuranlar çalışmamıza alınmadı. Tüm hastalara standart Bell’s 
paralizisi protokolümüzde yer alan en az 2 haftalık doz azaltılarak verilen 
1mg/kg/ gün oral metilprednizolon ve 5 gün valasiklovir 500 mg 3x1 /
gün tedavisi başlandı. Hastaların başvuru anında, 3. haftada ve 3. aydaki 
kontrollerinde fasiyal paralizi düzeyleri House-Brackmann evrelerine göre 
kaydedildi. Tüm hastalara 3. hafta kontrolünde ve 3. ayda aynı nörolog 
tarafından yüzeyel cup elektrodlar yardımıyla EMG yapıldı.

Bulgular: Çalışmamızda 20 hasta(10 kadın, 10 erkek) prospektif ola-
rak takip edildi. Üçüncü hafta EMG sonuçlarında oküler, nazal, mental 
ve oral bölge karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı fark bulundu 
(p=0.003). Tüm gruplar ikili olarak karşılaştırıldığında oküler sonuçların 
anlamlı olarak farklı olduğu bulundu. Hastaların 3. aydaki EMG’lerinde 
de yine oküler dalın hızlı bir iyileşme göstermesine rağmen etkilenme an-
lamında diğer dallardan istatistiki olarak farklı olduğu görüldü (p=0.002).

Tartışma: Hastaların %71’i tam iyileşme gösterirken, %13’ü önemsiz 
sekellerle, %16’ sı ise azalmış fasiyal fonksiyonlarla iyileşirler. Biz çalış-
mamızda bu iyileşme sürecini elektrofizyolojik olarak takip ederek fasiyal 
sinirin dalları arasında iyileşme bakımından anlamlı fark olup olmadığını 
araştırdık. Hastaların yapılan 3. Hafta EMG’lerinde oküler, nazal, oral ve 
mental kayıtları karşılaştırıldığında temporofasiyal dalların daha çok et-
kilendiği istatistiki olarak da oküler daldaki etkilenmenin anlamlı olarak 
farklı olduğunu bulduk. Hastaların 3. aydaki EMG’lerinde de yine oküler 
dalın hızlı bir iyileşme göstermesine rağmen etkilenme anlamında diğer 
dallardan istatistiki olarak anlamlı farklı olduğu görüldü. 

Sonuç: Bell’s paralizi iyilişme fasiyal sinirin innerve ettiği tüm kas 
gruplarında aynı şekilde devam etmemektedir. Biz çalışmamızda bu fark-
lılığı ortaya koyan ilk çalışmadır.
Anahtar kelimeler: Fasiyal Sinir, Bell’s Paralizisi, Elektromiyografi

OSS-018

infantlar neden kulaklarıYla oYnarlar?
Taliye Çakabay, Mahmut Cem Tarakçıoğlu, Bilge Serin Keskineğe,  
Murat Koçyiğit, Safiye Giran Örtekin, Selin Üstün Bezgin
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Kulaklarını kaşıma, kulakları ile oynama ve kulağını çekiştir-
me davranışları olan bebeklerin otolojik tanılarının dağılımı ile birlikte, bu 
bebeklerin mevcut davranışlarının çocuk gelişimcisi ve çocuk psikiyatristi 
tarafından gelişim ve psikiyatrik muayene bulgularının değerlendirilmesi

Hastalar ve yöntemler: Ocak 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında 
polikliniğimize kulağıyla oynama, kulağını çekiştirme ve kulağını kaşıma 
şikayetleri ile getirilen 0-2 yaş arası bebeklerin şikayetlerinin süresi, gün 
içindeki sıklığı ve dağılımı, eşlik eden semptomların varlığı, bebeklerin do-
ğum öyküsü, beslenme şekli, besin alerji öyküsü sorgulandı. Bebeklerin 
otoskopik tanıları; normal, buşonla tam tıkalı, tam tıkamayan buşon, ef-
fuzyonlu otitis media, akut otitis media ve diğer olarak gruplandırıldı ve 
mevsimler göre tanılar sınıflandırıldı.

Bu semptomları olan bebeklerin fiziksel ve mental gelişim muayenesi 
çocuk gelişim uzmanı ve çocuk psikiyatristi tarafından yapıldı. 

Bulgular: Hastaların otoskopik muayene sonuçları değerlendirildiğin-
de istatistiki olarak anlamlı derecede yüksek oranda normal otoskopik 

bulgu saptandı. Bebeklerin büyük çoğunluğunda mevcut şikayetlerin ço-
ğunlukla yaz mevsiminde ve özellikle bebeklerin uykuya dalma sırasında 
daha yoğun oranda olduğu tespit edildi. Bebeklerin çocuk psikiyatristi ve 
çocuk gelişim uzmanı tarafından yapılan fiziksel ve mental gelişim değer-
lendirilmelerinde patolojik bulgular saptanmadı.

Sonuçlar: Sonuç olarak kulaklarını kaşıma, kulakları ile oynama ve 
kulağını çekiştirme şikayetleri olan infantların, bu semptomlarının ciddi 
bir patolojiye işaret etmediğini tespit etmekle birlikte, eşlik eden semp-
tomların ayrıntılı sorgulanması ve otoskopik muayene ve gerekli testlerin 
sonucunda tedavi gerektirecek başka otoskopik tanıların da olabileceği 
göz ardı edilmemelidir.
Anahtar kelimeler: İnfant, kulak, kulak kaşıma, kulakla oynama

OSS-019

unilateral vestibÜler HipofonksiYonu olan 
Hastalarda fizYoterapinin dÜşme ve denge 
parametreleri Üzerine etkisi
Erdal Sakallı1, Gamze Kılıç2, Zeliha Candan Algun2, Hanefi Özbek3

1Gelişim Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Odyoloji Bölümü,İstanbul 
2Medipol Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı,İstanbul 
3Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Unilateral vestibüler hipofonksiyonu olan hastalarda fizyote-
rapi uygulamasının düşme ve denge parametreleri üzerine olan etkisini 
değerlendirmektir.

Gereç-yöntem: Çalışmaya videonistagmografi ile unilateral vestibüler 
hipofonksiyon tanısı almış 30 kişi gönüllü olarak katıldı. Tedavi öncesi 
değerlendirmesi tamamlandıktan sonra hastalar 8 hafta boyunca bireysel 
tedavi programına alındı. İki hafta aralıklarla fizyoterapi seansı verildi. 
Gelişim düzeyine göre tedavi programı her seansta değişikliğe uğradı. 
Hastalara verilen programların ev egzersiz programı olarak günde 3 kez 
10 tekrarlı olarak yapılması istendi. Değerlendirmeler tedavi öncesi ve 
sonrası yapıldı. Düşme durumu ve sayısı hastaya sorularak kaydedildi.
Baş dönmesi şiddetini değerlendirmek için Görsel Analog Skalası(VAS) 
kullanıldı. Denge durumunu değerlendirmek için kronometre ile tandem, 
semitandem, romberg, sert ve yumuşak zeminde tek ayak üstünde durma 
ve modifiye-CTSIB testleri kullandı. Görme keskinliğini değerlendirmek 
amacıyla dinamik görme keskinliği testi uygulandı. Vestibüler disfonksi-
yonu ortaya koymak için unterberger testi ve kafa itme testi uygulandı. 
Vestibulospinal refleksin etkinliğini belirlemek için eklem stabilite testi ve 
postür analizi kullanıldı. Koordinasyon ve duyu değerlendirmesi uygulan-
dı. Çalışmanın veri analizinde “Statistical Package for Social Sciences” 
(SPSS) Version 18.00 istatistik programı kullanıldı. Tüm analizlerde 
p˂0,05 değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Tedavi sonrasında VAS, dinamik görme keskinliği, modi-
fiye-CTSIB, tandem, semitandem, romberg, sert ve yumuşak zeminde 
tek ayak üstünde durma, düşme durumu ve sayısı, kafa itme testi ve un-
terberger testi sonuçlarında tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir 
düzelme vardı(p˂0,05). Tedavi sonrasında yapılan postür analizinde ise 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu(p˃0,05).

Sonuç: Çalışmanın sonucunda unilateral vestibüler hipofonksiyonu 
olan hastalara uygulanan fizyoterapi programının düşme durumu,sayısı 
ve denge parametrelerinde ciddi iyileşme sağladığı görüldü.
Anahtar kelimeler: Denge, baş dönmesi, vestibüler rehabilitasyon, düşme
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

Tablo 1. Tedavi öncesi ve sonrası düşme sayısı ve denge parametreleri

Tedavi öncesi Tedavi sonrası P değeri

Tandem Gözler Açık 5,69±2,84 19,64±8,97 0,000
Tandem Gözler Kapalı 1,67±1,21 10,64±7,83 0,000
Semitandem Gözler Açık 8,37±4,61 25,51±7,53 0,000
Semitandem Gözler Kapalı 2,62±1,17 17,54±9,50 0,000
Romberg 6,13±6,08 27,60±6,04 0,000
Sert Zeminde Gözler Açık Sağ 6,38±5,78 21,20±8,06 0,000
Sert Zeminde Gözler Kapalı Sağ 1,58±0,99 9,99±8,76 0,000
Sert Zeminde gözler Açık Sol 6,41±4,88 23,59±7,30 0,000
Sert Zeminde Gözler Kapalı Sol 1,69±1,47 11,15±8,56 0,000
Yumuşak Zeminde Gözler Açık Sağ 3,76±2,53 22,01±7,00 0,000
Yumuşak Zeminde Gözler Kapalı Sağ 1,38±1,14 5,90±4,05 0,000
Yumuşak Zeminde gözler Açık Sol 4,55±3,08 23,23±7,82 0,000
Yumuşak Zeminde Gözler Kapalı Sol 1,49±1,180 7,25±5,77 0,000
Dinamik Görme Keskinliği 0,47±0,28 0,19±0,22 0,000
Modifiye CTSIB 0,37±0,19 0,93±0,11 0,000
Kafa itme testi 
pozitif 
negatif

29 
1

3 
27

0,000

Unterberger testi gözler açık 
pozitif 
negatif

7 
23

0 
30

0,000

Unterberger testi  
gözler kapalı pozitif 
negatif

25 
5

5 
25

0.000

Düşme sayısı 2,43±2,77 0,00±0,00 0,000

OSS-020

benign pozisYonel paroksismal vertigoda 
vemp ve vHit bulguları
Serap Er Toprak1, Kemal Keseroğlu1, Ali Özdek2, Ömer Bayır1,  
Emel Cadallı Tatar1, Mehmet Hakan Korkmaz3

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH KBB kliniği, Ankara 
2Özel Muayenehane, Ankara 
3Yıldırm Beyazıt Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: BPPV’ de vestibüler uyarılmış myogenik potansiyel (VEMP) 
testi ve video head impulse test (vHİT) değerlerinin kontrol grubu ile 
karşılaştırılmasıdır. 

Materyal-metod: Çalışmaya vertigoya yol açan diğer nedenlerin dış-
landığı, Dix-hallpike testi ile posterior kanal BPPV tanısı konmuş 32 kişi 
dahil edildi. Nörootolojik hastalık hikayesi olmayan gönüllülerden kontrol 
grubu oluşturuldu.

Servikal vestibuler uyarılmış myogenik potansiyel (cVEMP) testinde; 
tone burst uyaran ile sternokleidomastoid kasta (SKM) oluşan myojenik 
potansiyeller kayıt edildi. İlk pozitif (P1) ve onu takip eden negatif dalga-
sının (N1) latansları ve bu iki dalganın tepe noktaları arasında kalan P1N1 
amplitüdleri analiz edildi

Oküler vestibuler uyarılmış myojenik potansiyel (oVEMP) testindeves-
tibulookular refleks (VOR)sonucu ekstraokuler kaslardaki myogenik po-
tansiyeller kaydedildi. Elde edilen ilk dalga formunun tepe noktaları N1ve 
p1 olarak belirlenerek dalgaların latans ve amplitüdleri değerlendirildi. 

vHİT’de ise; infrared kamera kullanarak etkilenen posterior kanaldaki 
kazançlar tedavi sonrası ve normatif veri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: cVEMP testinde tedavi öncesi ile sonrası değerler kontrol 
grubuna göre karşılaştırıldığında P1ve N1 latanslarında istatistiksel farklı-
lık bulunmadı. Tedavi öncesi ve sonrası P1N1 amplitüdü kontrol grubuna 
göre anlamlı şekilde düşüktü.

oVEMP testinde; tedavi öncesi ile tedavi sonrasında N1 latansı ve amp-
litüd değerleri kontrol grubuna göre farklılık göstermemesine rağmen, te-
davi sonrası P1 latansında anlamlı uzama görüldü. (p<0.05). 

VHİT’de ise; tedavi öncesi ve sonrası kazanç değerlerinde hasta ve 
kontrol grupları arasında istatistiksel farklılık yoktu. 

Tartışma ve sonuç: VEMP, BPPV’deki otolit fonksiyonlarındaki deği-
şikliği göstermek için kullanılabilir. Literatürde BPPV ve VEMP ilişki ile ilgi-
li çok sayıda sonuçları değişken çalışmalar mevcuttur. cVEMP’ teki P1N1 
amplitudteki azalma, BPPV deki sakkül disfonksiyonu ve oVEMP’teki P1 
latans uzaması ise utrikül disfonksiyonunun bir bulgusu olabilir. 

Literatürde BPPV’li hastalarda vHİT ile ilgili bir çalışma bulunmamak-
tadır. Kanalitin vHİT kazançlarını etkilediğini gösteren daha geniş serili 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: BPPV, VEMP, vHİT

OSS-021

sağlıklı bireYlerde farklı frekans ve 
uYaranlar kullanarak servikal vestibuler 
uYarılmış miYojenik potansiYel cevaplarının 
karşılaştırılması
Handan Çınar1, Kemal Keseroğlu2, Ali Özdek3, Serap Er Toprak4,  
Mehmet Hakan Korkmaz5

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Odyoloji, Ankara 
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH KBB Kliniği, Ankara 
3Serbest Muayenehane, Ankara 
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH KBB Kliniği, Odyoloji Birimi, Ankara 
5Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Çalışmanın amacı, sağlıklı yetişkinlerde farklı frekanslarda (500 
Hz ve 1000 Hz) tone burst ve chirp uyaranları ile elde edilen cVEMP 
yanıtlarının birbirleri ile karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve yöntem: Çalışma, 19-65 yaş grubu herhangi bir nörooto-
lojik problemi olmayan, normal otoskopik ve odyolojik bulgulara sahip 
toplam 65 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Test için 500 Hz Tone 
burst uyaran, 500 Hz chirp uyaran, 1000 Hz Tone burst uyaran ve 1000 
Hz chirp uyaranlar 105 dBnHL şiddet seviyesinde verilerek cVEMP dalga 
morfolojisi şeklinde kaydedilmiştir. VEMP’in ilk pozitif(P1) ve onu takip 
eden negatif dalgasının (N1) latansları ve bu iki dalganın tepe noktaları 
arasında kalan P1-N1 amplitüdleri ve VEMP asimetrisi karşılaştırılmıştır.

Bulgular: 500 Hz Tone burst uyaran için; P1 latans ortalaması 12,89 
± 0,81, N1 latans ortalaması 21,13 ± 1,65, P1-N1 amplitüd değe-
ri 104,99 ± 36,85’ dir. 500 Hz chirp uyaran için; P1 latans ortalaması 
7,79 ± 0,86, N1 latans ortalaması 16,16 ± 1,67, P1-N1 amplitüd değeri 
129,32 ± 41,25’ dir. 1000 Hz Tone burst uyaran için; P1 latans ortala-
ması 11,72 ± 0,85, N1 latans ortalaması 19,54 ± 1,62, P1-N1 amplitüd 
değeri 88,39 ± 29,65’ dir. 1000 Hz chirp uyaran için; P1 latans ortalama-
sı 8,7 ± 0,88, N1 latans ortalaması 16,7 ± 1,75, P1-N1 amplitüd değeri 
110,07 ± 35,77’dir. İki farklı frekansta, chirp uyaran ile tone burst uyaran 
P1, N1 ve P1-N1değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
bulundu(p<0.05).

Tartışma ve sonuç: VEMP testi günümüzde klinik uygulamalarda 
vestibüler sistem değerlendirmesinde kolaylıkla uygulanan bir yöntemdir. 
Bu çalışma ile her iki frekansta chirp uyaran ile tone burst uyarana kı-
yasla dalga latansları daha erken, amplitüdleri daha büyük ve morfolojik 
açıdan daha net dalgalar elde edilmiştir. Ayrıca chirp uyaran ile klinik 
normatif veriler oluşturularak, VEMP yanıtları değerlendirme ve yorumla-
masında güvenilir bir uyaran olduğu gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: cVEMP, Tone burst uyaran, Chirp uyaran
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

OSS-022

idiYopatik benign paroksismal pozisYonel 
vertigo Hastalarında atak ve remisYon 
dönemlerinde kalsiYum dengesi
Şerif Şamil Kahraman1, Oğuzhan Özcan2, Cengiz Arlı1, İhsan Üstün3, 
Rana Erduran2, Ertap Akoğlu1, Cumali Gökçe3

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Hatay 
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay 
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Hatay

Amaç: İdiyopatik benign paroksismal pozisyonel vertigo hastalarında 
ilk başvuru esnasında ve takip döneminde kalsiyum metabolizmasındaki 
değişiklikleri değerlendirmek

Materyal-metod: Çalışmaya Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvu-
ran 18 yaş ve üstü anamnez ve klinik muayene sonrası idiyopatik benign 
paroksismal pozisyonel vertigo teşhisi almış, 31 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Pozitif provokatif manevra ile (Dix-Hallpike ya da roll test) aktif 
unilateral BPPV teşhisi konulan hastalardan ilk başvuru esnasında kan 
örnekleri alındı. 6 ay takip dönemi sonrasında ilk başvuru esnasındaki 
prosedüre uygun olarak tekrar kan örneği alındı. Alınan kan örneklerinde 
ilk başvuru dönemi ve takip dönemlerindeki 25 OH-vitamin D, total kalsi-
yum, parathormon, ve iyonize kalsiyum düzeylerine bakıldı. 

Bulgular: Hastaların 20’si kadın (64.5%), 11’i (35.5%) erkekti ve has-
taların ortalama yaşı 49.78 (23-78)’di. Her iki dönem arasında 25 OH-
vitamin D, Parathormon ve pH ile düzeltilmiş iyonize kalsiyum değerleri 
açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Atak döne-
minde 25-OH vitamin D<20 ng/ml olan hastaların oranı 93.5% iken, bu 
oran takip döneminde 38.7% olarak saptandı. 

Sonuç: İdiyopatik BPPV hastalarında Vitamin D ve kalsiyum me-
tabolizması arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Vitamin D 
eksikliği ve azalmış iyonize kalsiyum seviyesi sadece osteoporozu olan 
hastalarda değil tüm hastalarda BPPV için bir risk faktörü olabilir. Çok 
düşük düzeydeki vitamin D düzeyleri BPPV rekürrensi ile ilişkili olduğu 
görülmektedir. Özellikle rekürrens gösteren BPPV hastalarında rekürrens-
ler vitamin D takviyesi ile önlebilir fakat bu durumun tam olarak anlaşıla-
bilmesi için daha ileri düzeyde çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: benign paroksismal pozisyonel vertigo, atak, remisyon, 
kalsiyum, parathormon, idiyopatik

OSS-023

folik asitin ratlarda sisplatin ile 
oluşturulan deneYsel işitme kaYbı Üzerine 
olan etkisinin incelenmesi
Talip Talha Tanyeli1, Hatice Karadaş1, İlker Akyıldız1, Ozan Gökdoğan2, 
Çiğdem Sönmez3, Dilara Zeybek4

1TC SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi 
Kliniği 
2Memorial Ankara Hastanesi 
3TC SB Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği 
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada folik asitin, sisplatin ototoksisitesi’ne olan koru-
yucu etkisi araştırılmıştır.

Materyal-metod: 30 adet, erkek, Wistar Albino cinsi sıçan 5 gruba 
ayrıldı. Ratların ABR ölçümleri yapılarak 4, 8, 12, ve 16 kHz’de işitme 
eşikleri ve 3. dalga latans süreleri saptandı. ABR ölçümleri yapıldıktan 
sonra, I. gruptaki (n:6) sıçanlara 10 mg/kg/gün intraperitoneal (İ.P) sispla-
tin (2. ve 3. gün) ve İ.P folik asit 10mg/kg/gün (1., 2., 3. ve 4. gün), II. 
gruptaki (n:6) sıçanlara 10 mg/kg/gün İ.P sisplatin (2. ve 3. gün) ve İ.P 
serum fizyolojik solüsyonu (1., 2., 3. ve 4. gün), III. gruptaki (n:6) sıçanla-
ra 10 mg/kg/gün İ.P sisplatin (2. ve 3.gün) ve intratimpanik (İ.T) folik asit 
1.5 ml/gün (1., 2., 3. ve 4. gün), IV. gruptaki (n:6) sıçanlara 10 mg/kg/gün 
İ.P sisplatin (2. ve 3.gün) ve İ.T serum fizyolojik solusyonu (1., 2., 3. ve 4. 
Gün) ve V. gruptaki sıçanlara İ.T folik asit 1.5 ml/gün (1., 2., 3. ve 4. gün) 
uygulandı. İlaç uygulanması öncesi ve sonrasında I, II ve III. gruptaki sı-
çanların kuyruk kanları alınarak plazma homosistein ve folik asit düzeyleri 
ölçüldü. 8. Gün ratların ilaç sonrası ABR ölçümleri tekrarlanarak işitme 
eşikleri ve 3. dalga latans süreleri belirlendi.

Bulgular: I. Grupta işitme eşikleri arasındaki fark ortanca değerleri 4 
kHzde, 8 kHzde ve 16 kHzde II. Gruba göre istatiksel olarak anlamlı de-
recede düşük bulundu.(p4=0.03, p8=0.04, p16=0.005)(Man-Whitney 
U testi) 

III. ve IV. Gruplar arasında III. Grupta sadece 12 kHz’de ilaç öncesi ve 
sonrası işitme eşik farkları istatiksel olarak anlamlı derecede düşük bulun-
du.(p=0.006)

I. ve II. Gruplar arasında saptanan 3. Dalga latans süreleri I. Grupta 
istatiksel olarak anlamlı derecede daha düşük saptandı.(p=0.043)

III. ve IV. Gruplar arasında III. Grupta 3.dalga latans süreleri istatiksel 
olarak anlamlı olmasa da daha düşük saptanmıştır.(p=0.400) 

Sonuç: Folik asit, sisplatinin ototoksik etkisini engelleyen bir ajandır. 
Kullanım doz ve süresinin belirlenmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Sisplatin, folik asit, ototoksisite

Figür 1. İlaç öncesi ve sonrası gruplar arası işitme eşik farklarının karşılaştırılması
I.Grup: İP C+İP FA(intraperitoneal cisplatin +intraperitoneal folik asit) II.Grup: İP C+İP SF(intraperi-
toneal cisplatin+intraperitoneal serum fizyolojik) III.Grup: İP C+İT FA(intraperitoneal cisplatin+int-
raperitoneal folik asit) IV.Grup: İP C+İT SF(intraperitoneal cisplatin+intraperitoneal serum fizyolojik)

Tablo 1. Gruplar arası ilaç uygulanması öncesi ve sonrası frekans spesifik işitme farkları.

Grup 1 
Ortanca

Min 
Maks

Grup 1 
Ort. 
St. D 
(dB)

Grup 2 
Ortanca 

Min 
Maks

Grup 2 
Ort. 
St.D 
(dB)

Grup 3 
Ortanca 

Min 
Maks

Grup 3 
Ort. 
St.D 
(dB)

Grup 4 
Ortanca 

Min 
Maks

Grup 4 
Ort. 
St.D 
(dB)

Grup 5 
Ortanca  

Min 
Maks

Grup 5 
Ort 
St.D 
(dB)

4 kHz 15 
10 
20

15,0 
5,4

30 
20 
30

28,3 
4,0

15 
-10 
30

13,3 
13,6

30 
10 
30

25,0 
8,3

0 
-10 

0

-1,6 
4,0

8 kHz 10 
10 
20

11,6 
4,0

30 
30 
30

30,0 
0,0

15 
-10 
30

13,3 
13,6

30 
20 
40

28,3 
7,5

0 
-10 
10

0,0 
6,3

12 kHz 20 
10 
30

18,3 
7,5

40 
40 
50

43,3 
5,1

20 
0 

20

15,0 
8,3

50 
30 
60

48,3 
11,6

0 
0 

10

1,6 
4,0

16 khz 15 
-10 
30

13,3 
13,6

50 
40 
60

50,0 
6,3

20 
0 

30

18,3 
9,8

50 
20 
60

45,0 
13,70 

0 
10

0 
0 

10

3,3 
5,1

Tablo 2. 1-2 ve 3-4 gruplar arası frekans spesifik işitme farklarının p değerleri. 

4 kHz 8 kHz 12 kHz 16 kHz

1-2 Grup karşılaştırılması 0.030 0.004 0.113 0.005
3-4 Grup karşılaştırılması 0.408 0.166 0.006 0.074
İntraperitoneal folik asit uygulaması 12kHz dışında diğer tüm frekanslarda anlamlı derecede koruyucu etki sağladı. 
İntratimpanik folik asit uygulaması sadece 12 kHz’de anlamlı derecede koruyucu etki sağladı.(Man-Whitney U testi, p<0.05)
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

OSS-024

kafeik asit fenetil esterin cisplatin 
ototoksisitesi Üzerine etkileri
Musa Özbay1, Engin Şengül1, Vefa Kınış1, Ulaş Alabalık2, Beyhan Yılmaz1, 
İsmail Topçu1

1Dicle üniversitesi, Tıp fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle üniversitesi, Tıp fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Amaç: Bu deneysel çalışmada amacımız kafeik asit fenetil esterin 
(CAPE) cisplatin ototoksisitesine karşı etkilerini histopatolojik ve odyolo-
jik olarak değerlendirmektir.

Materyal ve metodlar: Ratlar randomize bir şekilde, kontrol grup 
(n=7) cisplatin grup (n=7), CAPE grup (n=7) ve cisplatin+CAPE grup 
(n=7) olarak dört gruba ayrıldı. Kontrol grubuna beş gün boyunca gün-
de bir kez salin verildi (2.5 mL/kg, intraperitoneal). Cisplain grubuna 
çalışmanın ilk günü tek doz cisplatin verildi (16 mg/kg, intraperitoneal). 
CAPE grubuna beş gün boyunca günde bir kez CAPE verildi (10 μmol/
kg, intraperitoneal). CAPE+cisplatin grubuna çalışmadan bir gün önce 
ve çalışma boyunca beş gün günde bir kez CAPE (10 μmol/kg, intrape-
ritoneal), ve çalışmanın birinci günü tek doz cisplatin verildi (16 mg/kg, 
intraperitoneal). Ratlar çalışmanın başında ve sonunda distorsiyon pro-
dakt otoakustik emisyon (DPOAE) ile değerlendirildi. Ratlar son DPOAE 
ölçümü sonunda beşinci günde sakrifiye edildi. İşitme sonuçları DPOAE 
amplitüd farklarını belirlemek için istatistiksel olarak analiz edildi.Ayrıca 
her ratın kohleası histopatolojik ve immünohistokimyasal yöntemlerle 
değerlendirildi.

Bulgular: Dış tüylü hücrelerin kontrol ve CAPE gruplarında büyük 
oranda korunduğu saptandı. Buna karşılık cisplatin grubunda ciddi 
oranda dış tüylü hücre kaybı saptandı. Cisplatin+CAPE grubunda orta 
derecede dış tüylü hücre kaybının olduğu görüldü. Cisplatin grubunda 
DPOAE değerleri ciddi oranda düşmüştü (P<0.05). Cisplatin+CAPE 
grubunda da DPOAE değerlerinde düşüş olmasına karşın cisplatin gru-
buyla kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (P<0.05)

Sonuç: CAPE cisplatin ototoksisitesine karşı koruyucudur.
Anahtar kelimeler: cisplatin, kafeik asit fenetil ester, rat, ototoksisite

OSS-025

ratlarda intraperitoneal Yolla uYgulanan 
resveratrolÜn amikasin ototoksisitesi 
Üzerine etkisinin otoakustik emisYonlar 
ve Histopatolojik çalışmalarla 
değerlendirilmesi
Deniz Avcı1, Mustafa Erkan2, Mehmet Fatih Sönmez3, Kerem Kökoğlu2, 
Murat Salih Güneş4, Ramazan Gündoğdu4, Şafak Güleç5,  
Derya Karabulut3

1Ağrı Patnos Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Ağrı 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Kayseri 
3Erciyes Üniversitesİ Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
4Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Kayseri 
5Erzincan Özel Neon Hastanesi, KBB Kliniği, Erzincan

Amaç: Amikasin ototoksisitesinde resveratrolün olası koruyucu etkisi-
nin otoakustik emisyon testleri ve kokleanın histopatolojik olarak incelen-
mesi ile araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntemler: Çalışmada 31 adet, 20-21 haftalık, 190-245 gr 
ağırlığında Spraque-Dawley cinsi erişkin dişi rat kullanıldı. İlaç uygulama-
larından önce (0. gün) tüm ratların her iki kulağına distorsiyon ürünü oto-
akustik emisyon (DPOAE) testi yapıldı. Ardından ratlar dört gruba ayrıldı. 
1. gruba (n = 7) %4’lük etanol 1 cc, 2. gruba (n = 8) 600mg/kg amikasin, 
3. gruba (n = 8) 10 mg/kg resveratrol ve 600 mg/kg amikasin, 4.gruba (n 
= 8) 10 mg/kg resveratrol 1 cc uygulandı. İlaçlar günde 1 kez olmak üzere 
21 gün süreyle intraperitoneal yolla uygulandı. İlaç uygulamalarından 7, 
14 ve 21 gün sonra DPOAE testleri tekrarlandı. Daha sonra ratlar sak-
rifiye edilerek kokleaları diseke edildi ve histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: Gruplar arasında işlem öncesi DPOAE ölçüm değerleri 
açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Amikasin verilen grupta işlem son-
rası DPOAE değerlerinde anlamlı bir düşme saptanırken, amikasin ile 
birlikte resveratrol, sadece resveratrol ve sadece etanol verilen gruplarda 

DPOAE değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş saptanmadı. 
Histopatolojik olarak bulgular DPOAE testini destekler nitelikteydi.

Sonuç: Ratlarda amikasin kullanılarak oluşturulan işitme kaybının, 
amikasinle birlikte resveratrol kullanıldığında anlamlı düzeyde azaldığı ve 
bu sonuçlarla güçlü bir antioksidan olan resveratrolün amikasin ototoksi-
sitesinde koruyucu etkisinin olduğu saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Amikasin, antioksidanlar, otoakustik emisyon, ototoksisite, 
resveratrol

OSS-026

intraperitoneal kurkumin ve e vitamini 
kombinasYonunun ratlarda oluşturulan 
sisplatin ototoksisitesine koruYucu etkisi
Harun Soyalıç1, Fikret Gevrek2, Sema Koç3, Mustafa Avcu1,  
Mehmet Metin1, İbrahim Aladağ4

1Ahi Evran Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kırşehir 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tokat 
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Antalya 
4Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz 
Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Sisplatin ototoksisitesi tinnitusun eşlik ettiği geri dönüşümsüz, 
ilerleyici, iki taraflı, yüksek frekanslardaki sensörinöral işitme kaybı ile 
karakterizedir. Literatürde antioksidan maddelerin sisplatin kaynaklı oto-
toksisite üzerine koruyucu etkisi gösterilmiştir. Kurkuminin antioksidan, 
anti-serbest radikal, antienflamatuar, antikanserojen ve antifungal etkile-
ri bulunmaktadır. Vit E antioksidan bir vitamindir. Bu çalışmanın amacı 
hayvan modeli oluşturarak sisplatinin neden olduğu ototoksisiteye kurku-
min ve E vitamininin koruyucu etkisini göstermektir.

Gereç-yöntem: Çalışmaya 35 rat dahil edildi. Deney hayvanları ran-
domize beş gruba ayrıldı. Birinci grup; sadece periton içi sisplatin verilen 
grup (kontrol grubu). İkinci grup periton içi sisplatin ve kurkumin verilen 
grup. Üçüncü grup periton içi sisplatin, E vitamini ve kurkumin kombi-
nasyonu verilen grup. Dördüncü grup sisplatin ve vitamin E verilen grup. 
Beşinci grup Kurkumin grubu. Tüm ratların her iki kulağına önce distor-
siyon ürünü otoakustik emisyon (DÜOAE) testi yapıldı. Sisplatinden 1 
saat önce kurkumin uygulandı, kurkumine 3 gün devam edildi. Vitamin E 
sadece sisplatinden 30 dakika önce tek doz olarak verildi. Tüm hayvan-
lar sisplatin uygulamasını takiben 5. gün DÜOAE sonrası sakrifiye edildi. 
Histopatolojik bulgular tünel testi ile belirlendi ve apopitotik hücre yüz-
deleri hesaplandı. Tedavi öncesi-sonrası DÜOAE değerleri, gruplar arası 
DÜOAE değerleri ve apopitotik hücre yüzdeleri istatistiksel olarak kar-
şılaştırıldı. Çalışmada tedavi öncesi-sonrası DÜOAE değerleri Repeated 
measures analysis of variance testi ile analiz edildi. Grupların apopitotik 
indeks ortalamalarının karşılaştırılması One-Way ANOVA sonrası çoklu 
karşılaştırma testlerinden LSD testi ile yapıldı. Sonuçlar ± SEM (standart 
eror mean) değerleri ile birlikte ifade edildi, p<0.05 olması istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Grup 1 de Tüm frekanslarda (2000 Hz,3000 Hz,4000 Hz ve 
6000 Hz) DÜOAE değerlerinde istatisitiksel olarak anlamlı azalma görül-
dü (p<0.05). Grup2,3,4 ve 5 te tüm frekanslarda tedavi öncesi ve sonrası 
istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmadı. (p>0.05). Sisplatin grubuna 
göre apopitotik indeks tüm tedavi gruplarında düşük bulundu ancak sa-
dece grup 4 de istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.009).

Sonuç: Ratlarda sisplatin ototoksisitesi kurkumin veya kurkumin-vit E 
kombinasyonu ile önlenebilir.
Anahtar kelimeler: DÜOAE, kurkumin, ototoksisite, sisplatin, vitamin E,
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

OSS-027

endoskopik orta kulak cerraHisinde 
kullanılan soğuk ışık kaYnakları 
sensörinöral işitme kaYbına neden olur mu?
Suat Terzi, Engin Dursun, Abdulkadir Özgür, Zerrin Özergin Coşkun, 
Özlem Çelebi Erdivanlı, Mehmet Birinci, Münir Demirci
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi,KBB 
Anabilim Dalı,Rize

Giriş: Orta kulak cerrahisinde endoskop kullanımı son yıllarda giderek 
yaygınlaşmaktadır. Ancak endoskopik sistemin bir parçası olan soğuk ışık 
kaynaklarının oluşturduğu ısı artışı endişe konusudur. Bu çalışma endos-
kopik olarak orta kulak operasyonu uygulanan olgularda, soğuk ışık kay-
nağının oluşturduğu ısınmanın, sensörinöral işitme üzerindeki muhtemel 
etkisini araştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç-yöntem: Kliniğimizde 2012-2015 yılları arasında endoskopik 
tip 1 kartilaj timpanoplasti operasyonu geçirmiş 203 olgu retrospektif ola-
rak incelendi. Olguların preoperatif ı ile postoperatif 1. ve 3. ay odyog-
ramların kemik yolu eşikleri ve ortalamaları karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama operasyon süresi 52.4 ± 9.1 dakika idi. 
Preoperatif kemik yolu ortalaması 11.4 ± 7.4 dB nHL, postoperatif 1. 
ve 3. ay kemik yolu ortalamaları ise sırasıyla 9.57± 7.1 ve 9.51± 7.4 dB 
nHL idi. Postoperatif 1. ve 3. ay 500, 1000, 2000 Hz kemik yolu eşikleri 
ve kemik yolu ortalamaları preoperatif döneme göre anlamlı derece daha 
düşük saptandı(p<0.05). Fakat 4000 Hz de anlamlı bir farklılık izlenmedi 
(p> 0.05). Ayrıca olguların hiçbirinde postoperatif ortalama kemik yolu 
iletimlerinde 5dB nHL den daha fazla yükselme izlenmedi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları endoskopik timpanoplasti esnasında 
kullanılan soğuk ışık kaynağına bağlı ısınmanın iç kulakda sensörinöral bir 
hasara yol açacak seviyelere çıkmadığını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Endoskopik timpanoplasti, soğuk ışık kaynağı, işitme kaybı

OSS-028

sendromlu çocuklarda bera bulguları
Onur İsmi1, Helen Bucioğlu1, Hanife Muluk2, Yusuf Vayısoğlu1, Murat Ünal1

1Mersin Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji Ünitesi, Mersin

Sendromik olan çocuklarda işitme kayıplarının tespiti non-sendromik 
olanlara göre multidisipliner yaklaşım gerektiğinden önem arz etmekte-
dir.Bu retrospektif analizde kliniğimizde son 4 yılda yapılan toplam 2530 
BERA içerisinde sendromik olan çocukların BERA sonuçları sunulmuş-
tur. BERA bulguları sunulan sendromlar şu şekilde idi: 20 tane Down 
sendromu, 2 adet Pierre-Robin sendromu, 1 tane West sendromu, 1 adet 
Prader-Willi sendromu, 2 adet Kabuki Make-up sendromu, 1 adet Dandy-
Walker sendromu, 2 adet Treacher Collins sendromu, 1 adet Johanson 
Blizzard sendromu. Kabuki Make-up sendromu olanlarda, West sendo-
mu olan hastada, Dandy Walker sendromu olan hastada bilateral normal 
işitme elde edilirken, diğer hastalarda değişik derecelerde işitme kaybı 
saptanmıştır. Bu çalışmada sendromlu hastalarda işitme kaybının tespi-
tinin multidispiliner yaklaşımda vazgeçilmez bir unsur olduğu özellikle 
vurgulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Sendromik işitme kaybı, BERA, ABR, konjenital işitme kaybı

OSS-029

kÜçÜk damar Hastalığı tanısı alan 
Hastalarda işitmenin değerlendirilmesi
Safiye Giran Örtekin1, Hatice Seğmen2, Murat Koçyiğit1

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği 
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Küçük damar hastalığı, serebral küçük arterlerin lipohyalinozis ya da 
mikroaterom nedeniyle tıkanmaları sonucu ortaya çıkan hastalık grubu 
olup, bu tanımın içine bazıları radyolojik bazıları klinik özellikler taşıyan 
şu patolojiler girer: Beyaz cevher lezyonu, Lakün, Laküner infarkt. Başlıca 
risk faktörleri hipertansiyon ve diyabettir. 

Çalışmamıza Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma hastanesi nöro-
loji polikliniğine Ekim 2015 - Şubat 2016 tarihleri arasında herhangi bir 
nedenle başvurmuş, Kranial MR görüntülemesinde çapları 20mm den kü-
çük lakünleri olan 33 olgu ile yine nöroloji polikliniğine herhangi bir şikayet 
ile başvurup Kranial MR görüntülemesinde serebral küçük damar hastalığı 
bulgusu olmayan 30 olgu dahil edildi. Yaşları 38-74 arasındaydı. Diyabet, 
>grade 2 hipertansiyon, kronik otit, demans, akustik travma, ototoksik ilaç 
kullanımı, kulak cerrahisi,iletim tipi işitme kaybı, metabolik hastalık hika-
yesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalara genel kulak burun boğaz 
muayenesi sonrası yüksek frekansları (250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 
10000, 12000, 14000 ve 16000 Hz) da içeren odyolojik ve timpanometrik 
inceleme yapıldı. Bütün hastalarda A tipi timpanogram elde edildi.

Sensörinöral işitme kaybı kognitif ve emosyonel durumu etkileyerek 
ciddi şekilde yaşam kalite sorunları oluşturan bir hastalıktır. bu duruma 
neden olabilen birçok hastalık suçlanmakta olup patofizolojisi hakkında 
çok az bilgiye sahip durumdayız. Serebral küçük arterlerin mikroaterom 
nedeniyle tıkanması sonucu gelişen serebral küçük damar hastalığının 
işitme kaybının etyolojisindeki yerinin araştırıldığı çalışmamızda bazı fre-
kanslarda kontrol grubuna göre anlamlı farklılıklar saptanmış olup daha 
geniş serilerde bu durumun araştırılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Serebral küçük damar hastalığı, Laküner infarkt, işitme

OSS-030

konjenital işitme kaYbı ile doğan 
Yenidoğanların odYolojik profili ve risk 
faktör analizi: merkez anadolu’nun bÜYÜk bir 
şeHrinin Yerel sonuçları
Mehmet Şentürk1, Ramazan Öçal1, Gültekin Övet1, İsa Azgın1,  
Engin Umut Sakarya1, Necat Alataş1, Şule İzgi2, Hatice Kama2,  
Köksal Yuca3

1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 
2Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
3Selçuk Üniversitesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Konya il ve ilçelerinin tamamını kapsayacak şekilde yenido-
ğan işitme taraması programı sonuçları incelenerek kalıcı konjenital işitme 
kaybı ile doğan bebekler için odyolojik sonuçlarının ve risk faktörlerinin 
ortaya konması, 

Metod: Kasım 2013- Ekim 2014 tarihleri arasında yenidoğan işitme 
programı veritabanı kullanılarak TEOAE ve ABR test sonuçları incelen-
miştir. Işitme kaybı olanlar tespit edilip buna neden olan olası risk faktör-
leri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Sonuçlar: 35878 yenidoğann sonuçları taranmış olup 87 yenido-
ğanda kalıcı işitme tespit edilmiştir. Bunlardan orta işitme kaybı olanların 
oranı %43.7, ciddi ve derin olanların yüzdesi sırasıyla % 20,6 ve %36,7 
olarak bulunmuştur. Bilateral işitme kaybı olanlar % 69, sağ kulakta olan 
%10.3, sol kulakta işitme kaybı olanlar ise % 20,7 idi. En önemli risk fak-
törleri ise uzamış yenidoğan yoğun bakımda kalma, prematürite ve aile 
öyküsü olarak tespit edilmiştir.

Tartışma: Konya ilinde yenidoğan işitme programı tüm yenidoğan-
ların %99.9’unu kapsamaktadır. En önde gelen risk faktörlerinin uzamış 
yoğunbakım ünitesinde kalma, prematurite ve aile öyküsü olduğu görül-
mektedir. Bu programın başarıya ulaşması ile işitme kaybı ile doğan be-
beklerin erken tespiti ile yeterli lisan ve dayranışsal gelişimleri için uygun 
müdahelelerin ve bilgilendirmenin zamanında yapılması sağlanacaktır.
Anahtar kelimeler: yenidoğan işitme taraması, otoakustik emisyon, işitme kaybı
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

Tablo 1. Kalıcı işitme kaybı ile doğan çocukların risk faktörlerine göre analizi

Risk faktörü Sayı(n) Yüzde(%)

Yoğum Bakım Ünitesinde Kalma 38 43,7
Prematüre Doğum 
(37. haftadan önce)

30 34,5

Aile Öyküsü 15 17,2
Mekanik Ventilasyon İhtiyacı 12 13,8
5. dakika Apgar skoru <6 12 13,8
Çok Düşük Doğum Ağırlığı (<1500gr) 10 11,5
İlk dakika Apgar skoru <4 10 11,5
Kompleks Kromozal Anomaliler 7 8
Kraniofasiyal Anaomaliler 5 5,7
Hiperbilürubinemi 
(Transfüzyon gereken)

2 2,3

Maternal Enfeksiyon 0 0
Ototoksik İlaç Maruziyeti 0 0
Menenjit 0 0

OSS-031

obstrÜktif uYku apnesi sendromu 
(osas) olan Hastaların işitme sisteminin 
değerlendirilmesi
Mahmut Deniz1, Zafer Çiftçi1, Tolga Ersözlü1, Erdoğan Gültekin1, Recep Alp2

1Namık Kemal Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Tekirdağ 
2Namık Kemal Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tekirdağ

Amaç: Bu çalışmada hipokseminin, obstrüktif uyku apnesi sendromu 
(OSAS) hastalarının işitme fonksiyonları üzerine etkilerini araştırmak ve 
sonuçlarını literatür bilgileri eşliğinde tartışmak istedik.

Materyal-metod: Çalışmaya uyku bozukluğu ön tanısı ile ocak 2015 
ve aralık 2015 arasında polisomnografi testi yapılan 160 hasta alındı. 
Polisomnografi testleri aynı hastanenin nöroloji departmanının uyku la-
boratuvarında yapıldı. Hastaların detaylı otorinolaringolojik muayeneleri 
aynı kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapıldı. 

Araştırmada 3 çalışma grubu ve 1 kontrol grubu oluşturuldu. Çalışmaya 
katılanlar apne-hipopne index (AHI) ve kan oksijen seviyelerine (SpO2) 
göre gruplara ayrıldılar (hafif, orta, ileri OSAS ve kontrol grubu). Bütün 
hastalara saf ses odyometri ve otoakustik emisyon testi uygulandı. 
İstatistiksel analiz için windows SPSS programı 17. Versiyon (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) kullanıldı.

Bulgular: Hastaların odyolojik değerlendirilmesinde kontrol grubu 
ve hafif OSAS grubunda işitme normal sınırlarda bulundu (işitme sevi-
yesi <26dB). Öte yandan orta ve ileri derece OSAS hastalarında deği-
şen derecelerde sensörinöral işitme kaybı saptandı. Vücut kitle indexleri 
değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
saptandı (p=0.038).

Sonuç ve tartışma: OSAS’a sekonder oluşan kronik hipoksemi vü-
cutta vasküler ve nöral yapılar üzerine olumsuz risk oluşturmaktadır. Bu 
çalışmanın bulguları da orta ve ileri derece OSAS hastalarının işitme me-
kanizmalarında bozulma olabileceğini göstermiştir. Bu yüzden hastalığın 
başlangıcında gerekli önlemler alınırsa, OSAS hastalarında kronik hipok-
seminin işitme sistemi üzerine olan olumsuz etkileri engellenebilir.
Anahtar kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi sendromu, hipoksemi, işitme sistemi, 
sensörinöral işitme kaybı, polisomnografi testi

OSS-032

subjektif tinnitus tedavisinde ege Üniversitesi 
Yaklaşımı
Göksel Turhal, İsa Kaya, Sercan Göde, Mehmet Fatih Öğüt
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Tinnitus çok yaygın görülen bir otolojik-nörootolojik belirti olup 
tinnitusa yaklaşım ve tedavi gerek hekim gerekse de kurum bazında fark-

lılıklar gösterebilmektedir. Çalışmamızda toplumda oldukça sık görülen ve 
hayat kalitesinde ciddi olumsuz etkilere sahip subjektif tinnitus hastaların-
da danışmanlık, maskeleme, akustik zenginleştirme ve alıştırma tedavisini 
içeren bir tinnitus tedavisi algoritmasının oluşturulması ve etkinliğinin be-
lirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Kasım 2014 – Kasım 2015 tarihleri 
arasında subjektif tinnitus şikayetiyle başvuran 60 hasta alındı. Hastalar 
toplam 5 grupta incelendi. Dört grupta (Grup 1,2,3,4) farklı maskeleme 
cihazlarıyla total maskeleme, bir gruba ise habituasyon (Grup 5) tedavi-
si uygulandı. Maskeleme cihazından fayda görmeyen hastalara ise ha-
bituasyon tedavisi başlandı. Hastalar çalışmanın başında (0.ay), 2.ayda 
ve 4.ayda tinnitus handikap anketi (THQ) ve görsel analog skala (VAS) 
sonuçlarıyla değerlendirildi. Hastalar 2.ayda tekrar değerlendirildi: mas-
keleme cihazından fayda gören hastalar grup A (18 hasta, %36), fay-
da görmeyip habituasyona geçilen hastalar grup B (32 hasta, %64), 
habituasyona devam eden hastalar ise grup C (10 hasta) olarak tekrar 
gruplandırıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 51.62 yıl (29-76) olarak bulundu. 
Grup 1,2 ve 4’te THQ skorları 2.ayda anlamlı olarak azaldı (p<0.05). 
Tinnitus şiddeti (VASŞiddet) grup 1,2 ve 3’te (p<0.05), tinnitusa bağ-
lı rahatsızlık (VASRahatsızlık) grup 4’te ve tinnitusun yaşama olan etkisi 
(VASEtki) grup 2’de (p<0.05) anlamlı olarak azaldı. Grup A’nın 0.ay-2.ay 
ve 0.ay-4.ay THQ skorlarınında anlamlı azalma saptandı (p<0.05). Grup 
B’nin 0.ay-2.ay ve 0.ay-4.ay THQ skorlarınında anlamlı azalma saptandı 
(p<0.05). Grup C’nin 2.ay-4.ay ve 0.ay-4.ay THQ skorlarından anlamlı 
azalma saptandı (p<0.05).

Tartışma ve sonuç: Maskeleme cihazı ile total maskeleme uygulan-
ması uygun hasta seçimi ve iyi hasta takibi ile etkili bir tedavi seçeneği 
olabilir ancak bu hasta grubu küçük bir popülasyonu oluşturmakta ve bu 
veriler uzun süreli takiple desteklenmelidir. İlk iki ayda maskeleme teda-
visinden fayda görmeyen hastalarda habituasyon tedavisinin ve sadece 
habituasyon uygulanan hastalarda habituasyon tedavisinin etkinliğinin 
değerlendirilmesi için daha uzun takip sürelerine ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: tinnitus, THQ, maskeleme, habituasyon, akustik 
zenginleştirme

OSS-033

tinnitusun lateralizasYonu ve 
karakteristikleri ile raHatsız ediciliği 
arasındaki ilişkiler
Nadir Yıldırım, Sinan Aksoy, Onur Erdoğan
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı

Amaç: İdyopatik tinnitusa eşlik eden işitme kaybı gibi klinik bulgular 
ve tinnitusun karakteristikleri analiz edildiğinde bu yaygın semptomun et-
yo-patogenezi hakkında daha fazla fikir sahibi olunabileceği düşünülür. 
Bu çalışmada tinnitus auriumlu hastalarda tinnitusun bir yandan tarafı 
ve niteliği ile bunların tinnitusun rahatsız ediciliği, diğer taraftan da işitme 
kaybı ile ilişkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. 

Gereç-yöntem: Mart 2013-Şubat 2016 Ayları arasında Dumlupınar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı’na tinnitus ana yakın-
ması ile başvuran 112 hasta çalışma grubunu oluşturmuşlardır. Çalışmaya 
dahil edilme kriterleri; 1. altta yatan başka bir patolojinin bulanama-
ması 2. yakınmanın kronik-inatçı (1 yıldan uzun süredir devam ediyor) 
olmasıdır. Hastalarda tinnitus yakınmasının şiddeti 1. asimetrik işitme 
kaybı 2. duyulan seslerin niteliği 3. lateralizasyon 4. süre (yıl) ile ilişkisi 
tinnitus özürlülük envanteri (tinnitus handicap inventory: THI) aracılığı 
ile 3 alt başlıkta (fonksiyonel, emosyonel, katastrofik) istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Tinnitusun hissedildiği taraf ile daha az işiten taraf arasında 
güçlü bir birliktelik (asosiasyon) saptanmıştır. Tinnitusun alt ölçütlerinden 
her birinin toplam skoru ile kulaklardaki/kafanın içindeki sesin tek ya da 
birden fazla olması (birden fazla lehine) ya da tek kulakta mı iki kulakta/
kafanın içinde mi hissedildiği (iki kulak/kafanın içi lehine) arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı olmayan bir korelasyon saptanmıştır. Tinnitusun 
süresi ile yakınmanın şiddeti arasındaki ilişki, yakınmayı 1 yıl ile 10 yıl ve 
üzeri hissedenler karşılaştırılarak incelenmiş; istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunamamıştır. 
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Sonuç: Çalışmanın sonuçları tinnitusun odituar sistemin herhangi bir 
yerindeki bir patolojiye işaret ettiği savını doğrular niteliktedir. Ancak, 
duyulan seslerinin tek ya da iki taraflı, bir ya da birden çok olmasının 
hastanın bu seslerden duyduğu rahatsızlık derecesi üzerine anlamlı bir 
etki oluşturduğu saptanamamıştır. Tinnitus yakınmasının süresi ile THI 
skorları arasında korelasyon saptanamamasını ise adaptasyon sürecinin 
gerçekleştiği hastaların bu yakınma ile hekime başvurmayacakları ile 
açıklamak mümkündür. Bu bulgular tinnitusun çok faktörlü ve karmaşık 
bir klinik olgu olduğunu bir kez daha doğrular nitelikte yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Tinnitus, anket, tinnitus özürlülük envanteri (THI), 
lateralizasyon, işitme kaybı

OSS-034

aurikula anatomisinin işitme fizYolojisinde 
rezonatör etkilerinin incelenmesi
Mehmet Sürmeli, İldem Deveci, Mustafa Salih Canpolat, Hasan Çanakçı, 
Çağatay Oysu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Aurikula işitme fizyolojisinde rezonatör etki göstermektedir. 
Aurikulanın işitme fizyolojisine etkileri her frekans için farklılıklar içermek-
tedir. Yetişkinlerde rezonatör etki en fazla 3800 frekansta olup yaklaşık 
olarak 15-20dB arasında olduğu bilinmektedir. Gürültüye bağlı işitme 
kaybının en çok 3500-4000 Hz arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu 
çalışmada aurikulanın anatomik özelliklerinin rezonatör etki üzerinde et-
kisi ayrıntılı olarak incelenerek gürültüye bağlı etkilenmelerin aurikulanın 
yapısı ile etkilenip etkilenmediği incelendi.

Materyal-metod: 18-45 yaş arası işitme kaybı ve ek hastalık öyküsü 
olmayan 34 katılımcı çalışamamıza dahil edildi. Katılımcıların yaş, cin-
siyet, kilo ve boy kayıtları alındı. Aurikulanın ses iletimindeki etkilerinin 
araştırılması için anatomik özellikleri kaydedildi. Helix üst kutup-masto-
id mesafesi, postaurikuler sulkus açısı ve aurikula alan ölçümü yapıla-
rak kaydedildi. Katılımcılara 0,5m mesafeden gürültü verilerek dış kulak 
yolu girişine yerleştirilen mikrofon aracılığı ile gürültü ölçümü yapıldı. 
REM aracılığı ile yapılan ölçüm sonrası işitme kazancının en fazla olduğu 
frekans ve şiddet değeri kaydedildi. Daha sonra bu değerler aurikulanın 
anatomik özellikleri ve diğer demografik özellikleri ile istatistiksel olarak 
incelendi.

Bulgular: 34 katılımcının sağ ve sol kulakları ayrı ayrı değerlendiri-
lerek toplamda 68 kulaktan ölçüm alındı. İşitme kazancının maksimum 
olduğu frekans 2904Hz (SD:481), şiddet 20,4dB (SD:4,7) olarak ölçüldü. 
Ortalama postaurikuler sulkus açısı 300 (SD:12,2), aurikula alan ölçü-
mü 24,9cm2 (SD:3,9), mastoid-heliks üst kutup uzaklığı 30,5mm olarak 
kaydedildi. Maksimum kazanç frekans ortalamalarının diğer paramet-
relerle yapılan istatistiksel incelenmesinde istatistiksel fark bulunmadı. 
Maksimum kazancın olduğu şiddet ortalamalarının postaurikuler sulkus 
açısı, aurikula alan ölçümü ve mastoid-heliks üst kutup uzaklığı ile yapı-
lan istatistiksel incelenmesinde her üç parametre ile istatistiksel düzeyde 
anlamlı fark bulundu (p=0,002, p=0,001, p=0,002). 

Sonuç: Çalışmamızda aurikulanın toplayıcı etkisinin aurikulanın pos-
taurikuler sulkus açısı, aurikula alanı ve mastoid-heliks üst kutup uzak-
lığından etkilendiğini saptadık. Gürültüye bağlı işitme etkilenmelerinde 
anatomik özelliklerinde dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Aurikula anatomisi, işitme fizyolojisi, gürültüye bağlı işitme kaybı

OSS-035

idiYopatik ani sensörinöral işitme kaYbında 
nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit 
oranının prediktif değeri
Engin Şengül, Musa Özbay, İsmail Topçu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Diyarbakır

Amaç: Son yıllarda nötrofil / lenfosit oranı ve platelet / lenfosit oranı 
gibi biyomarkırlar bir çok hastalıkta sistemik inflamatuar cevabın gösteril-
mesinde kullanılmaktadır. Bizim bu çalışmamızdaki amacımız ise, etyopa-

togenezi hala tam olarak açıklığa kavuşturulamamış olan idiyopatik ani 
sensörinöral işitme kaybı ve bu hastalığın prognozu ile nötrofil / lenfosit 
oranı (NLO) ve platelet / lenfosit oranı (PLO)arasında bir ilişki olup olma-
dığını göstermektir.

Gereç-yöntem: Bu çalışmada 90 tane tek taraflı idiopatik ani sensori-
nöral işitme kayıplı hasta değerlendirildi. Özellikle diabet ve hipertansiyon 
gibi komorbidite oluşturan ve aktif enfeksiyonu bulunan hastalar çalışma-
ya dahil edilmedi. Kontrol grubu olarak ise kliniğimize nazal deformite ve 
kepçe kulak gibi estetik şikayetlerle başvuran aktif enfeksiyonu olmayan 
90 tane sağlıklı birey seçildi. Hasta grubu, işitme kayıplarındaki derecele-
rine göre hafif, orta ve şiddetli olmak üzere üç gruba ayrıldı. Ayrıca has-
talar tedaviye verdikleri yanıta göre düzelen ve düzelmeyen olarak da iki 
gruba ayrıldı. Ayrıca tüm hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası (en 
erken bir ay ile en geç üç ay) odyometrik testleri değerlendirildi.

Bulgular: İdiyopatik ani sensorinöral işitme kayıplı hasta grubunun 
ortalama NLO ve PLO değerleri sağlıklı kontrol grubuna göre istatisti-
ki olarak anlamlı yüksek olarak bulundu (p<0.001, p<0.001 sırasıyla). 
Şiddetli işitme kaybı olan hasta grubunda hafif ve orta derecede işitme 
kaybı olan hasta grubuna göre NLO oranı istatistiki olarak anlamlı yük-
sek bulunmasına rağmen (p<0.001, p=0.001 sırasıyla), işitme kaybının 
derecesi ile ortalama PLO değeri arasında istatistiki olarak bir fark bulun-
madı. Tedaviye rağmen düzelmeyen hastalarda, tedaviyle düzelen hasta-
lara göre ortalama NLO ve PLO değerleri istatistiki olarak anlamlı yüksek 
olarak bulundu (p<0.001, p<0.001 sırasıyla). 

Sonuç: Biz, nötrofil / lenfosit oranı ve platelet / lenfosit oranının idiyo-
patik ani sensörinöral işitme kayıplı hastaların tedavi öncesinde progno-
zunu tahmin etmekte diğer iyi bilinen prognostik faktörlerle beraber kulla-
nılmasının faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. Ancak bu parametrelerin 
klinik kullanımının yaygınlaşabilmesi için daha çok sayıda prospektif ve 
randomize çalışma yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı, nötrofil / Lenfosit 
oranı, platelet / lenfosit oranı, prediktif faktör

OSS-036

steroidden faYda görmeYen ıdiopatik 
ani işitme kaYıplarında Hiperbarik 
oksijen tedavisinin iYileşmeYe etkisinin 
değerlendirilmesi
Selma Kurukahvecioğlu, Melih Çayönü, Özgür Gülten, Fulya Barut Eker, 
Burak Türkay, Adil Eryılmaz
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB C Kliniği

Giriş: Biz bu çalışmamızda ani işitme kaybı (AİK) nedeniyle takip et-
tiğimiz, oral steroid verilen ancak fayda görmeyen ve hiperbarik oksijen 
tedavisi (HBOT) uygulanan hastalarda, HBOT’un iyileşmeye katkısını 
retrospektif olarak değerlendirdik.

Gereç-yöntem: 2012-2015 yılları arasında kliniğimize AİK nedeniyle 
başvuran ve 1 mg/kg prednizolon tedavisini 10 gün süre ile alan ve bu te-
daviden fayda görmediği için için HBOT uygulanan 37 hastanın odyolo-
jik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.: Tüm hastaların başlangıç, 
steroid tedavisinden sonraki ve HBOT bitimindeki odyolojik değerlendir-
meleri yapıldı. Hastaların işitmesindeki iyileşme Siegel’s Kriterlerine göre 
değerlendirildi. İstatistiksel analizde bağımlı gruplarda t test uygulandı.

Bulgular: İlk başvuru anındaki odyolojik bulgularına göre; 8 hasta (%21,6) 
hafif, 8 hasta (%21,6) orta, 7 hasta (%18,9) orta-ileri, 9 hasta (%24,3) ileri 
ve 5 hastada (%13,5) total işitme kaybı mevcuttu. Başlangıç odyo ile ste-
roid tedavisi sonrası yapılan 2 odyo arasında anlamlı bir fark bulunamadı. 
2 odyo ile HBOT sonrası yapılan odyolojik değerlendirme arasında da 
anlamlı bir fark bulunamadı. HBOT sonrası hastaların 29’da (%78,4) dü-
zelme olmazken, 8 hasta da (%21,6) düzelme oldu. Hafif derecede SNİK 
olan 8 hastanın % 5‘inin işitmesi tamamen normale dönerken, 3’ü hafif 
olarak kaldı. 4 derece SNİK olan 2 hasta, HBO sonrası 2. Derece SNİK’e 
geriledi. 29 hastada hiçbir değişiklik saptanmazken 1 hasta ileri SNİK dan 
total SNİK ‘a ilerledi. 

Sonuç: AİK klinik uygulama klavuzunda ampirik olarak hastaya en 
uygun tedavinin planlanması önerilmiştir. Sonuç olarak HBOT pahalı ve 
zaman alıcıdır. Kurtarma tedavisi olarak HBOT eklenmesi istatistiksel ola-
rak anlamlı bulunmamıştır.
Anahtar kelimeler: Ani işitme kaybı, steroid, Hiperbarik oksijen
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OPS-001

İnsan ısırığının komplİkasyonu olarak 
gelİşen aurİkula perİkondrİtİ: olgu sunumu
Sinan Uluyol1, Saffet Kılıçaslan1, Mehmet Hafit Gür1, Özlem Yağız2

1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak 
Burun Boğaz Kliniği, Van 
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

Giriş: Aurikula perikondriti aurikuler kartilajı çevreleyen perikond-
riumun inflamasyonudur. Genellikle heliks ve antiheliksi tutar, tedavi 
edilmezse tüm aurikulaya yayılabilir. Etken mikroorganizma genellikle 
Pseudomonas aeruginosa veya Stafilokokkus aureus’tur. Travma sonrası 
gelişen hematom, akupunktur, kulak delme veya penetran yaralanmalar 
aurikula perikondriti gelişimine neden olabilen faktörlerdir. İnsan ısırığı 
sonrası gelişen aurikula perikondriti olgusu literatür eşliğinde sunulmuştur.

Olgu: 38 yaşında erkek hasta sol kulak kepçesinde ağrı, kızarıklık ve 
şişlik yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Anamnezinde dört gün önce 
bir kavga sırasında kulak kepçesinin ısırıldığı ve bu olaydan bir gün sonra 
şikayetlerinin başladığı öğrenildi. Yapılan muyenesinde aurikulada her-
hangi bir doku kaybı olmadığı görüldü. Skafoid fossada kartilaja uzanan 
yaklaşık 2 cm’lik dermal laserasyon ve krutlanma ayrıca heliks ve anti 
heliksi yaygın şekilde tutan hiperemi, ödem, ısı artışı ve hassasiyet sap-
tandı (Şekil 1a). Diğer Kulak Burun Boğaz muayeneleri olağandı. Lasere 
olan krutlu bölgeden kültür gönderildi. Geniş spektrumlu ampirik anti-
biyoterapi (amoksisilin klavulanik asit) başlandı. HIV, HCV ve HBV için 
viral seroloji çalışıldı ve hastaya tetanoz profilaksisi yapıldı. Kültür sonucu 
eikenella corrodens gelen hastanın tedavisine, enfeksiyon hastalıkları ile 
yapılan konsultasyon sonrası amoksisilin klavulanik asitle beraber ciprof-
loksasin de eklendi ve kombine tedavi 14 güne tamamlandı. 2 haftalık 
tedavi sonunda inflamatuar bulguların tamamen gerilediği ve az miktarda 
krutlanma kaldığı görüldü (Şekil 1b).

Sonuç: İnsan ısırığının bir komplikasyonu olarak perikondrit gelişimi 
çok nadir bir durumdur. Bu nadir durumun yönetiminde kültür alınması, 
bulaşıcı hastalık riskine karşın viral serolojinin çalışılması ve tetanoz profi-
laksisi önemli noktalardır. İnsan ısırığı sonrası gelişen eikenella corrodens 
nedenli aurikula perikondriti literatürde rapor edilmemiş olması nedeniyle 
ilk olma özelliğini taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Aurikula, inflamasyon, insan ısırığı, perikondrit

Şekil 1. Sol aurikula. a: Skafoid fossada dermal laserasyon ve krutlanma, heliks ve anti heliksi yaygın 
şekilde tutan hiperemi ve ödem. b: Tedavinin ikinci haftasında, hafif krutlanma haricinde inflamatuar 
bulguların gerilemiş olduğu görülüyor.

OPS-002

kulaktakİ canlı yabancı cİsİmler: 17 vakanın 
analİzİ
Sinan Uluyol1, Saffet Kılıçaslan1, Mehmet Hafit Gür1,  
Süreyya Hikmet Kozcu2

1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van 
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

Amaç: Kulak burun boğaz pratiğinde kulakta yabancı cisim (YC), ço-
cuklarda ve erişkinlerde sık karşılaşılan durumlardır. Kulakta YC’ler canlı 
ve cansız olarak iki ana gruba, cansız YC’ler de organik ve inorganik ola-
rak iki alt grubu ayrılırlar. Bu çalışmanın amacı, kulakta canlı YC saptanan 
kişilerin yaş ve cinsiyet dağılımlarını, YC’nin türünü ve tedavi yöntemini 
analiz etmektir.

Gereç-yöntem: Kasım 2014- Aralık 2015 tarihleri arasında Van Bölge 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinda kulakta YC 
tanısı konulan hastalar değerlendirildi. Kulakta canlı YC saptanan hasta-
ların yaş-cinsiyet dağılımı, YC’nin türü ve çıkarılma metodu analiz edildi.

Bulgular: Toplamda 208 hastada kulakta YC saptanmış olup bun-
ların 17 tanesi (%8.1) canlı YC idi. 17 canlı YC içinde: 5 kara sinek, 4 
karınca, 3 kene, 2 kelebek, 2 örümcek, 1 salyangoz bulunmaktaydı (Şekil 
1). 17 hastanın 6 tanesini (%35) çocuk yaş grubu (<10) oluşturuyordu. 
Çocuk yaş grubunda olan 3 hastaya sedasyon altında ameliyathanede, 
diğer hastalara poliklinik şartlarında müdahale yapıldı. Kene ve salyangoz 
hariç diğer canlı YC’ler için timpanik membranın intakt olduğu saptandık-
tan sonra, dış kulak yolu gliserin ile doldurularak 5-10 dakika beklendi, 
sonrasında YC alligatör forseps veya küret ile çıkarıldı. Timpanik memb-
rana yakın duran küçük boyutlu karınca gibi YC’ler (Şekil 1d) irrigas-
yon ile çıkarılmıştır. Kene vakalarında tüm kenelerin kulak kanalı cildine 
tutunduğu görüldü, mikroskop altında alligatör forseps ile tutundukları 
bölgeden vertikal yönde çekilerek çıkarıldılar. İşlem sonrası herhangi bir 
kene parçasının gömülü kalmamasına dikkat edildi, kulak kanalı batikon 
ile yıkandı, bu hastalar ve çıkarılan keneler enfeksiyon hastalıklarına sevk 
edildi. Canlı YC çıkarılan herhangi bir hastada timpanik zar veya kulak 
kanalı hasarı görülmedi ve işlem sonrası dönemde akıntı, enfeksiyon veya 
ağrı gibi sorunlar yaşanmadı.

Sonuç: Kulaktaki canlı YC’lere yaklaşımda kullanılacak yöntem has-
tanın yaşı, YC’nin türü ve timpanik membranın durumu ile yakından iliş-
kilidir. Kulakta kene varlığı, hayatı tehdit edecek komplikasyonlara sebep 
olabilmesi nedeniyle aciliyetle tedavi edilmesi gereken bir durumdur.
Anahtar kelimeler: Canlı yabancı cisim, kulakta yabancı cisim, kene, irrigasyon.

Şekil 1. Kulakta kanalında sık olarak saptanan canlı yabancı cisimler. a: Kara sinek. b: Kene.  
c: Örümcek. d: Karınca
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OPS-003

sterptomİsİne bağlı ototoksİsİtede hİperbarİk 
oksİjen tedavİsİ: olgu sunumu
Sinan Uluyol, Saffet Kılıçaslan, Mehmet Hafit Gür, Nermin Erdaş Karakaya
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van

Giriş: Streptomisin tüberküloz ve diğer gram-negatif bakterilere kar-
şı oldukça etkili bir antibiyotiktir. Güçlü antimikrobiyal etkinliğine karşın 
nefrotoksik, ototoksik veya vestibulotoksik yan etkilere neden olabilmek-
tedir. Nefrotoksik etkisi geri dönüşümlü iken, ototoksik etkisi genellikle 
kalıcı niteliktedir. Ototoksik tutulum bilateraldir ve tipik olarak yüksek 
frekansları (>8 kHz) etkiler daha sonra düşük bir frekanslara doğru uza-
nır. Brusella tanısıyla parenteral streptomisin tedavisi almaktayken nefro-
toksisite ve ototoksisite gelişen olgu klinik ve tedavi özellikleri açısından 
literatür eşliğinde sunulmuştur.

Olgu: Önceden herhangi bir işitsel şikayeti olmayan 44 yaşındaki er-
kek hasta, 2 gündür başlayan ve her iki kulağı etkileyen işitmede azalma, 
kulakta dolgunluk ve dengesizlik şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. 
Öyküsünde, brusella tanısıyla 11 gündür streptomisin tedavisi almakta 
olduğu öğrenildi (1 gr/gün-intarmusküler). Bilateral otoskopi olağan, we-
ber bilateral lakayıt ve rinne her iki kulakta yalancı pozitif olarak bulundu. 
Hastada nistagmus gözlenmedi. Odyometride 4kHz’den sonra başlayan 
ve 8 kHz’de bilateral 70 dB’e ulaşan nörosensöryel tipte işitme kaybı sap-
tandı (Şekil 1a). Yapılan laboratuvar tetkiklerinde üre 74 mg/dL, kreatinin 
2.17 mg/dL olarak bulundu, nefroloji kliniği ile konsulte edilen hastaya 
streptomisine bağlı nefrotoksisite tanısı konuldu. Çekilen kontrastsız tem-
poral manyetik rezonans görüntülemede patolojik görünüm izlenmedi. 
Aktif brusella tanılı ve nefrotoksisite gelişen hastada, morbiditesi yüksek 
olduğu için medikal tedavi yerine hiperbarik oksijen tedavisi planlandı. 
Hiperbarik oksijen tedavisini 18 seans boyunca alan hastada tedaviye 
bağlı komplikasyon görülmedi. Tedavi bitiminden 1 ay sonra, odyomet-
ride bilateral 6 kHz’den sonra başlayan ve 8 kHz’de 45-50 dB’e ulaşan 
işitme kaybı olduğu saptandı (Şekil 1b). Tedavi öncesine göre işitsel ola-
rak önemli derecede düzelme olduğu gözlendi. 

Sonuç ve tartışma: Streptomisin nedenli ototoksisite literatürde ço-
ğunlukla doza bağımlı ve geri dönüşümsüz olarak belirtilse de erken tanı 
alan ve tedavi başlanan olgumuzda önemli ölçüde işitsel iyileşme görül-
müştür. Nefrotoksisitenin gelişimi medikal tedavi şansımızı kısıtlamış ve 
hiperbarik oksijen tedavisine yönelmemize neden olmuştur. Hiperbarik 
oksijen tedavisi streptomisin nedenli ototoksisitede faydalı bir tedavi 
yöntemidir.
Anahtar kelimeler: Hiperbarik oksijen, işitme kaybı, nefrotoksisite, ototoksisite, 
streptomisin

Şekil 1. Odyometri ölçümleri. a: Hiperbarik oksijen tedavisi öncesi. b: Tedavi sonrası

OPS-004

unİlateral total İşİtme kaybında abr, refleks 
arkı ve bt bulguları karşılaştırılması
Sergül Ulus1, Ali Rıza Sonkaya2, Mehmet Ak3

1Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, KBB servisi, Erzurum 
2Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Nöroloji servisi, Erzurum 
3Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Radyoloji servisi, Erzurum

Çocukluk çağı sensörinöral işitme kayıplarının çok çeşitli nedenleri 
vardır. Ancak unilateral total işitme kayıplarında etyoloji genellikle 

ortaya konulamamaktadır. Çocuklarda unilateral sensörinöral işitme kaybı 
prevalansı yaklaşık 0.1%’dir.

Saf ses odyometri, saf ton sesler verilerek işitme eşiğini saptamaya ya-
rayan subjektif bir yöntemdir. Saf ses odyometri tetkiki işitme seviylerini 
gösteririken, akustik refleksler beyin sapı düzeyine kadar işitme yolları 
hakkında bilgi verir. Askerliğe elverişlilik açısından değerlendirmek için 
kliniğimize başvuran hastalara yapılan saf ses odyometri tetkiki sonrasın-
da tek taraflı işitme kaybı tesbit edilenlere, simulasyonu ekarte etmek ve 
lezyonun yerini belirlemek amaçlı timpanogram ve akustik refleks testi 
uygulandı. Tek taraf total işitme kaybı olan hastaların her iki kulak tepe 
basınç değerlerinin normal sınırlarda (+50 ila -100) olduğu, 500-1000-
2000-4000 Hz frekanslarında bakılan akustik reflekslerde hasta kulak 
ipsilateral reflekslerin olmadığı ancak kontrolateral reflekslerin olduğu, 
öte yandan sağlam kulak ipsilateral refleksler mevcutken, kontrolateral 
reflekslerin olmadığı gözlemlendi. Bu refleks tablosu bize, işitme yolların-
da superior olivar kompleksten 7. siniri içeren alana kadar olan bölüm 
içersinde bir patoloji olduğunu düşündürmektedir. 

İşitsel uyarı potansiyeli (ABR),akustik uyarının prezantasyonunu taki-
ben oluşan ve kafa derisinin yüzeyinden kaydedilen biyoelektriksel ak-
tivitedir. İşitsel uyarılmış beyin sapı potansiyel dalgalarının sinirsel kay-
naklarında 5. dalgaki pozitif alan lateral lemniskus ve negatif alan inferior 
kollikulustan kaynaklanır. 

Hastaların heyet işlemi için yapılması gerekli olan ABR tetkikinde, has-
ta kulak taraflarında, 2-4 kHz klik ABR de 100 dB de cevap alınamamıştır. 
ABR’nin en istikrarlı ve en çok güvenilen dalgası olan 5. dalganın izlen-
memesi bize patolojinin lateral lemniscus ve inferior kollikulus bölgesinde 
olabileceğini düşündürmektedir. 

Sensörinöral işitme kaybı olan hastada detaylı değerlendirme gerek-
tiğinden, retrokoklear işitsel yolların bilinmesi önem taşımaktadır. Bu 
sebeple işitme kaybı şikayeti nedeniyle mürcaat eden ve tek taraf total 
işitme kaybı tanısı ile temporal kemik bilgisayarlı tomografisi (BT) çe-
kilen 21 hastanın retrospektif olarak tomografi sonuçları lezyon yerinin 
tesbiti açısından değerlendirildi, sonuçlar hastaların sağlıklı tarafları ile 
karşılaştırıldı.
Anahtar kelimeler: abr, akustik refleks, bilgisayarlı tomografi, total işitme kaybı

OPS-005

tekrarlayan perİferİk fasİyal paralİzİnİn 
nadİr bİr nedenİ: melkersson-rosenthal 
sendromu
Saffet Kilicaslan, Mehmet Hafit Gur, Sinan Uluyol
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van

Giriş: Melkersson-Rosenthal Sendromu (MRS); iki taraflı veya tek ta-
raflı tekrarlayan periferik fasiyal paralizi atakları, orofasiyal ödem, fissürli 
dil (lingua plicata) triadı ile karakterize, nadir görülen kronik granülamatöz 
bir hastalıktır. Klasik triadın görülmesi çok nadir olup genellikle bir veya 
iki semptom birlikte görülür. Bu sunumda klasik Melkersson-Rosenthal 
Sendromu karakterlerine sahip 25 yaşında erkek hasta literatür eşliğinde 
tartışılmıştır. 

Olgu: 25 yaşında erkek hasta, 3 gündür yüzünün sağ yarısında uyuş-
ma, sağ kulakta ağrı, alt dudakta şişlik ve ağız köşesinde sağa kayma ve 
sağ gözünü kapatamama şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Hikayesinde 
daha önce 3 defa (5 yıl, 3 yıl ve 1 yıl önce) sağ periferik fasiyal parali-
zi nedeniyle medikal tedavi aldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde sağ göz 
kapağında kapanmama, ağız köşesinde sağa kayma ve sağ nazolabial 
sulkusta silinme mevcuttu, Bell fenomeni pozitifti. House Brackmann sı-
nıflamasına göre sağ Evre IV periferik fasiyal paralizi olarak değerlendiril-
di. Hastada fissürlü dil mevcuttu, üst dudakta belirgin ödem izlendi [Şekil 
1]. Hastaya, tekrarlayan sağ periferik fasiyal paralizi, dudakta ödem ve 
fissürlü dil saptanması nedeniyle MRS tanısı konularak, sistemik kortikos-
teroid tedavisi başlandı. 3 haftalık tedavi uygulanması sonrası fasiyal sinir 
fonksiyonlarının tama yakın normale döndüğü görüldü.

Sonuç ve tartışma: Hastalığın nadir görülmesi nedeniyle tanı güçlük-
leri ve tanıda gecikmeler söz konusu olabilmektedir, bundan dolayı tek-
rarlayan periferik fasiyal paralizisi olan olgularda Melkersson-Rosenthal 
Sendromu akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Fasiyal paralizi, Fissürlü dil, Melkersson-Rosenthal Sendromu
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Şekil 1. Sağ periferik fasial paralizi, fissürlü dil, üst dudakta ödem, sağ gözde pozitif Bell fenomeni

OPS-006

pürülan otorenİn nadİr bİr nedenİ: aural 
mİyazİs
Saffet Kilicaslan, Sinan Uluyol, Mehmet Hafit Gür
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van

Giriş: Miyazis vücut dokularında sinek larvalarının yerleşmesiyle olu-
şan paraziter bir enfeksiyondur. Miyazis özellikle insanların hayvanlarla 
yakın temasta olduğu kırsal kesimlerde daha sık görülmektedir ve genel-
likle çocuklarda veya mental retarde kişilerde gelişen nadir bir durumdur. 
Bu sunumda 4 yaşındaki kız çocuğun sol kulağında gelişen miyazis olgusu 
sunulmuştur.

Olgu: 4 yaşında kız çocuğu iki gündür olan kulak ağrısı ve kulak akıntı-
sı şikayetiyle babası tarafından kliniğimize getirildi. Hastanın hikayesinde 
daha önce kulak akıntısı şikayeti olmadığı, mental açıdan sağlıklı olduğu 
ve kırsal kesimde yaşadığı öğrenildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde 
sol dış kulak yolu girişinde hareketli larvalar görüldü. Larvaların temiz-
lenmesi için hareketsizleştirmek amacıyla dış kulak yolu %70 etanol ve 
pantokain karışımıyla yıkandı. Pürülan sekresyonların aspire edilmesi ile 
yaklaşık 15 adet sarı beyaz renkte ortalama boyları 10-12 mm uzunlu-
ğunda, 2-3 mm eninde canlı larvalar dış kulak yolundan temizlendi (Şekil 
1). Mikroskopik muayenede sol timpanik membranda minimal perforas-
yon olduğu görüldü. Orta kulak mukozası ödemliydi, orta kulakta larva-
ya rastlanmadı. Serum fizyolojik ile irrigasyon yapıldı. Komşu dokulara 
yayılma ve komplikasyon riskine karşın Temporal Bilgisayarlı Tomografi 
çekildi, herhangi bir kemik destruksiyon veya ekstra temporal yayılım 
saptanmadı. Borik asit ve oksijenli su karışımıyla hazırlanan topikal tedavi 
ile olası sekonder enfeksiyonları önlemek amacıyla profilaktik antibiyotik 
tedavisi başlandı. Hastanın takiplerinde dış kulak yolunda larvalara rast-
lanmadı ve timpan membrandaki perforasyonun iyileştiği görüldü.

Sonuç ve tartışma: Aural miyazis kişiyi aşırı derecede huzursuz eden, 
tanı koyması kolay ve medikal tedaviye yanıt veren nadir görülen para-
ziter bir enfeksiyondur. Pürülan akıntı tespit edilen çocuk hastalarda dik-
katli bir otomikroskopi ile nadir görülen miyazis olgularına kolayca tanı 
konulabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kulak kanalı, larva, miyazis, otore

 
Şekil 1. Sol kulak kanalında pürülan hemorajik akıntı ve hareketli larvalar (A), kulak kanalından çı-
karılmış canlı larvalar (B)

OPS-007

relapsİng perİkondrİt: olgu sunumu
İmran Aydoğdu1, Zeynep Aydoğdu2, Muzaffer İnan2,  
Gökhan Mersinlioğlu2, Ahmet Arslanoğlu2, Erdi Özdemir2

1Bahçelievler Devlet Hastanesi KBB Kliniği 
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Relapsing polikondrit (RP), kıkırdak dokularda epizodik inflamatuar 
ataklarla seyreden ve nadir görülen otoimmün bir hastalıktır. RP, klinikte 
hastaların %83’ünde günler veya haftalar süren, bilateral veya unilate-
ral aurikuler kondrit şeklinde karşımıza çıkmaktadır. RP’de kıkırdakların 
inflamasyonu ve progresif destrüksiyonuna ek olarak, noneroziv infla-
matuar artrit, odyovestibüler dis fonksiyon, oküler inflamasyon (sklerit, 
episklerit), vaskülit ve daha nadir olarak renal tutulum da görülebilir. Bu 
çalışmamızda kliniğimize son iki ay içinde iki defa perikondrit şikayetiyle 
başvuran ve RP tanısı konulan hasta literatür eşliğinde değerlendirilmiştir. 
RP nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen pek çok sistemi etkileyip 
ciddi komplikasyonlara ve mortaliteye neden olmaktadır. Bu nedenle er-
ken tanı ve tedavi, hastalığın mortalite ve morbiditesini önemli derecede 
etkilemektedir.
Anahtar kelimeler: Aurikula, epizodik inflamasyon, perikondrit

OPS-008

sporadİk endolenfatİk kese tümörü: olgu 
sunumu
Sabuhi Jafarov1, Eda Yılmaz Akçay2, Levent Naci Özlüoğlu1

1Başkent Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Endolenfatik kese tümörü temporal kemiğin retrolabirentin kısmından 
köken alan nadir görülen bir tümördür (1). En sık başvuru şikayeti asimet-
rik sensörinöral işitme kaybı, çınlama ve vertigodur. Bu nedenle Meniere 
hastalığını taklit eder (2). Bu yazıda 1.5 yıl Meniyer sendromu ile takip 
ettiğimiz, daha sonra tedaviye dirençli olduğu için çekilen görüntüleme 
yöntemlerinde endolenfatik kese tümörü tesbit edilen ve bu tümörün cer-
rahi olarak tedavisi yapılan bir olguyu sunduk. 

Hasta 15 yıldır ara ara olan sağ kulakta uğultu ve işitme kaybının eşlit 
ettiği baş dönmesi atakları yakınması ile başvurdu. Hastaya yapılan vesti-
büler ve odyolojik test bulguları şu şekildedir: VHİT’de sağ lateral ve sağ 
posteriorda patolojik sakkadlar, post head shake testinde hızlı fazı sola vu-
ran nistagmus, kalorik test’de sağda kanal parezisi, sağda servikal VEMP 
dalgaları alınamadı, solda normal değerlerde, Elektrokokleografide sağda 
SP/AP oranı 0.83, solda 0.14, odyolojik test’de sağda alçak frekanslarda 
50 dB sensörinöral tip işitme kaybı, gliserol testi negatif. Çekilen temporal 
MRG’de Sağda temporal kemik petröz parçaya uyan kesimde internal 
akustik kanal posterior ve lateralinde semisirküler kanalın hemen posteri-
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orunda tentorium tabanlı papiller görünümde T1 ve T2 ağırlıklı serilerde 
çevresi hiper, ortası hipointens, IVKM den sonra kontrastlanma gösteren 
6x7.5 mm çaplı nodüler lezyon saptandı. Çekilen temporal BT de lez-
yonun olduğu bölgede temporal kemikte destrüktif değişiklikler istendi. 
Hastaya transmastoid yaklaşım ile endolenfatik kese tümörü eksizyonu 
uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu adenomatöz papiller tümör 
olarak raporlandı. Ameliyattan 2 ay sonra hastanın işitme kaybı uğultu ve 
baş dönmesi şikayeti tamamen geçti.

Endolenfatik kese tümörlerinin çoğu sporadiktir. Fakat son dönemlerde 
yapılan çalışmalara göre bu tümörlerin %30’unun Von Hippel–Lindau 
sendromu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (3). Histopatolojik olarak bu tü-
mörler metastatsik karsinoma gibi çeşitli neoplazilerle karışabilen folliküler 
veya papiller ve adenoid pattern gösteriyorlar(4-5). Nedeni bilinmeyen 
baş dönmesi, tinnitus, işitme kaybı, fasiyal paralizi ve tedaviye dirençli 
Meniere sendromunda endolenfatik kese tümörü akılda bulundurulmalı 
ve gerekirse bu tümörü büyük hassasiyetle gösteren MRG yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Endolenfatik kese, Tümör, Meniere sendromu

Endolenfatik kese tümörü

Şekil 1. Endolenfatik kese tümörünün MRG (yukarıda sağda), BT (yukarıda solda) ve mikroskopik 
görüntülemesi

OPS-009

bİlateral kulak lobülünde dev keloİd olgu 
sunumu
Mehmet Metin, Mustafa Avcu, Harun Soyalıç
Ahi Evran Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anasilim Dalı, Kırşehir

Keloid, genellikle yara iyileşmesi sonrası oluşan ve nedeni çoğu kez 
bilinmeyen dermisin fibröz dokusunun kontrolsüz proliferasyonudur. Bu 
dokular çoğunlukla kulak lobülü, sırtın üst yarısı, omuzlar ve presternal 
bölgede görülse de vücudun her bölgesinde de görülebilmektedir. 45 ya-
şındaki bayan hasta İki kulak memesinde 5 yıl önce oluşmaya başlayan 
ve giderek büyüyen şişlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan 
muayenesinde sol aurikula lobülünde 2x2 cm’lik ve sağ aurikula lobü-
lünde 3x2cm’lik sert kıvamlı cilt altı kitle lezyonu olduğu gözlendi. Lokal 
anestezi altında bir miktar cilt ile birlikte bilateral kitle eksize edildi, oluşan 
defekt primer onarıldı. Patoloji sonucu keloid olarak rapor edildi. 4 haf-
ta boyunca yara yeri içerisine triamsinalon asetonid tedavisi uygulandı. 
Postoperatif 12 aylık takibinde nüks gözlemlenmedi.
Anahtar kelimeler: Keloid, Kulak, Lobül

Bilateral Aurikula

Şekil 1. Sağ ve Sol Aurikulada Kitle

OPS-010

sıçanlarda kafeİk asİt fenetİl ester (cape) ve 
tİmokİnon’un efüzyonlu otİtİs medİa üzerİne 
etkİsİ
Mehmet İhsan Gülmez1, Şemsettin Okuyucu2, Recep Dokuyucu3,  
Hasan Gökçe4

1Kilis Devlet Hastanesi, Kilis 
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Hatay 
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay 
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Hatay

Amaç: Effüzyonlu otitis media (EOM) çocukluk döneminde sık gö-
rülen bir hastalık olup tedavisi büyük önem arzetmektedir. CAPE ve 
Timokinon, antiinflamatuar özellikleri bilinen, ancak literatürde EOM te-
davisinde kullanıldığına dair bir çalışma olmayan iki ilaçtır.Bu çalışmada, 
CAPE ve Timokinon ile birlikte Metilprednizolon un ratlarda oluşturulan 
otit modeli üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. 

Materyal&metod: Çalışmaya katılan 40 ratın 36 sına ağız içi yakla-
şım yoluyla östaki ağzı koterizasyonu uygulandı. Dışlanma kriterlerinin 
uygulanması sonucu uygun şartları taşıyan 22 rat randomize olarak 5 gru-
ba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu idi, 4 rattan(8 kulak) oluşuyordu ve 
otit modeli oluşturulmayıp intraperitoneal olarak 0,1 ml Serum Fizyolojik 
verildi. İkinci grup 5 rattan (10 kulak)oluşuyordu, otit modeli oluşturulup 
intraperitoneal olarak 0,1 ml Serum Fizyolojik verildi. Üçüncü grup 6 rat-
tan (12 kulak) oluşuyordu, otit modeli oluşturulup intraperitoneal olarak 
10 mg/kg CAPE verildi. Dördüncü grup 6 rattan (12 kulak) oluşuyor-
du, otit modeli oluşturulup enteral yoldan 10 mg/kg Timokinon verildi. 
Beşinci grup 5 rattan (10 kulak) oluşuyordu, otit modeli oluşturulup intra-
peritoneal olarak 1 mg/kg Metilprednizolon verildi. Tedaviler 10 gün süre 
ile uygulandı.Tedavi sonrası ratların timpanik bullaları çıkarıldı, patolojik 
incelemesi yapıldı. Patolojik incelemede orta kulakta submukozal nötrofil 
lökosit sayısı ortalaması alındı

Sonuçlar: Grup I in submukozal nötrofil lökosit sayısı diğer gruplar-
dan anlamlı düzeyde düşükken (p<0,0001, p<0,001, p<0,0001), Grup 
III ile arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildi (p=0,056). Grup III ün 
submukozal nötrofil lökosit sayısı, Grup II ve Grup V den daha düşüktü 
( p=0.029 ve p=0.03). Grup III ve Grup IV submukozal nötrofil lökosit 
sayıları arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildi (p=0.09)

Tartışma: Literatürde antiinflamatuar özelliği kanıtlanmış olan CAPE, 
inflamatuar bir hastalık olan EOM da umut vadeden bir ilaçtır.
Anahtar kelimeler: Efüzyonlu otitis media, Kafeik asit fenetil ester, Timokinon
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Şekil 2. Ratın doğal timpanik membranı ve transoral yaklaşımla koterizasyon 
sonrası oluşmuş efüzyon görünümü

Tablo 1. Grupların submukozal nötrofil lökosit sayısı ortalaması Bütün değerler ± SD olarak verilmiştir.

Grup Submukozal nötrofil lökosit sayısı ortalaması

I (SF + Kontrol grubu) 0,5 ± 0,5
II (SF + Otit modeli) 27,4 ± 10,95
III (CAPE + Otit modeli) 11 ± 7,95
IV (Timokinon + Otit modeli) 17,7 ± 8,42
V (Metilprednizolon + Otit modeli) 23,9 ± 14,33

OPS-011

travmatİk tİmpanİk membran perforasyon 
modelİnde topİkal dekspanthenol 
uygulamasının İyİleşmeye etkİlerİ
Sinem Demirdelen1, Mehmet İmamoğlu1, Selçuk Arslan1, İsmail Sayğın2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yara iyileştirici olarak sıkça kullanılan 
dekspantenol’ün timpanik membran (TM) perforasyon iyileşmesi üzerine 
etkilerini perforasyonun iyileşme zamanını ve histopatolojik bulguları de-
ğerlendirerek araştırmaktır.

Yöntem: Toplam 17 erişkin Sprague-Dawley sıçan kullanılmıştır. Her 
iki TM pars tensa kısımlarında 2 mm çapında perforasyon oluşturulmuş-
tur. Sıçanların sağ timpanik membranları perfore edildikten hemen sonra 
ve ertesi gün dekspantenol damlatılmış, kontrol grubu olan sol kulaklara 
ise herhangi bir ajan uygulanmamıştır. Timpanik membranlar 3. 5.ve 7. 
günlerde otomikroskopik olarak muayene edilerek kapanma günleri takip 
edilmiştir. 14.günde ratlar dekapite edilerek TM spesmenleri histopato-
lojik olarak incelenmiştir. Epiteliyal ve mukozal tabakalar incelenmiş, LP 
neovaskülarizasyonu, fibroblastik aktivitesi, kolajenizasyon oranları ve 
inflamatuar hücre varlığı değerlendirilmiştir

Bulgular: Dekspantenol uygulanan tarafta TM perforasyonları is-
tatistiksel olarak anlamlı derecede daha erken kapanmıştır (p<0.05). 
Çalışmamızın ikinci aşamasında yapılan histopatolojik incelemede çalış-
ma grubunda LP kollajenizasyon pozitifliği kontrol grubuna göre anlamlı 
derecede daha yüksek bulunmuştur (p=0.002). Çalışma grubunda LP 
fibroblastik aktivite pozitifliği daha fazla bulunmasına rağmen sonuçlar 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0.177)

Sonuç: Bu bulgular ışığında dekspantenolün timpanik membran per-
forasyonlarında iyileşmeyi hızlandırdığı ve bir perforasyon sekeli olan at-
rofik membran tedavisinde de etkili olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Dekspantenol, miringotomi, sıçan, timpanik membran 
perforasyonu

OPS-012

kemİğe İmlante İşİtme cİhazlarında kronİk 
ağrı ve cİhaz başarısızlığı
Selahattin Genç, Serdar Başer, Ferit Bayakır, Fatih Özdoğan,  
Halil Erdem Özel, Erkan Esen, Adin Selçuk
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları, Kocaeli

İlk kez Anders Tjellström tarafından 1970’ de bulunan BAHA (Bone-
anchored hearing aid), günümüzde spesifik hasta gruplarının işitsel re-
habilitasyonunda güvenli olarak kullanılmaktadır. Orta kulak ve mastoid 
cerrahisi geçirmiş olan ve işitmesinde yeterli düzelmenin sağlanmadığı, 
aynı zamanda konvansiyonel işitme cihazından fayda görmeyen, ya da 
aural atrezi gibi işitme cihazı kullanamayan işitme kayıplı hastalar kemiğe 
implante edilebilir işitme cihazlarının en sık kullanıldığı hasta gruplarıdır.

BAHA, implante edilen kısım ve dış parça olmak üzere iki kısımdan 
oluşmaktadır. İmplante edilen kısım titanyumdan yapılmıştır ve kulak 
arkasında temporal kemiğe vidalanır. Dış parca ise bir mikrofon ve sesi 
hazırlayan üniteden oluşur. Bu sayede timpanik membranı ve kemikçik 
zinciri baypass eden ses dalgaları kranium yolu ile kohleayı uyarmaktadır.

BAHA’nın uygulama sırasında ve uygulama sonrası komplikasyonları 
nadirdir.En sık görülen postoperatif komplikasyon titanyum implant et-
rafındaki yumuşak doku reaksiyonlarıdır. Bunun yanı sıra deri enfeksi-
yonları, osteointegrasyon başarısızlığı, kronik baş ağrıları nadir görülen 
komplikasyonlardandır.

Biz daha önce beş kez timpanomastoidektomi operasyonu uygulanan, 
bilateral kanal wall down mastoidektomili, 51 yaşında, konvansiyonel 
işitme cihazından fayda görmeyen ve bu nedenle BAHA uyguladığımız, 
ancak hastanın lokal ve sistemik tedavilere rağmen çözemediğimiz kronik 
baş ağrısı, yanma hissi nedeniyle operasyon sonrası birinci yılında cihazı-
nı çıkarmak zorunda kaldığımız hastamızı sunduk, BAHA başarısızlıklarını 
literatür eşliğinde tartıştık.
Anahtar kelimeler: Kemiğe İmlante İşitme Cihazları,Kronik Ağrı,Cihaz Başarısızlığı

OPS-013

muğla sıtkı koçman ünİversİtesİ tıp fakültesİ 
eğİtİm ve araştırma hastanesİ yenİdoğan 
İşİtme taraması sonuçları
Sabri Koseoglu1, Serhan Derin1, Sezen Bozkurt Köseoğlu2, Murat Şahan1, 
Harun Üçüncü1

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniği

Giriş: Yenidoğan işitme tarama programı ile konjenital işitme kayıplı 
bebekler erken dönemde tespit edilip tedavi programlarına alınabilmekte-
dir. Bu çalışma ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin son beş yıllık 
işitme tarama sonuçlarının literatür ile karşılaştırılmalı olarak değerlendi-
rilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya 2011 Ocak ile 2015 Aralık ayları ara-
sında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde işitme taraması yapılan bebekler dahil edildi. Risk grubun-
da olmayan bebeklere transient evoked otoakustik emisyon (TEOAE) ile 
tarama yapıldı. Testten geçemeyen bebeklere 1 hafta sonra TEOAE tek-
rarlandı. Risk grubunda olan bebeklere veya ikinci emisyon testinden geçe-
meyen hastalara tarama uyarılmış beyin sapı cevabı (ABR) testi uygulandı. 
Tekrarlayan tarama ABR testlerinden iki ay içinde geçemeyen bebekler 
işitme kaybı ön tanısı ile referans merkezlerine sevk edildi.

Bulgular: Son beş yıl içinde toplam 6724 bebeğe işitme taraması ya-
pıldı. 2015 yılında 14 hasta, 2014 yılında 8 hasta, 2013 yılında 10 hasta, 
2012 yılında 15 hasta ve 2011 yılında 16 hasta olmak üzere 63 (%0.93) 
hasta işitme kaybı ön tanısı ile bir üst merkeze araştırılmak üzere sevk edil-
di. Tarama yapılan bebeklerin 17’sinde (%0.25) kalıcı işitme kaybı tespit 
edildi. Kalıcı işitme kaybı olan 17 hastanın 15’inde (%0,22) bilateral ve 
2’sinde (%0,02) tek taraflı işitme kaybı mevcuttu.

Tartışma: Konjenital işitme kayıplı bebeklerin erken tanısı ve rehabili-
tasyonları bireyin lisan gelişiminin yanında ve kognitif fonksiyonlarını da 
etkilemektedir. Bu nedenle işitme tarama programının doğru ve etkin uy-
gulanması çok önemlidir. Yenidoğan işitme tarama programında TEOAE 
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ve ABR’nin birlikte kullanımı referans merkezlerine gereksiz sevkleri azalt-
maktadır. Riskli bebeklerde TEOAE’den ziyade tarama ABR daha yararlı 
olmaktadır.
Anahtar kelimeler: Otoakustik emisyon, işitme kaybı, kohlear implant, uyarılmış 
beyin sapı cevapları (ABR)

OPS-014

tek İşİten kulakta anİ İşİtme kaybı nedenİ: 
genİş vestİbuler akuaduktus sendromu
Kemal Koray Bal, Onur İsmi, Mesut Yeşilova, Yusuf Vayısoğlu
Mersin Üniversitesi, KBB Ana Bilim Dalı, Mersin

Ani işitme kaybı: Üç günden kısa bir zaman içerisinde gelişen ardar-
da üç frekansta 30 db’den daha fazla bir kayıpla ortaya çıkan sensörinöral 
işitme kaybı olarak tanımlanır.KBB acilleri içerisinde yer alır.Kliniğimize 
işitme kaybının beşinci günü başvuran 33 yaşındaki ek hastalığı olma-
yan kadın hastanın tek işiten kulağında ani işitme kaybı olması önem 
arzetmektedir.Hospitalize edilen hastada Geniş Vestibuler Akuaduktus 
Sendromu saptanmış olup, güncel literatür bilgisi dahilinde tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ani İşitme Kaybı, Geniş Vestibuler Akuaduktus 
Sendromu,Radyolojik Görüntüleme

OPS-015

fasİyal paralİzİnİn nadİr bİr nedenİ: glomus 
jugulare tümörü
Osman Erdoğan, Onur İsmi, Yusuf Vayısoğlu, Cengiz Özcan,  
Kemal Görür
Mersin Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin

Fasiyal paralizilerin %60-70’i idiyopatiktir ve bunlar Bell paralizisi 
olarak adlandırılmaktadır. Fasiyal paralizinin ayrıcı tanısında travmatik, 
nörolojik, enfeksiyöz, vasküler, genetik, metabolik, toksik, neoplastik 
ve iyatrojenik nedenler mutlaka sorgulanmalıdır. 3 hafta ve daha uzun 
sürede giderek ilerleyen olgularda, 3-6 ayda fasiyal fonksiyonların geri 
dönmemesi, otalji ve yüz ağrısının eşlik etmesi, rekürren tek taraflı fasiyal 
paralizi olması ve diğer kraniyal sinirlerde disfonksiyon görülmesi duru-
munda özellikle neoplastik nedenler akla gelmelidir. Kliniğimize 4 yıldır 
giderek ilerleyen yüz felci nedeniyle başvuran 26 yaşında bayan hastada 
saptanan glomus jugulare tümörünün tanı ve tedavisi güncel literatür bil-
gileri ışığında sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: fasiyal paralizi, glomus jugulare, otoloji

İç kulak MRG (Ax 3D Fiesta+C)

Şekil 1. Sağ orta kulak boşluğunda promontoryuma geniş tabanla oturan lezyon

OPS-016

temporal kemİk fraktürü sonrası 
pnömolabİrİnt
Ali Sami Berçin1, Togay Müderris2, Hayati Kale1, Yağmur Canan1, 
Muzaffer Kırış1

1Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi,KBB-Baş Boyun Cerrahisi Kliniği,Ankara 
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,KBB-Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara

Pnömolabirint veya pnömokohlea,temporal kemik fraktürü sonrası 
nadir görülen bir bulgu olup, iç kulak ile mastoid kavite veya orta ku-
lak arasında patolojik bir bağlantı varlığını gösterir. Pnömolabirint tanısı, 
temporal kemik yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografide iç kulakta 
havanın görülmesiyle konulur. Tedavide, konservatif veya cerrahi seçe-
nekler kullanılmaktadır. Biz ender rastlanan bir pnömolabirint vakasını 
ilgili literatür eşliğinde sunduk.
Anahtar kelimeler: Pnömolabirint,pnömokohlea, temporal kemik fraktürü

OPS-017

gerİatrİk tİmpanoplastİ sonuçlarımız
Taşkin Tokat, Ufuk Düzenli, Tolgahan Çatlı, Levent Olgun
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş,Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir

Kronik otit, geriatrik hastaların kbb polikliniğine başvurularının önde 
gelen nedenlerindendir. Kronik otit cerrahi tedavisinde sık olarak mas-
toidektominin de eşlik ettiği timpanoplasti operasyonu uygulanmaktadır. 
Timpanoplasti cerrahisinin hedefleri orta kulaktaki patolojik dokuları 
uzaklaştırmak, sağlam timpanik membran elde etmek ve kemik zincir re-
konstrüksiyonu ile ses iletimini sağlamaktır.

Çalışmamız da geriatrik hastalarda uygulanan timpanoplastinin ses ile-
timi kazanımı ve sağlam timpanik membran elde etme yönünden başarı-
sını değerlendirmeyi amaçladık.

Bu amaçla Ocak 2008--Kasım 2014 yılları arasında polikliniğimize kro-
nik otit sebebiyle başvuran ve daha sonra tip 1 timpanoplasti uygulanan 
8 geriatrik hastayı retrospektif olarak inceledik.

Çalışmaya timpanik membran perforasyonu %50 den büyük, en az 
bir yıllık takip almış ve postoperatif kontrollere düzenli olarak gelmiş olan 
hastalar dahil edildi. Bütün hastalar purtone odyometri ve temporal bil-
gisayarlı tomografi ile incelendi. Genel anestezi öncesi hastalar detaylı 
muayene edildi. Hematolojik testler, elektrokardiyogram, göğüs radyog-
rafisi ve ilgili dal hekimlerinden (dahiliye, kardiyoloji, psikiyatri …vs) 
hastaların kullandıkları ilaçlar ve güncel sağlık durumları hakkında bilgi 
alındı. Çalışmaya operasyon öncesinde otore şikayeti olan, kolesteatom 
saptanan ve operasyon esnasında mastoidektomi prosedürü gerektiren 
hastalar dahil edilmedi. Bütün operasyonlar genel anestezi altında pos-
tauricular insizyonla, tragal kartilaj perikondriumu kullanılarak underlay 
greft uygulaması ile yapıldı. Operasyon boyunca ve operasyon sonra-
sında herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Seçilen hastaların yaş 
aralığı 65-78 arasında değişiyordu (ortalama yaş 68,5). Preoperatif safses 
ortalaması 56,2 ve postoperatif safses ortalaması 51,2 olarak tespit edil-
di. Preoperatif hava-kemik gap ortalaması 24 ve postoperatif hava-kemik 
gap ortalaması 19,8 olarak tespit edildi. Hastaların hepsinde takip süresi 
sonunda timpanik memranlarının intakt olduğu görüldü.

Sonuç olarak hasta grubunun yetersiz sayısına rağmen bütün hastalar-
da timpanik membranın takip süresi sonunda intakt olması, reoperasyo-
na ihtiyaç duyulmaması, hava-kemik gap ta azalma olması bize geriatrik 
timpanoplasti uygulamasının güvenli ve göreceli olarak yüz güldüren bir 
cerrahi olabileceğini gösterdi. Ancak bu uygulamanın daha geniş hasta 
sayılı çalışmalarla desteklenmesi ve üzerinde daha fazla araştırılma yapıl-
ması gereklidir
Anahtar kelimeler: Geriatri, timpanoplasti, purtone odyometri
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OPS-018

olgu sunumu: mastoİd kemİk prİmer 
kolesterol granülomuna bağlı gelİşen 
yİneleyen fasİal sİnİr paralİzİsİ
Furkan Özer, Khayyam Masiyev, Münir Demir Bajin, Levent Sennaroğlu
Hacettepe Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Temporal kemiğin kolersterol granülomları kolesterol kristallerine kar-
şı ortaya çıkan yabancı cisim reaksiyonu ve granüloma formasyonu ile 
karakterize lezyonlardır. Mastoid kemik kolesterol granülomları genellikle 
yavaş büyüme özellikleri nedeniyle asemptomatik seyrederler. Klinik bul-
gular ancak lezyonun kitle etkisiyle çevre dokulara bası yapması ile ortaya 
çıkar. Bu olgu sunumunda son 3 yıl içerisinde 3 kez fasial sinir paralizisi 
geçirmiş olan, dış merkez takibinde ilk iki fasial paralizi seyrinde steroid 
tedavisi ile tam iyileşmesi olan ve 3. atak sonrasında tarafımıza başvuran 
hasta incelenmiştir. Yapılan odyolojik incelemeleri normal sınırlarda olan 
hastaya sol anteroinferior serebellar arter loop sendromu ön tanısı ile çe-
kilen kulak manyetik rezonans görüntülemesi ve sonrasında korelasyon 
amacı ile çekilen temporal bilgisayarlı tomografi sonucunda sol mastoid 
kemik medial kesiminde fasial kanal mastoid segment posteriorunda yer-
leşen ekspansil litik kolesterol granülomu tespit edilmiştir. Hastaya korti-
kal mastoidektomi ile kaviteden kolesterol granülomu eksizyonu ameliya-
tı yapıldı. Hastanın postoperatif takibinde ek şikayeti olmadı.

Anahtar kelimeler: Fasial, Paralizi, Kolesterol granülomu

OPS-019

fasİyal paralİzİye neden olan ve temporal 
kemİğİ tutan anjİosarkom: {olgu sunumu}
Tuğçe Pütürgeli1, Onur İsmi1, Tuba Kara2, Helen Bucioğlu1, Kemal Görür1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Mersin

Anjiosarkomlar vasküler endotel kaynaklı malign mezenkimal tümör-
lerdendir. Temporal kemiği primer tutan formu ise oldukça nadir görülen 
kötü prognozla seyreden tümörlerdir. Bu olgu sunumunda 24 yaşındaki 
erkek hastada periferik fasiyal paraliziye neden olan ve kronik otitis media 
ile karışan temporal kemik anjiosarkomu güncel literatür bilgileri ışığında 
tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Anjiosarkom, Periferik fasiyal paralizi, Temporal kemik

Şekil 1. Hastanın çekilen iç kulak MR’ından bir kesit

OPS-020

normal İşİtmeye sahİp bİreylerde İşİtsel 
uyarılmış beyİnsapı cevaplarında (audİtory 
braİnstem response-abr) polarİte 
değİşİklİğİne bağlı latans ve amplİtüd 
değerlendİrİlmesİ
Deniz Uğur Cengiz1, Selim Ünsal1, Mesut Kaya2, Nebi Mustafa Gümüş1, 
Mehmet Gündüz2

1Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 
Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, 
Ankara

Amaç: İşitsel beyinsapı cevapları (Auditory Brainstem Response-ABR) 
santral işitsel sistemde meydana gelen patolojilerin saptanmasının yanın-
da işitme eşiklerinin belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı; ABR testinde işitme eşikleri belirlenirken kullanılan alternate, rare-
faction ve condensation polaritelerin latans ve amplitüdler üzerine etkisini 
araştırmaktır. 

Gereç-yöntem: Bu çalışmaya normal işitmeye sahip 18-45 yaş arasın-
da (ortalama 25,04±4,2) toplam 30 kişi (17 kadın, 13 erkek) katılmıştır. 
Tüm katılımcılara Kulak Burun Boğaz muayenesinden sonra saf ses odyo-
metri, immitansmetrik inceleme, otoakustik emisyon (OAE) ve ABR testleri 
yapılmıştır. ABR testinde alternate, rarefaction ve condensation polarite ile 
70 dBnHL şiddet seviyesinde I, III ve V. dalga latansları, I-III, I-V ve III-V 
dalgalararası latans değerleri ile V. dalga amplitüdlerine bakılmıştır. 

Bulgular: ABR testinde 70 dBnHL şiddet seviyesinde alternate, con-
densation ve rarefaction polariteleri ile elde edilen dalga latansları ve 
dalgalararası latans değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
mevcut değildir (p˃0,05). Beşinci dalga amplitüd değerleri 70 dBnHL şid-
det seviyesinde alternate polarite ile ortalama 0,426±0,26 µV, condensa-
tion polarite ile ortalama 0,387±0,28 µV, rarefaction polarite ile ortalama 
0,389±0,35 µV olarak elde edilmiştir. Alternate polarite ile elde edilen 
amplitüd değerleri condensation ve rarefaction polariteye göre daha yük-
sek gözlenmiştir ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
mevcuttur (p˂0,05).

Sonuç: Polarite değişikliğine bağlı olarak dalga latansları ve dalgala-
rarası latans değerlerinde anlamlı bir fark çıkmamasına rağmen, alternate 
polarite ile daha yüksek amplitüd değerleri elde edilmiştir. Tanısal olarak 
işitme eşiklerinin tespit edilmesinde alternate polarite kullanılması dalga-
ların daha rahat tanınmasına olanak sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: ABR, polarite, latans, amplitüd

OPS-021

akut süpüratİf otİtİs medİanın çok nadİr bİr 
komplİkasyonu: temporozİgomatİk bölgede 
selülİt
Eda Şimşek, Özge Düzci Yüksel
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Erzurum

Otitis media (OM) orta kulak inflamasyonu olup, çocuklarda üst solu-
num yolu enfeksiyonlarından sonra en sık görülen enfeksiyonlardır. Otitis 
media komplikasyonları, enfeksiyonun temporal kemiğin havalı boşlukla-
rı dışına yayılması sonucunda ortaya çıkarlar. Otitis mediaya bağlı komp-
likasyonlar intratemporal ve intrakraniyal olarak iki ana gruba ayrılırlar. 
Otitis media komplikasyonlarının çoğunluğu kronik otitis media, daha az 
bir kısmı da akut otitis media seyri sırasında gelişir..Biz bu olgu sunu-
mu ile 8 yaşında sol kulakta akut süpüratif otit sonrası temporozigomatik 
bölgede selülit gelişen ve medikal tedavi ile düzelen bir hastayı sunarak 
literatüre katkı sağlamayı amaçladık
Anahtar kelimeler: otit, komplikasyon, temporozigomatik bölge



114

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

21 - 24 Nisan 2016

O
TO

LO
Jİ

 N
Ö

R
O

O
TO

LO
Jİ

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

Şekil 1. olgunun görünümü

OPS-022

temporal kemİk fraktürüne bağlı fasİyal 
paralİzde transmastoİd fasİyal genİkulat 
dekompresyon: olgu sunumu
Ferit Bayakır, Fatih Özdoğan, Ayşe Adın Selçuk, Selahattin Genç
Derince Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Kocaeli

Giriş: Fasiyal sinir içinde seyrettiği fallop kanalı sebebiyle çeşitli et-
yolojik faktörler zemininde en çok paraliziye uğrayan motor sinirdir. 
İntratemporal fasiyal paralizinin %4,2 sini temporal kemik fraktürleri teş-
kil etmektedir. Temporal fraktürlerin KBB adına en ciddi komplikasyon-
ları işitme kaybı ve periferik fasial paralizidir(PFP).Longitudal kırıklarda 
%20’ye transvers kırıklarda ise %50‘ye varan oranlarda PFP söz konusu 
olabilmektedir.

Olgu: 43 yaşında K; araç içi trafik kazası sonrası grade 6 PFP olan 
hasta. Bilgisayarlı tomografide longiditünal fraktür hattı mevcut. Kazadan 
1,5 ay sonra tarafımızca transmastoid genigulat gangliyon dekompresyo-
nu gerçekleştirildi.

Tartışma: Ani veya geç tarvmatik PFP’de müdahale zamanı şekli ko-
nusundaki tartışmalar hala devam etmektedir. Longitudunal kırıklar daha 
çok mastoid ve timpanik segmenti içerirken transvers kırıklar genellikle 
labirentin segmentedir. Longitudinal kırıklarda genellikle İTİK, transvers 
kırıklarda ise SNİK meydana gelir. Cerrahi müdahale gereğini elekt-
riksel testler; şeklini ise işitme durumu ve sinir hasarının lokalizasyonu 
belirlemektedir.
Anahtar kelimeler: dekompresyon,fasial paralizi, temporal kemik fraktürü

OPS-023

vasküler orta kulak tümörü; glomus 
tİmpanİkum: vaka sunumu
Oğuz Kadir Eğilmez, Soner Kurtgöz
Malkara Devlet Hastanesi, Tekirdağ, İstanbul

Glomus tümörleri baş-boyun bölgesinin çok değişik lokalizasyonla-
rında saptanabilen, nöral nonkromoffin hücrelerden köken alan benign 
natürde hipervasküler tümörlerdir. En sık karotid cisim tümörü gözlen-
mekle birlikte, daha sonra sırasıyla glomus jugulare, glomus timpanikum 
ve glomus vagale tümörleri de görülür. Glomus timpanikum hastalarda 
genellikle pulsatil tinnitus ve işitme kaybı ile prezente olur. Tanısında ge-
nellikle ilk planda odyolojik ve radyolojik tetkikler (BT, MR, MR anjiyo) 
kullanılmaktadır. Tedavi olarak cerrahi yöntemler ve radyoterapi uygu-
lanabilir. 7 yıldır sol kulakta çınlama ve dolgunluk hissi şikayeti olan 66 
yaşında bayan hasta, daha önce bir çok kez medikal tedavi görmesine 
rağmen şikayetlerinin gerilememesi üzerine kliniğimize başvurdu. Yapılan 
otoskopik incelemede sol timpanik zarda promontoryumun üstünde kır-
mızı refle veren pulsatil kitle gözlendi (Figür-1). Hastaya çekilen MRI son-
rası orta kulakta hipotimpanuma uzanım gösteren kitlesel lezyon tespit 
edildi. Retroauriküler yaklaşımla opere edilen hastanın postop 2. ayında 
herhangi bir rekürrens gözlenmedi. Bu vaka sunumunda glomus tümörü-
nün ayırıcı tanısı, tanı modaliteleri ve tedavi seçenekleri literatür ışığında 
tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: pulsatil, tinnitus, glomus timpanikum

Şekil 1. Otoskopik muayenede tespit edilen pulsatil kitle

OPS-024

polİsİtemİa vera’nın İşİtme fonksİyonları 
üzerİne etkİsİ
Esma Evrim Doğan1, Mustafa Uslu2, Hatice Demet Kiper1,  
Güray Saydam1, Mehmet Fatih Öğüt2, Mahmut Töbü1, İsa Kaya2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Giriş: Polisitemia Vera (PV), morfolojik olarak normal olan kırmızı 
seri, beyaz seri hücrelerinin, trombositlerin ve öncüllerinin birikimine se-
bep olan klonal proliferasyon ile seyreden bir kronik miyeloproliferatif 
neoplazmdır. Bilateral ya da tek taraflı sensörinöral işitme kaybı, ani işit-
me kaybı ve vertigo PV’nin ilk bulgusu olarak saptanabilir. Bu çalışmanın 
amacı PV’nin işitme fonksiyonları üzerine etkisini saptamak ve etkilenen 
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

hasta grubunda işitme fonksiyonlarındaki bozulmanın hangi sıklıkla orta-
ya çıktığını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı tarafından 2013 yılından itibaren PV 
nedeniyle takipli olan 21 hasta ve kulak burun boğaz (KBB) polikliniğine 
başvuran, ek hastalığı olmayan 20 kişiden oluşan kontrol grubu olarak 
çalışmaya dahil edildi. 41 hastanın tamamına kulak-burun-boğaz mua-
yenesi yapıldı, tonal odyometri, distortion product otoakustik emisyon 
(DPOAE) ve empedansmetri uygulandı.

Bulgular: PV’li 21 hastada ortalama yaş 55 (24-77) olarak saptandı. 
Kontrol grubunda ortalama yaş 39 (23-58) olarak hesaplandı. Koklear 
etkilenmenin, kontrol grubuyla kıyaslandığında PV’li hastalarda anlamlı 
olarak artmış olduğu görüldü (p=0,004). PV tanılı hasta grubunda orta-
lama hemoglobin (Hgb) ve Hematokrit (Hct) değerleri sırasıyla 16.7 g/dl 
/ 50.4 % iken kontrol grubunda 13,4 g/dl ve 40,3 % bulunmakla birlikte, 
iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,629). 
PV’lı hastalarla kontrol grubu kıyaslandığında trombosit sayısında an-
lamlı yükseklik saptandı (p<0,001). PV’li grupta koklear etkilenmesi 
olan 14 hastanın 10’unda (%71,4) trombosit sayısı >394000/mm3 idi 
(p=0,005). PV’li hastalarda yüksek Hgb düzeyi ve trombosit sayısı ile 
koklear etkilenme arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görüldü (p=0,005). 

Sonuç: PV’li hastalardaki koklear etkilenme, kontrol grubuna göre 
anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. Hemoglobin düzeyi 15,5 g/dl’nin 
üzerinde olan hastalarda koklear etkilenme daha fazla olup bu durum 
yüksek Hgb/Hct düzeylerinin koklear etkilenmeye bağlı işitme kaybına yol 
açabileceğini göstermektedir. Ayrıca trombosit yüksekliği olan hastalarda 
koklear etkilenme daha fazla görülmektedir. Trombosit sayısı ile koklear 
etkilenme arasındaki ilişki de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Polisitemia vera, işitme kaybı, koklear etkilenme

OPS-025

malİgn eksternal otİte sekonder fasİyal 
paralİzİ
Erdem Altıparmak, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Erkan Esen,  
Turgut Yüce, Sebla Çalışkan, Sinem Daşlı, Selahattin Genç,  
Ayşe Adin Selçuk
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kbb Ana Bilim Dalı,Kocaeli

Malign eksternal otit temporal kemik ve çevre dokuların enflamas-
yonu ile seyreden nadir görülen ciddi enfeksiyonudur.Esas etken 
P.aeruginosa’dır. Uzun süren tedaviye rağmen iyileşmeyen ciddi otitis eks-
ternanın, özellikle gece artan şiddetli kulak ağrılarıyla seyretmesi, otosko-
pik muayenede dış kulak kanalı tabanında granülasyon dokusunun sap-
tanması, kültürlerde Pseudomonas Aeruginosa üremesi, temporal kemik 
sintigrafisinde değişiklikleri ve diabetes mellitusun varlığı malign eksternal 
otiti düşündürmelidir. Hastalık dış kulak kanalına sınırlı selülit biçiminde 
başlar, bir süre sonra dış kulak yolu kemik kıkırdak birleşim yerinde gra-
nülasyon dokusu oluşumu gözlenir.Timpanik laminadan mastoid apeks 
bölgesine yayılmakla, mastoid hücreler ve orta kulak etkilenmemiş olsada 
fasiyal sinir etkilenir.Dış kulak kanalında nekrotizan sellülit, kondrit ve os-
teomyelit bulunmaktadır

Polikliniğimize yüz felci, yanakta şişlik, kulak akıntısı ve kulak ağrısı 
şikayetiyle başvuran 63 yaşında bayan hastada sağ grade 4 periferik pa-
ralizi nedeniyle yapılan inceleme sonucunda malign eksternal otit tespit 
edildi. Hastanın tip 2 diyabetus mellitus, sol bacak amputasyon ve diya-
liz öyküsü bulunmaktaydı. Medikal tedavi ve hiperbarik oksijen tedevisi 
verilen hastanın grade 4 periferik fasiyal paralizisi devam etmektedir. Bu 
sunumda grade 4 periferik fasiyal paralizi ile prezente olan malign ekster-
nal otit olgusu litaratür eşliğinde tartışılmıştır
Anahtar kelimeler: Fasiyal Paralizi,Malign Eksternal Otit,Kronik Otit

OPS-026

benİgn paroksİsmal pozİsyonel vertİgonun 
tanı ve tedavİsİnde kullanılan metotlar
Deniz Uğur Cengiz, Mehmet Kadir Ercan, Duran Kolcu, Furkan Akgül
İnönü Üniversitesi, Odyoloji Bölümü, Malatya

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) başın yerçekimi ekse-
nine göre farklı hareketleriyle meydana gelir. Etyolojisi kesin olarak bi-
linmemektedir. BPPV aniden ortaya çıkan ve 5-30 saniye kadar süren, 
şiddetli ve rotatuar baş dönmesi hissi yaratan subjektif bir durumdur. 
BPPV’de semisirküler kanallar arasında en fazla posterior semisirküler 
kanal tutulumu görülür ve bu tutulma çoğunlukla tek yönlüdür. Subjektif 
bir durum olan BPPV’nin tanıda objektif olarak kullanılan tek bulgusu 
nistagmustur. Göz hareketlerini inceleyerek test yapılan kulağın posterior 
semisirküler kanal tutulumu ve hastayı kaldırırken de test edilen posterior 
kanalın karşı simetriğinde ki anterior kanal tutulumu hakkında bilgi sahibi 
olmamızı sağlayan Dix Hallpike Testi’nin tanıdaki yeri oldukça önemlidir. 
Dix Hallpike testinin yanı sıra tanıda kullanılan bazı testlerde mevcuttur. 
Bunlardan Roll Testi (Supin Yuvarlanma Testi) hastanın başını 30 derece 
elevasyona getirerek horizontal kanalı vertikal düzleme getirip, sağa veya 
sola çevirme sonucunda oluşan nistagmusları gözleyerek lateral semisir-
küler kanalı test etme esasına dayanır.Çok nadir görülen anterior kanal 
için(anterior kanal içine düşen otolitleri anatomik pozisyonu nedeniyle 
temizleyebildiğinden) ise hastanın başını aşağı sarkıtarak nistagmusları 
gözlemlemleyi amaçlayan Supin Baş Sarkıtma Testi kullanılır.Tedavi ge-
rektirici bir durum halinde kullanılacak olan Modifiye Epley ve Semont 
Manevraları, Brand-Daroff Egzersizleri, Barbekü (Lempert) Manevrası, 
Cawthrone Cooksey Egzersizleri gibi yöntemler önemlidir. Egzersiz ve 
manevralar kupulolitiyazis ve kanalolitiyazis teorilerinden biri veya her 
ikisi baz alınarak bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo, Metot, Tedavi

OPS-027

tekrarlayan polİkondrİt: olgu sunumu
Emrah Tekdemir, Murat Toraman, Selami Uzun
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tekrarlayan polikondrit (TP); nedeni tam olarak bilinmeyen, kıkırdak 
ve bağ dokunun etkilendiği kronik inflamatuar bir hastalıktır. Kıkırdak 
doku primer hedef olmakla birlikte, böbrek, kan damarı gibi kıkırdak ol-
mayan dokularda da immün hasar gözlenebilmektedir. Major klinik özel-
likleri aurikular kondrit, artrit, nazal kondrit, oküler inflamasyon, solunum 
yolları kondriti ve odyovestibüler hasardır. TP tanısı klinik, patolojik ve 
radyolojik olarak konulmaktadır. Hastalığın prognozu oldukça değişken 
olup %30 oranında mortalite bildirilmiştir. En sık ölüm nedeni hava yolu 
kollapsı ve alt solunum yolu infeksiyonudur. TP tedavisinde kullanılan 
temel ajanlar arasında sistemik steroidler, kolşisin, mikofenolat mofetil ve 
dapson bulunmaktadır. Bu makalede tekrarlayan polikondrit nedeniyle 
tedavi edilen ellialtı yaşında erkek olgu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: tekrarlayan, polikondrit, perikondrit
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Şekil 1. Sağ aurikulada tedavi öncesi görülen ödem ve eritem

OPS-028

tİnnİtusun sınıflandırılması ve tİnnİtus 
değerlendİrİlme yöntemlerİ
Deniz Uğur Cengiz, Mehmet Kadir Ercan, Furkan Akgül, Duran Kolcu
İnönü Üniversitesi, Odyoloji Bölümü, Malatya

Halk arasında en geniş kapsamda görülen otolojik-nörootolojik belir-
tilerden bir tanesi olan tinnitus, çevreden herhangi bir uyarı olmaksızın 
kulakta duyulan ses olarak tarif edilir. Bu ses hastalık olarak değil bir 
semptom olarak ele alınır ve buna göre değerlendirilir. Tinnitus sınıflan-
dırmasında net bir sınıf ayrımı olmamakla beraber genel olarak, tinnitusu 
karakteristiğine, etiyolojisine ve şiddetine göre sınıflandırabiliriz. Tinnitus 
değerlendirmesi, psikoakustik değerlendirme ve psikosomatik değerlen-
dirme olarak iki kısımdan oluşturulabilir. Psikoakustik değerlendirmede 
genel olarak; tinnitus frekans eşleme,tinnitus şiddet eşleme, minimal mas-
kelenme seviyesi(Fieldmann maske eğrisi), reziduel inhibisyon ölçümü 
gibi testler yapılmaktadır. Tinnitus oluşumuna sadece musküler, vaskü-
ler, nöronal, odyolojik ve kulak ile ilgili patolojiler değil, aynı zamanda 
psikolojik parametreler de neden olmaktadır. Bahsedilen psikolojik pa-
rametreler de tinnitusun psikoakustik yönden değerlendirilmesine neden 
olmaktadır. Bu değerlendirmeler uygulanacak tinnitus tedavisini belirle-
mede yardımcı olmaktadır. Tinnitus, hastalarda iş ve çalışma ortamında 
çalışanlarla iletişimde aksama, ev ortamında aile bireylerinin dediklerini 
anlamada zorluk çekme, televizyonun sesini çok açma gibi çeşitli psiko-
sosyal problemlere yol açmakta ve kişinin yasam kalitesini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Bu yüzden de hasta kişilerin tinnitus algısını ve tinnitustan 
psikosomatik olarak ne gibi etkiler altında kaldığını değerlendiren ölçekler 
günümüze doğru sürekli önem kazanmıştır. Hasta kişilerin yaşadığı kaygı 
ile depresyon derecesini gösterme, hastalığın tanısını koyma, tedavi ak-
tivitelerini değerlendirme gibi ölçüm yöntemleri çok faydalı olmaktadır. 
Tinnitusta kullanılan psikosomatik ölçüm yöntemleri üç ana başlık altında 
incelenebilir. Bunlardan bahsedecek olursak birincisi her çeşit ağrı için 
farklı branşlarca sıkça kullanılan ve çeşitli versiyonları bulunan görsel ana-
log ölçeği, ikincisi çeşitli sorularla tinnitusun hastada oluşturduğu günlük 
fonksiyonlar üzerine etkisini ölçen tinnitus engellilik testi ve son olarak 

üçüncüsü de kişide yaşam kalitesi ile depresyon düzeyini ölçen çalışma-
lardır. Bu değerlendirme yötemleriyle tinnitus semptomu sınıflandırılır ve 
değerlendirilir.
Anahtar kelimeler: Değerlendirme, Sınıflandırma, Tinnitus

OPS-029

endoskopİk eksploratİf tİmpanotomİ İle 
İnkudostapedİal eklem luksasyonu ve 
bİlateral stapes kruralarında fraktür 
saptanan olgu
Mehmet Karataş1, Hakan Geden2, Yasin Sarıkaya1

1Adıyaman Üniversitesi KBB Anabilim Dalı 
2Adıyaman Besni Devlet Hastanesi KBB Kliniği

Kafa ve kulak travmaları sonucu iletim tipi işitme kayiplari karşimiza 
çikabilmektedir. Orta kulak hemorajileri, küçük timpanik membran perfo-
rasyonları gibi takip gerektiren ve cerrahi tedaviye ihtiyaç duymayan ol-
gularla karşilaşabileceğimiz gibi, geniş timpanik membran perforasyonlari 
ve ossiküler zincir hasarlanmalarıyla da karşılaşabiliriz. Burada 25 sene 
önce araç içi trafik kazasi sonrasi sağ kulağinda işitme kaybi başlayan en-
doskopik eksploratif timpanotomi ile inkudostapedial eklem dislokasyonu 
ve bilateral stapes kruralarında fraktür tespit edilen hastaya tanı ve tedavi 
yaklaşımları literatür ışığında değerlendirildi..
Anahtar kelimeler: İşitme Kaybı,Endoskopik Exploratif, Timpanotomi, 
İnkodostapedial Eklem Luksasyonu, Stapes Krura Fraktürü

Şekil 1. Stapes anterior krura kırığı ve inkudostapedial eklem luksasyonu görülmektedir.

OPS-030

transkanal kelebek kartİlaj mİrİngoplastİ 
sonuçlarımız
Cem Bilgen, İsa Kaya, Sercan Göde, Murat Benzer, Tayfun Kirazlı
Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, izmir

Amaç: Bu çalışmanın amacı santral timpanik membran perforasyonu 
nedeniyle, transkanal kartilaj greft kelebek miringoplasti uygulanan has-
talarının retrospektif analizini yapmaktır.

Materyal-metod: Çalışmaya Mart 2007 ve Temmuz 2015 tarihleri 
arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı’ nda santral tim-
panik membran perforasyonu nedeniyle kelebek miringoplasti uygulamış 
olduğumuz 55 hasta dahil edildi. Hastaların 28’i erkek iken 27’si ise kadın 
idi. Çalışmaya katılan hastalarda en düşük yaş 15 iken en yüksek yaş 75 
olup ortalama yaş 40 olarak saptandı. Operasyonların 34’ü genel anes-
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

tezi altında, 21’i ise lokal anestezi altında gerçekleştirildi. En kısa takip 
süresi 6 ay, en uzun takip süresi ise 96 ay olup ortalama takip süresi ise 
34.5 ay olarak saptandı. Çalışmaya alınma kriterleri; (1) En az bir yıldan 
uzun süredir var olan santral ve timpan zar boyutunun yarısından fazlasını 
geçmeyen timpanik zar perforasyonu (2) Perforasyon kenarlarının görül-
mesine izin verecek kadar yeterli kulak kanalı genişliğinin olması (3) Klinik 
veya radyolojik olarak kolesteatom şüphesinin olmaması (4) Cerrahi sıra-
sında otore olmaksızın kuru timpan zarın varlığı olarak kabul edildi. Bütün 
hastalara preoperatif aynı gün içerisinde ve en az postoperatif 6. ayda od-
yometri yapıldı. Başarı kriteri olarak greft tutma oranı ile ameliyat öncesi 
ve sonrası odyometri değişiklikleri kontrol edilerek istatiksel analiz yapıldı.

Bulgular: Takip edilen 55 hastanın 51 tanesinde uygulanan kartilaj 
greft ile perforasyonun kapandığı görülmüştür. 4 hastada ise revizyon 
cerrahi gerekmiş olup cerrahi başarı oranı %92.72 olarak saptandı. 
Hastaların operasyon öncesi odyolojik incelemesinde hava kemik yolu 
(ABG) aralığı ortalaması 20,16 dB iken, ameliyat sonrası ortalama 10,87 
dB olarak saptandı. Hava kemik yolu (ABG) aralığında ortalama 10 
dB’lik kazanç sağlandığı görüldü.

Sonuç: Transkanal kelebek kartilaj miringoplasti anatomik ve fonksi-
yonel başarı oranları ile santral timpan zarın toplam boyutunun yarısını 
geçmeyen perforasyonları kapatmak için güvenli ve etkili bir tekniktir.
Anahtar kelimeler: miringoplasti, kelebek, kartilaj, timpan zar, perforasyon

OPS-031

pedİatrİk tİmpanoplastİ sonuçlarımız
Taşkın Tokat, Çağrı Çelik, Aynur Aliyeva, Tolgahan Çatlı, Levent Olgun
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş,Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir

Çocuklarda timpanik membran perforasyonu genellikle orta kulak 
enfeksiyonlarından sonra görülür. Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonla-
rının ve derinleşen işitme kaybının çocuklarda dil gelişiminde gerileme, 
okul başarısında azalma, sosyal iletişimde başarısızlık gibi problemlerle 
sonuçlanması nedeniyle kronik otit tedavisinde uygulanan timpanoplasti 
operasyonlarında sağlam timpanik membran elde etme ve işitme rehabi-
litasyonu son derece önemlidir

Çalışmamızda pediatrik timpanoplasti uyguladımız hastaları sağlam 
bir timpanik membrana ulaşma ve işitme rehabiltasyonu yönünden de-
ğerlendirme amacıyla Ocak 2013-Ocak2016 tarihleri arasında kliniğimi-
ze başvuran ve sonrasında tip 1 timpanoplasti uygulanan 30 pediatrik 
hastayı retrospektif olarak inceledik. Bütün hastalar purtone odyometri 
ile incelendi. En az bir yıllık takip almış ve postoperatif kontrollere dü-
zenli olarak gelmiş olan 14 hasta çalışmaya dahil edildi. Akut veya 6 ay 
içinde otore varlığı, mastoidektomi prosedürü gerektiren ileri kronik otit 
ve kolesteatom varlığı, sensörinöral işitme kaybı, immün yetmezlik,kronik 
hastalık, metabolik hastalık, malignensi, mental retardasyon gibi kriterlere 
sahip hastalar çalışma dışında bırakıldı. Hastaların yaş aralığı 8-17 arasın-
da değişiyordu ( ortalama yaş 13,21). Preoperatif safses ortalaması 31,78 
ve Postoperatif safses ortalaması 28,92 olarak tespit edildi. Preoperatif 
hava-kemik gap ortalaması 19,67 ve postoperatif hava-kemik gap or-
talaması 17,83 olarak tespit edildi. Genel anestezi altında postauricular 
insizyonu takiben tragal kartilaj perikondrium grefti, underlay teknik ile 
yayıldı. Operasyonlar boyunca ve operasyonların sonrasında herhangi 
bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Takip süresi sonucunda 14 hastanın 4 
tanesinde perforasyon gözlendi. Bu perforasyonlardan 1 tanesinde otore 
meydana geldi.

Pediatrik timpanik membran perforasyonlarının tedavisi; dış kulak yo-
lunun dar olmasına bağlı timpanoplasti operasyonu zorluğu ve cerrahi-
nin hipertrofik adenoid, zayıf östaki tüpü fonksiyonu gibi çeşitli faktörlere 
bağlı olarak başarı oranının yetişkinlere göre daha düşük olması sebebiyle 
üzerinde tartışılan bir konudur. Literatürde bu başarı oranı %35 ile %92 
arasındadır. Çalışmamızda İntakt membran başarısının %71,43 olması ve 
postoperatif hava kemik gap ta azalma olması olumlu görülse de hasta 
grubu sayısı değerlendirme için yeterli değildir.
Anahtar kelimeler: Timpanoplasti,pediatrik hastalar,perikondrial greft

OPS-032

koklear İmplantlı hastada tekrarlayan 
menenjİt
Utku Mete, Ömer Afşin Özmen, Oğuz Basut
Uludağ Üniversitesi, KBB ve BBC Ana Bilim Dalı, Bursa

Koklear implantasyon işitme rehabilitasyonunda devrim niteliğinde 
bir tedavidir. Bununla birlikte, başta menenjit olmak üzere ciddi komp-
likasyon riskleri taşımaktadır. Bu olgu sunumunda koklear anomalisi de 
bulunan bir hastada ameliyat sonrası.. yılda gelişen rekürren menenjite 
yaklaşım sunulacaktır.

Olgu Sunumu: 22 aylık erkek hastaya bilateral çok ileri sensörinö-
ral işitme kaybı ile Mayıs 2014’de sağ koklear implantasyon yapılmıştı. 
Hastanın radyolojik incelemesinde bilateral inkomplet partisyon ano-
malisi tip 1 mevcuttu. Ayrıca efüzyonlu otitis media nedeniyle koklear 
implantasyondan 1,5 ay once bilateral ventilasyon tüpü tatbiki yapılmıştı. 
Ameliyat sonrası sorunsuz geçen hasta cihazından fayda görüyordu. 

Ameliyat sonrası 17. ayda yüksek ateş ve ense sertliği ile dış merkezde 
menenjit tanısı konulan ve tedavi başlanan hasta tarafımıza refere edil-
di. Bir sure öncesinde kulak akıntısı olduğunu belirtmekle birlikte net bir 
anamnez veremiyordu. Tedavi ile menenjit kontrol altına alındı ve çekilen 
kontrol BT tamamen normal bulundu. Tedaviden iki ay sonra hasta sol 
kulak akıntısı ile başvurdu. Ameliyat olmamış sol kulağından seröz akıntı 
şeklinde akıntı bulunan hastada henüz menenjit bulguları yoktu. Hasta 
hemen ameliyata alındı ve Aralık 2015’te vestibül oklüzyonu yapılarak 
BOS kaçağı durduruldu. 3 aylık takipte hastada şikayet olmadı.

Tartışma: Menenjit hayatı tehdit eden çok önemli bir komplikasyon-
dur. Koklear implantasyon sonrasında da çok önem arzeden bu kompli-
kasyon iç kulak anomalisi bulunan hastalarda da ameliyat olmadan da 
bildirilmektedir. Bu tip hastalarda ameliyatlı olmayan kulağın da dikkat-
ten kaçmaması gerekir.
Anahtar kelimeler: İmplantasyon, İşitme, Koklear, Menenjit, Rehabilitasyonu, 
Tekrarlayan

OPS-033

orta kulak yassı epİtel hücrelİ karsİnomu
Murat Öztürk, Murat Topdağ, Fidan Rahimli, Ahmet Cihad Doruk,  
Selvet Erdoğan

Kocaeli Üniversitesi,Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kocaeli

Orta kulakta yassı epitel hücreli karsinom nadiren rastlanan tümörler 
arasındadır. Görülme sıklığı 40-60 yaş kadın popülasyonda artar. Sol 
kulak akıntısı şikayeti ile tarafımıza başvuran 59 yaşında kadın hastanın 
otoskopisinde görülen dış kulak yolunu oblitere eden lezyondan alınan 
biyopsinin sonucu yassı epitel hücreli karsinom geldi. Daha sonra yapılan 
görüntülemede tümörün orta kulağı, mastoidi doldurduğu, otik kapsule 
invaze olduğu, tegmen timpaniyi erode ettiği ve internal karotis artere 
yakın komşulukta olduğu fakat invaze etmediği saptandı. Hastaya infra-
temporal fossa cerrahisi uygulandı ve postoperatif dönemde radyoterapi 
verildi. Hasta postoperatif 4 aydır remisyonda. Bu yazıda, nadir görülen 
orta kulak tümörlerinden, yassı epital hücreli karsinom tanı ve tedavi yön-
temleri eşliğinde tartışıldı.
Anahtar kelimeler: yassı epitel hücreli karsinom,infratemporal fossa 
cerrahisi,kadın populasyon,
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Şekil 1. Tümör MR görüntüsü

OPS-034

tekrarlayan menenjİt atakları: {oval 
pencereye uzanan transvers temporal kemİk 
fraktür hattı}
Mahmut Cankaya, Gülpembe Bozkurt, Berna Uslu Coşkun
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Beyin ve spinal kordu çevreleyen pia ve araknoid zarın inflamasyo-
nuna menenjit denir. Tekrarlayan menenjit; hastanın semptomlarının ve 
laboratuvar bulgularının aradaki dönemlerde tamamen normale dön-
düğü iki veya daha fazla sayıda menenjit atağı olarak tanımlanır. Nadir 
görülen ve tanısal güçlükleri olan bir durumdur. Tekrarlayan menenjitte 
altta yatan primer neden geçirilmiş kafa travması, doğumsal anatomik 
bozukluklar ya da immün sistemdeki bazı bozukluklar olabilir. Biz bura-
da, tekrarlayan bakteriyel menenjit atakları olan, bilateral kulak zarı mu-
aynesi normal olan, fasiyal sinir fonksiyonu doğal izlenen, baş dönmesi 
tariflemeyen fakat sağ kulakta derin sensörinöral işitme kaybı olan bir kız 
olguyu sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: Tekrarlayan Menenjit Atakları, Stapes Dislokasyonu, Temporal 
Kemik Kırığı

OPS-035

nİtrofurazon kullanımına bağlı olarak 
postoperatİf dönemde ortaya çıkan 
perİkondrİt: olgu sunumu
Serhan Keskin, Arzu Tatlıpınar, Selami Uzun
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
Kliniği, İstanbul

Amaç: Nitrofurazon; ülserler, yanıklar ve deri enfeksiyonlarını tedavi-
sinde topikal olarak kullanılan geniş spektrumlu bir antibakteriyel ajandır. 
Nitrofurazon kullanımına bağlı seyrek olarak döküntü, kaşıntı ve lokal 
ödem gibi değişik derecelerde kontakt dermatit reaksiyonları gelişebil-
mektedir. Bu bildirinin amacı; timpanoplasti operasyonu yapılan, posto-
peratif dönemde dış kulak yoluna konulan nitrofurazonlu ekstrafor tam-
pona bağlı olarak perikondrit gelişen 2 olguda; olguların semptom, tanı ve 
tercih edilecek tedavi yöntemleri açısından literatür ışığında tartışılmasıdır.

Olgunun özellikleri: Bu olgu sunumunda sol kulakta işitme azlığı ve 
akıntı şikayetleri ile kliniğimize başvuran ve sol tip 1 timpanoplasti yapı-
lan, postoperatif 2.günde nitrofurazona bağlı olarak sol kulakta perikond-
rit gelişen 29 ve 55 yaşında 2 kadın hasta sunuldu. Hastaların preoperatif 
muayenesinde sol timpan membranda santral perforasyonu mevcuttu. 
Hastalara sol tip 1 timpanoplasti operasyonu yapıldı. Hastaların postope-
ratif takibinde; postoperatif 2. günde sol aurikulada ödem, hiperemi ge-

liştiği ve aurikula konturlarının kaybolduğu görüldü. Hastalardan derma-
toloji konsültasyonu istendi. Hastalarda operasyon esnasında kullanılan, 
dış kulak yoluna konulan nitrofurazonlu ekstrafor tampona bağlı olarak 
alerjik kontakt dermatit geliştiği düşünüldü.

Tedavi ve Prognoz: Hastaların dış kulak yoluna konulan nitrofura-
zonlu ekstrafor tampon alındı. Hastaların dış kulak yollarının alerjik kon-
takt dermatitten etkilenmediği sadece aurikulanın etkilendiği görüldü. 
Dermatolojinin önerileri doğrultusunda; Cipro IV antibiyotik ve eau de 
goulard tedavileri başlandı. Tedavinin 3.gününde sol aurikuladaki ödem, 
hiperemi ve aurikula konturlarındaki kaybolmanın tamamen düzeldiği 
görüldü. Hastaların postoperatif dönemdeki takiplerinde greftlerin intakt 
olduğu görüldü.

Yorum: Nitrofurazon içeren ajanların kullanımına bağlı seyrek olarak 
döküntü, kaşıntı ve lokal ödem gibi değişik derecelerde kontakt dermatit 
reaksiyonları gelişebilmektedir. Nitrofurazon içeren ekstraforların dış ku-
lak yoluna konulmasına bağlı olarak postoperatif timpanoplasti hastala-
rında aurikula perikondriumunun ve kıkırdağının alerjik kontakt dermatit 
reaksiyonu nadir olarak görülebilmektedir. Bu hastalarda; kontakt alerjik 
reaksiyonu önlemek için irritan ajan olan nitrofurazonun ortamdan uzak-
laştırılmalı ve hastalara kinolon grubu IV antibiyotik tedavisi ile birlikte 
aurikuladaki ödemi azaltmak amacıyla burrow solüsyonu ve eau de gou-
lard gibi anti-ödem tedavilerinin başlanması ve hastalarının yakın takip 
edilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Aurikula, Kontakt alerjik reaksiyon, Nitrofurazon, Perikondrit

OPS-036

stapes refleks yokluğunun nadİr bİr nedenİ: 
stapes tendon agenezİsİ
Kemal Keseroğlu, Latif Akan, Ömer Bayır, Sibel Alicura Tokgöz, 
İstemihan Akın
Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Ankara

Giriş: Akustik refleks kulağa yeterli şiddette uyarı verilmesi sonucu 
oluşan stapes kasının refleksif olarak kasılmasına denir. Bu olgu sunumu-
nun amacı, stapes refleks yokluğunun nadir bir nedeni olan stapes tendon 
agenezinin literatür eşliğinde tartışılmasıdır.

Olgu: 30 yaşında erkek hasta son 1 yıldır olan her iki kulakta işitme 
kaybı ve çınlama şikayeti başvurdu. Kulak operasyon, travma öyküsü ve 
otit hikayesi olmayan hastanın otoskopik muayenesinde her iki timpanik 
membran doğal izlendi.Odyogramda bilateral her iki kulakta 35 dB iletim 
tipi işitme kaybı mevcuttu.Timpanometrik incelemesi normal olan hasta-
nın bilateral akustik refleksi alınamadı. Temporal Bilisayarlı Tomografide 
orta kulakta patoloji saptanmaması üzerine genel anestezi altında hastaya 
sağ eksploratif timpanotomi yapıldı.Operasyon sırasında stapes kasının 
olmadığı ve stapes tabanının fikse olduğu izlendi.

Tartışma: İpsilateral ve kontralateral ölçülen akustik refleks inceleme-
si; koklear, retrokolear ve iletim tipi işitme kayıpları ayırıcı tanısında yar-
dımcı olmaktadır. Akustik refleks yokluğunun nedenleri arasında otosk-
leroz, fasiyal sinir lezyonları, sensorinöral işitme kaybı ve akustik refleks 
arkındaki patolojiler yer almaktadır. Bu olguda görüldüğü gibi otoskleroza 
eşlik eden stapes tendon agenezisinin, stapes refleks kaybının nadir bir 
nedeni olduğu akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: akustik refleks, otoskleroz, stapes, tendon

OPS-037

3 yaşında İlerİ evre konjenİtal kolesteatom: 
olgu sunumu
Kemal Keseroğlu, Esra Doğan, Cem Saka, Emel Çadallı Tatar, Muharrem Dağlı
S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği,ANKARA

Giriş: Kolesteatom, içi keratin debris dolu etrafında matriks denen 
hiperproliferatif çok katlı yassı epitelyum ile döşeli temporal kemiğin ne-
oplastik olmayan destrüktif inflamatuar hastalığıdır. Bu olgu sunumunun 
amacı, 3 yaşında ileri evre yaygın kolesteatom vakasının literatür eşliğin-
de tartışılmasıdır.
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Olgu:  3 yaşında erkek hasta yaklaşık 1 yıldır olan kulak akıntısı şika-
yetiyle kliniğimize getirildi. Otoskopik muayenede sol timpanik membran 
pars tensa intakt,pars flaksida perfore olup, skutumu erode eden içi ke-
ratin debrisle dolu retraksiyon poşu görüldü.Odyogramda solda 50 dB 
iletim tipi işitme kaybı mevcuttu.Temporal MR ve BT görüntülemelerinde 
timpanik kaviteye, sinüs timpaniye uzanan, mastoid hücreleri dolduran 
lobüle, 3x1.5 cm boyutunda MR’da T2A serilerde hiperintens lezyon iz-
lendi. Bu bulgularla hastaya sol açık kavite timpanomastoidektomi ya-
pıldı.Hastanın postoperatif 6. ayda yapılan kontrolünde nüks bulgusuna 
rastlanmadı. 

Tartışma: Konjenital kolestetaom klinik seyir olarak farklılık göstere-
bilir. Klasik olarak sağlam kulak zarı arkasında gelişen konjenital koles-
teatom, genellikle çevre dokulara bası ve destrüksiyon gösterene kadar 
asemptomatik seyreder. İlerlemiş vakalarda kolesteatom kitlesi orta kulak 
ve mastoid boşluğu doldurarak timpanik membranda perforasyon oluş-
turabilir. Bizim hastamızda da timpanik membran perforasyonu ve kötü 
kokulu akıntı öyküsü mevcuttu. Konjenital kolestetatomlara genelde 3-5 
yaş arası tanı konmakla birlikte çoğunlukla tanı sırasında sınırlı bir koles-
teatom dokusu bulunur.Hastamızda ise tanı yaşı 3 yaş olup Potsic sınıf-
lamasına gore evre 4 kolestetaom olduğu düşünüldü ve cerrahi tedavi 
uygulandı.
Anahtar kelimeler: Cerrahi,kolesteatom,konjenital

OPS-038

İletİm tİpİ İşİtme kayıplarının nadİr bİr nedenİ 
– dış kulak yolunu oblİtere eden osteom 
vakası
Kemal Keseroğlu, Madamin Badirshaev, Bülent Öcal, Murad Mutlu, 
Güleser Saylam
S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Giriş: Dış kulak yolu osteomu nadir görülen, nedeni bilinmeyen 
temporal kemik lezyonu olarak bilinmektedir. Histolopatolojik dış kemik 
korteksi ve iç süngüremsi trabekulasiyonu mevcuttur. 2 cm kadar büyük 
lezyonları izlenen hastalar işitme kaybı, baş dönmesi, kulak ağrısı, çınlama 
ve tekrarlayan eksternal otit şikayetlerle başvururlar. Bu olgu sunumunun 
amacı: iletim tipi işitme kaybı ile başvuran bir hastada saptanan dış kulak 
yolu nadir görülen osteomunun literatür eşliğinde tartışılmasıdır.

Olgu: 31 yaşında erkek hasta sol dış kulak yolunda şişlik ve işitme 
kaybı şikayetleri ile başvurdu. Hasta 3 sene önce dış kulak yolunda ağrısız 
şişliğin olduğunu fark etmiş. Otoskopik muayenede sol dış kulak yolu-
nu tama yakın oblitere eden, üzeri normal cilt ile kapalı sert ağrısız kit-
le saptandı. Odyogramında 45 dB sol iletim tipi işitme kaybı saptandı. 
Temporal bilgisayarlı tomografisinde sol temporal kemik mastoid parçada 
dış kulak yolunu daraltan yaklaşık 1 cm çapında egzofitik kemik lezyo-
nu izlenen hastaya postaurikuler yaklaşımla sol dış kulak yolundan os-
teom eksiziyonu ve posterior duvar kanaloplasti uygulandı; sol timpanik 
membran doğal izlendi. Postoperatif patoloji sonucu osteom ile uyumlu 
gelen hastanın. 6. Aydaki kontrolünde nüks izlenmedi ve kontrol odyo-
metride işitme kaybının düzeldiği görüldü.

Tartışma: İletim tipi işitme kayıpların en sık nedeni; kronik ve akut 
otitis media, orta kulak efüzyonları, otoskleroz ve eksternal otitler yer al-
maktadır. Nadir görülen dış kulak yolu patolojilerinden osteomlar, iletim 
tipi işitme kaybına yol açabileceği akılda tutulmalı ve semptomatik oste-
omların tedavisinde cerrahi eksizyon tercih edilmelidir.
Anahtar kelimeler: cerrahi, iletim tipiiştime kaybı, osteom, dış kulak yolu

OPS-039

çoçukluk çağı perİferİk fasyal paralİzİsİ:olgu 
sunumu
Kemal Keseroğlu, Mehmet Murat Günay, Caner Ateşağaoğlu,  
Murad Mutlu, İstemihan Akın
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Bell’s palsy 1-15 yaş arasındaki çoçuklarda 6.1/100.000 gibi 
oldukça düşük bir insidansa sahiptir. Bu çalışmanın amacı oldukça nadir 

görülen çoçukluk çağı idiopatik periferik fasyal paralizilerin ayırıcı tanısı, 
tedavisi ve prognozunun vaka eşliğinde tartışılmasıdır.

Olgu sunumu: 4 yaşında erkek hasta bir gündür olan sol ağız köşe-
sinde kayma, gözde kapanmama şikayeti ile başvurdu. Baş dönmesi, işit-
me azlığı, kulakta dolgunluk, ağrı, çınlama gibi şikayetleri yoktu. Hastada 
House-Brackmann evreleme sistemine göre sol grade 3 periferik fasyal 
paralizi tespit edildi. Yapılan otoskopik muayenede timpanik membran 
doğal izlendi. Diğer kulak burun boğaz muayenelerinde patoloji saptan-
madı. Hastanın yapılan odyometrik ve timpanometrik incelemelerinde 
patoloji saptanmadı. Hasta Bell’s palsy ön tanısıyla hospitalize edilerek 
sistemik kortikosteroid tedavisi başlandı. Tedavinin 6. gününde perife-
rik fasyal paralizisi evre 2’ye gerileyen hastanın takip gerektiren medikal 
problemi olmaması üzerine hasta taburcu edildi. Takibinin 6. haftasında 
hastanın semptomlarının tamamen gerilediği, periferik fasyal paralizisinin 
düzeldiği görüldü. 

Tartışma: Çoçukluk çağı fasyal sinir paralizileri etyolojisinde pek çok 
neden bulunmaktadır. Fonksiyonel ve estetik bozukluklara yol açabilme-
si nedeniyle çoçukluk çağı fasyal paralizileri çoçuklar ve de aileleri için 
ciddi sorunlar teşkil etmektedir. Çoçukluk çağı fasyal sinir paralizilerinin 
etyolojisinde konjenital ve akkiz pek çok sebep tanımlanmıştır. Ancak bu 
pek çok tanımlanan etyolojik faktöre rağmen unilateral fasyal paralizilerin 
halen yaklaşık %40-75’ i idiopatiktir. Çoçukluk çağı idiopatik fasyal para-
lizilerinin yaklaşık % 70’i spontan remisyon gösterse de tedavide oral kor-
tikosteroid tedavisi önerilmektedir. Erişkin popülasyona oranla ise daha 
iyi prognoz göstermektedir. Bu olgu sunumunda oldukça nadir görülen 4 
yaşında Bell’s palsy olgusu literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Bells palsy,çoçukluk çağı fasyal paralizileri, konjenital fasyal 
paralizi

OPS-040

labİrent destrüksİyonu İle seyreden yaygın 
kolesteatom cerrahİsİnde endoskop 
kullanımı: olgu sunumu
Kemal Keseroğlu1, Ömer Bayır1, Muharrem Dağlı1, Ali Özdek2,  
Mehmet Hakan Korkmaz1

1S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma hastanesi KBB Kliniği 
2Özel Muayenehane

Giriş: Kolesteatom, %10 oranındalabirentinvazyonuile seyreden ne-
oplastik olmayantemporal kemiğin destrüktifinflamatuar hastalığıdır. 

Bu olgu sunumun amacı; ileri kolesteatom olgularında eksizyon sı-
rasında açılı endoskop kullanımının faydaları ve literatür eşliğinde 
tartışılmasıdır. 

Olgu sunumu: 35 yaşında erkek hasta işitme kaybı, başdönmesi şika-
yeti ile kliniğimize başvurdu. Daha önce sağ kulaktan 3 kez, sol kulaktan 
1 kez operasyonhikayesi bulunan hastanın otoskopik muayenesinde sağ 
kavitenin doğal ve timpan zarın intakt olduğu sol kulak zarı ön kadranın 
intakt olduğu arka üst kadrandaki marjinalperforasyondankolesteatomun 
orta kulağa ilerlediği görüldü.Odyogramda solda 30 dBlik sağda ise 40 
dBlik iletim tipi işitme kaybı olduğu görüldü. Solda fistül testi pozitif olma-
sı ve temporal bilgisayarlı tomografide labirenti destrükte eden yumuşak 
doku kitlesi saptanması üzerine acil şartlarda endoskopikassitesubtotal-
petrözektomi,kavitenin yağ ile obliterasyonu ve dış kulak yolu cul-de-sac 
kapama yapılan hastanın postoperatif 1 yıllık manyetik rezonans görün-
tüleme ile takibinde nüks saptanmadı. 

Tartışma: Kolesteatom cerrahisinde prensip tüm patolojik dokunun 
tamamen ortadan kaldırılmasıdır. İşitme, denge organını ve fasyal sini-
ri ihtiva eden labirentte olan kolesteatominvazyonlarında cerrahi tedavi 
sırasında bu önemli yapılar hasarlanmakta veciddi morbiditelerle sonuç-
lanabilmektedir. Endoskoplar sayesinde orta kulak ve iç kulak yapılarına 
ulaşım daha az invazif ve destrüktif yöntemlerle sağlanabilmektedir. Bu 
vakada epitimpanumdanpetrözapekse ve fasyal sinir labirentinsegmentte 
uzanan kolesteatom açılı endoskop yardımı ile temizlenmiş,fasyal sinir ve 
kokleakorunmuştur. Literatürde, kolesteatom cerrahisinde endoskoplar 
sayesinde daha az invazif girişimler uygulanabilmekte verekurensin azal-
dığı görülmektedir.
Anahtar kelimeler: endoskop,kolesteatom,labirent invazyonu
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OPS-041

menİere hastalığının nadİr bİr formu: 
lermoyez sendromu
Ümit Aydın, Asif Ahmedov, Ömer Karakoç
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, KBB Ana Bilim Dalı, Ankara

Meniere hastalığı endolenfatik hidropsun en sık nedenidir. Ani başlan-
gıçlı baş dönmesi atağı ile beraber artan sensörinöral işitme kaybı, ku-
lak dolgunluğu ve tinnitus ile kendini gösterir. Ancak hastalar her zaman 
bütün bulguların beraber ve bu sırada görüldüğü klasik Meniere hastalı-
ğı şekli ile görülmez. Daha az oranda işitme kaybı olmadan sadece baş 
dönmesi ataklarının olduğu vestibüler Meniere hastalığı veya baş dön-
mesi olmadan sadece işitme kaybı ile seyreden koklear Meniere hastalığı 
olarak görülebilir. Lermoyez sendromu, Meniere hastalığının çok nadir 
görülen bir formudur ve bu nedenle tanıda güçlük yaratabilir. Bu form-
da klasik Meniere hastalığı semptomları olmakla beraber semptomların 
oluş sırası tersine dönmüştür. Vertigo atağı ile beraber işitme kaybında 
düzelme görülür. Bundan dolayı işittiren baş dönmesi olarak da adlandı-
rılır. Koklear ve vestibüler Meniere hastalığı zaman içinde klasik Meniere 
hastalığına dönüşebilir. Klasik Meniere hastalarında atakların bazılarının 
Lermoyez sendromu formunda görülebildiği bildirilmiştir. Bu yazıda sa-
dece Lermoyez sendromu şeklinde bulgu veren 37 yaşındaki bayan hasta 
ve tıbbi tedavisi anlatıldı.
Anahtar kelimeler: Lermoyez sendromu, Meniere hastalığı, endolenfatik hidrops, 
vertigo, tinnitus, baş dönmesi

OPS-042

temporal kemİk osteomlarında tedavİ 
yaklaşımları
Hasan Hüseyin Arslan1, Cemal Açıkgöz1, Süleyman Cebeci2,  
Halil Karataş1

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kbb Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi, Kbb Kliniği, Ankara

Giriş: Osteomlar nadir görülen, yavaş büyüyen, benign kemik tümör-
leridir. Baş boyun bölgesinde en sık paranazal sinüslerde görülmekle bera-
ber, çok daha nadiren de temporal kemikte görülebilir. Osteomlar genelde 
asemptomatiktir ve rastlantısal olarak tanı alır. Asemptomatik olgularda 
tedavi gerekmezken, semptomatik olgularda cerrahi eksizyon gerekebil-
mektedir. Bu çalışmanın amacı, temporal kemik yerleşimli osteomlarda 
semptomlar, lokalizasyon, boyut, hastanın genel durumu gibi faktörler 
göz önüne alınarak yapılan tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesidir.

Gereç-yöntem:  Kliniğimizde 2005-2015 yılları arasında temporal 
kemik osteomu tanısıyla takip ve tedavi edilen hastaların demografik 
özellikleri, klinik özellikleri (semptomlar, tümör boyut ve lokalizasyonu), 
tedavi yaklaşımları, postoperatif takip bulguları retrospektif olarak hasta 
dosyalarından elde edildi. Tümörün ve hastaların özelliklerine göre seçi-
len tedavi yöntemleri analiz edildi.

Bulgular:  Çalışmaya dahil edilen 23 hastanın 17’si erkek, 6’sı kadın 
hastalardan oluşmaktaydı. Lezyonun yerleşim yerlerine bakıldığında, en-
sık dış kulak yolu(DKY)(%66), takiben mastoid kemik(%21) ve orta kulak 
boşluğu (%13) olarak bulunmuştur. Tedavi yaklaşımları, hastada semp-
tom varlığı, boyut ve lokalizasyona göre belirlendi. DKY osteomu olan 
15 hastanın 13’üne cerrahi tedavi uygulandı. Bu hastalardan lezyonun 
daha medialde yerleştiği 3 hastada retroauriküler yaklaşım tercih edilirken 
diğerlerinde transkanal eksizyon yeterli oldu. Mastoid yerleşimli 5 has-
tanın semptomatik olan 2’sine kortikal mastoidektomi yapılarak lezyon 
total eksize edildi. Orta kulak yerleşimli lezyonu olan 3 hastanın ikisinde 
lezyona timpanoplasti sırasında rastlantısal olarak izlendi ve eksize edildi, 
bir hastada ise iletim tipi işitme kaybına neden olduğu için attikotomi 
yapılarak total eksize edildi. Tedavisiz takip edilen hastalarda ise iki yıla 
varan takiplerde herhangibir komplikasyona rastlanmadı. 

Tartışma ve sonuçlar: Temporal kemik osteomları oldukça nadir gö-
rülür, yavaş büyür ve genelde asemptomatiktir. Bu hastaların periyodik 
muayene ve görüntüleme ile tedavisiz takip edilmesini önerilir. Lezyonun 
boyutu ve yerleşim yerine bağlı olarak çeşitli şikayetlere yol açabilir, bu 
durumda cerrahi yaklaşımın seçimi tümörün lokalizasyon ve boyutuna 
bağlı olarak her hastada farklılık gösterir. Prognoz iyidir, total olarak eksize 

edildiğinde genelde nüks izlenmez. Çalışmamızda da uzun süreli takipler-
de nüks izlenmemiştir.
Anahtar kelimeler: Osteom, Temporal Kemik, Cerrahi Prosedürler

OPS-043

dokuz eylül ünİversİtesİ hastanesİ ulusal 
yenİdoğan İşİtme taraması sonuçları
İclal Gençten, Serpil Mungan Durankaya, Başak Mutlu, Günay Kırkım

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi KBB AD İşitme-Konuşma-Denge Ünitesi. İzmir

Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi KBB AD İşitme-Konuşma-
Denge Ünitesi’nin beş yıllık ulusal yenidoğan işitme taraması sonuçlarının 
(UYDİT) retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Temmuz 2010 – Temmuz 2015 tarihleri arasında Dokuz 
Eylül Üniversitesi KBB AD İşitme-Konuşma-Denge Ünitesi’nde yenido-
ğan işitme taraması gerçekleştirilen, hastanemizde doğan ve dış merkezde 
yenidoğan işitme taraması birinci basamaktan kalarak ikinci basamak tet-
kik yapılması için kliniğimize yönlendirilen bütün bebeklerin dosya kayıt-
ları retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya, 6675’i hastanemizde, 1927’si dış merkezlerde 
doğan ve yenidoğan işitme taraması testlerinden kalarak ikinci basamak 
tetkik yapılması için kliniğimize yönlendirilen toplam 8602 bebek alındı. 
Birinci basamakta, hastanemizde doğan 3725 (% 43.3) bebek geçti. İkinci 
basamakta değerlendirilmek üzere kontrollere çağrılan toplam 4877 (% 
56.2) bebekten 4430’u (% 51.5) tanesi ikinci basamakta geçti. Bunlardan 
2875’i (% 33.4) hastanemizde doğan, 1555’i (% 18.1) dış merkezlerden 
ikinci basamak tetkik için kliniğimize yönlendirilen bebeklerdi. Geriye ka-
lan 447 (% 5.2) bebek üçüncü basamakta ayrıntılı değerlendirilmek üzere 
tekrar kontrole çağrıldı. 144 (% 1.7) bebek kontrole gelmedi. Tanısal test-
lerin sonuçlarına göre, 71 (% 0.8) bebekte bilateral normal işitme, 88 (% 
1.0) bebekte çeşitli derecelerde bilateral sensörinöral tipte işitme kaybı, 
81 (% 0.9) bebekte bilateral iletim tipi işitme kaybı ve 66 (% 0.8) bebekte 
unilateral işitme kaybı mevcuttu. İşitme kaybı tanılanan bebekler gerekli 
tedavi ve işitme cihazı ile rehabilitasyon açısından takibe alındı.

Sonuç: Konjenital işitme kayıplarının erken tanı, tedavi ve rehabilitas-
yonu bebeğin tüm gelişim alanlarındaki başarısı için zorunludur. İşitme ta-
raması programlarında, bebek üç aylık olmadan önce işitme kaybına tanı 
konması ve bebek altı aylıkken tedaviye başlanması gerekir. Yenidoğan 
işitme taraması kapsamında her yenidoğan bebeğe işitme taraması yapıl-
ması oldukça önemlidir.
Anahtar kelimeler: Yenidoğan, yenidoğan işitme taraması, işitme kaybı

OPS-044

nadİr bİr kronİk otİtİs medİa 
komplİkasyonu:serebellar abse
Yavuz Selim Kaya, Fatih Arslan, Ümit Aydın, Murat Bınar, Hamdi Taşlı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kbb Anabilim Dalı

Geniş spektrumlu antibiyotiklerin tedavide yer almasından önceki dö-
nemlerde nispeten sık görülen otitis media komplikasyonları, antibiyotik-
lerin kullanılmaya başlaması, görüntüleme yöntemlerinin artması ve has-
taların sağlık hizmetlerine kolay ulaşması ile daha az sıklıkla görünüakıntı 
izlendi ve aspire edildi. Timpanum ıslak olarak izlendi. Hastanın diğer 
kbb muayeneleri tabii idi. R olmuştur. Bu olgu sunumunda günümüzde 
nadir görülen bir otitis media komplikasyonu olan serebellar abse olgusu-
nun tanı ve tedavisinde izlenecek yol literatür eşliğinde sunulmaktadır.21 
Yaşında erkek hasta. Beyin cerrahisi kliniğinden kulak akıntısı şikayeti ol-
ması nedeniyle tarafımıza konsülte edildi. Çocukluğundan beri sol kulakta 
ara ara akıntı ve işitme azlığı şikayeti olduğunu ifade eden hastanın yapı-
lan muayenesinde sol dky da pürülan kötü kokulu bilgisayarlı tomografi-
sinde temporal kemikte defekt ve sol serebellumda 2.5 Cm boyutunda or-
tası hipodens etrafı hiperdens alan olduğu izlendi. Kronik otitis medianın 
intrakranial komplikasyona neden olabileceği ihtimali düşünülerek yapı-
lan kranial manyetik rezonans görüntülemede sol orta kulak ve mastoid 
antrumu dolduran kolesteatom ve yaklaşık 3*3 cm boyutunda serebellar 
abse ile uyumlu lezyon izlendi. Bunun üzerine hastaya geniş spektrumlu 
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12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ

ıv antibiyoterapi (ab) başlandı ve genel anestezi altında beyin cerrahisi 
tarafından kraniotomi ile abse drenajı ve tarafımızdan modifiye radikal 
mastoidektomi ameliyatı yapıldı. Postoperatif dönemde beyin cerrahisi 
tarafından ıv ab devam edilerek takip edilen hastanın 3. Ay kontrolünde 
komplikasyon izlenmedi.

Tartışma: otojen beyin apsesi, nadir görülen kronik otit komplikas-
yonlarındandır ve günümüzde görülme sıklığı giderek azalmaktadır. 
Bunun da en önemli nedeni, tedavi yöntemlerindeki gelişmenin yanında 
hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşalabilmesidir. 

Beyin absesi komplikasyonu, akut ve kronik orta kulak iltihaplarının 
her ikisinde de görülmesine rağmen sıklıkla kom sonrası görülürler. En sık 
temporal lobda ardından azalan sıklıkla serebellum, parietal ve oksipital 
loblarda görülürler, temporal lob apseleri 20-30 yaşlarında daha sıktır. 
Otojen kökenli beyin apselerinin tedavisinde antibiyotik tedavisi ve apse-
nin cerrahi olarak drenajı birlikte uygulanır. Hastanın genel durumunun 
izin vermesi halinde aynı seansta komplikasyona neden olan kulağın cer-
rahi tedavisinin yapılması tercih edilmelidir.
Anahtar kelimeler: serebellum, abse, kronik otit

OPS-045

tek taraflıı organİk olmayan İşİtme kaybının 
değerlendİrİlmesİnde stenger testİnİn yararı
Hasan Hüseyin Arslan1, Deniz Tuna Edizer2, Süleyman Cebeci3,  
Ömer Karakoç1

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 
2Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği 
3Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi

Amaç: Non-organik işitme kaybı nadir görülür, ancak şüpheli durum-
larda tanı koymak önemlidir. Bu çalışmanın amacı tek taraflı non-organik 
işitme kaybı tanısında Stenger testinin sensitivite, spesifite ve prediktif de-
ğerlerinin ölçülmesidir.

Materyal-metod: Tek taraflı derin işitme kaybı olarak değerlendirilen 
474 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm vakalara işitmeyi değerlen-
dirmek için saf ses odyometri, konuşma odyometrisi, Stenger Testi ve klik 
ABR testi uygulandı. Saf ses eşikleri ve Stenger testi tüm hastalarda ABR 
sonuçları ile karşılaştırıldı. Klik ABR de 90 dBHL ‘de beşinci dalga gözlen-
meyen hastalara tek taraflı derin işitme kaybı tanısı konulurken, daha dü-
şük şiddette beşinci dalga elde edilen ve saf ses eşikleri derin işitme kaybı 
ile uyumlu olan hastalar non-organik işitme kaybı olarak kabul edildi. 

Sonuçlar: Hastaların 446 (%94,1)’sında ABR testinde 90 dBHL ‘de 
beşinci dalga elde edilemedi. 28 hastada (%5,9) ise saf ses eşikleri ile 
uyumsuz olarak ABR testinde 90 dBHL altında beşinci dalga gözlendi. 
Ayrıca 18 hastada Stenger testi pozitif olarak bulunurken, geri kalanlarda 
negatif olarak bulundu. ABR testinde eşik elde edilemeyen 456 hastanın 
444’ünde (%99,5) Stenger testi negatif olarak bulunurken, ABR testinde 
eşik elde edilen 28 hastanın 16’sında (%57) Stenger testi pozitif olarak 
bulundu. Bu sonuçlara göre Stenger testinin tek taraflı derin işitme kaybını 
değerlendirmedeki sensitivite ve spesifitesi sırasıyla %99,5 ve %57, pozitif 
ve negatif prediktif değerleri sırasıyla %88 ve %97 olarak bulunmuştur. 

SONUÇ: Bu çalışma sonuçları göstermiştir k; stenger testi klinisyeni 
işitme kaybı olan hastalarda, olası altta yatan psikolojik bozukluk veya 
simülasyon durumlarına karşı uyarıcıdır. Ayrıca tek taraflı non-organik 
işitme kaybı tanısında oldukça sensitif bir testtir.
Anahtar kelimeler: Non-organik işitme kaybı, stanger testi, ABR

OPS-046

tİyokolşİkosİd’İn akustİk refleks üzerİne 
etkİsİ
Hasan Hüseyin Arslan1, Süleyman Cebeci2, Serhat Pusat3, Ferdi Yavuz4, 
Üzeyir Yıldızoğlu5

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi KBB AD Başkanlığı 
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi KBB Kliniği 
3Etimesgut Asker Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği 
4Etimesgut Asker Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği 
5Beytepe Asker Hastanesi KBB Kliniği

Amaç: Akustik refleks (AR), akustik travmalara karşı kulağın 
en önemli koruyucu mekanizmasıdır. AR’i inhibe eden nöromus-
küler hastalıklar, kimyasal maddeler ve bazı ilaçlar vardır. Bu ça-
lışmada bir miyorelaksan olan Tiyokolşikosid’in AR üzerine etkisi 
incelenmiştir.

Materyal-metod: Çalışmaya farklı nedenlerle Tiyokolsikosid tedavisi 
alan 42 hasta dahil edildi. Hastaların tedavi öncesi ve tedavinin 5. günün-
de 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’deki AR eşikleri belirlendi. Tedavi öncesi 
ve 5. gün AR eşik değişiklerinin ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Tiyokolsikosid kullanımının 5. gününde ölçülen AR eşikle-
rinin ortalamalarında sağ kulak kontralateral (RC) 2000 Hz frekans hariç 
tüm frekanslarda tedavi öncesi döneme göre yükselme olmuştur. Bu yük-
selme sağ ipsilateral (Rİ) 2000, sol ipsilateral (Lİ) 1000, Lİ 2000, Lİ 4000, 
sol kontralateral (LC) 2000, LC 4000 Hz frekanslarda istatistiksel olarak 
anlamlı (p<0,05) iken diğer frekanslarda görülen yükselmeler istatistiksel 
olarak anlamlı değildi (p>0,05). 

Sonuç: Özellikle santral sinir sistemi üzerinden etki gösteren miyore-
laksan ajanların kullanımı esnasında Stapes kasında bir zafiyet oluşmakta, 
bu durumda da gürültünün akustik travma yapıcı etkisi artmaktadır. Bu 
nedenle kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının miyorelaksan tedavi-
si alan hastaların bu dönemde gürültünün zararlı etkilerine karşı daha 
fazla duyarlı olduğu konusunda hastalarını uyarması işitme açısından 
önemlidir.
Anahtar kelimeler: Akustik refleks, tiyokolşikosid, gürültü

OPS-047

vestİbüler mİgren semptomatolojİsİ ve 
vestİbüler mİgren İle psİkİyatrİk bozukluk 
komorbİdİtesİnİn değerlendİrİlmesİ
Turgut Yüce1, Mehti Şalvız2, Abdullah Karataş3, Gülşah Acar Yüceant3, 
Erkan Esen1

1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, K.B.B. Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
2Gaziosmanpaşa Hastanesi, K.B.B Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, K.B.B Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Vestibüler migren hastalığında, semptom çeşitliliğini, sıklığını 
ve migrenöz semptomlarla vestibüler semptom ilişkisini ve psikiyatrik has-
talık komorbiditesini tespit etmek. 

Gereç-yöntem: Haseki E.A.H KBB kliniğine 2013-2014 yıllarında 
başvuran Barany Derneği ve Uluslararası Baş Ağrısı Derneği tarafından 
oluşturulan 2012 kriterlerine göre kesin vestibüler migren tanısı alan 75 
hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların vestibüler, migrenöz, kohlear 
semptomları, atak tetikleyicileri, semptom süresi, hayat boyu semptom 
sayısı, son aylık atak sayısı sorgulandı. Vertigo şiddetini ölçmek için has-
talara görsel analog skala(VAS) doldurtuldu. Vertigo şikâyetinin hayatları 
üzerine etkileri değerlendirmek için baş dönmesi engel ölçeği (DHI) dol-
durtuldu. Psikiyatrik komorbiditeyi saptamak amacıyla BECK anksiyete 
ve BECK depresyon ölçeği doldurtuldu.

Bulgular: En sık başvuru şikâyeti spontan vertigo (%78,7) olarak 
bulundu. En az başvuru şikâyeti ise pozisyonla tetiklenen vertigo (37.3) 
olarak görüldü. Çeşitli şekillerde ortaya çıkan vertigo şikâyeti ile bera-
ber en sık semptomun baş hareketlerine hoşgörüsüzlük (%90.7) olduğu 
saptandı. Hastaların %80’inde atak sırasında bulantı, %40’ında kusma 
şikâyetleri saptandı. Vestibüler migren ataklarının en az %50’sinde ortaya 
çıkan migren belirtilerini değerlendirdiğimizde en sık belirtinin fonofobi 
(%97.3), daha sonra fotofobi (%90.7) olduğunu saptadık. Baş ağrısının 
ise atakların yalnızca %22.7’sinde görüldü. Görsel aura ise hastaların 
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%20’sinde ataklara eşlik ettiği saptandı. DHI total, fiziksel, emosyonel, 
fonksiyonel skorları ve VAS ile depresyon ve anksiyete skorlarını karşılaş-
tırdığımızda; emosyonel, fonksiyonel ve total skor ile anlamlı korelasyon 
görüldü, fiziksel skor ve VAS ile anlamlı bir korelasyon saptanmadı.

Tartışma: Vestibüler migren klinik prezantasyonu değişkendir, mig-
renle çok ince bir bağlantısı olabilir. Hastaların sadece %22.7’sinde baş 
ağrıları ile baş dönmesi beraber olmakta. Fonofobi ve fotofobi en sık mig-
renöz belirtiler olup vestibüler migren ayırıcı tanısında önemli yer tutmak-
tadır. Vestibüler migren semptomları diğer vestibüler sistem hastalıkları 
semptomları ile çok benzeşmektedir. Vestibüler migren, yüksek oranda 
depresif ve anksiyöz belirtilerle eşlik etmekteydi. 

Sonuç: Bu yüksek komorbiditede sebep ne olursa olsun kompleks ol-
gularda multidisipliner yaklaşımla hastaların mutlaka psikiyatrik açıdan 
da değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Vestibüler migren, anksiyete bozuklukları, depresif bozukluklar

OPS-048

vestİbüler schwannomayı taklİt eden 
İntrakanalİküler akcİğer adenokanser 
metastazı
Hasan Demirhan1, Ali Rıza Gökduman1, Ahmet Volkan Sunter1,  
Özgür Yiğit1, Yıldırım Ahmet Bayazıt2

1İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği 
2Medipol üniversitesi, KBB Kliniği

İntrakranial kitlelerin yaklaşık %10’nu serebellopontin köşe (SPK) 
lezyonları oluşturur. SPK lezyonlarının %90’nınn vestibüler schwannoma 
ya da menengiom oluşturur. Geri kalan %10 lezyonun %1-2 si metastazik 
lezyonlar oluşturur. 

Burada intrakanaliküler lezyon nedeniyle opere edilen ve patoloji so-
nucu akciğer adenokanser metastazı olduğu anlaşılan bir olgu sunuldu.

Elli beş yaşında erkek hasta bize son iki aydır giderek artan sol yüz 
yarısında güçsüzlük ve sol gözünü kapatamama şikayeti ile başvurdu. 
Öyküsünde, dört ay önce sol kulakta ani işitme kaybı, çınlama ve baş 
dönmesi nedeni ile dış merkezde medikal tedavi aldığı ancak medikal 
tedaviden fayda görmediği öğrenildi.

Hastanın servise kabulünde, sol total işitme kaybı ve nasalis kayıtlama 
ile yapılan ile ENoG tetkikinde %87 amplitüd farkı gözlendi. Yapılan tem-
poral kemik MR incelemesinde sol internal akustik kanalda genişleme ve 
schwannoma ile uyumlu yumusak doku yoğunluğu izlendi. Kitle transla-
birintin yaklaşım ile rezeke edildi. Rezeksiyon materyalinin histopatolojik 
ve immunhistokimyasal incelemesinde ön planda akciğer adenokarsinom 
metastazı düşünülmesi üzerine tüm vücut PET ile tarandı. Yaygın metas-
taz saptanması üzerine hastaya palyatif tedavi verildi.
Anahtar kelimeler: vestibüler schwannoma, akciğer adenokanser, serebellopontin 
köşe, metastaz,
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Kalaycık, Çiğdem  26
Kale, Hayati  112
Kalkancı, Ayşe  77
Kalkan, Yıldıray Kalkan  25
Kama, Hatice  101
Karaağaç, Mustafa  76
Karabulut, Burak  97
Karabulut, Derya  100
Kara, Cüneyt Orhan  46, 51
Karadağ, Serkan  82
Karadaş, Hatice  99
Karahan, Ceyda  19, 29
Kara, İrfan  63, 64
Karakaya, Ayşe  44, 48
Karakaya, Nermin Erdaş  40, 41, 108
Karakoç, Ömer  19, 120, 121
Karaoğullarından, Ayşe  44
Karasalihoğlu, Ahmet Rıfat  66
Karataş, Abdullah  121
Karataş, Erkan  54, 69
Karataş, Halil  120
Karataş, Halil Altın  81
Karataş, Mehmet  21, 30, 78, 80, 92, 95, 116
Kara, Tuba  113
Karcı, Bülent  19, 28, 29, 32, 85
Karlı, Rıfat  23
Kars, Ayhan  39, 45, 78
Kaskalan, Emin  92
Kaya, Deniz  94
Kaya, İsa  28, 102, 114, 116
Kaya, Kamil Hakan  31
Kaya, Mesut  43, 76, 113
Kaya, Yavuz Selim  120
Kayhan, Fatma Tülin  31, 57, 58, 61, 63, 69, 70
Kaypak, Erdem  45
Keleş, Ahmet  50, 66
Keleş, Mehmet  69
Keleş, Meryem Nesil  77
Kemal, Özgür  73
Kersin, Burak  50, 66
Keseroglu, Kemal  74
Keseroğlu, Kemal  98, 118, 119
Keskineğe, Bilge Serin  97
Keskin, Serhan  27, 118
Ketenci, İbrahim  63, 64
Kılıçaslan, Saffet  20, 107, 108
Kılıç, Cenk  19
Kılıç, Gamze  97
Kılıç, Osman  68
Kılıç, Özkan  44, 45, 47, 48, 52
Kılıç, Rahmi  66
Kınal, Mustafa Emrah  27
Kınış, Vefa  33, 100
Kıral, Mehmet Nurettin  61, 69, 70
Kıray, Gülünay  59
Kırış, Muzaffer  54, 112
Kırkım, Günay  120
Kızılay, Ahmet  69
Kızıl, Yusuf  77
Kilicaslan, Saffet  40, 41, 108, 109

Kiper, Hatice Demet  114
Kirazlı, Tayfun  116
Koca, Hüseyin Samet  67
Kocatürk, Tolga  26
koçak, Hasan Emre  61
Koçak, Hasan Emre  63
Koç, Arzu Karaman  31
Koç, Ayça Özbal  62
Koç, Bülent  62
Koç, Sema  39, 50, 100
Koçyiğit, Murat  49, 67, 97, 101
Kolcu, Duran  115, 116
Konca, Ufuk  58
Korkmaz, Deniz  68
Korkmaz, Hakan  74, 75
Korkmaz, Mehmet Hakan  74, 98, 119
Korkut, Nazım  73
Koseoglu, Sabri  54, 111
Koşan, Zahide  24
Koten, Muhsin  66
Kozcu, Süreyya  75
Kozcu, Süreyya Hikmet  56, 107
Kökoğlu, Kerem  64, 100
Köroğlu, Erdem  65
Köseoğlu, Sabri  32
Köseoğlu, Sezen Bozkurt  111
Köyceğiz, Sinan  45
Kul, Seval  57
Kul, Yusuf  66
Kum, Nurcan Yurtsever  68
Kumral, Tolgar Lütfi  53
Kuran, Gökhan  44, 46, 47, 48, 52
Kurtgöz, Soner  114
Kurtoğlu, Gökhan  42, 56
Kurukahvecioğlu, Selma  103
Kuşkonmaz, İbrahim  44, 52
Küçük, Babür  30, 32, 34
Küçükoğlu, Tuğçe  45, 52
Küçük, Tarık Babür  71
Külahçıoğlu, Özgür  42
Külekçi, Semra  26

l
Longur, Ecem Sevim  31, 60

m
Masiyev, Khayyam  113
Meço, Cem  28, 30, 32, 34, 35, 85, 86
Mengeloglu, Fırat Zafer  93
Mersinlioğlu, Gökhan  56, 109
Meteoğlu, İbrahim  26
Mete, Utku  117
Metin, Mehmet  48, 92, 100, 110
Midilli, Raşit  19, 28, 29, 32, 85
Mişe, Halil İbrahim  51, 54
Muluk, Hanife  101
Mumbuç, Semih  76
Mumbuç, Semih Lütfi  77
Mutlu, Ahmet  68
Mutlu, Başak  120
Mutlu, Murad  119
Müderris, Togay  51, 53, 54, 112
Mülazımoğlu, Selçuk  34
Mülazimoğlu, Selçuk  28, 30, 32, 34, 85, 86

o
Ocal, Bulent  74
Odabaşı, Ahmet Onur  91
Oktay, Mehmet Faruk  63
Okuyucu, Şemsettin  110
Olgun, Burak  57, 58, 63

Olgun, Levent  33, 51, 91, 93, 112, 117
Olt, Serdar  80
Oltulu, Fatih  19
Oral, Mesut  93, 96
Oysu, Aslıhan Semiz  68
Oysu, Çağatay  59, 68, 69, 97, 103

ö
Öcal, Bülent  74, 75, 80, 119
Öçal, Ramazan  101
Öğüt, Mehmet Fatih  102, 114
Ömürlü, İmran Kurt  26, 55
Önay, Övsen  62
Önerci, Metin  87
Önerci, Tevfik Metin  32, 52, 87
Örtekin, Safiye Giran  49, 97, 101
Övet, Gültekin  101
Özbay, Musa  33, 34, 100, 103
Özbek, Hanefi  97
Özcan, Cengiz  57, 60, 86, 112
Özcan, İbrahim  24
Özcan, Oğuzhan  99
Özdek, Ali  75, 98, 119
Özdemir, Erdi  53, 109
Özdilek, Alper  73
Özdoğan, Fatih  31, 44, 52, 59, 69, 71, 81, 82, 
111, 114, 115
Özel, Halil Erdem  31, 44, 59, 61, 69, 71, 81, 
82, 111, 115
Özer, Fulya  94
Özer, Furkan  52, 87, 113
Özer, Serdar  32, 52, 61, 87
Özgiray, Ergin  29
Özgür, Abdulkadir  22, 101
Özgür, Abdükadir  25
Özlüoğlu, Levent N.  94
Özlüoğlu, Levent Naci  109
Özmen, Ömer Afşin  117
Özsan, Ayşe Vildan  39
Özturan, Orhan  23, 29, 95
Öztürk, Arın  28
Öztürk, Erkan  29, 77
Öztürk, Hilal Peker  19
Öztürk, İlker Erdinç  29
Öztürk, Kayhan  58
Öztürk, Murat  65, 117
Özyalvaçlı, Gülzade  96
Özyürek, Duygu  64

p
Pala, Osman  45, 78
Petik, Bülent  95
Pinar, Ercan  79
Polat, Beldan  50
Polat, Gürbüz  57
Polat, Halil  24, 25
Polat, Yasemin Durum  74
Pusat, Serhat  121
Pütürgeli, Tuğçe  57, 113

r
Rahimli, Fidan  71, 117

s
Sağıt, Mustafa  24, 25
Saka, Cem  74, 80, 118
Sakallı, Erdal  94, 97
Sakarya, Engin Umut  101
Saltürk, Ziya  27, 53
Sancak, Mecit  54
Sancaktar, Mehmet Eser  59
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Sapmaz, Emrah  55
Sarı, Ayça  58
Sarıca, Selman  76
Sarı, Ebru Çılbır  74
Sarı, Hüseyin  56
Sarıkaya, Yasin  21, 30, 80, 92, 95, 116
Sarı, Murat  59
Sarı, Sebahattin  19
Savaş, Özden  61
Saydam, Güray  114
Sayğın, İsmail  111
Saylam, Güleser  74, 119
Seğmen, Hatice  49, 101
Selçuk, Adin  31, 44, 52, 59, 61, 69, 71, 82, 
111
Selçuk, Ayşe Adın  114
Selçuk, Ayşe Adin  81, 115
Sennaroğlu, Levent  91, 113
Server, Ela Araz  31, 80
Seyhan, Sinan  49, 96
Sezgin, Arife  32
Sezgin, Baha  28, 32, 85
Sizer, Bilal  41
Somuk, Battal Tahsin  55
Songu, Murat  79
Sonkaya, Ali Rıza  108
Soyalıç, Harun  48, 92, 100, 110
Soylu, Erkan  50, 66
Sönmez, Çiğdem  99
Sönmez, Mehmet Fatih  100
Sözen, Tevfik  62
Sunter, Ahmet Volkan  122
Süleyman, Esma  66
Sül, Sabahattin  54
Sürmeli, Mehmet  68, 69, 97, 103
Sürmelioğlu, Özgür  85
Sürmeli, Reyhan  97
Süslü, Ahmet Emre  32, 52, 87

ş
Şahan, Murat  32, 54, 111
Şahin, Akın  59
Şahin, Cem  32
Şahin, Fetih Furkan  29
Şahin, Muammer Melih  66
Şahin, Şamil  69
Şalvız, Mehti  121
Şanlı, Arif  60
Şen, Cömert  50
Şengül, Engin  33, 34, 42, 100, 103
Şentürk, Erol  23, 29, 95
Şentürk, Mehmet  101
Şereflican, Murat  49, 93, 96
Şimşek, Baver Maşallah  57, 58, 61
Şimşek, Eda  47, 113
Şimşek, Ferhat  51
Şimşek, Gökçe  66
Şirin, Seher  27

t
Tanyeli, Talip Talha  99
Tanyeri, Hasan  73
Tarakçıoğlu, Mahmut Cem  97
Tarhan, Özge  60
Tarkan, Özgür  85
Taş, Abdullah  66
Taşkın, Abdullah  95
Taşkın, Ümit  63
Taşlı, Hamdi  19, 33, 81, 120
Taştan, Eren  30
Tatar, Arzu  24
Tatar, Emel Cadallı  98

Tatar, Emel Çadallı  74, 75, 80, 118
Tatlıpınar, Arzu  27, 118
Tekdemir, Emrah  115
Tekke, Nihal Seden  31
Terzi, Elçin Hakan  96
Terzi, Suat  22, 25, 101
Tezcaner, Zahide Çiler  85, 86
Tokat, Taşkın  85, 117
Tokat, Taşkin  112
Tokgöz, Sibel Alicura  118
Topçu, İsmail  33, 34, 41, 42, 100, 103
Topdağ, Murat  65, 68, 71, 117
Toplu, Yüksel  54, 69
Toprak, Serap Er  98
Topuz, Bülent  51
Toraman, Murat  115
Tosun, Fuat  26
Töbü, Mahmut  114
Tuğrul, Selahattin  23
Tuhanioğlu, Birgül  47
Turgut, Mehmet  80
Turhal, Göksel  32, 102
Tümkaya, Levent  25
Tümüklü, Koray  75, 76
Türe, Mevlüt  91
Türkay, Burak  103
Türk, Bilge  21
Türkmen, Mehmet Turgay  59
Türkoğlu, Şule Aydın  96
Tüzüner, Arzu  92
Tüzün, Kemal  52

u
Uçak, Irmak  56
Uğur, Hasan Çağlar  28
Uğur, Kadriye Şerife  43
Uğur, Mehmet Birol  63
Ulus, Sergül  108
Uluyol, Sinan  20, 40, 41, 107, 108, 109
Ural, Sedef Gulcin  40
Uslu, Mustafa  114
Uslu, Sabri  77
Uyar, Yavuz  27, 53, 56
Uysal, Pınar  55
Uzun, Nurten  96
Uzun, Selami  27, 115, 118

ü
Üçüncü, Harun  111
Ünal, Asude  59
Ünal, Murat  101
Ünal, Recep  23
Ünlü, Metin  63
Ünlü, Mustafa Ağahan  71
Ünlü, Yaşar  63, 64
Ünsal, Özlem  21
Ünsal, Selim  113
Üreten, Bayram Hakan  40, 54
Üstün, İhsan  99
Üstün, Onur  27, 53

v
Vayısoğlu, Yusuf  60, 86, 101, 112
Verim, Ayşegül  26
Vural, Alperen  63, 64

y
Yağız, Özlem  56, 107
Yakar, Fatih  71
Yasak, Ahmet Görkem  31, 80
Yaslıkaya, Serhat  54

Yaşar, Mehmet  25
Yavaşoğlu, Altuğ  19
Yavuz, Ferdi  121
Yavuz, Haluk  94
Yazıcı, Demet  44, 46
Yazıcı, Zahide Mine  69, 70
Yegin, Yakup  31, 57, 58
Yeğin, Yakup  69, 70
Yemiş, Tuğba  59
Yenigün, Alper  29
Yeşildemir, Ayşe  45
Yeşilova, Mesut  112
Yıldırım, Güven  53
Yıldırım, Hasan  54, 64
Yıldırım, Hayri  41, 42
Yıldırım, İlhami  45, 47, 48, 52
Yıldırım, Nadir  93, 102
Yıldırım, Oben  51, 85, 93
Yıldırım, Sibel  71, 86
Yıldırım, Yavuz Selim  95
Yıldızoğlu, Üzeyir  22, 26, 121
Yıldız, Serpil  96
Yılmaz, Aslı Şahin  68
Yılmaz, Ayşe Aslı Şahin  59
Yılmaz, Beyhan  33, 41, 100
Yılmaz, Ceyda Sel  43
Yılmaz, Fahrettin  66
Yılmaz, Fatih  59
Yılmaz, İsmail  94
Yılmaz, Melikşah  23, 43
Yılmaz, Metin  63, 66
Yılmaz, Mustafa  26, 32
Yılmaz, Süleyman  27, 79
Yılmaz, Taner  52
Yiğider, Ayşe Pelin  31
Yiğitcan, Birgül  96
Yiğit, Özgür  31, 60, 80, 96, 122
Yildiz, Kadir  55
Yoğurtcu, Nazmiye  60
Yorgancılar, Argun Ediz  41
Yorulmaz, İrfan  30, 32, 34
Yörük, Özgür  24, 39
Yuca, Köksal  101
Yumuşakhuylu, Ali Cemal  68
Yurdakul, Hikmet  64
Yurtseven, Taşkın  29
Yurttaş, Veysel  49, 93, 96
Yüceant, Gülşah Acar  121
Yücel, Gül  42, 46
Yücel, Volkan  75
Yüce, Turgut  52, 59, 61, 69, 71, 81, 82, 115, 
121
Yüksel, Alper  76
Yüksel, Özge Düzci  47, 113

z
Zeybek, Dilara  99
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