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Sevgili Meslektaşlarımız,
9. Solunum Zirvesi Toplantısında, sizleri farklı bir coğrafyada buluşturmayı amaçladık. Bu toplantımızı Sayın Dr. A. Ahmet Şirin başkanlığında,
13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştireceğiz.
Solunum hepimizin ortak alanı olduğu için, toplantılarımıza KBB hekimleri yanında, göğüs, kardiyoloji, dahiliye, pediatri, anestezi, enfeksiyon
uzmanlarını ve aile hekimlerini de bekliyoruz. Amacımız daha önce gerçekleşen workshopların sonuçlarını içeren SCI kapsamındaki
yayınlarımıza, bu yıl da yeni multidisipliner araştırmalar eklemektir. Konuşma konularınızı ve serbest bildiri başlıklarınızı bekliyoruz. Bildiri
özetleri ve ya tam metinleri ISBN nolu kongre sonrası kitabında yayınlanacaktır.
Sorularınız ve katkılarınız için, toplantı başkanımız Sayın Dr. A. Ahmet Şirin veya benimle irtibata geçebilirsiniz.
Sevgilerimle,
Prof.Dr. Cemal Cingi
SEBAD Derneği Başkanı
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Sevgili Meslektaşlarımız,
Sizleri, 13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Sürekli Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Derneği tarafından yapılacak 9. Solunum Zirvesi’ne davet
etmekten mutluluk duymaktayız.
Bu kongremizde amacımız, konularında deneyimli konukları, mesleki anlamda yüksek potansiyelleri ve istekleri olan genç hekimlerle
buluşturmaktır. Aynı zamanda bilimsel birikimleri paylaşmak, katılımcıların eğitimine katkı sağlamak ve sosyal açıdan da birleştirici bir ortam
gerçekleştirmektir. Toplantı dahilinde yurt dışından ve yurt içinden katılımcılar yer alacaktır. İleri ve yeni gelişmeleri içeren konular panellerde
ve bireysel sunumlarda yer alacaktır. Ayrıca KBB alanında yeni teknolojik gelişmelerinde tanıtılacağı ve buna kurslarında eşlik edeceği verimli
bir toplantı olacaktır.
Bu toplantıda, arzu eden meslektaşlarımızı serbest bildiri sunmaya davet ediyoruz. Göndereceğiniz özet veya tam metinler, kongre kitabında
yayınlanacaktır.
Saygı ve sevgilerimizle.
Dr. A. Ahmet Şirin
9. Solunum Zirvesi Kongre Başkanı
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BİLİMSEL PROGRAM
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AÇILIŞ KONUŞMASI
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Dünden Bugüne Isparta Mutfak Kültürü
Anadan gören inci dizer, babadan gören sofra yazar.
Isparta Atasözü

Beslenme canlıların temel gereksinimidir. Yemek yeme ise insanların beslenme biçimidir. İnsanlar öncelikle yaşamak için yese de zaman
zamanla beslenmenin dışında başka boyutları ortaya çıkmış, eğlence, neşe, birlik-beraberlik, keyif, aşk, hüzün gibi durumlarda yemek temel
unsur olmuştur. Düğün, bayram, yılbaşı, iş-toplantı yemekleri, aile sofraları eğlenceli yemekler olup cenaze yemeklerinde ise hüzün vardır.
Bu sofraların biçimi toplumsal kültürel kodlar taşır.
Mutfak kültürü; yemek malzemeleri, yemek çeşitleri, pişirme yöntemleri, sofra düzeni ve sunumu, sofra kuralları, öğünler, davetler, özel gün
yemekleri, kiler kültürü ve mutfak gereçleriyle bir bütün olarak incelenmelidir. Bu çalışmada yalnızca Isparta yöresine ait bazı yemekleri
tanıtılacaktır.
Her yörenin kendine özgü bir damak zevki ve yemek kültürü vardır. Bu kültürün oluşmasında doğal çevre şartları, inançlar ve yaşam biçimleri
önemlidir. Geçmişinde birçok medeniyete beşiklik yapmış olan Anadolu’nun her yöresi her bölgesi farklı mutfak kültürüne sahiptir.
Isparta Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyinde, Antalya Bölümü, Göller Bölgesi’nde yer alır. Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş iklimine
sahiptir. Bitki örtüsü bozkırdır.
Isparta deyince akla halısı, gölü, gülü ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gelir. Dünya’nın en kaliteli güllerinin yetiştiği Isparta toprakları,
dünya gül yağı üretiminin yaklaşık % 65’lik kısmını karşılayarak sektöründe dünyada birinci sırada yer almaktadır.
Doğal, tarihi ve kültürel özellikleri yönünden zengin bir şehir olan Isparta, kendine özgü bir mutfağa sahiptir. Doğal, tarihi ve kültürel özellikleri
yönünden zengin bir şehir olan Isparta’da yapılan hububat, sebze ve meyve tarımı; göl balıkçılığı ve hayvancılık yörenin mutfak kültürünü
şekillendirmektedir. Isparta, kendine özgü bir mutfağa sahiptir. Şimdi Isparta yöresine ait yemeklerin bazılarını basit tarifleriyle tanıyalım.
ÇORBALAR

Anadolu kültüründe sofraya ilk gelen açılış yemeği genellikle çorbadır. Isparta yöresinde ıspanak çorbası, bulgur
çorbası, oğmaç, miyana, tutmaç, topalak çorbası, sakala sarkan çorbası, top tarhana çorbası sıkça tüketilen
çorbalar arasındadır. Isparta yöresinde çorbaların üzerine dökülen kızartılmış kaymak yağı şöyle elde edilir: Sütler
kaynatılarak leğenlerle soğumaya bırakılır. Üzerlerinde oluşan kaymak tahta kaşıkla alınarak geniş bir tavanın içinde
kendi yağıyla pembeleşinceye kadar kavrulur. Kızartıldıktan sonra küplerde ya da cam kavanozlarda saklanır.

Top Tarhana Çorbası
Dövülmüş buğday, dereotu, dorak otu haşlanıp soğutulduktan sonra yoğurt, nane, maydanoz ile yoğrulur,
küçük toplar halinde kurutulur. Pişirileceği zaman akşamdan ıslatılır, çorba kıvamına getirilir, haşlanmış
nohut ve börülce ilave edilerek kaynatılır. Üzerine kızdırılmış yağ-salça ve arzuya göre dövülmüş sarımsak
ilave edilebilir.
Sakalı Sarkan
Yeşil mercimek haşlanır ve içine elde kesilmiş erişte konulur, pişince üzerine kızarmış kaymak yağı ilave edilir.
Toyga Çorbası
Bulgur et suyu ile haşlanır, içine süzme yoğurt, un ve yumurta katılır, karıştırılarak kaynatılır. Çorba isteğe
göre kızartılmış kaymak yağı, tereyağı ve nane ile süslenerek servis yapılır. Pirinçle yapılarak haşlanmış
nohut da ilave edilebilir. Ayrıca üzerine haşlanmış didilmiş et de konulabilir.
Oğmaç Çorbası
Geniş bir tepsiye un konulur. Avuç içerisine az miktarda su alınır ve unun üzerine serpilir. Parmak uçlarıyla,
un elde tane tane oluncaya kadar karıştırılır. Diğer taraftan salça yağda kavrulur, üzerine su ilave edilir.
Kaynayınca içine hamur tanecikleri atılır, pişinceye kadar karıştırılır. Üzerine kızdırılmış kaymak yağı ya da
tereyağı ilave edilir.
Topalak Aşı
Un, ince bulgur, biraz salça, biraz sıvı yağ karıştırılarak yoğrulur ve minik köfteler hazırlanır. Tencerede bir
çorba kaşığı yağ ve ince doğranmış kuru soğan biraz kavrulur, salça- su ilavesiyle kaynatılır, hazırlanan
topalaklar konularak pişirilir.
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Tutmaş/Tutmaç Çorbası
Tutmaç hazırlamak için un ve yumurta ile hazırlanan hamur oklavayla açılır, yaklaşık bir santimetrekare büyüklüğünde parçalara ayrılır,
kurutulur. Hamurlar tencerede kaynayan az miktarda suya atılır, biraz soğuyunca yoğurt karıştırılır, üzerine kaymak yağı gezdirilir.
Not: Eski zamanlarda Isparta’da kız istenirken “Sizin tutmaç keseni, bizim kalem tutana münasip gördük” denirmiş.
Bulamaç Çorbası
Biraz un tereyağı ile kavrulur, üzerine sade su veya et suyu ilave edilerek karıştırılır, yarım su bardağı pişmiş bulgurla birlikte kaynatılır. Diğer
tarafta pastırma ince kıyılarak yağla kavrulur çorbaya katılır. Pul biber ve kızarmış kaymak yağı ile süslenerek servis yapılır.
ET YEMEKLERİ
Coğrafi ve iklim koşulları itibariyle, Isparta ilinde dana ve keçi etinin yoğun bir şekilde tüketildiği görülmektedir. Bölgeye has en bilinen et
yemekleri arasında; keşkek, banak, tirit, tandır kebabı, yahni ve yoğurtlu et sayılabilir. Ayrıca kayısı, ayva, erik gibi meyveler içine et katılarak
pişirilir.
Bütün Et (Kapama)
Kemikli keçi etiyle yapılır. Üç-dört parçaya ayrılan et 2-3 saat süreyle kısık ateşte pişirilir. Suyuna tereyağlı bulgur pilavı yapılır ve etler üzerine
döşenir.
Gabune/Kabune
Kabune, Isparta mutfağının en meşhur yemeklerinden biridir. Kaburga eti, pirinç, soğan ve haşlanmış
nohutla yapılır. Düğün ve özel günlerin vazgeçilmez ikramıdır. Hikâyesi: Yeni gelinin maharetini ölçmek
isteyen kaynana, gelini evde bırakıp komşuya gider, akşama da yemek yapmasını söyler. Fakat evde çok
da malzeme yoktur. Biraz haşlanmış et, pirinç, nohut ve soğan vardır. Gelin bunları bir araya getirir yemek
yapar. Kaynana gelip yemeği görünce şaşırıp “Gı bu ne?” der, daha sonra bu yemeğin adı “gabune”ye
dönüşür.
Tandır/Fırın Kebabı
Taş fırında pişirilen kuzu eti, tandır veya pide ekmeğiyle beraber, yanında közlenmiş domates, biber ve soğanla servis edilir.
Banak(Uluborlu)
Banak için kuzu veya koyunun gerdan, kaburga ve sırt kemiği kullanılır. Etler kemikten ayrılıncaya kadar pişirilir. Fırından çıktıktan sonra en az
12 saat beklemiş pideler küçük parçalar halinde kesilir, tepsiye dizilir ve et sulu bir şekilde pidelerin üzerine dökülür, karabiber serpilir. Not:
Banak yemeği düğünlerde ve hayır davetlerinde yapılır.
Yalvaç Keşkeği
Çömleğin tabanına pastırma veya kemikli et konulur. Bir gün önceden ıslatılmış buğday, nohut ve bol su
ilave edilir. Çömlek kapağının kenarları hamurla sıvanır. Akşam saatlerinde sönmüş sıcak fırına konur.
Sabah fırından alınır, sıcak servis yapılır. Not: Keşkek daha çok düğünlerde yapılır. Isparta’da “Tanımadığın
insanlara daha dikkatli yaklaş.” anlamında; “Düğün evini bilmeden keşkek sahanını alıp koşma.”. şeklinde
söylenen bir atasözü vardır.
Senirkent Keşkeği
Aşurelik buğday bir tencerede kaynatılır tandırın sıcağı ile pişirilir ve sabah açılıp bir leğene alınır. Pişmiş et didilerek buğdayın içine katılır.
Haşlanan etin suyundan da ilave edilerek tekrar karıştırılır tokmakla dövülür ve yemek için tabaklara alınır. Üzerine kızdırılmış yağ gezdirilir,
isteğe göre karanfil veya kekikle tatlandırılır. Not: Senirkent yöresinde Muharrem ayında Beşir Dede türbesinde aşure ve keşkek yapılarak
dağıtılır.
Tirit
Köy ekmeği küçük küçük doğranır, tepsiye dizilir, fırında kızartılır. Diğer tarafta haşlanmış ete sirke ve dövülmüş sarımsak ilave edilir, biraz
soğuyunca ekmeğin üzerine boşaltılır, servis yapılır.
Arabaşı
Daha çok tavuk etinden pişirilir. Bir kapta acı biber, salça, yağ kavrulur su eklenir. Kaynayan suyun içine biraz un konularak kıvamı koyulaştırılır.
Üzerine kızarmış yağ ve salça konularak etle birlikte yenir.
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Yumurta Mıhlaması
Kavrulmuş kıyma, soğan, yeşilbiber, domates yağda kavrulur. Yumurtalar açılan boşluklara kırılır, kısık
ateşte pişirilir, üzerine kırmızıbiber, karabiber ekilir.
BALIK YEMEKLERİ
Isparta’da özellikle göl balıkları sık tüketilir. Bölgenin su kaynakları açısından zengin olması ve göller bölgesinde yer alması sebebiyle balık
yemekleri, Isparta mutfağında önemli bir yere sahiptir. Sazan balığı en çok tercih edilen balık türüdür. Isparta’nın çok bilinen balık yemekleri;
sazan yahnisi, sazan dolması, balıklı pilav ve salamura balıktır.
Çapak(Sazan) Gömmesi
Çapağın(Sazan) içi temizlenir, havyar varsa bırakılır. Bol köze gömülür, bir buçuk saat kadar bekletilir, pişmişse közden çıkarılır ve yenir.
Çapak(Sazan) Doldurması
Eğirdir’e özel bir yemektir. Yağlı, havyarlı ve 4-5 kg ağırlığındaki balıklar doldurulur. Balık temizlenir, başı ve kuyruğu kesilir. Balığın içi naneli
ve havyarla pişmiş bulgur pilavıyla doldurulur, fırında pişirilir.
Balık Doldurması
Pirinç, soğan, maydanoz, nane, tarçın, fıstık, üzüm ve zeytinyağı ile hazırlanmış iç, temizlenmiş büyük balıkların karnına doldurulur ve karın
dikilir. Tepsinin içine döşenen balıkların üzerine salçalı yağ veya su gezdirilerek fırına verilir.
Sıraz(Eğrez) Balığı Salamurası/Balık Kurması
Eğirdir Gölünde nisan ve mayıs aylarında rastlanan balıklar temizlenir, sırtının iki yanı bıçakla çizilir, içi kaya tuzu ile doldurularak toprak
küplere veya tenekelere yerleştirilir. Hava almayacak şekilde 40 gün bekletildikten sonra balıklar küçük parçalara ayrılarak, soğan, maydanoz,
pul biber, sumak, limon suyu, zeytinyağı karıştırılıp salata olarak servis yapılır. Eskiden düğünlerde yapılan salamura balık yazın domates
salatası ile kışın patates salatası ile yenir.
SEBZE VE OT YEMEKLERİ
Bölgede yetişen fasulye, patlıcan, bamya gibi sebzelerin dışında madımak(bici bici), semizotu, ebe gümeci, tavuk kursağı, sirken, ısırgan,
kuzukulağı, toklubaşı, pancarlık, labada gibi yöresel isimlerle bilinen otlar toplanarak yağ, soğan ve kıymayla birlikte pişirilmektedir.
Haşhaşlı Yaprak Sarması
Bulgur sıcak süt ile ıslatılır, kabarınca içine nane, maydanoz, çekilmiş haşhaş ve tuz eklenir. Hazırlanan harçla doldurulan sarmalar tencereye
yerleştirilir. Üzerine su eklenerek orta ateşte pişirilir. İndirmeye yakın üzerine zeytinyağı veya tereyağı eklenir.
Borani
Yörede ıspanak, kabak, bakla ve benzeri sebzelerin bulgur veya pirinçle pişirilip yoğurtlanmasına borani
denir.
Bakla Boranisi
Isparta’da sık pişen yemeklerden biridir. Ayıklanmış bakla soğan ve yağla kavrulur, içine biraz bulgur katılır. Yemek pişip biraz soğuyunca
ince kıyılmış dereotu ve sarımsaklı yoğurtla karıştırılır. Üzerine kırmızıbiberli yağ gezdirilir.
Patlıcan Yatırtma(Karnıyarık)
Patlıcanlar alaca soyulur, kızartılır, tepsiye dizilir. İçine kıymalı-soğanlı harç konur, üzeri biber domatesle süslenir. Salçalı su ilavesiyle fırında
veya ocakta pişirilir.
Şalgam Aşı
Şalgamlar soyulup küçük parçalar halinde doğranır. Yemeklik kıyılmış soğan ve kıyma tencerede kavrulur, şalgamlar haşlanmış börülceyle
birlikte pişirilir.
Koruk Sulu Bamya
Bamya etli olarak pişirilir, içine koruk suyu konulur. Düğünlerde çorba ve et yemeğinin ardından ikram edilir.
Cifne (Zıplak)
Kurutulmuş taze fasulyeler bol suda haşlanır ve süzülür. Diğer taraftan kavurma et kuru soğan ve salça ile kavrulur, yumuşatılmış domates
kurusu, fasulye su ilavesiyle pişirilir, yufka ve kuru soğan ile birlikte yenir.
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Koruk Domates Yemeği
Koruk(ham) domatesler yıkanır, küp şeklinde doğranır. Tencerede kıyma, yağla kavrulur, salça eklenerek bir-iki dakika kavrulur, yeterli
miktarda su ve bulgur ilavesiyle pişirilir, hafif sulu iken ateşten indirilir.
Fasulye Sıyırma
Taze fasulyeler bütün olarak ayıklanıp yıkandıktan sonra, tuzlu suda haşlanır, suyu süzdürülerek servis
tabağına alınır. Kızdırılmış tereyağına toz biber eklenip fasulyenin üzerine dökülür.
Sap Aşı
Ispanaklar temizlenerek saplarının kalın kısmı ayrılır, yumuşayıncaya kadar suda haşlanır, süzülür ve ince ince doğranır. Tencerede kıyma,
soğan ve ıspanak sapları yağla kavrulur, üzerine yumurta kırılır, limon sıkılır ve sarımsaklı yoğurtla servis yapılır.
HAMUR İŞİ YEMEKLER
Yufka Ekmek
Yufka Isparta yöresinde hem ekmek olarak tüketilir hem de bazı tatlı ve yemeklerin yapımında kullanılır. Yufka un, su ve tuzla hazırlanan
hamurun açılarak sac üzerinde pişirilmesiyle elde edilir.
Bazdırma/Bazlama
Su, un, tuz, maya ile hazırlanan yumuşak hamur mayalandırılır. Hamurdan alınan parçalar 30 cm çapında
açılır, iki tarafı sacda pişirilir.
Kuyruğu Sulu (Borlu Böreği)
Un, su ve tuzla hazırlanan hamurdan alınan bezeler 20 cm çapında açılır içine az su ilave edilmiş soğanlı-kıymalı harç konularak sacda
pişirilir. Börek ısırıldığında ucundan su çıktığı için böreğe “kuyruğu sulu” denir.
Hamur Dolması/Sülük Aşı
Kalın açılan yufka iki parmak genişliğinde şeritler halinde kesilir ve soğanla kavrulmuş kıyma konularak rulo yapılır. Rulo yaklaşık 3-4 cm
eninde kesilerek kaynar suya atılarak pişirilir. Pişince suyu süzülen hamurlar servis tabağına alınır üzerine kızdırılmış biberli-salçalı tereyağı
ile servis yapılır.
Tatar
Un, yumurta, süt, tuz ile hazırlanan hamur yoğrulur ve açılır. Yaklaşık iki santimetrekare büyüklüğünde
kesilir ve kurutulur. Pişirileceği zaman suda haşlanır ve sarımsaklı yoğurt ilave edilir, üzerine kızdırılmış
tereyağı gezdirilir. Arzuya göre üzerine kavrulmuş kıyma da ilave edilebilir.
Hamursuz
Mayasız hazırlanan hamurdan alınan parçalar 40 cm çapında açılır, üzerine kaymak yağı sürülür. Rulo yapılan hamur tepsiye konulup
yuvarlak olarak sarılır, bekletilir. Tekrar 40 cm açılan hamurların üzeri çatal-bıçak yardımıyla kediayağı, veya kabak çiçeği motifleriyle süslenir,
yumurta sürülüp köy fırınında pişirilir. Hamursuz daha çok düğün nişan gibi özel günlerde yapılır.
Nokul
Un, sıvı yağ, tuz, su, maya ve sütle hazırlanan hamur yoğrulur, mayalanır. Haşhaş ezmesi, tereyağı ve
sıvı yağ bir kapta karıştırılır. Yoğrulup dinlendirilen hamur, yağlanmış tepsi üzerinde elle açılır, iç harcı
sürülür ve hamur esnetilir. Cevizler hamurun üzerine serpilir ve rulo şeklinde sarılır. Üç parmak eninde
kesilen parçalar, yağlanmış tepsiye sık bir şekilde döşenir, üzerine yumurta sarısı sürülür ve pişirilir.
TATLILAR
Daha çok yemek sonunda ikram edilen tatlılar özel günlerde sofraların olmazsa olmazıdır. Isparta’da daha çok pekmezle tatlandırılan pek çok
tatlı çeşidi vardır.
Baklava
Yumurta, su, un ve tuz ile hamur yoğrulur, iri ceviz büyüklüğünde bezelere ayrılarak oklava ve nişastayla çok ince açılır. Tepsi yağlanır,
yufkalar tepsilere döşenir. Arzuya göre araya ezilmiş ceviz, fındık, fıstık serpilir ve dilimlenir üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirilir. Fırında
piştikten sonra şerbet dökülür.
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Kesmik Güllacı
Kesmik güllacının en önemli özelliği sütün kestirilmesiyle hazırlanan kesmikle(lorla) yapılmasıdır. Güllaç
yaprakları kuru iken makasla dört parçaya ayrılır. Her yaprak sütle ıslatılarak arasına kesmik konularak
gül şeklinde sarılır. Tepsiye dizilen güllaçların üzerine şerbet dökülür, ceviz veya fıstıkla süslenerek servis
yapılır.
Samsa Tatlısı (Senirkent)
Un, su ve az miktarda tuzla hamur yoğrulur. İnce açılan yufkalar sıcak sacda hafif pişirilir ve dört parmak eninde kesilir. Üzüm pekmezi ve
ezilmiş cevizden oluşan karışıma batırılarak kesilen parçalar muska şeklinde katlanır ve uç kısmı nişastalı suya batırılarak yapıştırılır, kızgın
yağda kızartılıp pekmeze ya da şeker şerbetine batırılarak servis yapılır.
Haşhaş Helvası/Çakal Helvası
Tencerenin içerisine konulan pekmez kaynamaya başladığında haşhaş ilave edilir ve yavaşça karıştırılıp koyu bir kıvama gelene kadar
kaynatılır, azar azar un dökülerek karıştırılır, ocak kapatılır. Bir tepsiye un dökülür ardından pekmezli haşhaş karışımı ufak miktarlarda ilave
edilir ve derin dondurucuda beklettikten sonra dövülür, parmak şeklinde yuvarlanarak tabağa dizilir.
Köpük Helvası
Şeker, su içerisinde eritilip kaynatılarak ağda haline getirilir. Diğer tarafta çöven, su içerisinde kaynatılır ve süzülerek şeker ağdasının içerisine
eklenir. Beyaz renkte, yarı akışkan hale gelene kadar karıştırılır (Çövenin içinde bulunan Saponin adlı madde şeker ağdasına beyaz renk
vermektedir).
Tosmangara
Yağda kavrulmuş una sulandırılmış pekmez konularak pişirilir, içine dövülmüş ceviz katılır, parmak şeklinde veya kaşıkla şekil verilerek servis
yapılır.
Pirpiri Helvası
Bir kapta nişasta pekmez ve su karıştırılır. Tencerede tereyağı eritilir, nişastalı karışım ilave edilip karıştırılır. Malzemeler topak hale gelince
azar azar sıvı yağ eklenip kaşıkla topaklar bulgur gibi dağılıncaya kadar küçültülür.
Su Peltesi
Üç su bardağı suya üç kaşık nişasta katılır ve koyulaşana kadar karıştırılarak saydamlaşınca ocak kapatılır. Karışım yayvan bir kaba dökülerek
dondurulur ters çevrilerek servis kabına boşaltılır, küçük kareler şeklinde kesilip üzerine pekmez veya gülsuyu dökülerek servis yapılır.

Derdimi Alan
Sulanmış yufkalar elle küçük parçalara ayrılır, üzerine pekmez gezdirilir.
Sırma/Çörek Tatlısı(Pestil)
Çörek(pestil)bütün meyvelerden yapılabilir. Erik pestili yapmak için erikler yıkandıktan sonra bir kazanda kaynatılır, ezilerek kevgirden geçirilir.
Bir siniye dökülen marmelat ince bir şekilde yayılır. Kuruduktan sonra serin bir yerde saklanır. Not: Sırma/çörek, parça parça kesilerek
yenilebildiği gibi, üzerine toz şeker serpilerek de yenir. Ayrıca, kışın suda ıslatılarak salata sosu olarak ya da hoşaf olarak tüketilir.
Karga Beyni
Yoğurt içine pekmez karıştırılarak elde edilir.

Bulama(Katı Pekmez)
Pekmez ocakta koyu bir şekilde kaynatılır. Soğuduktan sonra leğenlerin içinde üç-beş kişi tarafından elle çırpılır, dövülür. Bir süre sonra
koyulaşan pekmez kesilerek katılaşır, sarımsı bir renk alarak bulama olur.
Höşmerim
Tencereye yağ ve sütlü kaymak konulur. Ateş üzerinde ısınınca İçine un dökülerek kızarıncaya kadar karıştırılır. Ocağın altı kapatılarak azar
azar peynir eklenir, karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılarak peynirin erimesi beklenir. Servis tabaklarına konularak üzerine şerbet dökülür.
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GÜLLÜ LEZZETLER
Gül Reçeli
Isparta gülünün yaprakları ayıklanır, yıkanır, süzülür ve bir tencereye alınarak üzerine şeker ilave edilir.
Ertesi gün az su ilavesiyle ocağa konur, kaynayınca bir limonun suyu eklenerek yaklaşık 20 dakika
kaynatılır, soğuyunca kavanozlara konulur.

Gül Şurubu
Yıkanıp süzülen gül yaprakları bir kavanoza konulur. Üzerine su, limon tuzu ve bir limonun suyu ilave edip
ağzı kapalı olarak bir hafta bekletilir. Arzuya göre şeker ilavesiyle içilir.
Gül Çayı
Kurutulmuş gül yapraklarının suda demlenmesiyle elde edilir.
KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Isparta Kültür ve Turizm Envanteri (A. Kılıç, Koord.). (2011). Isparta: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
Isparta Mutfağı(Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler) 2014 (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 13) Koordinatörler: Abdullah AKDAŞ- Vali Yardımcısı V.
Abdullah KILIÇ- İl Kültür ve Turizm Müdürü
Murat Çuhadar; Geçmişten Günümüze Isparta Mutfak Kültürü: Nitel Bir Araştırma (Isparta Culinary, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/Special issue3
(2018) 125-142
Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
https://www.yersofrasi.org/sebze-yemekleri/bakla-borani-isparta-yoresi/
https://www.sabah.com.tr/sofra/tarifler/et-yemekleri/yalvac-keskegi
http://www.turkish-cuisine.org/print.php?id=233&link=http:
https://www.google.com/search?q=samsa+tatlisi+resimli
https://www.google.com/search?q=sığır+dili+otu
https://lezzetler.com/tosmankara-isparta-tarif-105181
https://lezzetler.com/banak-uluborlu-isparta-vt26594
https://www.mynet.com/gul-cenneti-ispartadan-10-leziz-yoresel-lezzet
https://lezzetler.com/onbes-corbasi-isparta-vt102510
(Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi)
https://gastromanya.com/isparta-mutfaginda-one-cikan-lezzetler/
https://www.sabah.com.tr/sofra/tarifler/et-yemekleri/goruk-sulu-bamya
http://www.senirkent.bel.tr/index.php/yoeresel-yemeklerimiz
http://www.uluborlu.bel.tr/yazilar/uluborlu-yemekleri/155
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/neyenir/yalvac-usulu-keskek
https://www.turkascihaberleri.com/HaberDetay/32694/Butun-Et--Kapama--Tarifi--Isparta-.html
https://ispartalisin.tr.gg/Isparta-%26%23350%3Biirleri-Manileri.htm
http://www.e-sehir.com/yemek_tarifleri/topalak-corbasi-isparta-tarifi.html
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S-1
Solunum Fizyolojisi
Mustafa Can GÜLER
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Nefes alıp verme, yaşamın devamı için şarttır. Bu süreç tüm vücudumuzda hücresel düzeyde gerçekleşir ve vücuda oksijen girerken karbon
dioksit çıkışını sağlar. Nazal solunum havadaki partiküllerin filtrasyonu ve solunan havanın nemlendirilmesi yönleri ile ağız solunumuna göre
daha avantajlıdır [1] Solunan havadaki büyük partiküller burun tarafından tutulurken solunum yollarında biriken daha ufak partiküller mukus
tarafından tutularak yukarı epiglottise doğru hareket ile atılır. Akciğerler gaz değişiminde rol alırlar. Primer görevi oksijenin kana karışması ve
karbon dioksitin çıkışını sağlamaktır [2]
Atmosferik hava %21 oksijen, %78 nitrojen, %0.04 karbon dioksit ve diğer çeşitli gazlardan oluşur [3] Fakat oksijenlenmiş kandaki
karbondioksit miktarı (50 ml CO2 %) oksijen miktarından (20 ml O2%) daha yüksektir ve karbondioksit bir metabolik ürün olmaktan öte
başka fizyolojik rollere sahiptir [4]. Oksijen ve karbondioksit hava ve kan arasında basit difüzyonla hareket ederler. Kan gaz bariyeri aşırı
ince ve 50-100 metre karelik bir alandır. Bu büyüklükte bir alan, sayıları yaklaşık 500 milyon olan alveol keseleri ve onların etrafına sarılmış
kapillerler sayesinde oluşur [2].
Trakea sağ ve sol ana bronşa, daha sonra lobar ve segmental bronşlara ayrılır. Bu süreç terminal bronşiyollere kadar devam eder. Bu
bölümlerde alveol yoktur ve gaz alışverişi gerçekleşmez. Bu kısım anatomik ölü boşluğu meydana getirir. Yaklaşık 150 ml bir bölüme denk
gelen anatomik ölü boşluk ventilasyonun gerçekleştiği fakat kan akımının olmadığı bir alandır. Terminal bronşiyoller, duvarlarında alveoller
içeren respiratuvar bronşiyollere dallanır. Bu bölgede gaz değişimi meydana gelir ve respiratuvar zon adını alır.
Diyafram nefes almadaki en önemli kastır ve nefes alırken aşağı doğru kasılır, interkostal kaslar da kostaları yukarı doğru kaldırır ve torasik
kavitenin hacmi artar, akciğerlere hava dolar. Solunan hava terminal bronşiyollere dolar ve respiratuvar alana gelen hava gaz transfüzyonuna
uğrar. Akciğerler oldukça elastiktir ve istirahat solunumu sırasında pasif olarak soluk öncesi hacmine döner. Yüzey gerilimi nedeniyle alveoller
kollabe olmaya meyillidir. Alveolleri kaplayan ve tip 2 pnömositlerden salınan sürfaktan yüzey gerilimini büyük miktarda azaltır. Tidal volüm
yaklaşık 500 ml’dir ve bir dakikada yaklaşık 7500 ml total ventilasyon yapılır fakat anatomik ölü boşluk hacmi çıkarıldığı zaman alveolar
ventilasyon yaklaşık dakikada 5.250 ml’dir [2]. Akciğerlerin alt bölgeleri üst bölgelerinden daha iyi havalanırlar.
Pulmoner dolaşım sağ ventrikülden pompalanan kanı alan ana pulmoner arter ile başlar ve ardından dallara ayrılır. Pulmoner arteriyoller
terminal bronşiyallere kadar solunum yoluna eşlik eder ve ardından alveolleri saran kapiller yatağı oluştururlar. Ana pulmoner arterdeki
ortalama basınç yaklaşık 15 mm Hg (sistolik 25, diyastolik 8 mmHg) iken aortadaki basınç yaklaşık 100 mm Hg’dır. Sağ ve sol atriyumlardaki
basınç farkları sırası ile 2 ve 5 mmHg’dır. Pulmoner ve sistemik dolaşımın giriş çıkışlarındaki basınç farkı da (15-5) = 10 ve (100-2) = 98
mmHg’dır.
Oksijen kanda çözünmüş ya da hemoglobine bağlanmış olarak taşınır. Çözünmüş oksijen miktarı parsiyel basınçla orantılı olduğundan
oksijenin bu taşınma şekli sınırlıdır. Oksijen, hemoglobinle reversible olarak birleşerek oksihemoglobin oluşturur. Hemoglobinin oksijen
afinitesi azaldığı durumlarda ( H+konsantrasyonu, sıcaklık, PCO2, 2,3 difosfogliserat artışı), oksijen disosiasyon eğrisi sağa kayar. Tersi
durumlarda, yani oksijen afinitesi arttığında ise eğri sola kayar. Eğrinin değerlendirilmesinde %50 oksijen saturasyonunun PO2 değeri (P50)
faydalı bir ölçümdür. Alyuvardaki PO2 kapillere girerken yaklaşık 40mmHg iken, kan gaz bariyeri boyunca 100 mm Hg’ya ulaşır.
Karbon monoksit Hb ile birleşerek karboksihemoglobin oluşturur ve oksijenden 240 kat daha fazla hemoglobine afinitesi vardır. Karbon
dioksit üç formda taşınır: Çözünerek, su ile birleşerek bikarbonat halinde ve kandaki proteinlerin amino grupları ile birleşerek karbamino
bileşikleri şeklinde taşınır. Karbondioksit oksijene kıyasla daha yüksek çözünürlüğe sahip olduğu için 20 kat daha hızlı diffüze olur. Karbon
dioksit taşınmasının asit baz dengesine de oldukça katkısı vardır. PCO2 düzeyindeki artış respiratuvar asidoza ve pH’da azalmaya neden olur.
CO2 retansiyonu hipoventilasyon ya da ventilasyon-perfüzyon yetersizliğine bağlı meydana gelebilir. PCO2’deki azalma respiratuvar alkaloza
( hiperventilasyon, yüksek irtifa, vs.) neden olur ve pH değeri yükselir.
Nefes alıp vermenin otomatik işlevi beyin sapından gelen impulslarla meydana gelir. Medullar respiratuvar merkezdeki Pre-Botzinger
Kompleksi respiratuvar ritim oluşumunu sağlar. Ayrıca dorsal respiratuvar grup inspirasyon, ventral respiratuvar grup ekspirasyonla ilgilidir.
Medullanın ventral yüzeyi yakınlarında, 9. ve 10. sinirlere komşu reseptörler ventilasyonda görev alırlar. Beyin etrafındaki ekstraselüler sıvı
ile çevrili kemoreseptörler H+ konsantrasyonundaki değişikliklere duyarlıdırlar. Aortik ark ve karotid arterde yerleşen periferik reseptörler
de PO2 ve pH azalması ile PCO2’deki artışa duyarlıdırlar. Pulmoner gerilim refleksleri ise solunum frekansındaki yavaşlamaya bağlı stimule
olurlar (Hering-Breuer refleksi). Ayrıca irritan reseptörleri ve J reseptörleri de solunumda görev alan pulmoner reseptörlerdir. Burun ve üst
solunum yolları ile eklem ve kas reseptörleri de solunumun düzenlenmesinde görev alırlar.
Kaynaklar
1.
2.
3.
4.

Lumb AB. NUNN’S APPLIED RESPIRATORY PHYSIOLOGY. 8th ed.: Elsevier; 2017. p.
John B. West AML. West’s Respiratory Physiology. Wolters Kluwer; 2016. p.
Juan Pablo Arroyo AJS. Back to Basics in Physiology. Elsevier; 2015. p.
Hwee Ming Cheng FJ. Defining Physiology: Principles, Themes, Concepts. Springer; 2018 p.
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S-2
Tip Cerrahisi Tekniklerinde Neleri Değiştirdim, Neleri Geliştirdim?
Ahmet Mert BİLGİLİ
Serbest Hekim, İstanbul

Rinoplasti cerrahlarının arasında yaygın olarak kullanılan ‘Burun ucuna hakim olan rinoplastiye de hakim olur’ diye bir söz vardır. Burun
estetiği cerrahisinin yaygın yapılmaya başladığı yıllardan günümüze en çok gelişen ve değişen teknikler burun ucu, nazal tip cerrahisinde
bulunmaktadır. İlerlemiş cerrahi teknikler burun ucunun şekillendirilmesinde, sonuçların mükemmelliğe daha da yaklaşmasını sağlamıştır.
Rinoplasti cerrahisinin yaygınlaştığı 2000’li yılların başında en çok kullanılan teknikler lateral krusa sefalik rezeksiyon uygulanması ve sefalik
sütürlerle tip definisyonunun arttırılmasıydı. Ancak günümüzde nazal tip bölgesinde her yapı ihtiyaca göre yeniden şekillendirilmektedir.
Üst ve alt lateral kıkırdaklar ve bunların bütün kısımları, septumun kaudal ucu, Pitanguy ligamanı gibi ligamanların tümü ,hatta cilt ve ciltaltı
dokuları işlemden geçirilebilmektedir. Burun kanatları da gereksinime göre kısmen ya da tamamen eksize edilip şekillendirilebilmektedir.
Bildirimizde son dönemde yaygınlaşan teknikler arasından sık ve düzenli kullandığımız müdahale yöntemleri ve eski uygulamalara göre
gelişmiş olan teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçladık.
Referanslar:
1.
2.
3.
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An Innovative and Easy Dome Holding Technique for Transdomal Suture in Rhinoplasty. Seneldir S, Durna YM. J Craniofac Surg. 2018 Sep;29(6):e585-e588. doi:
10.1097/SCS.0000000000004619.
Suture techniques in rhinoplasty. Gruber RP, Chang E, Buchanan E. Clin Plast Surg. 2010 Apr;37(2):231-43. doi: 10.1016/j.cps.2009.12.010.
Surface Aesthetics and Analysis. Çakır B, Öreroğlu AR, Daniel RK. Clin Plast Surg. 2016 Jan;43(1):1-15. doi: 10.1016/j.cps.2015.09.004. Review.

S-3
Kapalı Rinoplastide Ultrasonik Kemik Kesicilerin Kullanımı
Mehmet Emrah CEYLAN
Özel Davraz Yaşam Hastanesi KBB Kliniği, Isparta

Rinoplastide ultrasonik kemik kesicilerin kullanımı son yıllarda artış göstermiştir. Kapalı teknikte güvenli bir cerrahi uygulama için klasik nazal
kemik periost elevasyonun daha geniş yapılması ve kemik kesicilerin kullanımı sırasında bol su kullanılması önerilmektedir.
Ultrasonik kemik kesicileri kullanım alanı osteotomi, ostektomi ve osteoplasti olarak üçe ayrılabilir.
Osteotomi: Tarif edilmiş olan tüm osteotomi çeşitleri ultrasonik kemik kesicilerle yapılabilir. Özellikle transverse osteotomi sırasında geniş bir
görüş açısı sağlamak için anterior nazal spin etrafından periost dekolasyonu, kapalı teknikte görüş alanını arttırmak için, önerilmektedir. Bu
dekolasyonun projeksiyon kaybına yol açacağı akılda tutularak konservatif yaklaşım önerilmektedir. Piyesemen ucunun transverse osteotomi
hattına yerleştirilememesi halinde kemik kesici kullanımında ısrarcı olmamak ve kemik testere kullanımıyla kombine bir yaklaşım uygulamak
gerekebilir.
Ostektomi: Radiksin indirilmesi, anterior nazal spinin eksize edilmesi ve lateral osteotomi hattından kemik şerit çıkarılması sırasında kemik
kesiciler güvenle kullanılabilir.
Osteoplasti: Nazal kemiklerin simetrik olmadığı veya konveksite\konkavite özelliği gösterdiği vakalarda mevcut deformiteyi gidermek için
kemiğe şekil vermek gerekebilir. Bu durumda ultrasonik kemik kesicilerle her iki nazal kemik traşlanarak veya intermediate osteotomi
uygulanarak daha simetrik hale getirilebilir.
Eve götürülecek notlar:
Bol su altında çalışma önerilir.
Geniş nazal dorsal elevasyon ve anterior nazal spin dekolasyonu görüş açısını arttırabilir.
Kemik kesicilerin kullanımında zorlanıldığında kemik testereleri tercih edilebilir.
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S-4
KBB Pratiğinde OSAS’lı Hastalara Güncel Yaklaşım
Ali Seyed RESULİ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB ABD, İstanbul

OSAS; uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksiyon epizotları ve arteriyel oksijen saturasyonundaki azalmayla karakterize
bir hastalıktır. Günümüzün sedanter yaşamı, sigara ve sağlıksız beslenme koşulları (obezite) sonucunda; OSAS Türkiye’de erişkinlerin
%30’da görülmektedir. Hastaların önemli kısmı tanı konulmamış ve hastalıklarının farkında değildirler. Tedavi olmamış OSAS’lı hastalarda
kalp yetmezliği, aritmi, hipertansiyon ve inme gibi kardiyovasküler ve nörolojik komplikasyon gelişme riski yüksektir. Bu hastalarda, insülin
direnci, bozulmuş glikoz toleransı ve dislipidemi görülebilir. Ayrıca üst solunum yolundaki obstrüktif patoloji genel anestezi esnasında
entübasyonu zorlaştıran bir risk faktörüdür. Cerrahi sonrası erken postop. hipoksi epizotları; kardiyak aritmi , serebral disfonksiyon ve yara yeri
infeksiyon riskini artırır. Postop. hastanede yatış süresinin uzaması, yara iyileşmesinin gecikmesi OSAS’ın başlıca komplikasyonlarındandır.
Bu sebepten dolayı özellikle cerrahi girişimi öncesi OSAS’lı hastanın tanınması önem arz etmektedir. OSAS tanısında Polisomnografi altın
standart olmasına rağmen günlük KBB rutininde pratik değildir. Günümüzde anket ve belirli muayene teknikleri ile pratik ve hızlı tanı koymak
mümkün olmaktadır.
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S-5
Dorsum Rekonstrüksiyon Teknikleri ve Endikasyonları,
Spreader Greft/Flep Kullanımı
  
Ahmet Hamdi KEPEKÇİ 1,2

1

İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi, Odyometri Programı, İstanbul
İstanbul Meltem Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

2

Rinoplasti operasyonunda nazal orta çatının yetersiz yönetimi fonksiyonel ve estetik sorunlara neden olabilir. Primer rinoplastide bu sorunlar upper lateral kartilaj seviyesinde yan nazal duvarın depresyonu ve burun orta çatısının asimetrisi olarak sayılabilir. Bu çalışmada, burun
orta çatısı rekonstrüksiyonu için çeşitli endikasyonlar, başarılı rekonstrüksiyon için en sık kullanılan teknikler açıklanacaktır.
Primer ve sekonder rinoplastide kullanılan dorsum rekonstrüksiyon tekniklerinde kartilaj greftler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar nazal
dorsum greftleri, doğranmış kıkırdaklar, spreader flep ve greftlerdir. Doğranmış kıkırdak greftleri, rinoplasti ameliyatına değerli bir yeri vardır.
Burun sırtı boyunca oldukça esnek ve kullanışlıdırlar. Spreader greftler ve flepler yaygın burun orta çatısının rekonstriksiyonunda, burun
asimetrisinde ve sekonder rinoplastide yaygın olarak kullanılmaktadır.
Son yıllarda gelişen koruyucu rinoplasti konsepti dahilinde burun sırtını koruyucu cerrahi yaklaşımlar popüler hale gelmektedir.
Olgunun durumuna göre cerrah uygun olan tekniği kullandığında cerrahinin sonucu daha başarılı olacaktır.
Anahtar kelimeler: Nazal orta çatı, nazal orta çatı rekonstriksiyonu, rinoplasti, spreader greft, spreader flep
Giriş
Burun sırtı rekonstrüksiyonunda kıkırdak greftlerinin kullanımı, rinoplasti ameliyatının ayrılmaz bir parçasıdır. Her biri kendi mekanik özelliklerine
avantaj ve kısıtlamalara sahip septum, konka ve kostal donör kıkırdak seçeneği kullanılabilir. Dorsum rekonstruksiyon tekniklerinde nazal
dorsum greftleri, doğranmış kıkırdaklar, spreader flap ve greftler kullanılmaktadır.
Son yıllarda gelişen burun sırtını koruyucu rinoplasti konsepti popüler hale gelmektedir.
1.Nazal dorsum greftleri
a.Dorsal Onlay Greft: Nazal dorsumu güçlendirmek için kullanılan uzunlamasına bir grefttir. Greft basamak deformasyonlardan kaçınmak
için dorsumun uzunluğu boyunca kullanılsa da, zaman zaman lokalize çöküntüleri, asimetrileri veya düzensizlikleri düzeltmek için daha kısa
mesafeler için kullanılabilir. Greftin yer değiştirmesini önlemek için dorsal onlay greftleri sütürler ile alttaki dokuya sabitlenmelidir.
b.Burun lateral duvarı grefti (Dorsal Sidewall Onlay Graft): Burnun lateral kenarı boyunca yerleştirilir ve endikasyonlara bağlı olarak farklı şekil
ve boyutlardadır. Burun gövdesinin lokalize lateral çöküntüleri veya asimetrilerinde kullanılırlar.
c.Burun kökü grefti (Radix Graft): Radix üzerinde oluşturulan sıkı bir cebe yerleştirilmiş tek veya katmanlı bir dorsal grefttir. Cep, greftten
daha büyükse, grefti yerinde sabitlemek için perkütan dikişler kullanılır. Radix greftleri yetersiz bir nazofrontal açıyı arttırmak veya burun kökü
açısını kesme noktasını yeniden tanımlamak için kullanılır, bu da burnun görünür bir şekilde uzamasına neden olur. [1]
2.Doğranmış kıkırdak greftler (Diced cartilage grafts)
Septum, konka veya kaburgadan eksize edilen kıkırdak 11 numara bistüri ile doğranarak kolayca hazırlanır. Yerleştirmeyi kolaylaştırmak için
greftler 1.0 cc’lik tüberkülin şırıngasına doldurulur. Ayrıca doğranmış kıkırdağın üzerine kan eklenerek kısmen pıhtılaşan kan yardımıyla şekil
aldıktan sonra süngü pens yardımı ile de burun sırtına yerleştirilir.
Fasya Sarılı Doğranmış veya fasya ile üzeri örtülmüş olarak da doğranmış kıkırdak kullanılabilir.
Doğranmış greftler esnektir, bu hem intraoperatif hem de postoperatif 10 güne kadar ince ayarlara izin verir.
Rinoplasti ameliyatında doğranmış kıkırdak greftleri 70 yıl önce yaygın bir popülerlik kazanmıştır. [2, 3] Bazı durumlarda, doğranmış kıkırdak
parçaları yerleştirmeyi kolaylaştırmak için fasyaya sarılır. Erol, 2000 yılında Surgicel›e (Ethicon, Inc., Somerville, N.J.) sarılmış doğranmış
kıkırdak deneyimini sunmuştur. [4].
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Ciddiyetine bağlı olarak revizyon ameliyatları fasiyal greft veya doğranmış kıkırdak ile yapılabilir. Son deneysel çalışmalara dayanarak, en az
travmatize olması ve iyi vaskülarize edilmiş bir alıcı alana yerleştirilmesi koşuluyla, doğranmış kıkırdakların hayatta kaldığı doğrulanmaktadır.
[5, 6]

3.Spreader greft ve flepler
a. Spreader Greftler: Burun sırtı ve orta çatının rekonstriksiyonunda spreader greftler altın standart olarak devam etmektedir. Burun sırtı ve
orta çatıyı yeniden inşa etmeye yönelik orijinal girişimler, dorsal redüksiyonun ardından humpun bir kısmını geri döndürmeyi içerir. Ayrıca,
upper lateral cartilaj (ULC) ‘ın bir şekilde korunmasını, speader greftlere olan ihtiyaçları da azaltmıştır. Spreader flepler, septum ve spreader
greftleriyle ilişkilerine göre dizayn edilmiştir. [7] Hump reduksiyonundan sonra orta çatıyı yeniden inşa etmede spreader greft ve fleplerin
kullanımı popüler hale gelmiştir. [8] Daha sonraki yıllarda bu greft birçok amaç için yaygın olarak kullanılmaya başlandı. [9] Daha sonra
spreader flep de benzer maksaklar için kullanılmaya başlandı.
b. Spreader Flepler
Spreader flep, septal kıkırdaktan diseke edilen ULC’lerden tasarlanmıştır. ilk kez 1950’de Fomon ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. [10]
ULC’ler nazal septumdan ayrıldığında, burun orta çatısının yeniden yapılandırılmasında ULC’leri içeriye doğru, burun septumuna veya burun
septumunun üzerinde karşılıklı olarak sütür atılabilir. Bazı durumlarda, spreader greftlerin eklenmesi orta çatıyı daha etkin bir şekilde yeniden
inşa etmek için çok yararlı olabilir.
Burun sırtından humpun çıkarılmasından sonra, turn-in spreader flap kulllanımı, orta çatının normal anatomisinin yeniden oluşturulmasında
çok etkilidir. Sefalik sütürler nazal kemiklere daha yakın atılırsa hem açık bir çatı olasılığını azaltılır hem de kemik piramidin kaudal kenarına
daha stabilite hale gelmiş olur. Primer redüksiyon rinoplastilerinde, burun 1/3 burun sırtı çatısının rekonstrüksiyonunda turn-in spreader
flepler güvenli olarak kullanılabilir. Ancak ULC’lerin ameliyat sırasında zayıf olduğu tespit edildiğinde, spreader flaplare ek olarak spreader
greftler ile birlikte kullanılabilir.
Spreader grafts ve/veya spreader flapler, orta çatı anatomisinin rekonstriksiyonunda, orta çatı kollapsından önlenmesinde, internal valvlerin
restorasyonunda, kaş - tip estetik çizgilerinin oluşturulmasında, key area da yumuşak bir geçiş sağlanmasında, nazal septumun deviye
dorsal segmentini düzeltmek için atel olarak kullanılabilir. [9]
4.Koruyucu Rinoplasti – (Preservation Rhinoplasty)
Rinoplasti preoperatif analiz, operatif planlama ve cerrahi uygulama içeren estetik bir operasyon olarak başlamıştır. Daha sonra, küçültme
kavramının yanında greftleme ile birleştirilerek dengeli bir yaklaşım haline gelmiştir. Sekonder rinoplastide postoperatif kötü olan sonuçlar
çarpıcı bir şekilde iyileştirilicek operasyonlar yapılmıştır. Son dönemde ise burun çatısı rekonstrüksiyonuna ihtiyaç kalmayacak şekilde
koruyucu rinoplasti konsepti ortaya çıkmıştır. [11]
Tartışma:
Rinoplastide, burun orta çatısının rekonstriksiyonunda dönem dönem farklı yaklaşımlar popularite kazanmıştır.
Hangi greftin kullanılacağına karar verilirken iki başlık önemlidir. Birincisi endikasyon, ikincisi greftin uygun ve kolay yolla temin edilmesi. Bu
çalışmada primer ve sekonder rinoplastide dorsum rekonstruksiyon teknikleri literatür ışığında ele alınmıştır.
Nasal dorsum greftleri, doğranmış kıkırdaklar, spreader flap ve greftlerinin her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları yanında cerrahın
tecrübesi de önemlidir. Nazal dorsum graftleri onlay greftleri sütürler ile altta yatan çerçeveye sabitlenmelidir. Burun gövdesindeki küçük
lateral çöküntüler, asimetrileriyle dorsum greftleri rahatlıkla kullanılabilir. [1]
Doğranmış kıkırdak greftlerin, rinoplasti ameliyatında kullanılan greft materyallerine kıyasla birçok avantajları vardır. [12] Otojen bir malzemedir
ve bu nedenle reddetme bir sorun değildir. Histolojik olarak teyit edildiği gibi, yerleştirme zamanından itibaren öyle kalır. [13]
Spreader greftler ve flapler ise burun sırtı ve orta çatının rekonstriksiyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. C şeklinde çarpık burunlarda
dorsal segmentteki kıkırdak septum deviyedir. Kalın spreader greftler içbükey tarafı taradıktan sonra deviye kısmı atellemek için kullanılabilir.
[9]

Son dönemde ise, rekonstrüksiyonuna gerek duyulmaması için koruyucu rinoplasti konsepti ortaya çıkmıştır. Burada amaç, rezeksiyonu
değiştirmek, olabildiğince doğal yapıyı korumaktır. [11]
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Sonuç:
Kişisel rinoplasti tekniğinin ve felsefesinin oluşumunda cerrahın her türlü rinoplasti tekniğini bilmesi gerekmektedir. Rinoplasti cerrahlarının
burun orta çatısını rekonstriksiyon tarzları farklı olabilir. Her bir greft alternatifi, cerraha farklı seçenekler sunacaktır. Olgunun durumuna göre
cerrah uygun olan tekniği kullandığında cerrahinin sonucu daha başarılı olacaktır.
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S-6
Tonsil Lenfanjiyomu Olgusu
Serdar CEYLAN
Galatasaray Üniversitesi, Şişli Meslek Yüksek Okulu, Odyometri Bölümü, İstanbul

Lenfatik malformasyonlar nadir, lenfatik sistemin anormal gelişiminin neden olduğu düşünülen boşluklardan oluşan iyi huylu kitlelerdir.
Tonsilin lenfanjioması literatürler tarandığında nadir olduğu görülmektedir. 33 yaşında erkek hasta sağ orofarengeal bölgede hassasiyet sık
bademcik iltahabı geçirme ve bademcik büyüklüğü nedeniyle polikliniğimize başvurdu.Son iki yıldır boğazında takılma hissi rahatsız edici
hale gelmiş.Fizik muayenede sol tonsilin sola oranla biraz daha büyük olduğu izlendi.Sol tonsil anterior plikası diğer tarafa göre daha kaba
ve ödemli görünümdeydi. Hastaya genel anestezi altında bilateral tonsilektomi uygulandı. Sol tonsil 4.6*2.5*0.3 cm.(resim2) ,sağ tonsil
4.3*2.8*2.1cm boyutlarında bulundu . Patoloji neticesi lenfanjiom ve kronik tonsilit olarak geldi.bir yıllık kontrolunde nüks saptanmadı.
Sonuç olarak pediatrik yaşlarda daha sık görüldüğü ifade edilen tonsildeki lenfanjiom tonsil kitlelerinin ayırıcı tanısında akılda tutulması
gerekir.
Anahtar kelimeler: Lenfanjiom, Tonsil,Tonsilektomi
Giriş:
Lenfatik malformasyonlar nadir, lenfatik sistemin anormal gelişiminin neden olduğu düşünülen boşluklardan oluşan iyi huylu kitlelerdir.
Lenfatik damarlarla venöz sistem arasında nedeni bilinmeyen bir nedenle bağlantının oluşmamasına bağlı olarak gelişir. Çocukluk çağının en
sık görülen ikinci benign vasküler tümörüdür. Toplumdaki sıklığı 1/60.000’dir, her iki cisnste eşit görülür ve ailesel yatkınlık yoktur.
3 şekilde sınıflanabilir.1. Lenfanjioma simpleks:Tek yada grup halinde olan yüzeyel nadir patolojilerdir. Bu kapiller boyutundaki lenfanjiomlar
genellikle, dudak ,genital bölge ve dilde olurlar ve gri renklidirler.2. Lenfanjioma kavernosus:Bunlar derin dokuda ufak veya büyük alanları dilate
lenfatik kanallarla karakterize Lezyonlardır.
3. Kistik lenfanjiom veya kistik higroma :Kistik higromalar lenfatiklerin gerçek konjenital malformasyonlarıdır. Bu lezyonların %75’i boyun, %20
’si koltukaltı, %5 oranında meme dokusu, abdomen, mediasten, orbita, paratiroid ve ekstremitelerde de görülebilir(1).
Tanı: Bulunduğu yere göre değişir Genellikle akciğer grafisi, ultrasonografi Bilgisayarlı tomografi; özellikle komşuluğu belirlemede.Manyetik
rezonans görüntüleme (MR); lenfanjiomun yayılımını ve boyundaki önemli yapılar (arter, sinir, kas dokuları) ile ilişkisini belirlemede daha
spesifik yöntem kabul edilir.
Klinik: Palatin tonsilin lenfanjiyoması, semptomları genellikle büyümüş tonsiller, sık tonsil iltahabı ve bunun sebeb olduğu boğazta takılma
hissi ,tahriş, ileri büyüklüklerde de solunum sıkıntısıdır.
Olgu Sunumu
33 yaşında erkek hasta sağ orofarengeal bölgede hassasiyet sık bademcik iltahabı geçirme ve bademcik büyüklüğü nedeniyle polikliniğimize
başvurdu.Son iki yıldır boğazında takılma hissi rahatsız edici hale gelmiş.Fizik muayenede sol tonsilin sola oranla biraz daha büyük olduğu
izlendi.Sol tonsil anterior plikası diğer tarafa göre daha kaba ve ödemli görünümdeydi.(Resim1)

Resim1:Sol tonsil ve ödemli sert anterior plikanın preoperatuar görünümü
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Hastaya genel anestezi altında bilateral tonsilektomi uygulandı. Sol tonsil 4.6*2.5*0.3 cm.(resim2) ,sağ tonsil 4.3*2.8*2.1cm boyutlarında bulundu .

Resim2: Sol tonsil post operatif spesmeni.

Histopatolojik kesitlerin incelenmesinde(H&E x40), yüzey akantotik çok katlı yassı epitel ile döşeli stromada ince duvarlı, lümeni şilöz ve
lenfositlerden oluşan materyal içeren ileri derecede dilate vasküler yapılar bulunmaktadır. Bu epitelyal alanda marjinal zonu ve germinal
merkezleri belirgin, geniş çaplı sırt sırta vermiş, follikül yapıları çevrede fibrozis, prolifere vaskuler yapılar, nötrofil lökosit aggregatları ve
ödem izlenmiş.(Resim3).Patoloji neticesi lenfanjiom ve kronik tonsilit olarak geldi.

Resim3: Nonkeratinize skuamöz epitel altında çok sayıda vasküler boşluk (H&E x40) ve Proteinöz materyalle dolu ve endotel hücreleriyle döşeli
çok sayıda vasküler boşluk (H&E x100)

Tartışma
Lenfatik malformasyonların tedavisi, her bir bireyde belirgin olan spesifik semptomlara yöneliktir.
Spesifik terapötik prosedürler ve müdahaleler, lenfatik malformasyonun tam büyüklüğü ve yeri gibi sayısız faktöre bağlı olarak değişebilir; belirli
semptomların varlığı veya yokluğu; hastanın yaşı ve genel sağlığı göz önüne alınır. Baş ve boynun lenfatik malformasyonlarında, Lenfatik
malformasyonu tedavi etmek için ana tedavi seçenekleri perkütan drenaj, cerrahi, skleroterapi, lazer tedavisi, radyofrekans ablasyon veya
tıbbi tedavidir. Bu farklı tedavi seçenekleri çeşitli kombinasyonlarda kullanılabilir (5-6) . Nadir durumlarda, lenfatik malformasyonlar herhangi
bir tedavi olmadan ortadan kalkar.
Perkütan drenaj lenfatik malformasyona bir insizyon yapıldığı ve akışkanın genellikle bir kateter veya benzer bir cihaz aracılığıyla drene edildiği
bir prosedürdür. Perkütan drenaj genellikle cerrahi veya skleroterapi ile birlikte yapılır, çünkü drene kist sıvısı birikebilir.
Genel olarak makrosistik lenfatik malformasyonlar etkili bir şekilde tedavi edilebilir ve genellikle nüks etmez. Karışık ve mikrosistik lenfatik
malformasyonların, geleneksel tedavilere de cevap vermediklerinden genellikle tedavi edilmesi daha zordur. Tedavi seçiminden bağımsız
olarak, lenfatik malformasyonların tekrarlama riski vardır. Karışık ve mikrosistik lenfatik malformasyonların tekrarlama olasılığı daha yüksektir
ve tekrarlı tedaviler gerektirebilir. Bazı durumlarda, lenfatik malformasyonlar yaşam boyu tedavi gerektirir.
Skleroterapi, sklerosant veya sklerozan ajan olarak adlandırılan bir çözeltinin doğrudan makrokistik lenfatik malformasyona enjekte edildiği bir
prosedürdür. Bu çözelti lenfatik malformasyon içinde skatriks dokusu olmasına neden olur ve bu da sonunda küçülmesine veya çökmesine
neden olur. En orta derecede makrokistik lenfatik malformasyonların çoğu skleroterapi ile kolayca tedavi edilebilir. Lenfatik malformasyonlar
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için skleroterapinin popülaritesi artmakla birlikte, kullanılan sklerozan ajan üzerinde özel olarak tercih edilmiş veya kararlaştırılmış bir durum
yoktur. Kullanılan ajanlar arasında alkol, bleomisin, pikinabil , doksisiklin, asetik asit ve hipertonik salin bulunur. Skleroterapi, özellikle
kapsamlı malformasyonlarda etkili olmak için çoklu seanslar gerektirebilir.
Bazı lenfatik malformasyonlar, özellikle vücudun bir bölgesine lokalize olanlar, cerrahi olarak çıkarılabilir (eksize edilebilir). Lenfatik
malformasyonu gidermek için yapılan ameliyatın amacı, etkilenen alanın fonksiyonunu tekrar kazanmak ve şekil değiştirici komplikasyonları
önlemektir. Bir hayati organa yakınlık gibi lenfatik bir malformasyonun tam yeri, malformasyonun sadece kısmen uzaklaştırılmasını zorunlu
kılabilir. Bununla birlikte, bir malformasyonun kısmen çıkarılması komplikasyonları önlemek için yeterli olabilir. Bazı durumlarda, hayati
organların veya yapıların katılımı lenfatik malformasyonun cerrahi olarak çıkarılmasını imkansız hale getirir.
Lazer tedavisi bazen cilt veya mukoza zarlarını içeren lenfatik malformasyonları olan bireyleri tedavi etmek için kullanılır. Zaman içinde aralıklı
çoklu tedavi gerekebilir ve lazer tedavisi genellikle diğer tedavi seçenekleriyle birlikte kullanılır.
Radyofrekans ablasyonu, yüzeyel cilt veya mukozal lenfatik malformasyonları olan bireyleri tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu işlem sırasında
küçük bir iğne lenfatik malformasyona yerleştirilir. İğne, lenfatik damar dokusunu etkileyen yüksek frekanslı bir alternatif akım (radyofrekans
dalgaları) oluşur. İlk raporlar, radyofrekans ablasyon ile tedavi edilen bireylerde belirgin bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Bu potansiyel
tedavinin ve diğerlerinin lenfatik malformasyonları olan bireyler için uzun vadeli güvenliği ve etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırma
gereklidir.
Sirolimus veya sildenafil ilaçlarla yapılan medikal tedavi, hem lokalize hem de yaygın lenfatik malformasyonları tedavi etmek için
kullanılabilir. Sirolimus en sık kanseri tedavi etmek için kullanılır ve lenfatik malformasyonları tedavi etmek için son zamanlarda reçete
edilir. Bu ilaç ağızdan alınır yolunu hedef alarak hücre büyümesini inhibe ederek çalışır. Bir bireyin sirolimus ne kadar sürmesi gerektiğine
karar verilir. Sildenafil ayrıca ağızdan alınır. Az sayıda hastada, lenfatik malformasyonları daraldığı gösterilmiştir. Bu ilaç kan ve lenfatik damar
duvarlarının gevşemesine izin verir ve bu bir şekilde sıvı alımının azalmasına yol açar. Dozlama kuralları oluşturmak ve bu ilaçları diğer tedavi
seçenekleriyle karşılaştırmak için klinik çalışmalar sürdürülmektedir.
Lenfatik malformasyonu olan kişiler için ek tedavi, malformasyonun normal nefes almayı, yemek yemeyi ve konuşmayı ne ölçüde engellediğine
bağlı olarak gerekli olabilir. Örneğin, solunum yolunun uzaması ve nefes alma zorluğu nihayetinde, nefes borusu stabilizasyonunu sağlamak
için nefes borusundaki bir kesiden boğaz içine bir tüp yerleştirilen bir prosedür olan bir trakeotomi ile tedavi gerektirebilir. Yeme bozukluğu
varsa, modifiye diyet ve / veya gastrotomi tüpü gerekli olabilir. Bazı çocuklar, lenfatik malformasyonun penetrasyonundan kaynaklanan aşırı
büyüme nedeniyle çene kemikleri için rekonstrüktif cerrahi gerekebilir. Enfeksiyonlar antibiyotik gerektirebilir. Bazı durumlarda ağrı kesici ve
iltihap önleyici ilaçlar da kullanılabilir.
Tonsilin benign vasküler tümörleri nadirdir. Tonsilin lenfanjioması literatürler tarandığında nadir olduğu görülmektedir(2).Çoğu vakalarda tanı
tonsillektomi yapıldıktan sonra konulmuş (3).
Bu tümör konjenital vasküler hamartomatöz bir lezyon olarak sınıflandırılır.
Lenfanjiomalar genellikle hayatın ilk iki dekadında ortaya çıkar ve bazen büyük boyutlara ulaşabilir. Tonsiller lenfanjiomun patogenezi belirsizdir.
Primordial lenfatik keselerinin venlere drenajında bozukluk, lenfoid dokunun anormal sekestrasyonu ve lenfatiklerin anormal tomurcuklanması
gibi üç teori öne sürülmüştür (4). Asemptomatik olabildiği gibi semptom olarak disfaji ve boğaz olabilir. Bununla birlikte ve rastlantısal olarak
saptanabilir. Eğer çok büyük boyutlara ulaşır ve etraftaki vital yapıları etkilerse yutkunmada zorluk, ve solunum güçlüğüne sebep olabilir
(3)
.Klinik muayene ve öykü önemlidir ancak tanı için histolojik doğrulama gereklidir. Ayırıcı tanıda unilateral tonsiller hipertrofisine bağlı
olarak malign neoplazmlar, benign lezyonlar, akut ve kronik inflamasyonlar veya parafarengeal kitleler göz önünde tutulmamalıdır.Tonsiller
lenfanjiomanın tedavisi tonsil ve kitlenin cerrahi eksizyonudur. Eksizyondan sonra eğer lenfanjiom dokusu kalırsa tekrar edebilir.Tedavide
cerrahi önemlidir.
Bizim olgumuzda bilateral thermal welding ile tonsilektomi yapıldı.Hasta 1 yıl dır takip altına ve nüx saptanmadı.
Sonuç: Sonuç olarak pediatrik yaşlarda daha sık görüldüğü ifade edilen tonsildeki lenfanjiom tonsil kitlelerinin ayırıcı tanısında akılda tutulması
gerekir.
Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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S-7
Parotis Bezi Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
ile Operasyon Sonrası Histopatolojik Bulguların
Karşılaştırılması
Nur YÜCEL EKİCİ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, parotis bezinde kitle ile gelen hastalarda, ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)’nin tanısal değerini ve doğruluğunu
belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem ve Gereç: Mart 2015-Ocak 2019 yılları arasında, kliniğimizde parotidektomi operasyonu uygulanan hastalar içinden, operasyon
öncesi ultrason eşliğinde İİAB yapılan 121 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. İİAB sonuçları ile operasyon sonrası alınan spesmenin
histopatolojik sonuçları karşılaştırılarak, İİAB’nin güvenilirliği değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 87’si erkek (71.9%), 34’ü kadın (28.1%) olup yaş ortalaması 43 idi. İİAB sonuçları 13 hastada (10.7%) non-diagnostik
olarak geldi. Kalan 108 hastanın 24’ünde malign, 84’ünde benign olarak raporlandı. Operasyon sonrası histopatolojik inceleme sonuçlarına
göre; İİAB’de malign olarak bildirilen 24 hastanın 19’u malign olarak doğrulanırken (79.2%), benign olarak bildirilen 84 olgunun 81’i benign
olarak doğrulandı (96.4%). Malign olguları saptamada İİAB’nin sensitivitesi %86.4, spesifitesi %94.1, pozitif prediktif değeri 79.2%, negatif
prediktif değeri %96.4 ve doğruluk oranı 92.6% olarak bulundu. Bu değerlere ait 95% güven aralığı sırasıyla; 65.09% - 97.09%, 86.95% 98.09%, 61.50% - 90.04%, 90.40% - 98.72% ve 85.93% - 96.75% olarak bulundu.
Sonuç: Ultrason eşliğinde İİAB, parotis kitlelerinin operasyon öncesi değerlendirilmesinde, yüksek sensitivite ve spesifite değerine sahip
değerli ve güvenilir bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyon biyopsisi, parotis, kitle
Giriş
Tüm baş boyun tümörlerinin yaklaşık %5-10’unu tükürük bezi tümörleri oluşturur. Tükürük bezi tümörlerinin %80-85’i parotis bezi kaynaklıdır
[1,2]
. Parotis tümörlerinin tedavisi asıl olarak cerrahi olmakla birlikte; cerrahinin planlanması, tümörün histopatolojisi ve lokal yayılımına bağlı
olarak değişmektedir. Bu hastalar sıklıkla kulak önünde şişlik şikayeti ile başvururlar. Tümörün lokal yayılımını değerlendirmek için bilgisayarlı
tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemi kullanılır. Pre-operatif dönemde lezyonların benign mi malign mi olduğu, malign ise
düşük grade mi yüksek grade mi olduğunun ayırt edilmesi hayati öneme sahiptir. Günümüzde pre-operatif tanıda en sık kullanılan yöntem
ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)’dir. Bu işlemin, minimal invaziv bir işlem olması, ciddi bir komplikasyona neden olmaması ve anestezi
gerektirmemesi gibi avantajları mevcuttur. Ancak, kesin tanı için deneyimli bir sitopatolog gerektirir.
Çalışmamızda, kliniğimize parotiste kitle tanısı izle izlenen ve opere olan hastalarda, ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)’nin tanısal değerini
ve doğruluğunu belirlemeyi amaçladık.
Yöntem ve Gereç
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliniğine Mart 2015-Ocak 2019 yılları arasında, parotiste kitle
nedeniyle başvuran ve parotidektomi operasyonu öncesinde ultrason eşliğinde İİAB yapılan 121 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.
İİAB sonuçları ile operasyon sonrası alınan spesmenin histopatolojik sonuçları karşılaştırılarak, İİAB’nin güvenilirliği değerlendirildi. İstatiksel
analizler için SPSS 22 for Windows programı kullanılarak spesifite, sensitivite, pozitif ve negatif prediktif değerleri hesaplandı
Bulgular
Çalışmaya parotiste kitle nedeniyle opere edilen, preoperatif ultrason eşliğinde İİAB yapılmış olan 22-76 yaş arası toplam 121 hasta
dahil edildi. Hastaların 71.9%’u erkek (n= 87) ve 28.1’si kadın (n=34) olup yaş ortalaması 43 idi. Hastaların post-operatif histopatolojik
sonuçları tablo 1’de özetlenmiştir. En sık görülen benign tümör 64.2% ile pleomorfik adenom iken en sık görülen malign tümör 30.7% ile
mukoepidermoid karsinom bulundu. İİAB sonuçları 13 hastada (10.7%) non-diagnostik olarak geldi. Kalan 108 hastanın 24’ünde malign
(19.8%), 84’ünde benign (69.4%) olarak raporlandı. Operasyon sonrası histopatolojik inceleme sonuçlarına göre; İİAB’de malign olarak
bildirilen 24 hastanın 19’u malign olarak doğrulanırken (79.2%), benign olarak bildirilen 84 olgunun 81’i benign olarak doğrulandı (96.4%).
Malign olguları saptamada İİAB’nin sensitivitesi %86.4, spesifitesi %94.1, pozitif prediktif değeri 79.2%, negatif prediktif değeri %96.4 ve
doğruluk oranı 92.6% olarak bulundu. Bu değerlere ait 95% güven aralığı sırasıyla; 65.09% - 97.09%, 86.95% - 98.09%, 61.50% - 90.04%,
90.40% - 98.72% ve 85.93% - 96.75% olarak bulundu (Tablo 2).
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Tartışma
Parotis bezinin en sık görülen benign tümörü pleomorfik adenoma iken, en sık görülen malign tümörü ise mukoepidermoid karsinomdur [3].
Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak benig tümörler içinde 64.2% ile en sık pleomorfik adenom, malign tümörler içinde 30.7%
oranda mukoepidermoid karsinom bulundu.
İİAB, tümör ve tümör olmayan patolojilerin ayrımında %95’in üzerinde sensitiviteye sahipken, benign/malign ayrımında %90 sensitiviteye
sahiptir. Ancak tümör tipini tayin etmedeki sensitivitesi %80 – 85’e kadar düşmektedir. Örneğin düşük grade mukoepidermoid karsinom
tanısında sensitivitesi oldukça düşüktür [1]. Çünkü parotis tümörleri benzer klinik ve histopatolojik özelliklere sahip geniş bir tümör grubunu
içerir. Bu tümörlerde kistik dejenerasyon ile de sıkça karşılaşılır ki; kistik döküntü içeren aspiratlarda kesin tanı koymak oldukça zordur [1].
Bizim çalışmamızda malign olguları saptamada İİAB’nin sensitivitesi %86.4 ve spesifitesi %94.1 olarak bulundu. Bu tümörlerin histolojik
tipini tayin etmede bir diğer tanı metodu ise operasyon sırasında frozen göndermektir. Olsen ve ark [4] yaptığı çalışmada frozen incelemenin,
karsinomu lenfomadan, düşük grade tümörleri yüksek grade tümörlerden ayırmada oldukça etkili sonuçlar verdiğini bildirmiştir. Malign tümör
tanısında 98.5% sensitivite ve 99.0% spesifiteye sahip olduğunu bildirmiştir.
Sonuç olarak İİAB, parotis bezi kitlelerinin pre-operatif tanısında güvenilir, kolay ce ucuz bir yöntemdir. Biyopsinin ve sitopatolojik incelemenin
deneyimli kişilerce yapılması yalancı negatiflik oranını azaltacağını düşünmekteyiz.
Kaynaklar
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Tablolar
Tablo 1: Hastaların post-operatif histopatolojik sonuçları
Post-operatif histopatolojik tanı
Benign tümörler
Pleomorfik adenoma
Whartin tümörü
Sebaseöz lenfadenom
Bazal hücreli adenom
Onkositoma
Myoepitelyoma
Malign tümörler
Mukoepidermoid karsinom, yüksek grade
Mukoepidermoid karsinom, düşük grade
Epidermoid karsinom
Asinik hücreli karsinom
Pleomorfik Ex adenokarsinom
Adenoid kistik karsinom
Ductal karsinom
Metastatik karsinom

Hastalar, n (%)
n:95 (%78.5)
61 (%64.2)
21 (%22.1)
5 (%5.3)
4 (%4.2)
2 (%2.1)

Kadın, n
n: 37
27
3
4
2
1

Erkek, n
n: 58
34
18
1
2
1

2 (%2.1)

-

2

n: 26 (%21.5)
5 (%19.2)
3 (%11.5)
4 (%15.4)
3 (%11.5)
2 (%7.7)
4 (15.4)
3 (%11.5)
2 (%7.7)

n: 12
3
2
2
1
1
2
1
-

n: 14
2
1
2
2
1
2
2
2

Tablo 2: İİAB sonuçları ve postoperatif histopatolojik sonuçların karşılaştırılması
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Histopatoloji malign; n:22

Histopatoloji benign; n:86

İİAB malign; n:24

19

5

Pozitif prediktif değer
(19/24) - %79,2

İİAB benign; n:84

3

81

Negatif prediktif değer
(81/84)- %96,4

Sensitivite
(19/22) - %86,4

Spesifite
(81/86) - %94,1

Doğruluk (100/108) - % 92,6

S-8
Yoğun Bakımlarda Elektif Perkütan Trakeotomi Deneyim ve Komplikasyonlarımız
Betül TEZER
Esenyurt Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul

Yoğun bakımlarda, entübasyonun komplikasyonlarından korunmak için uygulanan bir hava yolu sağlama yöntemi olan Elektif Perkütan
trakeotomi (EPT), giderek artan sıklıkta ve cerrahi tekniğe göre daha fazla oranda kullanılmaktadır. Yatak başında, daha az alet ve materyal
kullanarak, kısa sürede, küçük bir insizyonla, hava yolunu güvene alması nedeniyle tercih sebebimiz olmuştur. 2011-2018 yılları arasında
Özel Bahat Hospital YBÜ’de 370 olguya açılan elektif perkütan trakeotomilerin retrospektif olarak değerlendirmesiyle kazanılan deneyim
ve komplikasyonlardan söz edilmiştir. Yoğun bakımda uzun süreli yapay solunum ihtiyacı olanlarda 7. gün, diğer olgularda OTE kalışının
15. günü, hastanın tanı ve prognozuna göre EPT açılmıştır. Ciaglia sıralı dilatasyon, Griggs (forseps dilatasyon) ve perku-twist yöntemleri
arasında Forseps Dilatasyon tekniği ağırlıklı olarak uygulanmıştır. Girişim sırasında olgular OAB, HR, SAT.; girişim sonrası olgular,
aspirasyon, solunum seslerinin dinlenmesi, SAT, AKG ve AC grafisi ile izlenmiş, majör kanamada KBB den yardım alınmıştır. Erken
komplikasyonlardan girişim esnasında 7 olguda hipoksi, 2 olguda hava yolu kontrolünün kaybı nedeniyle OTE ye dönüş, 6 olguda
ETT kafının patlaması, 3 olguda major (arter yaralanması) 27 olguda minör (basit venöz) kanama, 8 olguda Pnömotoraks, 4 olguda
hipotansiyon, 1 olguda Pnömomediasten görülmüştür. 1 olguda klavuz telin tamamen içeri kaçması, 11 olguda klavuz telin kıvrılması -geri
çekilmesinde zorluk, 3 olguda yerleştirme esnasında trakeotomi kanül kafının patlaması, 3 olguda yanlış pasaj gelişmiştir. Postoperatif
(EPT açıldıktan sonra 24 saat ) 9 olguda Subcutan amfizem gelişmiştir. Geç dönem komplikasyonlardan 10 olguda trakeo-ösofagial fistül,1
olguda dekanülasyon sonrası trakeomalazi görülmüştür. EPT açtığımız 370 olgunun 14 ‘ü dekanüle edilip, sorunsuz şekilde taburcu
olmuştur. 41 olgu trakeostomize halde sevk edilmiş. 1 olgu işlemin 2. günü pnömomediasten, 1 olgu erken dönemde pnömotoraks nedeniyle
kaybedilmiştir. 1 olguda 2 ü ES verilmesini gerektiren majör kanama olmuştur. Komplikasyonlarımız tecrübeye bağlı olarak azalmıştır.
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S-9
Alerjik Rinitli Çocuklarda Subkutan Allerjen İmmünoterapisi (SKIT): Tek Merkez Deneyimi
Serkan FİLİZ
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji ve İmmünoloji Kliniği, Antalya

Giriş: SKİT, yeni allerjen duyarlanmasına engelleyerek ve allerjen spesifik immün tolerans gelişimini indükleyerek alerjik hastalıkların seyrini,
değiştirebilen tek tedavi yöntemidir. Çalışmamızda AİT başladığımız alerjik rinitli çocuklarının klinik ve demografik bulguları sunuluştur.
Yöntemler: Çalışmaya Şubat 2012-Aralık 2018 tarihleri arasında “ARIA 2010 ” rehberine göre alerjik rinit tanısı konan ve SKIT tedavisi
başlanan hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta kayıtlarından; hasta yaşı, cinsiyeti ve ailede atopi öyküsü, rinit süresi
ve özellikleri ve astım varlığı değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinik verileri tablo 1’de verilmiştir. Rinokonjuktivit total semptom skoru
(RTSS) ve görsel analog skalası (VAS), SKİT öncesi ve sonrasında karşılaştırıldı. Eşlik eden astımı olanlarda da SKİT öncesi ve sonrası astım
kontrol (AKT) testi de analiz edildi.
Sonuçlar: Çalışmaya yaşları 7-20 yaş arası olan 35 çocuk (20 erkek, 15 kız) alındı. AR süresi ortalama süresi 6.75 ± 2.5 yıl idi. Hastaların
15’inde (% 43) eşlik eden astım vardı. Hastaların 27’sinde (% 77) ailede atopi öyküsü mevcuttu. Otuz (% 85.7) ‹nda çoklu alerjen duyarlılığı
vardı. Ortalama TIgE ve eozinofil sayım yüzdeleri sırasıyla 314,5 ± 272.9 IU / ml ve % 6.3 ± 3.2 idi.
SKİT sonrası RTSS ve VAS skorları [(6.63 ± 2.23, 15.53 ± 2.77), (sırasıyla 3.48 ± 1.2, 8,28 ± 1,4), eşleştirilmiş (paired) örneklem t
testi, p = 0.001] sonrasında anlamlı olarak düzeldi.
Ek olarak, SKİT sonrası AKT skorları anlamlı olarak düzeldi (16,8 ± 2,6, 20,4 ± 2,8, eşleştirilmiş (paired) örneklem t testi, p = 0,001)
(Tablo 2).
Karar: Uygun endikasyon ile seçilmiş AR’li hastalarda SKİT tedavisi hastaların semptomlarında iyileşme gösterirken, astımlı olgularda
kontrol sağlamada fayda sağlamaktadır.
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S-10
Adenoidektomi Yapılan Hastalarda Adenoid Hacmi İle Kanama Miktarının İlişkisi
Mahmut Alper KANMAZ
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilimdalı, Gaziantep

Amaç: Adenoidektomi sonrası yapılan değerlendirmeler sonucunda adenoid hacmi ile kanama miktarı arasında bir ilişki olup olmadığının
değerlendirilmesi
Materyal & Metod: SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Poliklinğine 2018 Kasım ve 2019 Mart tarihleri arasında
başvuran ve yapılan KBB muayenesi sonucunda yalnızca adenoidektomi yapılması planlanan 118 hasta çalışmaya alındı. Aynı Cerrah
tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında adenoid hacimlerine göre ayrıldı. Adenoidektomi sonrası adenoid dokusunun hacmi
ölçülerek 2cc ve altı olanlar ile 2cc üzeri olanlar şeklinde iki farklı grup oluşturuldu. Sonrasında kanama kontrolü yapılana kadar geçen
süredeki kanama miktarı ölçülerek her iki grup arasındaki kanama miktarları arasında istatistiksel açıdan karşılaştırma yapıldı.
Bulgular: Hastaların yaşları 2 ila 11 arasında olup her iki gruptaki yaş ortalamaları benzer şekildeydi. Adenoid dokusu 2cc ve altı olan grupta
yaş ortalaması 6.07 ±3.08 yaş ve diğer grupta ise yaş ortalaması 5.33 ±2.55 yaş idi. İki grup karşılaştırıldığında yaş açısından iki grup
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,64). Her iki grup arasında kanama miktarları ise adenoid hacmi 2cc ve altı
olan grupta kanama miktarı 27.62cc ±2.27 ve diğer grupta ise 24.07cc ±2.41 olarak ölçüldü. Her iki grup arasındaki kanama miktarları
karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p=0.38).
Sonuç: Yaptığımız bu çalışma neticesindeki değerlendirmeler ve ölçümler sonucunda adenodeiktomi hacmi ile kanama miktarı arasında bir
ilişki bulunmadığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adenoidektomi, Adenoid hacmi, Kanama kontrolü
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S-11
Eğri Burnu Düzeltmede İnfraorbital Nazal Aks Lateralizasyon Süturu
İbrahim ERDİM
Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Tokat

Amaç: Eğri burnu düzeltmek amacıyla uygulanan bir sütur tekniğinin etkinliğini değerlendirmek.
Yöntem: 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim
Dalı’nda “İnfraorbital Nazal Aks Lateralizasyon Süturu (İNALS)” adını verdiğim tekniği uygulayarak rinoplasti operasyonu yaptığım hastaları
incelendim. Hastaların nazal deformiteleri preoperatif olarak I-tip ve C-tipi olmak üzere iki ayrı gruba ayrıldı. S-tipi nazal deformitesi olan
hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların preoperatif ve postoperatif en az 1 yıl sonrasında çekilmiş olan fotoğraflarında nazal aks açıları
ölçüldü. Bu kontrollerde ayrıca hastalara ROE (Rhinoplasty Outcome Evaluation - Rinoplasti Sonuç Değerlendirme) anketi doldurtuldu.
Preoperatif ve postoperatif fotoğrafları çekilmiş ve ROE anketini doldurmuş olan 18 yaş üstü hastalar çalışmaya dâhil edildi.
Bulgular: Çalışma 11’i erkek, 5’i bayan toplam 16 hasta içermekteydi. Hastaların yaş ortalaması 26,9 (max-min: 20 – 42) yıl olarak saptandı.
Nazal aks deviasyonlarının 9’u I-tipi ve 7’Si C-tipi idi. I-tipi aks eğriliği olan hastalarda preoperatif açı ortalaması 6.6 derece iken postoperatif
açı ortalaması 0.7 derece olarak saptandı. C-tipi aks eğriliği olan hastalarda preoperatif açı ortalaması 139.8 derece iken postoperatif açı
ortalaması 178.3 derece olarak saptandı. Preoperatif nazal aks deviasyon skoru 86.1 ± 9.6 iken postoperatif nazal aks deviasyon skoru
96.1 ± 2.0 olarak saptandı. I-tipi vakaların %77.8’inde, C-tipi vakaların ise %85.7’sinde açısal olarak tam düzelme sağlandı. Hastaların
fonksiyonel ve estetik açıdan operasyondan memnuniyetini değerlendirmek amacıyla yapılan anket sonucunda ise preoperatif ROE skoru
32,8 ± 9,0 iken postoperatif ROE skoru 86,2 ± 10,0 olarak saptandı. Hastaların 14’ünde operasyondan memnuniyet çok iyi iken, 2’si orta
dereceli memnuniyet belirtti. Gerek nazal aks deviasyon skoru gerekse de ROE skoru açısından karşılaştırıldığında hastalarda postoperatif
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düzelme saptandı (p˂0.005).
Sonuç: İNALS hem I-tipi hem de C-tipi nazal aks deviasyonlarını düzeltmede alternatif bir teknik olarak kullanılabilir. Ek bir materyal
gerektirmemesi, operasyon esnasında tekrar tekrar denenebilmesi ve destruktif bir teknik olmaması diğer tekniklere olan üstünlükleridir.
Ancak bu teknikle ilgili daha net bilgi elde edebilmek için çok daha fazla hasta üzerinde etkinliğini değerlendirmek gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Nazal aks, deviasyon, sütur

34

S-12
İnverted Papiloma - Endoskopik Medial Maksillektomi
Hasan Deniz TANSUKER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul

Giriş: İnvertred papilloma (Schneiderian papillomu) nazal kavitenin en sık tümörü olup en sık lateral nazal duvardan (orta mea) gelişir. En sık
maksiller ve etmoid sinüsleri tutar ancak orbita, frontal ve sfenoid sinüs tutulumu nadir değildir. En sık semptom tek taraflı burun tıkanıklığı
olup rinore ve epistaksis çoğunlukla eşlik eder. İnvertred papilloma vakalarının %10’unda invaziv karsinomanın eşlik ettiği bildirilmiştir.
Hastaların büyük çoğunluğu erişkindir ve tanı konulduğunda genellikle nazal kaviteyi tamamen veya tama yakın doldurmuş olur. Tipik
olarak büyük bir nazal kitle ile lateral nazal duvarda destrüksiyon vardır. Tanıda görüntüleme çok önemli olup bilgisayarlı paranazal sinüs
tomorgrafisi mutlaka istenmeli ve imkan varsa yüz MRI da dahil edilmelidir. Kesin tanı punch biyopsi ile histopatolojik değerlendirme sonucu
konur. İnverted papillomanın tedavisi mutlak cerrahi olup tümör dokusu bırakmadan geniş cerrahi eksizyon gerekir. Medial maksillektomi en
sık uygulanan cerrahi olup nükslerin çoğu 2 yıl içinde olmaktadır.
Amaç: İnverted papillomanın tanı ve tedavi stratejisini tüm basamaklarıyla ve ameliyat videosu eşliğinde tartışmak.
Yöntem ve Gereçler: Kliniğimizde inverted papilloma nedeniyle endoskopik medial maksillektomi uyguladığımız hastanın tanı ve tedavi
basamaklarını poliklinik başvurusundan post operatif kontrollerine kadar literatür ve video eşliğinde sunmak.
Tartışma ve Sonuç: Endoskopik medial maksillektomi inverted papilloma tedavisinde uygulanması gereken güvenilir bir cerrahi olup güvenli
ellerde komplikasyon ve nüks oranları düşüktür.
Anahtar kelimeler: İnverted papilloma; endoskopik medial maksillektomi.
Kaynaklar:
1.
2.
3.
4.
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S-13
Kulak Ağrısı ve Bruksizm
Kemal KEF
Özel Keşan Hastanesi Edirne, Türkiye

Kulak ağrısı, polikliniğe başvuruda önemli ve sık bir sebeptir. Kulak kaynaklı ağrı sebeplerinin yanında, komşu doku ve organlara bağlı
gelişen otaljiler de görülmektedir. Farenks, dil, oral kavite, larenks tümörleri kulağa yansıyan ağrı oluşturabilir. Diş kökenli ağrılar da kulağa
yansıyabilir. Kişilerin yeme alışkanlıkları, çiğneme kaslarını kötü kullanmaları da kulak ağrısı sebebi olabilir.
Bruksizm, kişinin farkında olmadan dişlerini birbirine sürterek gıcırdatması veya güçlü bir şekilde sıkmasıdır. İnsanların yaklaşık %8 ilâ 21›ini
etkileyen bir klinik durumdur. Her yaş grubunda görülebilir. Kadınlarda erkeklerden daha sıktır. Kent yaşamında ve gelişmiş toplumlarda
insidans artar. Genellikle uykuda görülür. Ancak gün içinde uyanıkken de görülebilir. Bazı hastalarda hem gündüz hem de gece bruksizm
görülebilir. Kulak burun boğaz polikliniğine kulak ağrısı ile başvuran hastalarda bruksizm göreceli olarak sık görülen bir sebeptir.
Bruksizm; psikolojik, nörolojik hastalıklar, diş kapanış sorunları, çene eklem sorunları, apne ve reflüye bağlı oluşabildiği gibi sağlıklı bireylerde
de görülebilir. Daha çok eşler tarafından fark edilir.
Bruksizm, özellikle kesici dişlerde olmak üzere diş çiğneme yüzeyinde düzleşmeye, testere görünümüne neden olabilir. Hastalarda genellikle
temporal bölgede sık olan baş ağrısı, kulak ağrısı görülebilir. Çiğneme sırasında yorgunluk, temporal ve masseter kaslarda ağrı meydana
gelir. Kulakta çınlama oluşabilir. Uzun süreli olgularda masseter kasta tek taraflı veya iki taraflı hipertrofi oluşur. Uzun süreli bruksizm yüzün
görünüşünde de değişikliklere neden olur. Dişlerdeki aşınmalar sebebiyle oklüzyonun dikey boyutu azalır. Burun-çene ucu arası kısalır. Göz
ve dudak çevresinde kırışıklıklar meydana gelir. Dudaklar silikleşir ve kişi daha yaşlı görünür. Hastalar yüzlerinin alt bölümünde genişlemeden
ve asimetriden şikâyet ederler.
Haftada en az 3-5 gece olan ve 6 hafta süren diş gıcırdatma öyküsü ve hastanın partnerinin verdiği bilgiler tanıya gitmede önemlidir. Diş
yüzeylerinde düzleşme ve aşınma, sık olmasa da dilin yan kenarları ve bukkal oral mukozadaki diş izleri, çiğneme kaslarının palpasyonu
sırasında miyofasyal ağrı olması tanıya gitmeyi kolaylaştırır. Tanı için radyolojik tetkik, polisomnografi yapılabilir. Uyku kayıtlaması sırasında
nörolojik bir sebep yokken temporal veya masseter kasılmalarının saptanması bruksizm lehine değerlendirilir.
Bruksizm tedavisinde öncelikle hastanın ağrısının giderilmesi önemlidir. Bu amaçla hastaya analjezik ve antienflamatuar ilaçlar verilebilir.
Temporal ve masseter kasların aşırı sıkıldığı olgularda kas gevşetici ilaçlar da tedaviye eklenir. Gece olan bruksizm olgularında hastaya
yatarken takması için silikon gece plağı önerilir. Ortodonti ve çene cerrahisi konsültasyonları tedavinin planlanmasında ve devam ettirilmesinde
önemlidir. Nörolojik ve psikiyatrik konsültasyonlar sonucu psikoterapi yapılması veya sedatif ilaç verilmesi gerekebilir. Hastaya doğru
çiğnemenin öğretilmesi, yastıksız ve düz yatılması şikayetlerin gerilemesine yardımcı olur. Amitriptilin verilmesi bruksizmi ve kas ağrılarını
tedavide olumlu etki yapar. Yüz asimetrisi gelişmiş hastalarda masseter kas içine 4-5 noktadan yapılan botoks uygulamaları yüzün normal
haline dönüşüne katkı sağlar. Kişiyi rahatlatacak yoga benzeri beden zihin egzersizleri, biofeedback teknikleri, alkol ve sigaranın bırakılması,
kafein alımının sınırlandırılması da tedaviye olumlu katkı sağlar. Polisomnografi altın standart olarak kabul edilir. EMG ve EEG de tanıda
kullanılabilir.
Kaynaklar
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S-14
Nazal Tepe Hava Akımı Ölçümü ile NOSE Skorlaması Birlikte Değerlendirildiğinde
Nazal Obstrüksiyonun Yerini Belirleyebilir mi?
Seyit Mehmet CEYLAN
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı, Gaziantep

Amaç: Rinolojik muayene ve paranazal BT ile tespit edilen nazal deformitelerin PNIF (Peak Nazal İnspiratory Flowmetri) ve NOSE skoru
karakteristiklerini ortaya koymak.
Materyal ve Metod: Nazal obstrüksiyon nedeniyle yalnızca fonksiyonel cerrahi yapılan 249 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Allerjik
rinit, nazal polipozis, kronik sinüzit, KOAH ve/veya astımı olan hastalar ve revizyon cerrahisi geçirenler çalışma dışı tutuldu. Buna göre
162 hasta çalışmaya dahil edildi.Operasyon öncesi NOSE skorlarlaması ve PNIF ölçümleri yapılan bu hastaların preoperatif muayene
bulguları, paranazal sinüs BT bulguları ve ameliyat esnasında uygulanan cerrahi prosedürler kaydedildi. Hastalar nazal deformitelerine göre
anterior deviasyonu olan hastalar, posterior deviasyonu olan hastalar, hem anterior hem de posterior deviasyonu olan hastalar, konka
büllozası olan hastalar ve eksternal aks deviasyonu olan hastalar ile cerrahi olarak da nazal valve cerrahisi yapılanlar, septoplasti ve konka
elektrokoterizasyonu yapılanlar, septoplasti ve parsiyel alt konka rezeksiyonu yapılanlar olmak üzere alt gruplara ayrılarak değerlendirildi.
Bulgular: Nazal valve cerrahisi uygulanan 6 (% 3) hastanın PNIF ve NOSE skoru ortalaması sırasıyla 53,3 ± 12,1, 13,2 ± 1,5, konka
bülloza rezeksiyonu yapılan 4 (% 2) hastanın PNIF ve NOSE skoru ortalaması sırasıyla 90 ± 8,2, 16,25 ± 1,3 idi. Eksternal aks deviasyonu
olan 26 (% 16) hastanın PNIF VE NOSE skoru ortalaması sırasıyla 81,2 ± 20,7, 14,1 ± 1,9, yalnız septoplasti ve parsiyel alt konka
rezeksiyonu yapılan 22 (% 13,6) hastanın PNIF VE NOSE skoru ortalaması sırasıyla 100,4 ± 15,9, 16,6 ± 1,6, yalnız septoplasti ve
konka elektrokoterizasyonu yapılan 130 (% 80,2) hastanın PNIF VE NOSE skoru ortalaması sırasıyla 105,8 ± 18,5, 14 ± 1,8 idi. Anterior
deviasyonu olan 72 (% 44,4) hastanın PNIF VE NOSE skoru ortalaması sırasıyla 76,25 ± 18, 14±1,5 idi. Posterior deviasyonu olan 42
(%25,9) hastanın PNIF VE NOSE skoru ortalaması sırasıyla 108,8 ± 16,5, 14,6 ± 1,8 idi. Anterior ve posterior deviasyonu olan 48 (% 29,6)
hastanın PNIF VE NOSE skoru ortalaması sırasıyla 70,9 ± 23,6 15,2±2,2 idi. Yalnız septoplasti ve alt konka rezeksiyonu yapılan hastalar ile
yalnız septoplasti ve konka elektrokoterizasyonu yapılan hastaların PNIF skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05),
ancak NOSE skorları karşılaştırıldığında alt konka rezeksiyonu yapılan grupta NOSE skoru anlamlı derecede daha yüksekti (p=0,02). Anterior
nazal septum deviasyonu olan grupla posterior septum deviasyonu olan grup karşılaştırıldığında anterior nazal septum deviasyonu olan
gruptaki PNIF değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü (p<0,001), NOSE skorları açısından iki grup arasında anlamlı bir
fark yoktu (p>0,05). Anterior ve posterior deviasyonu birlikte olanlar ile sadece anterior deviasyonu olan gruplar arasında PNIF ve NOSE
skorları açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05)
Sonuç: Anterior deviasyonu olan hastalarda ve nazal valve darlığı olan hastalarda PNIF ölçümleri anlamlı derecede daha düşüktür. NOSE
skorları ise kemik konka hipertrofisi olan hastalarda belirgin şekilde daha yüksektir. Posterior deviasyonu olan hastalarda PNIF skorları daha
iyiyken NOSE skorları daha yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Nazal Tepe Hava Akımı, NOSE Skalası, Nazal Obstrüksiyon
Referanslar
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S-15
Parotidektomide Komplikasyonlar: Önleme ve Tedavi
Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
Mümtaz Taner TORUN
Bandırma Devlet Hastanesi, KBB&BBC Kliniği, Balıkesir

Tükrük bezlerinin en büyüğü olan parotis çeşitli lezyonlar nedeniyle opere edilmektedir. Malign, benign tümörlerin yanı sıra, travma, kronik
enflamasyon ve tükrük taşları bu endikasyonlar arasındadır. Parotidektomi operasyonunda fasiyal sinir parezisi/paralizisi, Frey sendromu,
ilk ısırık sendromu, tükrük fistülü, sialosel, kozmetik deformiteler, yara yeri enfeksiyonu, hematom gibi çok sayıda komplikasyon riskleri
bulunmaktadır. Tüm bu komplikasyonları önlemek, geliştiğinde ise hasta yönetimini planlamak tecrübe ve titiz bir çalışmayı gerektirmektedir.
Pre-operatif hasta değerlendirmesi, komorbid hastalıkların bilinerek gerekli tedavilerin planlanması ve anatomiye hakimiyet önemli
noktalardandır. Tüm bunlar için yardımcı ekipmanların ve cerrahi bilgi birikiminin olması da diğer gereklilikler arasındadır.
Bu makalede parotis cerrahisi sırasında karşılaşılabilecek komplikasyonlar, bunları önleme yöntemleri ve önlenemeyenlerin tedavi seçenekleri
literatür gözden geçirilerek tekrar tartışılmıştır.
Giriş
Tükrük bezindeki tümörler tüm vücuttaki tümörlerin %2-3 kadarını, baş-boyun bölgesinde görülen tümörlerin ise %5 ile 10’unu oluşturmaktadır
(1). Bu tümörlerin %75-80’i parotis bezi kaynaklıdır (2). Parotis bezi tümörlerinin %80’i benign olup, bunların %75’i pleomorfik adenom,
%15-20’si Warthin tümörü, %10’u da diğer benign tükrük bezi tümörlerinden meydana gelmektedir (3)
Parotis bezinden köken alan en sık malign tümör ise mukoepidermoid karsinomdur (4). Parotis kitlelerinin tedavisi için yüzeyel, parsiyel
yüzeyel, total, radikal parotidektomi ve enükleasyon gibi çeşitli cerrahi teknikler tanımlanmış ve günümüzde de halen kullanılmaktadır. Bu
cerrahiler sırasında oluşabilecek komplikasyonlar arasında hematom, yara yeri enfeksiyonu, aurikülaris magnus nöropati, Frey sendromu,
fasiyal sinir (FS) parezisi/paralizisi, tükrük fistülü ve sialosel sayılabilir. Dikkatli diseksiyon, FS monitörizasyonu, post-operatif düzenli yara
bakımı yapılarak cerrahi komplikasyonların önüne geçilebilir.
Çalışmamızın amacı bu komplikasyonları öngörüp önleyebilmek için literatür eşliğinde bir gözden geçirme yapmaktır.
Parotidektomi cerrahi tekniği:
Kulak lobülünün önünden başlayıp altını dolaşarak mastoid apeksten mandibulanın 3 cm altına uzanan insizyon 1912 yılında Blair tarafından
tanımlanmış, 1941 yılında Bailey tarafından modifiye edilmiştir (5). İnsizyonu takiben cilt flebi parotid fasya üzerinden masseterin arka
kenarına kadar eleve edilir. Tragal pointer ortaya konur styloid proçesin inferioru ile zigoma süperioru arasında bir düzlem oluşturulur. Parotis
kuyruğu ve pretragal bölümü serbestleştirilerek parotis mobilize edilir, mastoiddeki parotis fasyasına insizyon yapılır. FS dallarının bulunma
işlemi landmarklar kullanılarak birkaç şekilde yapılabilir. 1. Tragal pointer: FS tragal pointer’ ın yaklaşık 1 cm derin, ön ve alt tarafındadır. 2.
Timpanomastoid sütür hattı: FS; bu sütürün yaklaşık 6-8 mm derinindedir. 3. M. Digastrikus kasının arka karnı: Üst kenarına paralel, yaklaşık
1 cm üstünde seyreder. 4. Periferk dallar retrograd takip edilerek de ana trunkusa ulaşılabilir. Ayrıca stilomastoid çıkıntı, temporal kemik
içerisinde Fallop kanalı, fasiyal ven (posteriorundaki marjinal mandibuler dal takip edilerek) ve derin servikal fasyanın yüzeysel tabakası
(FSnin servikal dalının bulunması) da landmark olarak kullanılabilmektedir. FS dallarıyla birlikte ortaya konduktan sonra eksizyon uygulanır.
Komplikasyonlardan Korunma:
Fasial sinir hasarı: FS; parotisin yüzeyel ve derin lobları arasında ilerleyerek dallara ayrıldığından cerrahi sırasında en sık karşılaşılabilecek
komplikasyon geçici/kalıcı parezi/paralizidir. Sinir fonksiyonlarının korunabilmesi için en iyi önlemlerden biri cerrahi sırasında monitörizasyon
uygulanmasıdır. Özellikle periferik dallardan ana trunkusa ulaşım sırasında son derece yararlı olduğu bildirilmektedir (6). İntraoperatif
monitörizasyon yapılırken nöromüsküler blok yapılmamalıdır (7). İğne elektrodları FS’ nin frontal, zigomatik, bukkal ve marjinal mandibular
dallarının innervasyon alanlarına yerleştirilir (8). Ayrıca toprak ve stimülatör elektrodlar da yerleştirilir. Stimülatör probu cerrahi sahaya
alınır. Cerrah doğru ve yanlış EMG olaylarının ayırt edebilmelidir. FS monitörizasyonu nadiren komplikasyonlara da yol açabilir. Haengeli
ve ark. monitörizasyona bağlı 3 hastada fasiyal cilt yanığı görmüşler, bunun ise elektrod yerleştirme tekniğinde hataya bağlı olabileceğini
bildirmişlerdir (9).
FS’ nin korunması her zaman postoperatif fonksiyonların normal olacağını göstermez. Çeşitli çalışmalarda postoperatif FS’ nin geçici
hasarının %27-29 arasında, kalıcı hasarının ise %4-6 arasında olduğu bildirilmiştir (10,11). Terrell ve ark. çalışmalarında parotis cerrahisi
sonrası erken dönemde FS fonksiyonlarında hastaların %53.5’inda zayıflık olduğunu ve bunun %26.7 frontal, %24.4 orbital, %34.5 bukkal ve
%44.7 marjinal mandibular dalda ortaya çıktığını bildirmişlerdir (12). Geç dönemde ise bu hastaların %14,5’unda en az bir dalda bu zayıflık
devam etmiş, bunun da en sık majinal mandibular dalda olmak üzere (%9.7), daha sonra frontal (%6.1) ve bukkal dalda (%3.6) ortaya
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çıktığını ifade etmişlerdir (12). FS ve dalları korunarak uygulanan cerrahi sonrası oluşan paralizilerde en muhtemel sebep sinirin gerilmesidir.
Gerilme sonucu sinirde oluşan mekanik hasarlar ödem ve mikrosirkülasyonu bozukluğu iletimi engelleyebilmektedir (11). Bunun yanında
elektrokoterizasyona bağlı ısı hasarı ve aşırı sinir stimülasyonu da FS hasarının diğer olası nedenleridir.
Dikkatli cerrahi diseksiyon, monitörizasyonun uygun şekilde kullanımı, elektrokoterizasyondan kaçınma gibi uygulamalar ile FS hasarından
kaçınmak mümkün olabilir. Konjenital anomalilerde (aural atrezi gibi) FS’ nin seyrinin değişebileceği unutulmamalıdır.
N. Aurikularis Magnus hasarı: Sternokleidomastoid kas üzerinden parotise doğru ilerleyen bu sinir parotidektomi esnasında kesilebilmektedir.
Bu sinir parotis, angulus mandibula, mastoid, aurikulanın posteroinferior yüzü, kulak lobulü ve konka üzerindeki cildin duyusunu taşımaktadır.
Parotidektomi sonrası nervus aurikularis magnus kesisine bağlı duyu bozuklukları %57 oranında bildirilmekle birlikte etkilerinin en fazla ilk
1 yılda olduğu ve daha sonraki dönemlerde hastaların yaşam kalitesini önemli derecede etkilemediği bildirilmektedir (13). Kutanöz duyu
sinir liflerinin parsiyel rejenerasyonu, posteriorda nervus oksipitalis minörden, anteriorda transvers kutanöz sinirden gelişen kollateral
innervasyonlar ve hastaların bu kayıplara fiziksel uyumu sebebiyle erken dönmelerde görülen semptomlar ileri dönemlerde belirgin olarak
azalmaktadır (14). Önemli bir morbidite yaratmayacak olsa da diseksiyon sırasında uygun vakalarda korunabilir.
Frey Sendromu: Parotis bölgesinde yemek sırasında oluşan kızarıklık, terleme, yanma ve kaşıntı olan Frey sendromu 1923’te Lucia Frey
tarafından tanımlanmış ve aurikulotemporal sendrom olarak adlandırılmıştır (15). Patogenezinde yanlış yönlenmiş rejenerasyon teorisi en
sık kabul görenidir. Hem parotis bezine giden parasempatik sekretomotor lifler hem de ter bezlerine ve cilt altı kan damarlarına giden
post-sinaptik sempatik lifler aurikulotemporal sinir içerisinde seyreder. Parotidektomi esnasında yaralanan sinirin rejenerasyonu esnasında
parasempatik sekretomotor lifler, ter bezlerine ve kan damarlarına giden sempatik sinir liflerinin distal uçlarına yönelebilir. Böylelikle yemek
uyarısı ile terleme ve kızarmaya yol açan yeni bir kolinerjik tükrük refleksi oluşmaktadır. Görülme sıklığı %9 ile %65 oranında bildirilmektedir
(16-19). Semptomlar genel itibariyle cerrahiden 6 hafta sonra görülmeye başlar, ancak Sood ve ark. bu sürenin 5 yıla kadar uzayabildiğini
bildirmişlerdir (18). Bu komplikasyonu önlemek için çeşitli yöntemler tanımlanmış olup temelde geride kalan parotis dokusuyla cilt arasında
bir bariyer oluşturmak amaçlanmalıdır. Konuyla ilgili yapılan ilk çalışmalarda cilt flebi ne kadar kalın olursa Frey sendromu gelişme riski düşük
olur şeklinde bildirimler bulunsa da son yıllardaki çalışmalar ile böyle bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur (20-22).
Temporoparietal fasya, sternokleidomastoid kas ve yüzeysel muskuloaponörotik sistem fleplerinin yanı sıra otolog ve biyosentetik maddeler
(Aselüler dermal matriks, karın yağ grefti gibi) de Frey sendromunu önlemek için kullanılabilecek materyaller arasında sayılabilir (23).
Frey sendromunu önlemede medikal ajanlardan alkol, skopolamin, glikopirolat veya botulinum toksini A enjeksiyonu ve topikal ter önleyici
spreylerin kulanımı da gündemde olan bir konudur. Botulinum toksin enjeksiyonun etkin olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (24,25).
Literatürde Frey sendromunun nadir bir varyantı olarak tanımlanan temporoparietal Frey sendromunun insidansı çok düşük olduğundan bu
antitieyi önleme ve tedavi konusunda yeterli bilgi birikimi oluşmamıştır (26).
İlk ısırık sendromu (First Bite Syndrome): Parotis bölgesinde şiddetli bir kramp veya spazm ile karakterize olan ve her yemeğin ilk ısırığı ile
bir sonraki ısırıklarda azalan yüz ağrısını ifade eder. Genelde parotis derin lob eksizyonları sonrası ortaya çıkan bu sendromunun parotisin
sempatik innervasyon kaybı sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir (27). Ağrı medikasyonları, akapunktur ve botulinum toksini A uygulamaları
gibi tedavi seçenekleri mevcuttur. Özellikle botulinum toksini A uygulamalarının ağrı şiddetini azalttığını bildiren çalışmalar mevcuttur (28).
Tükrük fistülü ve sialosel: Parotidektomi sonrası sık görülen komplikasyonlardandır. Tükrük fistülü ve sialoselde semptomlar yemek
yeme ve çiğneme sırasında artış gösterir. Parotis cerrahisi sırasında duktusun dikkatli diseksiyonu yapılarak, eğer hasarlandığı görülürse
onarımının intraoperatif olarak yapılması bu komplikasyonları önlemekte faydalı olabilir. Post-operatif minör fistüller ve sialoseller konservatif
yaklaşımlarla tedavi edilebilir. Öncelikle oral alım kesilip sıkı pansumanlar uygulanabilir. Tükrük salgısını azaltan antikolinerjik ajanlar
kullanılabilir. Literatürde post- operatif persistan fistül oranları %4-14 arasında bildirilmektedir (29,30). Bu tip persistan olgularda timpanik
nörektomi, radyoterapi ya da parotidektomimin tamamlanması gibi daha agresif tedaviler uygulanabilir (31,32). Ayrıca Botulinum toksini A
kullanımı da iyi sonuçlar verebilmektedir (33).
Kozmetik deformite; çıkarılan gland hacmine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İnferior ya da süperior tabanlı sternokleidomastoid kas
transpozisyonu deformiteyi engellemek için kullanılabilir (34). İnsizyon bölgesinde hipertrofik skar ve keloid oluşumu görülürse intralezyoner
steroid ya da skar revizyonları uygulanabilir.
Cilt flebi nekrozu; nadir görülür. Sıklıkla flebin distal uçlarında ortaya çıkar. Mikrodolaşım bozukluğu olan hastalar dışında önemli bir problem
teşkil etmez. Flep tasarımında dikkatli olarak posteriora doğru fazla uzatılmış flepten kaçınılarak engellenebilir.
Hemoraji/Hematom; sık beklenen komplikasyonlar olmamakla birlikte yetersiz hemostaz sonucu ortaya çıkar. Operasyon sonlandırılmadan
önce dikkatle yapılacak kanama kontrolü sayesinde önlenebilir. Ayrıca operasyon alanına yerleştirilecek drenler ve sıkı pansumanlar da
yardımcı olabilir.
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Yara yeri enfeksiyonu; asepsi-antisepsi kurallarına uyulması durumunda oluşmaz. Önlemek için profilaktik antibioterapi şemaları uygulanabilir.
Trismus; masseter kas inflamasyonuna bağlı olarak gelişebilir. Sıklıkla hafif ve geçicidir.
Sonuç
Parotidektominin majör komplikasyonlarını önlemekte en önemli noktalar; cerrahın anatomiye hakim olması, dikkatli diseksiyon yapması,
farklı anatomik landmarkları bilerek kullanması ve cerrahi tekniği doğru seçmesi olarak özetlenebilir. Bunun yanında hastanın yaşı, komorbid
hastalıkların olması, eksize edilecek tümörün büyüklüğü, yerleşimi ve malign olup olmaması da komplikasyon gelişimini öngörmek için
pre-operatif olarak dikkatle değerlendirilmelidir. Komplikasyon geliştiği durumlarda mümkünse operasyon esnasında müdahale edilmeli,
sonradan gelişen komplikasyonların yönetiminde ise tecrübe sahibi olmak gerekmektedir. Minör komplikasyonlarda konservatif yöntemler
kullanılmalı, persistan durumlarda ise daha agresif yöntemler tercih edilmelidir.
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Açık rinoplastide nazal tipi daraltan klasik transdomal sütür tip ucunu daraltığı gibi bazı vakalarda burun ucunda pinched nose deformitesi
(konkav alar rim deformitesi) oluşturmaktadır.Açık rinoplstide burun ucunu daraltan hemitransdomal sütürü biz kapalı rinoplastide kullandık.
Hemitransdomal sütür klasik tip sütüründen farklı olarak alt lateral kartilaja sefalik triming yapıldıktan sonra tip difining pointin sefalik yönde
atılan bir yada iki düz sütürden ibarettir.Alt lateral kartilajın , lateral krurus ile medial krus’un sefalik kısmından atılan bir stürdür.Bu sütür klasik
dom daraltıcı matres stürede oluşabilecek pinched nose deformitesi oluşturmaz.Biz bu hemitranddomal sütürü lower lateral kartilajın sefalik
bölgesinden retrograt diseksiyon ile sefalik trim yaptıktan sonra medial ve lateral kruralarına sefalik yönde , tip difining noktasının hemen
1-2 mm altından bir yada iki sütütür koyarak yaptık.Bu sütür klasik tip sütürünede olduğu gibi burun ucunu inceltmekte fakat pinched nose
deformitesi oluşturmamaktadır.Aynı zamanda burun ucunun yukarı doğru rotasyonunda katkıda bulunmaktadır.Biz bu kapalı hemitransdomal
sütürü 69 vakada uyguladık.Bu sütürü uyguladığımız vakalarda burun ucunda pinched nose deformitesi oluşturmadan daraltığını istatiksel
olarak saptadık.
Anahtar Kelime: Rinoplasti, Transdomal sütür,Tip plasti
Giriş
Rinoplasti ameliyatlarında burunun şeklinin düz ve ucunun ufak yada daha ince olması , nasolabial açının yükseltilmesi ve tipin yukarı
doğru rotasyonu amaçlanır.Burun ucunu daraltmanın bir çok tekniği vardır.Bunlar fazla kartilajı çıkarma , kartilaj greft teknikleri , kartilaja
yapılan skorlama yada kesiler ve sütür teknikleri gibi tekniklerdir.Geniş burun uçlarının daraltılması için , açık rinoplastilerde geniş alt lateral
kartilajdan kıkırdak çıkartılması sonrası klasik transdomal sütür (Figür 1) tekniği kullanılmaktadır(1) .

Figür1: Klasik Transdomal Sütür (C.Cingi (1) )

Geniş burun ucu olan vakalarda kullanılan tip difining bölgesine konulan Klasik transdomal sütür olarak adlandırılan matres sütür olup bu
sütür çok sıkılınca burun ucunu çok daraltır ve bir çok vakada sıkılmış burun deformitesine (pinched nose deformity) yol açabilir Figür2.

Figür2:(Pinched nose deformity) Sıkılmış burun deformitesi(4).

Guyuron ve Behmand(1) ve Daniel(2) sıkışmış burun deformitesini en aza indirgemek için transdomal sütürün nazal tipin sefalik ucuna
konulmasını önermiştir.Sıkılmış burun deformitesini önlemek için kıkırdak grefti dikişin sıkılığını azaltılması gibi öneriler vardır.Açık rinoplastide
bunu önlemek hemitrandomal sütürü (Figür 3) ile sağlanabileceği ifade edilmektedir.(4)
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Figür 3: Hemitransdomal sütürü. (4)

Kapalı rinoplasti ameliyatlarında nazal tipi daraltmak ve supratip break olusturmak açık rinoplastiye nazaran oldukça zordur. Nazal tipi
inceltmek için bugüne kadar çok sayıda method tarif edilmiştir.Sütür teknikleri , kartilaj greftleri yada kartilaj triming tenliklerini sayabiliriz.
Açık rinoplastide bunları kapalı tekniğe nazaran yapmak daha kolaydır.Ancak kapalı rinoplastinin açık rinoplastiye göre bazı avantajları vardır.
Kollumellar kesi izi yoktur ,Pitanguy ligamanı korunur,tip ödemi daha olur ameliyat ve iyleşme süresi daha kısadır .
Bu çalişmada rinoplastide büllöz tiplerde burun ucunu daraltacak ve supratip break’i oluşturacak bir stürden bahsedilecektir.
Method:
Bu sütür lower lateral kartilajın medial krusu’u ile lateral kurus’u arasında tipe yakın yapılan hemitransdomal sütürün modifikasyonu olan
subkollumellar bölgeden geçen interkrural bir stürdür(Figür4) .

Figür4: Kapalı rinoplastide hemitransdomal sütür (Sub-Collumellar sütür)

Bu stütürü yapmak için önce transfiksiyon insizyonu ve buna birleştirilen interkartilajinöz insizyon ile kapalı rinoplasti açılımı yapılır. Geniş
olan alar kartiaj lateral krurasından minimal 5mm (0,5cm) kartilaj kalacak şekilde burnun şekline göre değişen miktarda kartilaj sefalik
ucundan retrograt teknikle burun ucuna doğru dekole edilip cildiyle birlikte çıkartılır. Burun ucu bir miktar incelmiş olur.Eğer uperlateral
kartilajın kaudal ucu uzun ve yanlara doğru genişse ondan da kartilaj triming yapılarak burun ucunun daralmasına katkıda bulunur.Nazal
hump şahsın burun özelliğinin elverdiği ölçüde alınıp gerekirse perkutan osteotomi yapılır.Nazal septum eğer deviasyonu yoksa tonque in
growe tekniği için septum mukoperiosteumu bilateral 1 cm kadar dekole edilir.Lowerlateral kartilajın medial kruraları birlerinden ayrılır.
Septumun kaudal ucu bu iki medial krura arasına alınır burnu nekadar kısaltıcaksak okadar septumun ucuna oturtulur hatta burun ucunu
kaldırmak istediğimizde bunu tespit etmeden biraz yukarıya alarak tespit etiğimizde burun ucu yukarı doğru rotasyon yapmış olur (Figür5).

42

Figür5: Tongue in groove tekniği(1)

Bundan sonra septum kolumellaya Transkollumellar sütür tekniği ile (5-0 Vicryl) ile tespit edilir.Sefalik yönde serbestleştirdiğimiz lowerlateral
kartilajın lateral krurası ile aynı kartilajın medial krurası arasında tipten 1-2 mm geriden bir stür konur(Resim1).
Sütürün tipe yakın yada uzak olması burnun şekline göre değişir.Bazı vakalarda tipe yakın bazı vakalarda biraz aşağıdan sütür konur.Bu sütür
burun ucunun sefalik kenarını aşağı çekerek burun ucununda yukarı ya doğru yönlendirmektedir. İstenilen miktarda burun ucunu kaldırmak
ve inceltmek için bu süturün yerinde ileri geri oynamalar yapılabilir.
Projeksiyon istenilen şekle geldiğinde bu sütürün altındaki interkartilajinöz insizyon vicryl 5-0 ile dikilir. Daha sonra septum kısaldığı
durumlarda ki her zaman değil artan septum cildi karşılıklı rahat bir konumda gelecek şekilde kısaltılır ve dikilir.Eğer bifid bir burun ucu
varsa nazal tip medial kruslar arasından yukarı doğru dekole edilerek kapalı şekilde interdomal sütür konulur bu sütür burun ucundaki bifid
görünümü giderir.
Nazal tipi kalın 69 kapalı rinoplasti tekniği ile sub-collumelar bölgeden, 5—0 vicryl kullanılarak hemitransdomal sütür konuldu.Ameliyat
öncesi ve sonrası nazal tipin inter-domal mesafesi ve supratip break açıları ölçüldü (Resim1)

Resim 1: Ameliyat öncesi ve sonrası yapılan ölçümler.

Resim 2’de kapalı teknik rinoplastide sub-collumellar bölgeden hemitransdomal sütürün konulmasını görülmektedir.Bu sütür ile dom
bölgesinin sefalik bölgesi daralmkta ama ,kaudal bölge ise daralmamakta böylece inter domal üçgen poligonu oluşur.Bu sütür açık
rnoplastide uygulanan hemitransdomal sütürün kapalı rinoplastiye uyarlanmış bir modifikasyonudur(Figür3).
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Resim2: Kapalı rinoplastide yapılan hemitransdomal sütür modifikasyonu olan subkollumellar interkurural sütür tekniği

Sonuç: Bu tekniği toplam 69 hataya uyguladık.Bu tekniği uyguladığımız vakalarda;1 yıl ile 5 yıl arasında takip süresinde vakaların
hiç birinde major komlikasyon saptanmadı.İstatiksel olarak nazal tip genişliğinin daraldığı supratip break point açısı daha keskin olduğu
saptandı. Vakalarda pinched nose deformitesi gelişmediği gibi supratip break açısı ile inter domal mesafe daha estetik görünüm kazandı.

Resim3: Ameliyat öncesi ve sonrası

Sonuç: Aslında tarif edilen subcollumellar (SC stür ) açık rinoplastide konulan dom stürünün sefalik bölgesinde kalan kısmına atılan
düz bir stürdür.Dom stürü gibi iki yerden geçmemekte sadece sefalik kısmından geçmektedir (Resim1).Bu stür domu daraltığı gibi tipin
projeksiyonunuda artırır.Supratip kırılma açısını daraltır.Aşağıda preop ve post op hastaresimleri mevcuttur.
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S-17
Fibromyalji Ayırıcı Tanısında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
Zafer Volkan GÖKÇE
Derindere Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Ağır OSAS tanısı alan, aynı zamanda fibromyalji gibi kronik ağrı ile seyreden kas hastalığı olan hastalarda, OSAS tedavisinin, kronik
ağrı tedavisinde etkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Ağır OSAS tanısı alan 26 fibromyalji tanılı hastaya devamlı pozitif basınçlı hava tedavisi (CPAP) başlanmış, tedaviden önce ve
tedavinin 6. ayında hastalar Epworth uykululuk skalası (EUS) ve ağrı için vizüel analog skala ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Polisomnografi yapılarak ağır OSAS tanısı alan hastaların AHI ortalaması 48,54 ± 6,68 idi. Hastaların CPAP tedavisi sonrasındaki
EUS ve ağrı skorlarındaki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Sonuç: Fibromyaljili hastalarda, uyku apne sendromuna yönelik sorgulamalar yapılmalı ve gerekirse polisomnografi mutlaka uygulanmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Obstrüktif uyku apne sendromu, Fibromyalji, Devamlı pozitif basınçlı hava tedavisi
GİRİŞ
Fibromyalji, kronik yaygın kas ağrısı ve vücutta hassas noktalarla karakterizedir.1 Tanı 2010 American College of Rheumotology kriterlerine
göre konulur.2 Uyku bozuklukları ve uykudan yeterince verim alınamaması, günlük yaşamı olumsuz etkilemektedir. Obstrüktif uyku apne
sendromu (OSAS), üst hava yolunda obstrüksiyon ve farengeal kollapsla karakterizedir. Horlama, uykuda dinlenememe, sabahları yorgun
kalkma, gündüz aşırı uykululuk ve uyku sırasında apne / hipopne epizodları ile karakterizedir. Polisomnografi, OSAS tanısında altın standarttır
ve apne-hipopne indeksi (AHI) ile OSAS şiddeti değerlendirilebilir. AHI değeri 5-15 arasında ise hafif, 15-30 arasında ise orta ve 30›un
üzerinde ise ağır OSAS olarak tanımlanmaktadır.3,4
Bizim çalışmamızda, polisomnografi sonucunda ağır OSAS tanısı alan, aynı zamanda fibromyalji gibi kronik ağrı ile seyreden kas hastalığı
olan hastalarda, OSAS tedavisinin, kronik ağrı tedavisinde etkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM
Ağır OSAS ve aynı zamanda fibromyalji tanısı alan 26 fibromyalji tanılı hasta üzerinde yapılan bir çalışmadır. Hastalar Devamlı pozitif basınçlı
hava tedavisi (CPAP) başlanmış, tedaviden önce ve tedavinin 6. ayında hastalar Epworth uykululuk skalası (EUS) ve ağrı için vizüel analog
skala ile değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Farklı zamanlarda ölçülen değişkenlerin ölçüm zamanları
arasındaki farklılığı incelenirken normal dağılmayan değişkenlerde WilcoxonSign Testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış
olup, p<0,05 olması durumunda ölçüm zamanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu belirtilmiştir.
BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen 26 hastanın 10›u kadın, 16›sı erkekti. Hastaların yaş ortalaması 52.16 ± 16,8 idi. Polisomnografi yapılarak ağır OSAS
tanısı alan hastaların AHI ortalaması 48,54 ± 6,68 idi. Hastaların CPAP tedavisi sonrasındaki EUS ve ağrı Skorlarındaki azalma istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur.
SONUÇ
Fibromyalji tanısı almış, aynı zamanda OSAS saptanmış hastalarla yaptığımız çalışmamızda, CPAP tedavisi ile ağrı skorlarında anlamlı
derecede azalma saptanması, bizi bu iki hastalık grubunun yakından ilişkili olabileceği sonucuna ulaştırmıştır. CPAP tedavisi hastanın
şikayetlerinde azalma sağlamış ve dolayısıyla günlük yaşam kalitelerini önemli ölçüde arttırmıştır. Fibromyaljili hastalarda, uyku apne
sendromuna yönelik sorgulamalarda yapılmalı ve gerekirse polisomnografi mutlaka uygulanmalıdır.
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SS-18
Alar Rim Destekli Tip Cerrahisi Poligon Konseptleri
Fuat BULUT
Reyap Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Rumeli Üniversitesi İstanbul

Amaç: Burun estetiğinin en önemli aşaması tip cerrahisidir. Tip cerrahisinin fonksiyonel ve estetik açıdan önemli bölgesi de alar rim
bölgesidir. Alar rim deformitesi primer ve sekonder rinoplastinin en sık görülen deformitelerindendir. Alar rim doğumsal olarak güçsüz
olabilir veya lateral krusun zayıflatılmasına bağlı alar cerrahiden sonra alar rimde güçsüzlük gelişebilir. Burun tip estetiğinde burnun yüzey
anatomisi ile altındaki yapıların anatomisi arasındaki ilişkiyi doğru anlamak çok önemlidir.1 Burada alar rim desteğinin poligon konseptindeki
önemini anlatmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Burun tip cerrahisinde yüzey estetiğini poligon konsepti ile açıklayabiliriz. Poligon konsepti, burun dış yüzeyinin ışık
gölgelenmelerine göre geometrik şekillere bölünmesidir.2 Alar rim kenarının estetiğinde lateral kruraların şekli ve pozisyonu önemli rol oynar.
Lateral krusun normalde sefalik kısmı kaudal kısmından daha yüksektir. Lateral krusun normalde ortalama vertikal uzunluğu 12 mm, genişliği
kendi uzunluğunun yarısı kadardır 6 mm, kalınlığı ise 0,7 mm dir. 3.4 Alar tabanın anatomik çalışmasında genel hasta popülasyonun % 20
sinde ince güçsüz alar rimin olduğu bildirilmiştir.5 İstenilen poligon noktalar için alt lateral krusu güşsüz veya daha önceki operasyona
sekonder güçsüz lateral krus gelişen hastalara lateral krusun kaudaline kıkırdak kondu. Kıkırdak 0.2x1.2 cm büyüklüğünde rim destek olarak
3 adet 5.0 PDS ile alt lateral krusun kaudalinin hizasının aşağısından tesbit edildi. Bu şekilde alar rim bölgesinin poligon konseptinin oluşması
sağlandı. Burun tip estetiğindeki uzun dönem sonuçları, kıkırdaktaki ve yumuşak dokudaki geçişler belirler. Özellikle dokudaki ödemin
azalması ile birlikte desteksiz bölgeler ortaya çıkar. Bu durum yüzey anatomisinde istenmeyen gölgelenmeler olarak yansır. Bu nedenle alt
lateral krusun desteği ve gücü alar rim estetiğinde başlıca rol oynar.
Bulgular: Alar rimin desteklenmesi sonucu daha estetik burun tip elde edildi. Lateralden, oblik ve tepe açısı ile nazal tip bölgesinde istenilen
alar rim elde edildi.
Sonuç: Poligon konsepti, alar rim bölgesinin yüzey anatomisi ile cilt altının arasındaki ilişkinin anlaşılmasında rol oynar. Bu konsept
düşünülerek alar rimin uygun olgularda desteklenmesi, tip estetiğinde estetik ve fonksiyonel sonuçlar almamıza yardımcı olur.
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S-19
Eğri Burnu Düzeltmede İnfraorbital Nazal Aks Lateralizasyon Sütürü
İbrahim ERDİM
Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Tokat

Amaç: Eğri burnu düzeltmek amacıyla uygulanan bir sütur tekniğinin etkinliğini değerlendirmek.
Yöntem: 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim
Dalı’nda “İnfraorbital Nazal Aks Lateralizasyon Süturu (İNALS)” adını verdiğim tekniği uygulayarak rinoplasti operasyonu yaptığım hastaları
incelendim. Hastaların nazal deformiteleri preoperatif olarak I-tip ve C-tipi olmak üzere iki ayrı gruba ayrıldı. S-tipi nazal deformitesi olan
hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların preoperatif ve postoperatif en az 1 yıl sonrasında çekilmiş olan fotoğraflarında nazal aks açıları
ölçüldü. Bu kontrollerde ayrıca hastalara ROE (Rhinoplasty Outcome Evaluation - Rinoplasti Sonuç Değerlendirme) anketi doldurtuldu.
Preoperatif ve postoperatif fotoğrafları çekilmiş ve ROE anketini doldurmuş olan 18 yaş üstü hastalar çalışmaya dâhil edildi.
Bulgular: Çalışma 11’i erkek, 5’i bayan toplam 16 hasta içermekteydi. Hastaların yaş ortalaması 26,9 (max-min: 20 – 42) yıl olarak saptandı.
Nazal aks deviasyonlarının 9’u I-tipi ve 7’Si C-tipi idi. I-tipi aks eğriliği olan hastalarda preoperatif açı ortalaması 6.6 derece iken postoperatif
açı ortalaması 0.7 derece olarak saptandı. C-tipi aks eğriliği olan hastalarda preoperatif açı ortalaması 139.8 derece iken postoperatif açı
ortalaması 178.3 derece olarak saptandı. Preoperatif nazal aks deviasyon skoru 86.1 ± 9.6 iken postoperatif nazal aks deviasyon skoru
96.1 ± 2.0 olarak saptandı. I-tipi vakaların %77.8’inde, C-tipi vakaların ise %85.7’sinde açısal olarak tam düzelme sağlandı. Hastaların
fonksiyonel ve estetik açıdan operasyondan memnuniyetini değerlendirmek amacıyla yapılan anket sonucunda ise preoperatif ROE skoru
32,8 ± 9,0 iken postoperatif ROE skoru 86,2 ± 10,0 olarak saptandı. Hastaların 14’ünde operasyondan memnuniyet çok iyi iken, 2’si orta
dereceli memnuniyet belirtti. Gerek nazal aks deviasyon skoru gerekse de ROE skoru açısından karşılaştırıldığında hastalarda postoperatif
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düzelme saptandı (p˂0.005).
Sonuç: İNALS hem I-tipi hem de C-tipi nazal aks deviasyonlarını düzeltmede alternatif bir teknik olarak kullanılabilir. Ek bir materyal
gerektirmemesi, operasyon esnasında tekrar tekrar denenebilmesi ve destruktif bir teknik olmaması diğer tekniklere olan üstünlükleridir.
Ancak bu teknikle ilgili daha net bilgi elde edebilmek için çok daha fazla hasta üzerinde etkinliğini değerlendirmek gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Nazal aks, deviasyon, sütur
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S-20
Migren Tedavisinde Botoks Uygulamaları
Cemal HACI
Acıbadem Taksim Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul

Toplumda çok sık karşımıza çıkan en sık baş ağrısı sebeplerinden biri migrendir. Birçok klinik prezentasyonu bulunan migren iş gücü
kaybı yapan bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedavisi atak ve profilaksi tedavisi olarak ikiye ayrılmaktadır. Kronik migreni bulunan
hastalarda botoks uygulaması önerilmektedir. 2010 yılında FDA onayı alınan migren için botoks uygulaması 31 enjeksiyon noktası olarak
belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda kronik migren hastalarında botoks uygulaması atak sıklıklarında ve baş ağrısı şiddetinde azaldığı ortaya
konmuştur.

49

S-21
Sanal Gerçeklik ve Denge
Dastan TEMİRBEKOV
Anatomica Tıp Merkezi, KBB Bölümü, İstanbul

GİRİŞ: Sanal gerçeklik (Virtual Reality), kullanıcının hayali ancak gerçekçi bir ortamda fiziksel varlığını simüle etmek için tasarlanmış bir
bilgisayar teknolojisidir1. Bir diğer ifade ile duyuları kandırmaktır. Artırılmış gerçeklik ise (augmented reality) oluşturulmuş hayali gerçeklik
ile etkileşime geçme imkanı sağlayan daha kompleks bir etkileşim ortamıdır2. XX. Yüz yılın 50. Yıllarında başlayan ve ilk zamanlarda sadece
uzay teknolojisinde kullanılan sanal gerçeklik teknolojisi (SGT) günümüzde sanat, kültür, eğitim, sağlık, mühendislik gibi birçok alanda aktif
olarak kullanılmaktadır2. Sağlıkta özellikle psikyatride (Anksiyete bozukluklarında, posttravmatik stres bozukluğunda ve obsesif-kompulsif
bozuklukta, şizofrenide) ve fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanımı giderek yagınlaşmaktadır3.
SANAL GERÇEKLİĞİN KBB PRATİĞİNDE KULLANIMI: Sanal gerçeklik teknolojisinin (SGT) KBB’de kullanımını üç altbaşlıkta değerlendirebiliriz:
Vestibüler sistem değerlendirmesi (Tanı).
Vestibüler nörit geçiren hastaların bir kısmı günlük hayatını etkileyebilecek herhangi bir semptom veya sekel kalmaksızın tam kompansasyon
sağlayabiliyorken bazı hastalarda çeşitli derecede vestibüler hipofonksyon semptomarı kalıcı olarak devam edebiliyor. Bu hastaların
kompansasyona kabiliyetini hangi faktörler etkilediği henüz tam olarak anlaşılmış değildir4. Vestibüler nörit sonrası iyileşme sürecinde
hastanın hareketliliği önem arzettiği biliniyor. Ayrıca kompansasyon sürecinde dengeyi sağlamaya çalışırken görsel girdileri daha çok
kullanmak veya dengeyi sağlama stratejisi oluştururken görsel girdinin kullanım oranını daha fazla tutmak dengede görsel bağımlılığa (visual
dependency) yol açabilmektedir4. Görsel bağımlılık gelişen hastalarda görsel girdiler ksıtlandığında veya bozulduğunda baş dönmesi veya
dengesizlik şikayetleri artmaktadır. Görsel bağımlılık tanısında konvansyonel olarak postürografi modifiye CTSIB (Clinical Test for Sensory
Interaction and Balance ) testi, veya rod and Disk testi gibi yöntemler kullanılmakta olsa da öncelikle sensitivite düşük olması, kullanım
zorluğu, testin uzun sürmesi gibi sorunları vardır. Bu anlamda SGT kullanarak yapılan araştırmalar sıklığı giderek artmaktadır ve umut verici
olarak gözükmektedir4. Kliniğimizde Postürografi testi yapılırken ek olarak görsel bağımlılık durumunu da değerlendirebilmek için sanal
gerçeklik gözlüğünden yararlanmaktayız (Resim 1).

Resim 1. Sanal gerçeklik gözlüğünü statik postürografi ile entegre ederek postüral stabilite testi ve görsel bağımlılık oranı değerlendirilmektedir.

Vestibüler rehabilitasyon (tedavi).
SGT hareket hastalığı (motion sickness), vestibuler yetmezlik, sübjektif vestibulopati gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. SGT
kişiye ve duruma özel ortam ve şartların oluşturulması, verilecek egzersizlerin standardizasyonu, egzersizlerin zorluk derecelerine göre
sıralandırılması, hastanın tedaviye uyumunun artırılması gibi açılardan faydalıdır5. Vestibüler rehabilitasyon vestibüler sistem hastalıklarında
büyük öneme sahiptir. En önemli sorunlarından biri ise hastalar tarafından sıkıcı bulunması ve uyum sağlanmamasıdır. SGT hastaların
uyum sağlamasında önemli oranda artış sağlamaktadır5,6. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle birlikte SGT ulaşılabilirliği de artmaktadır. Taşıt
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tutması gibi habituasyon mekanizmalarını devreye sokacak vestibüler rehabilitasyon stratejilerinde hastaların uzun süre boyunca sık sık
hastaneye gitmesinin yerine akıllı telefona entegre edilebilen SGT kullanarak ev şartlarında da tedavi seanslarının alabilmelerine olanak
sağlanabilmektedir7.
Siber hareket hastalığı (cybersickness).
SKT kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin artması ve oyun endüstrisi başta olmak üzere yaşamın her alanında yer edinmeye başlaması beraberinde
Siber hareket hastalığı kavramını doğurdu. Ayrıca hareket hastalığı hakkında bilinenler artarak mekanizması daha iyi anlaşılmaya başladı.
Siber-hastalık, SGT kullanılmasından kaynaklanan mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı ve soğuk terleme gibi şikayetlerle ortaya çıkan
rahatsızlıktır8. Patogenezi hareket hastalığı ile (taşıt tutması) benzerdir. Hareket hastalığında vestibüler girdiden veriler ile görsel girdi verileri
uyumlu olmamasından kaynaklanır. Siber hastalıkta da benzer şekilde vestibüler sistemi uyaran bir gerçek hareket yokken grsel uyaran
verenyalancı hareket illüzyonu oluşturulmaktadır8. Kliniğimizde hareket hastalığı kademeli maruz bırakma prensibine dayalı rehabilitasyon
protokolü uygulanmaktadır (resim 2).

Resim 2. Sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak hareket hastalığı için rehabilitasyon seansı uygulanmaktadır.

SONUÇ: SGT maliyeti açısından ulaşılabilirliği artarak kullanımı arttıkça hem denge ve vestibüler sistemin fizyolojisi ve çalışma prensibi
konularında hem de hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerinde yeni ufuklar ve yeni zorluklara yol açmaktadır.
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S-22
Postoperatif Solunumsal Komplikasyonlar
Sidar ÖZTÜRK
Derindere Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Postoperatif (PO) solunumsal komplikasyonları değerlendirmek amacıyla, ortopedi ve travmatoloji kliniği tarafından PO dönemde
göğüs hastalıkları kliniğinden istenen konsültasyonların retrospektif olarak analiz edilmesi planlandı.
Yöntem: Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında ortopedi ve travmatoloji kliniği tarafından 38 adet hastadan PO dönemde göğüs hastalıkları
kliniğinden istenen konsültasyon retrospektif olarak analiz edildi.
Bulgular: En sık PO konsültasyon isteği nedeni, dispne (14/38) ve radyolojik bulgulardı (8/38). Olguların 14’ünde hipoksemi söz konusuydu.
Olguların 16’sınde akciğer grafisi normal bulundu. En sık görülen radyolojik anormallik plöreziydi (6/38). PO en sık görülen solunumsal
komplikasyonlar 8 olguda diyafragmatik disfonksiyon, 6 olguda bronkospazm, 4 olguda atelektazi, 2 olguda pnömoniydi.
Sonuç: Tüm cerrahi dallarının PO pulmoner komplikasyonlarla ilgili yeterli deneyime sahip olması, preoperatif değerlendirmede diğer
pulmoner patolojiler yanında OSAS’ın da akılda tutulması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Sözcükler: Postoperatif komplikasyonlar, pulmoner, hipoksemi, mekanik ventilasyon.
GİRİŞ
Postoperatif (PO) solunumsal komplikasyonların nedeni karmaşıktır ve halen yeterince bilinmemektedir.1 Ameliyat sonrası genel anestezi ve
cerrahinin etkilerini ayırmak ve hangisinin daha baskın olduğunu belirlemek çok zordur. Genel anestezi solunum sistemi üzerinde mekanik ve
fonksiyonel etkiler yaparak PO solunumsal komplikasyonlara neden olmaktadır.2
Hava yolu irritanlarına maruz kalma (anestezik madde, sekresyon, infeksiyon) bronkospazm oluşturabilir, bu da atelektazilere neden olabilir.3
Bu nedenle, astım veya KOAH olmasalar bile, birçok hastada PO dönemde bronkodilatör kullanımı gerekir.
Bu çalışmanın amacı, postoperatif solunumsal komplikasyonları değerlendirmek amacıyla, ortopedi ve travmatoloji kliniği tarafından PO
dönemde göğüs hastalıkları kliniğinden istenen konsültasyonların retrospektif olarak analiz edilmesidir.
YÖNTEM
Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında ortopedi ve travmatoloji kliniği tarafından 38 adet hastadan PO dönemde göğüs hastalıkları
kliniğinden istenen konsültasyon retrospektif olarak analiz edildi.
Radyolojik değerlendirme gereken durumlarda olguların yatar pozisyonda AP grafileri kullanıldı. PO ilk 3 gün içinde gelişen ve atelektazi,
pulmoner emboli, ciddi plevral efüzyon, akciğer ödemi gibi nedenlerle açıklanamayan hipoksi, diyafragmatik disfonksiyon olarak tanımlandı.
BULGULAR
Yaş ortalamaları 49.47±14.24 olan 16’sı kadın, 22’si erkek toplam 38 hasta PO dönemde konsülte edildi. En sık PO konsültasyon isteği
nedeni, dispne (14/38) ve radyolojik bulgulardı (8/38).
Olguların 14’ünde hipoksemi söz konusuydu. Olguların 16’sınde akciğer grafisi normal bulundu. En sık görülen radyolojik anormallik
plöreziydi (6/38).
PO en sık görülen solunumsal komplikasyonlar 8 olguda diyafragmatik disfonksiyon, 6 olguda bronkospazm, 4 olguda atelektazi, 2 olguda
pnömoniydi.
SONUÇ
Sonuç olarak, en sık PO pulmoner sorunların diyafragmatik disfonksiyon, obstrüktif akciğer hastalıklarında kötüleşme, atelektazi ve pnömoni
olduğu, PO solunum yetmezliği nedeni olarak OSAS, metabolik sorunlar ve KOAH’ın başta geldiği gözlenmiştir.
KAYNAKLAR
1.
2.
3.
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S-23
Sekonder Rinoplasti ile İlgili Deneyimlerim
Aret Çerçi ÖZKAN
Plastik ve Rek. Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim, İstanbul

Sekonder bir burun onarımı için hangi allogreftlerin kullanılacağını belirleyen en önemli referans septum kıkırdağıdır. Septum desteğinin
yeterli olmadığı hastalarda, kompozit bir onarım yapılacak veya en azından dirençli bir strut greft gerekecek durumlarda mutlaka kostal
greft kullanılmalıdır. Eğer septal kıkırdak septum desteğini vermeye yeterli olup bunun yanısıra strut greft yapmak için yeterli olacak kıkırdak
grefti için yeterli olabilecek durumda ise kostal greft kullanmaya gerek yoktur. Diğer kıkırdak ihtiyaçları kulaktan alınacak konşal greft ile de
giderilebilir. Eğer fasya kullanımını gerektirecek bir durum var ise burada da kostal greft kullanımına bakmak gerekir. Eğer Kosta alınmış
ise aynı insizyiondan rektus fasyası kullanımı tercih edilir. Yine kel erkek hastalarda rektus fasyası tercih edilebilir düşünülebilir. Kosta grefti
alınmayacak ise faysa kaynağı derin temporal faysa olmalıdır.
Strut greft için gereken direnci kulaktan da elde edebilir miyim diye düşünerek konşal grefti katlayıp daha iyi bir direnç elde edilebilir. Ama
bu greft septumun veya kostanın yerini tutmaz.Özellikle kompozit onarım gerektirecek kadar kötü durumdaki burun onarımlarında öncelikle
zemininin güçlendirilmesi gerekir. Bu genellikle kostadan elde edilmiş bir edet extended kolumellar strut greft ve bir veya iki adert alt burun
sırtını desyekleyen greftler ile yapılır. Kostal greftin oblik kesilerle parçalara ayrılması ve bunların bir süre serum içinde bekletilmesi warpingin
önüne geçmek için alınması gereken tedbirlerdir. Kıyılmış kıkırdaklarımı hiçbir zaman surgicel e sarmıyorum. Oluşan immun reaksiyonun
kıkırdağı erittiğinde ve fasyanın ise tam tersine immun reaksiyon oluşmasına bariyer oluşturduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Gevşek burun
derisinde ödem çok olur. Üzerindeki kaslar iyi ayıklanmamış faysalar ödem yapar. Piyasa adı 3K olan yani kavisli, kalkık ve küçük burunlardan
çok rahatsız olan bir hasta grubu var bunlar kendilerine böyle bir ameliyat yapılmış olmasından dolayı çok mutsuzlar. Psikolojilerini dikkatli
değerlendirmek gerekir. Ama bu hastalara da KK-F grefti ile yardımcı olmak mümkündür.
Kaynaklar
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S-24
Adenoid Hipertrofisinin Orta Kulak Rezonans Frekansına Etkisi
O. Murat MENTEŞE, M. Volkan AKDOĞAN, A. Fuat BÜYÜKLÜ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve BBC Anabilim Dalı, Ankara

Giriş:
Timpanometri orta kulak rahatsızlıklarının ayırıcı tanısında kullanılan hassas, maliyeti düşük, non-invaziv ve basit bir yöntem olarak bilinir.
Sıklıkla düşük frekanslı probe tonların kullanılmasına rağmen kemikçik zincir ile ilgili rahatsızlıkların tansındaki hassaslığı sebebiyle daha
yüksek frekanslı probe tonların kullanılması klinik bağlamda kabul görmeye başlamıştır. Multifrekans timpanometri (MFT), orta kulak
sisteminin durumunu hızlı, anlaşılır, non-invaziv, objektif ve daha hassas olarak değerlendiren yeni bir metot olarak görülmektedir. MFT,
226 Hz-2000 Hz arasında değişik prob tonlar ile elde edilen timpanogramların analizini sağlar. Rezonans frekansı (RF), MFT ile ölçülen ve
sistemin doğal frekansında titreştiği frekanstır.
Çocukluk çağında üst solunum yolu obstrüksiyonuna en sık neden olan patoloji hipertrofik adenoidlerdir. Adenoid hipertrofisi nazal ve
farengeal hava pasajını bloke ederek, hem maksillofasiyal gelişimi etkileyebilir ve dental sorunlar yaratabilir hem de kardiyopulmoner
patolojilere, kronik alveoler hipoventilasyona ve obstrüktif uyku apnesine neden olabilir.
Bu çalışmanın amacı adenoid hipertrofisinin tuba eustachii disfonksiyonu ve/veya neden olduğu lenfatik drenaj bozukluğu nedeni ile orta
kulak RF değerlerinde değişiklik yapıp yapmadığını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler:
Çalışmaya adenoid hipertrofisi nedeniyle operasyon planlanan ve benzer yaş ve cinsiyetteki çocuklar dahil edilmiştir. Gerçekleştirilen
biyoistatistiksel güç analizinde çalışmanın gücünün 0.95 ve üstünde olabilmesi için örneklem sayısının deney grubu ve kontrol grubu için en
az 14 olması gerekliliği ortaya konmuştur. Katılımcılara öncelikle bir KBB uzmanı tarafından tam kulak burun boğaz muayenesi ve fleksible
endoskopik nazofaringoskopik muayene yapılmıştır. Katılımcılardan muayenesinde adenoid hipertofisi bulunan ve kontrol grubu için de eşit
sayıda adenoid hipertrofisi bulunmayan çocuğun timpanometri ve multifrekans timpanometri sonuçları incelenmiştir.
Klasik timpanometri ile orta kulak basıncının ±50 daPa sınırlarında ve Tip A timpanogram elde edilmiş olması çalışmaya katılım için ön
şart olarak kabul edilmiştir. Endoskopik muayenede obstruktif (en az %80) adenoid hipertrofi saptanan bireyler çalışma grubunu, adenoid
hipertrofi tespit edilmeyen bireyler ise kontrol grubunu oluşturmuştur.
Araştırmaya katılan tüm bireylerin immitansmetrik ölçümleri Grason Stadler (GSI) Tympstar Versiyon 2 elektroakustik immitansmetre
kullanılarak yapılmıştır. İlk olarak, standart timpanometri parametreleri araştırılıp timpanogramlara yansıtılıtken ikinci aşamada; basınç sabit
düzeyde tutularak katılımcıların her iki kulağına da ayrı ayrı 250-2000 Hz frekans aralığında ardışık olarak 50 Hz aralıklarla uyaran verilerek
orta kulak rezonans frekansları belirlenmiştir.
Bulgular:
Çalışmaya 14’ü erkek ve 14’ü kız olmak üzere 28 birey dahil edilmiştir. Çalışma grubunda ve kontrol grubunda eşit sayıda (14) birey
bulunurken yaş ve cinsiyet açısından çalışma grubu ile kontrol grubu arasında belirgin bir farklılık bulunmamıştır. Çalışmaya katılan bireylerin
sağ ve sol kulak RF değerleri arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Sağ kulak ortalama RF değeri kontrol grubunda 964,29 çalışma
grubunda ise 679,29 olarak tespit edilmiştir. Sol kulak ortalama RF değeri ise kontrol grubunda 989,29 ve çalışma grubunda ise 610,71
olarak tespit edilmiştir. Buna göre kontrol ve çalışma grupları arasında hem sağ kulak RF değerleri, hem de sol kulak RF değerleri açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Sonuç:
Multifrekans timpanometri, 226 Hz ile 2000 Hz arasında değişik prob tonlar ile elde edilen timpanogramların analizini sağlayan bir yöntemdir.
RF, MFT’nin sunduğu önemli parametrelerden biridir ve minimum enerjiyle zarın maksimum hareketini sağlayan ve orta kulak tarafından
kohleaya en fazla ses enerjisinin iletildiği frekans olarak tanımlanabilir. RF değerinin yüksek olması sistemin sertlik etkisinde olduğunu
gösteririken düşük olması ise sistemin kütle etkisinde olduğunu gösterir.
Adenoid hipertrofisi nazofarinkste obtrüksiyon yapmasa bile, östaki lenfatik drenajını bozarak ve patojen kolonizasyonunu arttırarak östaki
disfonksiyonuna sebep olabilmektedir. Çalışmamızdaki adenoid hipertrofili çocuklarda orta kulak RF değerlerindeki anlamlı düşüş, adenoid
hipertrofisinin de östaki tüpünün fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyen bir durum olduğunu ve tıpkı effüzyonlu otitis media, kemik
zinciri kopuklukları ve atelektazik kulak zarı gibi kütleyi arttıran bir faktör olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.
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S-25
Alerjik rinitli Hastalarda Deri Prick Testi Sonuçlarımız
Demet YAZICI
SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Adana

Amaç: Alerjik rinit, görülme sıklığı giderek artan ve çeşitli komorbiditelere yol açan bir üst solunum yolu hastalığıdır. Biz bu çalışmamızda,
kliniğimizde alerjik rinit tanısı konulan hastalardaki aeroallerjen duyarlılığını araştırdık.
Materyal ve Metod: Bu çalışmaya, Ekim 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında kliniğimizde ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) 1
kriterlerine göre persistan alerjik rinit tanısı konulup, deri prick testi (DPT) uygulanan 51 hasta dahil edildi. Son 15 gün içerisinde antihistaminik,
kortikosteroid, lökotrien antagonistleri, immünsüpresan ajanlar gibi deri prick testi sonucunu etkileyebilecek ilaçlar kullanan hastalar çalışma
dışı bırakıldı. Deri prick testi hastaların sol ön koluna uygulandı. Standart konsantrasyondaki alerjen çözeltiler, dirsek ve el bileği arasına,
aralarında yaklaşık 2 cm olacak şekilde damlatıldı ve her alerjen için farklı lanset kullanılarak epidermise sızdırıldı. Hastalara 8 adet inhalan
alerjen solüsyonu ile negatif kontrol olarak serum fizyolojik, pozitif kontrol olarak ise histamin solüsyonu uygulandı. (Allergopharma, prick
test kiti) İnhalan alerjen solüsyonu olarak ev tozu akarları (Dermatophagoides farinea, Dermatophagoides pteronyssinus), hayvan epitelleri
(kedi, köpek), küf mantarı (cladosporium), çimen karışımı (Kadife otu, meyve otu,delice otu, çayır kelp kuyruğu, orman salkımı, çayır otu),
ağaç karışımı (erken çiçeklenen (kızılağaç, fındık, kavak, karaağaç, söğüt)) ve ot ve tahıl karışımı (çimen karışımına ek olarak arpa, yulaf,
çavdar, buğday) kullanıldı. Solüsyonlar cilde uygulandıktan 20 dakika sonra endürasyon çapı değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizi için
SPSS (IBM V23) kullanıldı. Sayısal değişkenlerin analizinde Mann-Whitney U testi kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya kriterlere uyan 23 (%45,1) erkek ve 28 (%54,9) kadın olmak üzere toplam 51 hasta dahil edildi. Tüm hastalarda yaş
medyanı 31 yaş (min 13-max 65), kadınlarda 33 yaş (min 15-max 65) ve erkeklerde ise 31 yaş (min 13-max 60) idi. Çalışmaya dahil
edilen hastaların 28 (%54,9) tanesinde en az bir alerjene karşı pozitif reaksiyon mevcuttu. DPT pozitif ve negatif olan hastalar yaş açısından
karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. (p=0,663) DPT pozitif olan hastalardan 6 (%11,8) tanesinde
sadece bir alerjene karşı pozitiflik, 12 (%23,5) tanesinde iki alerjene karşı pozitiflik, 9 (%17,6) tanesinde üç alerjene karşı pozitiflik, 1 (%2)
tanesinde ise dört alerjene karşı pozitiflik mevcuttu. Tablo 1’de deri prick testinde aeroallerjen türlerine göre pozitif kişi sayısı ve pozitiflik
oranları görülmektedir.
Tablo 1: DPT’de değerlendirilen aeroallerjenlerin pozitiflik oranları
Aeroallerjen türü

Pozitif kişi sayısı

Pozitiflik oranı

Dermatophagoides pteronyssinus

11

%21,6

Dermatophagoides farinea

9

%17,6

Çimen karışımı

8

%15,7

Cladosporium herbarum

1

%2

Ot ve tahıl karışımı

13

%25,5

Ağaç karışımı

5

%9,8

Kedi

4

%7,8

Köpek

9

%17,6

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, DPT’de en sık saptanan aeroallerjenler ot ve tahıl karışımı, ev tozu akarları (D. farinea, D. pteronyssinus)
ve köpek epiteli idi. Çoklu alerjen duyarlılığında ise en sık dermatophagoides pteronyssinus ve köpek epiteli birlikteliğine (%9,8) rastlanıldı.
Tartışma: Bu çalışmamızda, ARIA kriterlerine göre persistan alerjik rinit tanısı konulan hastalara uygulanan deri prick testi (DPT) sonuçlarını
değerlendirdik. Çalışmamıza dahil edilen 51 hastanın 28’inde (%54,9) en az bir alerjene karşı DPT pozitifti ve en sık ot ve tahıl karışımına
karşı pozitiflik mevcuttu. Tablo 2’de Türkiye menşeili çalışmaların yılı, şehri, hangi hasta grubuna yapıldığı, çalışma grubundaki hasta sayısı,
DPT pozitiflik oranı ve en sık saptanan aeroallerjenler görülmektedir.
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Tablo 2: Türkiye menşeili çeşitli çalışmalardaki DPT pozitiflik oranı ve en sık saptanan pozitif allerjen
Yazarlar

Yıl

Hasta grubu

Hasta sayısı

DPT pozitiflik oranı

En sık pozitif aeroallerjen

Düzce

2005

Alerjik rinit
(erişkin ve çocuk )

180

%56.7

Dermatophagoides
pteronyssinus

Topal ve ark. 3

Konya

2008

Alerjik rinit
(erişkin)

165

Belirtilmemiş

Dermatophagoides
pteronyssinus

Ceylan ve ark. 4

Şanlıurfa

2006

Alerjik rinit
(erişkin)

60

%75

Ev tozu

Pınar ve ark. 5

İzmir

2005

Alerjik rinit
(erişkin)

36

DPT pozitif olgular
incelenmiş

Zeytin ağacı (mevsimsel)
Ev tozu (pereniyal)

Keles ve ark 6

Elazığ

2010

Alerjik rinit
(erişkin ve çocuk)

1152

%43.7

Ot ve tahıl (mevsimsel)
Ev tozu (pereniyal)

Tekirdağ

2017

Alerjik rinit
(çocuk)

78

%39.7

Ev tozu

Sakarya

2017

Alerjik rinit(çocuk)

623

%46

Çimen karışımı

Öztürk ve ark.2

Nalbantoğlu ve ark 7
Elmas ve ark. 8

Şehir

Tablo 2’de görüldüğü gibi ülkemizde alerjik rinit çalışmalardaki DPT pozitiflik oranı %39.7 ila %75 arasında değişmektedir ve bizim çalışmamız
bu açıdan literatür ile uyumludur. Persistan alerjik rinitli hastalarda en sık saptanan pozitif aeroallerjen ise ev tozu akarları (Dermatophagoides
farinea, Dermatophagoides pteronyssinus) olarak görülmektedir. Bizim çalışmamızda ise ot ve tahıl karışımını ve ev tozu akarlarını en sık
görülen alerjenler olarak saptadık. Günümüz literatüründe Adana’daki alerjik rinit hastalarına yapılan deri prick testleriyle ilgili çalışmaya
rastlayamadık. Ancak, Çukurova yöresindeki ılıman iklim koşulları ve dört mevsim tarım yapılan bir bölge olması göz önüne alındığında, ot ve
tahıl alerjenlerine karşı pozitifliğin alerjik rinit hastalarında yüksek olmasının beklenen bir sonuç olduğunu düşünüyoruz.
Sonuç: Bölgemizdeki persistan alerjik rinit olgularında en sık saptanan aeroallerjenler ot ve tahıl karışımı ve ev tozu akarları idi. Literatürde
Adana ilini kapsayan çok sayıda çalışma olmadığından karşılaştırma yapılabilmesi için daha fazla sayıda hastanın yer aldığı daha ayrıntılı
çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Alerjik rinit, deri prick testi, ev tozu akar
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S-26
Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Serum TSH Düzeylerinin Hastalık ile
İlişkisinin Değerlendirilmesi
Mahmut Alper KANMAZ
Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı, Gaziantep

Amaç: Odyovestibüler sistem ile tiroit fonksiyonlarının ilişkisi yıllar önce Pendred’s Sendorumu ile tanımlanmış olup pendrin geninin
endolenfatik sıvıda bikarbonat transportunda ve tiroit hücrelerinde ise iot trasportunda yer aldığı gösterilmiştir. Biz de bu çalışmamızda TSH
hormonunun BPPV Hastalığı ile ilgili ilişkisinin olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.
Materyal ve Metod: Hastanemizin Kulak Burun Boğaz polikliniğine Ekim 2018- Şubat2019 tarihleri arasında baş dönmesi şikayeti ile
başvuran ve TSH hormon seviyelerine bakılan hastalar değerlendirmeye alındı.KBB polikliniğine baş dönmesi şikayetiyle başvuran BPPV
tanısı alan 57 hasta çalışmaya dahil edildi. Ayrıca polikliniğimize baş dönmesi dışındaki sebeplerle müracaat eden ve BPPV tanısı alan hasta
grubuna benzer yaş ve cinsiyet özelliklerine sahip 52 tane hasta çalışmaya kontrol grubu olarak alındı. Her iki grupta serum TSH düzeyleri
üzerinde etkili olabilecek Hamilelik durumu, Primer Hipertansiyon, Tip1 ve Tip2 DM tanıları olan hastalar ile Parsiyel veya Total Tiroidektomi
öyküsü olanlar çalışma dışında tutuldu.
Bulgular: BPPV hasta grubu değerlendirildiğinde serum TSH düzeyleri ortalama 1.57±0.96 olarak bulundu.Kontrol grubunda yapılan
değerlendirmede ise serum ürik TSH düzeyleri ortalama 1.25±0.85 olarak bulundu. Çalışma grubu değerlerinin kontrol grubuna göre daha
yüksek düzeyde olduğu gözlendi ve TSH değerlerinin çalışma ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu
tespit edildi .(p=0,018).
Sonuç: Serum TSH düzeyleri BPPV hastalarında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. TSH hormonu yüksekliği ile BPPV hastalığı arasındaki
bu ilişki yapılacak daha kapsamlı tiroit fonksiyon parametleri içeren ve daha fazla sayıdaki hasta gruplarına sahip olan çalışmalar ile kapsamlı
bir şekilde ortaya konulabilir.
Anahtar Kelimeler: tiroit fonksiyonları, benign pozisyonel vertigo, Pendred’s Sendromu
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Diş Çekimi Sonrasında Gelişen Pnömomediastinum
Suat KONUK1, Abidin ŞEHITOĞULLARI2
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Pnömonediastinum, mediasten içinde serbest hava bulunması olarak tanımlanmaktadır. Nadir olarak görülmekte ve çoğunlukla genç kişilerde
kendi kendini sınırlamaktadır. Genellikle pnömomediastinuma neden olabilecek kolaylaştırıcı bir neden bulunmamaktadır. Sıkıştırılmış hava
donanımlarının kullanılarak gerçekleştirilen diş çekimi sonrasında nadir bir komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz nadir görülen bu
olgu sunumunda, diş çekimi sonrasında mediastinal ve servikofasiyal amfizem gelişen bir olguyu bildirmeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Pnömonediastinum, diş çekimi
OLGU
33 yaşında erkek hasta acil bölümüne yüzde, boyunda şişlik ve nefes darlığı ile baskılayıcı tarzda göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın
hikayesinden 2,5 saat önce 20 yaş dişinin çekildi ve acile gelmeden 1 saat öncede boyunda ve yüzde başlayan hızla artan şişliğin olduğu
ve ciddi nefes darlığı ile baskılayıcı tarzda göğüs ağrısı olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde; nabız 138/dk, kan basıncı 90/50 mm Hg,
solunum sayısı 28/dk, ateş 37,3 OC ve oksijen satürasyonu %93 idi. Papasyonla yüzde, boyunda, aksiller bölgede, göğüs ön duvarı cilt
altında krepitasyonlar alınıyordu. Bilateralservikofasiyal şişlik vardı. Hastamz çocuk hastalıkları uzmanı bir doktor idi. Toraks tomografisinde
pnomomediastinum ve pnömotoraks ile subkutan amfizem izlendi.
Hastaya semptomatik tedavi ile destek ve yakın izlem açısından monitorizasyon uygulandı. Yatak istirahati, öksürük ve efordan kaçınma
önerilip uygulandı. Analjeziklerle ağrı kontrolü sağlanarak spontan rezoluston beklendi. Genel durumunda 4. günden sonra belirgin
düzelme saptandı. Yüzde ve boyunda şişlikler azaldı ve palpasyonla alınan krepitasyonlarda belirgin gerileme oldu. Subkütan amfizem ve
pnömomediastinumun; 10 gün sonra çekilen toraks tomografisinde tamamen kaybolduğu görüldü.
TARTIŞMA
Pnömomediastinum ilk kez 1819 yılında Laennec tarafından travmatik yaralanma sonrası bildirilmiştir. Spontan pnömomediastinum ise
1939 da Hamman tarafından bildirilmiştir (1). Mediastinal amfizem, ilk kez Turnbull tarafından 1900’de bildirilmiş, sıkıştırılmış hava sağlayan
araçların dişle ilgili uygulamalarda kullanılmasıyla ilişkili olduğunu vurgulanmıştır. Özellikle endodontal, peridontal tedavilerde, diş çekimlerinde
ve daha yoğun cerrahi uygulamaları içeren temporomandibular eklem ve fasiyal kırık operasyonları sonrasında görülebileceği bildirilmiştir.
Subkutan amfizem, rutin diş çekimlerinden sonra görülen oldukça nadir bir komplikasyondur (2-7). Havanın subkütan, fasiyal ve mediastinal
alana doğru zorlandığı varsayılmaktadır. Ağız içi cerrahi uygulamalarda basınçlı hava kullanımı uygun bir yöntem değildir. Bu uygulamalarla
hava ile birlikte su ve yağ içeren steril olmayan karışımlar yumuşak doku içine itilir. Hava dermis altında doğru itildiğinde subkitan amfizem
meydana gelir. Eğer büyük miktarda hava geçişi olursa mediastinum ve perikardiyum gibi uzak ve derin dokularda amfizem gelişebilir, hatta
pnömotoraks oluşabilir. Müdahale sırasında yüksek hızda havanın subkütan doku içine geçişiyle intraoral ve intratorasik basınç artar. Bu
nedenle diş uygulamaları sırasında olan sık kusma, öksürük, ağlama ve aşırı valsalva gelişebilecek subkütan amfizen için risk faktörleridir.
Subkütan amfizemin daha sık olarak 3. molar diş çekimi sonrasında geliştiği bildirilmiştir (8). Eğer basınçlı hava retrofaringeal alan boyunca
yayılırsa pnömomediastinum gelişebilir. Pnömomediastinum genellikle iyi seyirlidir, ancak nadiren pnömotoraks, pnömoperikardiyum, hava
embolisi ve mediastenit gibi komplikasyonlar da görülebilir. Pnömoperikardiyum aynı zamanda basınçlı havanın derim fasiyal alandan
perikardiuma doğru geçmesiyle de görülebilir. Subkütan amfizem sıklıkla iyi seyirlidir ve kendi kendini sınırlar, ancak pnömomediastinum
veya pnömotoraks gibi durumlarda hayatı tehdit edebilir. Subkütan amfizemin hafif formlarında az miktarda hava lokal doku içine geçer.
Bunun sonucunda hafif şişlik, hafif rahatsızlık ve palpasyonda hafif krepitasyona neden olabilir. Oysa büyük miktarda hava doku içine
geçerse ağrı belirgin olarak artar, şişlik daha fazla olur ve daha fazla krepitasyon alınır. Hava miktarının fazla olması normal fonksiyonları
bozulabilir. Hava yoluna baskı yapabilir veya disfajiye neden olabilir. Orbital amfizem sonrasında görme kaybı olabileceği bildirilmiştir (9).
Çoğu olguda fizik muayene bulgularının destekleyici tedavinin 2 ve 3. günlerinden sonra azalmaya başladığı görülmüş ve artakalan şişliğin
ise 7-10. günden sonra minimale indiği gözlenmiştir (10). Yoğun amfizemde cerrahi dekompresyon rutin olarak kullanılmamalıdır. Havayolu
obstrüksiyonu olan birkaç hastada endotrakeal entubasyon hatta trakeostomi açılması gerekmiştir. Komplike olmayan olgularda spesifik
tedavi gerekmez. Yatak istirahati, öksürük ve efordan kaçınma önerilir. Analijeziklerle ağrı kontrolü sağlanarak spontan rezolusyon beklenir
(11). Şayet pnömomediastinum, intratoraksik nedenli patolojiler sonucunda oluşmuş ise efordan kaçınılmaması sonucunda serbest hava
miktarında artış olacak bu durum siyanoz, kollaps, dispne ve büyük damarlarda hava kompresyonuna bağlı doku perfüzyonu bozuklukları
görülme riskini arttıracaktır (12). Bizim olgumuzda pnömomediastinum ve pnömotoraks ile subkutan amfizem tablosu yaklaşık 10 gün sonra
klinik ve radyolojik olarak tama yakın geriledi. Tanı sonrasında semptomatik tedavinin uygun düzenlenmesi, efordan kaçınılması ve hastanın
bilgilendirilip yakın izlem yapılması hastanın yaşam kalitesine ve sağlığına daha erken dönemde kavuşması nedeniyle önem arz etmektedir.
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SONUÇ
Sonuç olarak diş çekilmesi sonrasında gelişen nefes darlığı ya da göğüs ağrısı şikayetinde pnömomediastinum klinisyen tarafından akla
getirilmelidir. Pnömomediastinum yaşamı tehdit edebilen ve dental müdahaleler sonrasında görülebilen önemli bir komplikasyondur.
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İşitme Bozukluklarında Odyogramda Detay ve Püf Noktaları
Ahmet Hamdi KEPEKÇİ
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Giriş
İşitme, akustik enerjinin kulak oluşumları ve işitme siniri yolu ile beyine iletilmesi, burada sentez ve algılanmasıdır. Odyometri, işitmeyi
değerlendirmede kullanılan en temel ölçümdür. Bu ölçümde amaç, özellikle iletişim için önemli olan frekanslarda işitme eşiklerini, işitme
duyarlılığını belirlemektir.
Tartışma
Odyogramda saf ses ortalamasına göre odyogram normal sınırlarda bile olsa patoloji yoktur dememek gerekir. Dış, orta, iç kulak ve
retrokoklear patolojilerin odyogramdaki yansımalarına dikkat edilmelidir. Uzun süreli orta kulak patolojisi olan hastaların tam odyolojik tetkik
ile değerlendirilmesi malformasyonların atlanmasını önleyecektir.
Odyogram istenen her vakadan akustik immitansmetri de istenmesinde yarar vardır. Meniere hastalığı takibinde, ototoksisite takibinde,
gürültüye bağlı işitme kayıplarının takibinde otoakustik emisyon değerlendirmesi önemli rol oynar.
Dış kulak yolu hastalıkları:
Çöken kulak kanal varlığında geleneksel kulaklıklar kullanıldığında hafif bir iletim kaybı görülecektir.
İşitme cihazı kullanan hastalarda cihaz serumenin sıkışmasını arttırabilir. Serumenin durumuna göre 30 ila 40 dB kadar büyük bir hava-kemik
yolu açıklığı ortaya çıkabilir.
Orta kulak hastalıkları:
Perfore kulak zarında genellikle iletim tipi işitme kaybına neden olur. Delinmiş bir kulak zarının neden olduğu işitme kaybı miktarı, hem delik
boyutuna hem de açıklığın konumuna göre değişir. Delik küçükse rutin otoskopi sırasında tespit edilemeyecek kadar küçük olabilir, ancak
büyük deliklerle, 30 ila 40 dB’e kadar işitme kaybı görülebilir.
Otitis mediada, orta kulakta efüzyon azalmadan devam ederse otitis media gelişebilir. Otitis mediada, orta kulak boşluğunu döşeyen
mukozada enfeksiyon söz konusudur. Orta kulağın birçok patolojisinde olduğu gibi, odyogram sorunun ciddiyetine göre değişecektir. İletim
tipi bir işitme kaybının 20 ila 30 dB veya daha kötü olması beklenebilir. Vaka ağırlaştıkça 30 dB veya daha büyük hava- kemik yolu açıklığı
ortaya çıkabilir.
Kolesteatomlar, keratin denilen bir proteinden oluşan konsantrik halkalara sahip bir keseden oluşmaktadır. Kolesteatomlu hastada, hastalığın
derecesine bağlı olarak 30 ila 40 dB hava- kemik yolu aralıklarında iletim tipi işitme kaybı gözlemlenmektedir.
Timpanosklerozis, timpanik membranın yüzeyindeki beyaz plaklar ve kemiklerde biriken tortular ile karakterizedir. Seroz otit tedavisinde
kullanılan ventilasyon tüpleri düştükten veya çıkarıldıktan sonra kulak zarı üzerinde ortaya çıkan timpanoskleroz düşük frekanslarda iletken
bir işitme kaybına neden olabilecek sertleştirici bir etkiye sahip olabilir.
Ossiküler disartikülasyonun en yaygın nedenleri dejeneratif hastalıklar ve kafa travmasıdır. En büyük iletim tipi işitme kaybı, kulak zarının
sağlam olduğu disartikülasyon durumlarında 50 ila 60 dB›ye kadar iletken işitme kaybına neden olması mümkündür.
İç kulak hastalıkları:
Koklea hastalıkları, dünyadaki önemli sayıda insanda, kokleaya verilen zararın bir sonucu olarak sensorinöral işitme kaybına yol açmaktadır.
Yetişkinler için en yaygın işitme bozukluğu türü koklear patolojiden kaynaklanan sensorinöral işitme kaybıdır. Koklear işitme kaybının çok
sınırlı bir tıbbi veya cerrahi tedavisi olduğundan, daha ziyade bu kişiler işitme cihazı donanımları kullanırlar.
Presbiakuzi, 60 yaşın üzerindeki hastalarda işitme hassasiyeti yıllar içinde giderek kötüleşebilmektedir. Bu kayıp odyogramda, özellikle
yüksek frekanslarda görülecektir. İşitmenin kademeli olarak bozulması genellikle presbiakuzinin sonucudur.
Gürültüye bağlı işitme kaybında, zaman içinde işitme kaybının ilerici doğası, hastanın gürültüye maruz kalma geçmişiyle tutarlılık gösterir.
4000 Hz›deki düşüş derinleşmektedir.
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Ototoksisitede, koklea ototoksik ilaçlardan ve kimyasal maddelerden zarar görebilir. Buna örnek olarak kemoterapik ajan olan sisplatin
verilebilir.
Meniere hastalığında, “klasik haliyle” ani veya hızlı başlayan bir işitme kaybı, kulakta bir dolgunluk veya basınç hissi, kısa ve ani şiddetli baş
dönmesi, etkilenen kulakta kulak çınlaması bulunur. Odyogram genellikle “düz” veya yukarı eğimli görünür.
Otoskleroz, stapes tabanınının kokleadaki oval pencereye sabitlenmesidir. Bu durum stapes hareketini ve dolayısıyla sesin iç kulağa geçişini
büyük ölçüde bozar. Kemik iletim skorlarında 2000 Hz deki “Carhart” çentiğine dikkat edilmelidir.
Kolesteatom, orta kulakta gelişebilecek anormal, kanserli olmayan bir yassı epitel büyümesidir. Hastada iletim tipi bir işitme kaybı olacaktır,
ancak kolesteatomlu hasta genellikle hastalığın derecesine bağlı olarak işitme kaybı değişebilir. 30 ila 40 dB hava- kemik yolu aralıklarını
gözlemlemek yaygındır.
Retrokoklear patolojiler:
İnternal auditory kanaldan auditory kortekse giden asenden kulak yollarındaki sinir liflerinde hasar oluştururlar.
Sonuç
İşitme kaybının teşhis ve tedavisinde odyometri altın standarttır. Odyogramdaki hiçbir yer gereksiz değildir. Saf ses ortalamasına göre
odyogram normal sınırlarda ise patoloji yoktur dememek gerekir. Hastada köşe tümörü, otoskleroz veya meniere hastalığı başlangıcı olabilir.
Bu yüzden sadece saf ses ortalaması ile değil odyogramda her frekanstaki odyometrik eşiklerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca odyolojik değerlendirmelerde hiçbir odyolojik testin tek başına anlamlı olmayabileceği hatırda tutulmalıdır. Odyolojik test bataryasındaki
her prosedür hastanın odyolojik resmine bir parça bilgi eklemektedir.
Kaynaklar:
1.
2.
3.
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S-29
PANDAS Hastalığında Kulak Burun Boğaz Hekiminin Yeri
Nagehan ERDOĞMUŞ KÜÇÜKCAN
Adana Çukurova Devlet Hastanesi, Adana

Streptokok enfeksiyonları ile ilişkili pediatrik otoimmun nöropsikiyatrik bozukluk olarak tanımlanan PANDAS son yıllarda tanımlanmış bir
hastalıktır. Hastalığın A grubu beta hemolitik streptokok (AGBHS) enfeksiyonları sırasında vücutta oluşan antikorların, bazal gangliyon
antijenleri ile moleküler benzerlik göstermesi sonucu reaksiyon oluşması ve bu bölgenin tutulması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir
(1, 2). Solunum yolları enfeksiyonları sonrasında ani başlayan veya alevlenen davranış problemleri (obsesyonlar, kompulsiyonlar ve/veya
tik bozuklukları) oluşmaktadır. PANDAS tanısı için gerekli kriterler: Obsesif Kompulsif Bozukluk ve/veya tiklerin bulunması, semptomların
3 yaş ile prepubertal dönemde ortaya çıkması, semptomların periyodik olarak ve ani alevlenmeler şeklinde hızla gelişmesi ,semptomların
başlangıcı ile AGBHS enfeksiyonları arasında ilişki olması , alevlenmeler sırasında anormal nörolojik belirtiler bulunması (koreiform hareketler
gibi) şeklinde sıralanabilir (1). Bazı hastalar depo penisilin tedavisinden fayda sağlamaktadır. Tonsillit ataklarıyla ciddi psikiyatrik belirtilerin
alevlenmesi ve penisilin korunmasına rağmen PANDAS ataklarının tam olarak durulmaması ve Antistreptolizin O (ASO) yüksekliğinin
uzun penisilin kullanımına rağmen gerilememesi nedeniyle çocuk psikiyatri ve/veya pediatrik nöroloji kliniklerinden hastalar kulak burun
boğaz hekimlerine yönlendirilmektedir. Bu hastalarda geçirilen streptokoksik tonsillit veya farenjit enfeksiyonları ile beraber obsesif
kompulsif bozukluk veya tik hastalığı gibi nöropsikiyatrik bozukluklar ortaya çıkmakta veya daha önce var olan bu belirtilerde bariz bir
artma görülmektedir. Bu hastalığın tanı ve tedavisinde kulak burun boğaz uzmanları önemli rol oynayabildiklerinden dolayı streptokoksik
üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda PANDAS olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (3). Çalışmamızda kliniğimize 20182019 yılları arasında pediatrik nöroloji ve çocuk psikiyatri kliniklerinden tonsillektomi önerisiyle konsulte edilen 3 adet PANDAS tanılı hasta
sunulmuştur. Hastaların anamnezinde tekrarlayan tonsillit atakları ve beraberinde davranış değişiklikleri olduğu hasta yakınları tarafından
belirtilmiştir. Hastalarımıza elektif tonsillektomi planlanmıştır (4). Tonsillektomi operasyonları sonrası 1. Hafta, 2. Hafta, 1, 3, 6. Ay takipleri
yapılmıştır. Postoperatif dönemde hastaların ruhsal durumlarında ve davranışlarında belirgin iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. Orofarengeal
enfeksiyonu olan hastaların genellikle kulak burun boğaz polikliniklerine geldikleri düşünüldüğünde rekürren tonsillit atakları nedeniyle kulak
burun boğaz kliniğine başvuran ve nöropsikiyatrik belirtiler gösteren hastalar dikkatle değerlendirilmeli ve lüzüm halinde çocuk psikiyatrisi ve/
veya pediatrik nöroloji kliniklerinden görüş alınarak tedaviler birlikte planlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: PANDAS, tonsillektomi, streptokok
KAYNAKLAR:
1.
2.
3.
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S-30
Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Mümtaz Taner TORUN
Bandırma Devlet Hastanesi, KBB&BBC Kliniği, Balıkesir

Giriş:
Antibiyotikler, özellikle topraktaki mikroorganizmalar tarafından diğer mikroorganizmaları öldürmek veya üremelerini durdurmak için üretilen
maddeler, yani mikrobik hücre metabolizmasının ürünleridir. Penicillium ve Cephalosporium penisilin ve sefalosporinleri, Actinomycetes
özellikle Streptomyces türleri tetrasiklin, aminoglikozidler, streptomisin, makrolidler, kloramfenikol ve rifamisinleri, Bacillus türleri polimiksin
ve basitrasini üretir.
Pasteur ve Joubert’in, diğer bakterilerle kirlenmiş idrara karıştırılan şarbon basillerinin deney hayvanlarında hastalık oluşturamadığını ortaya
koymaları, enfeksiyonların antibiyotiklerle sağaltımı alanındaki ilk adımları oluşturmuştur. İlk antibiyotik 1929 yılında Penicillium küfü ile
kontamine agar plağında stafilokokların üremesinin inhibe olduğunu gözleyen Sir Alexander Fleming tarafından keşfedilmiştir. İkinci Dünya
Savaşı sırasında savaşla ilişkili yaraların sekonder bakteriyel infeksiyonlarının ve pnömoni, sepsis gibi sistemik infeksiyonların tedavisinde
başarıyla kullanılarak, bu nedenle olabilecek ölümler azaltılmıştır. 1935 yılında Domagh; enfeksiyon hastalıklarının modern kemoterapisini
sulfonamidlerle başlatmış ve prontosil üzerinde yaptığı çalışmalardan ötürü 1938 yılında Nobel ödülünü kazanmıştır. 1939 yılından başlayarak
1943 yılına kadar Actinomycetes türleri üzerinde çalışmalar yapan Waksman ve arkadaşları, sonunda, Streptomyces griseus kültürlerinden
streptomisin adını verdikleri bir madde elde etmişlerdir. 1944 yılında sağaltım alanına giren bu antibiyotik, birçok gram-pozitif ve gram-negatif
mikroorganizma yanında Mycobacterium’lara karşı da çok etkili olmuştur. 1945 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülünü penisilin üzerine
çalışmalarıyla Sir Alexander Fleming, Ernst Boris Chain ve Howard Walter Florey birlikte almaya hak kazanmıştır. Penisilinin kullanıma
girmesinden sonraki 40 yılda 20 antibiyotik sınıfı keşfedilmesine rağmen, 1980 yılından sonra çok az sayıda önemli antibiyotik keşfedilmiştir.
Antibiyotik direnci; bir mikroorganizma türünün bazı suşlarının antibiyotikten etkilenmemesi ya da antibiyotiğe duyarlı bir suşun çeşitli direnç
mekanizmalarından biri ile dirençli hale dönmesi olarak tanımlanır. Antibiyotik direnci giderek artan bir problem teşkil etmekle birlikte son
dekadda sinüzit, akut otitis media, pnömoni gibi sık çocukluk çağı infeksiyonlarının ve menenjitin en sık etkenlerinden biri olan Streptococcus
pneumoniae’ nin direnç geliştirmesi sorunun boyutlarını artırmıştır. Ayrıca bugün için enterokoklar ve stafilokoklar gibi bazı bakterilerin neden
olduğu infeksiyonların var olan antibiyotiklerin hiçbiri ile tedavi edilememesi potansiyel bir tehlikedir.
Antibiyotik direncinin önüne geçilebilmesi için akılcı antibiyotik kullanımı kavramı ortaya atılmış ve günümüzde de çeşitli kılavuzlar aracılığı
ile uygunsuz antibiyotik kullanımlarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
Antibiyotik seçimi öncesinde yanıtlanması gereken önemli sorular:
1. Antibiyotik kullanmak gerekli midir?
2. Antibiyotik kullanımı öncesi uygun laboratuar tetkikler yapılıp mikrobiyolojik inceleme için uygun klinik örnekler alındı mı?
3. Ön tanısı yapılmış olan enfeksiyon hastalığının olası etken(ler)i nedir?
4. Düşünülen etken(ler)i tedavi edici etkiye sahip değişik antibiyotik seçenekleri mevcutsa hangisini seçmek en uygundur? Antimikrobik
direnci ampirik kullanımda hangi seçenekleri kısıtlamaktadır?
5. Teşhis edilen enfeksiyon hastalığını tedavi etmek için kombine antibiyotik tedavisi gerekli midir?
6. Tedavi esnasında dikkate alınması gereken önemli konak faktörleri var mıdır?
7. Antibiyotik hangi yoldan kullanılmalıdır?
8. Antibiyotiğin uygun dozu nedir?
9. Kültür sonuçlarından sonra başlanılmış olan antibiyotik değiştirilmeli midir?
10. Antimikrobik tedavinin uygun süresi nedir? Uzun süreli tedavi esnasında direnç gelişimi olası mıdır?
1. Antibiyotik kullanmak gerekli midir?
Her hasta için ayrıntılı anamnez ve sistemik klinik muayene tanı ve tedavide yanılgıları azaltmak için bir zorunluluktur. Gereğinde olanak varsa
laboratuar ve radyolojik incelemelere başvurulur. Gereksiz antibiyotik vermektense bakteriyel enfeksiyonu laboratuara dayanarak doğrulamak
akılcı bir yaklaşımdır. Örneğin eksüdatif bir farenjit tablosunda boğaz sürüntüsünde A grubu streptokok antijeni aranması veya bir gün sonra
sonuç alınmasına imkan verecek boğaz kültürü yapılması gereksiz antibiyotik kullanımına engel olacaktır.
Antibiyotik tedavisi ya patojen etkenin gösterildiği veya üretildiği durumlarda veya enfeksiyon kuşkusu varlığında (ampirik) ya da profilaksi
amacıyla verilir. Profilaksi amacıyla antibiyotik kullanımı istismar edilmemeli, belirlenen ve kabul edilen durumlarda uygulanmalıdır. Soğuk
algınlığında veya gripte komplikasyonlardan korunmak amacıyla yapılacak profilaksi etkisizdir ve gereksiz antibiyotik kullanımının önemli
nedenlerindendir.
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Ağır seyirli fokal enfeksiyonlar (ağır seyirli pnömoni, pyelonefrit, biliyer enfeksiyonlar), prognozu hızla kötüleşebilen septik hastalar (sepsis,
septik sok), akut endokardit olguları, febril nötropenik hastalar, bakteriyel menenjit, akut peritonit ve akut nekrotizan sellülitli olgularda, gerekli
materyel hemen alınıp mümkün olan en kısa sürede antibiyotik sağaltımı başlatılmalıdır. Antimikrobiklerin ülkemizde akılcı olmayan kullanım
alanlarının çok değişik örnekleri vardır.
Örneğin akut farenjitte etken %60-70 virüslerdir ve tedavide antimikrobiklerin yeri yoktur, semptomatik tedavi yeterlidir. Gripte bir komplikasyon
(bronşit, pnömoni, sinüzit) gelişmedikçe antibiyotik vermenin hiçbir yararı olmadığı gibi floranın bozulması, toksisite vb gibi zararlara
neden olunur. Ülkemizde laboratuar veya epidemiyolojik veri desteği olmadan ishallerde kinolon ve metronidazolun kombine edilmesi sık
rastladığımız yanlış kullanımlara diğer bir örnektir.
2. Antibiyotik kullanımı öncesi uygun laboratuar tetkikler yapılıp mikrobiyolojik inceleme için uygun klinik örnekler alındı mı?
Antibiyotik kullanımı öncesinde mikrobiyolojik amaçlı uygun klinik örnekler alınmalı ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için gerekli
incelemeler yapılmalıdır. Fazla ayrıntıya girilmeden laboratuarı kullanmada da akılcılık ve algoritmik yaklaşım gereklidir.
a. Tam kan sayımı, lökosit förmülü, tam idrar tahlili yapılır. Nötrofilik lökositoza, sola kayma (çomaklarda %10 veya daha fazla artma),
toksik granülasyon ve vakualizasyon da eşlik ediyorsa bakteri enfeksiyonu olasılığı yüksektir. Atipik lenfo-monositlerin fazlalığı infeksiyoz
mononükleoz düşündürür. Ateşli bir hastada sıtma mevcutsa periferik yaymada görülecektir. Akut faz yanıtı hakkında C-reaktif protein ve
sedimantasyon kısa sürede bilgi verip tanıya yardımcı olur. Bakteri enfeksiyonlarında CRP; 24 saat içinde 20 kat veya daha fazla artarken,
viral enfeksiyonlarda istisnalar dışında CRP artışı 3-5 kat olabilmektedir. Sepsis kuskusu olan hastalarda kantitatif prokalsitonin yüksekliği
tanıyı destekleyecektir.
b. Gerekli klinik örnekler (kan, balgam, idrar, abse örneği, dışkı, BOS...) alınır ve uygun şekilde işlenir. Gram boyama, gereğinde EZN ve
diğer boyalar yapılır. Balgam, idrar, eklem sıvısı, BOS gibi örneklerde Gram boyası bile etken hakkında bir ön fikir vererek etkin tedavi sansını
artırır. Steril vücut sıvılarında Gram boyamayla bakteri görülmesi antibiyotikleri vermenin gerekliliğini ortaya koyacağı gibi uygun bir seçime
olanak sağlar. Balgamda baskın olarak görülen bakteri pnömoninin olası etkenidir; örneğin balgamda bol gram pozitif diplokok S.pneumoniae
düşündürür; balgamda bolca lökosit görülüp bakteri görülmemesi durumunda Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
pneumoniae gibi atipik pnömoni etkenlerinin etken olabileceği düşünülür. İdrar veya abse örneğinden yapılacak Gram preparatı ampirik
tedavide etkinliği artırıcı ip uçları verir. Akut ishalli hastada dışkının mikroskopik incelenmesi inflamatuvar ishal ve parazitlerin tanınmasında
katkı sağlar. Ateşli bir hastada bakteremiyle seyreden bir enfeksiyon hastalığı düşünülmesi durumunda mutlaka kan kültürleri (en az iki adet)
alınmalıdır. Enfeksiyon odağına göre diğer materyaller alınıp kültürleri yapılır. Kültürlerde üreme genellikle 24-48 saat içinde olur.
c. Son yıllarda üretilip kullanıma sunulan hızlı tanı kitleriyle değişik enfeksiyonların kısa sürede laboratuarda tanınması mümkündür. Boğaz
sürüntüsünde A grubu streptokok antijeni, kan ve idrarda pnömokok antijeni, serumda Mycoplasma pneumoniae antikorları, BOS’da
pnömokok, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influenzae tip b ve Cryptococcus neoformans antijeni, idrarda Legionella pneumophila
antijeni kısa sürede sonuç alınabilen testlere örnek olarak verilebilir. Bu etkenleri lateks aglütinasyon, immunkromatografik kart testler
veya membran ELISA ile kısa sürede (10-60 dak) araştırmak mümkündür. Son yıllarda mikroorganizmaların DNA veya RNA’sını araştıran
moleküler teknikler (DNA probları, PCR) hızlı tanı konusunda ümit vermektedir.
d. Radyolojik incelemelere başvurulur. Akciğer grafisi çekilir. Solunum yolu semptomlarına rağmen düz akciğer grafisinde bulgu yoksa
bilgisayarlı tomografi incelemesi yapılır. Tutulan sisteme göre diğer radyolojik incelemeler (USG, BT, MR) yapılır.
3. Ön tanısı yapılmış olan enfeksiyon hastalığının olası etken(ler)i nedir?
Uygun antimikrobik tedavi için olası enfeksiyonun yeri belirlenmeli ve enfeksiyon yapan olası etkenlerin ne olabileceği düşünülmelidir. Etken
hakkında hızlı laboratuar incelemeleri, enfeksiyonun kazanılma ortamı (toplum, hastane), lokalizasyon, hastanın yaşı, bağışıklık durumu
dikkate alınmalıdır.
4. Düşünülen etken(ler)i tedavi edici etkiye sahip değişik antibiyotik seçenekleri mevcutsa hangisini seçmek en uygundur? Direnç
durumu seçimi nasıl etkiler?
Enfeksiyon tanısı konup etken tahmini yapılıp antibiyotik tedavisine karar verildiğinde değişik seçenekler arasından bir tercih yapılması
gerekmektedir. Tercih yaparken enfeksiyonun yeri, etkenin direnç durumu, fiyat, toksisite gibi değişik özellikler analiz edilmelidir. Enfeksiyon
yeri antibiyotik seçimini etkiler. Antibiyotiklerin enfekte bölge veya dokuya geçişlerindeki farklılıklar seçimi etkiler. Örneğin tonsillofarenjite
trimetoprim sulfametoksazol kontrendikedir. Alkali ortamda daha iyi etkili olan aminoglikozidlerin balgam ve cerahatın asidik ortamında
etkinliği azalır. Prostat dokusu ve göz içi sıvısına antibiyotiklerin hemen pek çoğunun geçemediği veya çok az geçtiği ilgili enfeksiyonlarda
dikkate alınmalıdır. Antibiyotik tedavisi öncesinde olası etkenin direnç durumu epidemiyolojik verilere göre dikkate alınır. Örneğin akut otitis
media ve sinüzitte H.influenzae ve M.catarrhalis’in beta-laktamaz yapımı; akut pylonefritte E.coli’nin kotimoksazole, kinolonlara, betalaktamlara; pürülan menenjitte pnömokokların penisiline; akut infektif endokarditte S.aureus’un metisiline; akut invazif ishalde Shigella cinsi
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bakterilerin kotrimoksazole karşı direncinin ilgili bölgedeki durumunun bilinmesi önemlidir. Kullanılacak seçenekler arasında fiyat analizi [birim
fiyat+uygulama (oral, IM, IV) masrafları+uygulama sıklığı + takip (kan seviyesi: aminoglikozitler, vankomisin, kloramfenikol) masrafları,
ardışık tedavi seçeneğinin olması] yapılıp etkice sorunu olmayan daha ucuz seçenekler yeğlenir. Konağın kullanılacak antibiyotiğe karşı
allerjik olması (penisilinler) ve ilacın toksisitesi de antibiyotik seçimini etkiler.
5. Teşhis edilen enfeksiyon hastalığını tedavi etmek için kombine antibiyotik tedavisi gerekli midir?
Antibiyotikler, bazı durumlarda (hayatı tehdit eden enfeksiyonlar: Sepsis, endokardit, menenjit, febril nötropenik hasta; polimikrobik
enfeksiyonlar: Karın içi abse, aspirasyon pnömonisi, beyin absesi; direnç gelişimini önlemek: Tüberküloz, Pseudomonas enfeksiyonları;
sinerji sağlamak: Enterokok endokarditinde penisilin+gentamisin) birleştirilerek verilmek zorunda kalınabilir. Parenteral yolla verilecek hiçbir
antibiyotiği (özellikle aminoglikozitleri) birleştirerek aynı anda vermemek gerektiği her zaman hatırda tutulmalıdır.
6. Tedavi esnasında dikkate alınması gereken önemli konak faktörleri var mıdır?
Konak özellikleri açısından yaş, gebelik, bağışıklık durumu, böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği varlığı ve genetik özellikler dikkate alınır.
Yenidoğanlarda kloramfenikol, sulfonamidler kullanılmaz ve antibiyotik dozları kendine özgüdür. Sekiz yaş altında tetrasiklinler (diş gelişimi
üzerine olumsuz etki), 18 yaş altında kinolonlar (kıkırdak gelişimi üzerine olumsuz etki) kullanılmaz. Yaslılarda başka ilaçların birlikte kullanım
olasılığı arttığından toksisite daha bir önem kazanır. Gebelerde ve emziren annelerde değişik antibiyotikler (tetrasikinler, kloramfenikol,
sulfonamidler, kinolonlar) zorunluluk olmadıkça kullanılmaz (tablo 1). Bağışıklığı baskılanmış konakta (febril nötropeni, AIDS) ve ciddi
enfeksiyonlarda (menenjit, sepsis, endokardit) antibiyotikleri seçerken bakterisid (beta-laktam antibiyotikler, aminoglikozitler, glikopeptidler,
kinolonlar, metronidazol) olanlar bakteriositatiklere (makrolidler, klindamisin, tetrasiklin, sulfonamidler) tercih edilmelidir.
Böbrek fonksiyonu ve karaciğer fonksiyonu antibiyotik seçimini ve dozları etkiler. Antibiyotiklerin atılım yolları (tablo 2) ilgili organların
yetmezliğinde dikkate alınmalıdır. Yaşlılarda üre ve kreatinin değerleri normal olsa bile antibiyotik dozları kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır;
aksi takdirde toksisite olasılığı artar. Böbrek yetmezliği olanlarda antibiyotiklerin dozu ve verilme aralığı kreatinin klirensine göre ayarlanır
ve kreatinin düzeyleri 2-4 gün aralarla takip edilir. Böbrek yetersizliklerinde aminoglikozidlerin, sefoperazon dışındaki sefalosporinlerin,
penisilinlerin ve diğer beta-laktam antibiyotiklerinin doksisiklin dışındaki tetrasiklinlerin ve benzerlerinin serum doruk noktaları yükselir, serum
ve dokulardaki yarı ömürleri uzar, toksik etkileri artar. Karaciğer yetmezliğinde karaciğer yoluyla atılan antimikrobikleri kullanırken dikkatli
olunmalıdır. Karaciğer yetersizliklerinde sefalosporinlerden sefoperazonun, tetrasiklinlerden doksisiklinin, makrolidlerin, linkozamidlerin,
penisilinlerden nafsilinin, rifamisinlerin, kloramfenikolün vücuttan uzaklaştırılması gecikir. Sirozlu hastalarda beta-laktam kullanımı lökopeni,
aminoglikozit kullanımı nefrotoksisite riskini artırır. Genetik özellikler de antibiyotik seçimini etkiler. Örneğin glukoz-6-fosfat dehidrogenaz
enzim eksikliği olanlarda sülfonamid ve nitrofuruantoin kullanımı sonrasında hemoliz olabilir.
7. Antibiyotikler hangi yoldan kullanılmalıdır?
Antibiyotikler ağız, kas içi, ven içi ve bazende intratekal yolla kullanılır. Hafif veya orta seyirli enfeksiyonlarda veya ağır seyirli enfeksiyonlarda
belli bir düzelmeden sonra antibiyotikler oral yoldan kullanılır. Biyoyararlanımı iyi olan antibiyotiklerin uygun durumda oral kullanımı tercih
edilir. Ağızdan alınan antibiyotiklerin aç veya tok alınması, emilimi engelleyen gıda veya ilaçlar (antiasit) kullanım esnasında dikkate alınır.
Bağışıklık yetmezliği olan hastalarda antimikrobik sağaltım yeterli kan düzeyi sağlamak için mutlaka IV yolla yapılmalıdır. Uygulanacak
antibiyotiklerin uygun şartlarda saklanması, uygun sıvılarda çözünmesi ve ilaç etkileşmelerine dikkat etmek tedavinin başarısı için şarttır.
8.Antibiyotiğin uygun dozu nedir?
Antibiyotikler enfeksiyonun yeri, kişinin yaş ve kilosu dikkate alınarak mutlaka uygun dozda verilmelidir. Antibiyotiklerin uygun dozda
verilmesi yan etki, süperenfeksiyon gelişim riski ve tedavi maliyetleri üzerinde etkilidir. Verilecek doz ve doz aralığı farmokolojik parametreler
düşünülerek ayarlanmalıdır. Antibiyotik verilen hastalarda böbrek yetmezliği veya ağır karaciğer yetmezliği varsa doz ayarlanması yapılır
9. Kültür sonuçlarından sonra başlanılmış olan antibiyotik değiştirilmeli midir?
Antibiyotiğin etkinliğini izlemenin en ucuz yolu alınan klinik yanıttır. Klinik yanıtın makul bir sürede gerçekleşmesini beklemek akılcı yaklaşımdır.
Antibiyotiklerin klinik ve bakteriyolojik etkinliği tutulan sisteme göre birkaç günde açığa çıkar. Antibiyotik kullanımı sonrasında hasta daha
kötüye gitmediği takdirde bazı semptomların devam etmesi antibiyotik değişimi için gerekçe olamaz. Örneğin lober pnömonide ateşin 5 gün
kadar devam edebileceği bilinmeli, gereksiz antibiyotik değiştirme yanlışına düşülmemelidir. Kültür sonuçlarına göre, başlanandan daha dar
spektrumlu bir antibiyotik etkiliyse veya daha az toksik bir seçenek varsa bunlar tercih edilmelidir.
10. Antimikrobik tedavinin uygun süresi nedir? Uzun süreli tedavi esnasında direnç gelişimi olası mıdır, klinik yanıt alınamayan
hastada ne yapılmalıdır?
Antibiyotikler uygun etki ve direnç gelişimini önleme açısından belirlenen bir süreyle verilmelidir. Genel olarak bakteri enfeksiyonlarında 1-2
haftalık tedavi yeterlidir (streptokoksik farenjitte 10 gün, akut sinüzitte 10-14 gün, akut otit mediada 7-10 gün, pnömokoksik pnömonide
7-10 gün, M.pneumoniae pnömonisinde 14 gün, basilli dizanteride 3-5 gün, peritonitte 10-14 gün, sistitte 3 gün, pyelonefritte 10-14
gün). İmmunitesi bozulmuşlarda hastaya göre bu süreler gereğinde daha da uzatılabilir. Bazı enfeksiyonlarda tedavi süresi daha uzundur:
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Lenfogranuloma venorum: 3 hafta, akut bakteri endokarditi: 6 hafta, kronik prostatit ve akciğer absesi: 3 ay; akciğer tüberkülozu, aktinomikoz
ve nokardiyoz 6 ay tedavi gerektirir. Parenteral başlanan antibiyotik tedavisi hastanın kiniği düzelmeye başladıktan sonra uygun bir oral
antibiyotiğe değiştirilebilir (ardışık tedavi).
Antibiyotik tedavisine cevapsızlık durumunda hasta yeniden değerlendirilmeli ve tanı yanlışlığı (viral enfeksiyon, enfeksiyon dışı nedenleralttaki hastalık, ilaç ateşi), uygun olmayan antibiyotik seçimi, yetersiz doz veya uygun olmayan veriliş yolu, etkenin önceden veya tedavi
sırasında direnç kazanmış olması (Pseudomonas spp, Mycobacterium), cerrahi enfeksiyon varlığı (abse), yabancı cisim varlığı (damar içi
kateter, eklem protezi, yapay kalp kapağı) vb durumlar düşünülmeli ve gereken yapılmalıdır.
Antibiyotik Direnci
Antibiyotik direnci; bir mikroorganizma türünün bazı suşlarının antibiyotikten etkilenmemesi ya da antibiyotiğe duyarlı bir suşun çeşitli
direnç mekanizmalarından biri ile dirençli hale dönmesi olarak tanımlanır. Sulfonamid dirençli Streptococcus pyogenes 1930’larda bir
askeri hastanede ortaya çıkmıştır. Penisilin dirençli Staphylococus aureus, 1940’larda başlayan penisilin kullanımından kısa bir süre sonra
Londra hastanelerinden bildirilmiştir. Benzer şekilde, strepromisinin kullanımından çok kısa bir süre sonra Mycobacterium tuberculosis bu
ilaca karşı direnç geliştirmiştir. Birden çok ilaca karşı ilaç gelişimi geç 1950’ler ve erken 1960’larda enterik bakteriler arasında (Escherichia
coli, Shigella ve Salmonella) ortaya çıkmıştır. Bu suşlar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde klinik sorunlar yaratmış ve tedavi maliyetlerini
arttırmışlardır. Giderek artan antibiyotik kullanımına bağlı olarak direnç sıklığı hızla artış göstermiş, antibiyotiklerin kontrolsüz kullanılması
bu durumu körüklemiştir. Antimikrobiklere direnç, antimikrobik tedavi prensiplerine uyulmaması, yanlış endikasyonla, yetersiz dozda ve
sürede ve uygun olmayan yoldan antimikrobik kullanılmasının doğrudan sonucu olarak ortaya çıkar. Günümüzde çeşitli antibiyotiklerin
toplumda tüketiminin artması, immun sistemi bozulmuş hastaların sayısında artma olması, yoğun bakım ünitelerinin sayısının artması, gıda
endüstrisinde antibiyotik kullanımı gibi nedenlerle mikroorganizmalardaki antibiyotik direnci giderek artmaktadır.
Yeni antibiyotik araştırma ve geliştirmenin önündeki engeller:
• 1980’lerden sonra yeni antibiyotiklerin keşfi giderek azalmaya başlamıştır. Bunun çeşitli nedenleri arasında
• Onaylanan her ajanın AR-GE maliyeti yaklaşık 400-800 milyon $ olması,
• Yeni ajanlara rakip durumda çok antibiyotik mevcut olması,
• Kısa süreli tedavi gerektiğinden yeterli maliyet etkinliği çalışmasının yapılamaması,
• Direnç gelişmesi kaygısıyla yeni geliştirilmiş geniş spektrumlu antibiyotik ajanların ilk seçenek olarak kullanılmalarının önlenmesi satış
rakamlarını düşürmesi sayılabilir.
Toplum kökeni enfeksiyon etkeni bakterilerde ülkemizde direnç durumu
1. Gram pozitif bakteriler
Stafilokok
1944’de stafilokoklar genellikle penisiline duyarlıydı. Yoğun penisilin kullanımının ardından 1948’de hastaneden izole edilen stafilokok
kökenlerinin %65-85’inde b-laktamaz yapımı saptandı ve bu kökenler penisiline direnç kazanmışlardı. Metisilin gibi b-laktamaza dirençli
penisilinlerin bulunuşu geçici bir rahatlık sağladı. Ardından metisiline direçli stafilokoklarla salgınlar oluştu. Günümüzde artık toplum
kökenlerinin %80-90’i penisilinlere dirençlidir.
Hastanelerde 1970’li yıllarda %2 düzeylerinde görülen metisiline karsı direnç 1990‘larda %40-50’lerı aşmış durumdadır. Ülkemiz
hastanelerinde metisiline direnç %20-60 arasında bildirilmektedir. Son yıllarda vankomisine direnci azalmış ve vankomisine dirençli S.aureus
kökenleri bildirilmektedir (hastane kaynaklı). Daha tehlikeli durum toplum kökenlerinde de metisiline karşı direnç gelişimi gündemdedir.
Stafilokoklarda kinolon direncinde hızlı bir artış söz konusudur.
A grubu beta-hemolitik streptokok (S.pyogenes)
Penisiline dirençli köken hiçbir yerde bildirilmemiştir, ama penisiline tolerans gelişiminden bahsedilmektedir. Dünyanın değişik yörelerinde
daha yüksek oranlar bildirilmekle birlikte ülkemizde S. pyogenes’te makrolidlere karşı %5-6 oranında direnç geliştiği bildirilmektedir.
Pnömokok
1963 yılına kadar penisiline dirençsiz olan pnömokoklarda o yıl Yeni Gine’den dirençli kökenler bildirilmeye başlandı. Daha sonra Güney
Afrika ve diğer ülkelerden penisiline karsı direnç gelişimi bildirildi. ABD’de %24-34 düşük düzeyli, %9-14 yüksek düzeyli penisiline direnç
söz konusudur. Ülkemizde penisiline düşük seviyeli direnç (MIK:0.1-1 μg/ml) %15-30, yüksek seviyeli direnç %1-10 olarak bildirilmektedir.
Penisiline dirençli pnömokoklarda çoklu ilaç direncine daha sık rastlanmaktadır; penisiline dirençli pnömokok kökenlerinin bir kısmı 3.
kuşak sefalosporinlere dirençli olup bunlarda makrolid, tetrasiklin, kloramfenikol ve kotrimoksazol direncinde de önemli oranda artışlar
bildirilmektedir. Ülkemizde makrolid direnci %0-30 oranlarında bildirilmektedir.
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Enterokok
Başta ABD olmak üzere değişik ülkelerde hastanelerde vankomisine dirençli enterokok enfeksiyonları ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Ayrıca
b-laktamaz yapan kökenler de rapor edilmektedir. Özellikle hastanelerde gentamisin ve streptomisine karşı yüksek düzey direnç gösteren
enterokok kökenlerinin sıklığı artmaktadır. Ayrıca penisiline ve kinolona karşı da enterokoklarda direnç gelişmektedir. Ülkemizde vankomisine
dirençli enterokoklar son yıllarda önce Antalya’da ve daha sonra Ankara, İstanbul ve İzmir’de özellikle Yoğun Bakım Üniteleri ve HematolojiOnkoloji birimlerinde saptanmıştır; b-laktamaz yapan enterokok kökenlerine ise henüz rastlanmamıştır. Yüksek düzeyli aminoglikozit direnci
hastane suşlarında artmaktadır. Ülkemizde toplum kökenli enterokoklarda direnç durumunu yansıtacak ayrıntılı veri yoktur.
2. Gram negatif bakteriler
E.coli ve diğer enterik bakteriler
Toplumdan izole edilen E. coli kökenlerinde ampisiline %30-60, kotrimaksazole %20-50 oranlarında direnç bildirilmekte, aminoglikozitler ve
diğer antimikrobiklere de değişik direnç oranları rapor edilmektedir. Kotrimaksazole karşı bildirilen yüksek orandaki direnç oranları nedeniyle
bu antibiyotik idrar yolu enfeksiyonlarında ampirik olarak tercih edilmemelidir. Özellikle hastane enfeksiyonlarından soyutlanan Enterobacter,
Serratia, Klebsiella, Proteus kökenlerinde de çok ilaç direnci tüm dünya için olduğu gibi ülkemizde de önemli ve yaygın bir sorundur.
Nozokomiyal Klebsiella suşları yenidoğan servisleri ile yoğun bakım ünitelerinde salgınlara neden olmaktadır. Son yıllarda başta idrar yolu
etkenlerinde olmak üzere toplum kökenli E.coli enfeksiyonlarında artış dikkati çekmektedir. Kinolonların yaygın kullanımı toplum kökenli E.coli
ve diğer gram negatif çomaklarda kinolon direnci artısına neden olmuş ve %20’lere yaklaşan bu direnç idrar yolu enfeksiyonlarında ampirik
tedavide kinolon seçilmesini zorlaştırmaya başlamıştır.
Salmonella
Hayvan yemlerine başta tetrasiklin olmak üzere katılan antibiyotikler Salmonella bakterilerine karşı tüm dünyada yaygın bir direnç gelişimine
neden olmuştur. Özellikle S. Typhimurium olmak üzere nontifoid-Salmonella suşlarında çoğul ilaç direnci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de önemli bir sorundur.
Shigella
Dünyanın her tarafında Shigella suşlarının yaklaşık yarısında çoklu ilaç direnci bildirilmektedir. Ampisiline %40-70, sulbaktam ampisiline 3050, kotrimaksazol, tetrasiklin ve kloramfenikole %30-60 oranlarında direnç bildirilmektedir. Kinolonlar karşı dirençli kökenlerde saptanmaya
başlanmıştır.
Campylobacter
Makrolidlere karşı %0-10, kinolonlara karşı %0-59 oranında direnç geliştiği bildirilmiştir. Kotrimaksozele karşı direnç oranları yüksektir (%7090).
Haemophilus influenzae
Solunum yolları enfeksiyonları ve çocuklarda menenjitin önemli etkenleri arasında yer alan bu bakteri beta-laktamaz inhibitörlerine duyarlı
beta-laktamaz (TEM-1, ROB-1, VAT-1) yapımı ve daha düşük oranda PBP değişimi sonucu ampisiline direnç kazanmıştır. Dünyada kökenlerin
%25-35 kadarı beta-laktamaz pozitif iken, ülkemizde bu oran %8-25’dir. H.influenzae suşları kloramfenikol ve tetrasikline karşı %5 oranında
dirençlidir; ayrıca kotrimaksazole karsı yaklaşık olarak suşların %10 kadarı azalmış duyarlılığa sahiptir.
Moraxella catarrhalis
Suşlarının %80-90 kadarı beta-laktamaz inhibitörlerine duyarlı beta-laktamaz (BRO-1, BRO-2) yapmaktadır.
Gonokok
1930’larda tedavide ilk kullanıldığında sulfonamidlere duyarlı olan gonokoklarda kısa sürede direnç gelişmiştir. Uzun yıllar etkili olan penisilin
1970’lerde Filipinler’ de ve Batı Afrika’da saptanıp yayılan b-laktamaz (TEM) yapan suşlar nedeniyle tedavide başka seçenekler aranmasına
neden olmuştur. Son yıllarda çoklu dirençli (penisilin, tetrasiklin ve kinolonlara direnç) suşlar saptanmaktadır. Ülkemizde Doğu Karadeniz
bölgesinde %70,5 oranında penisilinaz yapan gonokok suşları bildirilmiştir. Penisiline direnç gelişimi sonrasında kullanılan spektinomisine
de direnç gelişimi olmuştur. Günümüzde gonore tedavisinde 2.-3. kusak sefalosporinler ve kinolonlar yeğlenmektedir.
Meningokok
1962 yılına kadar sulfonamidlere duyarlı olan meningokoklarda o yıldan sonra sulfonamidlere direnç gelişmeye başladı. Penisilin MIK
değerinin yüksek bulunduğu meningokok suşları bildirilmektedir. Rifampisin proflaksisi alanların %1’nde rifampisin dirençli meningokoklar
persiste etmektedir.
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Bunları biliyor muydunuz?
• Ülkemizde antibiyotiklerin, en çok kullanılan ilaçlar içerisinde olduğunu ve ne yazık ki bunların önemli bir kısmının gereksiz ya da yanlış
kullanıldığını;
• Antibiyotik dozunun yetersiz veya aşırı olmasının yanı sıra doz aralıklarının uygunsuz olmasının da antibiyotik direncine yol açtığını;
• Antibiyotiğin etkili olduğu bakterilerin antibiyotiğe maruz kaldıklarında öldükleri halde, dirençli bakterilerin büyümeye ve çoğalmaya
devam edebildiğini,
• Bu dirençli bakterilerin toplumda hızla yayılarak diğer insanlarda enfeksiyonlara neden olabildiğini;
• Yeni antibiyotiklerin uzun süredir geliştirilmediğini,
• Varolan antibiyotiklerin gereksiz kullanılması ile gelişebilecek olan antibiyotik direnci yüzünden, gerçekten ihtiyaç duyulduğunda
kullanılabilecek antibiyotiğin kalmayabileceğini;
• Uygunsuz antibiyotik kullanımıyla gelişen antibiyotik direncinin her kıtada endişe yaratmaya devam ettiğini ve dirençli bakterilerin neden
olduğu enfeksiyon hastalıklarının insanların hayatlarını kaybetmesine neden olduğunu;
• Antibiyotik direncinin yüksek olduğu ülkelere seyahatte bulunan yolcuların, dirençli bakterileri ülkelerine taşıyarak yaydığını;
• Artan antibiyotik direncinin günümüzde ve gelecekte antibiyotiklerin etkinliğini tehdit ettiğini;
• Etkili antibiyotikler olmadan yoğun bakım, organ nakli, kanser kemoterapisi, yenidoğan bebeklerin bakımı veya kalça ya da diz protezi
ameliyatı gibi yaygın cerrahi işlemlerin uygulanmasının mümkün olamayacağını;
• Antibiyotiklerin, çeşitli hayvan türlerinde birçok hastalığın kontrolü amacıyla kullanıldığını;
• Antibiyotiklerin hayvanlarda bilinçsizce kullanılması ve atık kontrolünün iyi yapılmaması durumunda da antibiyotiklere dirençli bakterilerin
geliştiğini ve dolaylı olarak insanların etkilendiğini;
• Ayrıca tarımda kullanılan antibiyotiğinde doğaya karışarak insanı etkilediğini;
• Eğer antibiyotik kullanımı kontrol altına alınamazsa kolaylıkla tedavi edilebilecek bir hastalığın bile, direnç nedeniyle ölümcül olabileceğini,
insanlığın antibiyotik öncesi çağa geri dönmek durumu ile karşı karşıya kalacağını;
• Dünya Sağlık Örgütü’nün, toplumları büyük tehlikelerin beklediği konusunda uyardığını ve antibiyotik direncinin artık küresel bir tehdit
oluşturduğunu;
• Birine iyi gelen antibiyotiğin başkasına zarar verebileceğini;
• Gereksiz kullanılan her ilaç gibi gereksiz antibiyotik kullanımıyla da istenmeyen yan etkilerin görülebileceğini;
• Kişinin daha önceki bir hastalıkta kullandığı antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile etkili olamayabileceğini;
• Uygunsuz antibiyotik kullanımının önemli sonucu olarak; dirençli mikroorganizmaların vücut florasına hakim olacağını ve buna bağlı
enfeksiyon seyrinde, hastanede kalış süresinde ve hastalığa bağlı ölüm oranlarında artış olacağını;
• Hekim önerisi ve eczacı danışmanlığı olmadan kullanılan antibiyotiklerin, sonu ölümlere varabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol
açabileceğini.
• 1999 - 2000 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Araştırması’na göre, ülkemizin 2000 yılı için toplam ilaç ve
dayanıksız tıbbi tüketim malzemesi harcaması 2 katrilyon 763 trilyon TL (4,4 milyar dolar) olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmaya göre
toplam ilaç ve dayanıksız tıbbi tüketim malzemesi harcamasının, toplam sağlık harcamasındaki payı da %33,5 olmuştur. 2005 yılı
toplam ilaç harcaması 13 milyar 248 milyon YTL (9,813 milyar dolar), 2006 yılı toplam ilaç harcaması ise 13 milyar 782 milyon YTL
(9,571 milyar doları) olarak gerçekleşmiştir.
• Sağlık Bakanlığınca, 2004 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada, en fazla reçete edilen tanı olan “Viral üst solunum yolu enfeksiyonu”
için yazılan reçetelerin toplam maliyetlerine bakıldığında %87,6’sının akılcı olmadığı (irrasyonel) tespit edilmiştir.
Antibiyotik kullanımıyla antibiyotik direnci gelişiminin nedensel ilişkileri;
• Antibiyotik kullanımındaki değişiklikler direnç prevalansındaki değişimle ilişkilidir.
• Direnç SHİ infeksiyonlarda daha yüksektir
• Önceden antibiyotik kullanan SHİ infeksiyonu olanlarda direnç, antibiyotik kullanmayanlardan fazladır
• Direnç hızı yüksek olan hastanelerde antibiyotik kullanım hızı da yüksektir
• Antibiyotik kullanım süresi uzadıkça dirençli organizmalarla kolonizasyon artmaktadır.
• Hastanede uygulanabilecek; antibiyotik kullanımı/yönetimi/”stewardship” programının geliştirilmesi amacıyla bir kılavuz geliştirilmiştir.
Kılavuzda yer alan öneriler ve kanıt düzeyleri
1. Sürekli denetim ve geri bildirim (A-I): Multidisipliner, programlı ve ileriye dönük müdahaleleri içermelidir. Reçetenin gözden geçirilmesi
ve reçeteyi yazan hekime geri bildirimi (A-I), kısıtlı kullanım ve kullanım öncesi onay alınması (A-II) önerilmektedir.
2. Kısıtlama ve onay alınması (A-II): Antibiyotik koçluğu (formlar, siklik antibiyotik ve kısıtlama) yapılmalıdır. Tek başına antimikrobiyal
kısıtlamada ise selektif baskı, kullanımın kısıtlanmasının yetersiz olması ve bu girişimin etkisini yeterli sürede izlememe problemleri
ortaya çıkabilir.
3. Eğitim (A-III): Eğitim, davranış değişikliği gerektiren her durumda gereklidir. Bilgiye ulaşılması ve antibiyotik yönetiminin benimsenerek
uygulanmasında önemli bir basamaktır (A-III). Ancak, antimikrobiyal reçetelenmesi gibi aktif uygulamanın olmaların eşlik etmediği
durumlarda marjinal kalabilir ve etkisi güçlü değildir (B-II).
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4.

Rehberlerin hazırlanması (A-I): Hastanelerde multidisipliner, kanıta dayalı rehberler hazırlanmalıdır (A-I). Antibiyotik kullanımını, lokal
duyarlılık paternlerini gözden geçirmek, formülerde yer alacak antimikrobiyal ajanları belirlemek, antibiyotik kullanım sonuçları ve direnç
hızları ilaç aşlayan hekimlere bildirilmek gereklidir (A-III). Rehberlerin güçsüzlüğü; farklı koşullar (radyoloji, laboratuvar), yeni çalışmaların
eklenmesi ve çalışmaların güçsüzlüğü (A-I değerinde çalışma azdır, B II düzeyinde karar çoktur, randomize çalışma yapmak zordur.)
5. Antibiyotik rotasyonu (C-II): Siklik antibiyotik kullanımı => ampirik tedavide seçilecek antibiyotiğin rotasyon şeklinde değiştirilmesidir.
Kardiyak cerrahi ünitesinde Gram negatif çomaklara 6 aylık sürelerle seftazidim & siprofloksasin rotasyonu sonucu VİP (ventilatör ilişkili
pnömoni) insidansında azalma saptanmıştır.
6. Antibiyotik order formları (B-II).
7. Antibiyotik kombinasyonu (C-II): Antibiyotik uygun zaman ve kombine kullanımı değerlendirilmelidir. Yapılan bir çalışmada farklı 3 ilden
toplam 5715 septik şok tanılı hasta incelenmiş. Uygun antibiyotik kullanımı % 80,1 ve ilişkili survey % 43,7 olarak bulunmuştur. Uygun
olmayan antibiyotiğin başlanması sonucunda mortalite 5 kat artmaktadır.
8. De-eskalasyon (A-II): Çalışmada ASP rehberliğinde karbapenemlerde yapılan de-eskalasyonu: Klinik yanıt iyi, daha az yan etki, daha az
dirençli organizmaların seçimi (ESBL), ASP güvenli ve uygulanabilirdir.
9. Dozun optimal verilmesi (A-II)
10. Ardışık tedavi (A-I)
Sonuç:
Yapılan reçete hatalarının %90 ının yeni mezun hekimler tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Tıp eğitimi sırasında bu gözden kaçırılmamalıdır.
Tıp fakültesi öğrencilerinin ve genç hekimlerin eğitimleri üzerine odaklanmanın 2 temel nedeni vardır: ilki, genç hekimlerin hastanelerdeki
reçetelerin çoğunu yazmaları, ikincisi ise bu dönemde yapılan eğitim müdahalesinin, kariyerin ileri döneminde yapılan eğitimlere nazaran
daha etkin ve verimli olmasıdır.
Pratisyen hekimlerle yapılan bir çalışmada 380 hekimden 208’i (%54,7) ilaçlarla ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtmiştir.
2002-2007 arasında Fransa’ da yürütülen ulusal kampanya sayesinde antibiyotik kullanımında azalma saptanmıştır. 5 yılda antibiyotik reçete
edilme oranı %26,5 azalmış, en büyük düşüş % 12,8 ile florokinolon grubunda saptanmıştır. En fazla düşüş 6-15 yaş arasında (%%35,8’ ten
%23,2’ ye) gözlenmiştir. Gribal enfeksiyonlarda kullanım insidansında %45 değişim saptanmıştır.
Hastane işleyişinin akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin sağlanabilmesi ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili [sağlık çalışanlarında
ve hastaneye gelen vatandaşlarda] farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlanması” için “Hastane Hizmet Kalite Standartları;
Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Kılavuz”, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.
Antibiyotik kullanımının iyileştirilmesi için tek başına kısıtlama veya eğitim çalışmaları yeterli olmayıp, ulusal ve kurumsal antibiyotik
politikalarının oluşturulması ve bu politikaların sürekli hizmet içi eğitimle desteklenmesi şeklinde multidisipliner yaklaşım gerekmektedir.
Antibiyotik kullanımına müdahale edilen tüm yaklaşımlardan etkin sonuç alınabilmesi için mutlaka enfeksiyon kontrol önlemleri ile birlikte
uygulanması gerekmektedir.
Tablo 1: Gebelikte antibiyotik kullanımı
Kullanımı uygun olanlar
Penisilinler (tikarsilin hariç)

Kullanımı dikkat gerektirenler
Aminoglikozitler

Kloramfenikol

Sefalosporinler

Vankomisin

Eritromisin estolat

Beta-laktamaz inhibitörleri

Klindamisin

Tetrasiklinler

Aztreonam

Klaritromisin

Fluorokinolonlar

Meropenem

Imipenem

Metronidazol (teratojenik?)

Trimetoprim

Sulfonamidler

Nitrofurantoin

Etionamid

Eritromisin (baz/stearat)
Azitromisin
Amfoterisin B
Niklozamid

Anti-tüberküloz ilaçlar

Asiklovir/valasiklovir

Flukonazo/itrakonazol
Albendazol/mebendazol
Lamivudin
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Kullanılmaması gerekenler

Tablo 2: Antibiyotiklerin atılım yolları
Öncelikle böbrek yoluyla atılanlar

Öncelikle karaciger yoluyla atılanlar

Aminoglikozitler

Nafsilin

Beta-laktamlar(bir kaçı hariç)

Sefoperazon

Vankomisin

Kloramfenikol

Tetrasiklin

Klindamisin

Trimetoprim

Eritromisin

Fluorokinolonlar

Rifampin
Sulfametoksazol
MetronidazoI
INH, pyrazinamid
Flukonazol, itrakonazol

Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Aktuğlu Y. Akılcı antibiyotik kullanımı. İ.Ü. Cerrahpasa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu Kitabı, 1999:59-76.
Arslan H. Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkenleri, Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007;3:1-6
Er E, Akdoğan M, Köksal F, Gümüş M, Samastı M, Özdemir A. Boğaz kültüründe üretilen beta hemolitik streptokoklar ve antibiyotik duyarlılıkları, İnfeksiyon Derg,
2000;14(4):519-521.
Eryılmaz M, Akın A, Akan ÖA. Boğaz kültürlerinden izole edilen A grubu beta-hemolitik streptokokların antibiyotik duyarlılıkları, ANKEM Derg, 2006;20(1):10-12.
Gilbert DN, Moellering RC, Eliopoulos GM, Sande MA. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2006, 37th ed, Antimicrobial Therapy, Inc, USA, 2007.
Gülay Z. Gram negatif çomaklarda antibiyotik direnci: 2003-2004 Türkiye haritası. ANKEM Derg, 2005;19(Ek2):66-77.
Khardori N. Antibiotics--past, present, and future. Med Clin North Am. 2006;90(6):1049-76.
Köksal I. Toplum kökenli dirençli enfeksiyonlarda tedavi seçenekleri. ANKEM Derg, 2006;20(Ek2):286-288.
Kurutepe S, Sürücüoglu S, Sezgin C, Gazi H, Gülay M, Özbakkaloğlu B. Increasing antimicrobial resistance in Escherichia coli isolates from community acquired
infections during 1998-2003 in Manisa, Turkey. Jpn J Infect Dis 2005;58:159-61.
Leblebicioğlu H. Solunum yolu enfeksiyonları: etkenler ve antimikrobiyal direnç. Prognoz 1998;3(Suppl 1):3-5
MacGregor RR, Graziani AL. Oral administration of antibiotics: A rational alternative to the parenteral route. Clin Infect Dis 1997;24(3):457-467.
Moellering RC Jr, Eliopoulos JM, Mandel GL, Bennett JE, Dolin R. (eds): Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed, Vol. 1, Elsevier Churchill-Livingstone,
New York, 2005:242-252.
Öngen B, Nazik H, Kaya I. Rutin dışkı kültürlerinde üretilen Campylobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları: 5 yıllık sonuçların değerlendirilmesi. ANKEM Derg,
2007;21:37-41.
Öztürk R. Antimikrobik İlaçlara Karsı Direnç Mekanizmaları ve Günümüzde Direnç Durumu. Tabak F, Öztürk R, Aktuglu Y(eds). Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Erişkinde
Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlar, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No 35, 2002:83-100.
Öztürk R, Tabak F, Mert A, Aygün G, Sahin N, Acicbe Ö, Aktuglu Y. Antibiyotikler ve antimikrobiyal profilaksi. Iliçin G, Biberglu K, Süleymanlar G, Ünal S (eds). İç
Hastalıkları, Cilt 2, Güneş Kitabevi, Ankara, 2003: 2863-2927.
Preston SL, Briceland LL. Single daily dosing of aminoglycosides. Pharmacotherapy 1995;15:297-316.
Reese RE, Betts RF, Gümüştop B. Handbook of Antibiotics. 3rd ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,2000:277-308.
Sümer Z, Coşkunkan F, Vahaboğlu H et al. The resistance of E.coli strains isolated from community acquired urinary tract infections. Adv Ther 2005;22:419-23
Taşbakan MI, Pullukçu H, Yamazhan T, Arda B, Ulusoy S. Toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonlardan soyutlanan Escherichia coli suslarına fosfomisinin in vitro
etkinliğinin diğer antibiyotiklerle karsılaştırılması. ANKEM Derg, 2004;18:216-9.
Harrison PF, Lederberg J. Antimicrobial Resistance: Issues And Options: Workshop Report. Washington, D.C. National Academies Press. 1998
Chambers FH. Antimicrobial Agents. Ed: Goodman LS, Gilman A. Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics 10th edition, pp; 1143-1169, The
McGraw-Hill Company, USA, 2001.
Ergönül O. Antibiyotik Kullanımı ve Direnç İlişkisi. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci, 2005;1(11);1-6
Durmaz B.Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Antimikrobik Reçetelerinin Geliştirilmesine Nasıl Yardımcı Olabilir? ANKEM Derg, 2006;20(Ek 2): 191-194.
Demirtürk N, Demirdal T. Antibiyotiklerde Direnç Sorunu. The Medical Journal of Kocatepe 2004;5: 17-21.
Spellberg B, Powers JH, Brass EP, Miller LG, Edwards JE. Trends in antimicrobial drug development: Implications for the future. Clin Infect Dis, 2004,38;1279-86.
Akılcı İlaç Kullanımı Çalıştayı Sonuç Raporu 29 Ocak 2007, ANKARA T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.
Akan H. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Türk Hematoloji Derneği. ANKEM Derg, 2006;20(1):65-67.
Berman P, Tatar M. Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları 1999–2000. 2004, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü.
Ross S, Bond C, Rothnie H, Thomas S, Macleod MJ. What is the scale of prescribing errors committed by junior doctors? A systematic review. British Journal of
Clinical Pharmacology 2008;67,629–640
Demirkıran M, Şahin B. Pratisyen hekimlerin ilaç seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin değerlendirmeleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2010;13:1-28.
Kumar A, Ellis P, Arabi Y, Roberts D, et al. Therapy Results in a Fivefold Reduction of Initiation of Inappropriate Antimicrobial Survival in Human Septic Shock. Chest
2009;136;1237-1248.
Kollef MH, Vlasnik J, Sharpless L, Pasque C, et al. Scheduled change of antibiotic clases: a strategy to decrease the incidence of ventilator-associated pneumonia.
Am J Respir Crit Care Med 1997;156:1040-8.
Öztürk R. Akılcı antibiyotik kullanımı ve ülkemizde antimikrobik maddelere direnç sorunu. I.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Toplumdan
edinilmiş enfeksiyonlara pratik yaklaşımlar Sempozyum Dizisi No:61,Şubat 2008;1-16.

71

